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Voldemarininkų Ba 
do Streikas Kalėjime
Septyni buvusio Lietuvos diktatorėlio se

kėjai reikalauja paleisti iš kalėjimo-- 
Streiko agitatoriai iš Kauno perkelti jį 
kitus kalėjimus

Kaimo “Lietuvos Žinios” sa
vo lapkričio 24 dienos leidiny 
praneša:

Plačiai pasklidus kalbomis ir 
vokiečių spaudai daug rašant, 
apie voldemarininkų badavimų 
Kauno kalėjime, mes kreipėmės 
Į Vyriausio Tribunolo proku
rorą p. Kalvaitį, kuris mielai 
painformavo vienu kitu klau
simu.

Pirmiausia . apie voldemari- 
• niūkų bado streiką.

— Teisybė, — sako proku
roras,

— septyni voldemarininkai 
Kauno kalėjime nuo ketvir

tadienio badauji.
Kiti voldemarininkai prie tų 

septynių paskelbto bado strei
ko neprisidėjo.

Ko jie reikalauja?
— Voldemarininkai reikalau

ja paleisti iš kalėjimo. Kadan
gi toks reikalavimas neturi jo
kio pagrindo, — pabrėžė Vy
riausio Tribunolo prokuroras, 
— tai aišku, kad jie badau
dami negali nieko pasiekti.

Voldemaarininkai kalėjimo re
žimu nesiskundžia,

— Ar voldemarininkai kalė
jime izoliuoti?

Prof. A. Einšteinas 
atvyko į Ameriką

Mokslininkas pabėgo nuo re
porterių, puolusių jį kaip “al
kanų vilkų gauja”

NEW YORKAS, gruod. U. 
— Garlaiviu Belgenland šian
die į New Yorką atvyko garsus 
vokiečių matematikas, prof. Al
bertas Einšteinas.

Ant laivo ji tuojau apspito 
tytveikai smalsių laikraščių re
porterių, fotografų ir radio- 
broadcaster’ių. Mokslininkas, 
kovojęs su jais per penkiolika 
minučių, nebeišlaikė ir pabėgo 
į savo kabiną, skųsdamasis vo
kiečių konsului, Dr.' Schwar- 
tzui, sakydamas: “Tikrai, kaip 
didelė vilkų gauja, ir kiekvie
nas jų nori mane kąsti.”

Prof. Einšteinas nei nelipo 
laukan iš laivo. Ten jis pasi
liks ketvertą dienų, o pirma
dienį tuo pačiu Belgenland lai
vu išplauks kelionėn j Kalifor
niją. New Yorke jis sutiko da
lyvauti tik viename antrame 
jam rengiamame bankiete, nors 
yra gavęs šimtus pakvietimų.

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

Didumoj debesiuota; šalčiau; 
vidutiniai vakarų ir žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34° ir 44° F.

Šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:19. Mėnuo teka 12:02 
šeštadienio rytą.

— Jie sėdi tokiose kamero
se, kuriose kiti kaliniai neba
dauja.

— Esą jie atsisakysią ir van
dens priimti. Kaip tada?
. — Ką mes galim padaryti? 

— sako prokuroras.
— Teko girdėti, kad volde

marininkų lyderiai išvežti į ki
tus kalėjimus?

Taip. Trys, būtent, Slie- 
soraitis, Požėla ir Ramančionis 
išvežti j Šiaulių, Panevėžio ir 
Bajorų kalėjimus. Jie buvo pra
dėję agituoti kitus, kad badau-
tų, dėlto ir išvežti.

— Ar dar nebaigtas volde
marininkų byloj tardyųnas?

— Tai didelis darbas, rei
kalauja daug laiko. Jau 
rašomas voldeniarininkų bylos

IV-tas didžiulis tomas*
Taigi, tą medžiagą surinkti ir 

sutvarkyti nedali per keletą die
nų. Mes tikimės ligi Kalėdų 
baigti tardymą, o paskui bylą 
perduosime Kariuomenės teis
mui.

Baigiant pasikalbėjimą 
prokuroras buvo paklaustas apie 
kunigus bažnyčiose agitatorius,

Prokuroras sako, kad kuni
gai dar netardomi, o tik kvo
čiami.

Trys bankininkai nusi
žudė įvairiose vietose
Springfielde, Mass., dėl “run 

on the bank,” nusižudė J. M. 
VVarren, West Springfield Trust 
Co. kasininkas.

Columbus, Ohio, nusišovė 
Wm. Willard, Columbus Sav- 
ings Bank kasininkas ir Hunt- 
ington National Bank vicepre
zidentas. Sako nusižudęs dėl 
nesveikatos.

Arlingtone, Tenn., nusišovė 
Bank of Arlington kasininkas 
John Pails.

Kinų komunistai is- 
skerdę daug žmonių
Dešimt tūkstančių • raudonųjų 

įsiveržė iš Kiangsi į Kvan- 
tungo provinciją

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod- 
11. — Gauti čia pranešimai sa
ko, kad į šiaurinę Kvantungo 
provinciją atplūdo iš Kiangsi 
provincijos dešimt tūkstančių 
komunistų, pakeliui piešdami ir 
skersdami gyventojus. Komuni
stų tytveikai jau pagrobė Nam- 
jungo miestą.

Kinai seka bolševikų 
pavyzdžiu; nužudė 8 

komunistus

HANKOVAS, Kinai, gruod 
11. —• Vakar čia buvo sušau
dyti aštuoni kinų komunistai, 
jų tarpe viena moteris. Jie bu
vo apkaltinti dėl konspiravimo 
nužudyti Kinų prezidentą, gen. 
čiang Kaišeką.

Mirties nuosprendis buvo į- 
vykintas miesto gatvėje, kaip 
“pamoka” kitiems komunistų 
agitatoriams.

[Atlantic and Pacific Photo] , 7

Belgijos Dinant miestelio, netoli nuq Liege’o (Lježo), ir Meuse upės vaizdas žiūrint išilgai Upes 
į žiemius, kur “mirtinga migla” padarė daug pragaišties. Sritis, kur nuo tos miglos daug žmo

nių mirė, yra kiek toliau j, žiemius.

Reikalauja paleisti 
iš kalėjimo 10 Lenkų 

seimo atstovų
Opozicijos partijų atstovai įne

šė seime skubotą interpelia- 
ciją

VARŠUVA, gruod. 11.—Len
kų seimo pilnaties posėdy va
kar opozicijos atstovai įnešė 
skubotą interpeliaciją, reikalau
dami, kad dešimt deputatų, iš
rinktų j dabartinį seimą, bet 
tebelaikomų kalėjime, butų tuo
jau paleisti.

Septyni tų, kurie buvo prieš
rinkiminės kampanijos metu su
imti ir ligšiol tebelaikomi ka
lėjime, yra kairieji deputatai. 
Trys jų yra ukrainiečiai, jų 
tarpe Dmitro ir Levickis, abudu 
žymiausi ukrainiečių darbuoto
jai Lenkijoje.

Parlamentinė deputatu 
neliečemybė atimta

VARŠUVA, gruod. 11. —Ka- 
zimierz Svvitalski, išrinktas Len
kų seimo pirmininku, pirmame 
posėdy pareiškė, kad jis su
spenduosiąs konstitucines par
lamentinės neliečiamybės privi
legijas kiekvieno deputato, ku
ris busiąs policijos areštuotas.

Vos posėdį atidarius, iš sei
mo buvo pašalinti penki komu
nistų atstovai, kurie buvo pra
dėjęs šaukti: “šalin fašistų dik
tatūrą.”

Skaitant prezidento Moscic- 
kio pranešimą, valdžios bloko 
deputatai klausėsi atsistoję; opo
zicijos partijų deputatai sėdė
jo, o kairiosios grupes kėdės 
buvo visai tuščios-

Renkant , seimo pirmininką, 
ant šešiolikos balsuojamų korte
lių buvo parašyta tik: “Lietu
vių Brasta” —r vardas kalėji
mo, kur diktatorius Pilsudskis 
buvo įkalinęs kelias dešimtis 
seimo atstovų.

Seimo atidaromajame posėdy 
Pilsudskis visai nepasirodė.

< . ■

Del atentato prieš 
Ibanezą 14 asmenų 

suimta
SANTJAGO, Čilė, gruod.' 11. 

— Ryšy su įvykusiu pasikė
sinimu nužudyti respublikos 
prezidentą, Carlosą Ibanezą, 
praeito antradienio naktį, iš
sprogdinant traukinį, kuriuo jis 
važiavo, policija suėmė dar ke- 
turioliką asmenų, jų tarpe pro
fesorių, studentų, juristų ir pre
kybininkų.

Stiprus žemės drebėji
mas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 
11. ,— Iš.Arteagos, iMichoacano 
valstijoje, praneša, kad šį rytą 
ten buvo jausti stiprus žemės 
supurtymai. Gyventojai -buvo 
labai išgąsdinti.

Komunistų fašistų 
riaušės Vokietijoj
LUDWIGSBURG, Vokietija, 

gruod. 11- — Vakar čia įvyko 
riaušių tarp komunistų ir fa
šistų. Vienas fašistas buvo su
žalotas. Daug riaušininkų areš
tuota. ,

Neramumai Diuseldor
fe; 167 areštuoti

’ DIUSELDORFAS, Vokietija, 
gruod. 11. —/Ryšy su komu
nistų suorganizuota čia bedar
bių demopstracija įvyko riau
šių ir kautynių su policija. 167 
riaušininkai buvo suimti.

Berlyne užginta demon
stracijos gatvėse

BERLYNAS, gruod. 11- — 
Berlyno policijos viršininkas 
išleido įsakymą, kuriuo užgina
ma visokios demonstracijos mie
sto gatvėse, išskiriant keturio
se aikštėse, toli nuo krutamu jų 
paveikslų teatrų.

Tuo užgynimu norima užbėg
ti už akių tolesniems hitleri
ninkų (fašistų) triukšmavi- 
mams ir riaušėms protestui 
prieš teatruose rodomas “Nie
ko naujo vakarų fronte” fil
mas.

Fašistu vadas nubaustas v
BERLYNAS, gruod. 11. — 

Dr. Hans Fabricius, fašistų va
das ir vienas vyriausių derpon- 
stracijų prieš “Nieko nauję va
karų fronte” filmą organizuo
tų, tapo teismo nubaustas $44.- 
50 pabaudos už pasipriežinimą 
policijai ir vartojimą šlykščios 
kalbos teisme.

Dr. Fabricius yra reichstago 
narys, bet šiuo atvejų parla-* 
menti nė neliečiamybė jo neiš
gelbėjo.

Piktas ginčas
Gaižiūnų k. Zapiškio vai. pil. 

Jonas Seniūnas smarkiai susi
ginčijo su broliu, negalėdami 
pasidalinti tėvo jiems paliktos 
dalies. Ginčas taip įkaito, kad 
Jonas Seniūnas stvėrės šautu
vo ir broliui peršovė koją.

Sovietų diplomatas 
Romoj tikrai buvęs 

čekistų nušautas
ROMA, Italija, gruod. 11.— 

Iš dviejų sovietų ambasados 
žmonių gauta informacijų, kad 
Eugenijus 'LevinasJ pirmas so
vietų ambasados Romoje sek
retorius, buvęs OGPU agentų 
nušautas. Agentai buvę atsių
sti Romon, kad Leviną parga
bentų į Maskvą teisti dėl val
stybės išdavimo, nes jis buvęs 
kaltinamas suteikimu ambasa
dos paslapčių ir dokumentų vie
nai “Vakarų valstybei”.

Levinas buvo nušautas sovie
tų ambasadoje gruodžio 4 -die-' 
na. Ambasada skelbė, kad jau
nas sovietų diplomatas pats nu
sižudęs. Jo kūnas buvo skubo
tai, nepraslinkus nė dvidešimt 
keturioms valandoms, sudegin
tas krematori joje, ir laidotuvė
se dalyvavo vien tik ambasados 
štabo nariai.

Levinas, kilimu Ukrainos žy
das, pirmiau pats buvo OGPU 
[slaptos sovietų policijos] agen
tas.

Darbo Pasaulyje
Tipografai nutarė penkių, dienų 

darbo savaitę

CINC1NNATI, Ohio, gruod. 
11. — Typographical Union No. 
3 nutarė šešių mėnesių laiko
tarpiui įsteigti penkių dienų 
darbo savaitę visose Cineinnati 
laikraščių ir komercijos spaus
tuvėse.

Gelžkeliečiai pasisakė už trum
pesnį darbą

WASHINGTONĄS, gruod. 11 
— Dvidešimt vienos geležinke
lių darbininkų unijofe vadai, lai
kę čia trijų dienų* konferen
ciją, nutarė reikalauti trumpęs- 
nio dienos ir sąvaitės darbo, 
kaip priemonės nedarbui geler 
žinkeliečių tarpe sumažinti.

Sušaudymai Rusijoje
MASKVĄ, gruod. 11. —r Mas

kvos provincijos teismas pa
smerkė du buvusius privatinių 
krautuvių laikytojus, Privalovą 
ir Runkovą, sušaudyti, o 18 
valstybės kooperatinių krautu
vių tarnautojų nuteisė įvai
riems terminams kalėjimo, nuo 
vienų iki 8 metų. Dešimt kitų 
buvo išteisinti.

Lakūnė Nicholas sunui- 
še transkontinentinio 

skridimo rekorduh
NEW YORKAS, gruod. 11. 

— Miss Ruth Nichols, graži 
Amerikos aviatorė, transkonti
nentiniame skridime iš vakarų 
i rytus sumušė visus moterų, 
dagi paties pulk. Lindbergho, 
rekordus, atskridus iš Los An
gelės į Ne\v Yorką per 13 va
landų ir 22 minutes.

Ji nenuveikė tik lakūno kap 
Havvkso, kurio transkontinen
tinio skridimo rekordas buvo 
12 valandų ir 25 minutės.

Smarkus žemės dre
bėjimas Turkijoje

Sukrėtimai Erzindžane daug na
mų Nugriovė; sužeista šimtai 
žmonių

ISTANBULAS, Turkija, gr. 
11. — Erzindžane, žiemių rytų 
Turkijoje, vakar įvyko smarkus 
žemės drebėjimas. Nuo sukrė
timų daug namų sugriuvo. Su
griauti taip pat buvo guberna
toriaus rūmai ir pašto-telegra
fo įstaiga, šimtai'žmonių buvo 
sužeisti.

16 sovietų tarnauto
jų pasmerkti už trau

kinio nelaimę
LENINGRADAS, gruod. 11.

Del Įvykusio praeitos savai
tės trečiadienį traukinio 'susi
dūrimo su tramvajų, netoli nuo 
Leningrado, kur dvidešimt aš
tuoni asmenys buvo užmušti ir 
devyniolika kitų sužaloti, sovie
tų teismas pasmerkė kalėti še
šiolika geležinkelio ir tramva
jaus tarnautojų ir valdininkų, 
kaip tos nelaimės kaltininkų.

Aštuoni kaltinamųjų, jų tar
pe viena moteriškė, tarnavus 
kaip geležinkelio sargas, gavo 
po 10 metų kalėjimo, o kiti
— nuo vienų iki 5 metų.

Kuboje paskelbta 
karo padėtis

Konstitucija suspenduota; du 
kabineto mariai atsistatydino

HAVANA, Kuba, gruod. 11.
— Del didėjančio krašte neri
mo, respublikos prezidentas Ma- 
chado išleido dekretą, kuriuo 
suspenduojamos konstitucinės 
garantijos ir visame krašte pa
skelbiama karo padėtis.

Politinė situacija Kuboj da
rosi vis rimtesnė. Du kabine
to nariai, švietimo ministerig 
De Cespedes ir generalinis pro
kuroras Campa, atsistatydino.

Kalėdos
Jau netoli.

O jus norėsite palinksminti savuosius

Lietuvoj
Patogiausia bus pasiųsti jiems pinigų te

legramą per NAUJIENAS. *
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
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Nepasisekė brolį pa
skandinti kalėjime, 
tai norėjo nusižudyti

KAUNAS. — Pi'ieš keletą 
mėn. Kauno apygardos teismas 
sprendė stambaus ūkininko Si
pavičiaus baudžiamąją bylą. Si
pavičius buvo apkaltintas už iš
niekinimą savo tarnaitės Bole- 
vičiutės. Sipavičius tuoj po ap- 
skundimo buvo suimtas ir pa
dėtas Kauno sunkiųjų darbų ka
lėj iman. Iškalėjo pusantrų me
tų. Bet teisme paaiškėjo, kad 
Sipavičius yra visiškai nekal
tas, o yra savo pasamdytos į* 
skundėjos tarnaitės auka. Sipa
vičius buvo išteisintas, o nu
bausta įskundėja Bolevičiutė. 
Bet tuo byla nesibaigė. Ant 
Sipavičiaus galvos buvo ruošia
mas dar baisesnis smūgis.

Buvo taip: prieš dvi savai
tes Vilainių malunan netoli Kė
dainių atėjo kažkoks kariškoj 
uniformoj kareivis ir siulinėjo 
pirkti “Bulologą” revolverį.

Iš malūno telefonu tuojau 
buvo pranešta apie tai Kėdai
nių policijai, kuri nepažįstamą
jį suareštavo.

Suimtasis nesipriešindamas 
atidavė revolverį ir pasipasako
jo iš kur jį gavęs ir kokius 
tikslus turėjęs.

Būtent, jis tarnavęs pas Van- 
d^ Rabačauskienę, kuri pradė
jus jį įkalbinėti, nužudyti jos 
brolį Sipavičių, gyvenantį Pu- 

'Vėhzočių k. Dotiiuvos vals.
Už brolio nužudymą Raba- 

čauskienė Kavaliauskui (tokia 
pavardė suimtojo) siūlius 1000 
lt. ir davus revolverį. ę

Rabačauskienė Kavaliauskui 
davus 100 lt. rankpinigių, o li
kusius 900 lt. žadėjo jam ati
duoti tada, kai bus Sipavičius 
nužudytas.

Bylon esąs įmaišytas ir Ra- 
bačauskienės vyras, kuris Ka
valiauskui davęs šovinių.

Esą Rabačauskams “bizniui” 
įvykus, butų likę Sipavičiaus 
turtai.

Sumanytojai šio baisaus da
lyko suimti ir pasodinti kalė
jimai!. s

Voldemarininkai prašo, 
kad paleistų

KAUNAS. — Nesenai volde
marininkai, sėdį Kauno kalė
jime, kreipės į Kauno apyg. » 
teismą, kad už užstatą juos pa
leistų iš kalėjimo. Teismas vol
demarininkų prašymą nepaten
kino. Tada voldemarininkai 
kreipės į Vyr. Tribunolą, bet 
ir Vyr. Trib. jų prašymą at
metė.
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B8ZNI6, EKONOMIJOS ir FIN^"
Eina kiekvieną penktadieni, bendradarbiaujant 
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APŽVALGA
Pasaulinio ūkio krizis '

Kaip dabartiniu laiku vystosi 
pasaulinio ūkio krizis? Kokios 
yra jo tendencijos? į tą klau
simą bando atsakyti vienas vo
kiečių laikraštis. Kalbėti apie 
tai, kad tas krizis ateityj nebe
bus aštresnis, —vargu galima. 
Tikrai galima tik vieną dalyką 
pasakyti, jog dabartiniu laiku 
paveikslas yra labai margas. 
Tuo laiku, kuomet kai kuriose 
šalyse dalykų padėtis žymiai 
taisosi, kitose šalyse depresija 
didėja.

Žinoma, sako laikraštis, jau 
tas faktas, jog ne visur krizis 
darosi aštresnis, reiškia šiokį 
tokį progresą. Bet dar yra 
rimto pavojaus.

Pirmon galvon, labai nera
mios žinios ateina iš Francijos, 
kuri iki šiol krizio visai nebuvo 
paliestas. Kai kuriose gamy
bos šakose per pastaruosius ke
lis mėnesius produkcija ten žy
miai sumažėja. Alarmingos ži
nios ateina ir iš Skandinavijos, 
kuri taip pat pasaulinio krizio 
mažai tebuvo užgauta. Ten pa
klausa įvairiems dirbiniams ir
gi mažėja. Jungtinėse Valsti
jose rugsėjo mėnesyj reikalai 
buvo bepradedą taisytis. Bedar
bių skaičius buvo pradėjęs ma
žėti. 'račiau spalių mėnesyj 
paveikslas vėl persimainė. New 
York o biržoj vėl įsigalėjo pesi
mistiška nuotaika. Pesimistai 
net mano, jog krizis gali užsi
tęsti keliai metus. Ekonomistai 
ir šiaip dalykus tėmij antys 
žmonės su ta nuomone nesutin
ka. Jie sako, jog dabartiniu 
laiku daugiausia pesimizmo pa
sireiškia pas tuos' žmones, ku
rie skaudžiai nudegė rankas 
biržoj.. ;

Dabartiniu laiku labiausiai 
optimistiškos žinios eina iš An
glijos. Nors bedarbių akai- 
čius ten vis dar didėja, tačiau 
kartu su tuo pradeda atgyti 
tukstilinė pramonė. Rugsėjo 
mėnesyj smarkiai pašoko pa
klausa iš Indijos'. Padidėjo už
sakymai iš kitų Europos šalių 
Daryti iš to kokias nors išva
das gal butų per anksti, ta
čiau galima prileisti, kad kai
nų nukritimas pradeda akstili
ti pramonę. Tokį pat reiškinį 
galima pastebėti ir Japonijoj, 
kur dėl kainų nukritimo pa
klausa įvairiems darbininkams 
smarkiai pakilo.

Tolinus laikraštis sako, jog 
kol kas dar negalima tikrai pa
sakyti, ar tos pagerėjimo ten
dencijos įstengs ateityj pasilai
kyti, ar ne. Tai žymiame lai
psnyje pareis nuo to, kaip 
skaudžiai bus depresijos už
gautos tokios šalys, kaip Fran- 
cija ir Skandinavija, kimios iki 
šiol, galima sakyti, krizio be
veik visai nebuvo paliestos. Ki
tas svarbus faktorius bus taip 
pat susitvarkymas Indijos, Pie
tų Amerikos ir Kinijos. čia 
svarbu pažymėti tai, kad tose 
šalyse, kur buvo didelis . kainų 
kritimas (Anglijoj, Japonijoj), 
dabartiniu laiku pasireiškia, žy
mus atgijimas masinės paklau
sos. Yra pagrindo manyti, jog 
neužilgo to pat susilauksime ir 
kitose šalyse.

žinomas vokiečių ekonomis
tą Naphtalie neseniai Berlyne 
padarė pranešimą apie “pasau
lio ūkio krizj ir bedarbių prob
lemą”. Savo pranešime jis į- 
rodinėjo, jog dabartinio krizio 
pažymiai lyginai tokie pat, kaip 
ir seniau buvusiųjų. Kapitalis
tinėj santvarkoj, pareiškė jis, 
tokie kriziai yra neišvengiami. 
Skaityti dabartinį krizį “revo
liuciniu” ir paskutiniu yra ne
sąmonė. Klysta ir tie, kurie 
mano, jog krizį pagimdė išim
tinai gamybos racionalizavimas. 
Fraęjtajpe šimtmetyj ta racio

nalizacija vystėsi dar smarkes
niu tempu, negu dabar. Santy
kis tarp gamybos ir paklausos 
gali būti atsteigtas tik prie tos 
sąlygos, kad neišvengiamas 
kiekviename krizyj uždarbio 
sumažėjimas pasiliks mažesnis 
nei kainų kritimas įvairiems 
dirbiniams.

* ' *' 't' 4 j \ •’

Šerų vertė
Žinomas Amerikos ekono

mistas Irving Fisher sako, jog 
šėrų vertė*vis dai* tebėra pusė
tinai aukšta. Daugelio korpo
racijų Šerai šiandien yra du 
kartu brangesni, negu prieš ka
rą. Tačiau, sako Fisher, jokiu 
biuįti negalima tikėtais, kad 
šėrai pasieks tos lygmalos, 
koki buvo prieš karą. Vadina
si, jų vertė bus daug didesnė. 
O tai dėl tos priežasties, kad 
dabar korporacijos uždirba di
desnius dividendus.
Sezoninio biznio pagerėjimas
Praeitą savaitę bendras biz

nis truputį pagerėjo. Tiesa, tas 
pagerėjimas buvo labaj nežy
mus. Žinoma, prie biznio pa
gerėjimo daug prisidėjo kalė
dinis sezonas, kadangi tuo lai
ku visuomet krautuvės daro 
daug didesnį biznį, negu pa
prastai: /

Automobiliu pramonė / v i
Automobilių pramonėj tikra 

stagnacija. Eksportas nukrito 
ant 60 nuošimčių. Gerai dar, 
kad naminė rinka laikosi vidu
tiniškai. Jeigu Amerikos žmo
nės pradėtų daug mažiau auto-1 
mobilius bepirkti, tai automobi
lių pramonei užstotų tikrai 
“juodos dienos”.
8,000,000 netikusių automobilių

Amerikoj viso motorinių ve
žimų (automobilių, trokų ir au
tobusų) priskaitoma iki 28,000,- 
000. Apskaičiuojama, kad iš 
to skaičiaus apie .8,000,000 au
tomobilių yra, kaip yra sako
ma, “skrėpai”. Jie netinka va
žinėjimui. Del tų netikusių a u, 
tcmobilių daugiausia ir įvyksta 
visokiausių nelaimių. Pasta
ruoju laiku susikūrė tam tikra 
organizacija, kuri dės pastan
gas, kad “skrepai” butų siun
čiami ten, kur jiems vieta, ir 
nesimaišvtų ant kelio. Vadina
si, norima įvesti atatinkama 
inspekcija, kuri galėtų nusta
tyti, ar automobilius tinka va
žinėjimui, ar ne. Manoma, kad 
tuo budu bus galima žymiai su
mažinti nelaimingus atsitiki
mus su automobiliais.

Sumažėjo eksportas
Per spalių mėnesį Amerikos 

eksportas žymiai sumažėjo. Iki 
šiol daugiausiai įvairių gami
nių iš Amerikoj importuodavo 
Kanada. Tačiau dabar tą pir
menybę paveržė Ąnglija.

Walgreen aptiekos mažesnį 
bizni bedaro 

i

Walgree.n aptiekų grandinio 
biznis lapkričio mėnesyj suma
žėjo keturiais nuošimčiais pa
lyginus su pereitais metais. 
Pernai lapkričio mėnesyj biznio 
buvo padaryta už $4,250,969, o 
šiais metais už $1,080,096.—K.

Naujas prietaisas 
automobiliams

Prieš keturis metus Chicagoj 
susikūrė Progressive Motor 
Devices korporacija, kurios vy
riausias tikslas buvo surasti 
budus palengvinimui automo- 
mobilio operavimo. į tą kor
poraciją vyriausiai susispietė 
inžinieriai ir auto mechanikai.

Ncpraiena beveik nei vienų 
metų, kad vienokiu ar kitokiu 
budu nebūtų pagerinami auto
mobiliai. Vis surandama kas 
nors naujo. Tačiau iki šiol vi
sai nebuvo kreipiama dėmesio į

“girų” sistemą. Toj srityj per 
paskutinius kelis metus beveik 
nieko nepagerinta. Kokia girų 
sistema buvo prieš desėtką me
tų, tokia ji tebėra ir dabar. 
Naujoji korporaciją ir sumanė 
vyriausiai dirbti girų sistemos 
pagerinimo srityj.

Per keturis metus inžinieriai 
laužė sau galvas ir sunkiai dir
bo. Ir reikia pasakyti, kad jų 
darbas nenuėjo niekais. Jie iš
rado naują girų sistemą, kurią 
lengvai galima kontroliuoti su 
koja. Vadinasi, girų mainymui 
nereikia vartoti rankos. Visas 
operavimas atliekama su koja. 
Ir tas operavimas yra daug leng. 
vesnis ir mažiau komplikuotas, 
negu su ranka.

Prieš keletą dienų aš su savo 
dviem draugais nuvykau į kor
poracijos ofisą, kuris randasi 
2450 Michigan Blvd. Mus' pasi
tiko p. Bergstorm. Jis tuoj ėmė 
demonstruoti naują išradimą. 
Po to jis susodino mus į savo 
automoilių, kur įtaisyta nauja 
girų sistema, ir pavažinėjo gat
vėmis. Visą laiką jis rodė, 
kaip naujovišku budu yra leng
va mainyti giras. Kadangi ma
no draugai neblogai supranta- 
automobilio mechanizmą, tai jie 
pradėjo uždavinėti labai pai
nius klausimus. Tąsyk p. Berg- 
strom pakvietė mus užeiti pas 
korporacijos prezidentą, kuris 
yra inžinierius ir, matyti, dau
giausiai prisidėjo prie išvysty
mo naujo išradimo. Preziden
tas noriai atsakė į' visus tech-o 
niškus klausimus'.

Iš pasikalbėjimo su preziden
tu ir p. Bergstrom mes paty
rėme, kad korporacija veda 
derybas su įvairiomis automo
bilių kompanijomis dėl pardavi
mo savo naujo išradimo. Visos 
automobilių kompanijos tuo iš
radimu ’yra labai užinteresuo- 
tos'. Kadangi naują girų sis
temą galima įdėti ir į senus 
automobilius, tai trumpoj at
eityj manoma atidaryti dirbtu
vę, kuri gamins naują girų 
mainymo prietaisą seniems au
tomobiliams.

Jei kas įdomaujasi tuo išra
dimu, tai gali nuvažiuoti į au
kščiau nurodytą vietų, kurį va
karais yra atidaryta iki 9 valan
dos. —K.

Kaip atrodo Lietuva?
(J. P. Varkalos radio kalba, 
pasakyta gruodžio 4 d. iš sto
ties W. H. F. C., Chicagoj)

II.
Per tryliką dienų iš Franci

jos uosto La Havre automobi
lių atvykau į Kauną. Plentai 
Lietuvoj visai neblogi, —norint 
galima važiuoti apie 50 mylių 
per valandą. Visa bėda tik ta. 
kad tų plentų mažai tėra. Ce
mentinių kelių Lietuvoj visai 
nedaro. Kaulio asfaltu yra iš
piltos beveik visos gatvės, — 
fino “seno miesto” iki Soboro 
ir nuo Laisvės alėjos iki Kal
nų gatvės, kur yra susikoncen- I 
travusios įvairių šalių atstovy
bės'. Gi taip vadinami vieške
liai daugiausia yra išpilti žvy
ru.

Turint galvoj tą faktą, kad 
teko pergyventi dvi katastro
fas rublių ir markių žlugimą 
—reikįa pasakyti, jog po karo 
Lietuvos žmonės padarė tiesiog 
milžinišką progresų. Kaune yra 
pristatyta daugybė' naujų na
mų. Jie pasižymi savo rnoder- 
nykumu, nes yra apšildomi 
galu arba vandeniu. Kiekvie
nuose namuose paprastai gali
ma rasti vonią ir kitus pato
gumus’. Butai tokiuose moder
nia -kilome namuose kainuoja 
beveik tiek pat, kaip ir Chica 
goj. Tuo tarpu uždarbiai ga
na menki. Fabrikų darbinin
kai uždirba nuo 25 iki 15 dole
rių per mėnesį. Kontorų (ofi
sų) darbininkai irgi maždaug
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Neramumai Havanoj, Kubos sostinėj. — Scena ties laikraščio EI Pais įstaiga, raita j ai policijai 
išvaikius neramių demonstrantų minias.
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DEL IbiPlOVIMU IR 
ŽAIZDŲ

Neprileiskite ufcsikrttimo! 
G y dyki t kiekviena įsipio- 
mi, žaizdą ar i 81b rėžimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zenite tik
rai užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

•jo. '

■■

Night and Morning to kcep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Ca^e” 
or “Ėyc Beauty” Book

Marine Co.» Dcpt. II. S., 9 B. Olue StM Chicago

tiek pat. Meisteriai ir vyres
nieji valdininkai gauna nuo 35 
iki 100 dolerių per menesį. Pra
gyventi Lietuvoj kainuoja hpie 
pusę’ to, ką reikia išleisti Ame
rikoj.

Turiu pasakyti, jog advoka
tai, daktarai, o ypač kontrakto- 
riai Lietuvoj visai neblogai gy
vena. Kontroktoriams gera. to
dėl, kad dabartiniu teiku 
daug namų statoma. Tuo 
dojasi daugiausia žydai.

Amatu inkų Lietuvoj
mažai tėra. <Ypač trūksta
elektrikininkų, plomberių, mū
rininkų, gerų karpenterių ir 1.1. 
Amerikiečių akimis žiūrint, jie

sunkiai. Už- 
neblogai ir

apie 1800 darbininkų, per pas
kutinius dvejetą metų atsidarė 
11 įvairių pramonių.

Judžiai iš Lietuvos

labai
nau-

labai

išvaizda žy-

atvažiavęs p. 
kurte neužilgo 
rodyti kruta- 
Tie paveikslai 
pereitą vasarą

ten dirba ne labai 
dirba palyginamai 
linksmai gyvena.

Lietuvos kaimo
miai pasikeitė. Ten, kur prieš 
karą buvo ddižiausi dvarų lau
kai, dabar stūkso ‘naujakurių 
bakūžės. Tai vis buvę kume
čiai, mažažemiai, it liuosnoriai 
kareiviai, Visi tie nauji namu
kai sutjaro turtą, [kurio .pirma 
Lietuva neturėjo. • Reikia tie
są pasakyti, jog prie to žymioj 
cUilyj prisidėjo ir amerikiečiai, 
kurie visokiais birSais gelbėjo 
savuosius. Pravartu atkreipti 
jūsų dėmesį į tai, kad tie nauji 
trobesiai yra liuosi nuo morgi- 
čių. Viskas, vadinasi, įgyta 
“cash” pinigais., . Drąsini gali
ma sakyti, kad visokių trobe
sių Liętuvoj šiandien yra dvi
gubai daugiau nei prieš l<arą. 
Tai didelis Lietuvos žmonių 
nuopelnas, kad jie, nuvarginti 
markių ir rublių žlugimu, vis
gi įstengė tiek daug per dvyli
ką metų padaryti.

Lietuvoj nedarbo nėra. Be
veik visi ūkininkai pereitų me
tų javus dar neperdavė. Mat, 
vis laukė kada pabrangs. Ūki
ninkai šiandien yra daug apsu
kresni, negu jie buvo pirma. 
Jie grudai yra kibai pigus, tai 
jais yra peniamos kiaulės, ku
rių mėsa ir bekoną visgi galima 
daug brangiau parduoti.

Lietuvoj bebūdamas aš ap
lankiau apie 16 įvairių dirbtu
vių. Visur teko patirti, kad 
dirbtuvėse darbininkų skaičius 
nėra mažinamą^. Tik Klaipėcjoj 
celiiilozos fabrikas buvo atlėk 
dęs' darbininkus. Tąčiau vėliau 
tie darbininkai ir vėl tapo pri
imti. Kiek man žinoma, tai bu
vo daroma politiškais sumeti
mais. Kadangi Amerikoj ii 
visoj Europoj kapitalui nėra 
pasidėti ir pelningai dirbti, tai 
jis lenda į Lietuvą,, kur pigus 
darbininkai. Ten maži fabrikė
liai pastaruoju laiku pradėjo 
dygti, kaip grybai po lietaus.

Buvusiame brolių Shmidt 
’abrike man teko dirbti apie 
porą* mėnesių. Tori užvedžiau 
modernišką atskaitomybes sis
temą. To fabriko patalpose 
man bedirbant atsidarė du nau
ji fabrikėliai, vienas* šilkinių 
skepetaičių audinio, o antras 
mezginių.

Brolių Shmidto fabriko pa
talpose, kur caro laikais dirbo

Iš Detroito kelioms dienoms 
į Chicagų buvo 
Antanas Kleiva, 
rengiasi pradėti 
mus paveikslus, 
buvo nufilmuoti
Lietuvoj. Tarp kitko tapo nu
filmuota kariuomenės manev
rai, Birutės šventė, Dainos 
šventė, Šiaulių iškilmės, Vytau
to apvaikščiojimas, kaimų ir 
miestų vaizdai ir šiaip visokie 
turgai bei jomarkai.

Į Lietuvų buvo specialiai nu- 
fažiavęs p. Vaitelis, • kuris' turi 
gerą patyrimą krutamu pavei
kslų filmavime. Jam pasisekė,

taip sakant, užrekorduoti visus 
svarbesnius įvykius, kurie per
eitą vasarų įvyko 
tokių įvykių, kaip 
gana daug.

Antanas Kleiva
sudarė savotišką t
kurios tikslas bus
Amerikos lietuvių 
rodyti Lietuvoj 
žįps.
tie judžiai yra gerai padaryti 
ir amerikiečiai turės progos pa
matyti daug įdomių dalykų.

Lietuvoj. 0 
žinia, buvo

ir Vaitelis 
kompaniją, 

, važinėtis po 
kolonijas ir 

nuimtus jud- 
P-nas Kleiva sako, jog

ŠAME PRlcr 
** FOROVER > 
40 YEAR^ 
25 ouncei foriscęnts 

pure 
I//TBAKINC 
rlVPOWDER 

erricient
IT$ DOUBLE ACTINC

MILLION5 OF POUNDJ UfFD BV 
ou« governmint

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA ■ '

NAUJIENOSE
Visuomet

Naudinga

Colds and sore thrdat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

Gargle with

LISTERINE

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama Ico- 
kiu nors mažu iš pažiūros

> daiktu.
• • • * •

■ ■ TAI yra piulcu jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum.

O vjenok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. ’ . '

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 

• roms ar nenoroms tuVčsite ta 
kaipo užmetinia tam žmogui. O 
tuo tarpu gaLbut toks p5t už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Muau che
mikai pagalios surado sustata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —. tas sun
ku* uždavinį* pagalios tapo ii- 
ristą*. •

Dldete tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite • per t s^yo • aptickoriu. 
Lataabert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

The fellows 
that cause

SORE 
THROAT

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 dol.,- plisti metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Moters!
Apdrauskite

Savo Kailinius
uz mažą 

Atlyginimą
ir apsaugokite juos nuo hold up’ų, ugnies, pametimo, 
vagystės. Juk tankiai atsitinka kad per neėpšižiurč- 
jimą padūkime paliksite juos teatre — ir sugrįžus ne
berasite. Tai čia ir yra proga už mažą atlyginimą ap
sisaugoti.

Padarykite tai tuojaiis as i kreipdamos į

1739 So. Halsted St Chicago

Garsmtis
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1 niekite ie Rnenna lnos” iaP°n9 imigrantų kapita- Ijdisnas 1» DUtlIUS :las ArgentiI10je. Kalėjimuose 
j čia nėra nė vieno japono ir mu
sų pastangomis esame to pa
siekę, kad Argentinoje nėra nū 
vieno japono bedarbio.

O pas mus?—Nereikia kores- 
[pondento: kiekvienas naujai at- 
i vykęs lietuvis ir nuėjęs Lietu
vos konsulą ta n tikslu gauti to- 

• kių žinių, kokių ieškojo jūsų 
korespondentas pas japonų kon
sulą, nuo konsulo Gaučo, arba 

! dažniausia nuo jo raštininko 
’ | Steponaičio gauna tokias ži

nias:
—Tikro lietuvių skaičiaus Ar

gentinoje nežinome: yra kelios- 
dešimts tūkstančių, bet pas 
mus savo pasus užsiregistravo 
tik maža dalelė; mažiausia bent 
pusė visų Argentinos lietuvių 
visą laiką įvairiose pakampėse 
darbo ieško: net mus kartais 
tais rūpesčiais vargina, musų 
įamią nuotaiką drumsčia: turi- 

! me vargo ir bereikalingo susi- 
' jaudinimo, kol įkyrius ir nesu- 
i sipratusius piliečius laukan iš
sivejame. Draugijų čia nėra, 
mat, Skinkis turėjo vilties kun. 
Paknyje ir organizavo šventą 
Joną, o Mačiulis ieškojo išga
nymo kun. Janulionyje ir tvė
rė šv. Kazimierą, bet abu pra- 
baščiai išdulkėjo, nė sudie prie
varta parapijon konsulate pri
rašytiems parapi jonams ne
pasakę. Jie pabėgo už tat 
ir sutepė katalikišką, vardą, 
ir priglaudė parapijonų pezus 
dėlto, kad buvo neženoti, t. y. 
be gaspadinių, bet dabar mudu 
(dideli valstybės vyrai) par
traukėme kleboną ir su gaspa- 
dine, ergo bus visų dūšios šva
rios ir kūnams geriau. Dau
giau tai čia nieko naujo ir gero 
nėra. Mačiulis buvo rekomen
davęs daktarą Šocikauską po
nui Jokūbaičiui, o aš/ kaipo, 
neseniai gavęs viena kategori
ja paaukštinimą Į tikro, sekre
toriaus' laipsnį .dažnai užeinu 
pas daktarą Štabinską trejų de- 
vynerių pakontroliuoti. Tam
stai, kaipo naujai atvykusiam, 
patariame nesusitikt, nesikal
bėt, saugotis Norkaus ir kiek
vieno bedievio, kuris parapijai 
nepritaria arba į laikraščius ra
šo. Praneškite jei apie mus 
ką kalbant išgirsite. Tai mes 
nuoširdžiai kalame kiekvie
nam. Daugiau nieko naujo — 
chau! *

Aires
(Musų korespondento)

Objektingumas
Liečiant musų gyvenime I 

“naujoje Amerikoje” ir supa-1 
žindinant su juo musų skaitan
čiąja visuomenę “senoje Aihe-l 
rikoje” ar Lietuvoj, svarbiau-; 
sis dalykas, kurio reikia laiky-i 
tis,—tai objektingumas. Jūsų j 
korespondentas taip ir elgiasi,; 
nors dėl to kartais kai kas pa-|k’.1 • i • ' r/sijaučia kaip ant komo užmin-j

Jau greit bus dešimts metų,| 
kaip lietuviai didesniais būriais 
plaukia Argentinon. Visi 
jaučiasi nauji amerikonai, 
diskusuoja klausimą, “kur 
riau gyventi”; kiekvienas 
jektingas žmogus 
iron išką misi ra minimą 
gerai, kur musų nėra”,- 
čia nėra 
mažiau yra karo 
Europoje, o ypatingai po karo 
atsigaiveliavuslose valstybėse. 
Sprendžiant iš ‘ tikrų amerikie
čių” (šiaurinių) laiškų ir spau
dos aiškiai matosi, kad ir jūsų 
laukuose nė miestų gatvėse ne
vaikščioja avinai su auksinėmis 
vilnomis ir didelis nuošimtis 
piliečių laužo galvas mintimis, 
kur galėtų būt geriau gyventi, 
negu industrija pasismaugusio
je tikroje Amerikoje...

čia noriu duoti kelis gyvus 
musų gyvenimo paveikslus: 
kaip lietuviai “klimatizuojasi” 
argentiniškame “melting pot”.

Mes ir kitataučiai
Sakydamas 

čiai 
tu Tingesnių tautų 
bet ne su lenkais, 
jugoslavais.

Pavyzdžiui, įeini 
Japonijos konsulą, 
respondento ženklą ir paklausi 
žinių apie japonus Argentinoje. 
Tau mandagiai papasakoja:

—Japonų skaičius Argentino
je toks ir toks; Buenos Aires, 
La Plata, Cordoba universite
tuose yra tiek t£i japonų stu
dentų ; tiek tai žemės čia val
do japonai ir šį metą produkta- 
vo tiek tai javų; štai dirbtuvė 
ir prekybos bendrovės' priklau
sančios japonams; štai japonų 
skalbyklos, automobiliai, savi 
namai, vilos, organizacijos, ka
vinės, barai ir toks “mas o me*

dar
Visi 
ge- 
ob-

prisimena 
‘‘ten 

ir jei i 
stebuklų”, tai jų dar 

sunaikintoje Į

mes ir kitatali- 
palyginu lietuvius su kul- 

i migrantais, 
bulgarais ar

žmogus pas 
parodai ko-

Lietuvaitės Vergijoje
Paliekant nuošaliai sprendi-

Nebus Sieninių Ka
lendorių Šiemet

TRtNERŠ >

BET 
VER
TIN
GAS

KUPO-
NAS

YRA KIEKVIENAME- PAKELYJE

TRINERIO
KARTAUS VYNO
Už 6 kuponus jus gausite dykai 
TRINERIO L1NIMENTĄ. COUGH 
SEDATIVE. HAND LOTION. 
DENTAL CREAM ir t. t. Tokia 
tikra ekonomija šiemet yra labiau 
pritinkanti, negu sieninis papuoša
las.

Trinerio Kartusis Vynas — dau
giau negu kada pirmiau — yra jums 
tikras reikalas.

JUMS REIKIA ŠIANDIE ENER
GIJOS. kad nugalėti dabartinį kri- 
zį, ir Trinerio Kartusis Vynas yra 
nepalyginamas energijos stimuliantas. 
Jis išvalo vidurius, paliusuoja juos 
nuo nuodų, atgaivina virškinimą ir 
suteikia sveiką apetitą. Jis padaro 
jūsų mintį skaitesn; ir sužadina jū
sų energiją. Turėkit jį po ranka, 
kiekvienas aptiekininkas dabar turi 
dviejų dydžių, dideles ir mažas bon- 
kas. Imkite jį reguliariai, 3 kar
tus į dieną!

mą klausimo, kas' yra kaltinin
kas merginų doros nupuolimo: 
ar jos negalėjo atsilaikyt prieš 
sunkias gyvenimo aplinkybes, 
ar jos savu noru išėjo “lengvai 
uždarbiauti”, ar jos kas parda
vė ar į/’ekomendavo — patie
kiu šį tą iš pasikalbėjimo su 
lietuvaitėmis, esančiomis pa
leistuvystės' urve.

—Ar girdėjai, sako vienas 
pažįstamas, kad “Whitę Horse” 
hare yra net penkios lietuvai-
tės.

Nueiname.
Prie durų stovi anglas por

teris, viduje kelesdešimts sta
liukų, viršuje radio muzika. 
Staleliai apsėsti jurininkų, ka
reivių ir civilių piliečių įvai
riausio amžiaus. Prie klijentų
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lAtlantic and Pacific Photo]

Dvi Kalifornijos gražuolės — Miss Mary Lou Weddell iš San 
Marino (dešinėj), išrinkta rožių karaliene, Pasadenoj. Dedanti 
jai karūną ant galvos yra Miss Alice Ashley.

dien serga. Ana kuomet ji tik 
nuo Veliuonos atvyko, tai vice
konsulas Stepaitis ją aplanky
davo Valentin Alsinoje ir vis 
fotografavo. Ji ir tada jau bu
vo drąsi.

—Bet...
—O Teresė R. jau bent .du 

kart šią naktį suvažinėjo.
—O ta...
—Tai Ona A., palikusi Lietu

voj vyrą nuovados viršininką

su vaikais. J j čia ri 
uchažoru.

—•No, o kur Bronė Ž.

dan. dešimts lietuvaičių. Bet Lietu
von konsulatas visiškai nes'iru- k 
pina gelbėt be jokios tvarkos

—G, ji jau pasiekė aukštos Argentinon suleistas ir čia žus- 
sferos: buvo Florida Dancinojo tančias lietuvaites. Jis tik pa- 

. jų rapijas steigia ir kitais negar- 
apgyvendino sulig bingais budais savo galią ro- 

specialio susitarimo. Ir Domcė do”... San t ak iškis..
jau į panašų dancingą dasimu- 
šė,—pasakoja Julės draugė.

Yra kalbama, kad Patagoni- 
joje ir abelnai Argentinos, pro
vincijos kekšynuosc yra kėlės-1

ir vienas senis įsimylėjęs 
pas save i

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Kas Nors Naujo Pinigu Siuntime
Dabar jus galite pasiųsti pinigus per ši stiprų 
banką savo giminėms bile kurioj Europos daly 
per Radiogramą už mažą primokėjimą — 50c.
Pinigai pasieks juos nuo 10 iki 15 dienii grei
čiau. r

. Musų kainos j Lietuvą yra žemiausios. Ateikite 
ir patykite mus šiandie.

HAISTED EKCHANGE NATIONAL BANK
Halsted Gatvė Prie Devyniolikto Place

MUSŲ 1931 KALĖDINIS KLIUBAS DABAR ATDARAS. PRISIDĖKITE ŠIANDIE!

prisėdusios “paneles”, kurioms 
klijentai fundina “kopitos”, o 
jos užtat nuošimtį gauna iš 
šeimininkų: japono ir argenti- 
nieČio.

Atsisėdome. Prie kelių stale
lių matėsi v lietuviai vyrai, at
ėjusieji savo tautietkų pama
tyti. O tautietės vienodai ma
lonios su savais ir svetimais, su 
baltais ir su juodais momento 
kavalieriais.

—O ką, gal jau mes aprašy
tos laikraščiuose, —klausia ne- 
ceremoninga Julė Š.

—Ana, žiūrėk, Stase kokį fa

soną varo: paliko vyrą mokyto
ją ties' Šiauliais, čia nusigelto- 
nijo plaukus ir nosį riečia. Jai 
namie ir valgis netinka, mūsą 
pastūmė, zupę pastalėn padėjo. 
Ją Dievas gali pakorot: ant se
natvės gaŲ kąsnio duonos ne
turėt. Esi kurva, tai ir sakykis, 
—kaimietišku akcentu kalba ta 
pati jaunutė ir išblyškus Julė.

—Uršule K. vakar verkė, 
kad kas tai kurva ją pavadino, 
—sako Julė.

—Bet ji gal nevažiuoja, su 
klijentais?

—O iš ko ji gyvens'? šian

— 'f ■ .........

TURĖKIT PINIGU SEKAMOMS 
KALĖDOMS

prisidedami prie musų KALĖDINIO TAVPIMO 
KLIUBO dabar.

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

The Neighborhood Meat Market 
and Grocery «

Lietuviška krautuvė, nepamirškite atsilankyti, viskas yra įrengta pagal vė
liausios mados, geriausi produktai ir patarnavimas. Orderius 

pristatom į namus.

2643 West 63rd Street
šaukite Grovehill 1680

vs-.. ■ . ; ;

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

3TAR DUST Copyright Midwe»t Feature Service

BORN 
KANSAS CITY, 

MO.

PLAYED 
IN AMATEUR 
PERFORMAtCE
i 0F 
'ROBIN HOOD.

ATTRACTEO 
THE ATTENTION 

OF 
LENORE ULRIC

Kalendoriai
t

DAR YRA LAIKO UŽSISAKYTI KALENDORIUS 
KALĖDŲ DOVANOMS .

NAUJIENOS DAR TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ ' 
NUPIGINTA KAINA

I

$18.00 už 100, dabar $10.00
$15.00 už 100, dabar $8.00

BIZNIERIAI PRAŠOMI PRIDUOTI SAVO UŽ
SAKYMUS KAIP GALIMA GREIČIAUS

Kreipkitės į

Naujienas
1739 So. Halsted St.

) . ' ’ X - *

BY WESTPHAD

SoH *

\ 
Ho> 

Dog /

WAS GIVEN 
JUVENILE 

RČLE. IN - 
' KIBI '

LATER 
APPEARED IN 
PLAY • x THE 
ROfAL FAMILY* 
IN LOS ANGELES

GI VEN CONTRACT 
BY PARAMODNT 

ySTODIOS

FIRST PięTDRE
'THE

SOPHOMORE '

GOOD IN - Y 
XSWEETIE' WITH] 
NKNCY CARROLL 

ONE OF HIS LMER 
EFFORTS'QUEEN HK5H'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs 

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

1739 South Haltted Street
Telephone Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate j:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Cbicago
$8.00 per year in Cbicago 

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th, 1914, ar the Post Office 
of Cbicago, III., under the act of Marcb 
3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų" Bendro
vė, 1739 So. Halsted St.» Cbicago, III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

Daugelis tų, ką 1926 m. gruodžio mėnesyje karštai 
rėmė ginkluotą “pučą*’ prieš teisėtą Lietuvos vyriausy
bę arba patys aktingai jame dalyvavo, šiandie jau yra 
ištrėmime ir kalėjimuose. Kai kurie jų šitose naujose 
savo “pozicijose” jaučiasi taip prastai, kad net kelia 
bado streikus. Pavyzdžiui, Vyriausiojo Tribunolo pro
kuroras Kalvaitis viešai pareiškė, kad bado streiką pa
skelbė Kauno kalėjime 7 voldemarininkai. Trys kįti 
voldemarininkai — Sliesoraitis, Požėla ir Ramančionis 
— buvę to streiko kurstytojai ir už tai esą išgabenti iš 

• Kauno kalėjimo į Šiaulių, Panevėžio ir Bajorų kalėji- 
hius.

Pastebėtina čia yra tai, kad tie gaivalai pateko j 
kalėjimą dar tebesant Lietuvoje tam režimui (tvarkai), 
prie kurio sudarymo jie savo pastangomis prisidėjo. 
“Tautiška valdžia” sukišo į belangę tautininkus!

Bet tai yra ne pripuolamas, o visai natūralūs reiš
kinys. Visose diktatūrose panašiai dedasi. Sakysime, 
komunistiškoje Rusijoje beveik visi žymesnieji komu
nistai, kurie padėjo nabašninkui Leninui nuversti re
voliucinę demokratinę vyriausybę, šiandie yra arba iš
mesti iš valdiškų vietų, arba net nubausti ištrėmimu ir 
kalėjimu. ■

Diktatūros šalininkai vartoja smurtą ne tik prieš 
žmones, kuriuos jie nori laikyti vergijoje, bet ir prieš 
kits kitą, iki galų gale vienas diktatorius sutrempia vi
sus savo konkurentus arba jie visi vieni kitus taip su
silpnina, kad djktatura sugriuva.

LIETUVOS-LATVIJOS MUITŲ UNIJOS IDĖJA

“PROLETARIATO OPINIJA” STALINO 
KARALYSTĖJE "

Prieš prasidėsiant “konspiratorių” vadinamai by
lai Maskvoje ir tos bylos metu sovietų spauda buvo 
užversta fabrikų darbininkų ir įvairių organizacijų re
zoliucijomis, reikalaujančiomis mirties bausmės kalti
namiems. Atrodė, kad Rusijos darbininkai, mokslinin
kai, rašytojai ir kiti gyventojai yra pavirtę laukiniais 
žvėrimis, trokštančiais kraujo. Pasibaisėtina buvo skai
tyt, kad net vieno kaltinamųjų, būtent, inžinieriaus 
Sitnino, sūnūs parašė laišką Maskvos laikraščiui, iš
reikšdamas norą, kad butų “fiziškai sunaikintas” jo 
tikrasis tėvas!

Bet iš kai kurių pranešimų šiandie galima numa
nyt, kad toli-gražu ne visas tas plėšrus riksmas, kuris 
ėjo per sovietų spaudos špaltas, buvo tikras Rusijos 
žmonių balsas. Pavyzdžiui, dabar, kai sovietų centrali- 
nis vykdomasis komitetas pakeitė tribunolo paskirtas 
penkiems “konspiratoriams” mirties bausmes kalėjimų, 
tai tos pačios “masės”, kurios pirma reikalavo kaltina
muosius sušaudyti, jau giria vykdomąjį komitetą už 
“susimylėjimą”. Iš, to yra aišku, kad bolševikų valdiniai 
yra nę tiek žvėrys, kiek vergai, pataikaujantys visaga
linčiam Rusi jote diktatoriui.

Kitos žinios duoda galimumo suprasti, kokiomis 
priemonėmis Stalinas ir jo klapčiukai pasiekia to, kad 
“masės” užgiria visus diktatūros darbus. Chięagos 
“Daily News” korespondentas, Junius Wood, praneša 
iš Maskvos, kad Maskvos žemės Instituto personalas ir 
darbininkai reikalauja atstatyti iš tarnybos prof. Ru
biną, kuris pasakė, kad “ne musų reikalas, kas atsitiks

Pasirašius Lietuvai su Latvija prekybos sutartį, 
Rygos “Socialdemokrats” pasisakė už tai, kad šios dvi 
kaimyniškos respublikos eitų prie dar didesnio ekono
minio susitarimo, būtent, visiškos muitų unijos.

Muitų unija reikštų^ kad tarp Lietuvos ir Latvijos 
muitai butų panaikinti, vadinasi, prekės iš Lietuvos i 
Latviją ir iš Latvijos į Lietuvą butų gabenamos be jo
kių kliūčių — taip, kaip šalies viduje; o klausime mui
tų kitų šalių prekėms Lietuva su Latvija laikytųsi vie
nodo nusistatymo, leisdama bendrus įstatymus ir susi
tardama dėl jų vykinimo. žodžiu, muitų atžvilgiu jied
vi pavirstų kaipir viena valstybė.

Šitoks ūkiškas susijung'imas tom dviem mažom res
publikom gali būti tiktai naudingas. Muitų unija pra
skintų kelią, toliaus, ir politiškam Lietuvos su Latvija 
susiartinimui.

Užsisakymo kaina:
Cbicago je — pašto:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams ........................................... $7.00
Pusei metų .................  3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.75
Dviem mėnesiams ...................  1,25
Vienam mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

“PUČININKŲ” LIKIMAS

Apžvalga

su sabotažninkais”. Dar ryškesnis yra šis pavyzdys: du 
rašytojai, Berzin ir Vaisenberg, 'tapo pašalinti iš Ra
šytojų Draugijos dėlto, kad jie užprotestavo, kam jų 
vardai buvo padėti p6 yieno Leningrado fabriko rezo
liucija, kurios jie visai nebuvo pasirašę.

Tų dviejų asmenų išmetimas iš Rašytojų Draugi
jos (unijos) reiškia, kad jiems yra atimtos maisto kor
tos ir įvairios kitos privilegijos, kuriomis naudojasi 
valdžios pripažintų organizacijų nariai Rusijoje. Dabar 
juodu turės pirkti maistą ir kitus reikalingus gyveni
mui daiktus iš spekuliantų, kurie už viską ima tris-ke
turis sykius brangiau — arba galės stipti badu!

Kur tau žmonės prie šitokių aplinkybių nerašys 
“užginančių” rezoliucijų! Jeigu už rezoliuciją kuris ir 
nebalsuoja, tai jo'vardą' vistięk po ja padeda — ir tegu 
jis bando pasipriešinti, kuomet jam už tai grasina ba
do mirtis!

Taigi vargiai bus klaida pasakyti, kad tas vilkų 
staugimas, kuris lydėjo “konspiratorių” vadinamą by
lą Maskvoje, buvo daugiausia kruvinosios Stalino žval
gybos, o 'ne Rusijos liaudies, balsas.

Vilkams staugiant, ir šunes, uodegas pabrukę, ima 
kaukti, iš baimės, štai delko visa Kominterno šunauja, 
neišskiriant ir mūsiškių “draugužių”, uoliai “turavojo” 
Maskvai, kuomet tenai buvo vaidinama ta begėdiška 
“teismo” komedija. ’ ’ i

PALENGVINIMAS AMERI
KIEČIAMS LIETUVOJE

“L. Aide” Dr. Skyrutis rašo: 
Kasdienė spauda kaip ir ne

pastebėjo vieno vidaus reikalų 
ministerijos žygio, kuris ateity 
turėtų suvaidinti žymų vaid
menį bent ekonęminiame Lie
tuvos gyvenime. Kaip žinoma, 
daugelis musų stambesniųjų 
amerikiečių finansistų ir biz
nierių jau seniai yra įsigiję 
Amerikos pilietybę, kurią jie 
dėl įvairių priežasčių dažnai 
labai brangina. Toks amerikie
tis, būdamas Amerikos pilie
čiu, savaime yra nustojęs Lie
tuvos pilietybes, nes' Lietuvos 
konstitucija draudžia būti dvie
jų ar daugiau valstybių pilie
čiu. Todėl toks amerikietis, at
vykdamas Lietuvon biznio rei
kalais, norėdamas čia įsikurti 
kokią įmortę ar kokį verslą ir 
kartu pasilikti Amerikos pilie
čiu, turi čia veikti kaip sve
timšalis. Pavyzdžiui, apsigyve
nimo teise, mokesčių mokėji
mas už verslą, liesdavo ameri
kiečius ta pačia tvarka, kaip ir 
kitus svetimšalius. Žinoma, 
amerikiečiams, atvykstantiems 
ekskursijų tvarka, buvo teikia
ma įvairių lengvatų. Tačiau šis 
reikalas nebuvo pakankamai 
aiškiai sutvarkytas: jis kabojo 
kažkur tarp įstatymo instruk
cijos ir gyvenimo praktikos. 
Jis" duodavo daug progos įvai
riems su amerikiečiais nesusi
pratimams. Tų nesusipratimų
buvo ypač daug pirmaisiais
nepriklausomo gyvenimo lai
kais. Amerikiečių griežtas trak
tavimas svetimšaliais labai daug 
prisidėjo prie to, kad amerikie
čiai anais laikais taip buvo nu
sivylę Lietuva.

Einant nauja vidaus reikalų 
ministerijos instrukcija Ame
rikos piliečiams, tiksliau, musų 
amerikiečiams labai didelių 
lengvatų palyginti su kitais 
svetimšaliais. Jie, pasilikdami 
Amerikos piliečiais, daugeliu 
atžvilgių naudojasi tomis pa
čiomis teisėmis, katip ir Lietu
vos piliečiai. Pavyzdžiui, kiti 
svetimšaliai, norėdami kiek il
gesniam laikui apsigyventi Lie
tuvoj, turi rūpintis leidimo ap
sigyventi, o tokio leidimo išgą, 
vimas ne visuomet yra toks pa
prastas dalykas. Tuo tarpų 
amerikiečiams; kurie įsigyja 
Lietuvoj nekilnojamą turtą, to* 
kie leidimai tuojau išduodami 
neaprėžtam laikui, — tokie lei
dimai galioja, kol amerikiečiai 
turi Lietuvoj nekilnojamą tur
tą*

Visi svetimšaliai, išskiriant 
tiktai valstybės tarnautojus, 
apsigyvenę Lietuvoj ilgesniam 
laikui turi mokėti specialįnius 
svetimšalių mokesčius, tuo tar
pu amerikiečiai, įgiję Lietuvoj 

nekilnojamąjį turtą, kol jie tą 
turtą valdo, yra atleidžianti nuo 
svetimšalių mokesčių. Šitie 
nauji vidaus reikalų ministeri
jos nuostatai Amerikos biznie
rius, apsigyvenusius Lietuvoj, 
biznio teisės reikaluose sulygi
na su Lietuvos piliečiais, ati- 
ųia pagrindą visokiems nesusi
pratimams, ir tuo budu labai 
palengvina amerikiečių įsikūri
mą Lietuvoj.

ĮVAIRENYBĖS
Dvasia ir kūnas

Senovės romėnai sakydavo: 
mens sana ir corpore sano, kas 
lietuviškųi reiškia sveika dvasia 
sveikam kūne. / Gyvenimas ro
do, kad iš tikrųjų, labai daug 
garsių ir gabių žmonių turėjo 
sveiką dvasią sveikam kūne. 
Štai keli pavyzdžiai.

Skulptoriiį darbas, be gabu
mo, dar reikalauja nemažų fi
ziškų pajėgų. Michelangelo, tu
rėdamas 86 metus amžiaus, ga
lėdavo dirbti prie statulų tris 
valandas be pertraukos; Rube- 
nas, garsus dailininkas, 57 me
tų amžiaus, dar labai gerai val
dė teptuką. Tas pat galima 
pasakyti ir ąpie Ticianą, kuris 
mirė beveik 100 metų, o jo 
tapyti prieš pat mirtį paveiks
lai savo gražumu ir tobulumu 
nei kiek nesiskiria nuo subren
dusio amžiaus darbų.

Napoleonas dirbdavo kasdien 
16-18 valandų, bet kartu nepa
miršdavo ir fiziško mankštini* 
mosi. Jis galėdavo išbūti bal
ne, bejodinėdamas 12 valandų, 
arba per šešias valandas pada
ryti raitas 140 kilometrų —ta
čiau niekad nepavargdavo. Jo 
kariuomenes vadai šiuo atžvil
giu negalėdavo tlygintis su sa
vo imperatorium.

Garsus anglų rašytojas Val
teris Skotas, nors buvo šlubas', 
bet darydavo pasivaikščiojimus 
lig 50 kilometrų. Jis be galo 
mėgdavo, poilsio vietoj, kirsti 
medžius. Darbininkai stebėda
vosi jo pajėgumu ir mokėjimu 
apsieiti su kirviu. Juokdariai 
tvirtindavo, kad jis geriau galįs 
kirvį valdyti, negu plunksną. 
Gėtė buvo didelis mėgėjas 
čiuožti ir dažnai maudydavosi 
dar gruodžio mėnesį. Fizikas 
Aleksandras Humboldtas vai
kščiodavo pėsčias dažnai poA 15 
valandų kasdien. Eidamas 60 
motus, jis dar kopdavo į aukš
tų kalnų viršūnes. Karo va
dai, kaip antai, princas Euge
nijus, maršalas .Tiurenas ir 
Jurgis Vašingtonas, lygiai kaip 
kad senovės kartagiečių vadas 
Hanibalas, viršijo . atletiniais 
gabumais daugelį j savo karei
vių.

Perkūnsargio išradėjas Frau* 
linas buvo geras plaukikas. Žy
miausias dabartinis anglų poe
tas Bernard Shavv irgi yra di
deli mėgėjas plaukioti. Jį daž
nai galima matyti nusifotogra

favusį maudymosi kostiume. 
Poetas Baironas savo laikiuper- 
plaukė Helesponto sąsiaurį per 
70 minučių. Jis taip pat, ne
žiūrint savo šlubumo, labai 
mėgdavo boksuotis. Rašytojas 
Dicljįensas kasdien padarydavo 
pėsčias ar bėgte, 20—40 kilo
metrų, oi kai kada ir lig 50 ki
lometrų. Geras plaukikas bu
vo ir rusų rašytojas Levas 
Tolstojus, kurs 65 metų būda
mas dar mėgdavo vartytis vam 
deny, o 66 metų išmoko važiuo
ti dviračiu. Jam labai patik
davo važiuoti dviračiu, nesilai
kant už vairo.

Vertė J. PronskutE. T. A, Hoffman

Velnio Eliksyras
(Tęsinys)

Vienas to vienuolyno brolis, 
kuriame Medardas buvęs, tą 
beprotį vienuolį aiškiai paži
nęs esant Medardą, o tai jis 
busiąs ir buvęs. Viktorinas’ jį 
numetė j bedugnę; kokio tai 
sampuolio, kuris negalėjo būti 
visai netikėtas, jis tapo išgel
bėtas.^ Pabudęs iš apkvaišimo, 
bet sunkiai sužeistas į galvą, 
jis šiaip taip išsikapanojo iš 
savo duobės, žaizdos skausmas, 
badas ir troškulys jį padarė 
bepročiu — pašėlusiu. — To-I 
kiu budu per kalnus, gal būt 
vienur kitur gailestingų vals
tiečių pašertas ir skaromis pri
dengtas, kol atėjo į girininko 
gyvenamąjį kraštą. Bet čia pa
silieka neišaiškinamu du daly
ku; būtent, kaip Medardas ga
lėjo tokį ilgą tarpą nuo kalnų 
prabėgti nė kieno nesulaikytas, 
ir kaip jis pats dargi daktarų 
nustatytais pilnos ramios sąmo
nės momentais galėjo prisipa
žinti prie tų nedorybių, kurių 
jis niekuomet nebuvo padaręs. 
Tie, kurie gynė šio dalyko są
ryšio tikrumą, pastebėjo, kad 
apie iš Velnio bedugnės išgel
bėtojo Medardo likimą visai nė
ra žinoma. Galimas esąs daik
tas, kad jis pabludo bekeliau
damas per girininko gyvenimo 
apylinkes. Bet kas liečia jo nu
sikaltimų prisipažinimo, dėl ku
rių jis buvo kaltinamas, tai 
reikia iš to spręsti, kad jis nie
kuomet nebuvo pagijęs, prie
šingai nors išrodydavo atgavęs 
protą', tačiau vis pasiliko pa
mišęs. Kadangi jį kaltino dėl 
nužudymo, jame susidarė ne
sveika idėja, kad jis ištikrųjų 
tai yra padaręs. — Kriminali
nis .teisėjas, kurio išminčiai de
dama daug* svarbos, paklausus 
jo nuomonės, yra pasakęs: va
dinamasis ponais Krzinskis ne
buvo lenkas, taip pat nebuvo 
ir grafas, tuo labiau ne grafas 
Viktorinas, bet nekaltas jis jo
kiu budu nėra. Vienuolis gi vi- k 
sais atvejais pasiliko pamišęs 
ir nesukalbamus dėl to krimi
nalinis teismas galėjo jj laiky
ti uždarytą vien tik dėl saugu
mo priemonių. Šio sprendimo 
kunigaikštis neprivalėjo girdė
ti, nes jis buvo vienintelis, ku
ris stipriai sujudintas' dėl ba
rono pilyje atsitikusių nedory
bių, kriminalinio teismo pasiū
lytąjį suėmimą pavertė į nu
baudimą kardu. — Bet kaip 
viskas šiame vargingame pra
einančiame, gyvenime, ar tai 
būt nuotikis ar įvykis, kad ir 
kažkaip pirmąjį akimirksnį at
rodytų milžiniškas, labai greit 
nustoja blizgėjimo ir spalvos, 
taip ir čia atsitikę, jog visa 
tai, kas' visoję rezidencijoje ir 
ypatingai kunigaikščio dvare 
šiurpą ir pasibaisėjimą kėlė, 
pavirto j pačius tuščiausius 
plepalus. Hipoteza, kad pabėgu
sysis Aurelijos sužiedotinis bu-, 
vęs grafas Viktorinas, vėl s'u-i 
kėlė naujas kalbas apie italės 
istoriją. Nejt pirmiau nieko ne
žinojusieji dabar nebevaldomų 
liežuvių buvo įtikinti ir kiek
vienas, kuris buvo matęs Me
dardą, tikrai pripažino, kad jo 
veido bruožai visiškai buvę pa
našus grafo Viktorinų bruo

Bethovenas kasdien eidavo 
pėsčias mažiausiai 7 kilomet
rus. Vagneris buvo geras šo
kikas į aukštį. Dažnai jis su
tikdavo savo svečius, stovėda
mas ant galvos, nors jau turė
jo 70 metų! Bramsas buvo 
aršus mėgėjas kopti į kalnų 
viršūnes'.

Iš šių kelių pavyzdžių matyt, 
kad daug genialių žmonių savo 
kurinius sukurė tik stiprių fi
ziškų pajėgų padedami, nes jų 
genijus reikalavo kuo didžiau
sio kūno jėgų išplėtimo.

žams, kadangi jie abudu buvo 
vieno tėvo vaikai. Kunigaikščio 
namų gydytojas buvo įsitiki
nęs, kad dalykas tikrai taip yra 
ir kalbėjo kunigaikščiui: “Tu
rime džiaugtis, jūsų Šviesybe, 
kad tie abudu nelemti sėbrai 
vieną kartą prasišalino, ir ne
pavykus pirmajam persekioji
mui visiškai nuo jo’ susilaiky
ti”. — Su šia nuomone ir pats 
kunigaikštis sava širdies gilu
moje sutiko, nes jis jautė, kaip 
tas dvilinkas Medardas jį nuo 
vieno nepasisekimo vedė į kitą. 
“Šis reikalas taip ir pasiliks 
paslaptingas”, — tarė kuni
gaikštis, “verčiau visai nebe-, 
lieskime to uždangalo, kokį ste
bėtinasis likimas savo gera va
lia virš viso šio reikalo yra už- 
tiesęs.” — Tik Aurelija..------
Paslaptingieji prietykiai labiau 
aiškėja iš tolimesnės kalbos su 
Leonardu. — Paveikslas, įLaip 
vienuolynas sekioja Medardo 
darbus. — Kaip grafas Vikto

rinas pasivertė Medardu.

—Aurelija! pertraukiau užsi
degęs priorą, — dėl Dievo, gar
bingas mano tėve, sakykit man, 
kas atsįtiko su Aurelija?” — 
“Ei brolau Medardai, — tarė 
prioras saldžiai šypsodamasi, — 
ar dar nėra pavojingoji ugnis 
tavo viduje užslopinta? — Dar 
dėl paties tyliausio palietimo 
liepsnos tebesiveržia iš tavęs? 
— Vadinasi, tu dar neišsiva
davai iš nuodėmingų palinki
mų, kuriems esi pasidavęs? — 
Ir aš privalau tikėti tavo at
gailos tikrumui; aš privalau 
būti įsitikinęs, kad melagystės 
dvasia yra visiškai tave aplei
dusi? —k žinok, Medardai, kad 
aš tavo gailesį tik tuomet pri
pažinčiau tikrą esant, jei tu 
tikrai butum padaręs visas tas 
nedorybes, • dėl kurių tu save 
kaltini. Nes tik tuomet tokia
me atvejy galėčiau tikėti, kad 
visi tie nedori darbai taip su
trynė tavo dvasią, kad tu ne
apgalvodamas' mano pitnokini- 
mų ir viso to, ką aš tau esu 
sa^ęs apie išorinę ir vidujinę 
atgailą, lyg koks skenduolis 
gaudai kiekvieną mažiausį ne
tikrą lentgalį, kiekvieną apgau
lingą priemonę tavo nusikalti
mams nuplauti, kurios ne tik 
tam nuklydusiam papai, bet ir 
kiekvienam tikrai dievotam 
žmogui atrodė esančios tuštaus 
veidmainio darbas. — Pasakyk, 
Medardai! Ar tavo gailesys, ta
vo , palydima s j Amžinąją Galy
bę buvo visiškai nesuteptas, 
kuomet tu atsimindavai Aure
liją/?” — Visiškai dvasioje su
naikintas nuleidau akis. —. “Esi 
atviras Medardai, — tarė prio
ras toliau, tavo tylėjimas pasa
ko man visa. — Aš buvau pil
nai įsitikinęs ir žinojau, kad 
tu esi tasai, kurs rezidencijoj 
lošė lenkų bajoro rolę ir norė
jo vesti Aureliją. Aš tą kelią 
kuriuo tu nuėjai, labai atydžiai 
sekiau, vienas ypatingas žmo
gus (jis vadinosi plaukų kirpi
mo dailininkas Belcąmpo), ku
rį tu pastarąjį laiką matei Ro
moje, suteikdavo man žinių. Aš 
buvau įsitikinęs, kad tai tu 
niekšišku budu nužudei llermo- 
geną ir Euphemiją ir juo bai 
siau man buvo tai, kad tu no-

rėjai Aureliją apipinti velnio 
ryšiais. Aš bučiau galėjęs tave 
pražudyti; bet būdamas toli tos 
minties' laikyti save išrinktu 
kerštui, palikau tave ir tavo li
kimą amžinajai dangaus Galy
bei. Stebuklingu budu tu išli
kai ir jau tai įtikina mane, kad 
tau nebuvo lemta dar šioj že
mėj pražūti. Klausyk, dėl 
kokių ypatingų aplinkybių vė
liau aš turėjau tikėti, jog tasai 
kapucinu persirengęs ir baro
no F. pilyje atsiradęs' ištikrųjų 
buvo grafas Viktorinas! — Ne 
labai senai thi buvo, kai brolis 
Sebastijonas musų vartininkas, 
buvo prikeltas kokio tai dejavi
mo' ir aiksėjimo, panašaus į 
mirštančio ataduksius. Jau ry
tas aušo, jis atsikėlė, atidarė 
vienuolyno vartus ir atrado 
žmogų pusiau sustingusį nuo 
šalčio po vartais gulintį, kurs 
vargiai beištarė šiuos žodžius: 
Jis esąs Medardas, iš musų 
vienuolyno pabėgusis vienuolis. 
— Sebastijonas labai persigan
dęs pranešė man apie tai, kas 
apačioj atsitiko; aš su broliais 
nuėjau į apačią, mes paėmę tą 
pusiau apalpusį žmogų atve- 
dėm į refektoriją, nežiūrint į 
baugiai iškrypusį to žmogaus 
veidą mes vis tiktai tikėjomės 
pažinę tavo bruožus ir dauge
lis manė, kad tiktai permainy
tieji apdarai visiems taip pa
žįstamą Medardą pavertė to
kiu keįstu. Jis turėjo barzdą 
ir tonsurą, bet buvo civiliai ap
sirengęs, rūbai buvo visiškai 
sunykę ir suplyšę, tačiau iš jų 
buvo matyti, kad kitą kartą 
gan gerų butą. Jis dėvėjo šil
kines kojines, ant vieno bato 
buvo dar auksinis sagtis, bal
ta atlasinė liemenė... — “Kaš
tano spalvos rudą švarką iš 
geriausios medžiagos” — įsiki
šau aš — brangiai išsiuvinė
tus baltinius, paprastą aukso 
žiedą ant piršto”. — “Tikrai, 
tarė Leonardas nustebęs, — 
bet kaip tu gali...” — Ak, tai 
buvo rūbai, kuriuos aš nešio
jau tą nelemtąją vestuvių die
ną! — < •

Mano akyse atsistojo mano 
gretimis. — Ne, tai nebuvo ne
apčiuopiamas baisusis beproty
bės velnias, kurs mane iš už
pakalio pasivijo, kurs lyg koks 
piktas' žvėris, lesindamasis ma
ne suplėšyti, užšoko man ant 
pečių, — tai buvo pabėgusis 
pamišėlis vienuolis, kuris mane 
persekiojo, kuris pagaliau man 
giliai apalpus paėmė mano rū
bus ir man pametė vienuolio 
habitą. Jis pats buvo tas, kurs 
gidėje ties vienuolyno vartais, 
mane patį šiurpiu budu atvaiz
duodamas.
Leonardas baigia pasakoti apie 
Viktorinų* beprotiškus žygius 
vienuolyne ir jo pabėgimą be

nešant laidoti.

Aš prašiau priorą toliau pa
sakoti, nes man pradėjo jau 
aiškėti tikrenybė, kokia su ma
nim stebuklingu budu yra at
sitikusi. — “Neilgai trukus, — 
pasakojo prioras toliau, “ta
sai žmogus pradėję rodyti aiš
kius, neabejotinus, nepagydomo 
pamišimo žymius j r nežiūrint, 
kaip jau sakiau, kad jo veido 
bruožai ligi smulkiausio buvo 
panašus į tavo, nežiūrint, kad 
jis nuolat šaukė: “Aš esu Me- 
dar'das, pabėgusysis vienuolis, 
aš noriu pas jus metavoti! 
tačiau greit visi buvom įsitiki
nę, kad tai yra to nepažįsta
mojo fix idėja save skaityt ta
vim. Mes užvilkome jam kapu 
cino rubus, nuvedėm jį į baž
nyčią, jis turėjo atlikti papras
tas atgailos maldas ir nežiū
rint, kad jis tai labai stengėsi 
daryti, greit mes pastebėjom, 
kad jis niekuomet vienuolyne 
nėra buvęs. Manyje kilo idėja: 
o kaip, jei tai butų tas iš rezi
dencijos pabėgusis vienuolis,

(Bus daugiau)

“KULTŪROS” No. 11 tik 
ką gautas iš Lietuvos. Kai
na 45 centai. (J augi te “Nau
jienose”.
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Daugelis žmonių, kurie yra 
apsidraudę nuo nelaimingų 
atsitikimų, labai dažnai apsi
gauna, manydami, kad jie yra 
apdraudę ir savo gyvastį. 
Žmogui mirus, kada gimines 
pareikalauja pomirtinės iš 
apdraudos kompanijos, jie 
nusistebi sužinoję, kad žmo
gui mirus naturališka mirtimi 
apdraudos jie negali gjiuti.

Tada rugoja ant agento ir 
ant apdraudos kompanijos, 
buk čia apgavikai.

Reikia atskirti gyvasties ap
draudę nuo nelaimingų atsiti
kimų a pd ramios.

Apdrauda gyvasties reiškia, 
apdrausti gyvastį, nežiūrint 

kokiu budu mirtis įvyks. Ži
noma, tokia apdrauda bran
giau kainuoja, negu “Acci- 
dent Insurance”.

Apdrauda nuo nelaimingų 
atsitikimų yra labai kompli
kuota ir reikia gerai išstudi
juoti gautą kontraktą, kad ži
noti, už ką ir kiek apdraukos 
kompanija išmoka.

“Naujienose” garsinama ap
drauda nuo nelaimingų atsiti
kimų ir pašelpa ligoje yra ke
leriopos rųšies. Už $1.00 me
tams apdraudžia gyvastį ant 
$1000.00, jeigu atsitiks nelaimė 
einant gatve, — užmuš auto
mobilius ar gatvekaris, nukris 
nuo namo kokis sunkus daik
tas, sužeis ar užmuš ir dar ke
letas kitų atsitikimų.. Taip 
pat ligos pašelpa mokama 
$7.50 savaitėje per 7 savaites 
irgi tik kai kuriuose nelaimin
guose atsitikimuose.

Paprasta liga sergant pašel
pa nemokama.

Mokant $10.00 ir aukščiaus 
jau padengia daug daugiau 
atsitikimų nelaimėse, taipgi ir 
pašelpa ligoje moka didesiię, 
nežiūrint kokia liga nesirgsi, 
išskyrus nekurtas užkrečia
mas ligas.

Pirm negu mokėsi agentui 
pinigus, — sužinok kontrakto 
(Policy) turinį.

— T. Kypkevicia.

Kokia nauda?
Po dešimties metų mokėji

mo, sakysime, daktaras N. ne
tenka turto ar tai dėl biržos, 
ligos, žemes drebėjimo ar ko-

Ar reikia mirti, kad 
gauti pinigų?

Rašo ./. Kuzmiekas-U ktveris 
Atstovas National Life 

of U. S. A.

Pas mus dar tebevartojama 
posakis: "Kam man ‘šiurytis', 

aš dar nenoriu mirti”.
šis posakis yra jau pasenęs 

ir atgyvenęs savo dienas. Rei
kia žinoti, kad seniau ap
draudos kompanijos neturėjo 
tinkamų kontraktų ir patys 
apdraudos pardavėjai nesu
prato to, ką jie turi žmonėms 
parduoti. Vietoj kalbėti apie 
apdraudę, — jie kalbėjo .apie 
“posmertinę”. Taigi ir mes 
čia kalbėsime apie posmerti
nę.

\Vhole Life — Visas 
Gyvenimas

Su šia polisą prasidėjo ap
drauda. Kitaip sakant, ši po
lisą pagimdė visą> eilę kitų 
moderniškų polisų. Pavyz
džiui, turiu prieš save Natio
nal Life of U .S. A. viso gy
venimo polisą. Daktaras N. 
turi amžiaus 35 melus. Ap
sidraudžia ant $10,(XX). Mo
ka per metus $199.10. Reiškia, 
“posmertinė” $10,(XX), jam 
mirus gauna jo moteris. Šią 
polisą turėdamas tai jau 
“šiur”, kad turi mirti; jeigu 
nori gauti pilną dešimts tūk
stančių.

Tie pinigai bus tuoj išmokė
ti, nežiūrint kiek ilgai jis mo
kėtų, melus ar du, 10 ar 20 
metų. Kaip greit sumokama 
$199.10, laip greit National 
Life of U. S. A. kompanija 
atidėjo visą dešimtį tūkstan
čių polisus naudai.

kios kitos nelaimės. Tuomet 
apdrauda ateina į pagelba, 
nes galima pasiskolinti iš ap
draudos kompanijos $1,345.10. 
Su šiais pinigais galima dary
ti, ką tik nori. (Paskola ar
ba “cash” gaunama nuo 3 me
tų mokėjimo), šiuos pinigus 
turi grąžinti kompanijai su 
0%, jeigu nori laikyti toliau 
apdraudą ir mokėti virš mi
nėtą metinę mokestį iki savo 
amžiaus galo (kol kitas dak
taras neparašys “Death Certi- 
fikato”).

Jeigu daktaras išvažiuotų 
kur nors, nebūtų galima kom
panijai su juo susižinoti, tai 
jo apdrauda neprapuola ir 
yra palaikoma per 12 metų ir 
5 mėnesių.

Jeigu 10 melų išmokėjus, to
liau nenori mokėti, tuomet ga
li gauti “paid up” polisų, reiš
kia “apmokėtą jau” polisą ant 
$2,950 . “Apmokėta jau” po
lisą yra štai kas. Žmogus, ne
norėdamas toliau mokėti, su
grąžina savo polisą kompani
jai, kompanija jam duoda ki
tą polisą, ant kurios jau nėra 
mokeslies. Todėl ji vadina
si “apmokėta” — “Paid up” 
vertės $2,950.00 ir tuos pini
gus gaus po mirties moteris.

Tai yra svarbiausi dalykai; 
kokį duoda “Whole Life” 
kontraktas. Tai yra funda
mentas visokiems kitiems kon
traktams.

“Life and Casišalty” Ap
drauda

Čia jau sunkiausias daly
kas. Kada yra Life Gyvastis, 
lai, žinoma garantuota ap
drauda. 1 Casualty apdraudžia 
tiktai nelaimingas mirtis 
“aksidentus”, ligas. Šis sky
rius visai kitaip tvarkosi. Jei
gu žmogus turi šią (Casualty) 
apdraudę ir jis mirs “savo”— 
natūralu arba širdies liga, — 
jis nieko negauna. Tada jis 
gaus jeigu mirs nuo nelai
mingo atsitikimo, — susižeidi- 
mo arba jei jis bus užmuštas. 
“Naujienos” turi tokią apdrau
dę. žmonės, kurie nori to
kios apdraudos, turėtų kreip
tis į “Naujienas”, — gaus ge
rą ir tikrų apdraudę, nes to
kių “Casualty” apdraudos 
kompanijų yra daug, ir dau
gelis jų yra neatsakomingos 
ir turi daug taip vadinamo 
“Red tapė” painiavos.

Pavyzdžiui, tūlas žmogus 
buvo apsidraudęs vienoj “Ca
sualty” kompanijoj. Jis va
žiavo dviračiu (baisekeliu). 
Ant jo užbėgo sunkus autas 
(trokas), ir žmogų sunkiai su
žeidė — perskėlė smakrą, iš
mušė dantis ir apdaužė kūną. 
Žmogus išgulėjo lovoj •*— li
goninėj keturis mėnesius. Iš
gijęs pareikalavo pašalpos ir 
kas jam priklauso iš tokios 
“Casualty” apdraudos kompa
nijos. Kompanija atsisakė 
mokėti. Dalykas atsidūrė 
teisme. Man pačiam teko bū
ti perkalbėtoji} tam nelaimes 
ištiktam žmogui.

Kompanijos advokatas norė
jo prirodyti, kad tas žmogus 
neturėjo teisės važiuoti sker
sai gatvės toj vietoj, ir todėl 
kompanija už tą atsitikimų 
neatsako. Reiškia žmogus 
važiavo ne lygiai skersgatviu, 
bet biskį iš šalies. Jeigu jis 
butų važiavęs lygiai skersgat
viu, tuomet tokia apdraudos 
kompanija butų už keteros 
nučiupus “truko” savininką ir 
tas butų turėjęs užmokėti už 
visus nuostolius. O kada 
“treko” savininkas nekaltas, 
tuomet kompanija iš savo ki
šenės lur mokėti. Ji norėjo iš 
to išsisukti, bet teisėjas palai
kė žmogaus pusę ir žmogus 
laimėjo. lokių atsitikimų 
yra. labai daug.

Pilną ir saugių apdraudę 
parūpina “Naujienos”.

Amžini kalendoriai dykai

Kas iš skaitytojų prisius sa
vo antrašų, tas gaus “amžiną” 
kalendorių veltui. Daili, ma
žo formato knygutė — kalen
dorius geras iki 2,000 metų. 
Kas pirmas? Rašykite. Ap- 
drąuda, “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III.

Iškirpkite šį kuponą.

Prašau man prisiųsti vieną 
jūsų minėtą kalendorių

Pavardė .....................................
Gatvė ........................................
Miestas .....   valstija /......

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
SLA 122 kuopos susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 
SLA 122 kuopa turėjo priešme- 
tinj susirinkimų, J. Dimbelio 
svet. 4523 S. Wood st. —Gaila, 
kad truputį pasivėlinau ir įėjęs 
radau jau beskaitant protoko
lus iš pereito susirinkimo, kurie 
ir liko priimti.

Sekė komisijų raportai. Komi
sija pagelbos Oak Forest sene
liams, susidedanti iš J. Puidos, 
0. Sullivan ir A. S. Kuizino pa
reiškė, kad yra išsiųsti laiškai 
įvairioms draugijoms, kviečiant 
prisidėti su visokia pagalba ir 
yra laukiama atsakymo, bet pa
tirta, kad draugijos ne kaip at
sineša kas link sušelpimo Oak 
Forest senelių, kur, girdi, drau
gijos galėtų kur kas daugiau pa
sidarbuoti ir paaukauti nors da
linai, kadangi bendros labdary
bės organizacijos Chicagoj netu
rime. Galima butų sudaryti nuo 
draugijų komitetas, ., ,

Vakarienės rengimo komisija 
raporte pabrėžė, kad dar nedaug 
kas buvo veikta, bet pasekmės 
jau atrodo labai geros. Po bolše
vikų išsikraustymo nariai pasi
rodė draugiškesni, veiklesni, ar
čiau susipažinę ir jau užpildoma 
tos spragos, kurias bolševikai 
padarė. Sprendžiant iš raporto, 
vakarienė bus š^uni.

Sekretorius perskaitė laiškų 
nuo ligonio (kuopos nario, drg. 
Moukaus, ką serga jau virš me
tai laiko. Monkus laiškely tarp 
kitko sako:

Gerbiamoji Valdyba ir drau
gai. Sergu neišgydoma liga. Ta
rėjau sunkią operacija. Pašalpą, 
kurią gaudavau iš kuopos, išmo
kėjau daktarams už padarymą 
operacijos ir dabar nebeturiu 
jokios galimybės iš ko begyven
ti. Už bile auką busiu labai dė
kingas. Draugai neapleiskite 
mane sunkiausioj padėty”..

Kuopa iš iždo drg. Monkui 
paskyrė $5.00 ir susirinkusieji 
sumetė $12.17. Sudėjus visą 
Monkus gavo $17.17. Pinigai 
tą patį vakarą pasiųsti, Natar
ta drg. Monkaus atsišaukimą 
paskelbti lietuvių spaudoj ir 
ęrgane “Tėvynėj”.

SPECIALIS

Išpardavimas
$45 $45

Vartotų 
iki iki

Karu 

$995 $995 
Išmokejimai-mainai

ArcherBuickCo. 
4400 Archer Avė. 

. prie Kedzie Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III
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Į Pasinaudokit
BIRUTĖS” CHORO VEDĖJAS

S110
Ateikite, telefanuokite, 

prisiųskile kuponą.

/‘V M

Prieš keletą metų jis tapo įtrauk
si! pasišventimu dirbo jos naudai, 
kad ateityj Mikas taps “Birutės” 

susidėjo, jog jam teko pasiimti tų

Pianistas Mikas Yozavitas Chicagos lietuviams jau seniai 
yra žinomas. Įvairiuose lietuvių parengimuose jis pradėjo da
lyvauti dar tuo laiku, kada trumpas kelnaites dėvėjo. Prabėgo 
metai, ir Mikas išaugo vyru. Tačiau su lietuviiį judėjimu jis 
pasiliko tampriai surištas, 
tas į “Birutės” valdybą ir 
Bet tada vargu kas manė, 
dirigentu. Aplinkybės taip 
sunkią našta.

Dabar Mikas yra “Birutės” vedėjas. < .Pirmą kartą po jo 
vadovyste “Birutė” pasirodys sekamą sekmadienį, gruodžio 
14 d., Lietuvių Auditorijoj. Tų dienų įvyks “Birutės” 24-to 
sezono atidarymo koncertas. Kiek galima spręsti iš dalyvių ir 
sudaryto programo, koncertas bus labai įvairus ir geras. Pats 
Mika^ kukliai sako: “Aš dėjau visas pastangas, kad tinkamai 
prisirengti prie koncerto. Tai visa, ką aš dabar galiu pasakyti. 
O apie jo gerumą, — galėsite patys spręsti.” 
--------------------------- -------Hi<---- -------

Valdybą ir komisijos

Renkant 1931 metams 
dybą išrinkta: pirmininku
liko senasis, J. Puida; vice-pir. 
K. Petrauskas; finansų rast, 
išrinktas buvęs pereitais, me
tais nutarimų rast. F. Kaila; 
nutarimų rašt. ip,rįnkom ponia 
Bložięnę (buv. Balandaiiskai- 
tė) ; kasteriu paliko senasis A. 
S. Kuizinas; kasos' globėjai J. 
Jurkus ir ’ A. .Petrauskienė. 
Maršalka K. Zubričkas. Ligonių 
lankymo komisija A. Sabaliaus
kienė, J. Vaišvila ir Pr. Putei
kis. Organizatoriai: Z. Gelžinis, 
J. Vaišvila ir J. Gaižauskas. 
Korespondentu Pr. Puleikis. 
Knygų revizijos komisija: K.

ir P. Blo-

šia
Nepaprasta Proga!

SIS pastebėtinas Dviejų Ka
rų Garažas pabudavptas su
lig jūsų užsakymo iš geriau
sio materiolo ir geriausių 
gaunamų darbininkų

TIKTAI Už

$163
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Mokėkite po truputį kiekvieną mėnesį jūsų pačių 
sąlygomis.

Porčių Uždarymas
BILE kokio didumo porcini 
uždaromi su frąncuziškais 
langais ir sieteliais.

TIKTAI UŽ

ar

Chicago Home Improvemcnt and Lumbcr Company 
2301-2329 So. Crawford Avė., 

CHICAGO, ILL.

Gerbiamieji:
Be jokių pareigų iš mano pusės, aš norėčiau kad jūsų atstovas 

atsilankytų pas
Vardas ...........
Adresas ...........
Telefonas ......

Aš noriu žinoti apie Garažius

Mes taipgi pardavinėjame hiniberį ant išmokėjimo.

Chicago Home 
Improvement and 

Lumber Co. 
2301-2329 So, Crawford Avė. 

‘ Telefonas ROC£WELL 0023-4

kad j valdybą ir komisiją įėjo 
gabus žmonės, ypatingai dvi 
sesutės, buvusios Balandauskiu- 
tes, abidvi, čia gimę ir augę. 
Galima tikėtis naudos SLA., 
nes visi yra pasirengę užpildyti 
bolše vi k ų pridarytas žaizdas.

Pr. Puteikis.

pa-

Kenčiantieji nuo 
Reumatizmo!

Veikmingiausios gyduolės, kovai 
Reumatizmu ir visais kitais 

skausmais yra

Šūkis, J. Gaižauskis 
šiene.

Delegatai į SLA. 
kritį: J. Geštautas,

arbus
Padarome Pisiems Greitai ir Pigiai

DRAUGIJOMS

“RYKŠTĖ SKAUSMUI 
Nusipirkite tub.) iš jūsų pardavėjo 
už 50c. patrinkite juo skaudančias 
vietas ir jus tuojaus pamatysite, kad 

jus kcntčjptc bereikalingai.
• IŠDIRBAMOS

John Novak Co. •
Chicago Illinois 

Sveikatos saigai per arti 50 metų.

6-tą A pa- 
IC Zubric- 

kas, A. S. Kuizinas, P. Zalum- 
skis, A. Sabaliauskienė, J. Vaiš
vila, O Sullivan, K. Petrauskas, 
A. Petrauskienė, K. Kolas, F. 
Raila, J. Puida, P. Petrauskas, 
Ę. Slabasevičiūtė, J. Gaižaus- 
kis, K. Sukis, J. Jurkus ir Z. 
Gelžinis.

Prie progos reikia priminti.

Jei nori išinokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

(lARSINKITES “NAUJIENOSE

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės • 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jes vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. .

1739 South Halsted Street, Chicago, III



KAIP CHICAGIECIAI PRADĖJO DAINUOTI
CHICAGOS LIETUVIŲ DAINOS ISTORIJA

(Pabaiga)
Birutės’ triumfas

Taip bedirbant 
jo Karo metai, 
narių paėmė į S. 
nę, kiti, paskydo, 
gėjo. Petras, nusiminė, 
tarpu priaugo Lilija !

NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, gr. 12, 1930— —.....—.......... --------- -------
vilčių, ir ix> kokių metų laiko 
tapo pakviestas Kazys Stepona
vičius, kurio laikais Birutėj į- 
vyko didelis perversmas, bū
tent i jos dainininkų ir choro 
sudėtį parėjo veik išimtinai čia 
gimęs jaunimas, parodęs dide
lio pasišventimo ir gabumų sa
vo dailei dirbti. Svarbiausias 
žygis Stepųnavičiaus laikais 
buvo komiškos operos “Bailus 
Daktaras’’ puikus pastatymas, 
balandžio 21 d., 19^9 m. “Bai
laus Daktaro“ pastatymas tai 
buvo Birutės “naujųjų amžių 

Į isterijos” triumfas, kuriam pa
siekti daugiausia pasidarbavo 
p. Nora -Gugienė, tais metai: 
buvusi Birutės’ sekretorius. Vei
kalą režisavo Stasys Pilku, diri
gavo Steponavičius (sykiu vai
dinimui ir savo paties sukurtam 
Simfanijcs Orkestrui) ir vaidi
nime dalyvavo rinktinės pajė
gos, kaip Nora Gugienė, Ona 
Biežien.ė, C. Čerienė, Dr. Kliau
ga ir jaunieji dainininkai: Ja- 
kavičius, SarseviČius, 
Tverijonas.

Baigiant. Atrodo, 
busiu “subytinęs”. Jis 
Valst. istoriją bandė 
Į 500 žodžių, mano gi tik vie
nos lietuviškos dainos draugi
jos “istorija” į 5,000 žodžių ne
tilpo. žinoma, čia yra tik ap
čiuopų darbas, nes teko išran
kioti iš kur'papuolė. Gal, kai 
Birutė švęs 25 metų sukaktu
ves, kas nors parašys jai tikrą 
istoriją. Birute to verta. Tuo 
tarpu, dixi et animam lavavi 
(Paskiau ii* dusią nusiploviau). 
Ačiū,

solo ir T. . , | prieita prie svarstymo Bend
rovės metinio pakaro, kurs Įvy
ks vasario 8., 1931 m.

Vienbalsiai nutarta įvykdyti 
komisijos nutarimą, —pasta lyti 
operetę “Paulina“, kurią suloš 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn su p. Steponavičių prieš
aky ir Simfonijos Orkestrui pa
dedant. I \

Visuomenė gali būti tikra, 
kad bus patenkinta apsilankiusi kad tik greičiau išvydus ‘‘Pau- 
i Bendroves jubiliajipį vakarą,1 liną 
nes tas didelis vaidinimas, šim-

gaiš. Stasys dainavo 
duetą iš stoties WGXAA gruo£ 
džio 7 (1. Kadangi tas progra
mas buvo siunčiamas trumpo
siomis’ bangomis, tai ji buvo 
galima girdėti Lietuvoj ir vi
same pasaulyj. ‘

Beje, Stasys Rimkus daly 
vaus ir “Birutes” konc^’’^“ K 
ris įvyks gruodžio 14

Bridgeportas
te Chicagos Liet. f Auditorijos 

Bendrovės direktorių susirin

ku i žmonių dalyvaujant, Bridge- y k
porto bus pirmą karią.

A [įtarus Bendrovės reikalus, 
kalbėta bedarbių klausimu. Nu
tarta paaukauti Auditorijos sve
tainę surengimui pramogos be
darbių naudai, ir už sales neimti 
jokio* mokesnio, išskiriant už 
šviesą. Ausi tam nuo širdies pri
tarė. Tuo direktorių susirinki
mas baigėsi. Dabar visi laukia

Ad. Micevičius. Vėliau pakvies
tas vedėju p. Kvedaras. Adv. 
Oliui pirmininkaujant pasiekta 
didžiausio* triumfo, pastatant 

Į‘ Bailus Daktaras“, davęs $2,- 
000 įplaukų.

1923 m. Olis atsisakė bebūti 
pirmininku ir ją vieton išrink
tas Mikas Jozavitas, tada dai 
nesukakęs nė 21 metų. Sureng- j 
ta šaunus koncertas, pakvietusi 
jame dainuoti Juozą Babravi-i 

ičių, du kartu statyta “Sylvia”, 
kuriai orkestrą dirigavo p 

' Olis, ir besirengiant 
“Cukrini Kareivį“, 
Kvedaras pabėgo. Laimei adv. 
Oliui pavyko prikalbėti artistą 
ir kompozitorių Antaną Vana
gaiti, kurs kaip tik tuo laiku 

i su “dzimdziais” jau buvo Ame
rikoj. Olis vėl grižo pirmi
ninkauti. Laimingai užbaigtas 

j sezonas ir dar surengtas gran- 
! dioziškas Koncertų Koncertas;
su 1,500 publikos ir daug pel
no. z

Anie* p. Oli Mikąs Jozavitas 
rašo: “Kaip pirmininkas jis bu
vo puikus, bet dar geresnis biz
nierius. Kai jis stojo pirmi
ninkauti, Birutė‘turėjo skolų, c 
kai baigėm 1923 m., Birutės 
ižde atsirado $1,000.“

Vanagaitis įpratino Birutę 
labai dainuoti savas lie
tuviškas dainas, vietoj preten
zingų klasiškų operų. Prie Va
nagaičio tačiau be didesnių vei
kalų irgi nepaseita. Vienas 
stambiausių pastatymų buvo pa
ties' Vanagaičio premjera muzi
kali komedija “Surprise Par- 
ty”, kovo 21 d., 1926 m., ku- 

Vanagaitis, diri
gavo A. Olis, baletą sumokino 

šerer Bekeffi, 
akomponavo J. Byanskas ir M. 
Jozavitas ir orkestravo P. Sar- 

bet nėra pabus, o vaidinimo emsamblj 
sudarė Uktveris', ponia Miller, 
Vanagaitis, Volteraitė, O. Bie- 
žienė, J. Jankus, M. Dundulienė,

Šimkumsu 
užėjo Didž’o- 
Daug choro! 
V. karinome-j 
Ūpas pablo-1,

*Tuo'
Žilvičiutė, 

nuo mažystės vieną žymiausių 
lošėjų Birutes' dramos skyriuj Į 
ir 1918 metais tapo išrinkta L>i-t 
rutės sekretore. Jai atėjo Į gal-j 
va pakviesti komp. Stasį Širn-! 
kų, kurs tuomet darbavosi ry-Į 
tinčse valstijose. Buvo nujau
timas, kad naujas žymus vedė
jas sukels Birutės ūpą. Ir ne
apsirikta. Šimkus sutiko ir at
vyko ir jau rugsėjo 29 d., 1919 
m. Įvyko B,irutės grandioziška 
šventė. Ūpas nepaprastai pa-Į 
kilo. Šimkaus laikais, ligi ge
gužės 1 d., 1920 m. surengta 
scenai jo paties veikalai “Čigo- 
nai”,/‘Išeivis”, keli Petrausko 
veikalai ir galybė rimtų koncer
tų, ir kadą jau Šimkus skyrėsi, 
tai apie jo išleistuvių milžiniš
ką vakarą “Naujienos“, rašė:

“Tai buvo pirmas toks atsi
tikimas Chicagos lietuvių isto
rijoj, kada visos pirmaeilės ar- 
tistų-artisčių žvaigždės susiėjo 
čia daiktai! 
v o muzikos 
kuriuo iries 
me iki šiol

k imas iyyko pirmadie-
8 d. Nutarta daug 

kų. Apsvarsčius Au- 
rcikahis,

in, gruodžio 8 d. N 
sVarbių dalykų. Aps 
ditoi'ijos bėgančiu

IDEAL XMAS GIFT SPECIALS
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—Korcsp. I

statyti 
vedėjas

Balanda,

Coolidgc 
visu S u v. 
sukimšti

Paukščiai 
tatomi 
Chiccgoje 
Jungt. 
Saugus 
tymas 
tuotas.

pris- 
visur

Valst.

(jatan

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
Seniausias ir didžiausias lietuviu dieraštisC

Amerikoje.
Metine prenumerata Chicagoje, Lietuvoje ir ki

tur užsieniuose metams 88.00, pusei metų $4.00; Su
vienytose Valstijose $7.00, pusei metų $3.50.

Atnaujinimui prenumeratos arba užsirašymui 
patogumo delei vartokite ši kuponą. Išpildykitc 
ir iškirpę kartu su money orderiu arba čekiu siųs
kite šeiniaus paduotu adresu:

7 . -J

NAUJIENOS.
1 739 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

Užsiprenumeruoju Naujienas ........ m., šiuomi siun
čiu $..........................

Vardas ........................................... z.......................................................

Adresas ............................................L...................... 1............ . ........ *..........

Miestas ............... ....................................................................................

atsisveikinti su sa- 
meno kryvaičiu, 
chicagiečiai galėjo- 
teisingai didžiuo

tis“. Be galingo Birutės cho7 
ro, dar dalyvavo programoj po
niai Nora Gugienė, Rakauskai
tė, Janušauskiene, Norkaitė, 
Pociene, Rudauskaitė, Staniu
lį utč, p. Pocius, Stogis, Kudir-

J. Pr. Hartz Kalnų Patinai
Garantuoti giesmininkai

Dviejų jaunystės draugų 
istorija

Šimkui apleidus Birutę, ji vėl 
liko našlaite. Artinosi naujo 
sezono atidarymas, •
kam jo atidaryti. Tuo tarpu 
Birutėj noko du jaunuoliai, bū
tent Antanas Olis (dabar jau

riai režisavo

garsi šokėja

advokatas) ir Mikas Jozavitas P. Stogis, M*. Jozavitas, Dr. K.
T T 1 • 41 14 T * — _ ? V • T

(dabar jau Birutės vedėjas), 
įdomiausiai jiedu patys apie sa
ve rašo, tai fr panaudosiu: *

“Rodos, 1919 m. mudu 
Maikiu be jokios 
nuvykimo j C. S. P. S. svetainę 
ant 18-tos gatvės, kur Birutė 
statė “čigonus“, rašo Aciv. Olis. 
“Maikis tada 
amžiaus, o aš 
suaugę vyrai, 
vom “Birutės” 
sprendėm, kad 
tų’ mudviejų ambicijoms tapti 
pasauliniais artistais!”

su
priežasties

buvo 16 metų 
20. Juk mudu 
Mes apkaina- 

darbą jr nu- 
“Birutė” atatik-

veikti ir valdyboj.

Jozavitas gi rašo: “1919 m... 
kartu su Antanu (Oliu) pri
sidėjau prie Birutės dainuoti 
bosu (šešiolikos metų bosas!). 
Po kelių metų įaugęs į kelnes, 
pradėjau
Antanas (Olis) tapo išrinktas 
pirmininku, o man teko finansų 
raštininko ‘džiabas’. ”

Šimkui pasitraukus p. Oliui; 
teko užimti vedėjo vietą ir di
riguoti sezono atidarymo kon
certe. Nepripažintas talentas 
gavo komplimentų net iš tokių 
kietų kritikų kaip Dr. Bįežis ir 

o *

C. Kliauga, Ad. Micevičius, J. 
Puišis, Juodis, Al. Misevičius, 
V. šolis, V. Misevičaitė, V. Bi- 
geliu*tė, šokėja ir Birutės cho
ras.

Birutės istorijos naujieji 
amžiui

Vanagaitį ir jo darbščius pa
dėjėjus nuo 1927 m. pavadavo 
pakviestas iš Lietuvos Stasys 
Šimkus, deja, šj kartą nebepa- 
teisinęs birutiečių sudėtų į ji

Stasys Rimkus, neseniai atvy
kęs iš Detroito dainininkas. Jis 
turi gražų balsą — baritoną. 
Daugelis' jį girdėjo dainuojant 
per radio nedėliomis ir ketver

PAUKŠČIŲ 
NARVELIAI 

Reg. $ 2 
vertės

$ I .oo
Kelių skirtingų 
spalvų. Šimtai 
pasirinkimui.

*

PRITAIKIN
TOS KOJOS 

Reg. $2 
< • vertės

$ į .00
'Pritaikintų 

spalvų ’ ir spal
vų. kurios har
monizuoja.

o

CHO1TERS
Specialiai ............. $Ė.95
dabar .................  4$

LOVE BIRDS
Gražių skaisčių $ /Į . 95
spalvų ....................  "JT P°ra
Labai didelis pasirinkimas grynos 

veislės šunų.

Žalvariniai 
Narveliai

Nepaprastos vertės. 
Reguliariai $7.00 už

$į.95 
Atrada nedėliomis ir vakarais 

iki 9 p. m.

Pasiklausykite musų kasdienio brodkestinimo iš 
9:10 valandų ryte.

wjjb stoties

^CourtesyPetShop
228 WEST MADISON ST.

Phone Randolph 1118 — Žiūrėkite tikro adreso 
Į užsakymus telefonu ar paštu atkreipiame didelį atidų. — 

Pristatome visur mieste.

MARGUTIS ‘KALĖDŲ DOVANAS’ DUODA
TIK IKI NAUJŲ METŲ

SVARBU CHICAGOS LIETUVIAMS, o taip pat 
jaus pasiilaudokite patys ir draugus apdovanokite, 
gu jus pasiųsite savo giminėms Lietuvon.

ir kitų kolonijų. Tuo- 
Bus graži dovana jei-«

KĄ DUODA MARGUTIS?
1. KAS MĖNESI SULAUKSITE į savo namus 
nomis. juokais, kvailosofijoms ir visokiais burtais, 
ziskas” 
nagaitis.

2. PIRMUTINĖ LIETUVIŲ KALBOJE daktariška knyga su receptais 
ir patarimais kaip gydytis nuo visokių ligų. Tų knygų parašė visiems ži
nomas savo raštais apie sveikatų-. Dr. A. J. Karalius. Knyga apie 200 pus
lapių. Jos vardas “Namų Daktaras.“ Kaina $2.00. Kitose kalbose tokia 
knyga yra. bet lietuvių kalboje, tai pirmutinė. Jų savo lėšomis išleido 
“Margutis.“

“MARGUTI“ su dai- 
“Margutis“ yra “džia- 

tnuzikos žurnalas. Metams kainuoja $1.50. Red.-leidėjas A. Va-

3. GAUSITE “MARGUČIO KALENDORIŲ“ 1931 m. 100 puslapių 
didumo su daugybe adresų visokių biznio^ įstaigų ir pilnų sųrašų Am. Liet. 
Daktarų. Rasite “plementų“, burtus, sapnus, meilės receptus, dainas su 
gaidomis ir dar kai kų. Kalendorius didelis ir gražus savo “marga“ po- 
piera. Kaina $l.()0.
4. DAINUOSITE KIEK NORĖSITE iš “Margučio Dainos“. Puikių dai
nų rinkinys, kuriame telpa 34 visokio turinio Vanagaičio dainos. Kai. $1.
5. UŽ $2.00 ĮVAIRIŲ KNYGŲ iš “Margučio Knygyno“, Jeigu patys 
ateisite pasiimti. Siunčiant per paštų reikės prisiųsti štampų už 20c. Mu
zikai ir dainininkai galės gauti gaidų.

Margutis kviečia visus pasinaudoti tuo nupiginimu atnaujinant pre
numeratų ant toliau, arba naujai užsirašant Margutį. Kreipkitės telefonu: 

GROVEHILL 2242, ar užeikite į ofisų: >
2437 W. 69th St., Chicago, III.
Atsineškite arba pasiųskite per laiškų tik TRIS DOLERIUS

iirutes” 24-to Sezono Atidarymo
Sekmadieny, Gruodžio 14 d„ 1930
«• <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦>

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Apd rauda
nuo

Nelaimingų Atsitikimų
Naujienos padarė sutartį su atsakomin- 

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

Apdrauda išdalyta į 6 skyrius. Mokės- 
tys metams,

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

KONCERTAS
MIKAS YOZAVITAS “Birutės” Choro Vedėjas

VALERIJA BRUČIENE sopranas /■
Taippat dalyvauja jauna šokėja Mary Griniūtė, St. Rimkus, Ė. Sersevi 
čia, P-nia Gapšie 
“Birutės” Choras

P-lė Birutė Sarpalius — pianistė ir

Koncertas Prasidės Lygiai
VĖLIAU ŠOKIAI



I

4 /
Penktadienis, gr. 12, 1930 stengs, M'

Bedarbių Šelpimo Reikalai
Iš Jani torių Kliubo 

Veikimo

BEDARBIŲ ŠELPI
MO KOMITETAS

Avė. $2.00 (laiko užkandžių ir 
gardžių gėrimų).

Širdingai ačiū už aukas.

Ofiso naujas adresas:
BRIDGEPORT FU RN IT U RE

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 ’ / 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte 

tiktai

Pasiųsta darban:
K. Stonkus, Norkienė, O. G.

Zabarauskiene, Evans E.

Geri žmonės pridavė .rūbų:
B. šūkis, 4131 S. Francisco 

Avė. (atvežė daug rūbų). Ačiū 
jums labai už rubus. A. Dau
jotas, 9293 W. 33 PI., P. Kap- 
lauskienė, 3259 W. 66 St., F. 
H. Swin, 6425 S. Ashland Avė-,

Duota bedarbiams rūbų 
ir maisto:

V. Petraitis, A. Krušas, J. 
Bauba, V. Gabris, P. Tanias, 
J. Karpavičia, A. Katilonis, P. 

jDunauskienė, J. Golautas, F. 
Augustinas, J. Gešiautas, J. Sa
butis, P. Narsutis, J. Ambro- 
zas, A. Daujotas, J. Naugže- 
mis, V. žičkienė, M. Kubilius, 

j G. Žebrauskienė, L. Staškienė, 
S. Kubilius, A. Razminiene.:

Kalėdų Dovanoms pirkite ti- 
kietus i koncertą, gruodžio 19, 
Lietuvių Auditorijoj, šis kon
certas rengiamas bedarbių su- 
šelpimui ir nupirkimui maisto 
alkaniems.

P. Plungis, Ona Balkienė, 11628 į Gavome šiokio turinio laišką: 
S. Wentworth Avė. (atvežė Bedarbių šelpimo Komitetui: 
daug rūbų). Ačiū! A. Gustas, “Gerbiamieji Viengenčiai: 
1740 W. 47 St. Esu be darbo nuo gegužio

Ačiū jums geri žmonės už 2, 1930. Prie to dar prisidėjo 
rubus- j kita šmėkla: gruodžio 4, suža-

  Įlojau dešinę koją. Su dideliu 
,, • . . . i vargu galiu per stuba pereiti((auta pinigais: l v n ™1 Iramsčio pagelba. Esu nusenęs

Ona Balkienė, 11628 South ir kenčiu skurdą.’’
Wentworth Avė. $2.00. | Bedarbių šelpimo Komiteto

Mrs. Zoris, 3600 So. Parnell I atstovai nuvažiavo apžiūrėti to
Avė. $1.00. I nelaimingo žmogaus. Reikalui

S. Diokas, 5413 S- Shields esant, pagelbėsime.
♦

$ * » •

Užuot jautrių žodžių: duona, žygis, darbas, 
Nelaimingą vargšą — laimingu padarė....
Sušelptas bedarbis negalvojęs tarė:

“Tarp žmogaus ir Dievo rods tik mažas tarpas”.

Lietuvių Amerikos piliečių 
Janitorių kliubas laikė metinį 
susirinkimą, i kurį susirinko ne
paprastai gražus būrys janito
rių ; mat dieną pasitaiko nešalta 
tai ir susirinkimas išėjo gražiau
sias bene visais šiais metais. •

Ūpas buvo puikus, kad nesi- 
norėjp net skirstytis. Janitoriai 
kai pradėjo savo užsibėžtą dar
bą, tai ir ūpas kilte kįla. Daug 
janitoriams, tiesa, ūpo pridavė 
p. Elias, kurs dar lapkričio 8 d. 
bankete janitoriams išaiškino, 
ką jie gali padaryt veikdami 
bendrai ir broliškai.

Janitoriai, atsidėkodami p. 
Juozui Elias, rengiasi savo su
taupąs nuo šiol laikyti Universal 
State Banke, o nenešti svetim
taučiams. Tam planui karštai 
pritarė p. Daubaras ir p. Purvis. 
Kliubas taip pat nutarė laikyti 
savo lėšas tame lietuvių banke, 
paliekant pas kliubo kasierių tik 
einamiems reikalams.

Išrinkta komisija reikalui, 
kuomet žiemos laiku suserga 
koks janitorius, kad šauktų 
kliubo narius, sergančiam pri
žiūrėti. Išrinkta asmens:

P. Daubaras, tel: Yards 6969
S. Rakauskas, tel. Fairfax 

4899
Joe Erčius, tol. Dorchester 

1919
Rekale, nelaimėj, ligos atsi

tikime kreiptis bile į kurį. Taip 
pat šie trys kliubo nariai yra 
įgalioti rūpintis, kad susirgęs 
kliubo narys neprarastų darbo. 
Komisija veiks per visus 1931 
metus.

Kliubo narai, žinokite viso
kiuose reikaluose į šiuos drau
gus kreiptis.

—R. S.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-
Lulevičienė 

-i d AKUŠERKA 
' Į m 1() J S. Halsted St.

Telefonas
K V Victory 1115

Valandos:
v Inuo 8 iki 2 po pie-

•' 'I tų *r nuo iki
9 vai. vakare

Bedarbių šelpėjas, tai Žemaitės vaikas.
Jis ne “spaviedoja”, atpenč, suramina;
Pusnuogius aprėdo, kitus valgydina.....

Jis dirba be pelno. Tok’š jo dvasios saikas.

For COLDS, COUGHS ;
Sore throat, museular rheu- 
matic ache8&pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

Jis pavyzdį rodo. Kas tik jį sutinka,
” " GT)uifa* įkvėpimo taip ’dirbt kaip jis dirba.

Žmoniškumo širdys Dievybe suvirpa: 
Kilnus teikia auką. Niekšo dreba kinka.....

Proga visiems tapti tikrai prakilniais:
Neleiskim’ bedarbiams būti alkanais.

Tylintis.

Jadviga Gric.aite

Chicagoje dainavo, Lietuvoj girdėjo
Feeaa'mint

Laxativas 
kurį jus 

kramtote kaip 
gumą.

Nėra kito skonio 
kaip mėtos

. Aptiekose IJC,

Buy g lovos with what

P-lė Jadviga Gricaitę pereitą 
sekmadienio rytą anksti dai
navo per radio stotį W9XAA. 
Navy Pier, Chicagoj, kai Juo
zas Budri kas davė spęcialę 
trumpų bangų radio Valandą,

girdėtą visame pasaulyje ir Lie
tuvoj.

P-lė Jadviga yra jau daug 
sykių dainavusi p. Bud riko ra
dio valandose sekmadieniais ir 
ketvirtadieniais.

it savęs
Nėra reikalo moKėtl SOc ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
koftcle. Lis tėti ne Tooth Pašte, 
didelis tūbas* parsiduoda už 25c. Ji valo ir apsauiro dan
tis. Be to ralite su taupiu U 
$3. už kuriuos Kalite nusipirk, 
ti pirfitlnaltes ar ką kitą. 
Lauibert Ph ar macai Co.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE
_____25c__
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Mes skelbiame, kad laike sunkaus 
laiko-bedarbės

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13 St.

CICERO
(kuris praktikuoja Cicero j apie 

25 metus)

Suteiks bedarbiams dykai gydymą, o 
tiems kurie dirba tik dalį laiko, teiks 

gydymą už pusę kainos

Pancdėliais ir Sercdomis nuo 
10-12 ir 2-4.

MRS. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 8 Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

B
 Phone

’ f Hemlock 9252

Patarnauja prie
gimdymo, duodu

■ HM massage, eleetrie

treatment ir mag-

H| netic blankets ir
Moterim ir

K^nSbiH merginom patari- 
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DVIEJU
AŠMENŲ BRITVĄ 

(Senąjį ir naująjį modelį) 
Geresne Britva 

—arba pinigai grąžinami 
j.°0 cn
■ už dešimtį **** už penkes 

Garantuotos
PROBAK CORPORATION 

••pSOM o*
AuloSi<op *oio< Co.. I<K, N. Y. C

Garsinkitės “N-nose”

WISSIG

nuo

igas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus

Kapitonai
Specialistas iš

Paaauliniam* kare
Seno Krajaus

Patarimas dykai
ir nuo 5-8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryt. iki I v.
kampan Keeler Avė, Tel. Crawford 5573

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Špeciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų jr pūslės, užnuodijimą 
kraujo, odos 
mus nugaroj , , i-. -
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydo 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 

10 ryte iki 1 vai 
4200 Weat 26 SU

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
( Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STR1K0L

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OfiHo telefonas Virginla 003(1 
Rez. Tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto Iki 1 po plotu. 2 iki 4 ir 
O Iki 8 vakaro. NodSliom nuo 10 iki 13 die

nu. Namu ofisas North Sido
• 3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

Įvairus Gydytojai

Aprybotas skaičius suaugusių 
Klinikos Pacientų

Tonsihis išima Coaguliacijos gydymo 
būdu kompetentiškas atsakomingas Ger
klės Specialistas. Rašykite

MISS E. RANUS. 
sekretorei dėl susitarimo

159 N. State St., Suite 1513. 1514

-------------------- K x ------- ----------- —

I Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nefvuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrą, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard *7589

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

Tel. Lafayette 4146

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

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—-8 vakare 

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halste'd St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel.' Boulevard 7589 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

( darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

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

-- - - -- - ---  1......

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St. <
kampas Halsted St.

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

Jei abejoti apie savo akis, eik' pas

Dr. A. R. BtUMENTHAL

•
 OPTOMĘTRIST

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

■ <4660 Gross Avė.
Tel. tarsis 4317

PRANEŠIMAS
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Dcpositors Banko 

skersai gatvės, nuo 
Peoples Banką 

arti Ashland Avė.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
• Tel Canal 3161

IGN. J. ZOLF
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413 
1327 So. 49th Ct. 

Telefonas

Cicero 3724

Ljgtuv^^ Gydytojai

DR. A; X KARALIUS 
Gydytojas U Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

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

... .........- ——---------------------

A. L Davidonis, M. D.
4910 $o. Michigan Avenue

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. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34 64 South Halsted Street

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

Rez. 3 201 South Wallace Street

J. Lulevičiųs
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė-

» se visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. * •

103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel, Victory 1115

J. F. RADZIUS
PIGI

GRA)
3 LIETUVIS
JS CHICAGOJ j! 
Laidotuvėse patampu 

ir pigiauju geriau
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystčs.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4088

Rėz. 6600 South Artesian Avenue \ 
Phone Prospcct 665 9

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted' Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

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

Tel. Btunsivick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diatbermia

Residcncc Phone Ravcnswood 1664
Dr. .1. 1’. Asliinenckas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

2700 Devon Avė., Rogcrs Park 3320 
Valandos:

10-12 A. M.. 2-> ir 7-9 P. M.
Nedalioms sulig sutarties.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State, Banko

1800 So. Ashland Avenue
VALANDOS:

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

Telefonas' Canal 0464
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Lcavitt St. Canal 2330 
Ofiso vaiands 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR.HERZMAf
Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per-25 me
tus kaipo pafyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110' 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph <>800

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. Ncdčl, nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midwąy 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
\Vilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1 712-0241 
Valandos: Panedėiiais jr Kctvcrgais 

5 iki 8 vai vak.. Utatninkai' ii 
Pėtnyčiomis 1 iki 4 v. v.

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

♦

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

• 1 1 South La Šalie Street
Room 171)1 Tel. Randolph 6331 
valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
3 241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olts—Utarn., Ke/v. ir Subatos vak. 
Vasalle--Pan., Ser. ir Pėtnyčios vak.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
3315 South Halsted St.

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

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

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Kctvcrgais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
-Arti Lcavitt St.

Telefonas Canal 2552
1 Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A? A?S L A KIŠ
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 IV. Washington St.

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

Namų Tel. Hydc Park 3395

JOHN B. B0RDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414 

One North La Šalie lildg. 
One North La Šalie St.

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

46 3 1 So. Ashland Avė.
Tel. Boulc .ud 2800

Re.' 65 15 .*>o. A’o< A’t< <•/' St.
Tel. Republic 9723



DVIDEŠIMTS METŲ PAMINĖJIMAS 
DIDŽIOJO RUBSIUVIV STREIKO 

IR MIRTIES DRAUGŲ
Kazimieras Ložinskis ir Pranas Nagreckis

ti i šj paminėjimą, kritusių ko
voj draugų Kazimiero Lažin- 
skio ir Frano Nagrcckio, ku
rie paguldė ’ gyvastis už teisę 
būti organizuotais ir už demo
kratiją industrijoj.

Siuvėjas.

West Pullman
Svarbus SLA. 55 kp. 

pranešimas
nariams

Penkta'dienis, gr. 12, 1930

naujų.

tainėje, dalyvaujant apie 100 
asmenų, daugiausia moterų. Bu
vo daug dovanų. Ūpas puikiau
sias. Peilio liko apie $10, ku
riuos rengėjos ir draugija nu
tarė paaukauti Bedarbių šelpi
mo Fondui.

Vakarėlio surengimui darba
vosi pp. Galskidnė, Kairienė, 
čepukienč, Zillienė ir Grabau
skienė, ir biznio komisija, — 
pp. Galskis, K. čepukas ir J. 
Jankus. Svetainėj/' patarnavo 
p-lės A. Kai rintė ir- V. cepu- 
kiutė. /

Naudinga butų, kad tos darb
ščiosios moterys ir tankiau pa
rengtų panašių pramogų, ku
riose apsilankę įgauna geres
nių pažinčių ir daugiau drau
giškumo. K. č.

CLASSIFIED ADS
----------  r_        — .. .

Financial
Finansai-Paskolos

Furnished Rooms
RENDAI kambarys su visais pato

gumais. dcl vyrų ar merginų, su val
giu ar be.. 6609 S. Campbell Avenue. 
Tel. Hemlock 0010. 4 /

PINIGAI
Mea skolinam nuo $60 iki $800 

Neimant komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokite# 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra

3804 S. Kedzie Avė.

NAUJIENOS, Chicago, III. ............................. . ..... --------------  
jus naujų narių gavimui prie 
Susivienijimo. Vajus’ tęsis per 
ateinantį metą pirmų pusmetį, 
šiuo laiku yra daug narių, ku
rie nedirba, bus jiems proga 
pas idarbuoti pri rašymu į
narių prie Susivienijimo. Dova
nos skiriamos geros. Už darbą 
bus geras atlyginimas. Aš ma
nau, kad per ši vajų bus gali
ma tiek narių prirašyti prie 
Susivienijimo, kiek bolševikai 
nusivec 3 prie “raudono susivie
nijimo”. Jau teko girdėti kal
bant iš pačių bolševikų, kad di
delę. klaidą padarę,
“ r a u d o n^j susivienijimą 
nariai pradėjo sirgti 
k u i- pašt-lpos 
ketais pinigai 
dojasi'.
rai aplankė, 
jie veltui spykintii.

—Sekr torius.

KAMBARYS ant rendos apšildomas 
su visais patogumais. 3001 W. 4 1 
PI. 1 lubos.

h'or Kent

tverdami 
Girdi, 

o nėra iš 
mokėti. Sumo-
komisarai nau

jau čia keturi komisa- 
Aš nemanau, kad

Misceilaneous for Sale
(vairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETER1Ų 
vyrų, vaikų.
Mes parduodame 
už nuo 75% iki 

Megztos vilnonas 
moterų. Seni

BEAUTY PARLOR. Sutau- 
pinkit kainą pirkimo biznio, 
štoras bus tuščias sausio 1 d. 
Sugabi moteris gali padidinti. 
Virš $50 į savaitę. Pigi renda. 
Hart’s Beauty Shop, 2646 W. 
63 St.

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

Business Chances
Pardavimui BižhiniŠAUKITE REPUBI.1C 9101 

ir gaukite pagclbą nuo jūsų diegimų 
ir skausmų paimant vieną iš musų mok 
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojamės sumažinime ju
sti perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD B ASHLAND 

HEALT SYSTEM
6 3 27 S. Ashland Avė. Rcpublic 9101

ai 
vaikščiojo gatvė- 

mi. ir tėmijo streiklaužius, ku
riuos baudė atkalbėti, kad jie 

! mestų darbą, ir paskubintų pri
versti darbdavius taikytis su 
darbininkais.

Gruodžio 3 dieną, kada Chas. 
Lažinskas bandė kalbinti vieną 

! streiklaužį prie Royal Tailorr; V • • a • k V* • V • X _ .

Amalgameitų Unija turi daug jau praėjo 3 mėnesiai ir d 
• istoriškų Įvykių, kurie kartojo- darbininkai 

se nuo pat pradžios organiza
cijos. Vienas iš tų įvykių tai 
pirmutini- streikas, kuris pra
sidėjo rugsėjo 22 dieną 191C 
m. vienoj iš Hart 
and Marx dirbtuvių

> si su vįsu smarkumu 
cagos industrijoj.

Streike dalyvavo daugiau kaip dirbtuvių, streiklaužis išsitrau- 
40,000 siuvėjų, čia buvo ma-j kęs revolverį nušovė

Schaffner 
ir plėtė- 

visoj Chi-

ža United Garment VVorkers 
organizacija, kuri pradžioj ve
dė streiką.

Kadangi streikas nebuvo or
ganizuotas ir nebuvo organiza
cijos tarpe siuvėjų, tai čia tik
rai sunki buvo kova už būvį, 
nes daugeliui reikėjo ūmios.pa
galbos, o kitaip galėjo streikas 
būti sulaužytas ir butų reikėję 
eiti atgal dirbti gal dar sunkes
nėmis sąlygomis, čia pradėjo 
rupintis kitos unijos pagelbė
ti, bet tokiai ma§ei žmonių ii\ 
mažai duodant, tai reikėjo kapi
talo streiko eigai palaikyti, nes 
išlaidos darėsi kas dieną vis 
didesnės, nes policijos areštai, 
bondsai, teismai ir kitos išlai
dos kas dieną augo.

Lietuviai dalyvavo sykiu su 
visais, bet diena iš dienos pra
dėjo nerimauti, nes visi beyeik 
nesuprato anglų kalbos išski
riant keliolika, ir jiems beveik 
visiems tarptautiški susirinki
mai buvo nuobodus, nes pra
dėjo pulti dvasioj.

Lietuviai pradeda organizuo
tis į atskiras grupes organiza
cijai palaikyti. Išrenka savo val
dybą, žinoma, su pritarimu ap
skričio Tarybos. Į valdybą įei
na P. Galskis kaipo pirminin
kas, Julius Mickevičius — nu
tarimų sekretorium, A. žilė — 
turtų raštininku, A. Bukausky 
— iždininku.

Nors mes neturėjom jokių 
pinigiškų įplaukų kada organi- 
zavomės, bet permatėm reika
lą turėti visą valdybą. Toliaus 
pasirodė reikalinga įvairių ko
misijų dėl tvarkymosi laikę 
streiko bendrai su kitų tautų 
darbininkais. Kada prisėjo veik
ti daugiau ir nuosekliau, tai 
ne taip lengva buvo gauti, nes 
daug atsisakinėjo dėl įvairių 
dalykų, kaip tai nežinojimo an
glų kalbos ir tt.

Galiop visgi susirodo ener
giškų žmonių, kurie ir prisi
ėmė darbą atlikti, kaip tai J. 
Auksorius, A- Čepaitis, F. Len- 
kartas, Kaz. Rugis, J. Katilius, 
J. Tumoša, Miliauskienė, V. Ka
ralius, A. Lungevičius ir daug 
kitų, kurių vardų nepamenu.

Mes turėdami jau tarp savęs 
organizaciją, pradėjome supra
sti, kiek mes turim pajėgų pa
silaikyti tame streike, čia bu
vo reikalinga darbuotis, kad pa
gelbėjus tiems, kurie neturėjo 
ko valgyti ir jiems reikėjo gel
bėti. Iš pačios organizacijos be
veik nieko negalima buvo gau
ti, nes organizacijos iždas bu
vo tuščias. Mes lietuviai atsi- 
Šaukėm į lietuvių visuomenę. 
Mus parėmė tuom laiku pini- 
giškai, kaip Draugijos taip ir 
atskiri žmonės, aukavo dėl pa
laikymo kovos prieš užsispyrė
lius darbdavius.

Kuo toliau tuo sunkesnė ko
va buvo, nes užėjusi žiema, daug 
skaudžiau atsiliepė į streikuo
jančius. Buvo trukumas reika
lingų pragyvenimui daiktų, šal
tas oras nieko gero nežadėjo, 
taika nebuvo permatomai čia

sve-

Lažiuską
ant vietos.

Gruodžio 15 d. be 
jaut Kupenheimero 
detektyvas sušaudė Franą Na- 
grccki, kuris ant vietos mir
šta; ten pat sunkiai sužeidžia 
Mikolą Lungeyičią, kuris apie 
8 mėnesius buvo ligonis, bet 
ir vėliau neturėjo sveikatos.

Kada jau prasideda nepasi
sekimai, lai vis pasikartoja vie
nas arba kitas dalykas. Jo
nui Kuprevičiui buvo peršau
ta koja, ir daug laiko užėmė 
iki pasveiko.

Joną Katilių įmete j kalėji
mą ir laike be jokių aiškių kal
tinimų, taip pat ir Vincą Stuč- 
ką. Paskiau policija primetė 
neva užmušimą detektyvo, ži
noma, čia buvo daroma su tik
slu sugriauti organizaciją. Ga
lų gale neturėjo jokių įrody
mų ir jie buvo paliuosuoti po 
ilgo kankinimo kalėjime. . Čia 
lietuviai susiorganizavo į orga
nizaciją, tai yra sutvėrė savo 
lokalą, kuris dabar tebegyvuo
ja.

Sausio 14tą dieną Hart Schaf
fner and Marx pasirašė su dar
bininkais sutarti; tai nebuvo 
unijos sutartis, bet buvo tik 
leista organizuotis nuošaliai 
dirbtuvių, tik ne dirbtuvėse. 
Dabar tai ir prasidėjo organi
zacijos darbas, nes firma dau 
giau persekiodavo unijos na
rius- negu neunijistus. Vėl iš 
naujo turėjo daug nukentėti 
unijos nariai — iki suorgani
zavo daugumą.

Kovo 29, 1913 m. pirmuti
nis unijos kontraktas buvo pa
sirašytas per Hart Schaffner 
and Marx iš vienos pusės, o iš 
kitos per unijos lokalus.

Per U. G. W„ ir ' Chicago 
Federation of Labor ir Wo- 
men’s Trade League, spalio 12 
dieną 1914 įvyksta konvencija 
U. G. W. Nashville, Tenn., kur 
viršininkai išskiria 150 delega
tų, kurie atidarė kitoj vietoj 
konvenciją. Nuo tos konvenci
jos įvyko organizacijos skili
mas. Buvo atlaikytos dvi kon
vencijos ir abi skaitėsi legalės 
iki galutinai nebuvo išrištas 
klausimas per teismus.

Amalgameitai jau tikrai pra
dėjo veikimą 1915, kada buvo 
iššauktas generalis streikas 
Chicagoj. Amalgameitų veiki
mas buvo išplėstas visoj Ame
rikoj ir 1919 metais bhvo ga
lutinai suorganizuota Chicagoj 
visa vyriškų drabužių siuvimų 
industrija.

Paminėjimui šio istoriško 
įvykio yra rengiamas apvaikš- 
čiojimas kaip paminėjimas di
džiojo streiko ir kritusių toj 
kovoj draugų: Kazimiero La- 
žinskio ir Frano Nagreckio. šį 
susirinkimą rengia Lietuvių 
Skyrius 269tas A. C- of A., 
Amalgameitų centro salėje, 333 
So. Ashland Blvd. Pradžia 7:30 
vai. vąk.

šiame apvaikŠčiojime kalbės 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius. Nepamirškite atsilaąky-

pikietuo- 
dirbtuvės

sustos klaiv.i- 
per tam tikrą 

liuosa valia *• w
dabar tas lai- 
priseis tylėti,

nariams atrodo,

Atcir. intį sekmadienį, giiu- 
* džio 14 d., 2 vai. po petų, West 

Pullman įtark svetanšj, įvyku 
Sl-A. 55 kucpos priešmetinis 
susirinki!* is. Šitas susirinki
mas svarbus, jame bus renka
ma valdyba, visukies komisijos, 
bus visokių pranešimų, raportų 
ir bus svarstoma nauji reika
lai. Visi nariai ir-nares tuti
nai atsilankyti, taipgi nepa
mirškite naujų narių atsivesti 
prirašyt prie Susivienijimo.

Jau bolševikai 
nę narius. Mat, 
laiką jie turėjo 
klaidinti narius, 
kas pasibaigė, 
Ar nekeistai
pamąsčius apie bolševikus. Jie 
keli su buvusia valdyba pabėgo 
iš SLA. 55 kp., kitoje, vietoje 
susimetė neva laike susirinki
mus ir skelbėsi teisėta kuopa. 
Nagi, jeigu ji buvo teisėta, 
kam paskui bolševikai padarė 
iš jos neteisėtą? Reiškia dabar 
kiekvienam nariui suprantama, 
kad bolševikai atskilėliai nuo 
SLA. 55 kp. nebuvo jų teisėta 
kuopa, jie nariams melavo.

Kurie tokie, nariai esate su
klaidinti, esate kviečiami į at
einantį SLA. 55 kp. susirinki
mą ir užsimokėt mokestis. Ne
užsimokėdami mokestis’ Ųusitc 
suspenduoti, paskui išbraukti 
iš Susivienijimo. Tuomi pasi
darysite patys sau skriaudą.

Kaip centras praneša, nuo 
pirmos gruodžio prasidėjo va-1

2859

2859 — Suaugusiai moterei suknelė. 
Gražiai atrodys, jeigu pasiusite iš 
nos spalvos sunkesnio ar lengvesnei 
i co. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
,5 centų. Galima prisiųsti pinigus 

arba krasos ženkleliais kartu su už- 
takymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

vie- 
šil- 
42,

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

siųsti man pavyzdi No ..........—
Mieros----------------1— per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valft.)

North Side
Savitarpinės Pašalpos Drau

gijos nariu moterų vakarėlis su 
bunco lošimais įvyko /juodžio 
6 d. Wicker Park mažojoj sve-

PRANEŠIMAI
SLA, teisotos 129 kp. metinis su

sirinkimas įvyks antrą nedėldienį, gruo
džio 14 d., 1930 m., Čėrnausko svet., 
1900 S. Union Avė. i

Organizatorius Ant. Zalagėnas.

Simono Daukanto Teatr. Jaun. 
Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj. gruodžio 12 d., 7:30 vai. 
vakare. Lietuvių Auditorijos svet., 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra labai 
svarbus. kadangi bus balsavimas kas 
link pataisymo konstitucijos ir taip 
daug svarbių reikalų aptarti.

Rašt. M. Paulaitis.

Roseland. Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio priešmetinis susirinkimas įvyksta 
gruodžio 12 
Liutkevičiaus 
Visi ir visos 
lyvauti, nes 
apsvarstyt, 
ateinantiems

Laikinas

dieną, 8 vai. vakare, Br. 
name, 9756 Indiana Avė. 
nariai ir narės privalo da- 
yra 'daug svarbių reikalų 
taipgi Rinkimas valdybos 

1931 metams.
rast. Antanas Jocius.

Mėnesinis ir specialis susirinkimas 
atsibus paminėjimui 20 metų sukaktu
vių puvusių laike kriaučių streiko 1910 
metais, — g —* * 
Frank Nagrevičio. 
bus pėtnyčioj, gruodžio 12 d., 
m., Amalgamated Centre, 333 S. Ash
land Blvd., 7:30 <al. vakare. Tad yra 
visų kriaučių pareiga dalyvauti šiame 
Local 269 A. C. W. of A. susirinkime, 
kuriame taipgi bus svarbus kalbėtojas. 
Tai vienas iš svarbiausių paminėjimų 
mirties, žuvusių mus brolių, tad visi 
dalyvaukite. F. Prusis, sekr.

Kazimiero , Lažinsko ir 
Susirinkimas atsi- 

1930

SLA. 55 kuopos metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 14 d., 2 vai. 
po pietų ,West Pullman Park svetainė
je. Kuopa rinks naują valdybą 1931 
metams ir turi šiaip gyvų reikalų. Na
riai prašomi lankytis visi ir kuodau- 
giausia. naujų kandidatų atsivesti prira
šyti į kuopą. Valdyba.

Lietuvės Vėliava Amerikoj No. 
preišmetinį susirinkimą gruo
du Antano Česnos svetainėj, 
Paulina St., kaip 1 vai. po 

Draugai ir draugės malohėsitc 
bus daug svarbių dalykų 

bus renkama nauja valdyba

Dr-stė 
1 laikys 
džio 14 
4501 S. 
pietų,
atsilankyti 
aptarti ir 
□ ne ateinančių metų.

Sekr. Joe Dabulski.

Chicagos Lituvių Choro Pirmyn dai
nų pamokos atsibus panedėly, gruodžio 
15 d., Mieldažio svetainėj, 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti laiku, 
nes turime gerai prisirengti pildyt pro- 
gramo Chicagos Lietuvių Draugijos, 
taipgi milinčius dainas kviečiame prisi
dėti prie choro. Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinio Kliubo priešmetinis su- 
susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
1930 Lavvler Hali, 3929 W. Madison 
st., 1 vai. po piet. ,Visi nariai būti
nai atsilankyktie, nes yra daug naujų 
apsvarstymų, taipgi bus renkama nauja 
valdyba dėl 1931 metų. Raštininkas.

Joniškiečių L. K. Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks ateanitnį sekmadienį, 
gruodžio 14 d., p. G. Krenčiaus svet., 
4600 S. Wood St.. 1:30 vai. dienos. 
Šis susirinkimas tai tikrai svarbus ir 
reikalinga būtinai vissem nariams ja
me dalyvauti. Daug susibėgo kliubo 
reikalų, visi turėsime apsvarstyti, prie 
to bus renkama ateinantiems metams Jo
niškiečių kliubo valdyba. Taigi ger
biamieji bukite tokie geri, atsilankykite 
į šį pusmetinį susirinkimą.

A. Ančiutė, sekretorė

Bridgeportar. Teisybės Mylėtojų 
draugystės priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 14 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 12 vai. d. šitas susirinkimas yra 
svarbus tuomi, kad bus rinkimai valdy
bos. Nariai-ės turi tą įsitemyti ir skait
lingai atsilankyti, kad butų iš ko pa
sirinkti tinkamus kandidatus. Nes nuo 
valdybos priklauso abelnas draugystės 
populiariškumas ir gyvavimas.

Sekretorius S. Narkis.

PASIDARYK DAUGIAU PINIGŲ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar- 
bas. Mes galime pri- 
rengti operatorkos vie- /v\
tai į trumpą laiką. MMpbl 
Dienomis ar vakarais. *6%. ^'4^ 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACHINE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., 1 ()(h floor
................  ........ .

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

Tel. Victory 3486
Atdara kasdie ir vakarais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ItaiHai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
biznis išdirbtas per daug metų, su na 
mu ar be namo, 246 S. I 3th Avė., May- 
wood, III.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. valy
mo, prosinimo ir naujų darymo. Svarbi 
priežastis pardavimo. 1623 W. North 
Avė. Tel. Armitagc 3400 . 

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

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
Icykit pas mano. Mano pilnas iSegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaiida, bet pats pasakys 
po

20

galutino išegzaminavimo—kas jums

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 

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

• :: -c " ■ -

1

yra

St.

po 
Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Storadžiaus ir Remode- 
liavimo Išpardavimas 

Bėgyje 60 dienų
Turime iSparduoti 50 krovinių aUKfičiauHio> 

ruAiea neatsiimtų ifi storadžiaus rakandų.
Didžiausios vertės kokios buvo pasiūlytos Is

torijoj, susidedančios ifi visokios 
r u Alės rakandų.

10 ELEKTRIKINIŲ RADIO 
susidedantys ifi Sparton, Majestic ir Jackson 
Bell Ratilo ................................ $45.00 iiL aura

3 šmotų miegamojo kattib. setai $45.00 ir ar 
3 Šmotų Seklyčių setai __ $25.00 ir
Day , Bcds  $5.00 Ir 
Ccdar Chests  ......................... $10.00
Valgomojo kambario setai--, $20.00 
vairus Dreseriat . ................. $5.00

: vairus Vanities$5.00 
vairios Jx)vos ................... $3.00
(aurai, visokio didumo____ $1.00

Grindų Lempos ___________    $3.00
Pusryčių setai  $8.00 ir
Dinetto setai ------------------- - $15.00 ir
Gasiniai pečiai ..... z—____ L $10.00 ir
Garbadžiaus degintojai _ __  $10.00 ir
Hot Blast Pečiai .................. $5.00 ir
Klotų anglių Šildomieji _____ $10.00 ir ____
Circular dildomieji$15.00 ir augs. 
Upright Planai  $15.00 ir augs. 
Grojikltai Pianai ------------- $25.00 ir augs.

TIKRI BARGENAI
Pirkite anksti. Pirmieji atėję gaus geriau 

Atdara utarninke, ketverge ir subatoj, 
vakarais iki 9 p. m.

Weber Bros. Storage Co. 
Warehouse ir Salesroom 

5920-22 South State Street 
-------- 0--------

SHOE REPAIR SHOP mainysiu ant 
loto ar gero automobilio. A. Padzunas, 
2709 W. 71 St.

gerojPARSIDUODA valgykla 
vietoj, labai pigiai. Priežastis parda
vimo, turiu du bizniu. 4380 Archer 
ir Kedzie Avė.

ir 
ir 
ir 
Ir 
ir 
ir 
ir

aure f 
auga 
auga 
auga, 
auga, 
auga, 
auga, 
auga 
auga, 
auga 
auga 
auga 
auga 
auga, 
auga

PARDAVIMUI arba parendavimui 
mėsos krautuvė — pirkimui arba renda- 
vimui sąlygos prieinamos. Geroj biz
nio vietoj. Galiu ir mainyti. 333 1 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė — parduo
siu už cash arba mainysiu į lotą.

2534 W. 45 Place

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

kad vesdamas visus reikalus pet

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 0611 arba 0774

Visad sutaupysi daug išlaidų

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

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

ATLIKTĄ DARBĄ.

CLASSIFIEDADŠJ
Educational

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYST1S 

AMATO.
Dienomis ar vakarais. Del 

maciju šauk arba rašyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLĘGE.
672 West Madison Street.

infor-

Business Service
Biznio Pątarnavimaa_______

PATENTAI, Copyright# — Bradi
niai visokio# rųšies.

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

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

Boulevard 6520 Res. Yards <401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

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

Financial
Finansai-Paskoloe

TURIME PARDUOTI TUOJAUS 
ELEKTRIKINĮ RADIO

Gražus Freize Seklyčios SetasJ tikro 
riešuto miegamojo ir valgomojo setai, 
3 Wilton kaurai, lempos ir viskas kita 
mano gražiame 4 kambarių apartmente. 
Vartoti ne daugiau kaip 3 mėnesiai. 
Ateikite tuojaus adresu.

3040 W. 62nd' Street

PARDAVIMUI pigiai 10 biliardinių 
pocket statlų. 4225 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 0563.

Persona!

PARDAVIMUI restaurantas pigiai, 
išdirbtas per ilgą laiką.

4456 So. Western Avė.

PAIEŠKAU brolio • Juozapo Raugo, 
Dusetų vals., Antazavės parapijos, Vely- 
kuškių kaimo. Keli metai atgal gyveno 
Kenosha, Wis. Mielas brolau, prašau 
atsišaukti, ar kurie žino kur jis ran
dasi. malonėkite pranešti. Math Rau
gas, 10417 S. State St., Chicago, 111.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia____ .WKmnnn^ju -u- - - i-* »-—- *^****i

REIKALINGAS barbens, suprantan
tis moterų darbą, dirbti vakarais ir su
katomis. 3344 S. Halsted St.

ESU patyręs bučeris per daugelį me
tų. Jeigu reikėtų kam ant extra pėt- 
nyčiomsuir subatoms, meldžiu pranešti. 
1747 S. Halsted St. Roosevelt 7552, 
Jauskite bučerio.'

»

SKOLINAM PINIGUS 
Ncimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra

J. NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

6755 So. Western Avenue 
Tel. Grovehil! 1038

Šituation Wanted
Darbo Ieško

BUČER1UI reikalingas dar
bas — esu prityręs tame darbe. 
Kalbu lietuviškai, angliškai ir 
enkiškai. 6542 So. Washtenaw

Avė. Tel. Hemlock 9171.

Furnished Rooms
KAMBARIAI

švarus kambariai su visais 
mais, geriausia transportacija; 
50c., savaitė $3.50, kichinetai 
ruimai $6.00 saivaitėj ir augščiaus.
NEW WASHINGTON HOTEL

2318 Washington Blvd.

patogu- 
nakvynė 
L 2, 3

— NAUJAS GASPADORIUS —

Naujai Remontuotas

“LIETUVA” HOTELIS
Švarus — šviesus — šilti

KAMBARIAI
Pigus, $2.00 ir augščiau į savaitę

- PASIRENDUOJA —
1606 ir 1608 SO. HALSTED ST.

Telefonas Roosevelt 2725

ANT RENDOS apšildomas kamba
rys vaikinui arba dviem merginom. 
7011 So. Artesiąn Avė., 2 lubos.

—KOMFORTAS — GEROVĖ — NE
PRIKLAUSOMYBĖ DEL JUS—ANT 
VAKARINĖS DAKOTOS FARMOS. 

Eikite pirmyn. Užmirškite baimę dėl be
darbės. Bukit pats savo bosas. Pieni
ninkystės, grudų ar maišyta farma ar 
gyvulių ūkis vakarinėj daly North ar 
South Dakota, parinkta su pagelba di
delio geležinkelio, teikia jums didelę 
progą, ne turtus susikrauti, bet įsigyti 
nepriklausomybę. Jus rasite daugiau pa
sitikėjimo, daugiau komforto ant far- 
mos šiandie, negu kad būdavo pirmiau. 
Farmų kainos žemos, sąlygos lengvos.

Milwaukee geležinkelis pagelbsti nau
jai apsigyvenusiems gauti geriausias že
mės vertes už jų pinigus; apsaugo juos 
nuo neteisingų atpasakojimų apie klima
tą, žerųę, derlius. Musų Agrikulturi- 
nis Agentas, kuris žino tas žemes, mie
lai patars jums kokios rūšies farmeria- 
vimas labiausia tinka kiekvienai apięlin- 
kei — ir davinės patarimus po apsigy
venimo. Tiktai sėkmingas farmeris yra 
naudingas Milwaukee geležinkeliui.

Tos derlingos žemės yra įvairios — 
nuo lygių iki kalvuotų, tinkamų farme- 
riavimui su traktoriais ar arkliais — iki 
kalnuotų, tinkamų ganykloms ir gyvu
lių auginimui. Kainos įvairuoja 
apielinkės ir rūšies žemės 
$25 už akrą neišdirbtos;
$40 už akrą išdirbtos.

Ant žemių, kurias mes rekomenduo
jame, gerai auga ir gerai apsimoka kor- 
nai, kviečiai, linai, avižos, miežiai, al- 
falfa. alfalfa sėklos, saldieji dobilai, dar
žovės. mažieji vaisiai. Gyvulių augi
nimas, paukščiai, kiaulės ir pienininkys
tė yra labai pelningos. Geri keliai, ge
ležinkelių marketai, mokyklos, bažny
čios, geri kaimynai.

Leiskite mums pagelbėti jums. Duo
kite klausimus, angliškai, jei galima. Ra
šykite dabar dėl nemokamos, paveiks
luotos knygelės. Pasakykite mums ko
kios farmos jus norite, ar grudus. ar 
gyvulius jus norite auginti. Visi klau
simai bus teisingai atsakyti. Jokių jums 
pareigų. Žemos kelionės kainos farmų 
ieškotojams. R. W. Reynolds, Commis- 
sioner, The Milwaukee Road, 942-Z 
Union Station. Chicago, Illinois.

sulig 
nuo $5 iki 

nuo $15 iki

PARDAVIMUI farma pigiai iš prie
žasties, kad pasidalinus pinigus. Atsi
šaukite greitai. J. Welichka, 6725 So. 
Rockwell St.A

Exchangė—Mainai
VAŽIUOJU LIETUVON. Mainysią 

savo namus Chicagoj į ūkį arba namą 
mieste Lietuvoj. Julius šliekis, 2019 W. 
22 St., Tel. Canal 5529.

MAINYSIU 2 lotu ant automobilio 
nesenesnio kaip 1928 metų. įLotai yra 
cash. Agentai nereikalingi. Telefonas 
Victory 4898.
" ■■■■T- ' .................. ...... "

IŠSIMAINO 3 lotai į bile biznį. 
5446 S. Nottingham Avė. 

Tel. Hemlock 7314

Real Estate For Sale
Namal-žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra at 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafavctte 0455

PARDAVIMUI namas su bučerne it 
<le!i< .ii i ssrn. r. pi i, z.isi i. •. m ir l n i u 11 
būt parduotas tuojaus. Kreipkite' I 
ku, 1739 S. Halsted St., Box 1251.


