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Tautinės Lietuvių
Katalikų Bažnyčios 
sinodas pasibaigė

Nutarė Įvesti liturgiją lietuvių 
kalba, vieloj lotiniškes; Vi- 
partas išrinktas vyskupu-me
ti opolitu

Lietuviu

gresas — sinodas šiandie savo 
posėdžius pabaigė, 'priėmęs ši
tokius nutarimus:

Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčioje Įvesti liturgiją l’e- 
tuvių kalba, vieloj lotiniškos.

Tuojau įsteigti dvasišką se
minariją ir prieglaudos namus 
senuoliafns.

Kunigas Vipąrtas, pittsbur- 
gietis, išrinktas Lietuviu Tau- 
tos Kataliku Bažnyčios vvsku- 
pu-metropolitu.

Kunigas Sleinis, hnvrencie- 
tis, išrinktas generaliniu vi
karu.

Bostono advokatas F. J. Ba- į 
gočius išrinktas generaliniu j 
Iiažnyči (>s prok u roru.

Kinų japonų vaidai 
dėl pasiuntinio

TOKIO, Japonija, gruod. 30. 
— Diplomatiniai santykiai tarp 
Japonijos ir Kinijos darosi vis 
labiau įtempti dėl Nankino vy
riausybės atsisakymo priimti 
Torikichi Obatą kaip .Japoni
jos ministerį Kinijai.

Jei Nankino vyriausybė ne
pakeis savo nusistatymo prieš 
Obatą, Japonijos vyriausybė 
veikiausia paprašys Nankiną, 
kad jis atšauktų iš Tokio savo 
ministerį Pao.

Tautinė Kinų vyriausybė yra 
nepalanki Obatai dėl to, kad 
1915 metais, kai Pekino vald
žią buvo priversta priimti gar
siuosius japonų dvidešimt vie
ną reikalavimus, Obata buvo 
japonų charge d’affaircs Pe
kine.

Kritikuoja kongresą dėl 
nesirūpinimo pase

nėliais
WASHINGTONAS, gruod. 30. 

— Abraham Epštein, draugi
jos American Association for 
Ohl Age Security sekretorius, 
aštriai kritikavo kongresą dėl 
jo nesirūpinimą senatvės su
laukusiais Amerikos beturčiais.

Epsteinas nurodė, kad 
veik visos kitos valstybes 
jau priėmusios tam tikrus 
turtingų pasenusių asmenų 
klės aprūpinimo įstatymus,
skiriant tik Jungtines Valsty
bes.

’bc- Į 
yra 
ne
bū

.Entcred as second-class matter March 7, 1914 at 
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LAIMINO V NAUJŲ METŲ 
NAUJIENOS LINKI SAVO DRAUGAMS BENDRA
DARBIAMS, SKAITYTOJAMS, RĖMĖJAMS IR VI 

SIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS.

LIETUVOS ŽINIOS
K. Ambrozaitis — fab 

rikantų kompanijoj
KAI NAb. — a. h. prane

ša, kad garsus kadais krikš
čioniškos darbo federacijos va
das, Kazys Ambrozaitis, iš
noktas naujai susitverusio Lie
tuvos Tabako fabrikantų sindi
kato valdybos vice-pirmininku.

Keletą metų vadovavęs tam 
likra darbininkų grupe Ambro- 
'aitij, kaipo darbininkų gyve
nimo žinovas, savo žiniomis ir 
patyrimais fabrikantų sindika
tui galės 
dos.

Dabar 
reikalais
racijos vadai.

atnešti nemaža

ir aklam aišku 
tarnauja darbo

nau-

keno

Panelė nemėgstanti 
silkių

Surdegyje (Panevėžio ap.) 
vra dviejų komplektų pradžios 
mokykla, kurioje mokinasi ba- 
gočių ir biednuomenės vaikai. 
Pastariesiems 'dažnokai tenka 
įeiti i konfliktą su mokyklos 
vedėja. Mat, šie atsineša pie
tums silkių, kas “poniškai” pa
nelei nepatinka.

Panelė tuos vaikus veja iš 
klasės, nes ji negalinti pakę
sti silkių kvapo.

Biednuomenės 
valgyklos

miesto savivaldybė

1929 m. automobiliai |D“
J. Valstybėse užmu

šė 32,380 žmonių
Prezidento Hooverio saugu

mo komisijos pranešimu, šie
met Jungtinėse Valstybėse įvai
riose automobilių nelaimėse 
buvo užmušta 32,380 žmonių 
ir padaryta medžiaginės žalos 
už 1,060 milionų dolerių.

Per pastarus septynerius me
tus automobilių nelaimėse bu
vo užmušta viso 169,418 žmo
nių.

Šaltis, miglos sulaikė 
lakūnų ieškojimą

NOME, Alaska, gruod.
— Miglotas oras ir dideli 
čia;, siekią iki 40 laipsnių 
miau zero,

ATENAI, gruod. 30. — At
sistatydino du Graikijos kabi
neto nariai, Periklis Argiropu- 
los, vidaus reikalų ministeris, 
ir Dr. Pappas. .Jie padarė tai' 
dėl to, kad jų vadas, gen. Kon- 
dylis, kritikavo dabartinę Ve- 
nizeloso vyriausybe, sakyda
mas, kad ji vedanti kraštą į 
politinę anarchiją. .

Maištas Vokiečių 
šery Emden

krei

voki e-WILHELMSHAFEN, 
tija, gruod. 30. — 'Vakar į šį 
uostą sugrįžo Vokiečių kreise
ris Emden, nutraukęs savo pa
saulinę kelionę tris menesius 

nekaip buvo plana-
30. 

šal- anksčiau, 
že- vęs. 

sutrukdė ieškojimą
Eielsono ir Borlando, Amerikos j gruodžio me 
lakūnų, kurie prieš septynias reiviai pakėlė maiši 
savaites prapuolė, išskridę teik- kė Vokietijos vėliavą ir jos vie- 
ti pagalbos įšalusiam laivui toj iškėlė 
Nanuk.

Priežastis buvus ta, kad 
nėšio pradžioj ju- 

nulrau-

GiENEVA, gruod. 30.—Nor
vegija ir Čekoslovakija prane
šė Tautų Sąjungos sekretaria- 
tui, kad pasportų vizos 
abiejų valstybių tapo 
kiūtos.

tarp 
panai-

raudoną, dainuoda
mi komunistų internacionalą ir 
reikalaudami, kad kreiseris 
grįžtų namo dar prieš Kalė
das.

Trvs maišto vadai buvo su- y ,
imti ir nubausti po penkias 
savaites kalėjimo.

Kinija duoda žinot 
apie eksteritorialy- 

bes panaikinimą
ŠANCHAJUS; Kinai, gruod. 

30. Nankino užsienių reika
lų departamentas pasiuntė vie
nodas telegramas savo minis- 
teriams Londone, Paryžiuje ir 
kilų, specialėmis teisėmis Ki
nuose besinaudojančių, kraštų 
sostinėse, instruktuodamas juos 
painformuoti tų kraštų vyriau
sybes, kad jų eksteritorialybės 
teisės Kinuose nuo sausio mė
nesio pradžios panaikinamos.

Kinai nori derėtis
NANKINAS, Kinai, gruod. i 

30. -■ Užsienių reikalų minis
teris C. T. Wang šiandie pa- 

Isakė, kad eksteritorialybės pa
naikinimo procesas prasidėsiąs 
sausio 4 dieną, bet kad Kinai 
esą. dėl to pasirengę dar su 
sui n teresuotomds valstybėmis 

derėtis.

roplanui nukritus
AMARILLO, Tex., gruod. 30 

— Netoli nuo čia šiandie nu
krito iš 200 pėdų aukštumos 
aeroplanas ir penki asmens už
simušė. Žuvusieji yra: pilotas 
Įeit. Gray, jo žmona ir 
kiti pasažieriai — Allison, 
Moore ir C. Dillon.

Vokiečių Socialde
mokratų partija turi 

milioną narių

Kauno 
užlaido 5 
kasdien dykai biednuomenei 
išdubdami 75b pičlų, 500 krik
ščionims ir 250 pietų žydams. 
Nuo gruodžio 1 d. duodama 
2300 Itr. pieno.

6,200 pavargėlių

Rob.

Audros Europoje

TELEGRAMA 
Pasveikinimai su Naujais 

Metais iš 25 žodžių

LONDONAS, gruod. 30. — 
Pastaromis dienomis Anglijoj 
ir vakarų Europoj vėl siautė 
smarkios audros, padariusios 
dideles žalos. Septyni, gal dau
giau žmonės žuvo, daug kitų 
buvo sužeisti.

Remarąue sužalotas

Amerika laikysis savo 
VVASHINGTONAlS, gruod. 30 

— Valstybes departamentas 
kad Jungtinės Val

ia i- 
tei-

“Patriotai” reikalauja 
neįsileisti Karolyi

WASHINGTONAS, gruod. 30 
— National Patriotic I^eague 
ir Woman Patriot Publishing 
“patriotai” kreipėsi i imigraci
jos vyriausybę, reikalaudami, 

! kad ji neįsileistų į Jungtines 
i Valstybes žinomo vengrų dar
buotojo, grafo Michaelio Karo
lyi, nes jis esąs pavojingas 
komunistas, propaguojąs grio
vimą valdžios smurto priemo
nėmis.

(Ir. Kareivi atvyksta į Ame- 
valslybės departamen- 

viza.
sau-

BERLYNAS, gruod. 30. — 
Vokietijos Socialdemokratų par
tija šiuos Naujus Metus pasi
tinka su daugiau kaip milio- 
nu, tikrai su 1,035,000, pilnai 
pasimokėjusių narių. Tai yra 
didžiausias narių skaičius, ko
kį kada Ta partija turėjo.

1929 metų sausio 1 dieną 
Vokietijos Socialdemokratų par
tija dar turėjo tik 937,000 na
riu. Iki liepos mėnesio 1 die
nos tas skaičius pakilo iki dau
giau kaip 957,000, o per pasin
ius 6 mėnesius prisidėjo dar 
78 tuksiančiai naujų narių.

Šiuo metu Kauno miesto sa
vivaldybėje iregistruota apie 
6,200 invalidų ir ligotų žmo
nių.

Duodamos pašalpos
Šiais metais Kauno m. savi

valdybė esanti išdavusi netur
tingiems moksleiviams užsimo
kėti už mokslą — 2341 lt.; 
esamiems savi v. tarnautojams 
— 2520 lt.; buvusiems tarnau
tojams — 22,6S0 lt.

Nebeleidžiama dirbti

r i ką su 
to suteikta jam pasporto 
Ne\v Yorke jis bus apie 
šio 4 diena.

Hooveris šalina iš ofiso 
karo paveikslus

— Iš savo naujo liakinio ofiso 
laivyno tro-

1925-6 
aušri- 
vėliau

pareiškė, 
stybės ketančios ir toliau 
kytis savo eksteritorialybės 
šių Kinuose.

VARŠUVA, gruod. 30.—Pre
zidentas Moscickis patvirtino 
naują Bartelio sudarytą lenkų 
vyriausybę.

ORĄ

Kanada pakrikštijo kal
ną “Ishbel” vardu

name, prezi-

šlovė-

Rokiškio gimnazijoj 
melais veikė moksleivių 
niūkų organizacija, kuri 
pasivadino “Žaibti”. Ši
lė turėjo per 50 narių, šaukė 
susirinkimus, skaitė referatus 
ir suruošė kelis vakarus, šian
die los moksleivių organizaci
jos veikimas yra sustabdytas.

Kas užsirašys arba atnaujins Naujienų 
prenumeratą metams, Naujienos pasiųs 
pasveikinimą jūsų giminėms Lietuvoje ar 
Amerikoje visai dykai,
Prisiųsdami pinigus už prenumeratą, pri
dėkite vardą ir antrašą ypatos kam tele
grama turi būti pasiųsta.

BERLYNAS, gruod. 30. — 
Automobilio nelaimėj buvo 
skaudžiai sužalotas Erichas 
Maria Remarųue, garsiosios

kdyffos autorius.

Baisi tragedija
gruod.

vargo, vietos gyven-
56, nužudė

30VERNON,
— Del
tojas J. Haggard, 
penketą savo vaikų ir pats nu
sižudė.

K

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; 
ir sf 
karų vejai.

Vakar tempera turą įvairavo | 
tarp 330 ir 44° F.

šiandie saulė teka 7:18, lei 
džiasi 1:28. Mėnuo 
5:03 vakaro.

vidutiniai 
tipresni vakaru ir p:elų va-

()TTAWA, Kanada, gruod 
30. — Vyriausybe paskelbė, 
kad vienas Kanados Rocky 
Mounlains kalnas, tariant vie
na aukščiausia kalnų viršūnė 
nuo šio laiko bus žinoma kaip 
“Ishbel,” tai yra Anglijos dar 
bo premjero Ramsay MacDo- 
naldo vyriausios dukters vai
du.

Ishbel kalnas yra 10,000 pė
dų aukštumo. Vienas vedamų
jų straipsirų rašytojas yra pa
sakęs, kad Ishbel’ės ir 
saus jos levo pasiekimai 
lygiai taip aukšti, kaip 

Bocky Mountain kalnas, 
n? aukštesni.”

valstybes, karo ir
esy, į kurį jis persikėlė po 

gaisro baltajame
(lentas Hooveris pašalino visus
karo memorahilijas
jusias visose kertėse Amerikos 
karininkų statulas, kabojusius 
sienosė garsių generolų, jų tar
pe dagi franeuzų Foch’o ir Jof- 

atvaizdus, 
• kitokius 

(laikius

Darbininkams kursai

gar- 
vra 
tas

VARŠUVA, gruod. 30.
i Lenkija priėmė opijai paskir
ta sovietų sąjungos ministerį 
Vladimirą Antonovą Ovsiejen- 

loidžias; |<o pirmiau buvusį sovietų mi- 
nislcrį Kaune.

fre’o, 
sius ir 
jaučius 
k lūs.

Mat 
jo gen.

mušiu paveik- 
kara vaizduo- 
ir karo pabu-

pirmiau
Pershing.

ta ofisąL » ture-

Ot tau — plėšikai 
plėšė policijos stoti

DECATUB, Ala., gruod. 30. 
- T;»i jau gdas! Praeitą nak- 

plėšikai čia apipiešė polici
jas stoti. Jie išsineša du po 

I cininkų revolveriu ir krūvą— 
policija nesisuko, kiek — pi
nigų, kurie buvo kai kurių 
areštuotų asmenų sudėti kaip 
kaucija.

geležies apdirbimo

m. sąmata bus pra
švietimo ministerija

Nuo 1930 m. sausio 1 d. 
švietimo ministerija rengia 
Kaune darbininkams kursus su 
audimo ir 
skyriais.

Jei 1930 
vesta, tai
mano kitais melais steigti ir ki
tus darbininkams kursus Kau
ne (senamiesty) su kartonažo, 

i medžio apdirbimo ir statybi- 
api- nh;kų skyriais. Tokius kursus 

baigę fabrikų darbininkai gaus 
kvalifikuoto darbininko vardą 
ir bus susipažinę su teoretiniu 
amatu.

Nauju Metų dienoje, 
sausio 1 d1930, Nau
jienos neišeis ir raštinė 
bus uždaryta visą dieną 

“N.” Administ.
<.......... .... -. .......... —.. ..„ >



NAUJIENOS, Chicago, III.

Sveikatos Dalykai
ŽIAURIAUSIAS 
ŽMONIŲ LAIMĖS 

ARDYTOJAS

jie gimdami šita ligtuapsikrėlė. 
Ne be reikalo Dr. Pelouze ir sa
ko, jogei gonorėja žiauriausia 
liga ir ragina kovoti su ja vi
sus, kam žmonijos gerovė šiek 
tiek rupi.

Baso Dr. A. J. Karalius
Pačioje pradžioje noriu aiš

kiai visiems pasakyti kas, ma
no nuomone, yra žiauriausias 
žmonių laimės ardytojas — tai 
mažutėlis parazitas, vadinamas 
“gonokokų”, kuris pagamina 
labiausia išsiplatinusią visam 
pasauly ligą gonorėją (kitaip 
dar vadinama “triperis”, “kle-žaliu
gumą čionais stengiuosi 
šyli. I>r. Pelouze, tasai atvi-

Antradienis, gruod. 31, 1929

*

IAtlantic and Pacific Photo]

St. Joseph, Midi. — Fred/ Dane (Burke), paskilbusio žmogžudžio ir plėšiko, namuose poli
cija užtiko visą arsenalą ginklų, kurie yra parodyti paveiksle.

kaip,
galėtų būti, kad aš 

šešti metai, moteris 
Atsiveda moterį — 
turi gonokokų. Dabar ku- 
pirmiau gavo ir iš kur.

aini nori save pasi-

svei- 
ir ji-

nesveikųjų, tuo budu bandyda
mas slopinti gonorėjos plėto
tę kiek tais laikais tat buvo ga
lima ir žinoma. Kitoj vietoj 
Moižė draudžia sergantiems go
norėja žydams turėti lytinių 
santykiavimų su žydėmis, lur 
būt norėdamas jas apsaugoti.

O gonorėja žydų tarpe 
labai gerą dirvą, nes jie 
nešvariai gyvendavo ir 
iriuose santykiavimuose 
nežinodavo. Tai liudyja 
tyrinėtojai.

(Bus daugiau)

tikimą. Jaunas vyras turi go
norėją, bet jisai netiki: 
sako 
jau 
ka. 
nai 
ris
Žinoma, 
teisinti, bet tyrinėjant surasta 
štai kas: dešimts melų atgal 
jisai turėjęs gonorėją ir ilgai 
gydęs... Reiškia, dabar jo gu

ji sa i moterį
Dabar kenčia už su

tik gaila, kad 
kentėti.

rado 
labai

Galima ir daktarus šiek tiek 
nukaitinti: gan dažnai daktaras 
pasako “jau sveikas”, “jau svei
ka”, o įtuo tarpu ligos perai dai
ktine veisiasi... O ligoniai nela
bai nori tinkamai gydytis: vie
ni neturi pinigų, kiti neturi no
ro. Tuo tarpu tikrai sunku pa
sakyti kada ligonis jau iš tik
rųjų “sveikas“, kada jisai kitą 
negali apkrėsti reikia ir geroj 
patyrimo ir laiko. Dr. Pelouze, l 
kuris tur būt daugiausia šitų 
ligų Amerikoje gydė stačiai ir 
sako: jei sakai, kad moteris jau 
“sveika” ir patari jai apsivest, 
arba nepaisyt, tai turi būti la
bai optimistingas—didesnis op
timistas, negu medikas. Matote, 
moterų gonorėją išgydyt be ga
lo sunkus darbas. Tūkstančiai 
vyrų apsikrečia nuo “išgydytų“ 
moterų. Jos, žinoma, tebuvo 
tiktai apgydytos, jų gonokokai 
sulindo gilyn ir radę puikios 
dirvos pradėjo dar geriaus veis
tis... Ir kam čia teisybė slėpti? 
Juo daugiaus atvirumo, juo 
mažiaus gonorėjos bus musų 
tarpe. Vyrų gonorėja nesuly
ginamai lengviau gydosi, o kar
tais užima daug laiko ir tūluo
se atsitikimuose reikia daug 
dirbt, kad suradus ar jau gono
kokų kūne tikrai nėra. O vie
nas dalykas norėtųsi milionus 
kartų pakartoti: diduma apsi
krečia* nuo apgydytų, nuo tokių 
(vyrų ir moterų), kurie jau nie
ko nebejaučia, bęt dar turi go
nokokų. Jeigu visi žinotų, kad 
jie dar gali kitą apkrėsti, tai 
gonorėjos tiek atsitikimų ir ne
beturėtume. Reiškia, anot Dr. 
Pelouze, atvirumas čionais itin 
pageidaujamas.

Labai dažnai vyrai truputį oficieris 
apsigydo, pūliai ir sivedė,

norėja atgijo ir 
apkrėtė, 
vo 
ir

rimti

“griekus”, 
jinai turi
Gonorėja
nekaltai.

galima a pakrėsti 
Apsikrečiama var-ir 

lojant pūliais suterštus rank
šluosčius, suteršta vandenį. Dr. 
Guiard gydė vieną moterį, ku-, 

gonorėja vartoda- 
kurią ką tik bu
jos tarnaitė. Aš,

m a švirkšlę, 
vo vartojus 
gydžiau vieną vyrą, kuris ap
sikrėtė gan stebėtinu budu: jo 
Įnamis sirgo gonorėja ir ne
buvo užtektinai švarus. Vieną 
kartą jisai (Įnamis) toilete ant 
sėdynės paliko pūlių. Mano pa
cientas atsisėdo, matomai pū
liai kokiu nors budu Įsigavo Į 
jo šltpinimosi kanalėli ir at
sirado gonorėja. Bet tai reti 
atsitikimai. Daugiausia apsi- 
kreciama laike lytinių santy
kiavimų. •

Gonorėja atsirado sykiu su 
žmonija. Žiloj senovėj šlapini
mosi kanalėlio puiiavimai bu
vo aiškiai žinomi. Žydų vadas j 
Moižė matomai jau šilą ligai 
gerai suprato ir žydams davė 
daug gan sveikų patarimų. Bi
blijoj skaitome: “Prisakyk vai-' 
kams Izrael, kad Vš abazo iš-; 
skirtų visus raupsuotus ir vi-' 
sus, kuriems pūliai teka... pa-1 
kolei ta žymė ant jo yra, turi 
jis nečysiu 
venti ir jo 
abazo būti’’ 
Maižiešiaus).

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdic nuo 8 v. ryto 
i^i 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.-_____

gono-apie
“Sunku su-

žodžio ir

savo•v • •zioje
rėją stačiai pasako: 
prasti, kodėl šioje 
minties laisvės gadynėje tokia
rimta ir žiauri liga galėtų bū
ti skaitoma kokiu ten slapty
bėje laikomu daiktu... Rodos 
jau visiems reikėti] bent šitos 
ligos žiauri
tyli. O jei gonorėjoj 
šai

kokiu ten 
daiktu...

reikėtų bent 
išdaviniai pama-

vardo vie- 
negalima minėti, lai kaip- 
galime tikėtis ją išnaikin- 
Teatruošė mes galime žiu- 

moteris, laik- 
skaitome apie divor- 

apie įvairius nusižengimus

ti 
rėti į pusnuoges 
raščiuose 
sus,
lytiniame gyvenime, bet kal
bėdami apie gonorėją priver
sti ją vadinti “socialine liga”... 
Koki vaikiški žmonės mes esa
me. O tuo tarpu, kai mes pa- 
mėgždžiodami strausą, laikome 
savo veidus paslėpę gėdoje, 
milionai žmonių kenčia nuo li
gos, kuria galima butų visai

p'e dešimts metų atgal mu- 
a ik rūsčiai atsisakydavo tal-

dar
ir

dus lyties ir venerinių 
išimais. Kiek nors rim
as tų šioje srityje mes 
dabar maža teturime; 
vis bijoma atvirai apie 

onių laimės ardvtoją 
Apie džiovą daug kai-

skausmai, ii- jie jau “sveiki”, o kuriai vėliaus padaryta *trys 
tuo tarpu apkrečia moteris. Pas- ■ operacijos... Ne be reikalo tuks
imi, anot Dr. Julieno, sargdina tančiai moterų daktarams skun- 
savo moteris vedę ir nežino, jo- džiasi šiais žodžiais: “kol mer
gei patys kalti... Gonorėja šiuo | gina buvau, tai viskas buvo ge- 
žvilgsniu, kaip jau sakiau, ; rai, o dabar strėnos gelia, silp- 
žiauriausia liga. Pačiam pacien
tui. kuris savo kūne augina go- 
nokokus (žinodamas ar nežino
damas) gali atsikiti įvairių su
sirgimų: strik'tura, įdegimai ly
ties liaukų, prostatos Įdegimas, 
pūslės ir inkstų įdegimai, Įvai
rus reumatizmai ir raumenų li
gos, jau nekalbant apie širdies 
ir kraujo tekamųjų sudynų su
krikimus, kurie paprastai to
kiuose atsitikimuose labai pa
vojingi. O apie moteris jau esa
me užtektinai pasakę. Apgydy
ta gonorėja gali ilgai ilgai kū
ne jokių nesmagumų nepadary
ti, bet kada nors gali vėl atsi
naujinti. Dr. Desormeau turėjo 
pacientą, kurio gonorėja buvo 
lygiai penkiosdešimts metų se-išita liga nuodina šeimą, ir šau
numo: per 50 metų šitas vyras! tą. Mokinkime pažinti ši'tą prie- 
turėjo gonorėja ir 
tus moterų

Tėvai 
apkrečia gonorėja, 

mergaites... Tai vis 
gonorėja, kuri tuks- 

laimę suardo ir su- 
Dažnai vyras kiek ap

nai ateina vyras ir sako dakta
rui: “Aš už poros savaičių ap- 
sivedu; prašau pažiūrėti, štai 
man ne viskas dar tvarkoj’’. 
Daktaras apžiūri ir randa gono
rėją, pataria vyrui, tinkamai iš
sigydyti, bet vyras sako: “Ma
tai aš kitaip negaliu padaryt, 
nes jau viskas sutarta, apgy- 
dyk kiek gali, o ateitis tai bus 
kas kita—kai jau reikės, tai 
vėl ateisiu gydytis”. Jisai apsi- 
veda ir apkrečia nekaltą mergi
ną... Merginoms reikėtų reika
lauti iš savo busimų vyrų svei
katos patikrinimo.. Sveikas vy
ras nebijos pasiduoti sveikatos 
tyrimui, nebijos daktaro.

Dažnai vyras sako: “aš 
galiu gonorėjos turėti, nes
nai sveika”. Sunkti, labai sun
ku pasakyti kada moteris svei
ka, o jisai, matote, tvirtina, 
kad jinai “sveika”. Žinau vie-

MILUir
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Tiktai Naujų Metų 
Dieną, Sausio 1

Visas kalbantis paveikslas

• U'

jinai žalos padai’ 
įminiu žvilgsniu 
ia doleriniai nuo 
pnus su žmonii
Kiek moterų pa

)

Jais? Kiek saužudysčių pada 
lyta? Kiek šeimynų sugriau 
ta? Kiek žmonių šita liga nu 
marino? Kiek šeimynų dėl ši 
tos ligos pasiliko be vaikų 
Šitokius klausimus pakeliame 
bei atsakydami galime trum 

milionų nriliopai į nai...
Po paskutinio karo gonoreji 
išsiplatino ir tuose’ kraštuose 
kuriuose pirmiaus jos dar nie 
kas beveik ir žinote irežinoji 

antai jau ir Lietuvos kai
muose gonorėja žinoma... Vi
sokios rūšies gąsdinimai jokit 
rezultatų nedavė. O sistematin- 
gų aiškinimų jaunuoliams apie 
šitą ligą niekur nedrįsta pra-

norėja serą'a tiktai nešvarus, 
o dori žmonės neserga. Tai, ži

no teisybė, nes ir va
dei iausi žmonės apsi- 

gonorėja —• vargšai ii

ncnu

“8CG vvrų missluo- » v
na gonorėja” tai

vedusių 
gonorėja ir

na, sveikatos neturiu, 
ir vaikus 
ypatingai 
nekaltųjų

| tančiams
! griauna.*
sigydo, apkrečia moterį; paskui 
moteris apsigydo ir vėl vyrą 
apkrečia ir taip tolinus: jiedu 
visą amželį gydosi... Dr. Julien 
atvirai ir sako: “Laikas' panai
kinti šitokia padėtis. Laikas

, pradėti kryžių karas su šituo
i žiionijos laimės priešu, kuris 
baisesnis ir už sifili. Atminki
me, jogei neturime tokių žo
džių, kurie butų perdrąsųs aiš
kinime gonorėjos išdavinių ir j
pavojų. Visi turi suprasti kaip j ni, žvilgsniu įdomų alsi

ne-
būti, skyrių gy-i 
butas turi lauke

(Trečia knyga
Reiškia, jisai ži

nojo, kad šita liga apkrečiama, 
nes atskirdavo sveikuosius nuo

‘Courting Wildcats’ 
smagus veikalas nš vakarų 

gyvenimo
dalyvaujant

HOOT G1BSON

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios.

šiandie “Woman to Woman

vyru ap-.

■ apkrėtė šim-išą; neleiskime vesti tiems, ku-' 
būdamas armijos rie gali apkrėsti; stengkimės! 

.... Paskui jisai dar ap- tinkamai šitą ligą gydyti' labui 
apkrėtė nekaltą moterį, asmens ir draugijos. Bet daž-

NAUJIENŲ METINIS

KONCERTAS
TmnnnmnnniiTTnmTnminrnmiimniiii)

IR

INFORMACIJŲ Sausio 19,1930

diduma 
tai 

statisti- 
molerys 
nes jų j 
gydosi, I

vėl senai skelbiamos 
kcs. čionais, matote, 
daugiausia nukenčia, 
gonorėja itin sunkiai
jos dažnai neturi drąsos gydy
tis, o paskui tai jau visokios 
operacijos: 
ant moterų 
daroma dėl 
sa, dažnai 
ma tikra te 
tumo nepadaro. O kiek tūk
stančių moterų visą amželį go- 
nokokai (gonorėjos bakteri
jos) kankina, tai dar nie
kas nebandė suskaityti. Ket
virta dalis visu aklų žmonių 
yra tokiais vėl dėl gonorėjos:!

diduma operacijų 
lyties organų ir 

šitos ligos...
moterims m

KNYGA
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITHUANIAN BUSINESS DIRECTORY
Išeis Sausio 15 d., 1930 m

Kiekvienas “Naujienų” skaitytojas gaus 
' tą gražią ir įdomią knygą DYKAI.

Kviečiame visus biznierius garsintis 
šioje naudingoje knygoje.

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi
9 Naujienų Radio programai išpildy- 

, ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite visus artistus daly

vavusius

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose
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Nauji Metai
Brangus Padaužų prieteliai:-

Linksmą naujieną jums čio- 
nais paskelbiu. Padaužų medi
kai pridavė ilgą raportą. Pasi
rodo, kad mielės prailgina mu
sų gyvenimą, beveik 5 metus, ir 
kartu pi alink? mina. Juo daugiau 
mielių mes juzinsim, juo musų 
gyvenimas bus ilgesnis ir links
mesnis.

! mainybės apaštalai. Supuvę jų 
jausmai, o sąžinę jie jau senai 

i i Maskvą pasiuntė...
Juodieji ligoniai žymiai lė

tesni, šių raudonųjų išgverėlių 
mokiniai. Juodieji ir-gi gorus 
žmones erzina ir trukdo kiek
vieną gerą darbą, bet jiems dar 
trūksta komunistiško nachalu- 

I mo. Jie dar tiktai mokinasi 
raudonojo kiauliškumo, dar jie 
negavo diplomų iš Kremliaus ir 
iš čekos... Jie dar rekrutai šio-

— Bernužėli, bernužėl, 
jei neimsi bėdos vėl.
šią naktužę šios žiemos 
išmesiu iš karčiamos.

—Bern u žė 1 i, boru u žė I, 
imk bonkutę tu ir vėl, 
Rad rid ra lia lia, 
šildyk širdį bonkele! 
šidyk širdį—teužkais, 
bukim vyrais ne vaikais! 
Paskutinį centą dėk, 
dėl Lenku lės negailėk.

Kai jis ūkį praulios, 
jo Maušelis nebvilics. 
Rad rid ra lia lia, 
nebešildys' bonkele.
Pas i d ž i a u g k i m be rn ei i u 
ir jo mielu Maušeliu. 
Plauks Maušelis piniguos, 
o bernelis tik varguos.
Neik berneli, smuklen ton 
ir Maušeliui spiauk barzdon! 
Grįžk į mielus namelius, 
metęs “brolius” Maušelius.

“L. U.”

Deda kiaušą tik po vieną.
Lašinių paškutęs šmotą,
Gauni ponišką zoplotą, 
Nėr jau biznio, vis tik griekas. 
Pasisekt negali niekas.
Vargas žmogų spaudžia, ė Ja. 
Lyg koks nopostis apveda, 
Metų trisdešimt kai nori 
Ir negal sueit į porą.
Plikiui būti nors ne gėda, 
Bet tik muses baisiai e Ja, 
Ir patiekos tos neranda, 
Kas jau košės neįkanda. 
Baisiai smutna, sunkus ččsai,

Samagonc kai svilesai,
Vietoj kvepiančio skystimo, 
Šunio kailiu dvokti ima.
Koks čia džiaugsmas ar patieka, 
Kai sena pana palieka.

i Bernui irgi smutnos dienos, 
Kai pakaušy plaukas vienas. 
Ir kai bėdos' tokios graudžios, 
Iš visų šalių suspaudžia, 
žmogus be jokio ratuko, 
Ickaus pastąlėn susmunka.

“L. U.’.

Feen;a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

Garsinkites Naujienose

Ar ne puiku. Visi mielių my
lėtojai galės ekstra 5 metus 
snaust, keikt, golfą lošt, aspiri
ną ryt, kopūstus srėbt ir kito
kius darbus dirbt. Geri žmo
nės bėgyje tų 5 metų galės' eks
tra tris vaikus susilaukt, o kįti 
galės užbaigt ir radio arba lo
tą išsimokėt.

Nesnauskit tuos ekstra 5 me
tus. Rinkit almužnas Besara
bijoj streikieriams ir kumpius 
Maskvos izvozčikams.

je gyvuliškumo armijoje —ko
misarai dar juos mokina.

O mes sveikieji ką veikiame? 
Tylime ir laukiame...

Reikia ligonius gydyti ir nu
mirusius laidoti. Raudonieji 
patys save pasilaidos, bet mums 
reikia dar gyvuosius gydyti. 
Saugokime sveikus nuo raudo
nų kiaulių ligos. Visur ir vi
siems atvirai pasakysime:’ 
Maskvoje randasi raudona sa- 
nitorija - važiuokite, tavorščiai,

Ar skausmuos, ar varguos 
spirvtčlis vi-’, paguos.
Tik nebok, vis aliok, 
tik liteli man nešiok!

Oi Maušeli, Maušiukėl, 
davėm vakar, duosim vėl. 
Nešim litą ir rytoj 
ušim, trinksim karčiamoj,

Veidas kais’, galva uš 
ir bonkutės naujos duš. 
Reik būt vyru, ne mažu, 
pralinksmėsim bus gražu.—•

Taip Maušelio karčiamoj 
bernužėlis sau ulioj.
Už sidabro litelius * 
šildė rausvus veidelius.

Visokios Bėdos
Kožno žmogaus silpnas' būdas, 
Skundžias drūtas, skundžias 

k ūdas.
Skundžias snapso įsigėręs, 
Skundžias slogą nusitvėręs. 
Nėr žmogaus tokio šiandieną 
Kas' tur paskolą tik vieną, 
Kam nesmutna, kkd negali 
Sugrąžinti jų no»s dalį. 
Geras daiktas yra sviestas, 
Jei tik bulvėms neatskiestas, 
Bet kad karvės pieno duotų, . 
Reikia maisto koncentruoto. 
Kad sodybos neprakištų, 
Kožnas veisia ūkį vištų, 
Bet tos vištos ne kasdieną

O laimės taj nėra reikalo ieš
kot—jinai pati ateina, žmonės 
trobelių ieško, ir kartais ne
randa. Vienas pilietis įdavė 
šimtą dolerių agentui, o dar ne
gavo loto ant išmokėjimo.

Ale dažnai t rūbeli u s galima 
susirast. Jei netiki, eik ant 
stryto ir duok į žandą policmo- 
nui. O jeigu jam duosi pantu- 
kę, tai jis tavo grosernę ir vėl 
aplankys, ir bus štedavas kos-| 
tumeris.

Vadinasi linksminkitės Pa
daužų raštus skaitydami. Juo
kitės ir kitus juokinkite, ir im
kite mielių, jei nė vienų, tai 
kartu su cukrum ir apyniais.

—Padaužų prezidentas.
—

Ligoniai juda

I gydytis, o čionais* demokratiš
kame Bričporte, Čikagoj, mes 
nė vienas negalime su jumis 

į nieko bendro turėti. Jums vie- 
' ta ligoninėje. Mums jūsų gaila 
i kaip sergančių vadų suklaidin- 
tų ligonių ir žmonių, bet ben- 

i drauti su jumis negalime ir ne
galėsime.

—Bridgeporto pilietis.

“Bernužėlis”
—Bernužėli, bernužėl, 
gėrei vakar, gerk ir vėl. 
Kai išgers, raudonuos 
ir dainelę uždainuos.

—Oi, Maušeli, tu nutilk, 
tą išgėriau, kitą pilk! 
Jis dainuos, raudonuos 
ir Maušc’i pabučiuos.

Jos. F. Budrik, Ine.
Muzikos Krautuve, •

Parduoda Radios, Pianus, Victrolas visų 
gerųjų išdirbysčių. Suteikiame lengvus 
išmokėjimus’ ir pilną garantiją.

Nauji lietuviški rekordai po 75 c. vie
nas. Siunčiame į kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip 6 ‘rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.
2610G Ar žinai kaip gerai, polka

Mano tėvelis, Valcas
Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius 

26107 Kraic Polka
Džiaugsmo valandas, Mazurka 

Petro Sarpaliaus Orkestrą
26103 Petro vestuvės, Komiška Scena 

Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė

Musų mizername gyvenime 
pradėjo judėti visokio plauko 
ligoniai. Vieni juda vienaip, ki
ti kitaip, bet visi jie juda kru
ta. Juodi ligoniai ir raudoni 
ligoniai juda.

O ligonių judėjimas vis’ savo
tiškas. vis keistas, vis prašmat
nus. Raudono ordeno ligoniai 
rėkauja “paskelbsim vardus tų 
žmonių, kurie mus boikotuoja”, 
juodo ordeno ligoniai rėkauja 
“kas ne katalikas, tas’ ne ge
ras”. Ir tie ligoniai, savo silpnu
mą ir kvailumą jausdami, tur 
būt skęsdami už britvos grie
biasi—anot tos patarlės.

Ligoniai vis ligoniai: nervuo- 
ti, kerštingi, be takto ir be lo
gikos. Liga žmogų sukrikdo ir 
nualina, ir jo protą aptemdina.

Musų raudoni ligoniai sunkiai 
serga ir juos pagydyti labai 
sunku. Gal būt ir negalima. Jie 
rėkauja, skymuoja, gerus žmo
nes šmeižia, keikia visur ir pro
tingu žmonių ardo ir griauna 
logiškus sumanymus. Jau tur 
būt, jų tokia dalia. Tiktai pas
kutiniu laiku jie jau peraiškiai 
visiems savo ligos’ ženklus pa
rodė atvirame įžeidime gerų 
žmonių. Jie kai gaidžiai šokinė
ja ir kai paršai knisa kitų žmo
nių daržus. Jie kai apuokai sa
vo tamsų darbą tamsoje dirba 
ir tamsaus darbo vagystėmis 
gyvena. Raudonai Maskvos ka- 
marilei jie (tarnaudami dar bal
tų lietuvių skelbimais nori sa
vo komisarams skebiškas algas 
užmokėti. Ir jie dabar pradė
jo mus visaip šmeižti, užsimo
vę veidmainingas kaukes. Ir 
jie dabar mums grąsinti pradė
jo, tie veidmainių auklėtojai, 
tie keršto skiepintojai...

Supuvę jie, tie raudonos veid-

—Bernužėli, bernužėl, 
duok litelį man ir vėl. 
Duok litelį- bus alaus, 
tau širdelė atsigaus.
—Oi, Maušeli, tu tylėk, 
man liteli neminėk!
Pagalvok tik oj, oj, oj, 
kiek pragėriau karčemoj.

DR. SHINGLMAN
Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 

150th Avė., Cicero, III. Cicero 
|3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

i 4

apecialiatM gydyme chroniškų ir oauju li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atuian 
kykit pas mane. Mano pilnas ifcegzamipari 
raus atidengs jueų tikrų ligų ir jei aš apn 
trasiu jua gydyti, sveikata jums sugryš. Ei 
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegsaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd^ netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nede- 

lioi nuo 10 rvtn Irt 1 no Dietų.

. Senis Petras, Polka
, ‘ Petro Sarpaliaus Orkestrą

ŽtflOO Ant laivo, Komiška scena
Atliko Juozas Uktveris

Adelė Zaviskaitė ir kiti, P. Sarpaliaus Ork.
Busiu Vyru, Komiška scena 

Atliko Juozas Uktveris
Adelė Zaviskaitė ir kiti P. Sarpaliaus Ork.

26071 Gaidys, Polka................... Kariškas Benas
Klaipėdos Valcas ........... Kariškas Benas

26099 Amatninkų Daina
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp.

Obuolys
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp. 

<26097 Gaspadinė Rozalija
Radio, 9 tūbą, 3 screen Jonas Pas Rožę
grid tūbos, Dynamic‘26098
speakeris, kaina su tū

$92
Barborytė Nosį Trina, ....... Stasys Pilka
Alutis ir žemės Rojus

16140F Linksma diena mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan.

16148 Senelio Polka

bomis, su kabi
netu, su viskuo

Portable, panešamas fonogra
fas, vertės $15, 
tiktai už ............... $6.95
(tik vienas dėl kiekvieno kos- 
tumerio). Galima groti visus 
tuos naujus rekordus, kuriuos 
girdite per radio.

Jaunas Senis
A. Vanagaitis ir Akiras, 

Pasikalbėjimas su Armonika 
16132F Atvažiavo Meška 

(A. Vanagaitis)
O. Jus Kriaučiai 

Antanas Vanagaitis ir M. Žemaitė 
(A. Vanagaitis)

Girtuoklio Daina 
16041F Mes be Vilniaus Nenurimsim 

Girtuoklio daina 
16133F Žideli-Judeli, Polka

F. Stankūnas 
Kariška Polka 

16112F Magdės Polka 
Medžiotojo Valcas 

26022 Sveikas Jėzau Gimusis
Linksma Giesme Mes 

Užtrauksim
Brooklyno MiSraa Kvartetas 

26023 Gul šiandieną 
Atsiskubino Betlėjun 

Brooklyno Mišras Kvartetas 
16145F Pragėriau Žirgeli 

A. Vanagaitis 
Eisim Laukan 

A. Vanagaitis 
16141F Gul šiandiena 

Sveikas Jėzau Mažiausias 
16146F šalčiai ir Merginos 

Linksmas Amerikietis 
16142F Pacrieniokų Polka 

Prano Polka 
16144F Mergyte Jaunoji 

Motušaitė Mielą 
16136F Piršlybos Amerikoj 

Neišpildomas Prašymas 
16137F žalia Girelė 

Lik su Dievu Panitėlia
16139F Oi. Skauda, Skauda 

Aš Žirgelį Balnosiu 
16148F Petro Polka 

Vestuvių
26070 Dzūkų Kraštas 

Kudlis, su Kanklėmis
26087 Bernužėli, Nevesk Pačios 

Sibiro Tremtinys
26073 Saulelė Raudona

* Aš BijauPasakyt

Lietuviški Radio Programai per W. C. F. L. kiekvieną nedėldienj nuo
1 iki 2 po pietų. Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

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

Tel. Boulevard 4705
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Gyvenimas Sovietų 
Rusijoje

SENIEMSIEMS METAMS BAIGIANTIS

1929 metai užims žmonijos istorijoje gana žymią 
vietą. Jie bus pažymėti keletu stambių įvykių, kurių 
reikšmė ateinančioms gentkartėms, gal būt, bus dar di
desnė, negu mums.

Pirmas tų įvykių tai — Britanijos socialistų darbi
ninkų sugrįžimas valdžion. Po rinkimų į Britanijos par
lamentą Darbo Partija atsistojo prie valstybės vairo, ir 
tuojaus pasikeitė visuomenės nuotaika ir politikos 
krypsnys ne tik toje šalyje, bet ir visame pasaulyje. Čia 
užimtų perdaug vietos dėstyti atskirus tos naujos val
džios darbus; pakaks nurodyti į tai, kad kapitalistinės 
partijos, nežiūrint to, kad jos turi daugumą parlamen
te, pasirodė moraliai taip silpnos, jogei iki šiol nedrįsta 
balsuoti prieš darbiečių kabinetą net-ir tais klausimais, 
kuriais jų pozicija visai nesutinka su valdžios pasiūly
mais.

Iš to yra aišku, kad seniausiame pramonės krašte 
kapitalistų viešpatavimo gadynė jau pasibaigė. Darbi
ninkų klasė dar nėra taip galinga, kad pajėgtų visame 
kame įvykinti savo valią, bet vadovavimas jau perėjo į 
jos rankas. Ir čia matome, kad tai pozicijai pasiekti 
darbininkams nereikėjo nei daryti ginkluotą sukilimą, 
nei steigti teroru paremtą diktatūrą. Ginkluotos kovos 
dėl galios valstybėje šiandie yra atgyventas dalykas tose 
šalyse, kurios turi skaitlingą ir gerai susiorganizavusią 
darbininkų klasę.

Socialistams paėmus i savo rankas valdžią Brita
nijoje, lengviau atsiduso anglų valdomos tautos. Egyp- 
tui tapo pasiūlyta/nepriklausomybė; Indijai žadama 
autonomija (dominijos stovis).

Toliaus, yra verta pažymėjimo tai, kad MacDonal- 
do kabinetas atnaujino diplomatinius ir prekybinius 
santykius su sovietų Rusija, kurie buvo nutraukti prie 
konservatorių valdžios. MacDonaldas atsilankė Ameri
koje tikslu suartinti Angliją su Jungtinėms Valstijoms, 
ir jo taikos misija šiame krašte iššaukė tiek entuziazmo 
žmonėse, kiek jo čia dar niekuomet nebuvo parodyta 
panagiam reikalui. Jo keliones rezultate Anglijos prem- 

jeras kartu su prezidentu Hooveriu išsiuntinėjo pakvie- 
timą Francijai, Japonijai ir Italijai j jurų nusiginklavi
mo konferenciją, kuri įvyks ateinančio mėnesio 21 d. 
Londone.

Didelės istorinės reikšmės šių metų įvykiai yra taip 
pat Kelloggo-Briando amžinos taikos pakto pasirašy
mas Paryžiuje ir Haagos konferencija, galutinai iš
sprendusi Vokietijos karo reparacijų klausimą, su ku
riuo yra ankštai surištas ir Reino krašto paliuosavimas 
nuo okupacinių armijų.

Tai yra teigiami šių metų įvykiai. Prie neigiamų, 
negerų dalykų priklauso sunkus ekonominis krizis, ku
ris tebesitęsia Anglijoje, Vokietijoje ir kai kuriose ki
tose Europos šalyse, ir kuris palietė dalinai ir Ameriką. 
Politikoje neigiamas reiškinys yra nesugebėjimas žmo
nių visoje eilėje valstybių nusikratyti diktatorių jungo. 
Dar tebesilaiko ir žudo žmones bolševikai Rusijoje. Dar 
tebegyvuoja Italijoje fašizmas ir despotiškos, daugiaus 
ar mažiaus teroru paremtos valdžios Ispanijoje, Veng
rijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Tečiaus per šiuos metus kai kurios tų diktatūrų 
jau pradėjo svyruoti, ir yra pamato tikėtis, kad ateinan
tieji metai ne vienai jų gal bus paskutiniai.

Mes, Amerikos lietuviai, suprantamas dalykas, dau
giausia sekėme atmainas, vykstančias Lietuvoje. Tenai 
per šiuos metus kai kas pasikeitė. Išlėkė iš valdžios dik- 
tatorėlis Voldemaras ir jo vietą užėmė ramesnio budo 
žmogus, Tūbelis. Mes laukėme, ar po to neims Lietuvos 
žmonėms grįžti laisvesni laikai, ir šis-tas iš tiesų pra
dėjo tenai krypti geresnėn pusėn. Buvo šiokia-tokia am- 
nestijėlė politiniems; opozicijos spaudai leidžiama pasa
kyti vieną, kitą drąsesnį žodį; socialdemokratų partija 
per teismą atgavo teisę legaliai veikti. Bet karo stovis 
dar pasilaiko, karo “teismai” dar tebeveikia, seimas dar 
nešaukiamas...

Argi ir 1930 metais Lietuvos žmonės nesusilauks 
laisvės, dėl kurios jie per tiek metų kovojo ir kentėjo?

(Laiškas lietuvio darbinin 
ko, sugrįžusio iš Rusijos).

I ----------
Gerb. “Naujienų” Redaktoriau: 

Prisiunčiu šitą ląišką žmo
gaus,'gyvenusio sovietų Rusijo
je, kadangi eina ginčai tarpe 
nemačiusių dabartines Rusijos, 
—tai man rodosi, daugiaus pa
tikėtini yra tie žmonės, kurie 
patys ten buvo, ypač jeigu jie 
buvo tenai, kaipo darbininkai, 
kaip kad prisiunčiamo laiško 
autorius, Antanas Balsis, mano 
pusbrolis.

Jisai gimė Liepojoj 1897 m. 
Į Ameriką atvažiavo, rodos, 
1911 m. Kartu su savo tėvais ir 
vyresniu broliu Jonu gyveno 
Detroite, Mich. Buvo, jaunas 
energingas vaikinas ir, bolše
vizmo bangai užėjus, buvo karš
tas bolševikas. Apie tai man 
pasakojo tuo laiku ten gyvenęs 
Jankauskas-Dubnis, tuomet ir
gi buvęs bolševiku. O Antano 
brolis, Jonas, prie manęs atva
žiavęs pasakojo, kad Antanas 
esąs tiek karštas bolševikas, jo
gei neinąs nė i barbemę, kur 
nėra bolševikų, bijąs, kad “ne- 
papiautų“ “buržujai*.

Taigi, suagituotas, kad Rusi
jai reikią mašinistų, ir manyda
mas raišti darbininkų -rojų, ir 
buvo išvažiavęs į sovietų žemę. 
Kai jis iš Rusijos sugrįžo, tai 
aš prie progos paklausiau: “An
tanai, kad gyvenai sovietų Ru
sijoje, atrašyk man, kaip ištik- 
rųjų tenai yra.“ Jisai atrašė ir, 
matyt, jisai nori, kad ir Ame
rikos bolševikai pėrskaitytų jo 
laišką, nes jisai pataria, kad 
jie, norėdami sužinoti tiesų apie 
SSSR, važiuotų Rusijon, kaipo 
darbininkai, o ne kaipo agitato
riai —J. Grušas.

žemiau eina Antano Balsio 
laiškas, rašytas jo pusbroliui 
Juozui Grušui (čikagiečiui) iš 
Mažeikių, 1929 m. birželio 9 d.
KĄ LIETUVIS DARBININKAS 

MATĖ BOLŠEV1KIJOJE
Mielas broli Juozai ir šeima! 
širdingai ačiū už laiškeli ir už 

A. Bruožo antrašą. ‘ Siunčiu 
Tamstai ir visai Tamstos šei
mynai širdingiausių linkėjimų, 
taipgi duoda daug linkėjimų 
mama ir tėvelis.

Pas mus iki šio laiko vis <lar- 
tebera šalta ir lįja lietus', kap 
daro gana nemalonų įspūdį, gy
venant ant ūkio, bet ką darysi 
— kad taip yra. reikia kentėti. 
Šiuo laiku esame sveiki, ko ir 
Tamstoms linkime. Kitą sykį 
daugiau ką parašysiu apie čio
nykštį gyvenimą, parašysiu kiek 
plačiau ir apie ką Tamsta ma
nęs klausėte, t. y. apie S. S. S. 
R. (Sąjunga Socialistinių Sovie
tų Respublika. — “N.” Red.).

Tamsta man uždavei gana 
keblų klausimą, bet aš pasi
stengsiu atsakyti kiek galėda
mas teisingiau, nesivaduodamas 
jokiomis teorijomis bei įšroka- 
vimais. Pasistengsiu parašyti 
visai bešališkai tiktai ką aš pa
tyriau, ten gyvendamas, iš 
praktikos, arba kitaip pasakius, 
ką aš patyriau ant savo kailio.

Jei, pavyzdžiui, pasižiūrėsi j 
kokio dailininko piešinį, tai ma
tai nepaprastai gražų vaizdą, 
bet kai pasižiūrėsi natūraliai, į 
tą vietą, ką yra atvaizduota ta
me piešinyje, tai vaizdas nepa
darys tokio įspūdžio, nes pasi
rodys daug trukumų; bet daili
ninko ranka sugebėjo tuos vi
sus trukumus paslėpti daug- 
spalviais dažais. Taip ir čia.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad aš nenoriu nė vieno žmo
gaus užgauti, bei įtikinti, kad 
aš tiesą kalbu, jeigu kas man 
netiki, tai gali išmėginti prak
tikoje, pagyvenęs kiek laiko Ru
sijoje. Man atvažiavus į Rusi
ją, matėsi didelis' būrys berei
kalingų valdininkų, raštinių tar
nautojų perteklius (perviršis.— 
“N.” Red.), o fabrikų darbinin
kų permažai. Jeigu ir buvo kur 
daugiau, tai jie nebuvo tiksliai

sunaudojami. Pirmas mano dar
bas buvo Petrapilyje, elektros 
stotyje, kaipo garo mašinisto. 
Darbas gana atsakomingas ir 
tedirbo tiktai viena mašina, o 
mašinistų buvome net 8 žmo
nės. Darbas tęsėsi tiktai 8 va
landas, ir visi 8 žmonės sėdė
davome visą laiką be jokio dar
bo. O atlyginimas buvo toksai: 
6 tūkstančiai rublių mėnesiui 
(tai/ matyt, buvo rublio inflia
cijos laikais, kada už vieną ame
rikonišką dolerį duodavo visą 
krepšį rublių. — “N.” Red.) ir 
duonos duodavo 2 svaru per 3 
dienas'. Sriubos duodavo pie
tums vieną mažą bliudelį, taip
gi duodavo silkių kelis svarus 
per mėnesį ir kitų mažmožių. 
To viso galėjo užtekti tiktai ke
lioms dienoms. •
Darbininkams vargas, biurokna- 
’ tams gerovė

Turgų jokių nebuvo. Jeigu 
gaudavome kur slapta nusipirk
ti duonos, tai reikėjo mokėti po 
3 tūkstančius’ rublių už duonos 
svarą. Tai toksai buvo darbinin
ko- atlyginimas. Bet čia kyla 
klausimas, ar visi taip badavo. 
Turiu pasakyti, kad ne. Tie, ku
rie dirbo raštinėse, arba parti
jos žmonės, gyveno visai neblo
gai. Gaudavo palyginti daug ge
resnį maistą, kaip mes.

Jeigu norėdavai kur išvažiuo
ti, tai reikėdavo atlikti didžiau
sius' formalumus. Aš važiavau į 
Maskvą, geriau pasakius, buvau 
siunčiamas fabriko reikalais, ir 
tai teko vaikščioti 4 dienas, kol 
gavau visus dokumentus. O 
Maskvoj tas pats pasikartojo, 
kol galėjau sugrįžti į Petrapilį. 
Ir taip žmogus’ su menkos ver
tės reikalu turėdavai vaikščioti 
po įstaigas savaitėmis ir mėne
siais.

Aš patsai dirbau kiek vėliau 
garažiuje prie taisymo automo
bilių. Buvome 20 žmonių ir dir
bome intensyviai arba, taip sa
kant. nuoširdžiai. Kartais iš
dirbdavome 40 valandų be po
ilsio, kad tiktai užbaigti darbą, 
žinoma, prie tokio darbo plyšta 
ir drabužiai, tai išdavė drabu
žius. Mes tie, kurie dirbome 
sunkiausią ir bjauriausią dar
bą, gavome brezentinius drabu
žius, o tie, kurie dirbo raštinė
se, gavo visus odos drabužius 

ir pamuštus kailiais.
Labiausia išnaudojami 

ūkininkai
O labiausiai yra išnaudojami 

ūkininkais O be jų, žinoma, joks 
gyvenimas yra neįmanomas. Juo 
ūkininkus daugiau spaudžia, 
jau šalis ‘daugiau smunka, nes 
žmonės, matydami tokią be
tvarkę, labai pasipiktina ir nu
stoja ūpo dirbti, fabrikai silp
nai tedirba.

Sunkioji industrija yra visai 
nusmukusi. Yra pakelta tiktai 
10% prieškarinės produkcijos, 
ir kitos išdirbystės' šakos silp
nai tedirba. Iš Amerikos buvo 
atvažiavę angliakasiai su visais 
savo įrankiais ir mašinomis. 
Juos kvietė William Haywood. 
buvęs I. W. W. lyderį, kuris 
dabar randasi Rusijoj (jau mi
ręs’. “N.” Red.). Tuos žmones 
jisai taip apgavo, kad daug iš
bėgiojo, palikę visą savo turtą.

Ir daug yra tokių dalykų, 
kad net sunku ir aprašyti. Jei
gu jau taip butų gerai, tai Vo
kietijoj ir kitose šalyse butų 
jau įvedę tą tvarką. Pačioje 
Rusijoje sovietai turi daugiau 
priešų, negu bile valdžia. Ruąj- 
joj pritariančių žmonių skait
lius yra labai mažas, žinoma, 
nėra blogo ir be gero. Yra ne- 
kurie dalykai ir geri, bet blo
gieji viršija geruosius, ir jei
gu Sovietai nepakeis savo poli
tikos, t. y. nekels žemės ūkio, 
jinai skurs ilgai arba visai 
žlugs.

Yra dar taip vadinami “kom- 
chozai* ir “kolchozai” gal 
Tamstai teko girdėti iš laikraš-

* I

čių (žodis “komehoz” padarytas 
iš .“komunističeskoje choziaist- 
vo“, o “kolchoz“ — iš “kollek- 
tivnoje choziaistvo” ir reiškia: 
komunistiškas ūkis ir kolekty- 
vis ūkis. — “N.” Red.). Tie 
ūkiai duoda daugiau nuostolių, 
negu pelno. Tai jau seniai yra 
žinoma: kur žmonės badauju ir 
skursta, ten apie kulturą-pažkn- 
gą daug kalbėti nėra ko.

Melaginga komunistų 
propaganda

Ką aš girdėjau Amerikoje iš 
tų agitatorių apie sovietų Ru
siją, aš nieko panašaus neregė
jau, ir aš jiems patarčiau nu
važiuoti j Rusiją ir pasidarbuot 
fabrike, kaipo darbininkai, o ne 
agitatoriai — tada jie patirs 
apie visą tą, ką jie skelbia, pa
tys nežinodami arba gerą gau
dami atlyginimą.

Rusijoj butų pusė bėdos gy
venti, jeigu jie stengtųsi pakel
ti pramonę, žemės ūkį; bet so
vietams tas, matyt, labai mažai 
terūpi. Jie pirmoj Vietoj stato 
agitaciją ir propagandą ir šiam 
tikslui išleidžia daug milionų 
aukso rublių, žinoma, tokią 
tvarką vedant ir neturint viduj 
_____ Ė____________________

žmonių pasitikėjimo, reikalinga 
yra užlaikyti didelė kariuomenė 
ir didžiausia armija žandarų, 
taip vadinamų G. P. U. (arba, 
kaip ten sako, “gosudarstvenno- 
je političeskoje upravlenije“) ir 
ochranka (slapta policija. — 
“N.” Red.), — kas Rusijoj yra 
puikiai organizuota, geriau nei 
prie carų, taip kad jų yra de
šimtys tūkstančių, kurie seka 
vadinamus neištikimus asmenis. 
O tie visi tūkstančiai galėtų 
dirbti naudingą valstybei darbą, 
bet ji turi juos užlaikyti vien 
dėl to. kad valdžia galėtų išsi
laikyti — kitaip butų sunku 
valdžiai išsilaikyti.

Dabar Tamsta spręsk patsai, 
kaip ten gali būti, ar gerai, ar 
ne.

Aš darbo nesibijau, bet to
kiose sąlygose dirbti nenoriu. 
Nors sovietų obalsis yra “Kas 
nedirba, tas nevalgo”, bet aš 
turiu pasakyti, kad kas dirba, 
tas badauja, o kas nedirba, tas 
valgo. Kad aš galėčiau Jums 
papasakoti asmeniškai, tai už
sektų visą dieną ką. kalbėti.
(Toliaus eina žinios apie J. Gru
šo gimines Lietuvoje ir laiškas 
baigiasi. “N.” Red.)

A. Kabardinas

Įvairios žinutes iš Klaipė
dos padangės

Geri metai
Musų kraštas šiemet daug 

linksmesnis, kadangi praeitą 
vasarą, palyginus su kitomis va
saromis, buvo daug geresnė. 
Bendrai imant, oras buvo gana 
geras. Nemažai buvo saulėtų 
dienų, netruko beveik ir lietaus. 
Vadinasi, buvo kaip tik tinka
mas oras augmenims. Pertat 
viskas gerai ir užaugo. Į turgus 
valstiečiai suvežą įvairiausių 
ūkio produktų. Pasirinkimas 
yra tikrai didelis. Geras derlius 
priegtam prisidėjo prie to, kad 
maisto produktai žymiai nupi- 
go. Tai reiškia, kad darbinin
kams pasidarė daug lengviau 
pragyventi. Tik vasaros pabai
goj mėsa kiek pabrango. Mat, 
daug jos išvežta į Vokietiją. Į 
Vokietiją, tiesą sakant, vežama 
ne tiek mėsa, kiek gyvuliai. 
Pastaruoju laiku ir Anglija pra
dėjo iš Klaipėdos pirkti mėsą.

Progos amerikiečiams
Šiaip darbai visą vasarą ėjo 

gana gerai. Bedarbių kaip ir ne
buvo. O jeigu ir buvo, tai tik 
kokie seneliai, kurie visuomet 
priskaitomi prie bedarbių ir iš 
magistrato gauna pašalpą. Lai
vų judėjimas uoste buvo gana 
didelis. Nemažai buvo ir eks
kursijų iš Amerikos. Gaila tik, 
kad amerikiečiai vis dar nenori 
apsigyventi Klaipėdos krašte. 
Tik vienas kitas tatai padaro. 
Prieš keletą, metų namai čia bu
vo visai pigus. Tas pigumas 
įvyko dėl rusiškų rublių ir vo
kiškų markių katastrofiško kri
timo. Daugelis gaudė bevertes 
markes ir nusmukusius rublius, 
tikėdami, kad kada nors jų ver
tė pakils ir jie pasidarys milio- 
nieriais. Kiti darė kaip tik prie
šingai: už smunkančius pinigus 
stengėsi įsigyti kiek tik galima 
daugiau nejudinamos nuosavy
bės’. Ir jie, žinoma, laimėjo. Kai 
tapo įvestas litas, tai jie savo 
nuosavybes pardavė su dideliu 
pelnu. Kaip pigiai tais laikais 
buvo galima įsigyti namas, — 
bus aišku iš sekamo pavyzdžio. 
Vienas amerikonas užmokėjo už 
namą apie pusantrų milioną 
markių. Amerikoniškais pini
gais tatai jam atsiėjo nei dau
giau nei mažiau, kaip 59 dole
riai. Dabar jam pirkėjai už tą 
namą duoda penkis tūkstančius 
dolerių.

Suprantamas daiktas, dabar 
tokių progų jau nebepasitaiko. 
Tačiau reikia pasakyti, jog 
Klaipėdoj namai visgi daug pi
gesni, negu, sakysime. Kaune. 
O gyvenimas jau gana susitvar
kęs. Tad laikui bėgant namų 
vertė žymiai turės pakilti. į tai 
amerikiečiai turėtų atkreipti sa
vo dėmesį. Amerikietis, nusipir

kęs už kelis tūkstančius dolerių 
namuką, čia gali visai gražiai 
gyventi.

Klaipėdos lietuvėjimas
Kai prieš keletą metų aš čia 

apsigyvenau, tai miesto gatvė
se, maudyklose ir pajurėj tik ir 
tesigirdėjo vokiečių kalba. Jei 
kas ir mokėdavo lietuviškai, tai 
sarmatijosi kalbėti, kad vokie
čiai neįsižeistų. Dabar jau vi
sai kitaip. Per tuos kelis metus 
įvyko stambių permainų, pri
važiavo daug lietuvių iš Didžio
sios Lietuvos ir šiaip kitų tau
tų Lietuvos piliečių. Į visas pre
kybos sritis jau spėjo įsigauti 
žydai, kurių vokiečiai labai ne
apkenčia. O žydai kalbos atžvil
giu yra tikri internacionalistai. 
Su žydu gali susikalbėti ir vo
kiškai, ir lietuviškai, ir rusiškai, 
ir dar kitaip. Jam nesvarbu 

.kaip kalbi, bile tik jam biznį 
darai. Klaipėdoj apsigyveno ke
li žydai daktarai, kurie pažįsta 
keletą kalbų. Jie turi labai ge
rą pasisekimą savo profesijoj.

Daug voKieėių, Kurie optavo 

Vokietijos pilietybę, jau išva
žiavo į savo tėvynę. Kiti kol 
kas dar pasiliko. Bet kai su
tvarkys savo reikalus, tai ir jie 
turės Klaipėdos kraštą apleisti.

Kadangi prekyboj pradeda vis 
labiau įsigalėti žydai, tai ir vo
kiečių firmos priverstos yra 
įvesti dvi kalbas — vokiečių ir 
lietuvių. Priešingame atvejyj 
žydai nuo jų gali atitraukti vi
sus lietuvius, žydai jau rimtai 
galvoją apie lietuvių kino teatro 
įsteigimą. Prieš porą metų toks 
dalykas niekam negalėjo nei į 
galvą ateiti.’

Vasaros metu visuose Klaipė
dos’ kurortuose galima girdėti 
lietuvių kalbą. O toliau lietuvė- 
jimas eis dar sparčiau. Seka
mais metais Klaipėdos jaunuo
liai bus jau imami į kariuome
nę. Tąsyk dalis ir miesto gy
ventojų sulietu vės. Valstiečiai 
ir dabar yra geri lietuviai ir 
moka lietuviškai. Tiesą sakant, 
namie jie beveik išimtinai lie
tuviškai ir tesikalba. Viena dar 
bėda, kad Klaipėdos1 krašte di
delė stoka lietuvių mokytojų. 
Bet metai po metų ir jų skai
čius vis didėja. Kartu su tuo 
auga ir lietuvybės platintojų 
skaičius.

Politiškų partijų varžymas
Kai įvyko pervartas ir prie 

valdžios vairo atsistojo tautinin
kai, tai tuojau buvo pradėta 
spausti politines partijas*. Tau
tininkų manymu, partijos dar 
Seimo laikais pridarė Lietuvai 
daug žalos. Prieš partijas ir 
partijų vadus pradėta vesti 
griežta akcija. Nepaliko liepa-

liestos net grynai kultūrinės įs
taigos. Tapo sulaikytas “Kultū
ros” būrelių veikimas. O tuose 
būreliuose politikos kuomažiau- 
siai tepasireikŠdavo. Man pa
čiam teko dalyvauti keliuose tų 
būrelių susirinkimuose. Papras
tai visuomet buvo vengiama bet 
kokios politikos. Tiesa, kai ku
rie “Kultūros” vėdVjai priklau
sė tai ar kitai politiškai parti
jai, tačiau ir jie sako asmeniš
kus įsitikinimus mokėdavo at
skirti nuo kultūros/ darbo.

Ta griežta akcija prieš parti
jas labai neigiamai atsiliepė į 
visą gyvenimą, žmonės pasida
rė apatingi. Pradėjo šalintis 
nuo visokių organizacijų. Jei 
kalbini žmogų prisidėti prie ko
kios nors organizacijos’, tai jis 
tuoj atšauna: “Aš nenoriu pa
tekti į Varnius.”

Tas apsnūdimas persimetė ir 
j Klaipėdą. Tarp lietuvių čia ju
dėjimas irgi labai menkas. Ir 
tai didelė nelaimė. Sekamais 
metais įvyksta Klaipėdos miesto 
savivaldybių rinkiniai. Vokie
čiai prie to tinkamai rengiasi. 
O lietuviai snaudžia. Jie vis bi
josi į politiką maišytis. Po to 
įvyks ir krašto seimelio rinki
mai. Šiaip ar taip su vokiečiais 
lietuviams teks susikirsti. Pas 
vokiečius vis dar yra pakanka
mai arogantiškumo ir jie į lie
tuvius žiuri su panieka.

Tokiai apatijai vyraujant, —. 
ko gera galimai i keti s? Labai 
mažai. Vokiečiai ir mažumoj 
būdami vėl gali išeiti pergalė
tojais.
Vilniaus minėjimas ir Vytauto

komitetas
Spalių 9 d. prisirinko pilna 

šaulių namo svetainė Vilniui 
paminėti, žmonių buvo keli 
tūkstančiai. Paminėjimas pra
sidėjo su Lietuvos himnu, o 
paskui Dr. Trukanas pasakė 
tam įvykiui labai tinkamą pra
kalbą. Jis trumpai perbėgo Vil
niaus’ užėmimo istoriją, pabrėž
damas tą faktą, kad lenkai pa
sirašė sutartį ir tuo pačiu laiku 
rengėsi užimti Lietuvos sostinę. 
Vadinasi, jų nuoširdumu jokiu 
budu negalima pasitikėti. Vil
nius gi kiekvienam lietuviui 
privalo būti brangus. Su juo yra 
surišta visa Lietuvos istorija. 
Todėl nereikia ranka numoti 
ant Vilniaus. Tą mintį, kad Vil
nius kada nors turės vėl pri
klausyti Lietuvai, reikia be pa
liovos skiepyti žmonėms.

Vėliau prasidėjo muzikalis 
programas, kurį išpildė Klaipė
dos konservatorijos profesoriai 
ir Giedotojų Draugijos Mi.srnS 

Choras po vadovyste p. Vaičiū
no.

Ant galo, choras pritariant 
kariškam dūdų orkestrui sudai
navo “Mes be Vilniaus nenurim- 
sime”. Išėjo labai įspūdingai.

Neseniai Klaipėdoj susikūrė 
kunigaikščio Vytauto 500 metų 
nuo mirties sukaktuvių pami
nėjimo komitetas. Komitetan 
įėjo Dr. Gaigalaitis, A. Brakas, 
J. Bruvelaitis, J. Stikliorius, Dr. 
Dydžys, Dr. Pakuckas, Dr. Re
meika, pašto viršininkas Augu- 
nas, inž. Mackevičius, banko di
rektorius Končius, banko direk
torius Liandsbergis ir inž. Ka- 
lokša.

(Buš daugiau)

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį

TAKE
MARES’ 
COUGH

BALSAM
galas kosulio, 
aptiekininką.

ištraukiant lauk 
įdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy
tu a • Laikykit 
bonka namie. l’aj 
imkit doza prieš 
einant gulti. Ki
ta doza nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus 

Gaukite ii pas savo
35c. ir 60c bonkute.

DRESIV DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
iezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. eor. Lake SL 

10 aukštas
JOS. F. KASN1CKA, p ri nei palai
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TheEnglishColumn
entirely unavvare of anythingwave lengths

on the human around him, so deeply was he 
ways; and

assembly of

John Kurtinaitis
As I Knew Him

By VLADAS JURGELONIS

which registered 
eye i n different 
vvriting was an 
words having' definite meanings
with the purpose of divulging 
material facts.

Despite this deeply sėt real- 
ism, (there were times when he 

I became intensely emotional. We 
had a small Christmas tree in 
1924 which stood on a table. 
John was sitting in a rocking 
chair reading and swaying the 
chair back and forth, when 
suddenly the chair hit the table 
and knocked down (the tree 
breaking most of the glass or- 
naments. John jumped up with 
a scream and was framtically 
vvringing his hands and almost 
crying when my Mother ran in 
to see 
after Mother said it was

II.
In those first few vveeks that|' 

John Kurtinaitis lived with us 
in the fall of 1923, I got the 
impression that he did not have 
very much general knovvledge, 
this because he did not talk 
very much and when he did it 
was always’ about mathematies 
and science. Hovvever, I found 
later on that he had a pro- 
found knovvledge of literature, 
art and history būt that he nothing, he kept on bemoaning 
never displayed this because he|^'s carelessness, and begging 
was modest almost to the de- 
gree of an inferiority complex.

If one would ask him what 
he knows about the French 
Revolution or the Rennaisance 
painters he would think a mo-

engrossed in his work.
Į recall one particular in- 

stance when I found him stu- 
dying after I came home from 
school. I yelled to him and hiį 
his shouldČr nearly knocking 
him off the chair. He raised 
his head, stared at me and I 
went įto my room. Later on 
my Mother came in from work 
and asked John if I was home. 
He said, “No, I did not sęe

him”. It was not absent-mind- 
edness nor forgetfulness which 
caused this; it was his ex<treme 
concentration which was de- 
monstrated again and again.

This extreme concentration. 
this material attitude and this 
profoundly single-tracked mint 
brought to John the great suc- 
cess he deserved at Crane Col- 
lege and the University of Il
linois. He graduated from the 
electrical engineering and ma- 
thematies department in the

State school with the highest 
honors ever colfferred on any 
graduate in the history of those 
colleges—a most unustial ach- 
ievment.

For this reason the General 
Electric Company of NewYork 
immediately took him to work 
in their research department of 
which the late Steinmetz was 
the head. After he worked

eight hours a day for a time, 
the officials realized his ability 
and sent him to Carnegie 
Institute to continue his studies 
at their expense. During this 
itime he worked in the Company 
only a few hourtf a day. This 
was an opportunity given to no 
other worker showing John to 
be of exceptional ability.

Būt then the master of the

5

show drew down the curtaių on 
one who may h avė been an 
electrical genius, another Stein- 
nietz. One of the greatest 
analytical minds was stopped 
before it could speak its lašt 
line. The play ended and as 
one unknown philosopher once 
said, “That which comes from 
clay, will go back to clay”.

jtfi ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------1_____________________________________________________________________ SK

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street

fe1

M

£

when my Mother ran in Jįį 
what had happened. Even jjįį

forgiveness with tears in his 
eyes. No matter what it was, 
John always carried things to 
an extreme.

One of the most unbelievable 
charaoterįstics he had which I 

ment as though he did not hear I ^av^.never, seen *n an^ °ther 
you and then he would an- man was Ųs na^ural power of 
swer, “I don’t know very concentration. When he stu- 
much”, with slow, delįberate (^e(^» which he did for at least 
earneštness. After I broke | s*x hours e^ery^day, he was 
through his shy reserve and 
became intimate with him, I 
discovered that he liked to 
ųuote Byron’s and Keats’ poetry 
which he loved and knew ^ho-lg^ 
roughly, word for word. Also 
he sincerely enjoyed the phrase- 
ology of many of Shakespeare’s 
passages, especially in the so-Įpirm negu įsisės rimtos komplik?-

I dėl jus turite pasilikti su ruptura, 
kuomet ją galima išgydyti taip tik
rai, be skausmo, visam laikui ir pi
giai mano paties budu.

SKAITYKITE KĄ PETROVĄ 
SAKO:

i “Du metai atgal aš perdaug sun- 
i padaryti 

operaciją, bet man nemalonu buvo 
galvoti apie peilį ir aš atidėjau ope
raciją. Tada mano draugas papa
sakojo man, kad Dr. Flint išgydė jo 
rupturą, todėl ir aš nuėjau pas jį.

“Jįs išgydė mane. Tai buvo pas
tebėtinas dalykas. Be peilio, be 
skausmo, be išlikimo iš dafrbo, bet
gi aš buvau išgydytas taip, kaip ir 
mano draugas. Aš esu dabar pil
nai sveikas ir aš mielai rekomen
duoju Dr. Flint darbą kitiems turin
tiems rupturą žmonėms”.

Peter Petrovą,
4518 N. Knox Av., Chicago, III.

VER1COSE GYSLOS $25 
Gydymas padidėjusių kojos gyslų 

jšmirkštimo budu yra dabar pripa
žintas medikalės profesijos kaipo ge
riausias būdas.

Aš suradau tą būdą gydyti vienuo- 
liką metų atgal ir nuo to laikė vi
suomet jį sėkmingai vartojau. Yra 
smagu pamatyti kaip tos negražidk 
gyslos išnyksta. Palieka kojas ly
gias ir švelnias kaip vaiko.

Specialiai įrengimai dėl moterų. 
Pasitarimai Dykai.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St. 

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po pie
tų. Panedėly ir Ketverge iki 8:00 v.

Linkime Laimingų Naujų Metų 
visiems musų gerbiamiems kos- 
tumeriams ir rėmėjams ir Jų 

Šeimynoms Valdyba

4177*83 ARCHER AVĖ.cor.RICHMOND ST.

sTOVtsa^_ _ better
SythING ForTne HOMES

2936*40. W. 63 "i ST. 4 MAPLEVVOOO AVĖ.

Pabaigus Senus Metus 
Pradedant Naujus

RUPTURA
IŠGYDOMA

*35 Be 
Peilio cJ Skausmo

Jeigu jus turite rupturą, yra daug 
priežasčių kodėl jus turite išsigydyti

iiloąuies of Hamlet and 
beth.

Although John had a very 
completc knowledge of litera- 
ture both classical and madern, 
it held only a minor interest Toi-1 kia^etiau"ir "paždurS KptuS, mT 
him. His mind was analytical no bosas patarė tuojaus 
and led him deeply into science 
and especially into mathe- 
maties. He could not ap- 
preciate the beauty of things 
because he was a realist.

1 remeber one afternoon 
vvhen the zeppelin Shenandoah 
was to fly over Chicago, John, 
my Mother and I were stand- 
ing. in Washington Park wait- 
ing for it. It came through the 
pink haze from >the South and 
floated majestically over our 
heads all ablaze with refleetions 
of the setting sun; a glorious 
spectacle which dumfounded 
me with i'ts powerful beauty.

“Isn’t it wonderful? Aren’t 
you shocked, Jonas?”, my 
Mother asked him. She never 
saw anything likę it before and 
it impressed her immensely.

“Oh thait’s nothing”, he re- 
plied calmly with a shrug of 
his shoulders, “I know how it 
works”.

With all other esthetic things 
John f eit <the šame way. He 
looked through analytical eyes. 
Music to him was only a series 
of physical vibrations; painting 
was a blending of various cojors

LAUKIANT NAUJU METU
Direktoriai, šėrininkai ir Vedėjai didžiau
sios lietuviškos įstaigos UNIVERSAL 
STATE BANKO velija visiems lietuviams 
Linksmų ir Laimingų Naujų Metų, geros 
sveikatos ir pasisekimo visuose musų tau
tiečių reikaluose.

Ačiuojame tiems, kurie yra musų kostume- 
riai ir pritarėjai ir kviečiame kitus atsi
lankyti po Naujų Metų ir tapti musų įstai
gos nariais. "

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St

8090900000001 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ
visiems savo kostumie- 
rėmėjams, draugams ir

Dr. P. P. Šimaitis, 
Naprapatas.

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

linkiu 
riams, 
pažystamiems ir širdingai de- 
kuoju už jų teiktą man paramą 
pereitais metais.

A. J. KRUSZINIS
savininkas

CICERO PHOTO STUDIO 
1435 S. 49th Ct, 

Cicero, 111. 
ir

WEST MINISTER STUDIO 
1237 West Minister Avė., 

Detroit, Mich.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS IR 

KOSTUMERIAMS.

MIDLAND MOTOR SALES
A. KASULIS, Sav.

4492 Archer Avė
Tel. Lafayette 7139

Ofisas 2346 W. 60 St. 
prie VVestern Ave.? Chicago, III.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterj, tonsilius; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išgydęs 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje; duoda dietą — valgių 
suraša; išgydęs nurodo raštu kaip 
išlaikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
ir j namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. Žmonės sako esąs nebran- 
gininkas. sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 9 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11:30 iš ryto.

SS
SS

ŠIO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI 
ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS DEPOZITORIUS IR 

DRAUGUS LINKĖDAMI JIEMS

Peoples Furniture Kompanija, užbaigus 
senus metus, gėrėjasi, kad praeiti metai bu
vo pažangus pirklyboj ir gausus įgijime vi
suomenės įtekmės. Įstaiga priskaitydama 
šiuos 1929 metus prie pirmesnių 13-kos me
tų, nuo įstaigos įkūrimo, kompanija dar pa
didėjo su daug tūkstančių rėmėjų, ir daug 
daugiau kaip pirmesniais metais; didesnių 
patyrimų vesti pirklybą, padidino finansinę 
jėgą, vartodama visus parankiausius budus 
dėl užganėdinimo šios įstaigos rėmėjų.

Gegužio mėnesį'1929 metais, pergabeno
me ir atidarėme antrą didžiausią ir gražiau
sią krautuvę savo name. Kas daleido parū
pinti daug, daug įvairesnį prekių rinkinį, di
desniame skaitliuje negu pirmesniais me
tais. Prekių rinkinys ir jų padabinimas pa
siekė lygybę su didžiausiomis ir seniausio* 
mis miesto krautuvėmis.

Krautuvių vedėjai pastoviai tarnaudami .šiai įstaigai per 
daug metų, gerai pažindami pirklybos reikalus, visuomet 
yra pasirengę užganėdinti landančios visuomenės reikala
vimus. • •- ' . ,i •

Prekių pirkėjai (Buyers) darbuojantys per daug metų 
įstaigoje yra pilnai patyrę prekių pirkime, nes už daug 
milionų dolerių yra pirkę prekių dėl užpildymo šių krau
tuvių. Jie žino geriausius marketus, jšdirbystes, iš kur 
galima surinkti tinkamiausias prekes pageidaujančias vi
suomenei.

Rakandų dirbėjai, radio ir pianų mekanikai, taipgi par
davėjai, prekių priėmėjai, ir prekių išvežiotojai, darbuoja
si daug metų šioje įstaigoje, ir pilnai atsakanti už savus 
veikimus ir kurių veikimu visuomenė gali pilnai pasitikėti.

Peoples Furniture Kompanija turi ir operuoja nuosavą 
seklyčioms setų dirbtuvę, kurioje lankanti publika gali 
naudotis išdirbystės kaina įsigydama puikiausius seklyčiom 
setus.

Pridėjus daug tūkstančių naujų rėmėjų (kostumerių), 
kuriuos kompanija įsigijo per 1929 metus prie pirmesnių 
rėmėjų skaičiaus, padaro milžiniškų skaičių, kas sudaro 

' milžiniškų metinę biznio apyvartą ir reikalą pirkti prekes 
dideliais skaičiais. Kompanija turėdama užtektinų finan
sinę jėgą (virš % miliono dolerių) visuomet gali pirkti pa- 
rinkčiausias prekes su didžiausia nuolaida (diskountu).

Del atsilyginimo savo tautai, Peoples Furniture Kom
panija veikė kultūros, labdarystės ir kitokiuose lietuvių 
užmanymuose. Didžią paramą teikė duodama skelbimus 
lietuvių laikraščiams, rėmė Lietuvių Mokyklas, Parapijas, 
darbininkų organizacijas, įvairias draugijas, kliubus arba 
pavienes ypatas, rėmė visus, kurie tik kreipėsi prie šios 
įstaigos. Pagaliau pabaigoje metų Peoples įstaiga finan
savo eilę lietuviškų programų per orų (radio) kas labai 
reklamavo ir išaukštino lietuvių vardą tarpe Amerikonų.

Pradėdami 1930 metus, turėdami savo rankose tas dvi 
didžiausias krautuves netik Chicagoje, bet ir didžiausias 
tarpe visų Amerikos Lietuvių, turėdami tvirtą ir išlavintą 
darbininkų organizaciją, turėdami pilną patyrimą vesti 
šią pirklybą, turėdami patektinų kapitalą ir pagalios tūk
stančius ir tūkstančius pastovių ir užsitikinčių rėmėjų 
(kostumerių), turime viltį ir pilnai tikim, kad ateinančiais 
1930 metais dar pasekmingiau ir naudingiau galėsime 
tarnauti savo rėmėjams, pilnai užtikrindami, kad jokia 
kita krautuvė negalės geriau patenkinti musų tautiečių, 
kaip kad galėjo ir galės Peoples Furniture Co. Krautuves.

Prie šios progos sveikinam visus musų draugus, prie- 
telius, rėmėjus, ir visus Amerikos Lietuvius su Naujais 
Metais vėlindami gerą sveikatų ir didį pasisekimą jūsų 
veikimuose.

Valdyba ir Direktoriai:

LAIMINGŲ NAUJU METU
Peoples Balionai Bank 

and tyrusi Company 
of Chicago

47 m Street and Ashland Avenue

Kežas,
A. Krukas,

S. A. Krukas,
A. I spėrias,

J. Nakrošis,
V. Makavetzkas,

D. šėmai tis.

Hl
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kensington
Iš lietuvio registerio juodukas 

pasiėmė $50.00 ir išėjo, iš 
kur atėjęs.

kur galima, progai pasitaikius, 
pasinaudoti.

Paskutiniuoju laiku ant 
Kensington avė. vis daugiau ir 
daugiau apsigyvena juodukų. 
O juk Kensington avė. apie 
20 metų atgal buvo centras 
viso lietuviško judėjimo. Lie
tuviai kraustosi iš Kensinglo- 
no į Roselandą, o Kensingloną 
užima juodžiai. Pilietis.

Parko ir apielinkių kolionijų 
lietuviams prisirašyti prie vir
šuj pažymėtos spulkos ir pra
dėti taupinti savo sunkiai už
dirbtus centus saugiai ir pel
ningai.

Nauja serija tik ką atsida
rė, tad yra gera proga prisi
rašyti nuo pradžios 1930 me-

LAIŠKAI “NAUJIENŲ” OFISE

L. Liutkus, laiko valgomų 
daiktų krautuvę-bučernę adre
su 814 Kensington a ve.

Pereitą penktadienį, gruod
žio 27 d., apie 3 vai. po pietų, 
Liutkus, būdamas vienas krau
tuvėj, kokiu lai reikalu išėjęs 
laukan į užpakalį krautuves. 
Kai sugrįžo atgal, tai pama
tęs juodį išeinantį pro duris. 
Dar klausęs: ko tu nori. Bet 
juodis skubiai ėjęs tolyn.

Liutkus suprato, kad juodis 
jį. apvogė, — mėginęs vytis, 
bet juodis pasislėpęs. Liutkus 
radęs, kad juodis išėmė iš re
gisterio $50.00.

Tai pamoka biznieriams, kad 
jie apsisaugotų stropiau, nes 
ant Kensington avė. daug pri
viso juodukų ir jie slankioja 
apie krautuves, žvalgydamies

Prašalino Labai Sunkų 
Vidurių Užkietėjimų

Panelė Lucy Moore, Choraw, S. C„ sako: 
Nura-Tone yra atsakymas j oa maldavimą. 
Ji labai kentėjo nuo užkietėjimo. Jos skil
vio stovia toks buvo, kati ji dauiriau ne
manė pasiderėti valgiais. Po vartojimo Nu- 
Ka-Tone j trumpą laiką ji paraikė, kad ji 
pasveiko ir užganėdinta pasekmėmis ir gali 
valg-yti ką tik nori be baimės.

Nusa-Tone turi stebėtiną reguliavimą. 
Jos pag-elbėjo virš milionui vyrų ir moterų 
ir grąžino jiems sveikatą ir stiprumą. Kai 
kurie turėjo prastą apetitą ir menką virš
kinimą, kitiems kenkė gasai ir raugėjimas, 
turėjo chronišką vidurių užkietėjimą, men
kas kepenis, inkstus arba pūslės jntatavi- 
mą, galvos skaudėjimą, svaiguli, praradi- 
nūs organus ar panašius nesmagumus kas 
mą svorio ir stiprumo, prastą miegą, silp- 
teikdavo nesmagumo. Jei turite vieną iš tų 
trobelių. jus turėtumėt vartoti Nuga-Tone. 
lųs galit jas gauti kur gyduolės yra par- 
iuodatnoe. Jei jūsų vertelga neturi jų sta- 
ke. reikalaukit, kąd jis užsakyti} jums iŠ 
olselio vaistinės.

Tel. Gary 2-7749

Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway

Gary, Ind., ir ,
4902 Forsyth Avė.

East Chicago, Ind.
Aš esu užbaigęs tris daktarų mo

kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir kroniškų. Sergantys žmonės gy
dykitės pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju i namus toli ar 
arti.

Marųuette Park
Spulkos metinis narių 

susirinkimas.

dien 
šu.

Spulkos ofisas atdaras kas- 
aukšČiau pažymėtu antra-

— Narys.

Roseland
Gruodžio 26 d. 1929 m. įvy

ko Dollar Savings Building 
and Loan Association “spuL 
kos” metinis narių skaitlingas 
susirinkimas, spulkos įstaigo
je, 2436 W. 59lh St.

Susirinkimą atidarė spulkos 
prezidentas p. J. Yushkewitz 
8 vai. vakare.

Narių atsilankė skaitlingas 
būrelis, tad ir susirinkimas bu
vo jaukus ir įdomus, nes di
džiuma narių aktyviai dalyva- 

Į vo svarstymuose spulkos biz- 
jnio reikalų.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, jog kalbama spulka ge
rokai paaugo pereituose me
tuose taip nariais, kaip ir ka
pitalu. Taipgi ir gryno pelno 
liko arti 7% nuošimčių, ku
ris tapo padalintas spulkos da- 
lininkams-nariams. Todėl spul
kos nariai pilnai patenkinti 
valdybos ir direktorių pereitų 
metų darbuote.

Vienas iš svarbesnių nuta
rimų, tai kad kiekvienas spul
kos narys pasistengtų būtinai 
prirašyti nors po vieną narį 
prie kalbamos spulkos ateinan
čiais metais. Tuo budu duos 
galimybės paleisti (langiaus pi
nigų apyvarton ir uždirbti dar 
didesnius nuošimčius patiems 
spulkos nariams.

Smagu yra pažymėti, kad 
šiais metais tapo išrinkti trys 
nauji spulkos direktoriai iš pla- 

Įčiai žinomų asmenų Chicago- 
Ije. Jie yra Š.L.A. 6-to apskri
čio pirmininkas p. Geo. Stun
gis, S.L.A. 260 kp. Marųuette 
Parke sekretorius F. Siratavi- 
čius ir senas vietinis biznie
rius J. Pocius. Iš anksto ga
lima drąsiai pasakyti, kad iš
rinkimas viršuj įvardintų as
menų į spulkos direktorius bus 
geras phisas pasisiekimui spul
kos biznio ateinančiais metais.

Todėl patartina Marųuette

Pranešimas

visiems žinoma, kad Lie- 
Darbininkų Namo Bend- 

Ji

(
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
gausių sveikata, laime, pasisekimu, santaika ir St 
išteklium, linkiu visiems savo pacientams, Sf 

draugams ir pažystamiems Šf

Dr. A. L. Yuška SGydytojas ir Chirurgas gj1900 S. Halsted St. 4193 Archer Avė. S

Širdingiausių linkėjimų visiems musų 
kostumeriams ir draugams 

Tebūnie visiems sekami, 1930 metai 
kuo laimingiausi!

s

Jau 
tuvių 
rovė gyvuoja keletą metų, 
turi nusipirkusi lotus 104 gat
vėj prie Michigan avė.

Kuomet lotų verte buvo pa
kilusi, jeigu tada butų surasta 
pirkėjas, tai butų buvę galima 
lotus parduoti. Gautais pinigais 
dabar butų galima bet kur pirk
ai namas’. Dabar tečiaus jau ki
tokie laikai, negu buvo. Ūpas 
nupuolė pas šėrininkus, ir ma
nau, kad buvęs pakilęs ūpas 
nebegrįš. Vieną sykį apsivylu- 
siems, kitą kartą jau nebegali
ma įkalbėti tuščią dalyką. Tą 
jau žino ir tavorščiai. Tavorš- 
čiai keletą kartų rašė gazietoje, 
kad reikia bolševikams užvaldy
ti bendrovę. Jiems tas pasisekė. 
Matysime ką. jie nuveiks* atei
nančiais metais.

Man jau žinoma, kad sausio 
6 d. Strumilo svetainėje įvyks 
L. D. N. Bendrovės metinis še- 
rininkų susirinkimas. Tame su
sirinkime bus svarstoma, kas 
daryti su bendrove — prailgin
ti jos organizavimo darbą, ar 
parduoti lotus. Visi šėrininkai- 
es atsilankykite.

>!< ♦ ♦
Prieš Kalėdas, per keletą sa

vaičių, žmonės laukė Kalėdų it 
žydai mannos iš dangaus. Dar 
ir pas roselandiečius yra papro- 
tis pirkti kitiems dovanas. Pa
sakojo man, kad ir Pusžemaitis 
nupirko dovanų kelioms repor- 
terkoms.

* * *
Tavorščiams su choru nesise

ka, daug chorisčių išbėgiojo. 
Vadai permato, kad taip ilgai 
negalės’ tęstis, kad reikia patai
syti.

Turėjo choro susirinkimą. Ja
me pranešė, kad centras dar 
nepripažino jų choro. Pieškos 
nustebo. Paaiškinta plačiau da~ 
lykas. Pasirodė, kad čia, šioje 
apielinkėje, yra du chorai vie
nų pažiūrų. Pieškos atkirto, kac 
to choro, kurį minite, vardas 
netikęs. Ir tame chore esančios 
kelios menševikčs*. Patarė eiti 
į tą chorą ir užvaldyti.

Tavorščiai visada papratę yra 
laikyti slaptus susirinkimus. Jų 
dar atsirado ir “saviškių”, ku
rie laike dar “slaptesnius” susi
rinkimus. Reiškia, savųjų prisi- 
daboja. Kuomet prisėjo balsuo
ti, ar prisidėti prie gyvuojan
čio choro, tai vaikučiai, suorga
nizuoti Klibienės, rėkė, kad. 
girdi, mes nenorime prisidėti 
prie gyvuojančio seniai choro. 
Tavorščiai nustebo, kad Klibib- 
nė išėjo prieš jų sumanymus.

žvalgas.

Ačas, K 
Brevvster, M. J. 
Bačkovski, F. 
Daunoras, Jonas 
Darby, A. 
Gerge, 
Glumbauskas, J. 
Gesevičius’, P. 2 
Jaspan, Ida 
Kulis, Justin 
Karcauskas, B. 
Kirka, Fr. 
Kasulas, J. 
Kemeshis, M. 
l^echavičius, A. 
Latvis, J. 
Liutikas, Alex 
Mikna, M. 
Micius, J. 2. 
Petkus’, A.

Rubašius. B.
Ruske, Fr.
Skukovvski, Aut.
Siitavičius, K.
Shimkus, Fr.
Savickus, Mildred 
Tarnas, St., 2 ' 
Vitkauskas, Felix 
Yosavitas, M.
Žebrauskas, Peter

GARSINTOS 
NAUJIENOSE

GERB. Naujienų skaityto
ms ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Sutikimo Naujų Metų Balius ir Šokiai
Rengia 

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBAS 
Antradieny, Gruodžio-Dec. 31-mą, 1929 m.

Pradžia 7 vai. vakare 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.
Įžanga vyrams 50c. Moterims^ ir Merginoms 25c.

Visus kviečiame atsilankyti į ši Balių ir sulaukti Naujus Metus 
smagiai ir pasišokti prie geros muzikos, taipgi kas norės prisirašyti 
prie Kliubo bus priimtas be įstojimo mokesties.

v Kviečia KOMITETAS*.

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausi Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir radio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbčtuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
automatinis tuninimas,» išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesuskaitoma daugybė naujų 
pagerinimų. Trys units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir

dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38^2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 16^ colio storumo.

VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų) 
Specialė demonstracija namuose, 

jei pageidaujama

Vitak-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 2470—2471 
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais.

U ET U VA PAVEIKSLUOSE 
COTOGRAFAVO a/*

CGLUKSIS
1929 >t

Ką Tik iš Lietuvos Parvežti, Nauji 
Krutanti Paveikslai Bus Pirmą Kartą 

Rodomi Amerikoje
Tautiečiai, kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę Lietuvą 

ir dalyvauti visose iškilmėse, tai dabar turėsite progos pamatyti visą 
tą atsilankydąmi į žemiaus pažymėtą vietą. Pamatysit viską kas 
įvyko pereitą metą Lietuvoje. Daug1 miestų ir miestelių, kariumenę, 
sportą ir ūkininkų ląukų darbus.

Viską pamatysit už 35c., vaikams 15c.
’i Rodys ir Aiškins '

C. G. LUKŠIS
Sausio 1,2 ir 3 dd., 1930 m.
Krenčiaus Hali, Town of Lake

44th & Wood Stfl., Chicago, 111.
Sausio 5 d., 1930 m.

Parapijos svet., Indiana Harbor, Ind.
Sausio 6 ir 7 dd., 1930 m.

Parapijos svet, Kenosha, Wis.
Sausio 10 d., 1930 m.

Draugysčių svet, Waukegan, 111.
Sausio 12 d., 1930 m.

Parapijos svet, Springfield, 111.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Įžanga Augusiems 35c., Vaikams 15c.

&AAAAM
PAI&L

nuoširdžiai

Archer Motor Sales

SAVININKAI VIRŠPAŽYMĖTOS FIRMOS 
sveikina savo skaitlingų draugų būrį, kurie teikia mUms 
savo simpatijas biznyje — todelgi veli j am ir mes nuo 
savęs, kad visi musų draugai ir kostumeriai linksmai ir 
laimingai praleistų NAUJŲ METŲ šventę ir turėtų kuo- 
didžiausių pasisekimų savo gyvenimo reikaluose, atei
nančiais 1930 metais.

ir White Sox Garage
S. RUMCHAKS, C. VVAINORIS IR J. BAGDONAS 

Savininkai.
' 608-18 West 35th Street
Phone Boulevard 8042 ir Yards 0699

1930
Metų Graham Paig

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

E. W. Bakševičius
Prezidentas

Pasisaugokit žiemos 
kosulių

A. Kwilusz
Sekretorius •

Jos. Stoch
Iždininkas

Baks Company
4394 Archer Avė

Tel. Virginia 0055

Dabar, pirmųjų sniegų ir atodrė
kių laiku, mes lengviausia pasiduo
dame šalčiams ir slogoms.

Paprastieji šalčiai nėra pavojingi, 
bet nuo šalčių paeinantys kosuliai 
gali priversti prie rimtų, ligų.

Jeigu kosulį tinkamai gydyti pa
čioje pradžioje, galima kartais su
taupanti šimtus daktarų bilomis.

Išdirbėjai Creomulslon, Atlanta, 
Ga., turi labai didelę kolekciją laiš
kų nuo jų produkto vartoju, kurie 
parodo, kad Creomulsion tinkamai iš- 
rišė šeimininj klausimą, ką daryti 
kosuliui pasirodžius.

Tas produktas, pasak ji išdirbėją, 
yra medikalis radinys, kuris netiktai 
gydo {degtas plėvės, tuos sustabdant 
erzinimą, kas ir pagimdo kosėjimą, 
bet taipjau yra igeriamas i kraują ir 
sustabdo perų augimą.

S*ai vienas iš tūkstančių pa
našių laiškų:

“Gautoji Creomulsion bonka yra 
labai gera. Aš turėjau bronchini 
kosulį, kuris vis laikėsi įsikibęs. Gau
toji bonka viską pašalino. Prisiųskit 
man kitą bonką C. O. D., nes man 
reikia dėl vaikų”.

Tokia liudijimas parodo, kad tei
singas apgarsinimas gero produkto 
susilaukia gerų pasekmių.

143O-193O
SVEIKINIMAS SU NAUJAIS METAIS
D. L. K. VYTAUTO Komitetas sveikiname jumis su šiais Naujais Metais visus be 
skirtumo Amerikos Lietuvius, lai šie Nauji 1930 Metai bus VYTAUTO metai.
Visa lietuvių tauta šiais metais privalo susidomėti vykinamąja 500 metų D. L. K. 
VYTAUTO jubilėjaug švente Lietuvoje.
Darydami pažadus šiems metams, tarp kitų gerųjų pažadų pirmoje vietoje turi būti 
pažadas aplankyti Lietuvoje 'savo gimines ir imti dalyvumą rengiamoje šventėje, mu
sų laikinoje sostinėje KAUNE birželio mėnesyje.
Nemanome, kad bent vienas lietuvis, kurs rengiasi aplankyti Lietuvą, kad atidėliotų 
kitiems metams, dabar jau laikas pasirūpinti vietą. Dėlto prie pirmos progos užsisa
kykite vietas per savo , lietuvį agentą ant rengiamos

Amerikos Lietuvių Vytauto Jubilėjaus Ekskursijos, kuri iš
plauks Gegužio 26 d., 1930 m., Laivu LITUANIA, per Baltic 
America Line, tiesiai į Klaipėdą.

Amerikos Lietuvių Vytauto Jubilėjaus Ekskursijos Sekcija
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Trylikos mėnesių 
kalendorius

$12,00 už svarą jau 
tienos

Graboriai

ŽINIAS
Kaip brangi yra meilė?

apy-Henry Bedford-Jonės, 
sakų rašytojo, pirmoji pati 
traukia teisman rašytojo 
rą pačią. Antroji pati kaltina
ma tuo, kad ji atėmusi iš pir
mosios
ji pati ieško atlyginimo $200,- 
000.

ant-

rašytojo meilę. Pirmo-

Banditai darbuojasi
Du banditai sumušė p-lę 

Mary Livingston, prižiūrėtoją 
Post Graduate ligonines, 2400 
So. Dearborn st. Mergina at
sisakė atidaryti ligoninės sei
fą banditams. Šie išbėgo nieko 
nepešę.

Banditai pašovė Marcus Car- 
barubias, 956 Wesi Harrison 

alsi
na-

956 Wesi 
kada Marcus mėgino 

i nuo plėšikų savo
muose.

Vienas pašautas, kitas 
suimtas

Floyd Hesse pašautas, o jo 
brolis suimtas. Jiedu atvyko 
iš Wisconsino Čikagon nese
niai. Mėgino lengvu bintu pa
daryti pinigų. Taigi įėjo i 
krautuvę 655 So. State Street 
ir paliepė iškelti savininkui 
rankas, šis pradėjo šauktis pa- 
gelbo.s. Banditai spruko lauk. 
Bet policija pagavo juos. Tai 
buvęs pirmas toks šių brolių 
džiabas.

Nusižudo

E veiNusinuodijo WillTed 
eit Geny, turtingas Bite-Bite 
korporacijos' viršyta, savo 
apartmeiite, 2756 Pine Grove 
av^.Kąlbai^Qj.i 
ba paišiukus. SauzudysTes | 
žasli rišama su nuostoliais 
da šėrai neseniai krito

ka^

Sužeisti du žmonės;
$1,000,000 žalos turtu
.lavų elevatorius prie 103 

gatvės ir Avenue C., sudegė. 
Klevalorius priklausė Albert 
Schwill and Co. 600,(MM) buše* 

javų sunaikinta, 
siekia $1,000,000. 
samdiniai gaisrui

liai
kilus.

$40 pasitikti naujus 
metus dviem

Suskaitoma, kad pasitikti 
Naujus Metus kiek linksmiau 
kabarete kaštuosią porai $10. 
išlaidos busiančios tokios: $15 
stalas; $7.50 painiu kontraban
dos; $2.00 j 
$3.00 
$7.00 
kesnių

ir 
taksi kebas; $3.00 
teatras, ir $3.00 
išlaidų; viso $40

ledas; 
lipšni; 
smul- 
porai.

Pataria tuojau įsigyt 
laisnius autams

Automobilių laisniai ir va
dinami tags 1930 metams iš
duodami. Kai kurie automobi
listai jau važinėja naujais 
laisniais.

Paštas turėjo darbo 
Kalėdoms

Čikagos pastoriaus, Arthur 
Leuder, pranešimu, prieš Ka
lėdas Čikagos paštininkai išne
šioję ir išvežioję 80,000,000 
kortelių ir kitokių pašto siun
tinių. Pernai tų kortelių ir 
siuntinių Įteikta čikagiešiams 
78,000,000. Taigi šiemet padi
dėjo 17 nuošimčių.

Gal susitaikys
Auziurima, kad vertelgų an

glimi asociacija ir darbininkų 
unija pasirašys naują sutarti 
dar šią savaitę.

S<?ars-Koebuck kompanija 
1930 metus pradės su 13 mė
nesių arba periodų kalendoriu
mi. Kiekvienas periodas turės 
po 28 dienas.

Sulig šiuo naujuoju kalen
dorium, sekmadienis pasilai
kys vidury savaites.

Kalendorius įeina galion pas

13

nė-
bu-

Pasak šios kompanijos vir
šininko, Wood, jau 100 įvai
rių organizacijų Suvieny 
Valstijose operuoja sulig 
pąriodų planu.

13 menesių kalendorius 
santi visai nauja idėja. Ji
vo pasiūlyta pirmu kartu 1835 
metais. Ją pasiūlė italas ku
nigas.

Kuone 500 biznio firmos 
Suv. Valstijose užgyrė 13 mė
nesių kalendoriaus idėją.

Tautų Lyga šiuo laiku stu
dijuojanti 13 mėnesių kalen
dorių.

18-ta gatvė
Čia gyvuoja Vakarinės žvaig

ždės kliubas. Finansiniai kliu- 
bas stovi gerai. Praeitais me
tais kliubas turėjo porą išva
žiavimų. Pasekmės buvo neblo
gos, liko pelno.

Dabar, pasitinkant naujus 
metus, 31 mą gruodžio kliubas 
turės Rožinį Balių, Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union avė.

Šiame vakare atsilankiusieji 
bus priimami i kliubą nauji 
nariai be įstojimo mokeslies.

Vielos lietuviams palartiįna 
naudotis proga.

Sekantiems melams valdy
bai! išrinkti darbštus nariai: 
pirm. A. Leknickas, prot. rast. 
B; Žolynas, fin. rast. I. Benik.

Linkėtina kliubui gerų pa
sekmių sekančiais metais.

Kliubo narys.

Pilietybės rankvedis 
dykai

Nuo 1881 m., paprasti bet veik
mingi vaistai, kuriuos išdirba W. F. 
Severą Company, Cedar Rapids, 
Iowa, kurios garsinimai nuolatos tel
pa “Naujienose”, buvo prieinami ser
gantiems žmonėms.

šie vaistai, kuriuos pardavinėja vi
sos žymiausios aptiekos, yra pase
ka nuodugnaus tyrinėjimo ir bran- 
<rių patyrimą medicinos mokslo. W. 
F. Severą Co. buvo pionieriai ieš
kojime naujų tiesu, kurias butų ga
lima pritaikinti savo produktams 
naudai visos žmonijos. Todėl tie vai
stai ir yra labai populiarus visose 
Jungt. Valstijose.

W. F. Severą Co. visuomet ro
dė didelį susidomėjimą ateiviais 
Jungt. Valstijose. Daugelis jos gar
sinimų yra kreipiama į tuos žmo
nes, be to ji kasmet priruošia Me
dikai! Almanachu ir Amerikos Pi
lietybės Rankvedį, kuris yra taiko
mas vien Amerikoje gyvenantiems 
ateiviams, ši knyga yra ypač nau
dinga tiems, kurie nori išsiimti Ame
rikos pilietiškas popieras ir kiek
vienas norintis gali gauti šių 1930 
m. laidą tos knygos visose žymes
nėse aptiekose.

- yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

Elliott Brown, 20 m. amžiaus Iowa 
ūkininkaitis, nujautė, kad Aberdeen 
Angus jautukas, kuri jis augino Chi- 
cagos gyvulių parodai, bus laimė
tojas, nes jis ir vardą jam davė 
“Lucky Strike”.

Prideramai jo vardui, “Lucky 
Strike” nušlovė viską parodoje ir 
už šj veršiuką čempioną užmokėta 
rekordinė kaina — $7837.00.

Ši čempioną veršiuką nupirko J. 
C. Penney, čain sankrovų savinin
kas, kuris už svarų gyvo jautuko 
mokėjo po $8.25. Jautukas gi svėrė 
950 svarų. Tai yra mokėta po $1.25 
už svarą d.augiau, negu už pereitų 
metu čempionų.

Jautuką ištaisius, jo mėsa turėtų 
pasidavinėti po $12.00 už svarą, kad 
išeiti be nuostolių.

Tečiaus nėra jokios progos, kad 
“Lucky Strike” parsiduotų su nuo
stoliu, nes p. Penney veršiuką pa
dovanojo United Charities Chicago- 
je, kurios veršiuką pardavė ant li- 
citacijos ir pinigus sunaudojo Kalė
dinėms dovanoms biednuomenei.

$7,837.00 užteks atmokėjimui ne
mažo morgičiaus ir dar liks nema
žai pinigu nusipirkimui mėgiamųjų 
cigaretų, kurių vardu jaunasis Brown 
pavardijo savo jautuką.

Visuomet būna kokia nors svarbi 
priežastis tokio didelio laimėjimo. 
Elliott Brovvn atsitikime, tik varto
jant moderniškiausi maitinimo būdą 
jis galėjo tikėtis laimėjimo. Ir tik 
vartojant moderniškiausi būdą taba
ko priruošimui, Lucky Strike laimė
jo savo poziciją, kaipo daugiausia 
parduodamų cigaretų pasaulyje. “Ke- 
ninimas” — Lucky Strike išimtinas 
ir slaptas procesas smarkaus tabako 
kaitinimo — pašalina iš tabako ne
švarumus ir pagerina skonį.

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn
CHICAGO. ILL. 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ūkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

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

Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS;

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

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

nuo 10 
nuo

r
Universal Restaurant

Gardus, 
/jų r sveiki lietu-
,Jtl- Aki-viSki val- 
; rr F V5 *iai ir man
. i -Svl-t

sav.
750 West 31st St.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

-----------------—......—

. Lie uvės Akušerės

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 

. treatment ir mag- 
netic bl a n keti ir 
U. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

METINIS PAMINĖJIMAS 
JUOZAPO MOTUZO MIRTIES

Kuris persiskyrė su mumis 
gruodžio 31 d., 1928, budmas 37 
metų amžiaus, paliko dideliame 
nubudime moteri Pauliną, dvi 
dukteris — Lilija ir Stanislavą. 
Jau metai praslinko nuo dienos 
musų mylimo vyrelio ir tėve
lio atsiskyrimo, bet musų at
mintyje gyveni amžinai. Tavo 
kūnas ilsis Tautiškose kapinė
se, o mes likusieji liudžiam ir 
tavo kapą nuolatos aplankom. 
Mielasis, tu pas mumis nebe
grįši, o mes pas tave vėliau ar 
ankščiau atkeliausime. Tave vi
suomet prisiminam ir grau
džioms ašaroms atmintį aplais- 
tom.

Nuliūdę,
Moteris Paulina, Dukterys, 
Lilija ir Stanislava, Likusi 
Motuzų šeimyna.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

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 Avenue

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

Rezidencijos Tel. Midway 5512
Ralph C. CupIer,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET

‘ Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 20G, 1579 Milwaukee Avė.
' Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų 
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyry ir moterų, se- 

nas žaizdas, ligas rectal

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patamaųju laidotu- 

♦ tiuvėse visose .mies
to ir miestelių 
^glyse. Moderniška 

K . koplyčia veltui.
^Š103 S. Halsted St.
H Chicago, Įll.

Tel. Victory jll5.

S. D. LACHAVICH

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 233(
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
o—

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800

Nuo 2

So. Ashland

VALANDOS:

iki 4:30 ir nuo 7

Avė

iki II

.1 
L

‘ .1 .*
Lietuvis Graborius ir

—- BalsamuotojAs , 
*’...... . *r • •» *>* •* į

2314 W. 23rd PI.
- Chicago, III.

Patarnauja laidotu
ose kuOpuikihusiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite . užganė

dinti.
Roosevclt 2515-2516

Telefonas Yards 1138 >' 
T

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas j
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHflJjkGO, ILL.

k;n. j. zoi.i’
Pigiausi^ Lietuvis 
Graborius ChicagOj

1646 W. 46th St

1327 So. 49 Ct

Telefonas 4
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5208

. Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti. kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

Ofisas ir Akių Dirbtuve
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. ——o————-

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

ŽMOGAUS 
AKIS • 

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

Jei

Dr.

praktikos/
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Pilone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai tvakaro 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR.' P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
į CHICAGO. ILL. 

-------- o—..... .

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

---------------Q------------

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

n

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

KaiHvŽas’Nbi'lh Avė. ii’ Robėy St. ~
Vai.: 1 iki 3 po pietų G iki 8 vak’.

Tel. Brunswick 4983
Nainy telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakare

. 3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart .šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullnian 5950 ir 6377
Miesto ofise pagal sutartį:

127 N. Dearborn St.
Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Chas. 
Syrewicze* Co.

Graboriai ir
Balzamuoto jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

' Phone Canal G222

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Mihvaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedcliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vai. vak.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
' ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez. 3201 South WaJlace Street

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 
•1hu» ne8u kiti to- 
dėl, kad priklausau 

f prie grabų išdirs 
bystės,

OFISAS:
«68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS.:

1238 S. Halsted SL 
TeL Victory 4018

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA * *
Gydytojas ir
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9G00

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulęvard 7314;
.___________________________________•_______  3201

J. F. Eudeikis Komp.
iPAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 • 

SKYRIUS-
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Aye. Tel. Blvd. 3201 tartL

DR. f IARLES SEGAL 
/fraktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

4729

PRANEŠIMAS ■
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj:, 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakarę. Tęl. Boulevard 7820: .
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros-.Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 7 iki 5 \ d. Nedėl. nuo 10 iki 12,

Rez. Telephone Plaza 3202

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

Telephone Central G926

F. W. Chernauckas
Advokatas 1

131 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lovai Office: 1900 So. Union Avu

Tel. R< o evelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. .
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ŽINiGS
Trylikos mėnesių 

kalendorius
$12.00 už svarą jau 

tienos
Graboriai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

Kaip brangi yra meilė?
Henry Bedford-Jonės, apy

sakų rašytojo, pirmoji pati 
traukia teisman rašytojo ant
rą pačią. Antroji pati kaltina
ma tuo, kad ji atėmusi iš pir
mosios 
ji Pati 
000.

rašytojo meilę. Pirmo- 
ieško atlyginimo $200,-

Banditai darbuojasi
Du banditai sumušė p-lę 

Mary Livingston, prižiūrėtoją 
Post Graduate ligoninės, 2400 
So. Dearborn st. Mergina at
sisakė atidaryti ligoninės sei
fą banditams. Šie išbėgo nieko 
nepešę.

Banditai pašovė Marcus Car^ 
barubias, 956 West Harrison 
st., kada Marcus mėgino 
ginti nuo plėšikų savo

Sears- Roc4> ne k kompan i j a 
1930 metus pradės su 13 mė
nesių arba periodų kalendoriu
mi. Kiekvienas periodas turės 
po 28 dienas.

Sulig šiuo naujuoju kalen
dorium, sekmadienis pasitai
kys vidury savaitės.

Kalendorius įeina galion pas 
Sears-Roebuck ketvirtadienį.

Pasak šios kompanijos 
šininko, 
rių organizacijų 
Valstijose operuoja sidig 
periodų planu.

13 mėnesių kalendorius 
santi visai nauja idėja. Ji 
vo pasiūlyta pirmu kartu 1835 
metais. Ją pasiūlė italas ku
nigas.

Kuone 500 biznio firmos 
Su v. Valstijose užgyrė 13 mė
nesių kalendoriaus idėją.

Tautų Lyga šiuo laiku stu
dijuojanti 13 mėnesių kalen
dorių.

Elliott Brown, 20 m. amžiaus Iowa 
ūkininkaitis, nujautė, kad Aberdeen 
Angus jautukas, kuri jis augino Chi- 
cagos gyvulių parodai, bus laimė
tojas, nes jis ir vardą jam davė 
“Lucky Strike”.

Prideramai jo vardui, “Lucky 
Strike” nušlovė viską parodoje ir 
už šį veršiuką čempioną užmokėta 
rekordinė kaina — $7837.00.

Šį čempioną veršiuką nupirko J. 
C. Penney, čain sankrovų savinin
kas, kuris už svarą gyvo jautuko 
mokėjo po $8.25. Jautukas gi svėrė 
950 svarų. Tai yrą mokėta po $1.25

BUTKUS
Undertaking Co,

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

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

Akių Gydytojai

muose.
na

Vienas pašautas, kitas 
suimtas

Floyd Hesse pašautas, o jo 
brolis suimtas. Jiedu atvyko 
iš Wisconsino Čikagon nese
niai. Mėgino lengvu budti pa
daryti pinigų. Taigi įėjo i 
krautuvę 655 So. State Street 
ir paliepė iškelti savininkui 
rankas, šis pradėjo šauktis pa* 
gelbos. Banditai spruko lauk. 
Bei policija pagavo juos. Tai 
buvęs pirmas toks šių 
džiabas.

brolių

Nusižudė
Ever-Nusinuodijo VVili’red 

ett Gerry, turtingas Bite-Bite 
koi’poracijos viršyta, save 
aparlmeide, 2756 Pine Grovc 
_avėvKąlbai^oj.i kmw|^K 
ba paišiukus. Sauzudystes prie-; 

ka- 
bir-

žasti rišama su nuostoliais 
da Šerai i eseniai krito

Sužeisti du žmonės;
$1,000,000 žalos turtu
Javų elevatorius prie 103 

gatvės ir Avenue C., sudegė. 
Elevatorius priklausė Albert 
Schvvill and Co. 600,(MM) buše
lių 
liai

javų sunaikinta, 
siekia $1,000,000. 
samdiniai gaisrui

< uosle

kilus.J

$40 pasitikti naujus 
metus dviem

Suskaitoma, kad pasitikti 
Naujus Metus kiek linksmiau 
kabarete kaštuosią porai $10. 
Išlaidos busiančios tokios: $15 
stalas; $7.50 paintė kontraban
dos; $2.00 s 
$3.00 
$7.00 
kesnių

ir 
taksikebas; $3.00 
teatras, ir $3.00 
išlaidų; viso $40

ledas; 
lipšni; 
smul- 
porai.

Pataria tuojau įsigyt 
laisnius autams

Automobilių laisniai ir va
dinami tags 1930 metams iš
duodami. Kai kurie automobi
listai jau važinėja naujais 
laisniais.

Paštas turėjo darbo 
Kalėdoms

Čikagos pastoriaus, Artbur 
Leuder, pranešimu, prieš Ka
lėdas Čikagos paštininkai išne
šioję ir išvežioję 80,000,000 
kortelių ir kitokių pašto siun
tinių. Pernai tų kortelių ir 
siuntinių įteikta čikagiešiams 
78,000,000. Taigi šiemet padi
dėjo 17 nuošimčių.

. i vir-
Wood, jau 100 įvai- UŽ svarą d_augiau, negu už pereitų 

Suvienytose metų čempioną. _ _
I o 11 r 111/ n i o r o i c

18-ta gatvė

13

nė-
bu-

Čia gyvuoja Vakarinės Žvaig
ždės kliubas. Finansiniai kliu- 
bas stovi gerai. Praeitais me
tais kliubas turėjo porą išva
žiavimų. Pasekmės buvo neblo
gos, liko pelno.

Dabar, pasitinkant naujus i 
metus, 31 mą gruodžio kliubas 
turės Rožinį Balių, Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union avė.

Šiame vakare atsilankiusieji 
bus priimami į kliubą nauji 
nariai be įstojimo mokesties.

Vietos lietuviams palartijna 
naudotis proga.

Sekantiems melams valdy
bai) išrinkti darbštus nariai: 
pirm. A. Leknickas, prot. rašt.

Žolynas, fin. rašt. I. Benik.
Linkėtina kliubui gerų pa

sekmių sekančiais metais.
Kliubo narys.

Jautuku ištaisius, jo mėsa turėtų 
Dasidavinėti do $12.00 už svaru, kad 
išeiti be nuostolių.

Tečiaus nėra jokios progos, kad 
“Lucky Strike” parsiduotų su nuo
stoliu, nes p. Penney veršiuką pa
dovanojo United Charities Chicago- 
je, kurios veršiuką pardavė ant li- 
citacijos ir pinigus sunaudojo Kalė
dinėms dovanoms biednuomenei.

$7,837.00 užteks atmokėjimui ne
mažo morgičiaus ir dar liks nema
žai pinigų nusipirkimui mėgiamųjų 
cigaretų, kurių vardu jaunasis Brovvn 
pavardijo savo jautuką.

Visuomet būna kokia nors svarbi 
priežastis tokio didelio laimėjimo. 
Elliott Rrown atsitikime, tik varto
jant moderniškiausi maitinimo būdą 
jis galėjo tikėtis laimėjimo. Ir tik 
vartojant moderniškiausi būdą taba
ko priruošimui, Lucky Strike laimė
jo savo poziciją, kaipo daugiausia 
parduodamų cigaretų pasaulyje. “Ke- 
pinimas” — Lucky Strike išimtinas 
ir slaptas procesas smarkaus tabako 
kaitinimo — pašalina iš tabako ne
švarumus ir pagerina skoni.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

’ t

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

P--------

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma1- 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

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 Avenue

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

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Pilietybės rankvedis 
dykai

V ( , • * - .IjgV

Nuo 1881 m., paprasti bet veik
mingi vaistai, kuriuos išdirba W. F. 
Severą Company, Cedar Rapids, 
Iowa, kurios garsinimai nuolatos tel
pa “Naujienose”, buvo prieinami ser
gantiems žmonėms.

Šie vaistai, kuriuos pardavinėja vi
sos žymiausios aptiekos, yra pase
ką nuodugnaus tyrinėjimo ir bran
gių patyrimų medicinos mokslo. W. 
F. Severą Co. buvo pionieriai ieš
kojime nauju tiesu, kurias butų ga
lima pritaikinti savo produktams 
naudai visos žmonijos. Todėl tie vai
stai ir yra labai populiarus visose 
Jungt. Valstijose.

W. F. Severą Co. visuomet ro
dė didelį susidomėjimą ateiviais 
Jungt. Valstijose. Daugelis jos gar
sinimų yra kreipiama į tuos žmo
nes, be to ji kasmet priruošia Me
dikai! Almanachą ir Amferikos Pi
lietybės Rankvedį, kuris yra taiko
mas vien Amerikoje gyvenantiems 
ateiviams, ši knyga yra ypač nau
dinga tiems, kurie nori išsiimti Ame
rikos pilietiškas popieras ir kiek
vienas norintis gali gauti šių 1930 
m. laidą tos knygos visose žymes
nėse aptiekose.

25*
- yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą
dantų

mostelę '

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
* Tel. Brunswick 0624 

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

valandai po pietų
-------- o--------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu-

* tiuvėse visose (mies
to ir miesteliu 
įplyšę. Moderniška 

koplyčia veltui.
$103 S. Halsted St.

Chicago, UI.
Tel. Victory J115

S. D. LACHAVICH

DR.
LIETUVIS’

Tel. Victory 6279
G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti 
----- o--------

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

So. Ashland Avė.1800

Nuo 2

VALANDOS:

iki 4:80 ir nuo 7 iki II

Dr. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson Boulevard
Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS DEL NE

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

VALANDOS:

ir Akių DirbtuveOfisas
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojįšs

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

B tarnauja laidotu-
se kuOpuikiiiusiai. 
ikale meldžiu at

sišaukti, o mano dar
bu busite . užganė

dinti.
Roosevclt 2515-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Jei

Dr.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENT1STAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
— ■■ o---------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai evakaro 

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

Nedėlioj nuo 2:^0 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

ir šventadieny, 10—12 dieną
- —«. ■■■ «■ . ——■B

Advokatai

Telefonas Yards 1138 j

Stanley . P. Mažeika
Graborius ir " 

Balzamuotojas p
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHU^GO. ILL.

praktikos/
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

l’Iione Kenvvood 1752

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR.' P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
į CHICAGO. ILL. -------- o- --
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Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.- — -■ o----- —~

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

11

IGN., J. ZOLP
■. j ». ••‘.iv b

Pigiausi^ Lietuvis
Graborius ChicagOj

1646 W. 46th St,

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 4
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

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

Nedėlioj
nuo 10 v. -ryto ^ki I v. po piet.

Lietuvės Akušerės

. ......     ■■■»■ ■■■■!■ Nl I I I , 
Universal Restaurant

, Gardus, 
i sveiki lietu- 
i viški v a 1- 

giai ir man 
dagus p a-

SHV

750 West 31st St.

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9262

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

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

METINIS PAMINĖJIMAS 
JUOZAPO MOTUZO MIRTIES

Kuris persiskyrė su mumis 
gruodžio 31 d., 1928, budmas 37 
metų amžiaus, paliko dideliame 
nuliudime moterį Pauliną, dvi 
dukteris — Lilija ir Stanislavą. 
Jau metai praslinko nuo dienos 
musų mylimo vyrelio ir tėve
lio atsiskyrimo, bet musų at
mintyje gyveni amžinai. Tavo 
kūnas ilsis Tautiškose kapinė
se, o mes likusieji liudžiam ir 
tavo kapą nuolatos aplankom. 
Mielasis, tu pas mumis nebe
grįši, o mčs pas tave vėliau ar 
ankščiau atkeliausime. Tave vi
suomet prisiminam ir grau
džioms ašaroms atmintį aplais- 
tom.

Nuliūdę,
Moteris Paulina, Dukterys, 
Lilija ir Stanislava, Likusi 
Motuzų šeimyna.

A. MONTVID, M. D.
15^9 Mihvaukee Avenue, Room 209

Kaniplas^b'flh Avė. ir Robėy St. '
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak’.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart .šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Ai’chėr Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakare

. 3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 05G2 

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

; Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas 
Syrewicze} *Co.

Graboriai ir 
Bataamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5tau, negu kiti to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirs 
bystfis.

Gal susitaikys
Nužiūrima, kad vertelgų an

glimi asociacija 
unija pasirašys 
dar

ir darbininkų
naujų sutarti

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome i Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

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

' Phone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
’ ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rez, 3201 South WaJlace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakaro

DR. A. L. YUSKA • t
Gydytojas ir 
Chirurgas 

1900 South Halsted Street
Rezidencija: 

4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

•68 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS.:

1238 S. Halsted St, 
TeL Vieton 4038 Phone Boulevard 8483

DR. MARGEĖIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo G iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 * ’

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Aye« Tel. Blvd. 3201 tarti*3201

Dr. A. P. Kazlauskis
Dcntistas 

4712 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7589

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

—.—,--------------------------------------
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Sidėj
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal 
Cicero

4847 W. 14
Panedėliais, Seredomis 
mis nuo 9 v. ryte iki 8:30 vąl. vak.

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

Kanapas Michigan Avė.
Tel. Pullinan 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

susitarimą.

St.
ir Pėtnyčio-

__ Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee

Valandos: 12 iki 2 ir 
Scrcdos vakare

Nedėlioj pagal

Avenue
6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutarti

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

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. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 2880

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačio] vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo.
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 78201 Ofiso valandos:
Rez. 6641 S. Alhany Avė. Tel. Pros-įNuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

■ pecl 1930. Nedėliomis tik-pagal su- 7 iki 8 \;d. Nedčl. nuo 10 iki
Rez. Telephone Plaza 3202

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Tclephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

piet, Locnl Office 
12, 1

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
1900 So. Union

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

A m



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Reporterio meditacijos: 
naujus metus reikia “stakas 
surašyti.

prieš

prasidės 1930 metai 
dienos, kada, sakoma, 
gimęs. O kad pradėti 

naujus metus bizniškai, tai ne 
pro šalį žinoti, kur paliko mus 
senieji.

Byloj
nuo los

Reikia s u ra-

vieni sąskaitas suves €
ir knygas uždarys, tardami, 
kad dar vienų miliona, su /die
vo pagelba, pridėjo prie “kni

sa k ys. 
Ir visi 
esmė, 

žmogus

la i (d

imant,

gir
gsi Ų 
pa-

nie- 
ka- 

nors ir ant kup-

viskas aiš- 
di-evas su-

o tas raš-

todėl, kad

vos”. Kiti spyčins 
ti — pamokslus, 
sis. O pasigirimų 
gale, bus — kad 
šaulio karalius!

Išvadas, bendrai
ko sau. Juk smagu jaustis 
rali ūmi, ■ 
sto sėdint

Panašiai jaučiasi mergaitė, 
supanti lėlę ir vaizduojanti sa
ve lėlės aukle. Ne kuo skiria
si nuo jos kunigas, kuris ma
no, kad jis kalba dievo var
du, pamokslą sakydamas. Bene 
tai pačiai rūšiai priklauso ir 
pacientas Kankakee ligoninė
je, žiūrįs į save kaip į Turkų 
sultoną.

Laimingi. .Jiems 
ku. Jie žino, kad
tvėrė pasaulį 1,004 metai pirm 
Kristui gimsiant. Z 
ko šventas raštas, 
tas yra juk paties dievo žod
žiai. Laimingi ir
jie žino, jofcei be dievo valios 
nė plaukas nuo galvos nenu
krinta.

Kitaip tečiau turi jaustis 
žmogus, kuris mėgina žinoji
mo vaisių paragauti. Jo kny
gų negalima uždaryti, ba są
skaitos pinasi.

Pavyzdžiui, skaitlinė 4,004 
metai mums kuone kiekvienam 
įskaitoma. O tuo tarpu moks
lininkai apskaičiuoja, kad mu
sų žemės amžius esąs nuo dvie
jų iki trijų tūkstančių milionų 
metų (2,000,000,000 iki 3,000,- 
000,000)!

šventas raštas sako, kad die
vas sutvėrė pasaulį į savaitę 
laiko. O mokslininkai numa
to, kad musų saule gimusi ku
riuo nors laiku, ne senesniu, 
kaip, daug-maž, astuoni milio- 
nai milionų metų (8,000,000,- 
(XX),000).

Laimingi, kuriems nereikia 
knystis tokioj žiloj senovėje, 
šventas raštas sako, kad žemė 
esanti pasaulio centras. O mok
slininkai aiškina, kad žemė 
yra, atsiprašant, tik nykštu
kas, jei palyginsime su ja ki
tus, didesnius pasaulio kunus.

Musų žeme yra didelė. Taip. 
O saulė esanti 1,300,000 kartų 
didesnė už ją. Gi tolima žvaigž
dė, vadinama Betelgeuse, esan
ti taip didelė, kad į ją galima 
butų sutalpinti dvidešimt pen- 
kius milionus musų saulių, ir 
dar vietos liktų. Ir tai ne vie
na tokia žvaigždė pasaulyje 
esanti. Nužiūrima, kad jų yra 
didesnių ir toliau nuo musų, 
nei Betelgeuse. Gi žvaigždžių 
visokių — didesnių ir mažes
nių, arčiau ir toliau nuo mu
sų — sako, esama milionai ir 
milionai, ir tt.

Ir ve, astronomas Shapley 
apie musų žemę kalba taip: 
“Ažuot būti pasaulio centru, 
musų saulė yra tik nežymus 
taškelis, apie kurį sukasi ma
žiukas šešėlis, vadinamas že
me.”

Na, užteks.
Ką gi reiškiame mes, žmo

nes, kurie mėgiame pasigirti 
esantys pasaulio karaliai?

Vidutinis musų amžius SO
LO metų prieš du ar tris tūk
stančius milionų 
yra, atsiprašant...
Prieš saules amžių, musų, t. y. 
žmonių amžius reiškia, atleis
kite, — tik nonsensas.

žemės metų
tik niekas.

O mes Įsivaizduojame 
s:tnl o karaliai c 

j bime, puolame, vieni 
anl spraudo lipame, 
tus šaudome 
name I
ramiau, juo laikiau išgyventi 
nežymų pasaulio erdvėje ir lai
ke savo amželį.

Pasaulio karaliai! 
tarpu apio mus, 
karalius”, sako s 

zikas Eddington, 1 
esame ne karaliai, 
greičiau apytušti maišai 
pusti šiek tiek oro. Ir 
kas pajėgtų tikrai kietai su
spausti, lai mus, “p:t n ’io ka
ralius”, valgiai butų galima 
pamatyti per padidinamąjį stik-

Antradienis, gruod. 31, 1929NAUJIENOS, Chicago, III. 
---,-------------- ;>•■•*■{ --------- --------  

neralio sekretoriaus vietos; kai 
tos unijos nariai įkalbinėjo j 
pasilikti vietoje. Bet Debs už
simanė žmonijai tarnauti.
* Jo draugai pranašavo jam, ir 
teisingai pranašavo, kad ra
maus ir patogaus gyvenimo ne
sitikėtų ateityje. Na, ir neturė
jo Debs ramybes, galima sakyti, 
iki*pačioš mirties.

Pullmano streikas

i Chicagos Lietuvių Draugija S. P. Į 
rengia iškilmingų metinį Vakarą -r. 
įvyks nedalioj, sausio (,Ian.) 5 d., 
Wicker Park svet., 2010 W. North 
Avė. Pradžia 4:30 po piet. šiame 
draugijos vakare bus šaunus prog
ramas — dalyvauja “Birutės” cho
ras, “Pirmyn” choras, kompozito
rius Vanagaitis, jauna smuikininkė 
Valerija čepukiutė, Tnley Iligh 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apari 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai me- 
dalijonai ir auksiniai žiedai. Laike 
ceremonijų grajins p. Barčiaus or
chestra. Kviečiame visus (Jiicagos 
ir apielinkių lietuvius į šitą vakarą.

Ch. Liet. Dr-jos S. P. 
Biznio Komisija 

• -4----------

pa- Dukterų Draugijos narės. Te- 
inlys! Ir sku- ko pasikalbėti ir su ponia Gri- 

gra- 
pa neles 

Mums 
jos ge- 

gražioji dukra. Ištik
rų jų yra simpatiška mergaitė, 
'lai tikra, pilnoj to žodžio pra
smėj, lietuvaite.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
vakarėlis, rcik.’a pripažinti, bu
vo gražus ir pasekmingas. Sve
čių pilna svetaine ir 
visos Lavo atvykusios 
draugijos nares.

Reikia pasakyti, kad 
daug buvo suaugusių žmonių, 
bet taip pat ir puikaus jauni
mo. Mat, Lietuvos Dukterų 
Draugijos narės ne tik jračios 
atsilanko į savo parengtą vaka- 

ale atsivedė su savim ir 
jaunas gražias dukreles, 

pat ir Simučius. Ir 
Grigonio orchestrai 
šoko, linksminosi, 
tame linksmame

kitkam 
vieni ki- 

anl laužo degi- 
- užuot stengtis juo 
juo laikiau

gomene. 
žuolių 
Grigoniutės, 
besikalbant, 
roji

lai ' “Naujienų 
konlestantčs, 

močiute 
priėjo ir

CLASSIFIED ADS

O tuo 
pasaulio

kad mes

pil
kuone 
pačios

nėti k

Liūdna, bet ką padarysi.
Reporteris.

Paaiškinimas Lietu 
vių Tautiškų Ka

pinių Reikalu

savo 
taip 
pono

visi, 
gro-

Aš

Ka-
aš

Kaip Lietuvių 'tautiškų 
pinių trustisų raštininkas, 
mačiau reikalų pranešti visuo
menei, kad nuo 27 dienos lap
kričio, šių metų, buvęs kapi
nių prižiūrėtojas, K. Čiuras, 
lapo pašalintas iš tos vietos. 
Toliau — kad kapinių prižiū
rėtojo vietai paskirta Viktoras 
Schultz. Ir todėl visuomenei pa
tariau kreiptis, reikalui esant, 
į V. Schultzą, o ne į čiūrą.

Mano pranešimas tilpo'“Nau
jienose” ir “Vilnyje”. Rodosi, 
kad jis buvo aiškus ir leng
vai suprantamas.

Bet “Vilnies” No. 293-čiame 
asmuo, pasirašęs “Loto Savi
ninkas”, klausia štai ko: L 
Kas aš esu? 2. Kas pašalino 
K. čiūrą? 3. Kodėl pašalino K. 
čiūrą? 4. Kur dingo kapinių 
t rus t i štai?

Atsakysiu į tuos klausimus: 
L Aš, John Zalatoris, esu Lie
tuvių Tautiškų Kapinių trus
tisų raštininkas; 2. K. Čiūrą 
pašalino Lietuvių Tautiškų Ka
pinių trustisai; 3. Kodėl trus- 
tisai pašalino K. čiūrą iš ka
pinių prižiurtojo vietos, tai 
bus plačiai paaiškinta kapinių 
lotų savininkų metiniam susi
rinkimui, nes toks susirinki
mas yra aukščiausia įstaiga šių 
kapinių tvarkyme.

Kalbamas susirinkimas įvyks 
sausio mėnesio 12 dieną 1930 
metų, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted street, ir pra
sidės 1 valandą po pietų; 4. 
Per visą laiką pirm, o taipgi 
po to, kada čiuras tapo paša
lintas, kapinių trustisai buvo 
ir tebėra atsakomingi už ka
pinių reikalus. Ir jų atsako
mybe galima pasitikėti, nes jie 
yra ne vienas žmogus; be to, 
valdybos nariai yra po kau
cija.

Taigi matote, kad trustisai 
nepražuvo; kad jie rūpinosi ir 
tebesirūpina kapinių reikalais.

John Zalatoris,
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
trustistų raštininkas.

Lietuvos Dukterų 
D-jos Vakarėlis

taipgi 
išsijudinau ir iki valios 
s i šokau 
vos

pri- 
su draugiškom Lietu- 

dukterimis.
Joniškietis.

ČIKAGA

Debs įsimaišė i garsųjį Pull
mano darbininkų streikų. Kada 
Dėbso suorganizuota Amerikos 

| Gelžkelių Unija susirinko kon
vencijai birželio mėnesio 12 
dieną 1894 metų, tai Pullmano 
darbininkai streikavo jau visą 
mėnesi. Daugelio streikininkų 
šeimos buvo suvargusios. Kon
vencijoj pasirodė kunigas iš 
Pullmano miestelio. Jisai papa
sakojo apie vargingą streikinin
kų padėtį. Jisai pranešė, kad 
darbininkai vien rendomis jau 
skolingi yra Pullmano kompa
nijai apie $70,000. Kad darbi
ninkams grumbja pavojus atsi
durti gatvėse. Kunigas ragino 
ateiti pagelbon streikininkams 
kuo greičiausia. Reikia pasa
kyti, kad nedaug tokių kunigų 
buvo ir yra.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
ščiuos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks Naujuos Metuos, sausio 1 d., 
8 vai. vakare, Bagdono svet., 1750 
S. Union Avė. Malonėkite laiku būti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti 
dėl kliubo labo ir užsilikusias duok
les užsimokėti, taipgi kiekvienas na
rys gaus dovaną— Kliubo Kalendo
rių. — Valdyba.

Lietuvių Beno praktikos ketverge, 
sausio 2 d., neįvyks, nes muzikantai, 
kurie turi grajit prieš naujus metus 
ir naujų 
Visi beno

— L.
metų dienoj bus pavargę 
nariai bukite sausio 9 d. 
B. vedėjas J. L. Grušas.

Lietuvių Pašelpos Kliubas

Kai kas iš Čikagos praeities 
dabarties

ir

Ihdlmano bėdos
Kaip jau minėta praėjusios 

savaitės straipsnelyje, Pullmano 
draugai kalbėjo apie jį. kaip 
apie darbininkų geradarį. Jis 
pats jautėsi esąs geradaris. O 
čia kritika jo darbų. Ir dar ar
šiau: darbininkai visai nejautė 
■tos geradarystes. Su Džiordžiu 
atsitiko taip, kaip su McCormi- 
cku.

Kada gi 1894 metais, pavasa
rį, Džiodž nukapojo algas nuo 
30 iki 40 nuošimčių, o trečdalį 
darbininkų paleido iš darbo, gi 
rendų už namus atatinkamai ne
sumažino, — tai darbininkai 
pakėlė protestą. Suprantama, 
Džiordž jautėsi įžeistas.

To negana, vėl kilo darbi
ninkų galvos’e mintis, kuri iš
rodė Pullmanui kaip koks sly- 
binas. Mintis reikalauti 8 va
landų darbo dienos ir pripažin
ti jų, darbininkų, uniją! Iš tik
rųjų, Džiordž jautėsi turįs pa
mato “įsižeisti”: nes argi jis 
nebuvo darbininkų “geradaris”? 
Nes argi nebuvo ir jo žmona 
viena mielaširdingiausių Čika
gos ponių, kurios, neturėdamos 
ką veikti, atlankydavo mielašir- 
dingus bazarus ir duodavo pi
nigų ne vienai maisto beskei 
išdalinti per Kalėdas neturtė
liams?

Konvencijoj iškelta klausi
mas, ar nereikėtų paskelbti boi
kotas Pullmano kompanijai. 
Bet Debs varėsi už tai, kad ge
riau mėginti arbitracijos budu 
susitaikyti.

Nėra dėl ko taikytis
Kai Pullmano kompanijai pa

siūlyta taikytis arbitracijos 
priemonėmis, tai kompanijos 
vice-prezidentas Wicker pasa
kęs: “Nėra deliai ko taikytis”. 
Ir, pasak Dėbso, Wickes pareiš
kęs, kad kai dėl streikininkų, 
tai Pullmano kompanija žiūrin
ti į juos, kaip i paprastus pra
eivius, su kuriais ji neturinti 
nieko bendra.

(Bus’ daugiau), čikagietis.

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

+

ir

Illinois
rengia sutikimą Nauju Metų Balių ir 
šokius šį vakarą Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pra
džia 7 v. v. Jžanga vyrams 50c, nm- 
;erims ir merginoms 25c. Visus 
šviečiame atsilankyti j ši Balių ir 
sulaukti Naujus Metus smagiai, pa
sišokti prie geros muzikos.

Kviečia Komitetas.

Aš MAGGIE AMBROSIENĖ, 657 
Liberty Street šiuomi noriu viešai 
pareikšti savo dėkingumą Dr. C. 
Kliaugai. 1821 So. Halsted St., Chi- 
cago, 111. už jo labai gera, pigu ir 
sąžiningą darbą pataisime mano dan- 
tij. Patariu visoms lietuvėms ir 
lietuvaitėms pas jį atsikreipti ii 
reiškiu dar sykį Jam savo širdingą 
ačiū.

Susivienijimas Lietuviškų Draujrijų 
ir Kliubų ant Bridgeporto turės sa
vo mėnesini mitingą utarninke, 31 
d. gruodžio, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje, 3133 So, 
Halsted St. Visi atstovai ir virši
ninkai malonėkite pribūti, nes daug 
dalyku turime apsvarstyti.

M. Kadziauskas, sekr.
Susivienijimas Liet. Namų Savinin

kų ant Bridgeporto mėnesinis susi
rinkimas ivyks Nauju Metų vakare, 
sausio 1 d., 7:30 v. v., Liet. Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Mes turime 
gražu vakaru susirinkimui: laimingai 
sulaukė naujų metų, susirinksime ir 
draugiškai visi paspaųsime vienas 
kitam ranką, pasisveikinsim.

— Jonas Szulca, rast.
S. L. A. 36 kp. susirinkimas, kuris 

pripuola sausio 1 d., delei Nauju 
Metų šventės neįvyks; susirinkimą 
laikysime kitą utarninką, sausio J d., 
Lietuvių Auditorijoj.

— Rašt. J. Balčiūnas.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Radios
PLAYER Pianas kaip naujas, kai

nuoja $800, su rolėmis >' benčiu, už 
$95 ant išmokėjimų, 1723 So. Ash
land Avė., 1 lubos.

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI L’Ž CASH

Financial
Finansai-Paskolos

PIRKIT MORGIČIUS

Nelaikyki! pinigų už 3% ar 6% 
kadangi galit gauti 6% ir 2% 
discounto, reiškia pareis 8 nuošim
čiai. Mes parduodam pirmus ir ant
rus morgičius nuo $200 iki $30,000 
ant metų laiko ir ilgiau, taipgi mė
nesiniais mokamus. Tamstos galite 
savo pinigus investuoti i morgičius 
ne tik per banką, bet taipgi yra 
atskiri asmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimtį, lik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užtikrinant, 
kad 'nė jokiame atsitikime nė vie
nas centas nepražus, nes mes savo 
pinigus skolinant ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugeli 
metų. Taipgi nieko nerokuojame 
pirkėjams už kolektavimą morgiČių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

5 šmotų 
litas — lova, 
springsai, matrasas — $63.

Kaurai 9 ><12 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STOBAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette setas 

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia,

jei bus

10 vai.
piet,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

J NAMON & CO.
MORTGAGE BANKERS 

2418 W. Marųuette Rd, 
Tol. Grovebiii 1038 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2’4 nuošimčio ir lepgvais išmokėji
mais. Paskolas suteiKiam j 24 va
landas. Be jokio komiso. ■.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“UpstairB”
Telephone Armitage 1199

Energiiki 
asti progą 
įžengimui 
iepaprastu» 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Jil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
vVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
>Vorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
cards ir Michigan Avė. Turi kal- 
iėti lietuviškai, lenkiškai. čechiŠkai 
r angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai- 
<a lavinami dykai konstrukcijos Šių 
<arų ir geriausiu 
dnėti.

Kreipkitės kas 
yto iki 4 vai. po

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

buriu juos parda-
diena nuo 10 ii 

pietų.

Vertelgų
Paskolos suteikiama 

į viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Chevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARDAVĖJŲ — pardavinėti rūky
ta mėsa ir dešras. Kreipkitės tiktai 
laišku. Naujienos, Box 1161, 1739 S. 
Halsted St.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna mergina už 
vveiterką į valgyklą, patyrusi. Dar
bas nuolatinis, vakarais, gera mo
kestis. 3457 S. Halsted St.Lietuvių Tautos Katalikų Pa

rapija rengia linksmą balių 
gruodžio 31 d., pradžia 7 vai. 
vakare, Tautiškoj svetainėj, 
3501 So. Union Avė. Tai bus 
sutikimas Naujų Melų. Atsi
bus šv. Mišios 12 vai. nakčia. 
Laikys šias iškilmingas mišias 
kun. S. T. Linkus.

Kviečia
Klebonas ir Komitetas.

Labiai skanus lašiniai, dešros 
palingvicai iš Lietuvos

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

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

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.

Visus kviečiu atsilankyti.

For Rent
PASIRENDUOJA 4-rių kambarių 

flatas, fornisas, šiltas vanduo. Ren- 
da $20. 1125 W. 31 St.Skolinam Jums Pinigus 

$100 iki $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis mokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ir
PARDAVIMUI kendžių ir School 

Supply Storas. Parduosiu pigiai. 
3537 Šo. Wallace St.

Pasarodo Eugene V. Debs
Gegužės mėnesį 1894 metų 

Pullmano darbininkai išėjo 
streikan. Ir, galima sakyti, tuo 
pačiu laiku pasirodė kitas pa
vojui’ Pullmanui.

Aukštas, lig vanago išvaiz
dos vyras, nepaprastai maloniu 
balsu, degąs užuojauta darbi
ninkams, atvyko į Pullmano 
miestelį. Tai buvo Eugene V. 
Debs.

Anų dienų laikraščiai piešė 
jo karikatūras, panašias pa
čiam kipšui. Ir kaip “gerbian
tys save žmonės” nekentė jo! 
Taip anais laikais, kaip ilgai, 
ilgai po to.

Kias buvo tas Debs?
Kas buvo Debs? Atsakymas: 

sūnūs ateivių franeuzų iš Al- 
zatijos. Keturiolikos metų bū
damas, jisai, V. Debs, jau ėjo 
dirbti į lokomotyvų dirbtuvę 
miestelyje Terre Haute, India
na. Po to, jis buvo lokomotyvų 
pečkuris.

Į dešimtį metų Debs iškilo. 
Jis tapo vyriausias lokomotyvų 
pečkurių unijos sekretorius — 
iždininkas. Ir alga jam mokėta, 
kaip dėl tų laikų, graži—$4,000 
metams. Rodosi, galėjo ramiai 
gyventi. Bet kur tau jis gyvens!

1893 metais Debs rezignavo 
$4.000 džiabą ir įsikinkė darbui 
organizuoti Amerikos Gelžkelių 
Uniją. O su šiuo naujuoju džia- 
bu jo alga nukrito iki $75 mė
nesiui arba $900 metams. Ir 
supraskite, kad niekas jo nevi-

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

RAMOVA
THEATRE

85th and Halsted Streets

PARDAVIMUI delicatessen lunch- 
room ir ice crenni, geroje vietoje. 
Priverstas parduoti iŠ priežasties li
gos. Randasi 33 E. 103rd St. Kreip
kitės 10118 S. State St.

PRANEŠIMAI

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

ant 1-mų, 2-rų ir 3-čių morgiČių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marųuette Rd.

Tel. Grovehill 1038

PARDAVIMUI kriaučių šapa, va
lymo, prosinimo ir tt. Pilnai įreng
ta su gariniu prosytoju. Rendos 
$35, garu apšildoma. Turiu par
duoti iš priežasties mirties. Atsi
šaukite vakarais tarp 6 ir 8 vai., 
adresu

2406 W. 45th St.
Nauju Metų dieną ir 
Ketverge, Sausio 1 ir 2 
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas
“The Battle of 

Paris” 
sujudinantis, aistrus 

romansas 
dalyvaujant

Charles Ruggles, Gertrude 
Laurence

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“After the Bali” 
Kalbančios žinios 

•šiandie “The Cockeyed 
World”

$6,000 morgičius išsimaino ant na
mo, arba bite kokio biznio. Mor
gičius yra ant nhmo South Sidėj. 
Pašaukit Lafayette 7193.

PARSIDUODA kriaučių šapa 
brangiai. Biznis išdirbtas per 
laiką. Pardavimo priežastis — 
riu 2 bizniu. J. Brazis, 1403 
49th Ct., Cicero, 111.

ne- 
ii Ra 
tu- 
So.

Miscellaneous
įvairuspasitaikė 

Dukterų 
Lietuvių 

svetainėj.

Lietuvos 
vakarėlį,

Praėjusį šeštadieni 
užsukti | 
Draugijos 
Auditorijos mažojoj

Tiesa, visiem yra žinoma,
kad L. D. Draugija pavyzdin
gai tvarkosi, kad narius toj 
draugijoj draugiškai darbuoja
si. Dar daugiau — sužinojau, 
kad Lietuvos Dukterų Draugi
ja šioj valandoj narių turi apie 
pusantro šimto; kasoj pinigų 
yra apie 15 šimtų ir taip pat 
draugija yra pirkusi Šerų, ki
taip sakant, investinus į ko
operacijas, kaip tai j Lietuvių 
Auditoriją ir kitus.

Šiuos metus daug narių sir
go, ir daugiau kaip tūkstantis 
dolerių buvo išmokėta sergan
čioms narėms. Bet Lietuvos 
Dukterų Draugijos valdybos 
narės paaiškino, kad jų drau
gija neeina žemyn, bet dar au
ga taip narėmis, kaip ir turtu.

Antanina Grigonienė, p-ni 
Valančiu n ienė, p-ni Dudonienė 
tai, reikia pasakyti, darbščiau
sios ir pastoviausios Lietuvos jo„iš brangiau apmokamos ge-

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEVVSKl 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽ
DĖS* PAŠELPOS KLIUBAS 

Rengia
SUTIKIMO NAUJŲ METŲ 

ROŽINI BALIŲ IR 
ŠOKIUS

G.“ M. CHERNAUSKO SVET., 
1900 So. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Visus kviečiame atsilankyti j šj ba

lių ir sulaukti Naujus Metus, sma
giai prie geros muzikos pasišokti ir 
linksmai vakarą praleisti.

Taipgi norintis prisirašyti i Kliu- 
bą bus priimti be įstojimo mokes- 
ties.

Kviečia KOMITETAS.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neriam vilnonius svetelius —- sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
telius ir taisome senus. Vilnonio? 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrint) 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pieti|.

F. Selemonavicius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė. 

Tel. Victory 3486

PARSIDUODA restorantas geroje 
vietoje.

903 W. 3Sth St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ, 

Daromas geras biznis, mainysiu j 
lotą, cottage, gerą automobilių.

Išsimaino 2 Storai — 7 flatai, mai
nysiu į farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles

REIKALINGA lotų, namų arba 
formų mainyti ant antrų užtikrin
tų morgiČių. C. P. Suromskis, 3352 
S. Halsted St. Tel. Yards 6751

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

'28 Bulck 5 pas. sedan  !
'28 Pairę Sedan 0 ratai  !
'20 Esser Sedan 1
1027 Nash Coach spėriai  i 
..... Ford coupe . I 

Ford Roadater I
Auburn Roadater _______________  I
McDERMOTT MOTOR BALĘS CO.

7138 8. Halsted St..

'29
'28

9800 
$276 
$500 
$250 
$400 
$400 
$550

Trianrle 0880

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 2 pagyvenimu krau
tuvė prie mokyklos ant South Sidės. 
Parduosiu pigiai. Prospect 8626 ar 
Lafayette 8361.

PARDAVIMUI Caddilac 7 pasažie- 
rų sedan. Beveik kaip naujas. Par
duosiu už $600. 1504 N. Leavitt St. 
2 fl.

'10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir -bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463i

PARDAVIMUI pigiai murino 6 
kambariu bungalow, arba mainysiu 
i lotą, biznį arba automobilių, 5805 
So. Washtenaw Avė. \

Radios
RADIO — elektrikinis, 1930 mo

delis vertas $169, parduosiu už $60, 
1723 So. Ashland Avė., 1 lubos.

PARDAVIMUI medinis 2 flatų 5-' 
kambariu namas, elektra, maudynės 
Kaina $2400. 332 W. 58th St. Tel 
Wcntworth 2835.




