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72 vaikai užmušti
filmų teatre

Daugybe kitu buvo skaudžiai sužaloti, ki 
lūs panikai dėl filmos užsidegimo

— šiame 
mieste 
Meilija, 
dešimt 
gaites,

Škotija, sausio 1. 
nedideliame fabrikų 

vakar ivvko baisi t ra- v * 
kurioje* žuvo septynias- 
du berniukai ir įner

ti m-darbininkų vaikai 
rp 1 I ir 18 metų.

Dieną' prieš Naujų Metų 
šventę Glen kintamųjų paver
siu teatre vaikams buvo su
rengtas specialiais programas. 
Paveikslų čoilymo metu, pro- 
žektorio ląstoj užsidegė vienas 
filmų ritinis. Kilo riksmas: 
“Gaisras!”, ir buvę teatre 750

va’ką, baimes pagauti, urmu 
ėmė grūsti durių linkui.

Durys užsikimšo taip, kad 
pro jas nebebuvo galima pra- 
sisprausti. Per tokį grudimų- 
si, kovojimą ir lipimą kiti ki
tiems per ga'vas, septyniasde
šimt du vaikai buvo negyvai 
sutrypti, daugybė kitų buvo su
žaloti, kurių aštuoniasdešimt 
liko nugabenti ligoninėn.

Gaisro teatre nebuvo, nes 
užsidegusi filmą greitai pavy
ko pašalinti laukan. Audilori- 
jon priėjo tik durnų ir smal-
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St. Joseph, Mich. — Namai, kur gyveno Frederick Dane (Burke), kuris nušovė poliemoną 
Skelby, kai tasai norėjo ji sulaikyti. Policija tuose • namuose rado $352,000 vertės vogtų bonų. 
Dane arba Burke dabar yra visur ieškomas. Už jo suėmimą yra siūloma $75-,000.

N. Y. bedarbiai puo- LIETUVOS ŽINIOS
lė darbo prirody 

mo agentūrą Keliama nauja Taura 
gės byla?

Lietuvos žydų riks 
mas dėl “kraujo sun 

kimo” Klaipėdoje
Įtaria, kad “kankinimas” 50 

žydų Panemunėj galėjęs būt 
Lietuvos valdžios provoka
cija

mu su žydais ir jie negali “ra
miai žiūrėti į panašius krimi
nalinius darbus.” Kauno “Žy
dų Balsas” griežtai reikalau
jąs, kad Lietuvos vyriausybė 
dalyką pamatingai ištirtų, ir 
jau esą žinių, kad piliečių 
saugos departamentas tatai

a p- 
pa-

Fašistai grūmoja nu-'500 inį™LiL™
I |LT "LaJ ^7 lt' 'k - M J C. Ik T

palabinti Amerikos 
knygų leidėją

liakasių 
sustreikavo

pranešime iš Kauno sako- 
šitokių smulkme- 

apie suėmimą Panemunėj,
Klaipėdos Krašte, penkių de-į 
šimčių Lietuvos žydų, iš kurių 
buvę “išsunkti du litrai

vo 
si sužinojus

žydų ielegralo Agentūra pa
galiau įtaria, kad kadangi tarp 
Lietuvos ir autonominio Klai
pėdos krašto einanti kova, lai 
esą galimas daiktas, kad tas 
žydų suėmimas ir kankinimas 

. buvus Uetuvos valdžios pro
vokacija, idant turėtų priežas- 

, ties atimti Klaipėdos krašto k ra u-į ,autonomija.

Įspėja nespausdinti Nitti kny
gos apie baisenybes 
režimo Italijoje

fašistų

diena 
reika

Tai buvę lapkričio 29 
J Panemunę, prekybos 
lais, atvykę iš Lietuvos 50 žy- Agentūros skelbiama žinia apie 
du, kurių tarpe buvę jaunų išsunkimą “dviejų litrų” krau- 
mergaičių ir vaikų. [Irgi “i 
kybos reikalais?”] Gatvėj juos 
sulaikę du žandarai, nusivarę 
į kazarmę, ir ten jiem buvus 
padaryta kraujo slinkimo ope
racija. Iš nukankintų žydų at
ėmę pasportus ir prigrūmoję 
tylėti, nes kitaip busią daugiau 
kankinami. Bet vienam tų žy
dų, Lurie vardu, pavykę iš
trukti ir parbėgti namo į Šiau
lius. Čia jis papasakojęs visa, 
kas atsitikę. Dalykas buvęs 
perduotas vienam Šiaulių ad
vokatui, kuris tuojau pareika
lavęs iš Klaipėdos vyriausybės 
pasiaiškinimo.

Iš Klaipėdos komisaro bu
vęs gautas oficialis atsakymas, 
kad sienos policija patvirtinus 
faktą, jogei lapkričio 29 dieną 
provincijos gydytojas, su pa
galba vieno feldfebelio, suėmęs 
žydus vieškely į Panemunę, ir 
kad iš jų buvę išsunkta krau
jo liksiu patirti, ar jie nesergą 
užkrečiamomis ligomis, 
sąrąs savo pranešime

Visa

LONDONAS, sausio 1. — 
George Palmer Pulnam, žino
mas Ncw 
jas, kuris dabar 
done, gavo iš italų fašistų kei
ktą laiškų, kuriais jam grumol 
jama nužudymu, jei jo leidyk
la New Yorke bandysianti iš
leisti Francesco Nitti knygą. .

HEBRIN, III., sausio 1. — 
Vakar sustreikavo 500 Frank- 
lin County Coal kompanijos ka
syklų angliakasių, kilus tarp 
samdytojų ir darbininkų nesu
tarimui dėl darbo padalinimo 
tarp anglies krovėjų rankomis 
ir krovėjų mašinomis. 1

[Indijos kongresas 
nutarė pradėti kovą 
už nepriklausomybę 

/

Nacionalistų vado Ghandi pa
syvaus priešinimos rezoliu
cija priimta vienbalsiai

Y.nko ’f’'16 ! Reikalauja pašalinti dabar lankosi Lon-1
Texaso “didvyri 

Vallsą

ėmė 
mos 
jos 
mu.

pre- jo iš 50 žydų — taip tikrai ir 
nusaikuota: lygiai du litru! — 
atrodo labai panaši j daug ki
tų, nuolatos žydų spaudoj skel
biamų, rėksmingų pranešimų 
apie antisemitizmą, žydų po
gromus, butus ir nebūtus žydų 
persekiojimus 
neišskiriant dagi 
Valstybių. Labai 
kad visam žydų 
kus iš 
kraštą, 
riausybė 
iškvosti,

LAREDO, Tex., sausio 1.— 
Vakar čia įvyko masinis pilie
čių mitingas, kuriame buvo pri
imta rezoliucija prašyti guber
natorių Moody, kad jis paša
lintų iš vietos distrikto proku
rorą Jolmą A. Vallsą.

Mat, dėl to, kad dist. pro
kuroras 
I uosiąs 
Gal lesų,

Komi- 
tačiau 

pasakęs, kad daryti dėl to tar
dymus esą ne jo galioj.

tiek Lietuvos žydai esą “bai
siai sujaudinti” tokiu “barba
rišku, tamsių vidurinių amžių 
gadynę primenančiu,” pasielgi-

O R HS,
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai 
našauja:

Bendrai gražu ir 
dujiniai ir stipresni 
karų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
dutiniškai 390 F.

šiandie saulė teka 7:18, 
džiasi 4:30.
0:19 vakaro.

dienai pra-

šalčiau; 
žiemių

vi-
va-

visame pasauly, 
nė Jungtinių 
tad gali būt, 
burini atvy- 
į Klaipėdos

sveikatos vy-
Lietuvos 
vietos 
buvo sulaikius juos 
ar jie neatsigabeno

užkrečiamų ligų, ir opus, ir 
antisemitizmu sergą žydai pa
sidarė iš to didelę “kraujo go
žimo” istoriją.

Paryžiuje suėmė 
italų antifašistus

tris

PARYŽIUS, sausio 1.—Pran
cūzų slaptoji žvalgyba suėmė 
Paryžiuje tris italų antifašis
tus, kaltinamus (lel sąmokslo 
dinamituoti Italijos delegaciją, 
kai ji keliaus į Tautų Sąjun
gos tarybos mitingą Genevoje 
sausio 15 dieną.

Suimti yra žurnalistai Alber
to Parchiani, buvęs socialistų 
dienraščio vedėjas, Giuseppe 
Sarbelli, žinomas italų revoliu- 
cininkas, ir Alberto Cianca.

Hindenburgas skundžia 
laikrašti už šmeižtus

Angriff” redaktoriui,

kaltindamas jį dėl

BEBLYNAS, sausio 1. — 
Prezidentas Hindenburgas iš
kėlė bylą vokiečių fašistų laik
raščio
Paului Goebbelsui, reichstago 
nariui, 
šmeižtų.

Fašistų laikraštis andai bu
vo parašęs, kad Hindenburgas 

i neJialsavęs prieš Youn-go re
paracijų planą dėl to, kad da

lei- bar jis visados klausąs tik, ką
Mėnuo leidžiasi jam jo “žydiški ir marksistiš

ki patarėjai” liepiu daryti.

NEW YOBKAS, sausio 1.— 
Dauginu kaip šimtas bedarbių 
puolė neseniai įsisteigusių Be-; 
liable Employments Agency, Į 
61h avenue. Policijai su dide 
liu vargu pavyko Įstaigos savi 
ninku, Joseph Weiner, ir tris: 
tarnautojus, jų tarpe viena mo-1 
teriškė, išgelbėti nuo įlūžusių 
darbo ieškotojų, ktirie pasipa
sakojo sumokėję Weineriui po 
$5 ir po $29 už prirodymą 
jiems darbo, bet buvę begėdiš
kai prigauti.

Įstaigos savininkas ir jo tar
nautojai tapo suimti, kaltinami 
dėl suktybės.

6 grįžo iš užsienio

š. “Žydų Balsas” 
rašo: “Išleidus įsta- 

kuriuo plečkaitininkai, 
per 3 mėnesius, atlei-

i 3008 Nr.
! tymą, 
[ sugl iže 
jdžiami nuo bausmės, grįžo ke-
li plečkaitininkai. Ji-a nebebus 
teisiami už savo veikimą pleč- 
kaitir-inkų organizacijoje. Bet 
jie bus teisiami už dalyvavimą 
Tauragės pure. Atsakomylyen 
traukiami 7 asmens, kurių tar
pe vienas, nebuvęs pabėgęs. 
Tardymą veda ypatingai svar
bioms byloms prie karinome; 
nes teismo tardytojas majoras 
Mieželis”.

Trys kroatų žurnalistai ------------
eina kalėt už valdžios Bieliauskas ir Višnickas 

kritikavimą pasmerkti mirti
ZAGBEBAS, Kroatija, Jugo- Prezidento aktu mirties baus- 

slavija, sausio 1. — Kaltina
mi dėl valdžios kritikavimo 
spaudoje, kalėjimu tapo nubau
sti trys kroatų žurnalistai. Mi- 
lica Dėka r, mirusio kroatų va
do Stefano Badičo duktė, nu
teista dviem mėnesiam kalėji
mo; M. Predavec — vieniems 
metams, ir lyančič, buvęs kro
atų laikraščio Slobodny Dom 
redaktorius, — šešiems mėne
siams.

mė pakeista kalėjimu

KAUNAS. — Karo lauko tei
smas gruodžio 7 d. “plečkai- 
tininkus”, neseniai suimtus su 

■ literatūra ir ginklais, Bieliaus
ką ir Viršnicką pasmerkė mir
ti. Padavus malonės prašymus, 
mirties bausmė pakeista kalė-* 
j imu visam amžiui.

Žudosi žydai

Mano radę sudegintos 
Sodomos griuvėsius

eito birželio mėnesį pabėgęs iš 
fašistų kalėjimo ir iš Italijos. 
Jis parašė knygą apie baisią 
padėtį kalinių Lipari saloj, • į 
kur diktatorius Mussolini siun
čia savo priešininkus, ir ben
drai apie fašistų režimo Ita
lijoje baisenybes. Pulnam pa
skelbė, kad netrukus ta kny
ga bus jo firmos išleista.

Viename grumojamų laiškų 
Putnamo gautame gruodžio 29 
dieną iš Paryžiaus ir pasirašy
tame “Paryžiaus fašistai,” sa
koma:

“Mes sužinojome iš laikraš- Vietos biznio žmonės kreipėsi 
išleisti į Meksikos vyriausybę, 

Francesco Nitti knygą apie jo darni 
pabėgimą iš Lipari. Bet to ne
turi būt. Fašizmas nepakęs to- j 
kio užgavimo. Mes ir musų ko- j vietoj, tol konsulatas nebusiąs 
respondentai New Yorke žino- jatsteigtas. 
sime, ka daryti. Visa jusu ne-1 v v I
lemta policija New Yorke ne
pajėgs apsaugoti jūsų įstaigos: 
dviejų bombų pakaks jai į orą 
išnešti. 'Mes jau įspėjome fa
šistus New Yorke. Jei norite 
išvengti nelemto sau galo, tai 
neturite spausdinti Nitti kny
gos. Mes žinom#, kaip savo 
tikslo atsiekti.”

Valls grūmojo areš- 
gen. Plutarco Eliasą 
buvusį Meksikos pre- 
kai jis turėjo važiuo

ti iš Washingtono namo per 
Loredę, — bet to nepadarė tik 
valstybės departamento įspė
tas, — Meksikos vyriausybė už
darė čia savo konsulatą. Tas 
labai pakenkė Loredos bizniui.

čių, kad jus ketinate prasy- 
atsteigti konsulatą, bet 

gavo atsakymą, kad kol Valls 
j pasiliksią 
[vietoj, te

LAHOBE, Indija, sausio 1. 
— Indų nacionalistų kongre
sas kone kaip vienu balsd pri- 

nacionalistų vado, Mabat- 
Ghandi, rezoliuciją Indi- 
n^priklausomybes klausi- 
Rezoliucija buvo priimta

2,000 balsų prieš 0.
šita rezoliucija Įgalioja vi

sos Indijos kongreso vykdomą
jį komitetą, susidedantį iš apie 
300 narių, paskelbti visuotinio 
indų pasyvaus priešinimos An
glijai programą taip greitai, 

kaip tik jis matys, kad laikas 
tam yra pribrendęs. Pasyvaus 
priešinimos programai/ 7 Įeina 
civilinis neklausymas, mokes
nių nemokėjimas etc.

Bcikalaujama taip pat, kad 
centralinių provincijų legislatu- 
rų (Įstatymų leidžiamų įstai
gų) imriai nacionalistai pasi
trauktų iš jų ir paskelbtų vi
suotinį jų boikotavimą.

Šitomis priemonėmis nacio
nalistai turi vilties priversti 

Angliją suteikti Indijai visišką 
nepriklausomybę.

distiikto prokuroro .Clevelando ruby siuvė
jai keta streikuoti

JERUZOL1MAS, Palestina, 
sausio 1. — Jeruzolimo bibli
jos draugijos tyrinėtojų eks
pedicija, darydama kasinėji
mus, apie penkias mylias nuo 
Negyvosios juros atkasė buvu
sio kadaise ten * miesto lieka
nų. Manoma, kad tai esą griu
vėsiai Sodomos miesto, kuris, 
biblijos pasakojimu, buvęs už 
dideles jo gyventojų nuodėmes 
Jehovos sudegintas, kartu su 
Gomoros miestu.

Studentai žaizdrininkai 
imas aktingumo

Sprogęs garinis katilas 
užmušė 12 žmonių

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
sausio L — Mauricijaus saloj, 
Indų vandenyne, O Ii via cuk
raus plantacijoje sprogo loko- 
motyvos garinis katilas ir už
mušė dvyliką darbininkų. Su- 
drąskytų jų kūnų dalys buvo 
išblaškytos per šimtą mastų.

Egipto ministerių kabi
netas pasitraukė

KAIBAS, Egiptas, sausio 1. 
— Laikinis Adly Pašos minis
terių kabinetas vakar atsista
tydino. Naujai vyriausybei su
daryti karalius Fuadas pakvie
tė Mus ta fa Nahas Pašą, vaf- 
tlistų vadą.

Bedarbių riaušės Koel- 
ne; 50 areštuota

KOELNIAS, Vokietija, sausio 
1. — Miesto tarybai atsisakius 
padidinti finansinę pašalpą be
darbiams, vakar Įvyko, bedar
bių riaušių ir kautynių su po
licija. Neramai traukėsi ketu
rias valandas. Du asmens bu
vo sužaloti ir apie penkiasde
šimt riaušių dalyvių suimta.

CLEVELANI), Ohio, sausio 
1. — Vietos International La- 
dies Garment Workcrs unijos 
organizacija vakar laikįr ne
paprastą mitingą, kuriame bu
vo nutarta streikuoti. Streikas 
prasidės, ateinantį antradienį 
ar trečiadienį.

Clevelando organizacijos pri
klauso čia apie .5,000 moterų 
rūbų siuvėjų.

KAUNAS. — Įvykęs gruod
žio 8 d. studentų žaizdrininkų 
susirinkimas tarp kitko pri
ėmė griežtą rezoliuciją dėl kr i 
kurių narių apsileidimo. Nu
tarta narius, nelankančius be 
priežasties susirinkimų ir, ap
skritai, nesilaikančius discipli
nos ir susirinkimų' nutarimą, 
tuoj iš organizacijos pašalinti.

Armijos oficierų suėmi
mai Ispanijoje

MADBIDAS, sausio 1. Se
vilijoje tapo areštuoti du gar
nizono kapitonai ir vienas in- 
fartterijos pulkininkas, kaltina
mi dėl bandymo sukelti maiš
tą kariuomenėj.

LONDONAS, sausio - L — 
Siųstas iš Briuselio, Belgijoj, 
į Londoną Van Dycko tapybos 
'ja veikslas “Concert dės An
gos”, kurio vertė siekianti 
$150,000, tapo pavogtas kelio
nėj. Į Londoną atėjo tik tuščia 
dėže, kurioj paveikslas buvo 
siunčiamas.

Ispanijos diktatorius de 
Rivera pasitraukia?

•PARYŽIUS, sausio 1.—Gau
ti čia iš Hendaye, Francijos- 
Ispanijos sienoj, pranešimui 
sako, kad Ispanijos' diktatorius 
Primo de Rivera įteikęs ka
raliui Alfonsui kabineto rezig
naciją. Karalius savo sprendi
mą duosiąs per tris dienas.

GULPORT. Mis?., sausio 1.
Pasažier i n is Louis vi 11 e-N ash- 

ville traukinys užgavo čia au
tomobilį ir užmušė keturis as
menis. trys kili buvo skaud
žiai sužalo Ii.

.  _ J IMPERFECT IN ORIGINAL

ARKMiALOJ (Kėdainių ap.) 
kaž kodėl pradėjo žudytis žy
dai. Truputį seniau vienas žy
das išėjo j kaimus prekybos 
reikalais ir iki šiai diedai ne
grįžta.

Šįmet nusinuodijo viena žy
dė, o dabar neseniai vėl dingo 
žydas .Jota. Spėjama kad jis 
nusiskandino Dubysoje.

Grįžta viduramžio laikai
Zarasų progimnazijos kape

lionas prievarta verčia visus 
mokinius eiti į bažnyčia. Per 
tikybos pamokas bara tuos, ku
rie neklauso jo įsakymų. De
ja, mokiniai “dvaviško tėvo” 
nelabai bijosi.

Susijungė knygynai
Šiaulių m. Mokytojų Prdf. 

S-gos kooperatyvinis knygynas, 
ne be ga 1 ž<|.a m as sa va r a n k i š ka i 
išsilaikyti, susijungė su kauniš
kiu “Spaudos Fondu”, likda
mas jo skyrių. Paskutiniu lai
ku knygynui vadovavo: Ad. 
Ivaškevičius, Vasiliauskas, Tie- 
čiokas ir Trinkūnas.

PINIGAI

nigus savo turtu ir savo geru vardu

NAUJIENOS

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

LIETUVON
Telegrama galima pasiųsti į labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi-
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mety Constantinus Africanus 
plaudavo kanalėlį pienu, aly
va ir miežių vandeniu. Vėliaus 

ARDYTOJAS Ro^ęr SonorW ^erai aprašė,

ŽIAURIAUSIAS 
ŽMONIŲ LAIMĖS

bet gydyme buvo atsilikęs. 
Tryliktam šimtmety Guillaume 
tie tSnl ice-1 pirmu kartu pradė
jo raginti žmones, saugotis go

norėjos; jisai patarė po lyti
nių santykiavimų nusimazgoti 
varpą vandeniu. Jo mokinys 
Lanfranc sėkmingai gydęs ly
ties liaukų įdegimą savo pu
šies tepalu; patardavo jisai po 
lytinių santykiavimų varpą van
deniu ir uksusu nusimazgoti.

Keletą šimtmečių praėjo, o 
gonorėjos gydymas dar vis ne
buvo tinkamai pastatytas, nors 
padaryta tūkstančiai įvairiau
sių bandymų. Tiktai 1879 m. 
Albertas Neisser surado gono- 
kokns. Nuo to laiko prasidėjo 
racionalis gonorėjos gydymas, 
nes surasta tikroji priežastis, 
t. y. gonorėjos bakterijos, go- 
nokokais vadinamos.

O dar ir (IhŲar gonorėja, 
aplamai imant, prastai gydo
ma, nes diduma sergančių dar 
neturi tinkamo supratimo apie 
šios ligos žalingumą bei pavo
jingumą asmeniui ir draugi
jai. .Jau apie tai kalbėjome, 
bet pakartoti dar galime: mi- 
licnai žmonių truputį apsigy- 
do, o paskui kitus apk rečiu, 

re sėklas nuo pūlių. .Jisai pa- Tūkstančiai moterų 
tarė dėti šaltus kompresus ir laukia, kol operacijų 
susilaikyti nuo lytinių santy-1 |;ja 
kiavimų. Kitokio gydymo jisai 
nežinojo. 11 indų rašytojas Sus-

lYv- A. J. Karalius

(Tęsinys)

Medicinos tėvas Hipokratas 
(300 melų prieš Krislų) go
norėją šitaip aprašė: “.Jokia ki
ta liga neturi tiek įvairių ženk
lų, kaip pulėtekis. Liga daž
niausia kankina jaukesnius. Se
niams jinai pavojingesnė... li
ga atsiranda iš įdegimų ink
stų, pūslės, kanalėlio ir iš il
gų lytinių .smaguriavimų”. .Ji
sai tikėjo, kad pūliai geras da
lykas, ir šita klaidinga nuo
monė ilgus šimtmečius klaidi
no žmoniją ir ją vargino. Gre- 
kų filosofai gonorėją gerai ži
nojo, o Epikūras šita liga ir 
mirė, anot Senekos padavimų. 
Augusto laikuose gyvenęs Cel- 
sus skelbė, jogei šlapimo kana
lėly užauga maži guzulėliai, o 
kai pūliai atsiranda, tai jie su
nyksta — matomai 
silaikė Hipokrato 
nuomonės. Antrame
je Galenas davė ir vardą: go
norėja (reiškia sėklų tekėji
mas). .Jisai, mat, manė kad 
gonorėja tai tiktai sėklų tekė
jimas. Bet Areteus jau aišky-

nenyksta—apie tai aš čionais 
ir norėjau pakalbėti. Norėjau 
atvirai parodyti žiauriausią 
žmonių laimės' ardytoją, gonoko- 
ką tokiu, kokiu jisai iš tikrųjų 
yra. Norėjau jį pąsodyti kalti
namųjų suolan ir norėjau ir no
riu, kad jus visi vyrai ir mo
terys būtumėte jo nešališkais 
teisėjais. Mes visi—tie, kurie 
serga ir neserga gonorėja — 
turime Šioje srityje bendrai ko
voti su gonokokais. Daktarai ir 

ne daktarai, mokyti ir paprasti

žmonės, vedę Jr nevedę vyrai ir 
moterys—visi privalome pa* 
skelbti kąrą šitam musų visų 
laimės ardytojui. Sveiki priva* 
lo saugotis, kad neapsikrėtus, 
apsikrėtę privalo tinkamai gy
dytis, kad kitus neapkrėsti; 
daktarai privalo nurodyti kaip 
gonorėjos’ negauti (apsisaugo
ti), o gavusius tinkamai gy
dyti ir aiškinti jiems \iską, kad 
kitus neapkrestų.

1 (Galas)

A. Kabardinas

Įvairios žinutes iš Klaipė
dos padangės

rįi Užginčijo, kad jis
niekam tų pakivetimo laiškų ne
davęs, o padaru tik tiek, kiek 
mivo užsakyta. Bekamantinė- 
jant, žinoma, išfijo aikštėn, kad 
Kvietkauskas padare “podlo- 
gą”: pats save užkvietė į bol
ševikų pakyli. Rezultate jis ta
po pašalintas iš darbo. Kartu 
su juo buvo įsivėlęs dar ir ki
tas darbininkai, bet tojo nusi
dėjimas buvo mažesnis, tad jis 
tapo ir vei priimtas į darbų. 
Gi redakcijos štabo narys taip 
pat neteko darbo. Tai taip 
liūdnai užsibaigė proletarams 
bolševikiška vakarienė.

tojai turėjo savo vakarą. Tai 
buvo nepaprastai margas vaka
ras'. Programas susidėjo iš 
dainų, deklamacijų, kupletų, 
šokių ir vaidinimo. Įvairesnio 
parengimo sunku sau ir įsivaiz
duoti. Ir viskas palyginamai 
buvo išpildyta gana gerai. Mat, 
dalyvavo gerokas būrys pro
fesionalų artistų.

Reikia tiesiog stebėtis iš to 
progreso, kurį padarė pašto 
tarnantojų organizacija. Vos 
keli motai atgal ta organizacija 
nutarė sudėtus į savo iždą pini
gus pragerti... na, ir pragėrė. O 
šiandien ji labai surimtėjo, ir 
yra tikrai kultūringa organiza
cija.

Paskaita apie kūno kultuvą

jisai pri- 
klaidingos 
šimtmety-

Nėra reikalo plačiai

rruta (9-tam šimtmety) aprašė (lcda
gonoręja ir patarė vartoti tam 
tikras žoles. Devintam šimt
mety Khasos ] 
gonorėją gydyti plaunant kana
lėlį anlimonija, meduotu van
deniu ir kitokiais vaistais. 
Skausmą jisai mažindavo opiu
mu. Avicena aprašė gonorėją 
gan gerai, bet gydyme jisai) 
nieko neįnešė, tiktai mokėjo 
pūslę išplauti. Dešimtam šimt

laukia, 
sušilau-

kalbėti 
apie tai, kaip gonorėja prasi- 

.... Vyrui pradeda iš šlapi
nimosi kanalėlio pūliai tekė
ti. atsiranda skausmų; moteris 

je maža ką jau
čia, o pūlių tekėjimo arba ne
pastebi, arba nepaiso, skaus
mų arba turi, arba ir neturi, 

?’i nuverčia bAlą ant “šalčio” ar
ba anbJtilokios nesąmonės. Vy
rai paprastai greičiaus prade
da gydytis, tiktai dažnai neuž-

pirmas P™Mdažnai pra(|žioj

(Tęsinys)
Dr. Viduno paskaita

Spalių 11 d. Šaulių namo sa
lėj Duonelaičio Draugija buvo 
surengusi paskaitą tema “Mo
teris ir jos reikšme tautos gy
venime”. Prelegentu buvo Dr. 
Vidunas.

Pirmiausiai jis apibudino 
tautos sąvoką. Daugelis, sakė 
jis, mano, kad tautą sudaro tam 
tikra žmonių * grupė, kuri var
toja vienodą kalbą. Tai nėra 
tikslus samprotavimas. Vienos 
tautos žmonės ne tik vartoja 
vienodą kalbą, bet jie turi vie
nokius papročius ir tradicijas. 
Pas kiekvieną tautą yra kas 
tai. kas skiria ją nuo kitų tau
tų. Štai kodėl beveik kiekvie
na tauta turi savo tipą, kuris 
vaizduoja visus' tos tautos žmo
nių pažymius.

Paskui prelegentas gana pla
čiai kalbėjo apie moters reikš
mę tautos gyvenime. Moteris, 
prelegento manymu, daugeliu 
atžvilgių stovi daug aukščiau, 
negu vyras. Pirmoj vietoj mo
teris yra doresnė, negu vyras. 
Ji labiau rūpinasi šeima. Vyras 
dažnai nieko nepaiso, 
tau ja. žodžiu, mažai 
atsakomybės.

Baigdamas savo
prelegentas tiesiog palakė, jog 
koki moteris, toki ir tauta.

Bolševikų pokylio “aukos”
1928 m. vasarą buvo atsilan

kęs anglų laivynas. Laike jo 
pasitikimo įvyko nelaimė, šau- 
ant iš'kanuolės* per neapsižiū

rėjimą tapo užmušti trys ka
riai. Šiemet, kai bolševikų lai
vai atvyko į Klaipėdą, nieko 
panašaus neatsitiko. Miesto ad
ministracija tų laivų vadus la
bai gerai priėmė ir pavaišino. 
Laivų kapitonai irgi nepanorę-

Jis' gir- 
ite jaučia

paskaitą,

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atwater Kent
$107.00

R. C. A. Radiola special i 
Brunswick special sale 

Fada Radio special sale 
Hovvard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už puse kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų (nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesj.
Ir mes imame absoliutiška ir visų 
atsakomybę už geruma visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėlioję.

GENERAL RADIO
_ STORE
Lietuviai Radio 

Ekspertai
3856 Archer Avė,

prie Rocksvell St.
Phone Lafayette 6195 

CHICAGO, ILL.

sale

PEOPUS
H9EMT1ST

135 S. State S t.
priešais Fulr 

dentistai.
Komp. ADAMS, 3 fl„

Per 35 m. Ųhicagos didžiausi

Be skausmo
Suteiksimo Twilixht SJeep ar 
skausmo ... musu be 

smagentj užmarinimų traukiant 
jj fritaant. Nėra SKAUSMO. NE

SIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridircwork be 
trhiiinos. 
švarus ir 
namas 
noje, 
rax>mkite 
ninkytė* 
tų pačių dienų.

\ ienos dienos patarnavimas
Mea tikrai galinio duoti jums GERES
NIUS PANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI X-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mų ir kaina* prieš taisant ju*U dantie. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA PYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

ICOiOLiTE PLATU
Importuoto natūralioj *^li5w
rausvumo. pripildo jo* jrįt *5
aų eidų. ju« įrodysite ***“ ** 
daug jaunesnio.

Kreditas—6 men. išsimokėįiniui 
"Nėra palūkanų- nėra cavrjiuj ehargee.”

ATDA RA: kasdie iki U vai. 
Nerišliomis 0 iki Vi d.

Gonoreją (klepą, triperį—ki
taip sakant) pagamina, kaip jau 
sakiau, gonokokai, t. y. gono
rėjos perai arba bakterijos; be 
šitų perų gonorėjos negali būti, 
jinai neatsiranda be gonokokų. 
Kiekviena apkrečiama liga par
eina iš bakterijų ir kiekvienos 
apkrečiamos ligos bakterijos ki
tokios. Tai jau tikrai surastas 
ir tūkstančius kartų patvirtin
tas mokslinis' faktas.

Nors gonorėjos gydymas itin 
painus, bet apsisaugojimas gan 
lengvas ir 'tikras, bet kas čia 
tau rūpinsis apsisaugojimu ar
ba kitų saugojimu... Apsisaugo
ti 1A10 šitos ligos gali kiekvienas 
vyras ir moteris. Kalomelio te
palas gan tikrai apsaugoja, pa
vartojus tuojaus po lytinių san- 
tikiavimų. Mat, pradžioje go- 

i nokokai guli viršuje ir juos 
lengva nukauti.

Apie gydymą nėra reikalo 
kalbėti, nes' tai darbas gydytojo 

1 specialisto. Pats gonorėjos ne
išsigydysi gali ją, taip sakant, 
apmalšint, bet tai juk prisidė- 

J; si prie ligos platinimo, nes pas
kui kitą apkrėsi. Vienas rim
čiausių gonorėjos 'tyrinėtojų 
virš keturiašdešimts metų atgal 
pasakė: “Mes drįstame pasaky
ti, jogei nėra tokio skyriaus me
dicinoje, kur butų vartojama
tokis nemoksliškas gydymas,
kaip gydymas gonorėjos”. O Dr. 
Pelouze dabar prie to dar pri
deda: “Ir praėjus beveik pusei 
šimtmečio... paveikslas (daly
kai) nelabai daug.'tepasikeitė.,.” 
O toliaus jisai duoda daktarams 
šitokį patarimą: “Jei mes my
lime žmoniją, tai mums, kaip 
žmonijos gydytojams, reikia su
skubti ir surasti kaip gydyti 
gonorėją, kol pasaulis nesu
grius dėl senatvės”. Ve dėl ko 
aš ir sakiau, kad gonorėją *tu- 

I retų gydyti šiame darbe tinka
mai patyręs gydytojas. /

Vienas dalykas tai tikrai juo- 
I k i ngas. Medicina jau turi tikrų 
vaistų, kurie Apsaugoja nuo ši
tos ligos; reiški
ir reikėtų gonorėją- 
bet jinai nenyksta...

jo skoloj pasilikti. “Viktori
jos” viešbuty j jie surengė mies
to karininkams ir kitokiems 
viršininkams vakarienę, žino
ma, proletarai į tą. pokylį ne
galėjo pakliūti, nes juos niekas 
ten nekvietė. Kviečiami buvo 
■bk stambieji viršininkai ir ka
rininkai. Kvietimo laiškai bu
vo pavesta spausdinti lietuvių 
spaustuvei “Rytas”.

Toj spaustuvėj dirba vienas 
bolševikų simpatizatorius kaž
koks Kvietkauskas“, kuris suma
nė, kaip Adomas rojuj, para
gauti uždrausto vaisiaus, —pa
tekti į bolševikų rengiamą po
kylį. žmogus jis gana bailus. 
Bet jo žmona užsispyrė ir tiek. 
Na ,o kai moteris užsimano ko, 
tai reikalas gana prastas. Vy
rui sunku bėra išsisukti. Taip 
atsitiko ir su Kvietkausku. Po 
ilgo svyravimo jis noromis ne
noromis sutiko padaryti “podlo- 
gą”,—atsispausdinti sau pakvie
timus. Jį padrąsino dar vieno 
laikraščio redakcijos narys, sa
kydamas, eik į tą pokylį; aš tau 
duosiu paliudijimą, kad esi laik
raščio atstovas.

Paskirtą dieną Kvietkauskas 
su savo žmona ir kitais šeimos 
nariais nutraukė į viešbutį. Iš 
pradžių viskas ėjo kaip per 
sviestą. Bet kai susėdo prie sta
lų, rengėjai tuoj pastebėjo, kad 
randasi ir nekviestų svečių. 
Mat, laiškų buvo išsiuntinėta 
žinomas skaičius', o tuo tarpu 
žmonių atsirado daugiau. Ne
prašyti svečiai irgi pasijuto ne
smagiai. Truputį užkandę, jie 
bandė pasprukti. Tačiau prie 
durų juos sulaikė ir paprašė 
pasiaiškinti. Pirmiausiai pa
klausė, kur jie gavo kvietimo 
laiškus. Kvietkauskas atsakė, 
kad tuos laiškus jis gavęs spaus
tuvėj. Tuoj telefonu tapo pa
šauktas spaustuves vedėjas, ku-

Spalių 16 d. Klaipėdos Sporto 
Sąjunga surengė paskaitą apie 
kūno kultūros' reikalingumą. 
Prelegentu buvo gimnazijos mo
kytojas ponas Bertulis. Pre
legentas gana tiksliai išaiškino 
fizikos kultūros svarbumą. 
Kiekviena tauta, sakė jis, kuri 
tik nori gyvuoti, privalo būti 
sveika įr stipri fiziškai. To
dėl žmonių sveikata turi rūpin
tis visi. Tatai ypač turi apeiti 
valstybei. Tėvai irgi privalo 
neužmiršti, kad sveikame kūne 
yra ir sveika dvasia.

Koncertai ir vakarai
Spalių mėnesyje Konservato

rijos Simfonijos Orkestras St. [ 
Šimkaus diriguojamas davė pir
mą šį sezoną koncertą, šaulių 
namo svetaine buvo pilna pub
likos. Tad koncertas tikrai 
puikiai pavyto ir žmonėms pa
tiko. *

Spalių 26 d. šaulių name 
Sporto Sąjunga turėjo savo va
karą. Statė veikalą “Futbolia- 
dą”. Tai linksma trijų veiks
mų komedija. Vaidinimas buvo 
tikrai puikus. Vakarą reikia 
skaityti pavykusiu.

Pašto tarnautoją surimtėjimas
Lapkričio 30 d. pašto tarnau-

Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą — 6 DIENOS “ 1

PER BREMENĄ k ’
Keliaukit greičiausiu pasauly laivu

DKEMEN
Laivas EUROPA dabar budavojamas ir veikt 

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

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

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrįžimo liudymų ir kitų informacių 

atsiklauskit savo vietinio agento arba

NCIII tllHAS i

k LLCYI)
W. Randolph S't., Chicago.

KONTESTAS

MAM” KONTESTAS
‘ L

■ I I I I II . .......  ■ .......................... ...

KONTESTAS
v

VYMS!A ei 9Rn
dovana Hlju

2000 dol. Dovanų Išlošimui
butų galima 

išnaikinti, 
O dėl ko

Bereikalingas 
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.
Šaltį jie leidžia “persirgimui”.
Jie laukia kad galvos skausmas “pe

reitų”.
Jei serga neuralgia ar neuritu, jie pasi

tiki geriau jaustis sekantį rytą.
Tuom gi tarpu jie kenčia bereikalingą 

skausmą. Bereikalingą dėlto, kad yra 
antidotas. Bayer Aspirin visada greitai 
pagelbsti nuo visokią skausmų kuriuos 
mes sykį turėdavom perkęsti. Jei skau
smas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo priežasties.

Jus išvengsite daug skausmų ir nesma
gumų per daugumą vartojimų Bayer As
pirin. Apsaugok save pirkdamas tikrus. 
Bayer yra saugus Visada tas pats. 
Visose aptiekose.

ICAYI II ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko MonoaeeUeacidestcr of Sallcylicacid

NAUJIENŲ METINIS

KONCERT
^XXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Sausio 19,1930
Lietuviu Auditorijoj

3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

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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ŽINIOS
Amerikos visuomenė reikalau

ja pramogų įvairumo. Bet kur, 
tarp visų formų pramogų, — 
pradedant menkiausiu teatrėliu 
ir baigiant
surasime tokio

Jūsų saugumui
’ol i c i j os k om i si on i ori u s 
Russ

dio
JO:;
yra taip p.įeinama 

i įtapo būtina 
klasiška opera — kiekvienai šeimynai 

įvairimo ir už nai ypatai.

rėva iuksas. Radio pramo-jmę šių dienų gyvenimui E. F. 
prieinamos \ įsiems. RndioJ McDonald, Zenith Radio korpo- 

pramoga, racijos prezidentas, 
reikmenų | 

ir kiekvie-l

■taip*pigią-kainą, kaip per radio ; Į Radio setai, perkami šiandie,1 
Kada mes nus'iperkame biletus j tarnaus jums penkerius metus. I 
teatrui, tai turimo sėdėti per j Juose nėra kam nusidėvėti, iš- į 
visą programą, ar jis mums pa-1 skyrus’ tūbas. Radio reikšmė: 
tinka, ar ne. Kitaip niekais nu- |{įis iš dienos dienon. Jokis na- 
eis musų investmentas vakare ma 
pramogai. O čia, prie pačių mu-| 
su pirštų, radio turi pgnkis 
šimtus įvairių įvairiausių pra
mogų kiekvieną vakarą. Ir ne
reikia net iš namų išeiti. Tik 
paspauskite guziką ir turit? 
programą, kokio norite.

kad ir taip menkas, šian
dien nebegali apseiti be radio.

Taip kalba apie radio reikš-

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

15995—J. Vaičiului
15999—-O. Vilcauskienei 
15997 A. Skipičiui 
2526(1—A. Zaw<ickiui

16021—S. Matukienei
16008—M. Markuševičienei
25269—O. Parlockienei
16025—Z. Večinienei
21515—S. Murauskienei 
16020-16022 R. Petrauskienei 
16007 U. Jonaitienei
25351—V. Viii. Petrauskaitei
25352 -A. Stočkui
25356 O. Pikelienei
25358—-P. šinskiui
25359—P. Valcš i u n i c n c i

J Mes išmokinsime kaip 
I (tezaininti ir pasisiurj 
Ji dreses ir kitus drabu- 

I žius dėl savęs, arba 
kaipo profesijų. Pa
mokos dienų ir vaka-

1 rais. Ateikit ar rašy- 
i kil dėl nemokamos 

informacijų knygos.
MASTER COLLEGE

N. State St. cor. Lake St.
10 augliai

F. KASNICKA, principalas

15871—S. 
15958—E. 
25320—J.
15978—E. 
25325 
56697
16005—P.

125261 -K.
! 16003—U. 
1600—M. 
25263—0.
16032—U.

Skabu rekienei 
Kaulavičaitci 
Vaičekauskui
Karalienei 

—S. Vaitkui 
—J. Tenterieaei

Jonikienei 
Simaičiui 
Bruienei 
Fabijonienei 
Rimkienei 
Tamošiūnaitei

190

JOS

kada

Atsargiai vi-

patvarkymų

Wm.
11, šios savaitės biulete- 

ne įspėja čikagiečius:-
Varydamas toliau vajų, kad 

priteršti automobilistus pildyti 
tiafiko parėdymus, policijos de
partamentas ir parkų tarybos 
darbuojasi, idant tie parėdymai 
butų tikrai pildomi. z

Analizas autų nelaimių, pasi
taikiusių nuo 'to laiko,
pradėta šis vajus (būtent nuo 
7 spalių 1929 in.), parodo, jo
gui didžiausias nelaimių skai
čius pasitaiko prie kryžkelių.

A beina publika nuolankiai ii 
nuoširdžiai yra prašoma koope
ruoti su policija ii parkų tary
bomis važiuojant 
suomet ir visur 
miesto ir valstijos
regu 1 i uo j ančių t raf i ką.

Visuomet atminkite, kad rau
dona šviesa reikalauja trafilįą 
sustoti ir laukti, žalia šviesa 
reikalauja trafiką judėti, išsky
rus tuos atsitikimus, kada ten
ka jsustoti, idant išvengti susi- 
kulįmo (kolizijos) ar kitokios 
nelaimės arba kada trafiką su
stabdo policininkas stovis 
gybai. Geltonoji šviesa 
kad reikia prisirengti 
nai, bet

sar- 
reiškia, 
permai- 

įtrafikas neprivalo ju-
kol nepasirodys žalia

Radio — prieinamiau
sią reikmenė

Vaizduodami žmonių veiklą, 
toj ar kitoj gadynėj; pažymė
dami tą ar kitą laikotarpį žmo
nijos istorijoj, — užtiksime 
vieną, pamatinį veiksnį, būtent 
troškimą sveikos pramogos.

Taip saki
Jr., prezidei
korporacijos.

Istorija visų laikų, rasių, ti
kybų patvirtina tą pareiškimą. 
Pramogos veikmė i žmonių ra- 
sę. kaip sveikas pasilsis, pasta
to ją eilėje būtiniausių veikme-

F. McDonald,
Senith Radio

nų.
Pramogos, bendrai imant, es

ti visokių visokiausių rūšių. 
Vienok mes, dabartinės gadynės 
žmonės, turime laimės gėrėtis 
ypatinga pramogos rūšimi, ku
rios nežinojo musų pirmtaku- 
nai.

Aš kalbu apie radio progra
mas, pigiausią, Įvairiausią pra
mogų rūšį *iš visų, kokias tik 
žmonija yra kada nors turėjusi.

Radio. su jo nematomu bal
su, pasiekiąs atokiausias ą^ie- 
"linkes, tolimiausias vietas, turi 
humanitarės, auklėjančios, so- 
cialės Įtakos. Ir tatai tik dabar 
pradedama suprasti.

rali kaštuoti pigiau? 
kartais pasitaikytų 

jei taupumas

pramogos per radio yra pigiau
sios. Ar daug žmonių supranta, 
kad mažiau kaip už vieną cen
tą valandai kiekvienas namas, 
kiekviena šeima gali naudotiš 
$75.000,000 vertės pramogomis' 
per visus metus? Kokia kita 
pramoga 
Ir jeigu
sunkesnis' laikas, 
taptų reikalingas ne vienai šei
mynai, tai radio reikšmė toms 
šeimynoms pasidarytų dar di
desnė. Ba pramogos per radio 
visiems metams kaštuoja ma
žiau, nei vienas vakaras teatre.

Kai kurie sako, kad radio 
yra kiksas, prašmatnumas. Ra-

Perdaug rūgščių da 
ro liguistumą - at- 

sikratykit jų!
Rūgštus skilvis, nevirškini

mas, gasai. Tai yra ženklai, ku
rie paprastai reiškia vieną ir 
tą patį dalyką: perdaug rūgščių. 
Skilvio nervai buvo perdaug 
stimuliuojami. Perdaug rūgščių 
padaro maistą surugusį skilvy 
ir žarnose.

Pataisyti perviršį rūgščių ga
lima su alkali. Geriausia šiam 
tikslui alkali forma yra Phillips 
Milk of Magnesia. Tik paimkit 
šaukštą šio nekenksmingo, be
veik beskonio preparato, viena
me stikle vandens. Jis veikia 
tuojaus. Skilvis pasidaro saldus. 
Už penkių minučių jus vėl links
mas! Jūsų rėmuo, galvos skau
dėjimas, gasai, aitrumas, ar ne
virškinimas išnyko!

Pažink it Phillips Milk of Mag
nesia ir jus niekad daugiau ne
bevartosite šiurkščių metodų. 
Tai yra malonus būdas — veik
mingas būdas alkalinizuoti si
stemą; pašalinti rūgščių pervir
ši.

Phillips Milk of Magnesia bu
vo daktarų patariamas per virš 
50 metų. 25c ir 50c bonkutės vi
sose aptiekose. žiūrėkit, kad 
gautumėt tikrą.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pjrmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

Šalčiai, kurie išsivysto
i pneumonią 

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do genialų augimą.

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

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit’juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priiinnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalu augimą.

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

CREOMULSION
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 i kitus miestus. Perkanti 
mažiaus kaip G rekordus, prisiųskite ekst
ra 50 c. už supakavimą.

Radio, 9 tubi), 3 screen 
grid tūbos, 
speakeris, kaina su tū
bomis, su kabi- CGO 
netu, su viskuo

26106 Ar žinai kaip gerai, polka 
Mano tėvelis, Valcas

Petro Sarpaliaus ork. Dainuoja J. Sarsevičius
26107 Kraic Polka <

Džiaugsmo valandos, Mazurka 
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26103 Petro vestuvės. Komiška Scena 
Atliko Juozas Uktveris, Adelė Zavistaitė 

Senis Petras, Polka
Petro Sarpaliaus Orkestrą 

26100 Apt 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 Amatninku Daina •••
Petras Petraitis, Baritopąs su ork. akomp. 

Obuolys
Petras Petraitis, Baritonas su ork. akomp. 

26097 Gaspadinė Rozalija 
Jonas Pas Rožę

Dynamic26098 Barborytė Nosį Trina, 
Alutis ir Žemės Rojus 

16140F Linksmą dieną mums nušvito 
Pulkim ant kelių

Jonas Butėnas, Baritonas, su 
Vargonų Akompan. 

16148 Senelio Polka 
Jaunas Senis

A. Vanagaitis ir Akiras, 
Pasikalbėjimas pu 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 

161331'' Žideli-Judeli, Polka 
F. Stankūnas 

Kariška Polka 
16112F Magdės Polka 

Medžiotojo Valcas
26022 Sveikas Jėzau Gimusis 

Linksmą Giesmę Mes
Užtrauksim

Brooklyno Mišras Kvartetas
26023 Gul šiandieną

Atsiskubino Betlejun 
Brooklyno Mišras Kvartetas 

16145F Pragėriau Žirgeli 
A. Vanagaitis 

Eisim Laukan 
A. Vanagaitis 

16141FGul šiandieną
Sveikas Jėzau Mažiausias 

16146F šalčiai ir Merginos 
Linksmas Amerikietis 

16142F Paprieniokų Polka 
Prano Polka 

16144F Mergyte Jaunoji 
Motušaitė Mielą 

16136F Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymas 

16137F žalia Girele 
Lik su Dievu Panitėlia 

16139F Oi. Skauda, Skauda 
l Aš Žirgeli Balnosiu 
16143F Petro Polka 

Vestuvių 
Dzūkų Kraštas 
Kudlis, su Kanklėmis 
Bernužėli, Nevesk Pačios 
Sibiro Tremtinys 
Saulelė Raudona 
Aš BijauPasakyt

Stasys Pilka

KAIP LAIMĖTI DOVANAS

KUPONAS

NAUJIENOS
Chicago, Illinois1739 South Halsted Street

* •>

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

Vertės $11.50

Dovanos Jambais! i

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

Vertės $13.50

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL

Vardas:

Adresas:

(laukite Alfred Racing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

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

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

DOVANOS
Už 3 metines prenumeratas gaus ALFRED HOCKEY SKATES 

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

SKATES aluminum apdirbtas su batais vertes $7.50.
Už vieną metinę arba 3 pusmetines prenumeratas Kontestantas 

gaus gražias ROGUTES.
VAIKAI IR MERGAITĖS' NESNAUSKITE. RAŠYKITE 

ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

Iškirpk šį kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

JUST KIDS—Ambitions By Ad Carter I

26070
26087

126073

Lietuviški Radio Programai per W. C. 
1 iki 2 po pietų.

50924

Naujas grojiklis pia- 
nas, kaina .............. 1 ***/

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

F. L. kiekvienų nedėldienį nuo
Per W. H. F. C. kas ketvergę, nuo 7 iki 8 vai. vak., 

duodami lėšomis Jos. F. Budriko korporacijos.

KO
Jos. F. Budrik, Ine

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

f

1
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The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the lathuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, UI. Telefonas Roosevelt 8500.

GIRTUOKLYBĖ DIDĖJA

Organizacija, kuri rūpinasi blaivybės skleidimu 
Amerikoje, vadinama “Moderation League”, turinti sa
vo raštinę New Yorke, sako, kad per vienus 1928 metus 
girtuoklybė 565-iuose Jungtinių Valstijų miestuose pa
didėjo 5.5 nuošimčiais.

Tos organizacijos surinktos skaitlinės rodo, kad 
565 miestuose 1927 m. buvo 704,336 areštai dėl girtuok- 
lybės. O 1928 m/ tuose pačiuose miestuose buvo 743,369 
areštai, t. y. 39,033 daugiau, negu metais prieš tai.

Aukščiaus paminėtoji organizacija savo pranešime 
paskelbė da ir daugiau įdomių skaitlinių, liečiančių pro- 
hibicijos klausimą. Taip, statistika rodo, kad 376 mies
tuose, kurie turi rekordus areštų dėl girtuoklybės už 
pastaruosius penkioliką metų, areštų dėl girtuoklybės 
buvo daugiau 1928 m., negu 1914 m., ir sparčiausiai 
girtuoklybė augo kaip tik tosė “sausose’- valstijose, kur 
prohibicija buvo įvesta dar prieš 18-to konstitucijos 
amendmento priėmimą.

“1928 m.”, sako raportas, “areštų dėl ^irtuok- 
lybės 115 miestų tose ‘sausose’ valstijose buvo pa
daryta 145,164, kuomet 1914 m. areštų buvo 104,243. 
Tai reiškia 39 nuošimčių padidėjimą, palyginant su 
1914 m., ir iš to matyt, kad tose “sausose’ valstijose 
šiandie yra daug daugiau neblaivumo, kaip prieš 
nacionalės prohibicijos įvedimą. Šitą faktą taip pat 
patvirtina skaitlinės apie mirčių skaičius dėl alko
holizmo, kurias surinko Jungtinių Valstijų cenzuso 
(žmonių surašinėjimo) biuras.”
Taigi, juo ilgiau tęsiasi Amerikoje prohibicija, juo 

labiau didėja žmonių girtuokliavimas, ir sparčiausia 
girtuokliavimas auga tose valstijose, kurios priėmė pro- 
hibiciją pirmiausia.

Tečiaus dauguma politikierių vistiek gina prohibi- 
ciją kiek drūti. Kodėl? Del to, kad prohibicija yra gau
sus grafto šaltinis politikieriams!

Iš BOLŠEVIZMO J ANARCHIZMĄ

Atskilusieji nuo “stalincų” lietuviai komunistai Ar
gentinoje, kurie leidžia laikraštėlį “Darbininkų Tiesą”, 
jau ėmė krypti anarchizmo pusėn. 21-am to laikraštėlio 
numeryje įdėtas straipsnis apie “valstybinio komunizmo 
bankrotą”, kur .tarp ko kita sakoma:

“Šiandie mes gerus faktus turime iš pačių bol
ševikų partijos, kuri Rusijoj turi savo rankose val
džią. Ką toji valdžia per 12 metų savo gyvavimo 
nuveikė? Kur jos žadėtoji darbo žmonėms laisvė? 
Ką bolševikijoj mes randame geriau, negu buržua
zinėse valstybėse? Nieko, o tarpais net dar blogiau, 
ypač žodžio ir laisvės srity. Paminėtina, kad dik
tatūra labiausiai užgulė revoliucinį elementą — 
anarkistus ir kairiuosius socialistus, kuriais šian
dien vienais (? “N.” Red.) perpildyti Rusijos kalė
jimai. Taigi šiandien tikrumoj matome, kad bolše
vikų partija paėmusi į rankas valdžią — perėjo 
kontrrevoliucijos pusėn.”
Tai yra tiesa, išimant tiktai tą straipsnio sakinį, 

kuriame tvirtinama, kad bolševikų diktatūra labiausia 
persekiojanti “revoliucinį elementą” — anarkistus ir 
kairiuosius socialistus, šis tvirtinimas neatatinka fak
tų, nes socialdemokratai bolševikijoje yra persekiojami 
ne mažiau, bet veikiausia daugiau, negu anarkistai ir 
vadinamieji kairieji socialistai (kairieji eserai). Ir kad 
socialdemokratų neapkenčia Rusijos diktatoriai labiau, 
negu kitų partijų, tai matyt iš to,’ kad sovietų spauda 
nuolatos rašo apie “menševizmo pavojų”; jeigu ką Sta
linas nori pasmerkti, tai jisai apšaukia “menševiku” ar
ba “nukrypusiu į menševizmą”. Tuo tarpu apie “anar
chizmo pavojų” arba “kairiojo socializmo (eserizmo) 
pavojų” bolševiką spauda nė neužsimena.

Bet yra tiesa, kad Rusijos komunistų partija, pa
ėmusi valdžią į savo rankas, įvedė žiauriausią despotiz
mą. Kokią iš to išvadą daro buvusieji Maskvos garbin
tojai, kurie leidžia “Darb. Tiesą”? Jų organe skaitome: 

“Deja, bolševizmo bankrotas kaip ant delno 
parodė, kad socialį klausimą jokia politinė partija 
negali išspręsti, todėl atsirado plati dirva anarkiz- 
mui, ko ligi šiol (? “N.” Red.) nebuvo. Ir dabar 
mes galime drąsiai laukti vaišingų revoliucijų, ku-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..........-.................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ‘.......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Į riose sprendžiamą galią turės anarkistai, tai yra 
liaudis.”
Tai, žinoma, gryniausia nesąmonė. Anarkizmas jo

kių revoliucijų negali įvykinti, kadangi jo principai yra 
priešingi kokiai nors nustatytai visuomenės tvarkai. 
Vyriausias anarkizmo dėsnys tai — asmens laisvė. Juo 
vadovaujantis, galima (jei yra pajėgų) nuversti esamą 
valdžią, bet tuo viskas ir baigiasi. O vien tik valdžios 
nuvertimas, nesudarant po to naujos valdžios ir neįstei
giant naujos santvarkos valstybėje, nėra jokia revoliu
cija.

Todėl anarkizmas yra visai ne revoliucinis dalykas. 
Tai yra smulkiosios buržuazijos ideologija, smulkiosios 
buržuazijos, kurią slegia ir varo į bankrotą augąs stam
busis kapitalas. Pramonės darbininkai anarkizmo idė
jas jau seniai yra metę į šalį. -

Ir dar vienas dalykas. Anarkizmą kaip tik bandė 
pradžioje vykdinti patys Rusijos bolševikai. Lenino 
agitacija, po spalių mėnesio perversmo, kad darbinin
kai imtų į savo rankas dirbtuves, o ūkininkai dvarus; 
jo garsusis obalsis “grab nagrablennoje” (grobk plėšikų 
grobį) — tai buvo grynas anarkizmas (todėl anarkistai 
tuomet ir rėmė visomis jėgomis bolševikus!). Bet šituo 
keliu eiti bolševikai negalėjo ilgą laiką. Po anarkistiš- 
kos suirutės reikėjo daryti kokią nors tvarką, ir tuomet 
iš anarkizmo išsivystė aršiausios rųšies despotizmas —- 
teroru paremta diktatūra.

Tai dar vienas įrodymas, kad anarkizmas nieko 
gero negali duoti žmonėms.

Rusijos bolševizmas subankrotavo ne dėl to, kad ji
sai yra valstybinis, bet dėl to, kad jisai yra diktatoriš
kas. Subankrotavo ne valstybingumas, bet diktatūra, 
t. y. despotiška mažumos valdžia valstybėje. O vaistas 
nuo despotizmo yra ne anarchijoje, bet demokratijoje.

Štai ko tie Argentinos lietuviai komunistai nesu
pranta. Suklaidinti atžagareiviška bolševikų agitacija 
prieš demokratiją, jie nuo vieno blogumo puola prie ki
to — nuo diktatūros garbinimo prie valstybės ir val
džios naikinimo. Bet darbininkuose jie su šitokiomis 
idėjomis pritarimo neras.

Audra Vandens Šaukšte
Trilinantis Naujų Metų romanas iš Brigeporto gyvenimo paimtas 

Rašo Aklastavenematė

Scena prie “inteligentų stalo restorane
Metais musą Pono tūkstantis 

devyni šimtai trisdešimtais' ir 
musų Didžiojo Kunigaikščio 
penkiašimitais, o Chicagos fė- 
rų trisdešimts septintais pa
saulyje dėjosi neregėstyti cu- 
dai. Profesorius Millikanas 
skaldo atomus į elektronus, ne
lyginant Lietuvos šeštos kate
gorijos valdininkas malkas j pa
galius, parėjęs iš ministerijos 
ir savo poniškos žmonos nuva
rytas pečiaus pakurti, vandens 
parnešti ir tarnaitei padėti iš 
turgaus' svarą mėsos pargaben
ti. Chicagos universiteto pro
fesorius, šimto procentų žydelis* 
Falkas, išaugino “flu” (ne 
flea) bacilas ir padidinęs' per 
mikroskopą ligi “hot dog” deš- 
riukių “saizo” nufotografavo, 
kad kiekvienas “šalčiu” apsir
gęs pats galėtų matyti kokių 
nesveikų daiktų yra užvalgęs'. 
Chicagos miestas buvo užvers
tas sniego-pusnių, nuo kurių į- 
vyko daug\šocialių trubelių ir 
šeimyniškų divorsų, nes ne tik 
daugelis singelių buvo priversti 
sėdėti namie, bet ir tikri vyrai 
nebegalėjo savo pačių reikalų 
aprūpinti. Paryžiaus madam 
Freya besižvalgydama kur var
nos lekia, pamatė danguj daug 
prajovę ir paskelbė ateinan
tiems metams didelių nelaimių, 
katastrofų, žymių žmonių mir
čių, finansinių krachų, politi
nių pervartų, gi pačiame Brid- 
geporte apsivedė a. a. Tulys, 
prezidentas Elias paskelbė, kad 
ateinančiais metai^ neišsipildys 
žydų laukimas užgimstančio ir 
atvažiuojančio Mesijošiaus, ir 
daugelio smonių ne tik darbinin
kų, bet ir biznierių laukimas 
blogesnių laikų, ir bolševikų 
raudondvary pasirodė juodasis 
maras, kurio pasekme raudoni 
kaip kraujas komunarai vienu 
metu pajuodę j a ir tampa šim
taprocentiniais' nigeriais.

Tais tai metais didžiajame 
Bridgeporto restorane prie inte
ligentų stalo kaip paprastai sė
dėjo būrelis šimtaprocentinių 
lietuvių ir kaip paprastai valgė 
lietuviškus kopūstus su “hem- 
enegsu” ir kaip paprastai svars
tė visokias aukštas ix>litiškas, 

sociales, šeimyniškas ir tautiš
kas problemas ir kaip paprastai 
labai gyvai “gossipavo” apie sa-* 
vo pačių reikalus.

Viskas buvo paprasta ir šim
tus kartų apkalbėta. Ir Ramo
ves teatras, kuriame pasekmin
gai varė tautinės kultūros dar
bą vienas grekas, rodydamas 
lietuviškai publikai Hollywoodo 
revievvs, Broadway’jos auksaka
ses (gold diggers) ir kitokias 
inspiracijas. Ir SLA. gerovės 
liga, kuri žiemos metu šiaurės 
vėjams pučiant iš North Sidės 
vis labiau plito Bridgeporte ir 
jau Sandaros ofiso lange išsta
tytas nursės paveikslas su rau
donu kryželiu rodė, kad ir ten 
yra nesveikuojančių' pacientų. 
Ir kad daktaras Graičunas ru- 
nina į prezidentus ir ligi 1000 
betrūksta vos 993 balsų. Ir kad 
Francuzai išsikraustė iš Vokie
čių Ruros krašto, ir kad grafas 
Zepelinas čia taip dažnai atva
žiuoja ne su dorais tikslais, ir 
kad Lietuvos Valdemaras lietu
viškai išvertus reiškia, kad Lie
tuvą valdė maras, bet kad Val
demaras vis tik yra šimto pro
centų lietuvis, prieš kuri net 
Tautų Sąjunga dreba, ir kad 
Geležinio Vilko išeksplodavimas 
yra paslaptis, ir kad kita “vai- 
na” bus, ir ta vaina bus dan
guj, žeifrėj ir po žeme. Visi tie 
dalykai buvo žinomi, apkalbėti 
ir pasenę. Tik viena buvo nau
ja, tai yra, kad šį vakarą yra 
Naujų Metų vakaras ir kad šį 
vakarą yra tokia valanda, ku
rią. visas svietas bučiuojasi ir 
rėkia “Happy New Year”, kąd 
tą valandą, vieną momentą vi
sas vanduo pasiverčia į vyną, ir 
kad tą momentą išsipildo visi 
žmogaus troškimai, jei tik pa
taikysi tą momentą patrokšti. 
Ir tą momentą Bridgeporto in
teligentų būrelis, įsikarščiavęs 
prie inteligentų sitalo, kaip tik 
pamiršo...

“Brolyti, ar girdėjai naujie
ną?” šurmuliui kiek aptilus pa
klausė labai girdimai vienas ki
to.—“O kas per naujiena?” — 
“Nugi Sandara rengia koncertą 
Chicagoj vasario 16 d. Lietuvių 
Auditorijoj...” —Kas sandarie- 

čiai? Aš maniau, kad sandarie- 
čiai jau negyvuoja”. — ^Kas 
tau! Jų visur rasi... Vienas jų 
prieina ir pasiūlo tikietą. Ką 
darysi, paėmė po du. Brolyti, ar 
aš tau nesakiau, kad sandarie- 
čiai dirba dėl taktiškos dirvos'...”

“Brolyti, bet juk vasario 16 
dieną kas met rengdavo Vil
niaus Vadavimo Komitetas kaip 
lietuvių liaudies šventę Tautos 
nepriklausomybės ' atgavimui 
paminėti. Kodėl šiemet kitaip?” 
nesuprato tas kitas.

“Brolyti, tu kalbi kaip ne 
tautietis. Kad Sandara rengia 
koncertą sau, tai yra vis tas 
pats ką Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas rengtų Lietuvos nepri
klausomybei. Koks skirtumas ? 
Dar daugiau pasakysiu. Jei tu, 
brolyti, to nesupranti, tai tu 
nesi sandarietis. Kas nėra san- 
dariestis, tas nėra lietuvis”.

Brolytis pasijuto įžeistas ir 
pradėjo čiupinėti savo vandens 
stiklą.

“Kai zelsiu tai bus tau ne 
lietuvis! Kas aš, nigeris ar ką, 
o kas tu?”...

“Spiauk, brolyti”, įsikišo tre
čias, “matai kad jis kalba pa
siskaitęs “Sandaros” kalėdinio 
numerio “dviejų draugų kalbą”; 
jis kalba ne iš savo pilvo, tad 
nėra reikalo užsigauti, nė pyk
ti”.

“Bet jis mano patriotiškus 
jausmus įžeidė”, skundėsi bro
lytis: “aš jam parodysiu! Kur 
man lazda...”, 1

“Lazda turi du galu”, paaiš
kino Daktaras su Lazda, glos
tydamas savo ilgus' usus: “Ar 
aš nesakiau jums? Aha! Inte
ligentus paniekinote, Jurgių vie
tas prileidote! žtai jums, štai 
jums! Pasikarkite, užsimuški- 
te. Kaą, man galvoj. O aš nie
kam nė pust, ir į prezidentus 
pats vienas runiju, ir ką jus 
man reiškiate”... ,

“Ar girdėsi, aš pasiūlau prie 
tvarkos. Kas paremia mano 
įnešimą ” lėtu tonu paklausė 
Seniausias Lietuvių Dentistas: 
“Tokių-nėra, priimta.—Kas dar 
turi įnešimų?”

—“E-e-e, pala, pala, aš tu
riu!” vos pro duris įsiritęs 
trumpas ir apvalus lyg bomba 
sušuko Lukošius Evangelistas, 
pagarsėjęs Bridgeporto anekdo- 
tininkas ir biznierių juokinto- 
jas.

—“Duok jam balsą, jau, be- 
abejo, vėl kokį riebų džioką kur 
girdėjo, o prie vakarienės rie
bius džiokus aš labai mėgstu”, 
užtarė Lukošių Krukas Stora
sis.

—“Pasiūlau kuoskubiaus'iai 
uždaryti visus Bridgeporto var
tus ir pastatyti šimtaprocenti
nes sargybas, kad dieną ir 
naktį dabotų...” pradėjo Luko
šius.

—“Ar girdėsi, čia ne anek
dotas, o įnešimas. Kas už Lu
košiaus įnešimą, prašau sakyti 
‘ai’ ” pertraukė Seniausias Lie
tuvių Dentistas.

—“Aaaai”, nudejavo visi kaip 
vienas.—“Išgirsime ką nors to
linančio!” nusilaižė į staltiesę 
Lietuvių Graborius: “helavalaif, 
be džiokų aš savo profesijoj nc- 
tverčiau”...

—“Maži čia džiokai, kada 
Bridgeporte velnias žin kas de
dasi”, sušuko Lukošius' visai 
piktai: “aš pasiūlau išnešti pro
testą prieš tą staipsnį ir au
torių į musų Bridgeportą neįsi
leisti'”...

—“Atsiprašau tamstą, tams
tos įnešimas dar neparemtas. 
Kas paremia Lukošiaus įnešimą? 
Second emotion? Prašau saky
ti “ai”, vėl pertraukė Dentis
tas.

—“Nereikia, jei ne džiokas”, 
atsiliepė keli balsai. “Nereikia, 
nereikia”, patvirtino likusieji.

—Orait, aš pasakysiu džio
ką. Kartą trys skačmanai at
sidūrė pas Juodąsias Jūres' ir 
nutarė eiti pasimaudyti...”, 
pradėjo Lukošius.—“Ot, tai kas 
kita. Sakyk, sakyk, Lukošiau”, 
suskato visi prašyti.

“Besirengdami skačmanai 
žiuri, kad vanduo juodas kaip 
smala”...—“Tai bus negirdėtai 
anekdotas!” nudžiugo Krukas 
Storasis: “tęsk, tęsk, Lukošiau!

Kaip dievą myli, aš laikinu to
kius anekdotus ir jau štai pra
dedu juoktis. A-ha-ha-ha...”

“Besifengdami skačmanai žiu
ri, kad vanduo juodas kaip sma
la..”—“Ha-ha-ha na, ir ką skač
manai padarė, pamatę kad van
duo yra juodas kaip smala?” 
klausytojai nedavė Lukošiui 
tęsti. — “Skačmanaiir sako: 
Vyrai, sako, gaila tokiam van
deny maudytis. Juk tai gyvi 
pinigai. Geriau prisisemkime 
musų fountain pen’us arba kaip 
čia sako “rašomąsias plunks
nas”, tad sako nebereiks inko 
arba lietuviškai sakant, atra- 
mento pirkti”...—“Na, ir prisi
sėmę?” visi kartu paklausė. — 
“Ir prisisisėmė”, patvirtino Lu
košius,—“Ha-ha-ha” juokėsi vi
si. Galų gale supyko vienas, 
rodos, Gydytojas ir Chirurgas 
ir sako: “Kokių ęia velnių juo
kiatės, kad čia nėra dar iš ko 
juoktis. Tęsk, Lukošiau! Va
dinas, skačmanai prisisiėmė sa
vo plunksnas ir parašė tą strai
psnį. kurio taip išsigandai ir 
nori Bridgeporto vartus užda
ryti?”

—“Ša, ša, vyrai, jei kalba ei
na apie straipsnius ir autorius, 
geriausias būdas įvesti cenzūrą 
ir karo lauko teismą”, išspren
dė Krukas Storasis.

—“Ką cenzūrą, ką teismą, 
pirma reikia išsiaiškinti apie ką 
tas žmogus kalba”, susinintere- 
savo Daktaras ir Chirurgas. — 
“Kas mums galvoj, karo lauko 
teismas išsiaiškins. Kam mums 
kištis į ne savo funkcijas”, pa
tarė Krukas Storasis: “Straip
sniai, raštai, knygos tai tik 
žmones paikina, ir aš sakau, 
kas nors vieną iš tų mažutėlių 
pagundys, tam reikia parišti po 
kaklu girnų kulį, ir į leiką... 
taip kaip Glovackis Ukmergėj 
darė”, i

—“Vyrai, aš vis, tik nieko čia 
nesuprantu”, /patetiškai pasakė 
Lietuvių Graborius: “Man arba 
duok ryl stof arba aš nieko ne
suprantu”... ✓

“—Gerbiamosios ir gerbia
mieji”, atsistojęs ir kimšda
mas marškinius į kelnes pradė
jo spyčių Pats Vice-Preziden- 
tas ir Laikinai Vaikščiojantis 
Prezidento Pareigas Vienoje 
Asaboje: “mes kaip tautiečiai 
ir tautietės...” —“Kur čia tau 
gerbiamosios, kur tautietės, kal
bėk j stalą”, pertraukė jį klau
sytojai.

—“Atsiprašau, džentelmeniš
kumas to reikalauja”, pataisė 
kalbėtojas ir tęsė toliau: “Ger
biamieji ir gerbiamosios, mes 
kaip tautiečiai ir tautietės tu
rėtume žinoti, kad tautietis Lu
košius tiesą sako. Mes tautie
čiai turime rūpintis tik savo 
pačių reikalais, ir aš esu griež- d*
tai nusistatęs prieš straipsnius 
ir autorius, kurie už mane dau
giau žino. Geriau mažiau žino
ti, daugiau kalbėti. Todėl aš 
paremiu Lukošiaus sumanymą”.

—“Tikras Musolinis, aš ir 
tam pritariu. Rūpinkimės savo 
pačių reikalais, that’s all”, pa
tvirtino Lietuvių Graborius: 
“Pagaliau aš maža ką išmanau 
apie tokius dalykus. Įdomu ką 
tame klausime mano musų Dva
sios Vadas. Tark, vaidila, tu 
savo žodį ir apšviesk čia mus”...

—“Vyrai ir Leidės, — ša!” 
iškilmingai prabilo vaidila: “Pir
ma negu pradėsiu kalbėti, aš 
turiu jums persistatyti...” — 
“O, nereikia, nereikia, visi skai
tėme Žioplių Skyriuj įdėtą ir 
Patrėbelio I-mo pasirašytą 
tamstai pasitikėjimą, to už
tenka, kalbėk”, nekantravo vi
sas inteligentų stalas.

—■'“Vyrai ir Leidės,— fca!” 
tęsė toliau vadila, mano politinį 
nusistatymą žinote turbūt...”— 
“No, ne,”—”Hm, —Įdomu butų 
išgirsti”, sujudo stalas.

“Gerbiamosios ir gerbiamie
ji”, vėl įsikišo pats Vice-Pre- 
zidentas ir Laikinai Vaikščio
jantis Prezidento Pareigas Vie
noje Asaboje: “Politika ir nu
sistatymas yra vienas dalykas, 
o šimto procentų tautiškumas 
yra kitas dalykas. Tad mudu 
su vaidila pasakysiva kartu. 

I Dvasios vade,kartok paskui ma
nęs žodis žodin: “Mes tikrieji

ietuviai šimto procentų tautie
čiai...”—“Mes tikrieji lietuviai, 
šimto procentų tautiečiai”...—■ 
nereikalaujame jokių filosofijų, 
nė istorijų, nė modernizmų...” 
—Nereikalaujame jokių filoso
fijų, nė istorijų, nė moderniz 
mų...” —“O tik rūpinamės savo 
pačių reikalais...”—“ O tik rū
pinamės savo pačių reikalais”. 
“Ką ten rašo koks Marksas, ar 
Debsas, ar Simanas Daukantas 
ar Daktaras Alseika, mes tiki
me, kad tikrieji Lietuvos sūnūs, 
je abejo, nepatikės tokioms kal
ioms^...—“... tikrieji Lietuvos 
sūnus, be abejo, nepatikės to
kioms kalboms”.—“Amen?” — 
“amen”.

Tą credo bekalbant keli at
sargesnieji patylomis išsprūdo 
iš restorano. Likusieji pajuto 
tokį entuziazmą, kad visi kaip 
vienas pakelė savo vandens pil
nus stiklus ir, kaip anais gerais 
priešprohibiciniais laikais, sušu
kę “Ura, tegyvuoja šimtapro
centiniai!” stiklus ištuštino ligi 
dugno.

Tuo tarpu pasitaikė kaip tik 
tas’ momentas, kada vanduo pa
virsta į vyną, ir kada išsipildo 
norai kiekvieno, kurie tuo mo
mentu spėjo panorėti...

(Bus daugiau)

MARES COUGH BALSAM 
Sustabdo kosulj 

TAKE 
MARES* 
COUGH 

BALSAM.

ištraukiant lauk 
įdegimą., kuris ir 
pagimdo/ kosulj. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekviena iš
mintinga bandy- 
m a • laikykit 
bonka namie. Pa
imkit dožą prieš 
einant gulti. Ki
ta dožą nuryki
te kai pabusite 
naktį. Tai bus

galas kosulio. Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c. ir 60c bonkutė.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj Sausio 

2, 3 ir 4
Visas kalbantis paveikslas

“Bulldog Drum- 
mond”

dalyvaujant 
RONALD COLMAN

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
“Golfers”

Kalbančios žinios.

P Korte V irgi n 20 5*4

JOSEPH VILIMAS
N a n, ) i u t v 

c KONTH \K ' OA’/t
4556 So. K<kk#ell SL Chieago, III.

1 I '



Ketvirtadienis, saus, 2, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

munšaino Čikagoj 284 žmones, 
o 1929 matais — tik 121.

Pasak policijos komisionie- 
viaus Wm. F. Russcll, 1928 me
tais buvo 106 bombų sprogi
mai, o 1929 m: 
Ui tik 88.

Autų Čikagoj 1928 m. buvo 
pavogta 10,191,

Dr. C. C. SINGLEY

jų išsprogdin-
20 W. Jackson Boulevard

Nė naujuos metuos 
nepasilsėjo

Pirmų saugiųjų šėpų, 
jiems metams prasidėjus, 
dilai išsprogdino Texaco 
lino stoty, Clay gatvėje, 
atsitiko tuoj, kaip tik išmušė
12 valandų ir prasidėjo nauji 
melai. Banditai pasipelnė tarp 
800 ir 900 dolerių.

ban-

Tai

Triukšmingai pasitiko 
naujus metus

Didesniu Triukšmu, riksmu, 
barškinimu pasitikta nauji 1930 
melai, nei bet kurie kiti Čika
gos istorijoj.

Iškilmės Luvo “šlapios“. Ma
noma, kad “slapesnes“ ne bet 
kurios kitos Naujų Metų iš
kilmės nuo to laiko, kada įėjo 
galion blaivybės įstatymai.

Bendrai imant, sausieji agen
tai nekliudė čikagiečiams pasi
likti 
'l’ik

naujus metus “šlapiai” 
areštavo apie 350 girtų, 

kad po automobiliais nepatek
tų.

Šimtas prohibicijos agentų 
buvę paskiria įvairioms vie
toms dal 
restoranų 
blaivybei.

svečiai nenusikalstų 
Prohibicijos agentai 
savo viršininkams, 

kad jie nepastebėję nusikalti
mų blaivybei. Kai kurie gi po
licininkų, skiriu padėti blaivy-

ti na, jogei tai buvęs “šlapinu
sias’’ pasitikimas per dešimtį 
metų.

Nusišovė

la-
už-

kaip George Ad-
Mano 

nes

Morrison viešbuty rasta 
vonas žmogaus, kuris čia

ams, iš Philadclphijos.
ma, kad Adams nusišovęs, 
jo rankoj rasta revolveris.

Veda ir skiriasi
Kiekvienoms keturioms 

boms vienos skirybos 
1929 melais. Circuit ir 
rior teismai 1929 metais davė 
10,366 poroms skirybas. () pa-

buvo

Izcr šiais melais išdavė 43,059 
laisniu vedyboms, v •<

Mirimai dėl munšaino
s u mažėjo

Koroneris Bundesen prane
ša, kad skaičius priepuolingų 
mirčių Čikagoj sumažėjęs 24 
nuošimčiais 1929 metais, jei pa
lyginti su tos rųšies mirčių 
skaičiumi 1928 m.

Pavyzdžiui, saužudvsčiu 1928 
metais buvo 527, o 1929 m. jų 
buvo 112.

Mirimų skaičius dėl munšai
no nupuolęs, kaip neseniai Še
rai biržoje. 1928 m. mirė dėl

o 1929 metais
— 9,536. Praėjusiais metais 
rastas didesnis nuošimtis 
vogtų autų negu 1928 m.

su
pa

Real estate biznis buvo' 
prastokas

Real Kstate biznis 1929 me
tais buvo ne taip gaivus, kaip
1928 m. Pasak rekorderio p. 
Smith, 1929 metais buvo 84,- 
019 nekilnojamos savasties per
vedimai i kitas rankas; jų kai
na siekė $63,840,632. Gi 1928 
metais pervedimų i kitas ran
kas buvo 102,399, o perves
tos savasties kaina siekusi $75,- 
549,881.

Taipjau mažesnis buvo skai
čius t rus t dydų ir morgičių.
1929 m. tokių popierų buvo 
padaryta 94,390 ir jie lietė sa
vastį $757,666,388. Gi 1928 me
tais panašių popierų padaryta 
120,<346 ir jo lietė savastį

Holęlapas banke

JD1,-

Antradienį vienų vienas ban
ditas

lėly, 
darė

padarė holdapų Highwodo 
banke, lliglnvood mies- 

Jis suvarė į šėpų ir už- 
septynius banko tarnau
ta kostumerius, o

pasigavęs $3,600 pabėgo.

Saite 1616
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 priežastj ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rušieą chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

NAUJIENAS, CH(J

Graboviai

UI

JI Lulevičius

GtABORIUS IR 
.SAMUOTOJAS 
rnauju laidotu- 
se visose mies- 

ir miesteliu 
se. Moderniška 
oplyčia veltui.

S. Halsted St. 
Chicago, III.
Tįl. Victory 1115

Pa 
tu 
to 
dul

31

S. D. LACHAVICH

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

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

Universal Restaurant
Gardus, 

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

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Lietuvis Graborius ir 
Batsamuotojas 
314 W. 23rd PI. 

Chfcago, III.
PaEarnauja laidotu- 
vė e kuopuikiausiai. 
Re i kale meldžiu at- 
sii aukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
R losevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Mažeika

oplyčia Dovanai

Stanley
Graborius ir

Balzaiįiuotojas
Modemiška

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kąina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICĄGO. ILL

IGN. J. ZOLP
Pigiausias
G r abortus

Lietuvis 
Chicagoj

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialu 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 4Gth St. Chicago, 111.

Ofiso Telefonas Vii-ginia 003(1 
Ros. Tel. Van Buren 585K

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietį), 2 iki 4 ir 

iki 8 vakaro. Nedfilioni nuo 10 iki 12 die
ni). Namą ofisas North Side

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

(>

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS’ AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

jog 
jos

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

CHIRURGAS
OAKLEY IR 24th STREET

Tel. Canal 1713-0241
Valandos: Panedčliais ir Ketvergais 

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stcte Banko

1800

Nuo 2

Nedėlioj

So. Ashland Avė

VALANDOS

iki 4:30 ir nuo 7 iki II

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St.» 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

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta apie 
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,

Rcz. 6600 South Artcsian Avciųie 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR; P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborh 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

praktikos.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

1646 W. 46th 3t,

1327 So. 49 Ct

Phone Cicero 294

Telefonas
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 52Q3

Mes esame taip ar
ti. kaip Tanjstos 

Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Undertaking Co.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

C/ciuill 3x01

pats

Naujos tarybos par 
kams

Gubernatorius Emmerson pa
liaująs tarybas Lincoln 
ir Wes t s i d ės pa rk ams. 

paskirtųjų i Weslsidės 
taryba yra .Jobu A. Pel- 

1942 *Wcsl 22ml st.

Phone
Heinlock 9252

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

Lietuviai Gydytojai

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.

skyrė 
parkui
Tarp 
parku

Graboriai

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

Autų nelaimių skaičius
1929 m.

mi rcių 
pavie- 
metais

A. A. OLIS
ADVOKATAS t

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

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL._________

P. Kazlauskis
Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunstvick 0597 

Ultravioletine šviesa ir diathermia

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotoj aj 

1344 S. 50 Avė 
CICERO. ILL.

Tel. Brunswick 0G24

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

Sekmadieniais pagal 
Cicero 

4847 W. 14 
Panedčliais, Seredomis 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

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

Tol. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Miesto ofise pagal sutarti:
127 N. Dearborn St

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

subatoj, 
ryte iš

Kūnas
P. Ma-
Auburn

■^a

A. Izabelės Adoma- 
gimines, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 

jai paskutinį pa-

1929 metais skaičius 
dėl aulų nelaimių Cook 
te buvo 1,022. (Ii 1928 
tokių nelaimių skaičius šiame
paviete buvo 1,089. 'lai nepa
prastas skaičius, kadangi mir
čių skaičius dėl autų nelaimių 
kas metai Cook paviete didėjo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
j<ad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Musu 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.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patu r 
nauju geriau ir pi- 
glau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystfis.
O V I S A. S :

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

1238 S. Halsted St- 
Tel. Victory 40RS

John Kuchinskas

MIRTIES

su. mumis 
tu. ir pa-

METINIS PAMINĖJIMAS

Kuris persiskyrė 
gruodžio 28 d., 1928 
liko dideliame nuliudime mote
rį Konstanciją, sūnų Antaną, 
dukterį Silviją, gimines ir 
draugus. Jau metai praslinko' 
nuo dienos musų mylimo vyro 
ir tėvelio mirties, bet musų 
atmintyje gyvensi amžinai. Ta
vo kūnas ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, o mes likusieji liū
dime ir tavo kapą nuolat lan
kome. Mielas, Tu pas mus ne- 
besugrįši, o mes pas tavę anks- 
čiaus ir vėliaus atkeliausime. 
Tave visuomet prisimenam ir 
graudžiom ašarom atmintį ap 
laistomo.

JUOZAPAS LESNAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 12:01 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs pusę 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kvedaines parap. Paliko dide
liame nuliudime draugus ir pa
žįstamus. Laidotuvėms rūpi
nas Ignacas Savitskas. 
pašarvotas randasi S. 
žeikos koplyčioj, 3319 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
sausio 4 dieną, 8 vai. 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iŠ ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A.jA. Juozapo Lesnaus- 
ko gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti įam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

1ZABELA ADOMAVIČIENE 
po tėvais Vartelaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 7:50 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukusi 60 me
tu amžiaus, gimusi Telšių ap., 
Kuntaučiu parapijoj, Varnaičių 
kaipie. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Buvo narė šv. Onos ir 
Tretininku draugysčių. Paliko 
dideliame nuliudime broli Joną 
Varteli, seserį Marijoną Gus
tienę ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Barborą 'Tamošauskienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 253 
W. 109 St., Roseland.

'Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 3 dieną. 8 vai. ryto iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. 
vičienės 
pažįstami 
kvibČiami 
ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 

Laidotuvėmis rūpinasi brolis 
Jonas Vartelis; telefonas Pros
pect 3466.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Heriųitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai

Pa maldos už velionio sielą 
bus laikomos penktadieny i,
sausio 3 d., 1930 m., 8 vai. 
ryto šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. Prašome giminių ir 
draugų atsilankyti.

Moteris, Vaikai 
Giminūs.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D. 
OPTOMETRISTAS

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
U201 22nd Street

(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Repu b lic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 59J3

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phonė 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 *

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

susitarimą.

st.
ir Petnyčio-

Olt. P. ZALLYS 
DENTISTAS 

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22nd St. 

Arti I/iavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredo.j ir l’ctiiyčio.i nuo ik-i 6

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir b iki 8 P. M.

Scredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal .sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel. Hyde I’ark 3395

LOVEIKIS
kvietkininKas

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314 ‘

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastehčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tų valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

va-

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2123 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tek, 
Prdspect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 78201

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 Shorc 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, 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
Telefonas Yards Q994 j

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas BordenJ 
LIETUVIS ADVOKATAS

West Adams St., Roont 2117
Tt'lephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

105

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tol. 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

ct IKI O v<uvaiu. n i. i - - ' . .

Rcz. 6611 S. Albany Avė. Tol. Bros-'Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po pint 
! pect 1930. Nedėliomis tik pagal su- 7 iki 8 vai. Nedė). nuo 10 iki 12,

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSallv Street 
CHICAGO, ILL.

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

tarti. Rcz. Telephone Plaza 3202 Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Į IMPERFECT IN ORIGINAL Įj



Ketvirtadienis, saus. 2, 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS
1 ■■ ——— I

Ne naujuos metuos 
nepasilsėjo

Pirmų. saugiųjų šėpą, Nau
jiems metams prasidėjus, ban
ditai išsprogdino Texaco gazo
lino stoty, Clay gatvėje. Tai 
atsitiko tuoj, kaip tik išmušė 
12 valandą ir prasidėjo nauji 
melai. Banditai pasipelnė tarp 
800 ir 900 dolerių.

munšaino Čikagoj 284 žmonės, 
o 1929 matais — tik 121.

Pasak policijos komisionie- 
riaus Wm. F. Russell, 1928 me
tais buvo 106 bombų sprogi
mai, o 1929 ni; jų išsprogdin
ta tik 88.

Autų Čikagoj 1928 m. buvo 
pavogta 10,191, o 1929 melais 
— 9,536. Praėjusiais melais su
rastas didesnis nuošimtis pa
vogtų aulų negu 1928 m.

Triukšmingai pasitiko 
naujus metus

Didesniu triukšmu, riksmu, 
barškinimu pasitikta nauji 1930 
metai, nei bet kurie kiti Čika
gos istorijoj.

Iškilmės buvo “šlapios”. Ma
noma, kad “slapesnės” ne bet 
kurios kitos Naujų Melų iš
kilmės nuo to laiko, kada įėjo 
galion blaivybės įstatymai.

Bendrai imant, sausieji agen
tai nekliudė čikagiečiams pasi
tikti naujus metus “šlapiai”. 
Tik areštavo apie 350 girtų, 
kad i>o automobiliais nepatek
tų.

Šimtas probibicijos agentų 
buvę paskirta įvairioms vie
toms daboti, kad kabaretų ir 
restoranų svečiai nenusikalstų 
blaivybei. Probibicijos agentai 
telelonavę savo viršininkams, 
kad jie nepastebėjo nusikalti
mų blaivybei. Kai kurie gi po
licininkų, skirtų padėti blaivy
bės agentams pareigas eiti, tvir
tina, jogei tai buvęs “šlapiail
sias” pasitikimas per dešimtį 
metų.

Real estate biznis buvo 
prastokas

Real Estate biznis 1929 me
tais buvo ne taip gaivus, kaip
1928 m. Pasak rekorderio p. 
Smith, 1929 metais buvo 84,- 
019 nekilnojamos sąvasties per
vedimai į kitas rankas; jų kai
na siekė $63,840,632. Gi 1928 
metais pervedimų į kitas ran
kas buvo 102,399, o perves
tos savasties Jtaina siekusi $75,- 
549,881. Z

Taipjau mažesnis buvo skai
čius Irusi dydų ir morgičių.
1929 m. lokių popierų buvo 
padaryta 91,390 ir jie lietė sa
vastį $757,666,388. Gi 1928 me
lais panašių popierų padaryta 
120,316 ir jo lietė savastį $1,- 
039,132,235.

Hol^apas banke
Antradienį vienų vienas ban

ditas padarė holdapą Highvvodo 
State banke, lliglnvood mies
tely. Jis suvarė į šėpą ir už
darė septynius banko tarnau
tojus ir kostum-erius, o pats 
pasigavęs $3,600 pabėgo.

Nusišovė
Morrison viešbuty rasta la

vonas žmogaus, kuris ėia už
siregistravo, kaip George Ad
ams, iš Philadelphijos. Mano
ma, kad Adams nusišovęs, nes 
jo rankoj rasta revolveris.

Naujos tarybos par
kams

Gubernatorius Emmerson pa
skyrė naujas tarybas Lincoln 
parkui ir VVestsides parkams. 
Tarp paskirtųjų į VVestsidės 
parkų tarybą yra John A. Pet
ka, 1942 VVcst 22nd st.

Autų nelaimiu skaičius
1929 m.

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 jum surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rušieą chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:•
nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 

nuo 3 iki 4:30 po piet.
Nedėlioj

nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.
* -

* S
Universal Restaurant

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

A. A. 
Norkus, 

sav.
750 West 31st St.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR

BALSAM GOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115 

-O-------

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Modemiška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai
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, 111.

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

ŽMOGAUS
AKIS

Ofiso Telefonus Virglnia 0036 
Rcs. Tel. Van Buicn 5K5S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer A ve.
Valandos 11 ryto iki 1 po vietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 iki 12 die

ni). Namų ofisas North Side
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

CHICAGO. ILL.

Rezidencijos Tel. Midvvav 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.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 11
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 1464

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

\ •
Phone 

Ueinlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

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 praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

l’hone Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

l’hone Kenwood 1.752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiku 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
—’>»— X ■■ ii — ■■ wMM—

____ Advokatai_______

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: muo 6 iki 8 vai. kiekviena 

. vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Graboriai____
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai

710 W. ISth Street
Caudl 3161

Veda ir skiriasi
Kiekvienoms keturioms vedy

boms vienos skirybos buvo 
1929 melais. Circuit ir Supe- 
rior teismai 1929 metais davė 
10,366 poroms skirybas. O pa
vieto klerkas Bobert M. S\vei- 
tzer šiais melais išdavė 13,059 
laisnių vedyboms.

Mirimai dėl munšaino 
sumažėjo

Koroneris Bundesen prane
ša, kad skaičius priepuolingų 
mirčių Čikagoj sumažėjęs 24 
nuošimčiais 1929 metais, jei pa
lyginti su tos rūšies mirčių 
skaičiumi 1928 m.

Pavyzdžiui, saužudvsčiu 1928 
metais buvo 527, o 1929 m. jų 
buvo 112.

Mirimų skaičius dėl munšai
no nupuolęs, kaip neseniai Še
rai biržoje. 1928 m. mirė dėl

1929 metais skaičius mirčių 
dėl aulų nelaimių Cook pavie
te buvo 1,022. Gi 1928 metais 
tokių nelaimių skaičius šiame 
paviete buvo 1,089. Tai nepa
prastas skaičius, kadangi mir
čių skaičius dėl autų nelaimių 
kas melai Cook paviete didėjo.

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

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 Avė.
CHICAGO. ILL.

METINIS PAMINĖJIMAS

ANTANO JANULIO MIRTIES

Kuris persiskyrė su. mumis 
gruodžio 28 d., 1928 m. ir pa
liko dideliame nubudime mote
rį Konstanciją, sūnų Antaną, 
dukterį Silviją, gimines ir 
draugus. Jau metai praslinko 
nuo dienos musu mylimo vyro 
ir tėvelio mirties, bet musų 
atmintyje gyvensi amžinai. Ta
vo kūnas ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, o mes likusieji liū
dime ir tavo kapą nuolat lan-s 
kome. Mielas, Tu pas mus ne- 
besugrįši, o mes pas tavę anks
čiau s ir vėliaus atkeliausime. 
Tave visuomet prisimenam ir 
graudžiom ašarom atminti ap
laistomo.

Pamaldos už velioniu sielą 
bus laikomos penktadienyi, 
sausio 3 d., 1930 m., 8 vai. 
ryto šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj. Prašome giminiu ir 
draugų atsilankyti.

Moteris, Vaikai ir 
Giminės.

J UOZAPAS LESNAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1 dieną, 12:01 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukęs pusę 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kvedainės para p. Paliko dide
liame nubudime draugus ir pa
žįstamus. Laidotuvėms rūpi
nas Ignacas Savitskas. Kūnas 
pašarvotas randasi S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
sausio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lesnaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti iam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- I 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

IZABELA ADOMAVIČIENĖ 
po tėvais Vartelaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 7:50 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukusi 60 me
tu amžiaus, gimusi Telšių ap., 
Kuntaučių parapijoj, Varnaičių 
kaime. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Buvo nare šv. Onos ir 
Tretininku draugysčių. Paliko 
dideliame nubudime brolį Joną 
Varteli, seserį Marijoną Gus
tienę ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Barborą Tamošauskienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 253 
W. 109 St., Roseland.

'Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
sausio 3 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu i Visu šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos namaklos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izabelos Adoma
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Brolis, Sesuo ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 

Laidotuvėmis rūpinasi brolis 
Jonas Vartelis; telefonas Pros- 
pect 3466.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tanjstos 
Telefonas

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Syrewicze
Graboriai ir
Balzamuoto  jai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse pats r 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Srie grabų išdir- 

ystfis.
OFISAS:

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

<238* S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Heriuitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue 
Platt Bklg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0523

__ Lietuviai Gydytojai__

dr. £1 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. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvvic'k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: . 1

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

l’hone 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 6610 S. Mapleivood Avė. 

Telefonas Republic 78G8 
CHICAGO, ILL. «

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South VVallace Street

Phone Canal 2118 4 
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 *

l’hone Boulevard 8483
DR. MARGERIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

nuo 6 iki 8 vakare
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomisv tik pagal su
tartį. "

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

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

_________CHICAGO, ILL._________

Dr. A. P. Kazlauskis
, Dcntistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residence l’hone Hemlock 7691

Tel. Brunstvick 0G24

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidej 
1579 Mihvaukee Avė.

Kambarys 20G 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4817 W. 14 St.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East Ul-th Street, 
kampas Wabash Avė. 
l’hone Pulhnan 0#856 

Gasas, X-Spinduliai *ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Įvairus Gydytojai__ _
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mihvaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir b iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

dITeržman
— 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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moterišku, 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
Telefonas Yards Q9^4

DR, MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rcz. Telephone l’laza 3202

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki G vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. I’ullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

. Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas ■ Į

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. . j



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

West Pullman
“Pisatelių” susirinkimas

>iuras susirinko, 
kokiais bu-

Vieną gražų vakarą West 
Pullmano biuras, turėjo susirin
kimą pas komisarų pisaleli “Se
na
idant apsvarstyti, 
dais galima sėkmingiau kovoti 
prieš “kramolnikus“, “menše
vikus”, prieš “7 West Pullma
no brolius.”

Senas Narys, žinodamas iš 
anksto, kad susilauks garbin
gų svečių, šitaip iškilmingam 
Įvykiui pasidarė ociščennos. 
Juk numanė, kad be jos biu
ras negalės dalykus sėkmingai! 
svarstyti.

štai ir svečiai pas Sena 
atsilankė. Jie buvo: 
komisarų Reporteris 
Wcst Pullmanietis ir 
ra draugų — vienas

I
tą ta’p\ I uvo rašytis bet lai 
niekis. Nes tie žodžiai yra mu
sų žodyno perlai. Tu, matyli, 
dar prisilaikai bnižuaziškų pa
pročių rašydamas.

I Tu rasai, kad kas ten užpa
kalyje RuikOs stovėjęs, kad kas 
ten eidamas per auzas galė
jęs fundyti. Reikėjo stačiai pa- 
sakyti, kad A. Statkus l'inan- 

I savęs Ruikų. 
dar galutinai

" Kokio čia 
kia? Galėjai 
popiera viską 
gali pakęsti ir musų paleistus 
gandus, buk A. Statkus finan
savęs Ruikų!

— Na, lai, bratec, dar po 
vieną Lenino garbei pra
bilo Senas Narys. - Kitą kar

O tu kalbi, kad 
neištiria.

bieso ištirti rei- 
tiesiai rėžti, ba

tovarišč — čia
>5 kuopos su-

tą rašydamas pasakysiu, 
stovėjo Ruikos užpakalyj!

Maršalka — atsil
Spirgas.

— No ne,
| kalbame ne apie

arl sirinkimų. Mes iš anksto žino- 
Špjegas, jome, kad kaip Ruika atsistos, 

Senas Laj maršalka bus užpakaly jo.
dar po-1 Bet čia kalbama, kad Senas 
plungiš- Xarys turi parašyti ką nors

kis, o kitas taip sau — papra- apįe ą Statkų. O kad išpusti 
stas dzūkelis, bet ištikimas bol-1 burbulą, tai reikia pri-
ševizmui; nors ir keliaklupš- kergtj jr Gelbėjimo Komitetą, 
čiais jis daug kartų yra ėjęs, |įr Xarbutų galima bus įmai- 
bel vis bolševizmo labui!

Pirm pradėsiant svarstyti 
rimtuosius reikalus, Senas Na
rys pakvietė svečius paimti po 
vienų ant /rasos. Senas Na
rys, apsilaižęs, kad očiščenna- 
ja yra gera, ir atsidusęs iš gi
lumos pilvo, prabilo:

— Tovarišči! Ką manote apie 
mano pilvasopiškų korespon
dencijų, kuri talpinta komisarų 
gazietoje per visų "savaitę? Pra
dėjau jų su septyniais broliais 
ir baigiau pakartodamas musų 
garsaus vado Kvailonio žod
žiais... Kų manote 
raštą?

— Nė taip jau 
prastas, tavorščiau
ry, — atsiliepė komisarų Re- 
porteris. — Tau reikėjo daž
niau kartoti šiuos žodžius: 
menševikai, smalaviriai, men- 
ševikiški buožės, kukoriai, ga
vo per nosį! Tai butų stipres
nis raštas išrodęs. O dabar lig

apie mano

geras, nei
Senas Na-

— Bet kaip bus su teisybe? 
— įsimaišė dar vienas kalbon.

Kai dėl teisybės, tai kur 
tu rasi ją, tų teisybę? — at
kirto komisarų Reporteris. — 
O už vis mažiau jos pas mus, 
bolševikus. Nes, žinote, teisy
bė yra brangiausias dalykas 
pasaulyje, o mes proletarai, 
biedni žmonės. Lai jau pasa
koja teisybę buržujai, kurie 
turtingesni.

— Nu, tak po odnoj! — pa
ragino šeimininkas, Senas Na
rys — Bratcy, na zdarovyje 
tovarišča Stalinai

— Jeigu dar liko, tak ieščio

Spedaltataa rodyme ebronitką ir nauju U- 
KU Jei kiti negalėjo jutnia 14<ydytl. atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas llerzamlnari* 
maa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei at apal- 
imsiu Jus gydyti, sveikata joms augry*. Ei. 
kit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegzaminavimo—kas Jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson BlvdM netoli State 

Kambarys 1016 
Imkit elevatoriu 

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

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no pietų.

tuški Rasėji!
— Ale čta labai gardzi — 

prabilo dzūkelis. — Gausi doc 
ir man preskripšina, drauge.

— Rašyti tai rašyti, bet klau
simas, ar mes atsiekiame savo 
tikslų — tęsė kalbų Senas West 
Pullmanietis. — Musų draugai 
roselandiečiai, po PusžemaiČio 
komanda, žiūrėkite ką jie nu
veikia. Jie pradėjo kedenti vie
nų aptiekorių ir kedeno tol, 
kol jis nesusiprato. O dabar 
jie kelia jį i padangę, nes, mat, 
tas aptiekorius “susiprato” ir 
užsidėjo sau piniginę bausmę. 
O mums pinigų visuomet trūk
sta. Tai ir mes turėtumėm tru
putį daugiau pagalvoti. Gal ir 
mes surastumėm priemonių 
buržujų kišenėms pakratyti.

— Urra! Na zdorovje tova
rišča Pusžemaitis!
keli balsai lygiai. Pripilta stik
leliai. O kalbėtojas argumen
tavo toliau: — Gal gautumėm 
nors kiek aukštesnį čynų iš 
komisarų.

— Žinote, dar liko po vie
ną. O kai išmesime, tai aš čia 
turiu pagaminęs rezoliucijų 
Naujiems Metams. Klausykitės 
ir sutiksite, štai ji:

1. Mes, bolševikai, rašydami 
apie Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje, privalome 
nuduoti, buk mums 
ginti Susivienijimas 
žujų, o patys turime 
ti, kad tikrai mums
tai Susivienijimo červoncai.

2. 55 kuopoje turime bal
suoti prieš bet kokį sumany
mą, kurį paduotų bile vienas 
iš septynių brolių — nors ir 
butų tas sumanymas labai nau
dingas kuopai.

3. Mes turime savo spaudų, 
tad su pradžia 1930 metų grie- 
biamės PusžemaiČio taktikos.

4. Kuo tankiausia rašykime 
apie Ruikų ir išreiškime abe
jonės, iš kur jis gauna pini
gų, nors ir kuo puikiausia ži
nosime, kad taip nėra, kaip 
rašome.

5. Remkime musų pirminin
kų, kuris iš karto trims ponams 
tarnauja; kuris, reikalui esant, 
gali būti klerikalas, tautietis 
ir bolševikas.

6. Naujiems metams, už gc-

sušuko

St.

RAMOVA
THEATRE

35tk and Halated Streets

visuomet 
rupi ap- 

nuo bur- 
neužmirŠ- 
rupi tik-

M. Yozavitas
dalyvaus Chicagos Lie-

Savi tarpinės Pašalpos
Jis 

tuvių 
Draugijos koncerlo-baliaus pro- 
grame, sekmadienį, sausio 5 
d., Wick.er Park svetainėje.

a ts i žymė-

maršalkai, 
įsakymų, 

ia iš ko-

rų pasidarbavimų, surengkime 
siurpraiz parę pirmininkui, kad 
dovanų nupirkti už 
j imą.

7. Musų senajam 
už pildymą musų 
gauti kokį nors čy 
m išarti.

8. Musų plungiškiui, kuris 
remiasi Į sienas, idant pasilai
kyti prie bolševizmo, reikia su
teikti naujų molitvų — jo dva
siai sustiprinti. ,

9. Rutinai surasti būdą, kad 
prisitaikyti prie kuopos červon
cų; vienas lokių būdų yra duo
ti įnešimus, kad kuopa aukau
tų musų fondams.

šiuos punktus be 
nežiūrint, ar bus
ar ne, bile lik

priimta 
Dar po vienų 

ir tavorščiai skirstėsi

vienu 
očiščen- 

na-

zy- 
pa- 

eidamas, 
“Kakaja

NAUJIENOS, Chicago, Hl.
to, kad pirmieji draugystės ka
rėjai neklydo. Jie pramanė ta
ką visai eilei kitų laisvų drau
gysčių — mes jau ne vieni.

Draugystes reikalai yra ve
dami gerai, iK^lel to pati drau
gystė auga stiprėja. Beje, 
sausio 5-lą 1939, Įvyks Teisy
bės Mylėtojų Draugystės ba
lius Chicągos Lietuvių Audi
torijoj. Reikia manyti, kad 
balius bus sėkmingas.

Svarbu žymė! dar vienas 
lykas. Visi nenariai, kurie
vyks į šį balių, i draugystę bus 
priimami už dykų. Tokių pro
gų, kur be jokių įstojimo1 mo
kesnių draiigystėn imama, la
bai retai teesti. 'I'ad visiems 
patarčiau nadėldienio vakarą 
būti Chicagos Lietuvių Audi
torijoj ir likti Teisybės Mylė
tojų Draugystes nariais.

Juozas Yushkewitz, 
Teisybės Mylėtojų Draugystes 

iždininkas.

v • 
SIS

da- 
at-

Cicero
Sugrįžęs iš Mercy ligoninės, 

Michigan valstijoj, kur paleng
vino man skausmus, bot dar 
vaikščioti mažai tebėga leda m as, 
liūdnai laukiau šventų Kalėdų.

Ačiū “Naujienoms” ir “Drau
gui”, kad pranešė apie mano 
vargingų padėti ir padavė ad
resą, kur dabar gyvenu, at
kreipė dėmesio į mano padėti 
ir iš mielaširdystės aplankė 
mane ir suteik^ aukų šios ypa
tus: pi). J. W. Paukštis $5, J. 
Sabas $4.50, M. Meškauskienė 
$2. A. Brūzga $1, J. Adomai-

Ketvirtadienis, saus. 2, 1930

lis 50c; viso $13.00.
Iš Melrose Parko, 

Šimą pirmininko, p. 
švento Jono Krikštytojo Drau
gystes susirinkime aplaikiau 
auka iš šių ypatų: pp. P. Grųd- 
žio ir P. J. Grabašausko — po 
$2; P. W. Balandos, P. W. 
Kudulio, P. P, Walucko ir P. 
A? Yunčo — po $1; pp. L. 
Šimaičio, A. IStočkaus, M. Shi-

per įne- 
Kudulio,

apkalbėjimo, 
kam nauda, 
mums ji bus.

Rezoliucija 
balsu, 
nos, 
mo.

Jų veidai raudoni, akys 
oa, tiktai kojos ir liežuviai 
vargę. Gi dzūkelis, 
kalbėjo sau vienas:
tam dčiščennaja, kad jų vilkas 
<ur subadzytų... tikra radzin- 
<ų munšaina. Jie norėjo mane 
apgauti. Aš neįtikėjau. Tfiu, 
po paralių... radzinkų visciek...

Narys.

Teisybės Mylėtojų 
Drugija

Slinki praeitis, smagi dabartis.

buvo balandžio, menes j,

manskio, A. Prabišiaus, A. Ur
bei i o — po 50 centų; kartu 
$10.50.

Taigi apįjūkiau viso $23.50. 
Taiipytftfrpinigus maišini ir pa- 
sigydymui.

Prašydamas jus, mieli bro
liai ir sesutes, kiek daugiau 
pagelbės, tikiuosi, kad turėsiu 
progos ir visiškai pasveikti.

Visiems prieteliams lankyto
jams ir aukautojams, negalė
damas kitaip atidėkoti, tariu 
širdingiausia ačiū, ačiū.

Josdph Lapinskas, 
1411 So. 19 avė., Cicero, III.

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Labai skanus lašiniai, dešros ir 
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.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 
RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
---- o------

i s
■a> 

iii 
’ 8

Automobiles •

Biiielc f> p.'is. Sėdau $KOO
P.i gc S< dan <1 ratai .......... $275
Ehh<*x Sedai) . $5<>u
Nafth Coaeh speiial . .......... $25(1
Ford Coupe $4(10
Chrysler Sėdau ......... $475
— •■‘JUO ‘ Našlį Sėdau .. $<i!)5
MeDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Jfalsled St.. Trianrle 0330

f 
z—RADTO — elektrikinis, llAjO mo

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

S. Kadios

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios pušies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausį darbą mieste. 

------ O~

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

PLAYER Pianas kaip naujas, kai
nuoja $800, su rolėmis >• benčiu, už 
$95 ant išmokėjimų, 1723 So. Ash
land Avė., 1 lubos.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

DIDŽIAUSI BARBENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų
setas $39.

5 šmotų
$17.50.

5 šmotų
litas

riešuto valgomojo kamb.

ąžuolinis Dinette setas

Financial
Finansai-Paskolos

PIRKIT MORGIČIUS

Naujų Metų dieną ir 
Ketverge, Sausio 1 ir 2 
Visas kalbantysis garsusis 

paveikslas
“The Battle of 

Paris” 
sujudinantis, aistrus 

romansas 
dalyvaujant

Charles Ruggles, Gertrude 
Laurence

Taipiri
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“After the Bali”

Kalbančios žinios

Tai
1897 metais. Būrelis laisvų lie
tuvių steigė savų pašalinis ir 
apdraudos organizacijų, laisvų 
nuo bažnyčios, nuo davatkiz- 
mo.

Tais laikais šitoks žinksnis 
juvo naujas ir drųsus. Nebuvo 
mados turėti draugystes, ne
priklausomas nuo bažnyčios. 
Teisybės Mylėtojų Draugystės 
Turėjai tačiaus pirmoj vietoj 
statė teisybę — laisvų broliš
kumų. .Jie nenorėjo dvasios ver
gijoj būti.

Už šitų teisybę jiems teko 
daug nukentėti — tamsa dar 
viešpatavo. Kad ir šiaip gero 
indo žmonės darbininkai, bet 
kunigų apdumti, jie dažnai šai
pėsi iš teisybės mylėtojų, be
dieviais ir pragaro bernais mus 
vadino. Kunigai gi mus gyvus 
prakeikė.

Reikėjo kantrybės ir stiprios 
valios už savo ateitį kovoti. To 
mums nestokojo. Mes grume- 
mes su tamsa, kad laimėtų tei
sybė, ir ji laimėjo, 
musų draugystė turi 
rių ir virš dvylikos 
čius dolerių turto. Ir 
po trisdešimts metų,

mados siutelis.

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 mietą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKJ 
3241 So. Halsted St. 

2nd floor 
čia gausite pilną informaciją.

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
rengia iškilmingą metinį vakarą — 
vyks nedėlioj, sausio (Jan.) 5 <1., 

Wicker Park svet., 2040 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 čepukiutč, Tuley High 
School orkestrą iš 100 jaunuolių ir 
daug kitų “fonių” ir ‘gėmių”. Apart 
to užsitarnavusiems draugijos na
riams bus teikiami deimantiniai me- 
dalijonai ir auksiniai žiedai. Laike 
ceremonijų grajins p.t Barčiaus or
chestra. Kviečiame visus Chicagos 
ir apielinkių lietuvius į šitą vakarą.

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

Lietuvių Beno praktikos ketverge, 
sausio 2 d., neįvyks, nes muzikantai, 
<urie turi grajit prieš naujus metus 
ir naujų metų dienoj bus pavargę. 
Visi beno nariai bukite sausio 9 d.,

— L. B. vedėjas J. L. Grušas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys metinį susirinki
mą pentkadieny, sausio 3 d., 1930 m., 
7:30 vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turini aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Cicero Liet. Pagerinimo Polit. Kliu- 
bo metinis susirinkimas bus ketver
ge, sausio 2 <1., paprastoj svetainėj ir paprastu laiku. Toliaus susirin
kimai bus po senovei — kas antrą 
seredą kiekvieno menesio. Šis su
sirinkimas tapo iškeltas dėl Naujų 
Metų šventės. Visi malonėkite at
silankyti ir sų pradžia mtų padėti 
tvirtą pamatą. — Raštininkas.

CLASSIFIED ADS
h I ... .............. ....

Educational
Mokyklos

šiandien 
400 na- 
tukstan- 

šiandien, 
visi ma-

Aštrus Kosulio Priepuoliai 
Greitai Sustabdomi

Varginantys kosuliai negalės jus 
nuvarginti ir susilpninti šią žiemą, 
jei jus vartosite Foley’s Honey and 
Tar Compound. Kiekviena doza gy
domosios balzaminės vertės tyros 
pušies smalos, šviežio raminančio me
daus ir kitų vertingų kosulį gydan
čių gyduolių tiesioginiai paliečia 
degtą gerklės vidų, padengdama su 

gydančia, raminančia uždanga, tuo 
užbaigiant varginantį kosulį. Jo 
greitas gydomasis veikimas nėra su
trukdomas opiatų ir chloroformo. 
Jis yra švelniai liuosuojantis, greitai 
veikiantis, patikimas dėl kosulių, 
gerklės kutenimo, užkimimo, krupi- 
nio ar bronchinio kosulių, kvaršingų 
naktinių kosulių. Reikalaukit Foley’s 
Honey and Tar Compound. Parsi- 
davinėja visur.

3190. Paskiausios
Galima siūdinti iš paprastos materi
jos arba aksomo, kuris dabar labai 
madoje. Sukirptos mieros 16, 18, 
taijgi 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžiu, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centu. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

austi man pavyzdį No .................
Vlieros ..................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą į vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
i si gyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

Nelaikykit 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 į morgičius 
ne tik nėr banką, bet taipgi yra 
atskiri ašmenys, kur galite gaut ge
rą nuošimti, tik reik žinoti kur 
kreiptis.

Kiekvienam pirkėjui užtikrinam, 
kad nė jokiame atsitikime nė vie
nas centas nepražus, nes mes savo 
pinigus skolinam ant namų ir esa
me patyrę tame bizny per daugelį 
metų. Taipgi ’ ' ’
pirkėjams už kolcktavimą morgičių 
nuošimčių ir sumą. Atliekame no
taro darbą ir gaminame įvairius 
dokumentus.

J NAMON & €6.
MORTGAGE BANKERS 

2418 W. Marųuette Rd.
Tol. Grovehill 1038

miegamojo kamb. aut- 
lova, dreseris, skrynia, 

springsai, matrosas — $63.
Kaurai 9yl2 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po piet. 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0467

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

nieko nerokuojame
ir sumanui vyrai Mali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2l6 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2281 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Energiški 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Jil trobesy, prie Wacker Drive ir 
iVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač, reikalinga vyrų teritorijose 
Yorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
čards ir Michigan Avė. Turi kai- 
lėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
r angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
^ani ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
PARDAVĖJŲ — pardavinėti rūky

tų mėsą ir dešras. Kreipkitės tiktai 
laišku. Naujienos, Box 1161, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA patyrusių moterų Kortuo
ti vartotą popierą. Gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1449 
So. Sangamon St.

PASIRENDUOJA 4-rių kambarių 
flatas, fornisas, šiltas vanduo. Ren- 
da $20. 1125 W. 31 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesine- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir School 
Supply Storas. Parduosiu pigiai. 
3537 So. Wallace St. 

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

ir

SKOLINAM PINIGUS
$200 iki $30,000

1-mu, 2-rų ir 3-Čių morgičių 6%.
J. NAMON & CO.
2418 W. Marquette Rd.

Tel. Grovehill 1038

ant

$6,000 morgičius išsimaino ant na
mo, arba bile kokio biznio. Mor
gičius yra ant namo South Sidčj. 
Pašaukit Lafayette 7193.

Misęellaneous 
įvairus

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

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

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

PARSIDUODA pigiai čeverikams 
taisyti mašinos ir fornišiai, kartu ar 
atskirai; priežastis — moteris vie
na. A. G., 655 W. 18 St.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ,

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

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
rj:al ėst ate 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinau) 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


