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Mirė D-ro Klimo, S LA Du banginiu laivai žu
vo atšiaurės leduose

dakt-kvotėįo, žmona LONDONAS, gruod. 26

p ra nesu

“Naujienos” vakar gavo telegramą iš p. J. V. Gri
niaus, Philadelphijoj, kuria jis praneša apie I)-ro Klimo, 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje daktaro-kvotėjo, žmo
nos mirtį. Telegrama skamba:

PHILADELPHJA, Pa., gruodžio 26, 11:36 ryto. 
“Naujienos” 1739 South Halsted St., Chicago: — Pir
mą Kalėdų dieną staiga pasimirė D-ro Klimo žmona. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, trisdešimtą gruodžio, de 
šimtą valandą ryto, iš namų 2538 East Allegheny Avė

Prašom gimines, prietelius ir pažįstamus suteikti 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę — vyras Dr. Klimas, sūnūs Enohas ir tėvai 
Juozas ir Pelagė Brazaičiai.

landi joj, praneša, kad kom. 
Byrd’o antai ktir< i ekspedici
jos tiekimo laivas Eleano? 'Bol- 
ling gavo bevielį pranešimą, 
kuris sako, kad pietų -paašiga- 
lio vandenyne tapo ledų su
traiškyti du banginių laivai.

Sovietai padės ieškot 
prapuolusiu Ameri

kos aviatorių
Rusų ieškotojų ekspedicijai va* 

dovaus. žymiausias cc vietų 
aviatorius šestakovas

Daktarui Klimui dėl jo mylimos žmonos mirties 
“Naujienos” reškia gilios užuojautos.

Litvinovas užgavęs Papa nepatenkintas 
Francijos ambasada-i katalikų bažnyčios 

rių sov. Rusijai padėtim Italijoje
Francijos vyriausybė tačiau Skundžias pasauliui, kad fa-

nutarus bolševikų užsienių 
vicekomisaro nemandagumą :

ignoruoti

šistų valdžia nepripažinstanti 
papos dvasišku Romos 
dovu

val-

KadROMA, gruod. 26. 
konkordatas ir pasirašytas, kad 
“Romos klausimas” ir likviduo
tas, papa Pijus XI vis 
nesidžiaugia katalikų 
čios būkle Italijoj. Jis

I džiasi visam katalikų

MASKVA, gruod. 26. — So
vietų užsienių reikalų, komisa
riatas pranešė, kad sovietų Ru
sijos vyriausybe vakar pasiun
tė aeroplaną ieškoti Amerikos 
aviatorių, Eielsono ir Borlando, 
prieš daugiau kaip šešias sa
vaites išskridusių iš Alaskos 
suteikti pagalbos įšalusiam ties 
Sibiro krantais kailių preky
bos laivui Nanuk ir prapuo
lusių.

Be to sovietai ketina 
sti dar du aeroplanu.

Ieškotojų ekspedicijai 
vaus žymiausias sovietų
torius, Semionas Šestakovas, 
kuris vadovavo “Sovietų Že
mės” skridimui iš Maskvos per 
Sibirą j Jungtines Valstybes.

(Sovietų pagalbos prapuohi- 
siems lakūnams ieškoti prašė 
Jungtinių Valstybių vidaus rei
kalų departamentas, taipjau 
senatorius Borah.

pasių-

vado-
avia-

dėl to

[Atlantic and Pacific Photo]

Durand, III. — Dvasiškis, kuris iš savo parapijonų laimėjo 
$20.000 už šmeižtą

Vilniuje kilo krautuvių^ I IFTIlVHg ^INUK 
tarnautojų streikas , LILIU VVdZllllVd

Didelis sprogimas 
Kaune

VILNIUS, gruod. 26. -- Vii-i 
niuje prasidėjo žydų krautuvių 
tarnautojų streikas. Vakar įvy
ko kautynių tarp streikininkų Aplinkinių namų langai išby- 
ir streiklaužių, kuriose keletas ' 
asmenų buvo stipriai apkulti.

Krautuvių tarnautojai reika
lauja iš savo samdytojų geres
nio išlaikymo ir trumpesnio 
darbo laiko dienoj.

įėjo — užmuštų nėra

Japonai suėmė 180
Korė jos studentų

TOKIO, Japonija, gruod. 26. 
— Praneša, kad Tokio polici
ja suėmė 186 korėjiečių, To
kio universitetus lankančių' stu-

24 žmonės žuvo per
audras Europoje

sri-Britanijos salų 
Kalėdas siautė 

audros, kurios ypa 
padare didelės ža-

Gen. Sandino gavęs 
$60,6’90 papirkos

Komunistai įtūžę, kad 
guos “imperializmo 
jas” virtęs Juda

Nikara- 
kovoto-

Lapkričio 36 d. apie 9 vai. 
40 min. vakaro kauniečiai bu
vo nustebinti didelio sprogimo 
trenksmu. Pasirodo, kad buvo 
padėta sprogstamos medžiagos 
p. Raupio namuose “Geležinio 
Vilko” sporto s-gos būstinėj 
(kampas Duonelaičio ir Micke
vičiaus g-vių, kur pirma buvo 
‘'Musų Rytojaus” redakcija). 
Sprogstamoji medžiaga, mano
ma, buvo padėta ant lango. 

' Dėl sprogimo sudraskyta tų 
namų siena ir išbyrėjo visi lan- 
gai. Be to, išbyrėjo langai ir 
priešais esančių I-mų Univer
siteto rūmų ir “Ryto” redak
cijos namų. 'Sužeista 6. mėn. 
mergaitė, daugiau žmonių au
kų nėra. Suimta 7 žmonės. “L. 
Aidas” mano, kad čia darb-as 
ne Aplcčkaitininkų*’.

MEKSIKOS MIESTAS, 
26. — Tam tikri Meksikos 
mentai, teikusieji moralinės ir 
finansines paramos buvusiam 
Nikaraguos sukilėlių vadui, ge
nerolui Sandino, dabar esą la
bai įtūžę dėl girdų, kad gen. 
Sandino priėmęs $60,000 kyšio 
už paliovimą savo kovos prieš 
Jungtinių Valstybių imperializ
mą. *■ I

Pasak laikraščio EI l’niver- 
sal, Meksikos komunistų par
tija, Anti-imperialKstines Są- 

skyriUs ir 
Nikaraguos 
gen. San- 

$60,000 čc-

cle

Pėsčias keliautojas 
aplink pasauli

Lapkričio m. 24 d. Plungė
je buvo sustojęs keliaująs ap
link pasaulį bulgaras Jonas 
Šiamovas. Apžiurėjo Plungės 
valst. žirgyną ir parką. Žirgy
nas keliautojui labai patikęs. 
Dabar keliauja Latvijon, iš ten 
į Skandinavijos valstybės ir pa
skiau Amerikon. Apkeliavo Af
riką, Aziją, Australiją ir Eu
ropą. Visur keliauja pėsčias. 
Lenkai nenorėję leisti Lietu
von, atkalbinėdami keliautoją, 
kad lietuviai esą nekultūringi.

Jie esą Įkaitinami kaip daly
viai neseniai įvykusių Korė j o? 
je studentų neramumų.'

LONDONAS,' gruod. 26.
Didžiosios 
lyse per 
smarkios 
čia i juroj
los. Keletas laivų paskendo ir, 
kiek yra žinoma, dvidešimt 
turi žmonės prigėrė.

ko

jungos Meksikos 
“Šalin Rankas nuo 
Komitetas” kaltina 
dino dal priėmimo
kio kaip judagrašių už pasiša
linimą iš Nikaraguos. Prieš 
keletą mėnesių jis atvyko į 
Meksiką ir apsigyveno Meri- 
doj, Jukatane, kame, sako, jis 
gyvenąs kaip koks milionie- 
rius.

Pakraščių sargybi 
ninkai nušovė poli

cininko sūnų

Farmerys nužudė 
šeimos narius ir 

pats mirė

skun- 
pasau- 

liui, kad fašistų valdžia vis tik 
nuvyko nepripažįstanti jam pilnų Bo

mos dvasiško valdovo teisių. 
Jis ypačiai skundžiasi, kad fa
šistų valdžia projektuoja sta
tyti Bomoj paminklą Garibaldi 
žmonai — to Garibaldi, kuris 
sunaikino pasaulinę papų ga
lią, atimdamas iš jų Romos 
valstybę ir priversdamas juos 
per arti šešiasdešimtį metų pa
siskelbti savanoriais Vatikano 
kaliniais.

Papa Pijus skundžias, kad 
Italijos valdžia negerbianti kon
kordato, kad katalikų spauda 
esanti engiama, o kiti laikraš
čiai, kurie negerbia apaštoliš- 
ko sosto, tai, girdų naudojas 
valdžios malonėmis.

Oro katastrofos
Pilotas ir mokinys užsimušė

išlyginti

sako, 
ir kai 
padėjęs ją

atsisakęs
Franci jos 

ant

PARYŽIUS, gruod. 26.
Francijos užsienio reikalų mi
nisterija nutarė ignoruoti už
gaunamą sovietų užsienių vice- 
komisaro Litvinovo pasielgimą 
su Francijos, junbasadprftim 
Maskvoje, Herbettu.

Spaudos pranešimais. praeitą 
pirmadienį Herbe! te
pas Litvinovą su Bumanijos 
vyriausybės nota, kuria pasta
roji, nors jau gerokai pa vė
liavos, primena sovietų vald
žiai Kelloggo taikos paktą ir 
graudena ją savo- ginčus su 
Kinais Mandžurijoje 
taikos keliu.

Litvinovas, 
notą priimti, 
ambasadorius
stalo, tai sovietų užsienių vice- 
komisaras padaręs mostą, tar
tum norėdamas nusviesti ją 
aslon. Tada Herbette pakilęs 
ir išėjęs laukan.

Francijos užsienių reikalų 
ministerija šį atvejį žiuri į sa
vo ambasadorių tik kaip į tar
pininką Bumanijos vyriausy
bei, todėl bolševiku vicekomi- 
saro elgesio nelaiko atkreiptą 
tiesiai prieš jį.

SPBINiGFIELD, Mo., gruod. 
26. — Neloli nuo Cabool, Mo., 
vakar užsimušė didžiojo karo 
aviatorius Sam Bartel ir jo 
mokinys W. Allen, jų aeropla
nui nukritus žemėn. Sako, kad 
pilotas Bartel, prieš išskridimą 
iš Caboolo, buvęs girtas.

3 žuvo, aeroplanui nukritus
DUNN, N. C., gruod. 26.— 

Netoli nuo čia vakar nukrito 
aeroplanas. Trys skridę juo 
žmonės užsimušė. Nelaimė at
sitiko pilotui A. Stavvartui ban
dant padaryti aeroplanu kilpą 
ore.

BUFFALO, N. Y., gruod. 26 
— Pakraščių sargybininkai va
kar apšaudydami Niagaros upėj 
vieną motorinę valtelę, kurioj 
buvo du žmonės ir kurią jie 
įtarė dėl svaigiųjų gėrimų šmu- 
geliavimo iš Kanados, vieną 
įgulos žmonių nušovė. Suimtoj 
valtelėj jokių gėrimų nerado. 
Pasirodė, kad nušautasis buvo 
Eugene Downey, 27 metų am
žiaus, Buffalo policijos 
nanto sūnūs.

WALNUT COVE, N. C„ r* 
26. — Kalėdų dieną vietos tar
iu ery s 
metų 
staigų

g-r.

gavęs 
nužy

mėtų am- 
vaikų a įn
iki 17 me- 
galą pasi-

Meksika panaikina 
traukiniu lydimas ka

reivių sargybas Miškas parduodamas

Kalėdoms amnestavo
179 Saksonijos poli

tinius kalinius

Saksonijos vyriausybė, dėl prie
žasties Kalėdų švenčių, vakar 
amnestavo 179 politinius kali
nius.

Suėmė tris įtariamus 
banko plėšikus

PERU, Ind., gruod. 26.—Va
kar čia tapo suimti trys as
mens, įtariami kaip plėšikai, Sovietų “čeką” areštavo 
kurie neseniai puolę vietos —
First National banką pašlavė ! 
$93,000. Banko tarnautojai iš 
dalies juos pažino.

400 sionistų

FINDLAY, Ohio, gruod. 26. 
— Netoli nuo čia traukinys, 
užgavęs automobilį, užmušė juo 
važiavusius vyrą ir moteriškę.

MASKVA, gruod. 26. — Pa
staromis dienomis sovietų “če
ką” suėmė Odesoj ir į kalė
jimus sukišo apie 400 žydų sio
nistų. Tarp suimtų yra septy
niolikos metų amžiaus jaunuo-

Pąpa Pijus XI išleido 
) antrų enciklikų

Pasveikinimai su Naujais 
Metais iš 25 žodžių

BOMA, Italija, gruod. 26.z—- 
Per savaitę laiko papa Pijus 
XI išleido katalikų pasauliui Į 
antrą encikliką. Svarbiausia 
šios enciklikos tema yra La- 
terano sutartis, kurią papa va- j 
dina didžiausiu jo jubilejinių l 
metų įvykiu.

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

Charles D. Lowson, 43 
amžiaus, matyt, 
proto pamišimą, 

dė savo žmoną, 38 
žiaus, šešetą savo 
žiaus nuo 5 mėnesių 
tų,- paskui pats sau 
darė.

Visų nužudytų kimus rado 
gražiai suguldytus, su sukry
žiuotomis ant krūtinių ranko
mis, priegalviais paramstyto- 

| mis galvomis ir užspaustomis 
pj.0.! akimis. Paties farmerio kūnas 

buvo rastas miškely apie* pus- 
mylį nuo namų, o šalę jo pr

imestas šautuvas.
Visos taimerio šeimos gvvas 96 • • .“ Įišliko tik vyriausias sūnūs, ir 

a/" * tai dėl to, kad jo tuomet ne- 
ibuvo namie: jis buvo išvykęs 
i pas savo dėdę, netoli nuo Ger- 
manto\vno. Jis sako, kad tė

ty jį pasitiko valstybės sekrę-L$as j)UVęS geras žmogus ir gra- 
torins Slimsonas su žmona, • v •
Meksikos ambasadorius Tellez 
ir kiti žymus asmens.

Bubio atvyko j Jungtines 
Valstybes prieš daugiau kaip 
dvi savaites ir ligšįol gydėsi 
John Hopkins ligoninėj, Bal
ti morė j. /

leile-

MEKSIKOS
26. — Karo ministerija paskel
bė, kad kadangi ramumas kra
šte- esąs visai atsteigtas, vy
riausybė nebematanti reikalo 
laikyti ilgiau traukiniuose jų 
lydimąsias kareivių sargybas ir 
kad dėl to nuo šio laiko tos 
sargybos panaikinamos.

— Miškų depar- 
pasiskelbė parduo- 

1929-30 kirtimo 
numatyta iškirsti

Meksikos išrinktas 
zidentas Rubio Wash- j 

ingtone
WASHINGT()NAS, gruod.

— šiandie i Wasbingtoną 
vyko Pasenai Ortiz Bubio, Mek-j 
sikos išrinktas prezidentas. Jis 
viešės čia keturias dienas. Sto-

Mirė kardinolas Gamba
ROMA, gruod. 26. — Šian

die mirė kardinolas Gamba, Į 
Turino arkivyskupas.

iORRS-

žiai sugyvenęs su visa šeima.

Šaus augštyn rakietą 31 
mylią i orą

BEBLYNAS, gruod. 26. — 
Atmosferos studijavimo tiks
lais, pro f. Oberth planuoja šau
ti i orą didelę rakietą, kurią, 
iššautą, varys augštyn dar daž
nos rakietoj įtaisytų sproginių 
ekspliozijos.

Mokslininkas tikisi, kad jo 
rakieta pasieks 31 mylią augš- 
tumo nuo žemės per vieną mi
nutę. Taip augštai nulėkus į 

torą, rakieta atsidarys ir paleis 
I tam tikrus mokslo instrumen
tus,

------ Chicagai ir apielinkei federa- 
Senutė “Mother Jonės” lis oro biuras šiai dienai pra-

1 našauja:
Iš dalies debesiuota; vėliau 

VVASHJNGTONAS, gruod! 26. nenusistojęs oras: šalčiau; stip
— Mažiukėj farmoj, netoli nuo roki 
Hyattsville, Md., kur ji pasta- t 
ruoju laiku gyveno, sunkiai 
iserga garsi darbininkų kovų 
kovotoja, senutė “Mother” | 
Jonės. Ji yra jau 97 metų 
žiaus.

sunkiai serga

am-

šalčiau;
ž’eraių vakarų vėjai

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 26° ir 410 F.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 
ryto.

4:25. Mėnuo

kurie, su savo rekordais 
parašiutais nukris žemėų.

Amerikos garlaivy su
degė. 150 tonų gurno

— Amerikos garlaivy Presi- 
dent Vau Buren čia sudegė 150 
tonų gurno, o apie 100 tonų 
buvo ugnies gadinta. Penkias- 
('.cš:mt pasažierių buvo laimin
gai paimti nuo garlaivio.

Indianapoly meningitu 
įnirę 23 amsens

I^DiIANAPOLlS, Ind., gruod. 
26. — Miesto sveikatos komi
sijos paskelbtomis žiniomis, p?r 
pastaras tris savaites Indiana
poly buvo tisdešimt keturi su
sirgimai meningitu, ir ta liga 
sirgusių asmenų dvidešimt trys 
mirė. Vakar ta liga mirė 5 as
mens.

KAUNAS, 
tamentas vėl 
siųs miško, 
metais esą
1,800,000 ktm. Tuo tarpu rim
tų žinovų apskaitymu per tą 
pat laiką gali priaugti miško 
tik apie 1,400,000 ktm.

Iš minėto miško bus par
duodama iš varžytynių žalios 
medžiagos prekybai ir pramo
nei apie 600,000 ktm.; 
miško administracijos 
tos medžiagos apie 
ktm.; likusioji miško 
ga bus parduodama 
kams.

Pirmos varžytynės 
mos lapkričio 26 ir 27 
parduodama astuoniose 
jose už 1,616,235 liL,
varžytynės gruodžio 17 d. 
parduodama už 2,291,875 lt.

pačios 
apdirb- 
600,00(1 
msdžia- 
ukinin-

skelbia- 
d.; bus

urėdi- 
antros

PINIGAI
LIETUVON

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

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS Kenosha, Wis.
Apie viską po truputį

Metinis susirinkimas įvyks 
sausio 12 d., 10 vai. ryto, p. 
Norkaus name, 738 S. Jackson 
St.

Racine, Wis
Lietuvių Brolių ir Seserų Drau
gija bei LBS. Draniosi thoius i

Jau seniai besimatė kores
pondencijos iš Lietuvių Brolių 
ir Seserų Draugijos bei LBS. 
Dramos choro darbuotės’. Tu
riu pasakyti, kad tos draugijos 
dirba be sustojimo. Per šiuos 
metus tapo daug kas nuveikta. 
Pirmiausiai porą žodžių apie 
chorą. Choras susikūrė tik 
prieš septynis mėnesius. Bet 
nežiūrint tokio trumpo laiko, jis 
pasidarė jau gana tvirtas. Apie 
tai galite spręsti iš to, kad da
bartiniu laiku jis turi 35 dai- 
ninihkus. Tai gerokas būrelis. 
Ir choras nesnaudžia. Trumpoj 
ateityj visuomenė turės progos 
spręsti apie jo darbus.

Kai dėl Lietuvių Brolių ir Se
serų Draugijos, tai galima tiek 
pasakyti, kad ji .labai gražiai 
gyvuoja. Narių skaičius pasie
kė jau 250. 
žvilgiu taip pat 
Prieš kiek laiko
re paskolinti $2500 ant šešių 
nuošimčių. Reiškia, ji tinka-

Finansišku at-1 
stovi gerai, 

draugija nuta-

labai gražiai; abiem draugijom 
liko ir pelno. Tai buvo pradžia. 
Kitos draugijos pamatė, kad 
vienybė yra naudingas dalykas 
ir pradėjo tarp savęs tartis’ dėl 
vakarų rengimo. Tuo bud u bus 
išvengta bereikalingos konku
rencijos. Draugijoms tai išeis 
tik ant naudos.

Dar porą žodžių apie Dramos 
chorą. Kaip jau minėjau, cho
ras kruta. Jis Naujiems Me
tams pasitikti rengia gražų va
karėlį, kuris įvyks Dzendzielie- 
tos svetainėj gruodžio 31 d. 
Programas prasidės 8 vai. vaka
ro. Vėliau bus šokiai. O kai 
išmuš dvylikta valanda, tai mes 
pasiduosime vieni kitiems ran
kas ir tarsime: “Tegul gyvuoja 
vienybė tarp Racine’o lietuvių.’’

—Pranas Steponaitis.

i
beveik visose dirbtu- 
p rasta i. žmoneliai de- 

Biznieriams irgi neko-

Darbai 
vėso eina 
juo j a. 
kie pyragai. Kai darbininkai
neturi pinigų, tai ir visoks biz
nis žymiai susimažina.

“Tėvynėj” patėmijau, kad iš 
Lietuvos sugrįžo p-ni Schloge- 
rienė. Ji sako, kad Lietuvoj 
amerikiečiams esą labai gerai. 
Taip, turint amerikoniškų dole
rių niekur bėdos nėra. Ot, kad 
ta poniutė turėtų Lietuvoj visą 
laiką gyventi ir sau duoną pel
nyti, tąsyk gal 
uždainuotų. 

* ♦
Pas mus eina 

Pešasi du vyrai,
Vienas jų didelis, o kitas ma
žas. Nega to, kad juodu nesu
tinka tarp savęs, bet dar laik- 
raščiuose apie tai rašo. Drau- 
gučiai, paduokite viens antram 
ranką ir nesipeškite bereikalin
gai. Mums reikia jėgas tvirtin
ti. o nesilpninti, 
musų eina vaidai, 
naudojasi.

=:< ♦

kitokią dainą

* 
nesutikimai.

kaip žvirbliai.

Detroit, Mich
Visokiu naujienų po biski

Iš tikrų šaltinių teko patirti, 
kad bus didelis koncertas, kurį 
rengia Operos Draugijos cho
ro nariai. Koncertas įvyks sau-

* * / ❖
Viskas Waukegane butų ge^ 

ra i, jeigu tik darbai kiek geriau 
eitų, šiuo gi tarpu darbai yra 
labai sumažėję, žmonės dėliai 
to yra labai s’usirupinę. Kur 
tik nepasisuksi, — visur tik ir 
girdi nusiskundimų dėl nedar
bo. Brolau, sako, nežinau nei 
kas su manim bus. Gal reikės 
j kitą miesitą važiuoti, čia jau 
kelintą savaitę vaikščioju ir 
vis negaliu darbo gauti.

* ❖ *
Tačiau draugijos vistiek dar

buojasi. Sūnų ir Dukterų drau
gija rengiasi prie didelio kon
certo, kuris įvyks sausio 19 d.. 
Liuosybės svetainėj. Liuosybės 
choras 16 d. rengiasi statyti di
delę operetę “Grigu<tis”. Wau- 
keganiečiai rengkitės iš kalno

prie tų vakarų, nes jie bus la- 
bai įdomus.

-*-JU01»s Mačiulis.
.......

Edwardsville, Pa.
Pildomosios Tarybos 

nominavimas

Gruodžio 8 d. įvyko SLA. pir
mos kuopos susirinkimas, kuria
me buvo nominuojama Susivie
nijimo Pildomoji Taryba. Pa
sekmės tokios: prezidentu St. 
Gegužis 105 balsais', vice-prezi- 
dentu A. Mikąlauskas 105 bal
sais, sekretorium P. Jurgeliute 
105 bal., iždininku K. Gugis 104 
bal., iždo globėjais M. Ragins- 
kase ir Januškevičius. Pirmasis 
gavo 105, o antrasis 103. Dr. 
Klimas’ tapo nominuotas dakta
ru kvotėju 104 balsais.

Tareila gavo du balsu. Po tiek 
jau gavo ir brolių bolševikų 
kandidatai.—Vietinis.

KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai i

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi 

sučėdysite sau pinigų.

Trečia klase ...... ;..................................
Trečia klasė j ten ir atgal, tiktai .......
Turistinė trečia klasė, Main Deck .......
Turistinė trečia klasė į ten ir atgal tik 
Cabin ...................... -.............................

$107.00 
181.00 
129.50 
216.00 
147.50

atskirai.

Kuomet tarp 
tai bolševikai

*
Prieš keliolika metų čia gy

veno gana didelis' pirmeivis 
vardu Glinskis. Jis prisiviliojo

Išgelbėkit Juos 
nuo Rachito 

ji d i* \
I sako, kad vaikai turi im 
rer oil reguliariai. Neprileid

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 

Birželio 15 iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjūčio 
1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos $7.50 vienan 
galan, o $12.50 į abu galu. (

AKTA 
ti cod

miau investavo savo pinigus, Iš j šio 12 d. Lietuvių Svetainėj, bažnytinę mergina, kuri sutiko
1_____l._ J_____K.on „oi nn niaiii . ... .... . *. . . - .. .banko draugija tegalėjo gauti! Pradžia 5:30 vai. po pietų, 
tik tris nuošimčius, o dabar j 
gaus du kartu daugiau arba;
$150 per metus. Tai, žinoma,, 
sustiprins draugijos iždą.

Turiu pažymėti, kad visas 
draugijos turtas i 
maž keturis tukstančiuš dole
rių. Tai graži pinigų suma. Ir 
iš to taip pat matyti, kad drau
gija stovi ant tvirtų finansiškų 
pamatų. Todėl nariai privalo 
rūpintis, kad dar labiau drau
giją sustiprinus.
tis, gauti daugiau narių. Drau
gija savo sergančius narius vi
suomet aprūpina kuotinkamiau- 
siai. Priklausančias jiems pa
šalpas ji išmoka be jokio užvil
kimo. Todėl visi šio miešto lie
tuviai privalo prie Lietuvių Bro
lių ir Seserų Draugijos pri
klausyti. Priimami yra visi 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus, 
jeigu 'tik jie draugijos patvar
kymus išpildo. Sekamas drau
gijos susirinkimas įvyks sausio 
19 d., antrą valandą po pietų, 
Viktoro Dzendzilietos svetainėj. 
Tad ateikite i susirinkimą ir 
prisirašykite prie draugijos.

Malonu pažymėti tą faktą, 
kad tarp Racine’o lietuvių pra
deda įsigyvendinti vienybė. Ta 
vienybė ypač pasireiškia vaka
rų rengimo klausimu. Būdavo 
seniau kelios draugijos suren
gia koncertą ar pikniką tą pa
čią dieną. Žinoma, publika 
pasidalindavo ir draugijos ne 
tik kad pelno neturėdavo, bet, bai gražus, nes jame dalyvaus 
dažnai dar turėdavo ir-nuoslto-1 ir Vyčių choras, kuriam vado-

išneša daug- |v.vilL

Keikia steng- jainjnjnkai.

Koncertas yra rengiamas 
I komp. M. Petrauskui. Jis ir 
I pats rengiasi jame dalyvauti. 
Koncertas bus tikrai puikus'. O 
apie tai galite spręsti iš jo da- 

Dalyvaus sekami as
menys: art. J. Olšauskas, J. Va
liukas, A. šatulaitienė, O. Zig- 
mantienė, S. Žukauskaitė, H. 
Piliauskaitė ir S. Rimkus. I

Tai matote, kad tame koncer
te dalyvaus žymiausi Detroito 
_________ Jie visi yra geri 
dainininkai. Ypač publikos yra 
mėgiamas art. J. Olšauskas, ku
ris nelabai seniai grįžo iš Lie
tuvos. Jis rengiasi padainuoti 
keletą visai naujų dainelių, ku
rios dar niekuomet čia nebuvo 
dainuojamos. Tas dainas jis 
parsivežė iš Lietuvos’. Pats 
komp. Petrauskas žada pasiro
dyti su naujais kuriniais, ku
riuos jis parašė per paskutinius 
kelis mėnesius.

Iš viso «to galite spręsti, kad 
koncertas bus tikrai šaunus. 
Tad visi detroitiečiai, kurie 
mėgstate gražias dainas, priva
lote būti tame koncerte. Tikie- 
tus galite gauti iš kalno pas Dr. 
Jonikaitį, 3732 Michigan Avė.

Girdėjau, kad gruodžio 29 d. 
duos linksmą koncertą art. Ol
šauskas. Koncertas taip pat į- 
vyks Lietuvių Svetainėj. Reikia 
manyti, kad koncertas bus la-

net civilį šliubą imti. Laikui 
bėgant ji pasidarė pirmeivė. O 
su vyru atsitiko kaip tik prie
šingai: jis atvirto prie bažny
čios ir pradėjo versti savo mo
terį, kad ir jinai lankytų baž- 
nyčiz. Pati užprotestavo ir 
visas reikalas’ atsidūrė divorsų 
teisme. Ir ji, žinoma, laimėjo. 
Ji esą pareiškusi: kada aš bu
vau karšta katalikė, tai tu ma-' 
ne atitraukei nuo bažnyčios, o 
dabar vėl tempi į ją. Bet šį 
kartą aš jau nebeklausysiu; aš 
noriu savo protu gyventi.

Well, viskas pasibaigė tuo, 
kad paiti gavo divorsą. Dabar 
vyras gailisi, bet po laiko šaukš
to nebeieškok.

Daug pas mus yra visokių 
atsitikimų: viehi miršta, kitus 
užmuša. Bet tai šiais laikais 
yra paprastas' dalykas. Labiau 
stebėtina yra tas, kad vis dar 
atsiranda daug* žioplių, kurie 
neša savo pinigėlius ant mišių. 
Jie mano, kad kunigėlio mišios 
išgelbės’ juos nuo visokių nelai
mių.

Kartą vienas tikintis žmogus 
sako netikinčiam: “Netikintis 
žmogus gyvena kaip gyvulys.” 
Netikintis tuoj atsakė: “Tams
ta tikrą tiesą pasakei. Galiu tik 
tiek pridurti, kad tikintis gyve
na kaip šuo ant retežio. Jis yra 
pririštas' visokiomis dogmomis 

prietarais.”- Kenashietis.

prastų dailių, Pagelbsti išaugti tvirtoms 
kojoms. Vaikai mSgia jį geriausia kaipo 
Scott’s Ertiuįsfom Malonaus skonio. Leng
vas imti. Lef|gvas jddoti. Puikiausias mai
sto tonikas augantiems valkams. Pradėkit 
šįvakar—kiekviena diena skaitosi.

SCOT1Š EMULSION
GARSUS VIRŠ

Scott & BdWfte, N. J.

BALTIC AMERICA LINIJOS laivų populiarumas 
Lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai 
eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, kad pasažie- 
riams teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ir

Waukegan, III

METŲ.
21-44

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko
“Lituania”........................................Jan. 30
“Estonia”......................................Febr. 20

Del visų informacijų kreipkitės i vietos agentą 
arba

lių pakelti.
Seserų padarė 
pašalinimui to 
ko. Ji susitarė 
ro draugija ir
vimą. Išvažiavimas pasisekė

Lietuvių Brolių ir 
pirmą žingsnį 

negeistino daly- 
su \šv. Kazimie- 
su rengė išvažia-

vau j a art. Olšauskas. Tas cho
ras, kaip teko patirti, sudai
nuos dvi naujas dainas, kurias 
art. Olšauskas parsivežė iš Lie
tuvos. .

Art. Olšauskas juokauja, kad 
reikia ir seniems padainuot. Iš

Iš SLA 262 kuopas veikimo, — 
Darbai. — Koncertai

MILDA
THEATRE

3140 S. ILalsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir 
Subatoj, Gruodžio 

26, 27 ir 28
Visas kalbantis paveikslas

“Why Bring That 
Up” 

dalyvaujant
dviem didžiausioms juodžių 

komikams
MORAN & MACK

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti serija 

“Tarzan the Tiger”
Kalbanti komedija 

“Don’t Get Excited”
Kalbančios žinios.

Tačiau jis paaiškino 
seniems me-

pradžių aš maniau, kad jis ren
giasi seniems žmonėms padai
nuoti.
man, kad reikia
tams’ padainuoti.

# « *
Darbai po truputį pradėjo- ge

rėti. Tačiau bedarbių vis dar 
labai daug. Daugeliui tenka 
daug vargo kęsti, ypač dabar, 
žiemos metu, kuomet iškasčiai 
yra gana dideli. Patariu darbi
ninkams iš kitur pas mus ne
važiuoti, nes bet koks darbas 
vis dar gana sunku gauti. 

❖ « «
Sniego pas mus tiek daug pri

snigo, kad visoks' judėjimas bu
vo sustojęs. Sniego prikrito 
apie tris ar keturias pėdas. 
Darbininkams teko pasivėlinti 
į darbą, nes gaitvekariai nega
lėjo tinkamai važinėti. Girdė
jau, kad miestas pasamdė 30,- 
0C0 darbininkų vežtį sniegą iš 
gatvių. Bet praeis dar gerokai 
laiko, kol gatvės bus tinkamai 
nuvalytos.

—J. P. šiinkaraRis.

Gruodžio 8 d. Liuosybės sve
tainėj įvyko SLA 262 kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Ap
svarsčius visokius reikalus dėl 
kuopos gerovės, nutarta po 
Naujų Metų surengti, jei bus 
galima, vakarą su programų. 
Tapo paskirta pora narių tam 
darbui dirbti.

Vėliau prieita prie Susivieni
jimo Pildomosios Tarybos no- 
minavimo. Po trumpo svarsty
mo kaipo vienu balsu tapo no
minuoti šie asmenys': preziden
to vietai St. Gegužis, vice pre
zidento A. Mikalauskas, iždinin
ko K. Gugis, sekretoriaus P. 
Jurgeliute, daktaru kvotėju Dr. 
Klimas ir iždo globėjais J. Stun
gis bei M. A. Raginskas. Visi 
jie gavo po keturiolika balsų.

Po‘to buvo renkama kuopos 
valdyba. Išrinkta sekami drau
gai: pirmininku A. Rybikaus- 
kas, jo pagelbininku Pr. Venc
kus, nutarimų raštininku V. 
Stukas, finansų raštininku Juo
zas Mačiulis, iždininku Pr. Nor
kus, ligonių lankytojais A. Ruk
šėnas ir P. Vaišnoras, organiza
toriais Juozas Mačiulis ir P. 
Norkus, maršalka J. Danaus
kas.

Jus Dar Turite Laiko 
Prisidėti Prie 

Musų Kalėdinio Kliubo
■■j i. :■ ■

. . . ' I

Paskuboj Kalėdinių supirkimu (langelis žmonių pa
miršo atsidaryti savo 1930 m. Kalėdinio Kliubo są
skaitas. ‘ .

Narystė musų Kąlėliniame Kliube vis dar yiĄ galima 
tiems, kurie nori pasirūpinti netųrėp piniginių nesma
gumų 1930' m. Kalėdose.

Pienas yra prilaikomas kiekvieną kišeniui. Sąskaitos 
galima atidaryti įvairioms sumoms, nuo 25c iki $5.00 i 
savaitę.

Prisidėkite prie musųį Kliubo 'dabar!

CENTRAL 1S BANK
'■ .> : '• i

TRusTiN® Kompanija 

1110 West 35th Street,
■ / v

VALSU J IMS bandas cueabing house bankas

... ..................... ;

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo — 
Nauji kiekvienu žvilgsniu. Mo
dernizuotas circuit, pritaikintas 
prie šių dienų broadeastinimo 
ir ratfio reguliacijų. Naujas Vic
tor eleetro-dynamie kalbetuvas. 
Naujas pilnai matomas, super- 
autoipatinis tųninimas, išimti
nai Victor. Dešimt radiotronų. 
Nesitskaitorųa daugybė naujų 
pagerinimų. Tryš units, visos 
uždarytos, išimamos, perkelia
mos ir greitai sudedamos. Nau
jas gražus ir parankus kabine- 
tas. Veikimas kokio dar negir- 

dėjote. PASIKLAUSYMU JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, sii grasiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai, 38colių augšeio, 27 colių pla
tumo ir 16 colio storumo.

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

jei pageidhujama ■ 

VitaK-Elsnic Coc 
4639 So. Ashland Avė.

Tel. Varde 2470 247J 
Aiuurą Utarninko, Ketvergė ir Subalps vakarais.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra įrodę atvejų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikrašti. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
Šitame atsitikime gali tik seniausią Lietuvoje laikraštis

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

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

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

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

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

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

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

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

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

SKA1TYKIM IR REMKIM VIENINTELĮ ARGENTINOS 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTI 

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” -plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politini ir kulturinj stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ii\visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslinės ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vienintelės gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus.

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos” 
Avenida Montes de Oca 1683, 

Buenos /Viręs. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

SIUVĖJAS
Darome Siutus ant Orderio

Didelis pasirinkimas importuotų iš kitų šalių materijolų, priei
namomis kainomis. Prosirrame, valome ir 

taisome visokias drapanas.

FRANK MICKAS
4146 Archer Avenue, Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tel. Lal'ayette 0057-8

3514-16 Roosevclt Kd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

r;

12th STREET
Tel. Kedzie 8902



Penktadienis, gr, 27, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III

Pivo&i

STYGOS PRAMO
' GOS Pasilipo Stygą ir pradėjo

užminsiu tam šuniukui ant uo- tęs. O jei aš tų krosnį išgriau- 
degos. • siu tikrai rasiu kokį plyšį lau-

Styga klakt padą šuniukui kan. 
ant uodegos, šuniukas1 spiovė
į poilsį, nuleido koją ir įsiręžė, kaip kokia darbo bitė po plytą 

p. Į Spjovusi į gamtą įsiręžė ir po
nia.

Tempia ponia šuniuką už vir- 
j vu'tea, j gvoltų rėkia. Rėkia ii 
šuo: rupi balandėliui, atkiš 

i fizika sveika, išnešti.
Styga žmogus žemaitiško 

i limo, atkaklus. Nepaleidžia

[ ‘N. ž.”] Paskutiniuoju 
ku inteligentų susirinkimuose 
tenka karštai pasiginčyti viso-! 
kinis svarbiais gyvenimo klau-Į 
simais: ar yra pragaras, dangus 
ir ar galima atprasti nuo rūky
mo.

Aš -tuose ginčuose nedalyva
vau, atskirai prisipažinsiu.

Pragaras, rodos, turi būti. Jei I Ponia šuniuką šiaip taip 
jo nebūtų, kur dėtųsi velniai? tempė, bet uodega

O kai dėl kitų klausimų, tai' Paliko, nabagė, po 
aš iškalbingai nutyliu.

Prie antgamtiškų apsireiški
mų nagų kišti negalima.

Tokiu budu apie pragarą ir 
metimo rūkyti galimumus dis- 
kusuojančioji inteligentija ma
no kategoriškos nuomonės' su
laukti negali.

O neseniai turėjome smarkių

115996—11. Kavaliauskienei
! 16004—M. Valaieiukei
16(102—M. Maunakevičienei

! 16001—M. Gustainienei
i 15998—0. Beverungienei
125262—-O. P. Beniulienei

25344 A. Valatienei 
25345- J.
25346—B.
56696—J.
56699- S.
16016—Z. Jakaitienei

25259—A. Kirzgalvienei 
15987—F. Mažrimu i 
15985—J. Sakalauskui 
25335 U. Pereikienei 
25338—V. Gasparavičienei 
25339—V. Juodolienei 
25340—M. Grigonienei 
25341—J. Opolskiui 
24342—M. Apulskaitei 
25343—I. živatkauskui

Styga žemaitiško kraujo žmd- 
gus. Atkaklus žmogus. Paėmė 
vėl policininką už pečių, supur
tė. Vėl kapinyno tyla. Tik 
metalinės kelnių sagos tyliai, 
minoriškai nuskambėjo, atsimu- 
šusios į cementines grindis'.

Stygai sugėlė širdis. Pasiėmė 
Styga atplėštųjų durų lenta, 
kad ėmė tvoti į stalų. Nuo lu
bų tinkai pradėjo kristi, šoni
nio lango stiklai išbirėjo.

Budrus apsaugos organas pa
šoko.

Styga prijo'prie jo, apkabino.
—Negaliu pakęsti vienumos, 

—sako.—Nuobodu vienam. Pas 
mane tas jau prigimtas daik
tas. Mano tėvas dėl to turėjo 
net tris žmonas. Pasikalbėkim 
bižiuli.

Ir prasidėjo tyli šneka, kaip 
upelio čiurlenimas mėnesienoj. 
Tyli šneka policininko su Sty
ga, dėl šuns uodegos nukentė
jusių...

O dar, sako, nuovadoj esą 
nuobodu.

Valasevičienei 
Sau serą i te i 
Pelekui 
Riborui

nuo viršaus griauti. Ima nuo 
į viršaus' plytas ir į krūvas krau
na. Uolumų ir tvarkingumą 
rodo.

Išgriovė krosnį iki pamatų, o 
jokio plyšio į laisvų gyvenimų 

ki-|nėra. įšalta, galima sakyti be- 
uo-jširdė siena.

Nusiminė Styga, ant suolelio 
.v pasėdėjo ir mano sau:

neišlaiko. I Ar tam mane motutė gim-l 
Stygos pa- dė, kad aš kaip koks miško me

dis vienas stypsočiau. Negaliu 
šuns suža- iškęsti nesibendravęs' su žmo- 

Atėjo policinin-1 nčmis. Reikia man artimos 
sielos.

i
Pasibeldė Styga į duris, pa

rėkavo. O už durų—kapinyno 
tyla.

Įsireižė Styga, pradėjo duris 
knakcyti.

Užkišo pirštus — vieną len
tą atlupo. Paskui kaip statinę 
be lankų po lentelę duris ir iš 
rankiojo.

Išėjo Styga iš kameros. El
ektros’ lempa aplinkui džiaugs
mingus spindulius žeria. Sargy
binis policininkas, balandėlis, 
kiurkso prie stalo, snaudžia. 
Tylu, šilta, Styga net susigrau
dino.

Priėjo prie policininko, pa
purtė už peties.

Brolau,—sako, — leisk man 
savo širdį tau atverti. Neturiu 
kur jaus’mo dėti.

Policininkas budriai knarkte
lėjo, nusvėrė galvą į kitą pusę, 
nė žodžio netaria.

Yihmromm

sako, —aš čia

du.
Užmirė diskusijos 

lojimo temA.
kas,'paėmė Stygą, už apykaklės,
o uodegų į kišenių ir pristatė 
nuovadon.

Styga teisinasi: 
Nieko,

priešvalstybinio nepadariau. O 
kalbą apie bulvių nederlių ir dėl šunų, tai reikia išleisti toks 
apie policiją.

Girdi, šiemet bulvės švakos irisu neišmėgintomis 
nežinia, iš ko reikės degtinę da-1 mieste nevedžiotų.

■ • ■ • kinėtų.
Policija nurišo Stygai kakla

ryšį, atėmė šukas ir pasodino 
šalton kamarėlėn.

Sėdi sau Styga uždarytas ka
meroj, iš nuobodulio vos never
kia. Nėra kam nė žodis tarti. 
Pro duris neišleidžia.

Apsigraibė Styga kameroj, 
apčiupinėjo sienas. Suolas, ker
tėj aukšta krosnis, o sienos 
nuogos.

—Et,—mano Styga, — gyve
ni amželį, nueini į kapą švie
sesnio laimės spindulio nema-

DR. SHINGLMAN
Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
50th Avė., Cicero, II!. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalgdų ir Laimihgų Naujų 
Metų.

rorrrrrorrt

Atsikvieskit savo mylimuosius 
į Ameriką

Pirkit United States Lines 
Laivakorte

Jei mąstot apie kelionę į tėvynę išplaukiančią 
New Yorko bet kuriuo United States Lines 

pagarsėjusiu garlaiviu.

Sausio išplaukimai

iš

8

t

įstatymas, vadinasi, kad šunų 
uodegomis 

Kad netru-
ryti. O policiją inteligentai tie
siog kibirais apvertė.

Svarbiausia, sako,— nuo
bodu tose nuovadose. Kitų vaka
rų, — girdi, — susirenka ir cen- 
zuotų, ir kvalifikuotų žmonių. 
Tokiai klijenturai, laukiančiai, 
kol protokolus surašys’, reika
lingas dvasios penas.

Mūrininkas ar vežikas gali sau 
pasnausti, o žmogui .su aukštu 
cenzu nuovadoj turi būti kul
tūra, civilizacija ir menas. Taip, 
kokia pora balerinų ir ukrainie- 
tiška operetė. Neprošalį turėti 
ir porą fakirų: kad peilius rytų 
ir skribelčse kiaušinienę keptų.

Turėtų būti ir bufetas’ su kle
bonišku ir šaltais bei karštais 
užkandžiais.

—O šiaip, — sako, — nuova
doj besėdėdamas inteligentiškas 
žmogus įpuoli į galutiną altara- 
ciją, nes kartais rūkyti nelei
džia ir liepia nusiimti kepures.

Del bulvių laikiausi rezervuo
tai. O kai dėl policijos, tai griež
tai atsistojau ant policijos’ plat
formos.

Jei pastatysi nuovadoj bufe
tą, tai netrukus ir maldininkai 
pradės gaišinti zakristijoną 
kiaulinių kotlietų ir rolmopsų 
atžvilgiu.

O jei žmogus su protu ir kva
lifikuotas — nuovadoj į altara- 
ciją jokiu budu neįpuls.

Ilgai pavyzdžių neieškodami 
paimkime kad ir Stygą.

Styga nuovadoj cirko su žvū- 
rinčium neįsteigė. Ir balerinų su 
šaltais’ užkandžiais neprasima
nė. Bet iš nuobodumo nemirė ir 
I>olicijos įžulumu nesiskundžia.

Išdėjo Styga keletą stiklelių, 
užkaitino vėdarus ir dyžia sai 
namo. Dyžia sau Laisvės Alėja,

IŠMOKĖTI pinigai 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo

Universal Restaurant
Gardus, 

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

Norkus, 
sav.

750 West 31st St

S. S. George Washington.............. Sausio
S. S. America................................. Sausio
S. S. Pres. Harding ....................... Sausio
S. S. Pres. Roosevelt ..................... Sausio

Sustoja Plymouth — Cherbourg — 
Southampton — Hamburg.

Pilnų informacijų, kainų ir tt. .klauskit savo vietinio 
agento arba rašykit tiesiog ;

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn St., Chicago, III., 45 Broadway, New York City

22
29

KAIP LAIMĖTI DOVANAS
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NAUJIENOS
Chicago, Illinois

SpeclaliatM gydyme chroniškų ir nanjų il
gų. Jei kiti neraldjo jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas itegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsk- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino itegsamlnavlmo—kas, jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo lt ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 ryto M 1 no pietų.

15936—V. <Bagočiui 
15954—Z. Dakanavičiui 
24506 J. Krencienei 
25309—P. Straukienei 
15967—T. Pakaitei 
15976—E. Vilkausfcienei 
25328—0. Mikutienei 
25329—E. Stankienei 
15986—A. Jonaitei

Dovanos Jaunucliams!
yWi

JkdPjohT

'T" /

JOSEPH SUDRIK

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

Vertes $13.50

Gaukite Alfred Raeing Ice Skates arba 
rogutes už dyką.

Stokite i 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 Raus ALFRED HOCKEY SKATES 

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

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

gaus gražias ROGUTES.

VAIKAI IR MERGAITĖS’ NESNAUSKITE. RAŠYKITE 
ŠIANDIEN DEL INFORMACIJŲ.

KUPONAS

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

nuobodžiauja. Tik cvakt — sto
vi šuniukas koja į stulpą atrė
męs, ilsisi. O greta poniutė, lai
ko šunelį už virvutės, gamta gė
risi. O gamta, reikia pasakyti, 
visa kaip ant delno. Pirmos rū
šies gamta, gal net prieškarinio 
darbo.

Styga, nieko pikto nemany- 
mas ėmė ir pagalvojo:

—Et, —mano, —gyveni žmo
gus amželį ir nieko gero nema-

Imsiu,—mano sau, —ir

3417 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4705^ Chicago, III.
Pataria klausytis lietuvių muzikos per stotį WCFL 

1280 C. kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
Per stoti WHFC kas Ketvergas nuo 7 iki 8 vai. 1420 K

Programus rengia Radio Krautuvė kur 
parduodama visų išdirbysčių Radios

JOS. F. BUDRIK
INCORPORATED

3417-21 South Halsted Street, Chicago, III.

TUBBY

Vardas:

Adresas:

Iškirpk Sj kuponą ir prisiųsk virš paduotu adresu

1739 South Halsted Street

Isn’t Runt the Old Fox.
17'S A GOOD JOKE-

DAJCLE, HE.THlh)K$> I DOM'T 
KNOW MtfMEV AM' \MHEM he 

ME. SObAE HE H <2 L D S 
OUT A AIICKEL AK5' A OtME 
Am' asks Me vumcH OME 

l’b ttATUER. — I
ALVOA^S TAKE THE MICKEt

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

Vertės $11.50

30RE I KMOVJ 
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Telephone Koosevelt 850h

Editor P. GRIGAITIS

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

LIETUVOS UNIVERSITETO STUDENTŲ 
ATSTOVYBĖ

Kasmet apie pabaigą metų Lietuvos Universiteto 
studentai visuotinu ir slaptu balsavimu renka įgalioti
nius į savo “atstovybę”, kuri tvarko akademinį studen
tų gyvenimą. Tie rinkimai gana tiksliai parodo, kokios 
idėjinės srovės viešpatauja tarpe studentijos ir kaip 
metai po metų studentų nusistatymas keičiasi. Mat, 
tarpe studentų gyvuoja įvairios organizuotos grupės ir 
kiekviena jų stengiasi pravesti kaip galint daugiau savo 
žmonių į atstovybę. Studentų atstovybė yra kaip ir ma
žiukas seimas.

Rinkimuose, kurie įvyko neseniai, pasirodė, kad 
mažiau balsų, negu pernai metais, gavo ideologinių 
(partinių) grupių kandidatai. Ypatingai sumažėjo bal
sai, paduoti už tautininkus: šiemet jie gavo tik pusę 
balsų skaičiaus, palyginant su 1928 m. Partinėms gru
pėms susilpnėjus, žymiai pakilo balsai paduoti už vadi
namus fakultetinius (teisininkų, medikų ir t. t.) sąra
šus.

Gruodžio 10 d. naujai išrinktoji studentų atstovybė 
laikė pirmą savo posėdį, kuriame buvo renkama valdyba 
(“prezidiumas”). Posėdyje dalyvavo 40 studentų atsto
vų — 36 vyrai ir 4 moters. Įdomus faktas,'kad šį kartą 
nei ateitininkai (klerikalai), nei tautininkai nebuvo įsi
leisti į vykdomąjį atstovybės organą. Pirmininku tapo 
išrinktas stud. širvinskas, teisininkų draugijos atsto
vas; vicepirmininku stud. Šaltuperis, žydų bendro sąra
šo atstovas; sekretorium stud. Br. Raila, žaizdrininkas 
(socialdemokratas); antruoju sekretorium stud. Gocen- 
tas> teisininkų draugijos atstovas; iždininku stud. Kal
velis, matematikų atstovas.

O pernai ir užpernai ateitininkai su tautininkais 
jautėsi Lietuvos Universitete kaip tikri gaspadoriai. 
Matyt, ir Lietuvos studentijoje reiškiasi blaivėjimas po 
apsvaigimo “nauja era”.

New Yorke subankrotavo komunistų restoranas, 
palikęs $130,000 skolų ir neužmokėtų tarnautojams algų. 
Restorano kreditoriai dabar kreipėsi j federalinį teis
mą, reikalaudami, kad restoranui butų paskirtas re- 
ceiver’is. Jų advokatas sako, kad ta komunistų įstaiga 
dariusi didelį ir pelningą biznį, bet daug pinigų iš jos 
paėmusi komunistų partija savo laikraščių — “Daily 
Worker”, “Freiheit” — rėmimui ir kitokiems partijos 
reikalams, ir delei to jai teko užsidaryti.

Jei šitie kaltinimai pasitvirtins, tai kompanijai,/ ku
ri tą restoraną valdė, reikės atsakyti už restorano tur
to išeikvojimą.

Kur komunistai prikiša nagus, tenai tuojaus viską 
pasiglemžia savo kontrolėn jų partija. O partija pas. ko
munistus faktinai reiškia būreli visagalių viršininkų 
diktatorių. Paprasti nariai komunistų partijoje jokio 
balso neturi. Jie veikiausia neturėjo mažiausios nuovo
kos ir apie tai, kas dėjosi su to New Yorko restorano 
turtu. Nariai ėjo į restoraną, kadangi partijos “bose
liai” jiems buvo taip įsakę ir gal būt dar buvo prigrąsi- 
nę, kad tie, kurie valgys kopūstus “buržtiaziškus”, o ne 
“komunistiškus”, mirtinai nusidės “leninizmo”1 teziams. 
Daugumai tų narių žinia apie skandalingą komunistų 
įmonės subankrotavimą yra tur-but taip pat netikėta, 
kaip ir pašalinei publikai.

Ir komunistai dar stebisi, kad kiti žmonės nenori 
jiems leisti užvaldyti draugijas, unijas arba kitokias 
visuomenines įstaigas! Jie įsivaizduoja, jogei tai esą dėl 
to, kad “darbininkų klasės priešai” neapkenčia komu
nizmo. Tuo gi tarpu dalykas čia visai ne tas. Jei paimti 
lietuvius, gyvenančius Amerikoje, tai milžinišką jų dau
gumą sudaro kaip tik darbo žmonės, o ne koki ten “bur
žujai”. Visi protaujantys žmonės tečiaus yra nusistatę 
prieš komunistus dėl to, kad pas komunistus neribotą 
galią turi partijos vadų klika, kurios niekas nekontro
liuoja.

Įsileisk tokią kliką į bet kurią įstaigą, tai ji privirs 
tiek košės, kad jos paskui niekas neiškabins!

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............~.......   $8.00
Pusei metų .............................. 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.

Apžvalga!
“KANADOS LIETUVIS”

Toronto, Kanados, mieste ei
nančio mėnesinio laikraščio 
“Kanados Lietuvis” pasirodė 
jau trečias numeris. Nuo sausio 
1 d. jo redakcija ii’ administra
cija persikelia į naują vietą, 
šiuo adresu: 12 Givens Street, 
Toronto, Antario, Canada.

LIETUVIAI METODISTAI

Lietuvių kalba tapo išleista 
knygelė apie “metodizmo prin
cipus”. Kaipo autoriai pasirašo 
“Ministeris Petras Palšis” ir 
“Ministeris B. F. Kubilius”, žo
dis “ministeris” čia vartojamas 
vietoje kunigas.

ši knygele vadinama oficia
liu rankvedžiu Lietuvių Meto
distų žinyčioms (t. y. bažny
čioms) Amerikoje.

Lietuviai metodistai epis'ko- 
palai turi savo “žinyčių” (baž
nyčią) South Boston, Mass. Jos 
nariai tur-but visi yra pirmiaus 
buvę katalikai. Tai dar vienas 
ženklas, kad pas lietuvius reiš
kiasi didelio nepasitenkinimo 
Romos-katalikų bažnyčia (ypač 
jos kunigais).

NEDORAS BIZNIS

Komunistai nesidrovi išnau
doti ir Mooney vardą savo biz
nio tikslams. Jie renka aukas 
to nekaltai įkalinto darbininkų 
veikėjo neva išvadavimui, bet 
surinktus pinigus patys suvar
toja. “Keleivis” paduoda Moo
ney laišką, tilpusį New Yorko 
“Monitor”, kur be ko kito sa
koma :

“International Labor De- 
fence neturi teises' rinkti pi
nigus Mooney bylai. Tai yra 
įžeidimas* gerb. Franko P. 
Walsho, kuris yra mano gy
nėjas. Jis jau pereitą gegu
žės mėnesį, o paskui vėl rug- 
piučio mėnesį įspėjo mane 
prieš šitą organizaciją, saky
damas, kad dirbti su tokiais 
žmonėmis' negalima, ir kad 
aš turėčiau pasakyti viešai, 
kad jie savo, rankų į mano 
bylą nekištų. Iš pradžių aš 
jo neklausiau. Aš maniau, jog 
bylai nieko nekenks, jeigu 
kas apie ją rašo^ spaudoje. 
Bet pasirodė, kad vien rašy
mu komunistai nesitenkina. 
Jie nori išnaudoti ją savo 
tikslams — renka jai aukas, 
kurios nepasiekia nei manęs, 
nei Billings’’o, nei mano gynė
jų. Komunistų agentai atliko 
da biauresnį darbą negu tas 

jie perskyrė mane su 
Billingsu — ko neįstengė per 
13 metų padaryti valdžia, ku
ri norėjo mudu sunaikinti. 
Komunistų agentas tą padarė 
— jis sukėlė nesutikimus 
tarp Billingso ir manęs. Bil- 
lingsas pareikalavo, kad jo 
byla butų atskirta nuo ma
nos; aš turiu žiūrėt tik sa
vęs.”

Toliaus tame laiške Mooney 
pareiškia, kad yra tik vienas 
komitetas, kuris su jo žinia ir 
pritarimu rūpinasi jo reikalais, 
tai — Tom Mooney Molders 
Defence Committee. Bet ir šis 
komitetas renka aukas ne by
lai, o tik Mooney bylos' doku
mentams išleisti.

Taigi dar kartą išėjo aikštėn, 
kad komunistai apgavingu ke
liu pinigus kaulija iš žmonių.

JUOKAI
Raštas be skiriamųjų ženkliukų

Vienas' sūnūs, blogai mokėda
mas, parašė tėvams be jokių 
skiriamųjų ženklų laišką. Laiš
kas išėjo toks: “Mieli tėteliai 
kiaulės kurias atsiuntėte visos 
išdvėsė liko tik vienas paršas 
jūsų sūnūs Jonas”.

NAUJIENOS, Chicago, D!.
- n— .n- i -i -- - -- * '■

J. Lapaitis

Iš Einšteino Teorijų
Nesutaikomi eksperimentai
Jau nuo seniai mokslininkai 

stato klausimą; ar yra koks 
nors būdas' patirti absoliutį vi
satos kūnų judėjimą? Beveik 
teisingai astronomai gali išma
tuoti visatos kūnų judėjimą, bet 
tas matavimas »yra tik reliaty- 
vas. Mes matome, kaip saulė 
pereina per dangaus skliautą iš 
rytų į vakarus. Seniau žmonės 
manė, kad žemė stovi ant vie
tos, o saulė keliauja apie ją. 
Reikia pripažinti, kad toks pro
tavimas buvo naturalis, instink- 
tyvis ir logiškas, šio protavimo 
žmonija nebūtų pakeitus, jeigu 
astronomai nebūtų ištyrę dau
gelio kitų visatos kūnų judėji
mą. Per paskutinius tris šim
tus metų mes laikėmės to su
pratimo. kad ne saulė keliauja 
apie žemę, bet priešingai: žemė 
apie saulę. Juo daugiau moks
las tobulinasi, juo daugiau jis 
darosi komplikuotas, žemė su
kasi apie saulę tykiai, be jokio 
sukrėtimo ir triukšmo. Kaip 
mes galime patirti, kad ji su
kasi. Ar ištikrųjų mes galime 
patinti apie žemės sukimąsi tė- 
mydami kitus dangaus kunus? 
Mes matome, kad dangaus kū
nai juda reliatyviai vienas ki
tam* Mums išrodo, kad mėnulis 
sukasi apie žemę, o planetos 
apie saulę.* Bet ar saulinė siste
ma stovi vietoje? Ne, ji nestovi 
vietoje, kuomet mes palyginame 
ją prie kitų žvaigždžių. Kas ta
čiau gali užginčyti, kad mums 
matomos žvaigždės taip pat ke
liauja bent po mylią ar po tūks
tantį mylių į sekundę? Kaip 
mes galime išmatuoti dangaus 
kūnų judėjimą, jeigu visatoje 
mes nerandame nieko pasto
vaus?

Iš karto mokslininkams atro
dė, kad toks pastovus dalykas 
yra eteris. Apie saulę ir žvaigž
des mes' žinome todėl, kad iš 
jų ateina šviesa. Tam tikrais 
bandymais mokslininkai patyrė, 
kad šviesa yra banguojantis bė
gimas. Bet ar galimas banguok 
j antis bėgimas, jeigu nebus ant 
ko banguoti? Garso bangos ban
guoja oru, bet juk tarp žemės 
ir saulės nėtja oro. Savo pato
gumui mokslininkai išrado ete
rį. Eteris mums yra žinomas 
kaipo tam tikros skystos dujos, 
kurios' užima “tuščią” erdvę. 
Visa eterio pareiga iki šiol bu
vo perduoti šviesą iš vieno vi
satos kūno į kiltą. Viskas buvo 
gerai ir eteris mokslininkų pro
tavimą patenkino iki išėjo vie
šumon Einšteinas su savo relia- 
tyvio judėjimo teorija.

Jeigu yra toks dalykas, kaip 
eteris, tai kodėl negalima jį pa
naudot žemės bėgimo matavi-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio

$119.00
Atvvater Kent

$107.00
R. C. A. Radiola special sale 

Brunswick special sale 
Fada Radio special sale 

Howard_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 menesi.
Ir mes imame absoliutiškų ir visų 
atsakomybę už gerumų visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakaru arba nedėlioję.

GENERAL RADIO 
STORE 

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockvvell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, 1LL.

mui? Taip greit bėgdama ete
riu, žemė turi per jį sunktis, 
1<aip kulipka oru. Bet gal būt 
bėganti žemė nešasi su savim 
tam tikrą eterio sluoksnį, kaip 
ji nešasi su savim atmosferą? 
Vienaip ar kitaip, taip greitai 
bėganti žemė turi daryti kokios 
nors įtakos į eterį. Ji turi su
judinti eterį, kaip laivas suju
dina vandenį. Garsus Anglijos 
fizikas, Sir Oliver Lodge, tam 
tikrais jautriais prietaisais da
rė eksperimentus ir gavo nei
giamą davinį. Jo eksperimentai 
įrodė, kad jokio eterio sluoksnio 
nei žemė, nei kitas kuris kūnas 
su savim nesineša ir kad bė
gantis kūnas į eterį nedaro jo
kios įtakos. Lieka dar viena lo
giška išvada: gal eteris sunkia
si per medžiagą? šį klausimą 
galima ištirti darant eksperi
mentus su šviesa, šviesa turi 
užtrukti daugiau laiko keliau
dama iš žvaigždės į žemę, jeigu 
žemė tuo laiku tolinasi nuo 
žvaigždės. Arba atbulai: šviesa 
turi užtrukti mažiau laiko, jei
gu žemė artinasi link žvaigždės. 
Tokius bandymus darė Michel- 
sonas ir Morley. Juodu taip pat 
gavo neigiamą atsakymą, švie
sai nedarė jokio skirtdmo, ar 
žemė keliavo su šviesa, prieš 
šviesą, ar skersai — ji nuolat 
bėgo 186,000 mylių į sekundę. 
Skirtingų mokslininkų padaryti 
du nesutaikomi eksperimentai. 
Pirmasis eksperimentas įrodė, 
kad eteris nekeliauja su žeme, 
o antrasis įrodo, kad eteris ne
stovi vietoje, kuomet žemė per 
jį bėga; Koki gi dabar belieka 
logiška išvada? Vienas' iš dvie
jų: arba eterio visai nėra, arba 
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Naujienų Rengtuose 
Radio įįProgramuose

Šiame Koncerte ne tik girdėsite, bet 
ir matysite

Lietuviu Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy

ti per W. L. S. Stotį.

Visa scena bus prirengta kaip ir 
Radio Studio.

visus artistus daly 
vavusius

KONCERTAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

yra ketvirtasis matas. Yra pa
sirinkimas vienas iš dviejų 
klausimų, bet abudu yra sun
kus. Jeigu eterio nėra, tai kas 
daro ir neša šviesos bangas ? 
Jeigu yra ketvirtasis matas', 
tai kurion linkmėn jis eina?
Einšteinas sako, kad jam rei
kalingas ketvirtasis matas ma
tematiškoms formuloms daryti.

Ketvirtasis matas
Kas mokėsi geometrijos, tas 

žino, kad tiesioms linijoms ma
tuoti užtenka vieno mato. Bet 
plokštumoms matuoti jau vieno 
mato neužtenka, čia jau reikia 
matavimą daryti dvejose link
mėse: ilgį ir plotį. Kubas ta
čiau susideda iš trijų matavi
mų (matų): ilgis, plotis ir aukš
tis. Daugiau trijų matų žmoni
ja iki Einšteino nežinojo. Musų 
pasaulis todėl buvo vadinamas 
trijų matų pasaulis. Bet Ein
šteino pasaulis skiriasi nuo mu
sų pasaulio. Jo pasaulis yra ke
turių matų (four-dimensional). 
Tas ketvirtasis matas' gali būti 
laikas. Laikas, kaip skaitytojai 
atsimena iš pirmesnių straips
nių, nėra absoliutis, o tik re- 
liatyvas.

Kai kurie žmonės į šią Ein
šteino teoriją keistai žiuri ir 
nieku budu nenori su ja sutikti. 
Bet jeigu mes apie tai giliau 
pamąstysime ir pastudijuosime, 
tai mes nieko keisto .nerasime. 
Euclidas ir jo sekėjai išdirbo 
mums trijų matų geometriją, 
kuri labai puikiai atatinka mu
sų praktiškiems reikalams. Jei
gu astronomai ir fizikai atran
da, kad jiems reikalingas' ket
virtasis matas, tai kodėl jo ne
panaudoti? Kol su ketvirtuoju 
matu nebuvo kas matuoti, jis 
mums buvo nereikalingas. Rei
kia. sakysime, išmatuoti žemę 
namui statyti, čia mums rei
kalinga tik du matai: ilgis ir 
plotis. Mes kalbame apie “že
mės1 lygumą”, apie “vandens
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lygumą”, neatsižvelgdami te 
fakto, kad visos musų “tiesios” 
linijos ant žemės paviršiaus yra 
kreivos ir jos gali susisiekti, 
jeigu bus tęsiamos' apie dvide
šimt penkis tūkstančius mylių. 
Matuodami žemę myliomis, mes 
jau turime vartoti tretįjį matą, 
idant sužinojus linijų kreivumą. 
Astronomijos mokslo tikslams 
erdvei matuoti reikalingas ket
virtasis' matas. Jis, žinoma, rei
kalauja daugiau darbo ir galvo
sūkio, bet paliuosuoja moksli
ninkus nuo kai kurių kitų keb
lumų.’ ' Iš ketvirtojo mato, ro
dos, nėra ko stebėtis, kaip nėra 
ko stebėtis iš trijų iki šiol var
totų matų. Matas juk nėra nie
kas daugiau, kaip tik matavimo 
linkmė. Einšteino ketvirtojo 
mato idėja sutiko daug priešta
ravimų veikiausia todėl, kad 
ketvirtojo mato nėra galima 
matyti.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Street*

Pėtnyčioj ir Subatoj, 
Gruodžio 27 ir 28

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS ’

“The 4 Devils”
dalyvaujant

Janet Gaynor, Mary Duncan, 
Charles Morton, Barry Nor

ton, Farrell MacDonald

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

« Aktai
Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Kalbanti serija “The Voice 
from the Sky”
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Fieldo muzejuje gamtos 
istorijos

Fieldo mūzoj us gamtos isto
rijos neseniai išleido brošiūrą 
antrašte “Melanesian Shell 
Money in Field Musetim Col- 
lection”.

Amerikoj ir kitose civilizuo
tose šalyse pinigams naudoja
ma auksas, sidabras ir varis. 
Popieriniai pinigai yra garan
tuojama padengti auksu.

Bet buvo laikai ir kai ku
riose šalyse tebėra, jogei nau
dota ir naudojama įvairių mo- 
luskų geldelės (kevalai) kaip 
pinigai.

Šitokie geldelių (kevalų) pi
nigai dar naudojama Melane- 
zijoj. Jie yra įvairaus didumo. 
Jų apdirbimas, išpiaustymas, 
jų formos — skirtingos. Ir su- 
lyg tuo formų skirtingumu ski
riasi ir šių pinigų mainomoji 
vertė, kaip musų dolerių, pus- 
dolerių, dešimtukų ir penktu
kų.

Sulig geldelių pinigais, pa
vyzdžiui, kaina moteriškės Nau
jojoj Airijoje esanti daug-maž 
lygi kaina dviejų kiaulių. Ir 
taip už moteriškę, kaip už dvi 
kiaules, mokama Tangos rank- 
žiedžiai iš kevalų (geldelių).

šių žmonių moterys ir mer
ginos didžiumoj yra išdirbėjus 
kalbamos rųšies pinigų. (Gelde
lės arba kevalai pinigams 
dirbti naudojama tokie, kurių 
nerandama gyvenamoj apie- 
linkėj.

Viena vaikų žaismių pas 
Inos žmones yra dirbti “fal- 
šyvus” pinigus. Bet, žinoma, 
jų padirbti pinigai mainomos 
vertės neturi.

[Pacific and Atlantic Photo]

Boston, Mass. — Henry C. 
Crosby, kuris kartu su Jose- 
phine Bigelow buvo rasti ne
gyvi. Abu buvo vedę.

Pavojingesnis, nei 
vergija

Cbester E. Cleveland, buvęs 
Čikagos miesto advokatas, kai 
Wm. Hale Thompson pirmu 
kartu ėjo mero pareigas, šio
mis dienomis pareiškė, kad 
18-tas amendmentas (su šau
dymu, kaip šventu darbu) esąs 
pavojingesnis, nei vergija, ku
lių civilis karas panaikino.

Banditai darbuojasi
šeši ginkluoti banditai įsi- 

briovė į Certified lce Cream 
kompanijos buveinę, 1800 Ger
uoli avė. Įveikę ir surišę bu
vusį trobesy darbininką, ban
ditai įsipiršo kompanijos sei
fam Pasišlavė $870.

Cook pavietas “broke” “$25.00 and costs”

Tikra bėda užgulė. Cook pa
vieto tarvba. Ji, ši taryba, yra 
praktiškai ‘"broke”.

Krautuvės, firmos, sandeliai 
įspėjo pavieto tėtušius, kad jie 
nebeduosiu^ daugiau kredito

Desplaines policijos stoty 
prieš teisėją Ileller pasirodė 
Tom Mitler, visas suraišiotas.

‘‘Kame dalykas?”, paklausė 
teisėjas.

“Matai tamsta”, atsakė Mil-

reikmenoms, kurias naudoja 
pavieto rėdybos departamentai 
ir įstaigos.

Kai kurie pirklių atsisakė 
priimti užsakymus, o kiti grū
moja teismais ir reikalauja 
nuošimčių už tai, kad tenka 
laukti užmokesnio per ilgai.

Nuo 1 dienos gruodžio mė
nesio 1928 metų iki šiam lai
kui įvairus pavieto rėdybos ofi
sai išėmė bargan reikmenų su
moj $(>,900,000. Ir pirkliai ne
žino, kada skolos bus jiems 
išmokėtos.

Pavietas turi 3,500 neužmo
kėtų bilų daugiau kaip tūk
stančiui kreditorių.

Prapuolė turtingas 
realestatininkas

Policija ieško Duvall Frank 
Curtiso, kuris prapuolė iš bu-
to (’ommodore Viešbuty nuo 
Kalėtlų.

Kalėdos džėloje
Stove Tamberlin sugrįžo na

mo Kalėdų dieną išsigėręs ir 
prastu upu. Pirmas Stepo žy
gis buvo — tai išmesti per 
langą Kalėdų -vištą. Pd to, jo 
pati ir šešetas vaikų jau val
gė frankfurcius namie, o pats 
Stepas — balonę policijos nuo
vadoj. Gi vakar teisėjas Im- 
nienhausen padėjo Stepą “kvo
timams” (on probation) še
šiems mėnesiams.

ler, “aš ir štai mano draugas 
Yonkman neturėjom turkus 
Kalėdų pietums. Taigi Yonk
man patarė man atsigulti ant 
grindžių ir skerečioti kojas, 
kad išrodyčiau kaip turke. Aš 
padariau, kaip Yonkman pata
rė. O jis, pasiėmęs pielį, ir pra
dėjo badyti, kad užtikti kur 
geresnė mėsa”...

— Ar tai viskas? — paklau
sė teisėjas.

— Taip, viskas — atsake 
Miller.

Twenty-five and Costs — 
pareiškė teisėjas.

Reikia 'pasakyti, kad visgi 
originaliai kai kurie čikagiečiai 
šventė ‘Kalėdas.

Prašė išgelbėti patj nuo 
. savęs

James Burke atėjo į teismą 
ir kreipėsi į teisėją Hellerį:

“Koks kaltinimas prieš jus?”, 
paklausė teisėjas.

“Jokio”, atsakė Burke. “Bet 
aš esu pilnas mėnesienos. O 
tai sukelia many tokį ūpą, kad 
galiu nužudyti, idant pamaty
ti, kaip jis raivosis”.

“Tai ko nori?”, paklausė tei
sėjas.

“Išgelbėti mane palies savęs. 
Duokit 30 dienų džėlos.”

“Gerai, nuteistas 30 dienų
džėlai”, pareiškė teisėjas.

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

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

JONAS VASILIAUSKIS

METINĖS SUKAKTUVĖS

JONAS’ MOZGERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 25 d., 1928 m., 7 vai. 
vakare, sulaukęs 41 metu am
žiaus, tano palaidotas Tautiš- 

"kose kapinėse. Nors jau me
tai laiko praėjo nuo tos nelai
mingos dienos, kaip mirtis pa
kirto gyvastį, mes negalime ją 
užmiršti ir vis regim tą nelai
mės valanda musų akyse. Mielas 
drauge, ilsėkis ramiai šios ša
lies šaltoj žemelėje.

Nuliude liekame,
Seserys, Broliai, Brolienės 
ir Draugai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 dieną,, 7:15 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 51 
m. amžiaus, gimęs Telšių ap
skrity, Luokės parapijoj. Ame
rikoj išgyveno 39 metų'. Paliko 
dideliame nuliudime keturias 
dukteris — Oną, Katryną, Bro- 
ntslavą ir Josefiną, keturis sū
nūs — Jamefe, Joną, Tamošių 
ir Juozapą, broli Juozapą, se
serį Petronėlę Dimšienę ir gi
mines. Laidotuvėmis rūpinasi 
žentas Antanas Deveikis. Kū
nas pašarvotas raudąsi 1314 S. 
48th Court, CiCeroJ III.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 28. dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i šv. Antano parapijos 
bažnyčią,, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vasiliauskio 
giminės, draugai ir' pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Milžiniški aeroplanai 
tarp Čikagos ir 

New Yorko
Edward E. Glement, prezi

dentas American Supertrans- 
port kompanijos, paskelbė, kad 
artimoj ateity tarp New Yor
ko ir Čikagos susisiekimui oru 
pradės lekioti didžiausi aero
planai, kokie yra šioj šaly. Tų 
aeroplanų sparnai skėsis 262 
pėdų. Kiekvieną aeroplaną 8 
chemikalų pagelba šaldomi mo
torai, turinti pajėgos 1,100 ar
klių kiekvienas.

BUTKU S
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

O

J. Lulevicius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvese visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

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

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
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Gydytojai
jXJOwT»_n_r-u—L—~ * .

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6130 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ‘ IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunsvvick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

Įvcirųs gydytojai
Rezidencijos Tel. Midvvav 5512 

Ralph U. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

OAKLEY IR 24th STREET 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedčliais ir Ketvergais 
3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 

Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Stele Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Ofisas ir Akių Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 5820

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
e— O ■ - - ■

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

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

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmoni;] supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybe 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 j 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

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumct 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakarę

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

MYKOLAS ŽIBIKAS

Nužiūri visą tūkstantį 
uždraustosios bizny

------
Federaliai agentai tyrinėjai 

snapso sindikatą. To sindika
to > operacijos, sakoma, pasie
kusios $50,000,000. Su sindi
katu surišti esantys tūkstan
tis žmonių — prohibicijos agen-i 
tų, politikierių ir biznierių, ku-[ 
rir turėję perimtus iš sald
žios.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 21 dieną, 4 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėdyboj, Panevėžio apskrity, 
Juškagalių vienkiemy. Paliko 
dideliame nuliudime Lietuvoje 
dukterį Stepaniją ir du brolius 
— Stanislovą ir Antaną ir švo- 
gerj Antaną Labakojį. Kūnas 
pašarvotas randasi 1328 Gar- 
feild St., Gary, Indiana.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gruodžio 27 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų į šv. Kazimiero baž
nyčią, Gary, Indiana, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Kalvarijos kūnines.

Visi A. A. Mykolo Žibiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti
iam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulude lekame,
Duktė, Broliai ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Marshall, Tel. Gary 
9151. I

V

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai, 
Pusbroliai ir Giminūs

ONA MOTUZIENĖ 
po tėvais Galkhitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 dieną, 10:15 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 53 
metų amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr., Žagarės parap., Minkių 
kaime. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliudi- 
ce vyrą Joną, dukterį Pauliną, 
3 sūnūs — Adolfą, Kazimierą 
ir Pranciškų, 2 pusbroliu — 
Juozapą ir Pranciškų Zubinus 
ir gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
— Klemensą. Juozapą ir Joną, 
seserį Elzbietą. Kūnas pašarvo
tas randas 4605 So. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės i vyks pėtnyčioj, 
gruodžio 27 dieną, 2 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Motuzienės 
giminės, (įrangai ir pažįstami 
esat 'nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street 

f

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

------ -o—

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaiki] ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

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.

■ —- o------ —

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

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

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

Tel. Brunsvvick 0624

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 susitarimą.
Cicero

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

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

Patarnavimas dieną 
ir nakti

KOPLYČIA

Chas.
Syrewicze Co

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

Phone Cicero 291
Mes esame taip ar 

ti, kaip Tamstos 
Telefonas

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 
Chirurgas

1900 South Halsted Street
Rezidencija: w

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

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAJ
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas lij^as 
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 

Te!. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St».
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Wcst Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Saite St. Rooių 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan Av.

Tel. Prospect 3525

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

.Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausai 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
TeL Victory 4018

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 Marąuette 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. Tol. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su-' 
tarti.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7> iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 1 
Rez. Tele phone Plaza 3202

Telephone Central s 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas I

131 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. \ak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Bankas duoda maisto i 

tingoms šeimynoms. 
-------------- i

Central Manufacturing 
triet Bank (1110 West 
strcel) išdalino beskes maisto 
ir kitokių gyvenimo reikmenų 
labiausia suvargusioms apie- 
linkvs šeimoms. Tai daro šis 
bankas kas melai ir tą užduo
tį atlieka p. Goldberg, banko

netur-

Dis-

Pirm negu išdalinti reiknie- 
nes, padaroma tyrinėjimas, ir 
šeimynos, kurioms tikrai rei
kalinga maisto ir drabužių, 
įtraukiama į sąrašą. Po to, 
beskės ir kitokios reik menės iš
dalinama kaip užrašyta. Tyri
nėjimas kiekvienais metais da
roma p-nios Margaret Lehman 
priežiūroje.

Kai kurie ypatingai liūdni 
reginiai tenka pastebėti, kai 
daroma tyrinėjimas. Štai vie-. 
nas pavyzdis. Užtikta senelėj 

įgyvenanti pasibaisėtinoj luš-; 
noj, be giminės ar draugo vi
same pasaulyje. Ji ką tik su
grįžusi iš ligoninės ir net ne
turi ugnies susišildyti.

Tarpe reikmenų, kurias šie
met išdalino kalbamas bankas, 
buvo kenuoti valgiai, bulvės, 
obuoliai ir kitokis maistas; 
prie to — drabužiai ir anglis.

Ką matė ir jautė 
Reporteris

Kalėdos.

ir

for Pick-

Pavargęs, 
(lavai ją,

ar

Kalėdos, Kalėdos — jau 
po Kalėdų. Ir ačiū Dievui! 

♦ ■ * *
Na, tik pamąstykit: mažiau

sia keturias savaites prieš Ka
lėdas žmogus negalėjai ramiai 
gatvekarių važiuoti. Kiekvieną 
minutę turėjai laikyti atmin
tyje policijos komisionieriaus 
patarimą. “Look out 
pockets!”

♦ * *

Važiuoji iš darbo, 
lauki vietos atsisėsti,
bet štai mama susilenkusi dvy- 
lenka po našta Kalėdų dova
nų. Žmogus juk. esi ne akmuo. 
Na, ir kelkis ir atiduok savo 
vietą jai. Ji gi, pavažiavusi po
rą blokų, išlipo, o tu
begausi tą vietą? Gal būt prieš 
kitas Kalėdas. 

♦ ♦ ♦
Išstovi valandą laukdamas 

gatvekario. štai jis pasirodo. 
Bet patek vidun, kad maft- 
drus... šiaip taip įsirioglinai ir 
važiuoji. Bet ve gatvekaris su
stojo. Kas ten? Nagi trokas 
sustojo vidurkelyje ir nė iš vie
tos. Tenai vėl susigrūdo. Nu
sitari eiti pėsčias ir jau lipsi 
iš karo. Bet štai jis sujunda. 
Aha, manai, važiuojam!

Pavažiavo dešimtį jardų ir 
vėl sustojo. Jau rengėsi lipti, 
kaip štai ir vėl krustelėjo.

Ir taip kankinesi visą va
landą, kad pavažiuoti 
blokų.

dešimtį

čia ta-
Kalėdų

Juk

♦ * ♦
Parvažiuoji namo, o 

ve laukia visas glėbis 
pasveikinimų. Viešpatie!
reikia ir pačiam pasiųsti tiek 
pat. Žmogus esi, galų gale, ne 
degloji.

* * ♦
Bet kas aršiau — tai kad 

ir “dovanų” pasirodo. Pypkes

aš neberukau jau penkeri me
tai, o štai pusė tuzino jų. Esu 
žmogus netoli 59 melų, bet vo 
trys kaklaraišės — margos, ži
bančios visomis laumės juos
tos spalvomis. Tokias kaklarai- 

jšes lioviau dėvėjęs jau nuo to 
laiko, kai persiritau Kristaus 

’ metus.
Kur dėti jas? Mesti j šiuk

šlyną lig nejauku, o visokių 
skarmalų klozetas ir be jų pil
nas.

❖

Bet ve ir Kalėdų diena. Kei
kia “išmesti” ir po viena ir po 
kitą, nors žinai, kad rytoj gal
va skaudės. O tuomet — koks 
darbas?

Ir tai ne visa. Prie gėrimo 
ir valgis. Kimši, kimši - galo 
nėra. Kumpio, žąsienos, par- 
šienos, kimštos ir nckimštos 
Jau nebegali pasilenkti, kad 
čeveryko šniūrelį surišti. Ir dar 
kimši.

štai ir vakaras. Guli lovon, 
pukši, kaip lokomotyvas, vel
kąs šešias dešimtis vagonų, 
prikrautų Kalėdų dovanų.

'lai ir kamuojies vargšas 
per mielą naktelę. Smaugia ta
ve velniūkščiai, jodinėja raga
nos, visas žemjfs svoris už
gula.

Ir taip iki pat rytmečio. O 
rytmetį eik darban skaudančia 
galva todėl, kad vakar užmir
šai vieną dideli grieką — ap
sirijimą.

Laimė dar, kad jau po Ka
lėdų ’ Reporteris.

Rožių žemė
Vietiniam dvasiškam tėveliui 

biznis ėjo tur būt ne kaip. Tai
gi jis buvo pasikvietęs misio
nierius bizniui pataisyti.

Misionieriai, matyti, tokiam 
bizniui yra specialistai. Nes 
kaip tik namiškis dvasiškas tė
velis paskelbė iš ambono, kad 
turjs pasikvietęs misionierių, 
tai davatkos net raišos kup- 
reno pasiklausyti misionierių 
pamokslų.

Davatkų ir kitų parapijonų 
nekritikuosiu, nes jie priklauso 
parapijai ir, gal būt, jų parei
ga yra pildyti tėvelių įsaky
mus. Bet kas verčia bolševi
kus pildyti tuos įsakymus?

Per komisanf gazietą bolše
vikai nesutinka su katalikais. 
Jie dažnai pravardžiuoja kata
likus. O praktikoje tai jau kas 
kita.

Štai, pavyzdžiui, vietos ko
misarų lyderis, kaip tik įneša 
mėsinėn meitėlį arba dešrų vir
tinę, tai pasveikiną mėsininką 
pirmais žodžiais šitaip: Domi
nus vobiscum! Reiškia, tikrai 
katalikiškai. Įdomu, ar greitai 
jisai įsirašys parapijon.

O ve kitas pavyzdis. Buvo 
čia karštas bolševikas vardu 
Grikšėnas. Pernai jis sumanė 
įeiti, kaip sakoma, j stoną mo
terystės. Rožių žemėje kažin 
kodėl jam nepatiko šliubas im
ti. Taigi nuvyko į So. Chicago 
bažnyčią.

Bolševikai tuomet kalbėjo 
apie tą šliubą, kad Grikšėnas 
nuvykęs bažnyčion tik laiki
nai. Esą, jis, kaip buvęs, taip 
ir pasilikęs bolševikas; per dau
gelį metų nelankęs bažnyčios 
ir nelankysiąs jos ateityje. Pa
sirodo lėčiau, kad Grikšėnas 
atsivertė prie dvasios šventos. 
Tai žino visi parapijonai.

Ar tas pats negali atsitikti 
ir su Pusžemaičiu? Jisai ne 
kartą “kritikavo” kitus kores
pondentus. Bekritikuodamas iš
siplepėjo apie tėvelių gaspadi- 
nių paloves. Tur būt, kad tos 
vietos jam yra geriau žinomos, 
nei jo paties štoras. Na, o nuo

BALIUS SU IŠLAIMĖJIMAIS
RENGIA DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETUVIŲ TAUTOS 

MOTERŲ IR VYRŲ
Subatoj, Gruodžio (December) 28,1929

Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:30 valandą vakare. 

BUS SEKANČIOS DOVANOS:
Pianas, vertės ................................................ .......................
Rašomasis setas, vertės ......................................................
Vargonai, vertės ....................................................................
Ladies paketbukas, vertės ...................................................

DAR BUS TRYS DOVANOS UŽ ATVIRUTES:
Pirma dovana bus vertės ........................................................
Antra — vertės . ..........................................................................
Trečia — vertės.................................................. .................................

Kviečiame visus, senus ir jaunus praleisti laiką prie geros'mu
zikos. Įžanga 35c. — Rengimo Komitetas.

1.
2.
3.
4.

$200.00
$10.00
$25.00

.. $5.00

$3.00
$1.00
$1.00 •

čia netoli ir iki sugrįžimo prie 
“dvasios šventos”.

žvalgas.

Morgan Park
22 dieną gruodžio buvo S. 

L. A. 178 kuopos priešmetinis 
susirinkimas. Rinkta kuopos 
valdyba. Valdybon jėjo: pirmi
ninku B. Walantinas, finansų 
raštininku Pūkas, kasierium p. 
Pukienė, protokolų raštininku 
A. Lukošius.

Prasidėjo nominacijos 
didatų j Centro valdybą. 

I rių susirinko pusėtinai.
tvarkiai laikosi. Buvo išdalin
ti balotai.

laiku. Užsakymai jiems 
iš visų pusių. Tik spėk

Biznis kilo kaip ant

PRANEŠIMAI
TAXOS

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

kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKl 

3241 So. Halsted St. 
2nd floor 

gausite pilną informaciją.

j CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Furniture & Pianos

čia

kan-
Na-
Visi

Bet štai įlenda vidun sve
čias” neprašytas. Pasikabina 
kepurę, nusivelka šimtakvoldj. 
nusimauna kaliošus, užsidega 
cigarą, užsodina ant nosies 
akuliorius ir pradeda vaikšti
nėti aplink narius, žiūrėdamas, 
kas už ką balsuoja.

Ir ima skaityti kiek narių, 
kiek balsų paduota.

II
Visi kuopos nariai sustojo, 

svetj laukan ėmė prašyti, o sve
tys neklauso.

Atidarėm duris, liepiame iš
eiti — o jis neklauso.

Paėmė musų organizatorius 
šluotą, įrėmė šluotkotį j nu
garą — svetys paklausė, išėjo.

Paseka -— bolševikai negavo 
nė vieno balso nominacijose. 
\ Kuopos narys.

karinių valstijų gelžkcliai ir 
Now York Central. Prie šių 
vagonų buvo prijungti valgo-x 
mieji vagonai, ir jau 1869 me
tais Pullmano vagonai bėgiojo 
tarp Čikagos ir San Francisco.

Pagarsėjo Džiordžio vagonai 
greitu 
plaukė 
dirbti, 
mielių.

Džiordž greitai pralobo. J j 
pradėta skaityti Čikagos gera
dariu. Jis ir pats pasijuto esąs 
geradaris.

Džiordžio geradarystė
Rodosi, esu minėjęs viena

me pirmesnių straipsnelių, kai 
McCormickų pradžioje kai ku
rie farmeriai skaitė geradariu. 
Neabejojo ir neabejoja ta “gera- 
daryste” McCormickų draugai 
ir turtingieji Amerikos gyven
tojai.

Kitaip lėčiau žiurėjo ir, tur 
būt, tebežiūri darbininkai, ku
rie dirbo ir dirba McCormicko 
dirbtuvėse. Tai liudija -buvu
sios kruvinos kovos prie Mc 
Cormicko dirbtuvių. Tai liudi
ja darbininkų skundai, kuriuos 
tenka išgirsti kart kurtėmis ir 
šiandie.

Balius su išlaimėjimais, rengia 
Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos, Moterų ir Vyru, subatoje, gruo
džio 28 d., 1928 m., Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St.

Draugės ir draugai malonėkite 
priduoti serijas kas turit paėmę ši
tame baliui, ba bus daug laimėjimų. 
Priduokit Komitetui.

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

J.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįji paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dohv” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame Sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

906 Cikoityti Peter
907 Clovis Elzbeta
917 dalias Mrs Katherine
919 Gwanoski Kleofas
931 Lupa Jozep
933 Matrozevicuis A -
938 Pigas P
941 Seskevicius Zigmos
943 Lukas Adela
945 Taberas Eugene
948 Wilkas Kazimeras

ČIKAGA
Kai kas iš Čikagos praeities 

ir dabarties

Kalėdų “susigrūdimui” pra
ėjus, galima sugrįžti prie “kas
dieninių reikalų”. Taigi sugrį
šiu prie straipsnelių apie Či
kagą.

George Pullman.
Vienas Čikagos priemiesčių 

vadinasi “Pullman”. Tai yra 
vardas žmogaus, kuris čia pa
statė dirbtuves miegamiesiems 
vagonams dirbti. Tie vagonai 
yra žinomi ir Aiafidie, kaip 
“pullmanai”.

George Pullman pasirodė 
Čikagoje 1857 metais. Pirmiau
sia jis pasižymėjo tuo, kad iš
kėlė* aukštyn muro viešbutį, 
vadintą Tremont House.

Džiordž, amatu, buvo kar- 
penteris. Jisai sumanė pagerin
ti pasažierinius vagonus, kurie 
anuomet buvo labai nepatogus 
keliauti.

Iš Chicago ir Alton 
lio jisai gavo du senu 
eksperimentams. Tai. atsitiko 
1858 metais. O 1864 
jisai jau padirbo pirmą busimų 
miegamųjų vagonų modelj, va
dinamą “Pioneer”. Tas vago
nas kaštayo $20,000. Jis, kaip 
dėl anų laikų, buvo puikiai 
įrengtas, viršutinėmis ir apa
tinėmis lovomis, apvilktas dai
liu medžiu, minkštomis kėdė
mis, etc.

1867 metais buvo įkorporuo- 
ta “Pullman Palace Car Com- 
pany”.

Džiordžio biznis eina
1868 metais Pullmano mie

gamuosius vagonus priėmė va-

gelžke- 
vagonu

metais

Panašiai jau atsitiko ir su 
iPullmanu. Jo draugai skaitė 
jį kaip vieną didžiausių dar
bininkų geradarių Čikagos apic- 
linkėje. Jo žmona buvo pagar
sėjusi kaip viena mielaširdin- 
giausių Čikagos ponių. Pats 
Džiordž sumanė pagalios pasta
tyti “rojų” darbininkams.

Pullmana miestelis kaip 
modelis

Džiordž padirbo miegamojo 
vagono modelį 1864 matais. 
Dabar jis, kaip geradėjas, už
simanė padaryti modeli darbi
ninkams ar iš darbininkų, ku
rie dirbo jo dirbtuvėse.

Nesigailėdamas triūso, Pull
man braižė plaiitts, kad išmic- 
ruoti tokį miestelį, kuriame 
kiekvienas patyręs darbininkas 
galėtų turėti nuosavą namą. 
Miestelį, iš kurio butų paša

linta visą, kas ’yra negražaus, 
neharmoningo, tvirkinančio dar
bininkus.

Juk turėjo Pullmanas 3,500 
akrų žemės. Aht šios žemės 
jis surado vietą,1 kuri tiko krau
tuvėms, bankui, teatrui, par
kui, viešbučiui, darbininkų na
mams. i ,

Pradėta statyti ir pastatyta 
miestelis, tiksliau pasakius, “ro
jus”. Tas miestelis pats valdė 
save, o dar geriau bus pasa
kyti, kad jį valdė Džiordž 
Pullman.

Kaip pilnai Pnllman valde 
miestelį, galima spręsti iš to, 
kad net vandenį miesteliui pirk
davo Pullmano kompanija, o 
jau ji paskiau parduodavo tą 
vandenį miestelio gyventojams.

Bet reikia pasakyti, kad bu-, 
vo cinikų, kurie juokėsi, buk 
miestelio gyventojai moka ren- 
dą Pullmano kompanijai, vaik
štinėja gatvėmis, priklausan
čiomis Pullmano kompanijai, 
siunčia vaikus j Pullmano mo
kyklas, lanko Pullmano bažny
čią... tik neturi drąsos atsilan
kyti į privatinj Pullmano vieš
butį su privačiais Pullmano 
“drinksais”, ba miestelis buvo, 
mat — “sausas”.

(Bus' daugiau) čįikagietis.

Liuosas nuo Asthma 
visą žiemą 

•Nepaprastas metodas, kuris atėjo pa- 
gelbon sergantiems asthma.—Išsisių- 
sdinkit šiandie nemokamą bandymą.

Jeigu jus kenčiate nuo tų baisių 
Asthma antpuoliu kada būna šalta 
ir drėgna; jeigu jus užtrokštate ir 
gaudote orą, būtinai pasiųskite šian
die j Frontier Asthma Co., dėl nemo
kamo išbandymo ių pastebėtino me
todo. Nežiūrint kur jus gyvenate ir 
ar jus turite pasitikėjimą kokiais 
nors vaistais pasaulyje, išsiųsdinkit 
šį nemokama išbandymą. Jeigu jus 
kentėjote visą savo gyvenimą ir iš- 
bandėt viską apie ką tik sužinojote ir 
vis be naudos; net jeigu jus esate 
visai nusiminę, nepražudykit vilti, bet 
išsisiųsdinkit šiandie šj nemokamą 
bandymą.

Tai yra būdas surasti ką progre
sas gali jums duoti, nežiūrint visų 
jūsų nusivilimų praeity ieškant pasi- 
liuosavimo nuo Asthma. Taigi išsi- 
rašykit šiandie ši nemokamą bandy
mą. Padarykit tai dabar. Šis prane
šimas yra skelbiamas, kad kiekvienas 
kenčiantis galėtų dalyvauti šiame pro
gresyviame metode ir pirmiausia iš
bandytų dykai gydimą, kuris yra ži
nomas tūkstančiams kaipo didžiausia 
pagelba, kokios jie susilaukė savo gy
venime. Pasiuskit kuponą šiandie. 
Nelaukite.

DYKAI BANDYMO KUPONAS |
FRONTIER ASTHMA CO.,
1268 J. Frontier Bld.,
462 Niagara St., Buffalo, N. Y.

Prisiųskit dykai išbandymą jūsų 
metodo:

GENERALINIS
K0NTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų 
setas $39.

5 šmotų 
$17.50.

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

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

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

Atsišaukit kasdien iki 
vak.

Nedaliomis iki 5 vai. po 
V1CTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St. 
Tel. Columbus 0167

riešuto valgomojo kamb. 

ąžuolinis Dinette sętas 

miegamojo kamb. aut- 
dreseris, skrynia,

jei bus

10 vai. 
piet.

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

------- o-------
10% PIGIAU UZ VISĄ DARBĄ 

CONSUMEUS Stora Darbas. Grei- 
tai 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas.
riausį darbą mieste.

taisome stogus visokios rūšies, 
Dykai ap- 

Mes atliekame ge- 
Kedzie 8463.

Help Wanted—Malė 
larbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

KNTERNATIIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Energiiki 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastuz 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
VVabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai. Čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpa lai- 
Ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
rinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

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

budu juos parda-

diena nuo 10 ii 
pietų. -

VertelgųChevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2*6 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam j 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

REIKALINGAS su savo troku iš
vežioti duoną. Kreipkitės Knygynas 
Lietuva, 3210 S. Halsted St. Box 52. 

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

MADOS Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St.

Arti Marshfield Avė.

REIKALINGAS dženitoriaus na- 
gelbininkas, turi būt unijistas, neže- 
notas, mokestis nuo $75 iki $100 i 
mėnesi, kambarys ir pragyvenimas, 
negeriantis. Atsišaukit i Naujienas, 
Box 1160, 1739 S. Halsted St.

■ • 

ir

Help Wanted—Female
 Dar binlnkių Reiki a

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, visai trumpos valandos. 4826 
So. Bishop St.

For Rent

SKOLINĄM PINIGUS
$200 iki $30,000

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

Tel. Grovehill 1038 /

Financial
Finansai-Paskolos

$200 paskola už 1 menesi kai-__
nuo ja ........................................ <r

$500 paskola už 1 menesi kai
nuoja .....    $8.75

$1000 paskola už 1 mėnesi kai
nuoja ................... ................ $17.50
Paskolos daromos nuo 1 mėnesio 

iki 18 mėnesių 
VAŽINĖKIT IŠSIMOKĖDAMI 

Nėra “Red Tapė” 
Notos refinansuojamos.

Nereikia Indorserių

ACME FINANCE CO.
1344 S. Michigan Avė. '

Phone Calumet 1483 
Parkinimas leidžiamas 

Atdara vakarais pagal susitarimą.

Miscellaneous
įvairus

RENDON 6 kambarių garu apšil
domas flatas, antros lubos, renda 
$55.00. 6931 So. Maplewood Avė.,,
Tel. Hemlock 1106.

Furnished Rooms
RAS1RENDU0.IA šviesus ant ant

rų lubų kambarys. 627 West 18th 
Street.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes 
važiuoju i mainas, 3133 S. Halsted 

$3.50. Street.

REIKALINGAS džianitoriaus pa- 
gelbininkas, turi būti pavienis. Maty
kit Vladą Jankauską, 2946 West 
Roosevelt Road.

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

Turkiškos
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

X

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulcvard 4552
‘ ..... ... bu

Rusiškos
Labai 

suknelė.
originale paskiausios

Galima siūdinti iš
Sukirptos

3225. 
mados 
bile margos materijos, 
mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 per 
krutinę.

Norint gauti viena ar daugiau virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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 isitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

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

Tel. Victory 8486

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO BEKARNĖ, 

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

Išsimaino 2 Storai — 7 fintai, mai
nysiu i farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

MAINYSIU savo mūrinį biznio 
namą prie gatvekarių linijos South 
Sidėj ant bungalovv arba 2 flatų, ne 
brangesnio kaip $14,000. Matykit po 
6 vai. vakare. J. šniukshta, 10205 
Wentworth Avė.

NAUJIENOS Pattern Dept. _
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centu ir prašau at

pūsti man pavyzdi No ....’..............
VI i eros ...................... per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Automobiles
$KOO 
$276 
$600 
$260 
$400 
$400 
$660

Tri angle 9830

’2N nutek 6 pas. seaan ,. . .. :
'20 Pairę Sedan O ratai  : 
'20 Ebrcx Bedan_____— i
1027 Nash Coach apedal . !
'29 Ford coupe I
*20 Ford Roadster .... .................   :
’2N Aublirn KoiulHtcr_________ -_______ I

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 8. Halsted 8t..

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis bizniavus 
namas, ant Bridgeporto, krautuvė, 5 
kambariai pragyvenimui ir 6 kamba
riai viršuj, šis namas parsiduoda la
bai pigiai, tik už pirmą morgičių. 
Matykite.

BEN. J. KAZANAUSKAS 
2242 W. 23 Place, 

Roosevelt 8887

5 FLATŲ su Storu mūrinis, karš
tu vandeniu Šildomas namas. Mainy
siu j farmą ar privatišką namą. 
Priežastis —• nesveikata. Savininkas 
4017 S. Kedzie Avė. Tel. Lafayette 
7970.PARSIDUODA Humpmobile 5 pas.

Touring karas, 4 cilinderių, labai pi
giai, gerame stovyje, galima padary
ti gerą troka. Atsišaukite nas sa
vininką, 2942 W. Pershing Rd, Tel. karų garažas, 4336 So. 
Lafayette 1117.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
no 4 ir cementuotas beismantas, 2 

.... Washtena\v 
Avė.




