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300 žmonių žuvo
HONKONGAS, Kinai,* gruod. 

23. šiandie gauta žinių, kad 
praeito šeštadienio naktį pa
skendo Kinų garlaivis Lee 
Gheong kartu su 50 laivo įgu
los žmonių ir 250 pasažierių, 
kurių tarpe buvo daug mote
rų ir vaikų.

Garlaivis plaukė iš Swal;ue 
į Honkongą. Kelionėje jį išti
ko smarki audra, sudaužė ir 
paskandino.

Du jurininkai, sugebėję išsi
laikyti ant plūduriuojančio lau
žo, buvo vakar išgriebti ir par
gabenti į Honkongą.

Šiaurės Amerikos Meksikoj susekė vas- 
Fašistų Sąjunga concelistų sąmokslą 

likviduojama prieš valdžią
1

Manoma, kad jis uždaroma dėl j Sąmokslininkų lizde padaryta 
pradėtų Washingtone žings
nių prieš jos darbus

krata; suimta 50 asmenų ir 
kompromituojamų dokumen
tu v

NAUJIENOS

LINKSMU KALĖDŲ 
LINKI VISIEMS DRAU
GAMS, BENDRADAR
BI A M S, SKAITYTO
JAMS IR RĖMĖJAMS.

Buchareste areštuoti 47
komunistai

BL’C'H AREŠTAS, Riimanija, 
gruod. 23. čia šiandie bu- 
vo areštuoti keturiasdešimt sep
tyni komunistai, dalyvavę riau
šėse ir susikirtimuose su poli
cija po to, kai komunistams 
išbuvo duotas leidimas susi
rinkimui laikyti.

miestelio, /Klai- 
policija suėmė 

žydų, kurie bu- 
Li et u vos, ir iš-

Lietuvos Naujienos

NEW YORKAS, gruod. 23. 
— Grafas Ignazio di Revel, 
šiaurės Amerikos Fašistų Są
jungos galva, pranešė, kad 
gruodžio 31 dieną ta organi
zacija busianti likviduota. Esą 
fašistų sąjunga nutarta likvi
duoti dėl to, kad ji savo tik
slo supažindinti Amerikos vi
suomenę su fašizmo idealais 
jau esanti atsiekus.

Iš tiesų gi manoma, kad or
ganizaciją likviduoti įsakė Ita
lijos ambasadorius VVashingto- 
ne einant gautomis iš diktato
riaus Mussolini instrukcijomis. 
Mat buvo kaltinimų, kad šiau
rės Amerikos Fašistų Sąjun
ga atstovaujanti Mussolini pa
stangoms smurtu versti Ame
rikoje gyvenančius italus pa
silikti ištikimais Italijai ir fa
šizmui, taip kad pagaliau se
nate tapo įnešta rezoliucija rei
kalauti, kad valstybės departa
mentas ištirtų fašistų sąjungos 
darbus ir reportuotų senatui.

Šiaurės Amerikos Fašistų Są
junga turi Jungtinėse 
bėse 93 skyrius. .

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 
Valdžios komunikatas 

pranešą, kad nuveikto kandi
dato į krašto prezidentus, Jose 
Vasconceloso, partijos centre 
Guaymoj, Sonoroj, tapo pada
ryta krata ir surasta įrodymų, 
kad vasconcelistai konspiravo 
sukilimą prieš esamą Meksikos 
valdžią.

Pats Vasconcelos yra 
Jungtinėse Vals t y bose.

Padarius kratą, buvo
asmenų. Dvi- 
sąmokslinin- 

pargabenti į 
Kadangi jie

aisty-

Aeroplanas su 13 žmo
nių susikūlė; vienas 

užsimušė
INDIANAPOLIS, Ind

23. — Vakar vakarą bandyda
mas nusileisti čia didelis tri
jų motorų aeroplanas susikū
lė ir vienas skridusių juo try
likos žmonių užsimušė, o du 
skaudžiai susižalojo. Visi kiti 
išliko sveiki.

Gasparri pasitrauksiąs
VATIKANO MIESTAS, gr. 

23. — Iš. autoritetingų vers
mių sužinota, kad kardinolas 
Gasparri, papos valstybės sek
retorius, netrukus pasitrauk
siąs. K

SPARTA, Wis., gruod. 
-— Praeitą naktį gaisras 
sunaikino penkis biznio 
mus, padaręs apie $100,000 
stolių.

23. 
čia 
na- 

nuo-

dabai

suim-

reikalų daparta-

tarpu Plutarco Elias
Meksikos prezi-

ta penkiasdešimt 
dešimt tariamų 
kų vadų tapo 
Meksikos Miestą,
yra civiliai, tai visi tapo per
duoti vidaus 
mentui.

Tuo
Gailės, buvęs
(lentas, su įspūdingomis demon- 
stracijomis tapo išlydėtas į jo 
rančą Santa Barbaroj, septy
niolika mylių tolumo. Milžiniš
kas jo garbei bankietas, klupia
me turėjo dalyvauti 5,000 žmo
nių, tapo anuliuotas, susekus 
praeitą šeštadienį sąmokslą 
prieš Calleso gyvybę.

Nežiūrint vaseoncelistų bruz
dėjimo, vyriausybė - pilnai pa
sitiki 
vyno 
limu c

savo kariuomenes ir lai- 
lojalumu ir jokių suki-

Dar apie parlamento 
rinkimus Egipte

KAIRAS, Egiptas, gruod. 23. 
— Galutinais duomenimis, įvy
kusiais praeitą šeštadienį Egip
to parlamento rinkimais iš 160 
visų vietų vafdų partija lai
mėjo 152. Nauju Egipto prem
jeru dėl to bus veikiausia tos 
partijos vadas, Mustafa Nahas 
Paša.

Vafdų partija siekia visiš
kos Egipto nepriklausomybės 
ramiu budu, patikrinimo kraš
to konstitucijos, išlaikymo par
tijų koalicijos, ugdymo drau
gingų santykių su kitais kraš
tais, ypačiai su Didžiąją Bri
tanija, ir atsteigimo parlamen
to funkcijų.

Susekė kometą

Suėmė Kroatų ūki- Bandė nužudyti Indi 
ninku partijos vadą jos vicekaralių
Suimta taipjau 50 kitų kroatų 

darbuotojų, kaltinamų dėl są
mokslo prieš karalių

Bombos sprogiiųo buvo jo trau
kinys apdraskytas ir vienas 
asmuo sužalotas

Suėmė 50 Lietuvos 
žydų ir išsunkę iš 

jų kraują 
7 ;

Žydų Telegrafo Agentūra 
orąneša iš Kauno šitokią žinią, 
dalotą gruodžio 22:

Panemunės 
pėdos krašte, 
penkiasdešimt 
vo atvykę iš
sunkė iš jų tris kvortas krau
jo. Po to tie žydai buvo išsių
sti į Tilžę ištirti, ar jie ne
sergą limpamomis ligomis.

Lietuvių atstovai Klaipėdos 
seimely dėl to pasiuntė direk
torijai aštrų protestą.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
gruod. 23. — Zagrebe polici
ja suėmė Drą Vladimirą Ma- 
ceką, Kroatų ūkininkų parti
jos vadą. Jis buvo policijos se- 
kiojamas per daugiau kaip dvi 
savaites.

Oficialė Jugoslavų žinių 
agentūra Avala skelbia, busią 
policija susekus, smulkmenas 
sąmokslo nužudyti karalių 
Aleksandrą gruodžio 17 die
ną, klausant jam pamaldų Za
grebo bazilikoje. Sąmokslai! 
esąs įveltas Dras Macek ir daug 
kitą kroatų vacfų. Buvę neva 
surasti slapti bombų ir kito
kių teroristinių medžiagų san
dėliai.

Tarp areštuotų asmenų yra 
daugiau kaip penkiasdešimt 
plačiai žinomų Kroatų autono
mijos šalininkų, kaip pav. 
Cvetko Hadzija, Anton Stefa- 
nitič, prof. Jakob Jellacič, pulk. 
Begič etc.

Francuzų lakūnas į 
Indo-Kinus nepavyko

PARYŽIUS, gruod. 23. — 
Francuzų aviatoriai Le Brix ir 
Rossi, kurie skrido iš Franci- 
jos j Indo-Kinus, kelionė ne-

neša, kad jų ;
kūlė Indijoje, bet abudu laku-' 
nai išliko sveiki. Jie nusileido j 
žemėn parašiutais.

NEW DELIU, Indija, gruod. 
23. — šiandie buvo padarytas 
pasikėsinimas užmušti Jndijds. 
vicekaralių, Lordą įVyviną, bet 
laimingai jis išliko sveikas.

Paslėptos7 geležinkely bom
bos sprogimo buvo apdrasky
tas traukinys, kuriuo viceka^- 
ralius važiavo, bet jo vagonas 
buvo nekliudytas.

Viefias asmuo, buvęs valgo
mame vagone, buvo sužalotas.

Pasikėsinimas įvyko dešimtį 
mylių nuo Ne\v Delhi.

Britai patenkinti, kad 
karalius atidarys ju

ros konferenciją
LONDONAS, gruod. 23. - 

Visoj Anglijoj žmonės labai 
patenkinti dėl pranešimo, kad 
juros nusiginklavimo konferen
ciją, kuri įvyks Londone sau
sio mėnesį, atidarys pats ka
ralius Jurgis.

Bendrai manoma, kad kara
liaus dalyvavimas atidaryme 
sukels daug stipresnį žmonių 
susidomėjimą konferencija ir 
suteiks jai didesnės reikšmės.

Transatlantiniai lakū
nai išlėkė j Uruguają

aeroplanas susi-j T>1,. Ixl, .*Vrinn o i- i... 1.1... Į RID DE JANEIRO, Brazili
ja, gruod. 23. — Uruguajietis 

i Larre-Borgeo ir franeuzas 
iLeon Challe, kurie praeitą sa
kaitę perskridę per Atlanto 
vandenyną kelionėje iš Ispa
nijos į Uruguają buvo priver
sti nusileisti šiaurinėj Brazi
lijoj, šiandie iš Rio de Janeįro 
išskrido į Moųjevideo.

Sprogus traukiny bom 
ba užmušė 3 žmones
SOFIJA, Bulgarija, gruod. 

23. — Praneša, kad traukiny 
tarp Piroto ir Nišo įvyko bom
bos sprogimas, kurio trys ke
liautojai buvo užmušti, o aš- 
tuoni kiti sužaloti.

Užgynė vaikams lan
kyti bulių kautynes

Sovietai ir Kinai pa 
sirašė taikos pro

tokolą
MASKVA, gruod. 23, — So

vietų užsienio reikalų komisa
riatas pranešė, kad Ghabaręv- 
ske, Sibire, sovietų įgaliotinis 
Simonovskis ir Kinų valdžios 
atstovas Tsai Junšen pasirišę 
taikos protokolą, kuriuo nusta
tomi santykiai tarp sovietų Ru
sijos ir Kinų Mandžurijos pro
vincijos valdžios.

Taikos protokolu atsteigia- 
mas Bylų Kinų geležinkelio 
status (|uo, taipjau tuojau al- 
steigiamos konsularinės ir pre
kybinės organizacijos abiejuo
se kraštuose.

Formaliu santykių atsteigi
mo nebus, tačiau, iki kitos kon
ferencijos, kuri prasidės sau
sio 25 dieną, bet tuo tarpu 
abiejų pusių kariuomenės bus 
atitrauktos nuo Sibiro-Man- 
džurijos sienos, visi asmens, 
suimti ryšy su geležinkelio gin- 
ču, bus paleisti ir visi baltie
ji rusai Mandžurijoje bus kinų 
nuginkluoti ir ištremti.

Naujas rusų geležinkelio ad
ministratorius ir naujas jo pa
dėjėjas tuojau išvyks į Bar
biną pradėti bendrai pareigų 
eiti, kaip kad numatyta Peki- 
no-Mukdeno 1924 metų su
tarty.

Komunisto Jokimavi- 
čiaus byla Kaune

KALNAS. — Lapkričio 25 
diena Kariuomenės teismas 
Kaune nagrinėjo Broniaus Jo- 
kimavičiaus bylą. Kaip matyti 
iš kaltinamojo akto, Jokimavi
čius 1927 m. buvęs priimtas 
Vilkaviškio naujokų komisijos

Komunistai nutarė 
skelbti vėl tekstili

ninkų streiką
PATERSON, N. J., gruod. 

23. — Komunistinė National 
Textile Workers unija savo 
konvencijoje čia nutarė vėl 
paskelbti tekstilės įmonių dar
bininkų streikus, vieną rytų 
valstijose, antrą — pietų val
stijose.

Konvencijos delegatai nuta
rė paskirti penkiolika organi
zatorių dirbti rytų valstijų tek
stilės centruose, o dvidešimt 
penkis kitus organizatorius 
veikti pietuose.

Streikas pietuose turės būti 
paskelbtas atvejį, jei septynių 
nuteistų Gastonijos (N. C.) 
streikininkų apeliacija 'bus tei
smo išspręsta nuteistųjų ne
naudai. Tie septyni streikinin
kai buvo nuteisti ryšy su nu
šovimu policijos viršininko 
Aderholto per pastarąjį teks
tilininkų streiką Gastonijoj.

Antras tekstilininkų streikas 
nutarta paskelbti ateinantį pa
vasarį Patersone, Scrantpne ir 
Allentovvne, Pa., ir Pawtucke- 
te, R. L

į kariuomenę, bet tarnauti nė
jęs ir pabėgęs Tilžėn. Lai pa
daryti jį pakurstos žinomas 
komunistų agitatorius Šneide
ris. Tilžėj būdamas dirbęs ko
munistu naudai: kelis kartus 
perėjęs rubežių ir atnešęs Lie
tuvon literatūros “Komuni
stą” ir “Balsą”; savo ranka 
rašęs ant raudonos popicros— 
“šalin kraugeriai Voldemaras 

į ir Smetona” ir platinęs. Po- 
1 dvarko mišką pakabinęs ant 
i medžio komunistų plakatą. 
Šiais metais gegužės 18 d. 'Vil
kaviškio pasienio policija jį 
areštavo.

Jokimavičius — jaunas vy
rukas, vos pabaigęs 23 melus, 
kalėjimo jau gerokai aplam
dytas, pageltęs, apžėlęs. Matyti 
gudrybių jo komunistai neiš
mokė, jis viską gailestingu to
nu atvirai ir teisingai sako tei
smui; prisipažįsta kaltu, tik 
skundžiasi, kad jį kriminalės 
policijos punkto viršininkas, 
nors ir viską prisipažinęs, bai
siai mušęs, net buvęs nustojęs 
sąmonės ir nežinąs, ko dar iš 
jo viršininkas norėjęs, čia pat 
buvęs kriminalinės policijos 
punkto viršininkas to negin
čijo.

Politikoj Jokimavičius anal
fabetas — tai paprasta komu
nistų auka, kurią iščiulpę “pro
vokatoriais” krikštija.

Teismas nubaudė Jokimavi- 
čių 6 metais sunkaus kalėji
mo.

Studebaker priėmė at
gal, 9,000 darbininkų
SOUTH BENĮ), Ind., gruod. 

23. — Studebaker automobilių 
korporacija šiandie priėmė vėl 
i darbą 9,0.00 darbieiinkų, ku
rie prieš keletą savaičių buvo 
atleisti, 
priimti

Manoma netrukus bus 
dar keli tūkstančiai.

Penki šeimos nariai 
traukinio užmušti

MAUSTON, Wis., gruod. 23. 
— Netoli nuo čia greitasis trau- 
cinys užgavo geležinkely auto
mobilį, kuriuo Kendallio far- 
merys Wm. Pennyiwell su savo 
šeima važiavo namo. Penki šei
mos nariai buvo vietoj užmuš- 
i, o šeštasis pavojingai suža- 
otas.

Tai bent vardelis
rfoNOUILU, gruod. 23. — 

Viena jauna havajiečių porelė, 
susilaukus dukters ir švęsda
ma krikštynas, praminė ją var
du “Ukmiakaokalanikiamauno- 
aawinileiaupuh,” o tai reiškia: 
“Dešimt - dangaus - akių - ser
gi - kalnų - mergelės - žiedą.”

TE(rUCIGALP()J, Hondura- 
se, griūdamas cukraus fabriko 
kaminas užmušė penkis darbi
ninkus.

Mažeikiuose greit pasi
rodys naujas laikraštis

Nekurie mažeikiškiai ruo
šiasi greit išleisti naujų laik
raštį. Jį žada pakrikštyti — 
“Žemaičių Žemė” arba “Že
maičių Naujienos”. Laikraštis 
manoma leisti Žemaičių tar
mėj. f

Artistai prašo palikti 
direktorių Savickį

KAUNAS. — Operos ir Dra
mos artistai įteikė vyriausybei 
prašymą direktorių p. Savickį 
palikti teatre. Kaip žinoma, p. 
Savickis yra numatomas Lie
tuvos atstovu Skandinavijai.

Sužeistas p. Tysliava
KAUNAS. — Važiuojant au

tobusu iš Alytaus p. Tysliavai 
atsitiko nelaimė. Autobusas 
plente ėmė slidinėti (toj vie
loj plentas smaluotas) ir šo
feris nebegalėjo jo suvaldyti. 
Atsidūrė į tiltelio ramsčius. P. 
Tysliava, sėdėjęs ties šoferiu, 
rankomis ir veidu pataikė į 
stiklą. Stiklas smarkiai sukapo
jo viršutinę lupą, apdraskė vei
dą ir rankas.

Žydai esą ne semitai, 
bet hititai

MADRIDAS, Ispanija, gruod.
2.3. — Premjero Primo dė Ri- 
veros dekretu tapo užginta vai
kams, jaunesniems kaip 14 me
tų, lankyti bulių kautynes ir 
bokso imtynes.

Traukinys užgavo au
tomobilį, 7 asmens žuvo

VIENA, Austrija, gruod. 28. 
— Garsus čechoslovakų orien
talistas, Prahos universiteto 
profesorius Hroseny, sako, kad 
žydai esą ne semitai, bet hi
titai. Jie esą kilę iš žmonių 
gimines, kuri prieš tūkstančius 
metų viešpatavus visuose ry
tuose.

Profesorius Hroseny savo 
tvirtinimus remia I
tyrinėjimais ir 
Mažojoje Azijoje, 
kad jo ekspidicijos 
numestai parodą, 
nai, persai, žydai, 
litai priklausą lai 
loginei šeimynai.

pra-Harvardo observatorija 
neša gavus žinią, kad Kroku
vos astronomas Vilk gruodžio 
20 dieną susekė šviesiausią šie
met kometą. Ji yra aštuonis 
laipsnius j vakarus nuo švie
siosios Vega žvaigždės Herku- 
lesq konsteliacijoje. Kometa 
galima matyti vakarų padan
gėje tuojau saulei nusileidus 

j ir rytų padangėj — prieš sau .išblaškyti palei geležinkelio Ii- 
lės tekėjimą. piją.

---------—----- * Užmušti buvo College Spring 
MONTEVIDEO mieste, Uru- gyventojai, J. Glass, jo žmo- 

džiusi 4:23. Menuo teka 1:02l guajoj, mirė Amerikos konsu- na, jų ketvertas vaikų ir Ch. 
ryto. 'las C. Carrigan. • s lAdkins.

^ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

NAiusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; lengvi 
ir vidutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo I 
tarp 210 ir 280 F.

šiandie saulė teka 7:16, lei-

GLARINDA, Iowa: 
. — Vakar netoli

gruod. 
nuo čia 

buvo užmušti septyni asmens, 
Burlingtono traukiniui užga
vus geležinkelio bėgiuose jų 
automobilį, kuriuo jie važiavo 
namo, prisipirkę mieste dova
nų Kalėdoms. Jų kūnai ir pir
kiniai buvo per tūkstantį pėdų

GAMERONE, 
rys A. Huebncr gavęs staigų 
proto pamišimą nušovė du žmo- 
nes. Bandant jį suimti, jis pats 
buvo nušautas.

raxa.se, farme-

Kalėdų dienoj, gruodžio 
25 d., Naujienos neišeis 

• ir Naujienų raštinė bus 
uždaryta..

Naujienų Administ.

katinėjimais

atkakti mo- 
jogei armo- 
asirai ir ta
pačiai etno-

raxa.se
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I KORESPONDENCIJOS «
Grand Rapids, Mich
Tai bent atsakymas.—bolševi

kiška kritika

•Po SLA. 60 kuopos priešme- 
tinio susirinkimo aš paskelbiau 
“Naujienose” bent paviršutiniai 
rezultatus Pildomosios Tarybos 
nominavimo ir balsavimo i kuo
pos valdybą. Ten buvo pažy
mėta, kad A. Kauskas-Kajaus
kas, kuris kandidatavo ant bol
ševikų tikieto, gavo per pusę 
mažiau balsų, negu T. Aleksy-

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

Gražus
DYKAI!

kalendoriai dykai jums 
ir gaukite kalendorių dy-

kai.
Tikras Kalėdinis 

BARGENAS
BATROBAI DEL MOTERŲ 

Ideale dovana!
Siuvinėtu šilku apmušti — Beacon 
vilnų, — Japonijos šilko — Kviet- 
kuoto šilko. Gražiausio styliaus ir 
spalvų. Visokio didumo. Gražiai 
aptrimuoti. Dabar $3.95 iki $9.95 

Duokite Vyrams Marškinius! 
šventadieniai marškiniai vyrams— 
Su prisiūtais, ar liuesais kalnie- 
riais. Rayon' šilko — DryŽėto šil
ko. Visokių spalvų. Visokio didu
mo. Dabar su Kalėdų dėžutė $2.95 
Sankrova bus atdara nedėlioj, 
Gruodžio 22 d. iki 5 vai. po piet.
D Y KAI

SU

nas. Kaip tik Kajauskas pa
matė “Naujienose” tą mano ko
respondenciją, tai tuoj pas' jį 
viskas susimaišė. Nežinau, ar 
jis geriau nesugebėjo parašyti 
atsakymą, ar pas bolševikus 
toks jau paprotys, kad kaip tik 
katras prie jų prisišlieja, tai 
tuoj galvoj kyla r-r-r-evoliucija.

Ir štai ketvirtadienio, gruo
džio 12 d.; “Vilnies” No. 290 
tas - pats Kajauskas rašo man 
atsakymą po antgalviu “Fašistų 
veikimas SLA. 60 kuopoj”. 
Tarp kitko jis bando man pri
mesti, kad aš su teisybe apsi
lenkiau, rašydamas tą kores
pondenciją į “Naujienas”. Sako: 
S. Naudžius su teisybe apsilen
kė, nepažymėdamas1 kokias prie
mones vartojo prieš rinkimus. 
Fašistai ir socialfašistai turėjo 
keletą susirinkimų, ir darė pla
nus kaip SLA. 60 kuopos narius 
sulaikyti, kad tik nebalsuotų 
už A. Kauską.

Ir jeigu niekas kitas nepasta- 
1 to A. Kau^ko didvyriu, tai bent 
jis' pats save stato tokiu dideliu 
žmogum. O iš tikrųjų visi 
SLA. 60 kuopos nariai žiuri į 
A. Kauską kaipo visai į nykštu
ką.

Toliau jis sitato man klausi
mą: girdi, ar ne tamista S. 
Naudžius pirmiausiai ant minė
to susirinkimo mane pradėjai 

I šmeižti, žinoma, čia yra melas, 
' buk aš šmeižęs A. Kauską. Aš 
' ir kiti mano 
‘ viršminėtame 
lį pirmininkus 
žmonės, kurie
no kas mėnuo.
faktas, tai A. Kauskas gali pat
sai geriau žinoti, nes per tuos . 
kelis metus, begyvendamas 
Grand Rapids, jis jau atsidūrė 
ketvirtam periode, 
buvai tautininkas, 
metei į socialistu.

į dą savo perkeitei, kad skambė- ’ 
tų daug-maž taip, kaip \__

1 tijos socialistų teoretiko Kauts- 
kio. Toliau, gal dėl meilužės, 

: pradėjai dalyvauti su klerika
lais' ir melstis nuėjęs į bažny-

' čią. O dabar jau pasidarei bol-

Antras komunistų peckelis 
bando kritikuoti mano straips
nelį, tilpusi “Naujienose” vardu 
“Amerikos pramonė ir darbi
ninkai”. Tas komunistų galvo
čius, kuris pasirašo G. B. žval
gas, “Vilnyje” šmeižia Grigaitį, 
mane ir kitus veikėjus. Komu
nistų principais besivaduodamas 
bando įrodyti, kad tik komunis
tai viską teisingai supranta, o 
kiti visi buržujų bernai. Tarp 
kitko sako, kad komunistai ma
no tik tada pagerinti pramonę, 
kuomet dabartinė bus sugriau- 
•ta, o ant jos vietos' iš pat pama
tų pastatyta nauja. Atrodo, kad
jeigu žmogaus prote kas nors kels tik triukšmą ir Susivieniji- 
yra sugriuvę, tai jis ir viską mui bus blėdingi, nėra jokio iš- 
« a . a a • . • a vz ' _ . . .. a _  .a - k

sep> 
ser- 
virš

gančių narių iš Pennsylvanijos. 
Kuopa šerno paminklui jau kar
tą aukavo, tad šiame susirinki
me nutarė iš kuopoj iždo dau
giau nebeduoti. Antrą laišką 
perskaičius tapo surinkta 
tyui doleriai, o saviškiems 
gantiems nariams surinkta 
$17.

Pasibaigus kuopos rinki
mams, tuoj vienas' draugas už
sipuolė ant organizatoriaus Pak- 
šio, kad jis esąs negeras ir ne
sistengiąs naujų narių prirašy
ti. Pakšys atsako, kad dabar
tiniu laiku gerų narių sunku 
yra gauti, o bile kokių, kurie

vilką yra mokamą $40. Už su
gavimą arba nurodymą vasar
namių draskytojų yra paskirta 
$100 atlyginimo. Reiškia, va
sarnamio draskytąja^ yra pus
trečio karto aršesnis, negu vil
kas.

Prieš kiek laiko čia vaikėzai 
įsilaužė į pono R. Molendos va
sarnamį 
daiktų, 
si netoli 
beau.

Vaikėzus pastebėjo Robert 
Tisehendorf ir pranešė kam rei
kia. Už tą pranešimą jis gaus 
$100 atlyginimo. Keturi vaikė
zai tapo suimti. Jie yra F. 
Doud, R. Chapman, M. McAr- 
thur, ir J. Schuman. Pirmieji 
du yra vadai, 
vežti 
jiems

nusišovė. Kai graborius nuva- 
žiavd. tai rado jo kūną dar šil
tą, bet gyvybės jau nebebuvo.

Savo farmoj h'itzgerald gyve-

no vienas, kaip pustelninkas. 
Jis buvo apie šešių dešimčių 
metų amžiaus ir nevedęs.

< —John Sharka.

kitą rengiasi griauti. Aš pa- 
tarkčiau tam žvalgui pasižiūrėti 
į Rusiją. Kokių ten susilaukta 
pasekmių po to, kai tapo su
griauta kapitalistiška pramonė 
ir paversta į komunistišką? Te
nai dar ir dabar darbininkai il
gomis uodegomis su kvitomis 
laukia ištisas dienas, kad gauti 
duonos kąsnį.

Jeigu žvalgas butų rimtai 
pabandęs diskusuoti pramonės 
dalykus, tai bučiau ir aš savo 
pirmąjį straipsnį papildęs. Bet 
leisti į ginčus su žvalgu, ku
riam rupi tik‘kitus niekinti, nė
ra mažiausio išrokavimo.

—S. Naudžius.

rokavimo prirašinėti. Tuo la
biau, kad jie visvien bus atmes
ti. Tačiau ta pastaba davė pro
gos tavorščiams. įpiršti kuopai 
bolševikę Užusenienę, kuri ęis 
organizatoriaus padėjėjo parei
gas.

Well, sandariečiai savo elge
siu ,taip sakant, padėjo pusti 
tavorščiams į bolševikišką dū
dą. Negana »to. kad jie padėjo 
išrinkti bolševikę, bet ir laike 
Pildomosios Tarybos naminavi- 
mo sėdėjo, kaip nebyliai, ir lei
do bolševikams varyti didžiau
sią agitaciją už savo sąrašą. 
Toks jų apsileidimas kada nors 
jiems turės atsirūgti.

—Ten BUvęs.

Kalėdinės dėžutės DYKAI 
kiekvienu pirkiniu
U S T I G’ s

3110-12
NT STORE
Halsted Street

ei KALĖDŲ
MUZIKOS,

Lankykite

Furniture Co
KRAUTUVES

2536-40 W. 63rd St.
HEMI.OCK 8100

4177-83 Archer Avė
LAI AYEITE 3171

rinkinys Kalėdinių Lietu- 
irviškų ir kitatautiškų rekordų, 

volalių dėl pianų.

Taipgi
Reprezentuojame visą eilę

R. (’. A. RADIOLŲ, 
ATWATER KENT, 

MAJESTIC,

VICTOR, 
F ADA, 

KLMBALL KABIOS ir

ir išlygos, 
mandagus

Prieinamesnes kainos 
Tarnauja patyrę ir 
žmonės.
Krautuvės atviros kas vakarą ir 
Nedėldicniais nuo 10 vai. ryto iki 
l valandai po pietų.

ir išvogė $55 vertes 
Tas vasarnamis randa- 
miestelio Lac-du-Flam-

šioj 
pa
yra 
dvi

draugai pasakėm 
susirinkime, kad 

netinka tokie 
savo mintis mai-

0 įad tat yra

Kenosha, Wis.
Susivienijimo 212 kuopos 

susirinkimas

Eagle River, Wis

Jie visi tapo iš- 
į distrikto teis'mą, kur 
bus paskirta bausmė.

❖ Hc >;<

lietuvių gyvenimo 
apielinkėj gal bus pravartu 
stebėti p. Gadlevskį. Jis 
našlys ūkininkas j ir turi
dukteri. Jo viena duktė baigė 
vidurinę mokyklą ir dabar pra
dėjo lankyti kolegiją. Tai gal 
pirmas toks atsitikimas tarp lie
tuvių ūkininkų.

♦ ♦ *

Neseniai čia įvyko labai keis
tas atsitikimas. Janjes Fitzge- 
rald parašė Eagle River grabo- 
boriui laišką, kad atvažiuotų jo 
parsivežti ir jo kūną, išbalsa- 
muotų. Parašęs tą laišką, jis

Geriausi Pasauly Fonografai
per 30 metų

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

w tas. Veikimas kokio dar negir
dėjote. PASIKLAUSYKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis — 
gražiai pritaikinti venirai. 38^2 colių augščio, 27 colių pla
tumo ir 1614 colio storumo.

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

jei pageidaujama

VitaK-Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avė.

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

Gruodžio 1 d. įvyko SLA. 212 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Narių atsilankė apie 90.

Vasarnamių draskytojai.— Lie
tuvaitė lanko lenko kolegi ją.— 
Saužudy.siė.

Vasarnamių d raškyto j ai yra MARGUTIS ir $5
do-“MARGUTIS” gavo nuo “Kalėdų Dieduko” 

vanų pilną vagoną visokių knygų, gaidų ir dar 
kai ko.

Savo skaitytojams “MARGUTIS” duos 
vanas už PENKIS DOLERIUS. Gaus visi, ku
rie užsimokės prenumeratą iki 31 gruodžio 1929 
metų ir užsiprenumeruos dar DVIEM METAM

do-

Po įvairių kuopos raportų ėjo pustrečio karto biaureąni, negu 
valdybos rinkimas sekamiems vilkai.
metams. Tapo išrinkta senoji vilko moka $20, o $20 dar p?i- 
valdyba, išėmus vieną naują, iž-deda valstija- Tokiu budu už 

! do globėją ir organizatoriaus j —--------- -----—--- -----r-----------
Vokie-1 Pagelbininką.

Toliau buvo skaityta du laiš
kai. Vienas Dėdės Šerno pa
minklo reikalu, o kitas nuo seiv

Pirmiausiai 
vėliau persi- 
Todel ir var- j

Pavietas už sugavimą

: ševikas ir šmeiži SLA. 60 kuo- 
I į pos veikėjus, vadindamas juos 

I fašistais ir socialfašistais.
Au šitokiu žmogum gali SLA. 

nariai pasitikėti ir statyti jį 
bent į kokią viršininko vietą? 
žinoma, kad ne. SLA- nariai 

i ypatingai nusistatę prieš komu
nistus' vien dėlto, kad jie (ko- 
munistai) nusitarę ant žūt bu t 

' SLA. pasiimti į savo rankas, ir 
panaudoti tos organizacijos tur

ėtą saviems tikslams. O patsai 
A. Kauskas jau seniai kvepia 
bolševikiška doktrina, todėl ir 
ne dyvai, kad nariai už jį ne- 

1 balsavo.
Toliau, ponas Kauskai, tains- 

! ta prisispyręs klausi, kaip mes 
į elgėmės prieš Baltimorės seimą 
ir sakai, ar ne fašistai vogė bal- 

| sus nuo progresyvių atstovų, j 
šitą klausimą, geriau sakant 

I šmeižtą, turbut turės atsakyti
• visi SLA. 60 kuopos nariai. Bet 
aš kiek atsimenu, tai turiu pa
sakyti tiek, kad prieš Baltimo
rės seimą, laike atstovų rinki-

i mo, pirmininkas D. Greičaitis 
I paskyrė komisiją balsams skai- I ,
tyti. Ir pats 

1 vai tuo laiku
ir prižiūrėjai 
teisingai butų

. Ir jeigu matei, kad balsai buvo 
: vagiami, tai kodėl nepranešei 
ant vietos. Ir jeigu balsai bu
vo vagiami ir tamista tylėjai

• per du metus, tai, tur būti ir 
; tamsta prisidėjai prie to vogi
mo. Tačiau tai gali žinoti tik 
komisija, kuri balsus skaitė ir

; pats tamista, p. A. Kauskai. 
O nariai apie tai nieko nežinojo 

lik šiai dienai. Kuomet atstovai, 
buvo išrinkti ir pasirodė, kad 
negavo du trečdaliu balsų, iš
skiriant T- Aleksyną, tai atsto
vai buvo perbalsuoti antrame 
susirinkime, ir beveik vienbal- 

i šiai išrinkta tie patys' žmonės.
Tai kur čia tamistos logika toki 
šmeižtą paleisti prieš SLA. 60 
kuopos veikėjus. Pats žinai, 

j kad SLA. konstitucija draudžia 
! šmeižti narius. Ir už šitokį

RAMOVA
THEATRE

35t!| and Ualsted Streets

Kalėdose ir Ketverge, 
Gruodžio 25 ir 26 

VISAS ^KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Hearts in Exile” 
sujudinanti, šiurpi drama 

Rusijos gyvenimo 
dalyvaujant 

DOLORES COSTELLO

iš

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija
“Happy Birthday”
Kalbančios žinios 

ŠIANDIE “A MOST IM-
MORAL LADY”

Universal Restaurant
A. Kauskas bu- 
vice-pirmininkas 

tą. komisiją, kad 
balsai suskaityti.

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

Norkus, 
sav.

750 West 31st St.

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

’!o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banl®

12th STREET
Te). Kedzie 8902

to, kad gal visai nesitikėjai.

3514-16 RooHevc.lt Rd. 
arti St. Lduis Avė. 

CHICAGO, ILL.

MARES COUGH BALSAM
Sustabdo kosulį

TAKE 
MARES’ 
COUGH?n ■ I A B imkit dožą prieš KfiB SARU einant gulti. Ki- 

dožų nuryki- 
te ka* pabusite 

0 naktį. Tai bus 
galas kosulio, i Gaukite ii pas savo 
aptiekininką. 35c; ir 60c bonkutė

ištraukiant lauk 
jdegimą, kuris ir 
pagimdo kosulį. 
Pilnai moksliš
kas. Jis išlai
kys kiekvieną iš
mintingą bandy- 
m ą. Laikykit 
bonką namie. Pa-

Tel. Gary 2-7749

Dr. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Dr. J. JACOBE
PAGELBININKAS

Du ofisai:
1428 Broadway '

Giayy^ Ind., ir
4902 Forsyth Avė.

Eąst Chicago, Ind.
, Aš esu užbaigęs tris daktarų mo
kyklas. Gydau nuo visų ligų, staigių 
ir tironiškų. Sergantys žmonės gy
dykitės' pas tikrą gydytoją, kuris 
jums sugrąžins sveikatą. Ant parei
kalavimo važiuoju j namus toli ar 
arti.

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezainjnti ir pasisiūti A 
dreses ir kitus drabu- jūl 
žius dėl savęs, arba |M|| 
kaipo profesiją. Pa- [r 
mokos dieną ir vaka- HL ' 
rais. Ateikit ar rašy- mĮ 
kit" dėl nemokamo* 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

* lu augštas
JOS. F. KĄSNIUKĄ, principais

J. Raslavičius
Lietuvis Aptiekdrius 

naujoj aptiekoj, lietuvių 
kolonijoj

Išpildome visokius receptus ir 
iš visų šalių.

Parduodame įvairias gyduoles; 
specialiai nuo šalčio ir 

reumatizmo.
2028 So. Halsted St

Phone Canal 0084

LAIKO, tai yra iki 1932 metų, prisiunčiant
(Už dovanų prisiuntimą prašoma įdėti PAŠTO MARKUČIŲ UŽ 25 CENTUS).

“MARGUTIS” kainuoja metams VIENAS doleris.
Dovanų yra daug ir gerų, 

požitorių: Gruodžio, Žilevičiaus,
Rašykite tuojau ir siųskite 

prenumeratą dviem metams.
Adresas:

“Mąrgutis”,

Dainininkai ir muzikai, galite gauti gaidų už $5. Kuriniai įvairių kom- 
Kačanausko, Naujalio ir kitų. Sąrašą rasite “MARGUTY”.
pinigus. Užaimokėjusiejie už 1929-30 metus, prisiųskite $2 kad prailginti

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

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

INFORMACIJŲ

nnmnninmiimmiHinmirnminnil

LITHUAN1AN BUSINESS DIRECTORY

Išeis Sausio 15 d., 1930 m

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

Kviečiame visus biznierius garsintos 
šioje naudingoje knygoje.

RooHevc.lt


Antradienis, gruod. 24, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

■ tokių, kurie gyvena išmal- į

Tarp Chicagos

Kalėdos turtingųjų 
ir bedarbių

Kalėdos yra žiemos 
Tikybiniu žvilgsniu, 
švenčia 
diena.

kaip Kristaus

vertus, kai Į)
Kalėdos yra 

laukti. Ypač

šventė.

gimimo

ž iemos 
įprotis 
vaiku-

švente,
“dėduko
čiai — tie iš anksto kalba apie 
Kalėdų dėduką, ką jis atneš 
jiems ir paliks pančiakoje.

Ne tik vaikučiai, bet ir su
augusieji perka vienas kitam 
dovanas Kalėdoms.

Milionai dolerių išleidžiama 
toms dovanoms. O kur eglai
tės. kur papuošimai tų mede
lių?

Ir šioms Kalėdoms milionai 
dolerių bus išeikvota.

Kadangi šiemet Amerikoje 
siaučia nedarbas ir yra apie 5 
milionai bedarbių, taj kyla 
klausimas, ar ši penkių milio- 
nų armija galės linksmintis 
prie Kalėdų eglaites? Ar šie 
žmonės turės progos žmoniškų 
Kalėdų pietų pavalgyti?

Jau ne vienas mėnuo pra
ėjo, kai jie neteko darbo ir 
dolerio viešpaties visagalio. Di
delė dalis bedarbių dar šiaip 
taip galus su galais suduria. 
Daugybė jų gyvena kreditu ar 
paskolomis iš draugų. Bet yra

Ar jau Prisidėjo!
prie

South West Trust
& Savings Banko

17 metu sukaktuviu

ir

Naujų Metų šventimo

Kiekvienas atidarantis
Kalėdinio

Taupimo Sąskaitą

Regu Ii arę
Taupimo Sąskaitų

Pasirenduodamas
Bankinę Skrynutę 

gauna laimikį

25 gražių dovanų.
Ateikit!

Pamatykit jas!
Veikite dabar!

South West Trust 
& Savings Bank

W. 35th St., Archer ir 
Hoyne Avenues

Turtas virš
.$6,000,000.00

PoValstijinis bankas. — 
Clearing House Priežiūra 

Trustinė Kompanija.

Dar daug darbo reikės 
daiyti, kad šią neteisybę 
naudojimą pmaikinti ir 

gėrėsis i Kalėdų dieną galima butų

pietus iš se
nei pasenu-

tėvo širdis.

Kuomet turtingieji, prie gra
žiai išpuoštos eglaitės, 
brangiomis Kalėdų dovanomis, 
lai i bedarbių akis Kalėdų ry
tą žiūrės bado šmėkla, kuri 
jau beldžiasi į jų duris per 
kiek laiko. Daug bedarbių ap
lankys labdarbes 
rios paruoš jiems 
nų vištų, žąsų ir 
sios kiškienos.

Ir šių šeimynų vaikučiai, at
sikėlę Kalėdų rylą, sugraudins 
molinos i 
darni, kodėl nėra namuose Ka
lėdų eglelės ir kodėl jų namus 
Kalėdų dėdukas užmiršo.

Mat, vaikučiai dar nepajė
gia suprasti šios išnaudojimo 
sistemos. Ir ne vienai molinai 
riedės per veidą ašaros, kai ji 
mėgins aiškinti vaikučiams, dul
ko jų namus aplenkė ^Kalėdų 
dėdukas.

Yra nesmagu rašyti šie žo
džiai, kada gyvename išnaudo
jimo gadynėje. Bet žinome, 
kad Kalėdų dieną vieni lėbaus, 
o antrieji jaus nedateklių ir gal 
pietus valgys pas salaveišius 
ar kitose labdarybės įstaigose.

pa-

kad 
su

laukti v.siems namuose prie pa
puoštos eglaites; kad Kalėdų 
dėdukas neaplenktų nei vienų 
namų.

šią neteisybę turės pašalin
ti pati darbininkų klcsa, kuri 
yra gamintoja reikmenų ir eg- 

!le’’ų Kalėdų dėdukui.
Kol darbo minios miegos ir 

klausys visokių mulkintojų, 
taip ekonominėje, kaip politi
kos dirvoje, o neis prie socia
lizmo gadynes, tol jų na
mai nebus užtikrinti, kad Ka
lėdų dėdukas neaplenks jų.

Pasaulio Vergas.

SPORTAS
Karolis Požėla

Nėra mažiausios abejonės, 
kad tarp Amerikos lietuvių Ka
rolis Požėla yra populiariškiau- 
sias ristikas. Desėtkai tūkstan
čių žmonių yra matę jį ritan
tis ir, galima sakyti, visi jį

pamėgo. Pamėgo už lai, kad 
jis tikrai džentelmeniškai rita
si. Antra, vargu tarp visų ris- 
tikų butų galima surasti kitą 
lokį, kuris savo vikrumu pri
lygtų Požėlai.

Ką sako amerikonų spauda 
apie Požėlą.

.Juo tolyn, tuo Požėla daro
si labiau populiariškas ir tarp 
amerikohų. Daugely j miestų 
jis yra tikras publikos favo
ritas. Jo pasirodymas visuo
met pasitinkama su didžiausio
mis ovaciomis. Anglų laikraš
čiai visuomet pažymi tą fak
tą, kad Požėla Amerikoj nėra 
■pralaimėjęs nei vienų risly
nių.

Požėlos biografija žurnale 
“The Arena”

Pbiladolpbijoj yra leidžia
mas sportui pašvęstas žurna
las “The Arena*. Tuo/ žurna
lo vėliausiame numery j (už 

gruodžio mėnesį) randame ilgą 
Karolio 'Požėlos biografiją, ku-

1 Ką parašė Rolfe Garrett.
Garrett pažymi tą faktą, 

kad per paskutinius kelis me
tus Požėla dosigavo iki risli- 

|kų viršūnės, šiandien jis yra 
skaitomas vienas geriausių ris- 

, tiku pasaulyj.
Ką mano Požėla apie 

čempionus
Kaip žinia, šiandien yra du 

čempionai — I.Sonnen'berg ir 
Schikat. Kadangi Sonnenberg 
ritasi lik su savo gengės na
riais, lai daugelis valstijų jį 
diskvalifikavo ir pasaulio čem
pionu paskelbė Ricbard Sehi- 
katą.

Apie Sonnenbergą Požėla 
yra labai žemos nuomonės. Tas 
čempionas, sako Požėla, bijo
si ristis su bent kiek geresniu 
ristiku, kadangi jis gerai ži
no, jog jis tuoj netektų savo 
karimos. Ritasi jis tik su sa
vo gengės nariais, kurie turi 
taip daryti, kaip liepia Son
nenberg.

Kas kita yra su Scliikatu. 
Schikat yra tikrai geras ris-
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tikas. Sonnenbergą jis į pusę Kislynių žinovai pranašauja, 
valandos galėtų kelis karius kad Požėla i labai tiumpą lai- 
paguldyti. Karolio Požėlos j ką paguldytą Sormenbergą. 
manymu, šiuo momentu vargu 
pasaulyj yra toks ristikas, ku
ris galėtu Sehikatą įveikti.

Už Požėlų deda $10,000
Atrodo, kad trumpoj ateityj 

Sonnenbergui užsidarys kelias 
1 (’.hicagą. .lis daugiau nebe
galės varinėti “monkey busi- 
nc.:s” ir kvailinti publiką. Ke
li žymus piliečiai stato $10,- 
C:iO už Požėlą ir reikalauja, 
.kad su juo eitą ristis Sonnen- 
berg.

Manoma, kad Sonncn'berg 
nieku budu nesutiks su Požė
la ristis, .l is gi eičiau visiškai 
atsižadės Chicagos, negu risis 
su Požėla.

Požėla labai užimtas
Sunku butu surasti kitą ris- 

I tika, kuris Lutų taip užimtas, 
kaip Požėla. Kas savaitę jis 

i ritasi dviejose ar trijose vie
tose. Nespėja alsi risti vienoj 

i vietoj, kaip turi važiuoti į ki- 
' tą. 'lodei didesnę pusę laiko 
jam tenka praleisti ant trau
kinių.

Ir nežiūrint to, kad jis tiek 
(daug litasi ir su visokiais ris- 
likais, tačiau iki šiol dar nei 
vienų rislynių nėra pralaimė
jęs-

Reikia palinkėti, kad ir se
kamais metais jam’ taip jau 
gerai klotųsi. — K.

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGU

NAUJŲ METŲ

LINKI VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS ir PAŽĮSTAMIEMS

Kazimieras ir Nora
GUGIAI

444 4444414 4 4 444 44 44 444444A
i# Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų M

linkime visiems savo draugams, pažys- W
tamiems ir kostumeriams W

ZELLON BARBER SHOP į
A. Zalagenas, Sav. H

1951 Canalport Avė. įH
lAAAAAAAAA'AAAAAAAAAAAAAAAA
i A1111AA1111A AAAAAA1 AAAAAA

SAVININKAI

E

*

M

Joe Bagdonas

Carol Vainoris IIaaigZU

Steve Rumchaks

Tel. Yards 0699

Savininkai viršpažymėtos firmos nuoširdžiai svei- 
kiną savo skaitlingų draugų būrį, kurie teikia 
mums savo simpatijas biznyje — todelgi velijam jn 
ir mes nuo savęs, kad visi musų draugai ir kos- 
tumeriai linksmai ir laimingai praleistų Kalėdų 
ir Naujų Metų šventes ir turėtų kuodidžiausių 
pasisekimų savo gyvenimo reikaluose ateinančiais w 
1930 metais. H

ARCHER MOTOR SALES
and White Sox Garage jį

608-618 W. 35th St. Tel. Boulevard 8642 £
č ■ Ub)

1A1AAA Al 111 Al Al 1A11A 444114

ra1 a r t i a a t ra rara a a a a a ara a a
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų m

linkime visiems musų draugams,
W pažystamiems ir kostumeriams
i . W. J. STANKŪNAS I
5 PH0T.0GRAPHER g

3315 S. Halsted St. M
4 iaa aaa o 41 4 44 aa i o 444444 a
a a aaaaaaaa aa a aaa 4aA4aaaaaa

X. ' Mty

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

JOSEPH YUSHKEWITZ
REALESTATININKAS

3647 Archer Avė.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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(
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų fi 

visiems pacientams, rėmėjams ir draugams

DR. SIDNEY ASHER
Dentistas4901 W. 14th St., Cicero, III. Tel. 2962

asaaaaaiijaaaa i aa aa aa aaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 

Metų linkime visiems savo drau
gams, pažystamiems ir 

kostumeriams.

URBAN TIRE SALES
P. P. URBONAS ir 

A. A. VASILIAUSKAS 
Savininkai

4071 Archer Avė.

BAAOA f-ttt-f.UI OAAAAAAIA
aaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaa
į* Padėkavonč ir Pasveikinimas H

šiuomi skaitau sau už garbę ištarti širdingiausi ačiū visiems
‘ bu-žemiau paminėtiems namu savininkams, kurie davė darbų 

davoti ar perbudavoti jų namus 1929 metais.
STANLEY LUKOŠIUS, 4519 S. Hermitage Avė. 
JOSEPH JANKOWSKIS, 4527 S. Paulina St. 
JOE. MATIKAS, 4033 S. Talman Avė.

« LUDWIG MIROGA, 5118 S. Paulina St.
• JOHN JAGMINAS. 2514 W. 46th PI.

MIKE MARIAN, 4516 W. 46th PI.
VINCENT MIKALAUSKI, 4447 S. Honore St.
TIMOTHY DUYER, 4133 S. Ashland Avė.
JOHN AUKSKALNIS, 2433 W. 46th PI.
JOHN ROMANSKI, 1417 W. 47th St.
JOE SHIMKUS, 4529 S. Honore St.
MIKE GRACE, 4111 S. Ashland Avė.
WM. KRASOWSKI, 4409 S. Lincoln St.
JOHN COFFEE, 4119 S. Ashland Avė.
ONA KLIMIENE, 4438 S. Hermitage Avė. 
VINCENT WELICZKA. 1419 W. 47th St. 
MIKE GARLO, 4425 S. Lincoln St.
ALEX TOMKUNAS, 2438 W. 45th PI.

LINKIU JUMS VISIEMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ, PILNŲ GAUSOS, IŠTEKLIAUS, DŽIAUGSMO IR 

LAIMĖS, NAUJŲ METŲ.
DIDŽIAI JUS GERBIĄS

KONTRAKTORIUS

Steponas Markūnas
2438 West 47th St.

Telephone Lafayette 2519

Sveikinu
Visus savo Kostumerius, 

Draugus ir Rėmėjus
Ir apskritai visus lietuvius su 

Linksmomis Kalėdų šventėmis’ ir 
Linkime Laimingiausių Naujų Metų.

Su didžia pagarba, 
f

PAUL M. SMITH & CO
Real Estate, Loans and General Insurance In Ali Lines

4425 South Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

a aa AAaaa aaa*4 4 a a aaaaaaaaa

IR LAIMIN
LINKIU VI

LINKSMŲ KALĖDŲ 
GŲ NAUJŲ METŲ
SIEMS SAVO DRAUGAMS IR PA

ŽYSTAMIEMS.

KAROLIS POŽĖLA

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VI
SIEMS (MUSŲ DRAUGAMS, PAŽY
STAMIEMS IR KOSTUMERIAMS

MIDLAND MOTOR SALES

4492 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7139
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Už kairiuosius komunistus — 
12,157, atstovų 0;

Už žemes sąjungą 131,688, 
atstovų 9; s

Už vokiečių liaudies partiją 
70,413, atstovų 5;

Už ūkio partiją 76,273, atst. 
6;

Už vokiečių nacionalistus 31.-

mūjo bylą su valdžia, kuri bu
vo tą partiją uždariusi ir jos 
turtą konfiskavusi. Kauniškis 
“Darbo Balsas” praneša apie tai 
šitaip:

“Gruodžio 3 d. Kauno Apy
gardos’ teismas svarstė L. S. 
D. Partijos Centro Komitetų 
skundą dėl Partijos uždary
mo. Partiją gynė pris. adv. 
pp. Leonas, Sležeyičius ir 
Finkelšteįnas. Teismo sąsta
tas: pirm. Milčinskas, nariai 
Jablonskis ir Butkys. Teis
mas, jšklausęs šalių ginčus, 
Kauno m. ir apskrities virši
ninko sprendimą atmainė. 
Tuo budu, buvus pusę metų 
L. Socialdemokratų partija 
uždaryta, dabar vėl atidaro
ma.”
Pasirodo, mes sakėme tiesą, 

kad savo teises Lietuvos social
demokratų partija atgavo per 
teismą.

tverti spalių 26 d., vakarop.
Kiti klausimai, dūliai kurių 

teologai daug ginčijasi, buvo 
irgi labai įdėmus.

Kodėl Abelis saugojo avis, 
kuomet tuo laiku vagių nebu
vo? Iš kur Kainas gavo gink
lą, kuriuo nužudė Abelį? Ar lai
ke visuotino tvano buvo pakan
kamai vandens, kad apsemti vi
są žemę? (Klausimas, žinoma, 
atsakyta teigiamai. Tai 1752 
m.). Kiek danguj yra angeliš
kų chorų, kaip jie sėdi, ir ko
kiais instrumentais groja? Kas 
yra veikiama pragare ir kaip 
aukšta ten yra temperatūra? 
Kiek metų*turėjo Adomas, ka
da jis buvo sutvertas? Tokiais 
tai svarbiais klausimais teologai 
kartais vesdavo ginčus po kelis 
metus.

Pasigailėjimo vis’okiems ere
tikams, kurie tvirtindavo, kad 
žemė sukasi, —nebūdavo jokio. 
Tik 1882 m. popiežius Pius VII 
nuėmė drausmę nuo veikalų, 
kurie aiškino, jog žemė sukasi 
aplink saulę. Su nuėmimu tos 
drausmės iš ’“lndex librorum 
prohibitorum” tapo išbraukti 
kai kurie vardai, kurie per 
šimtmečius buvo skaitomi ere
tikais' ir bedieviais.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
butų logiškiausias dalykas Nau
jus Metus pradėt nuo Kristaus 
gimimo dienos. Bet krikščionys 
neįstengė pasiliuosuoti nuo ro
mėnų įtakos. Jie pasisavino 
nuo pagonių saules gimimo 
šventę, pavadindami jų Kris
taus gimimo diena; jie taip pat 
pasisavino ir jų kalendorių.

—K. A.

čiojo naujos saulės užgimimų. 
Patvarkymas’ turėjo gero pasi-l 
sekimo, ir gruodžio 25 tapo pri-Į 
imta kaipo Kristaus gimimo 
diena. Pirmas Kalėdų (Kris
taus gimimo dienos) apvaikščio- 
jimas pagal naujį patvarkymą 
įvyko 354 m. Bet rytų bažnyčia 
dar ilgą laiką spyrėsi ir Kalė
das apvaikščiojo sausio 6 d. 
Konstantinopolis priėmė naują
ją datą tik 379 m., Antochija
388 m., o Aleksandrija net 430
m. >

Pradžioj Kalėdos’ buvo grynai 
bažnytinė šventė. Ty šventę 
apvaikščiodavo tik tose vietose, 
kur būdavo didelės krikščionių 
draugijos. Šiaip žmonių masė 
Kalėdų nešvęsdavo. Valentiano 
įstatymas, kuris buvo išleistas
389 m., reikalauja, kad teismai 
nagrinėtų bylas ir Kalėdų die
ną. Tik Justiniano kodekse, 
kuris tapo paskelbtas 534 m., 
Kalėdų šventė jau yra oficia
liai pripažinta.

Tokiu budu tikroji Kristaus 
gimimo diena nėra žinoma. Bet 
teologai dūliai to nei kiek ne
nusiminė. Jie surado labai 
lengvą išeitį. Iš pagoniškos 
Šventės padare krikščionišką, - 
ir atliktas kriukis. Ir šiandien 
milonai žmonių švenčia tą pa
gonišką šventę, manydami, kad 
tai yra Kristaus gimimo diena. 
Tačiau yra nemažai ir kitų pa
vyzdžių, kurie rodo, kaip teolo
gai moka šauniai išspręsti kai 
kuriuos keblius’ klausimus.

Savo laiku tarp teologų ne
paprastai karšti ginčai ėjo dėl 
pasaulio sutvėrimo: vieni jų 
tvirtino, kad pasaulis tapo su
tvertas pavasarį, o kiti, —kad 
rudenį. Pagarsėjęs Merkator 
(mirė jis 594 m.) buvo tt°s 
nuomones, kad pasaulis tapo 
sutvertas vidurvasary j. To' 
ginčo atgarsiai pasiekė net aš
tuonioliktą šimtmetį, kada kaž
koks Gogelis ‘tikrai” nustatė, 
jog Dievas pasaulį pradėjęs

kalboje buvo rašomas “haereti- 
cus” ir paeina visiškai ne iš 
žodžio “erro” (klystu) arba 
“errare” (klysti).

Galų gale nėra čia nieko to
kio svarbaus, kad Brooklyno 
laikraščio redaktorius nepažįs
ta lotynų kalbos. Bet yra keis
ta, kad jisai turi drąsos mokyti 
publiką tokių dalykų, apie ku
riuos jisai nieko neišmąno. Tai 
rodo jo nesąžiningumą.

Ir kada jo klaidas nurodąi, 
tai jisai, užuot pasitaisęs, ima 
taukšti apie “principus”, apie 
“nuoširdumą.” ir ieškoti blogų 
norų pas savo oponentą.

Drąsus nemokšos visuomet 
yra ir biaurųs demagogai.

87.00
3.50.Sigitus) 90,236, atstovų 6;
1.75
1.25

.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 
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ATLYGINIMAS Už KALINIŲ DARBĄ

618, atst. 3;
Už tautinius socialistus (fa-

Už demokratus’ 23,528, atst.
1;

Už katalikų centrą 9,632, 
atst. O;

Už tAupy tojus 9,626, atst. 1.
šitie rezultatai didelių atmai

nų Thueringeno seimo sąstate 
nepadarys. Didžiausi laimėtojai 
rinkimuose buvo fašistai, kurie 
padidino savo skaičių beveik

APIE LAIMĖTĄ SOCIALDE
MOKRATŲ BYLĄ

Michigano valstija turi įstatymą, sulig kuriuo kali
niams duodama atlyginimas už jų darbą. Tas atlygini
mas, žinoma, yra nedidelis. Atskaičius mokesnį už valgį, 
rubus ir butą, kuriuos kalinys gauna iš valstijos, atlik
damas savo bausmę, palieka jam ne daugiau kaip vie
nas doleris dienai, o kartais tik dešimtis centų. Bet ir 
tai yra geriau, negu nieko.

Kalinys turi teisę uždirbtus pinigus pasiųsti savo 
šeimynai arba taupyti juos, kad turėtų kuo gyventi, iš
ėjęs iš kalėjimo. Pernai metais kalinių pasiųsta gimi-
nėms pinigų suma siekė $25,000.

Šitokioje tvarkoje kalinys jaučiasi esąs ne vergas, 
bet darbininkas. Jo bausmė susideda tik iš to, kad jisai 
negali eiti, kur nori, ir negali pasirinkti “boso”. Bet ji
sai nesijaučia pažemintas, kuomet jam duodama proga 
dirbti už atlyginimą. —

Valstybė, bausdama prasikaltėlius kalėjimu, turi 
neužmiršti, kad kalinys, atlikęs bausmę, išeis laisvėn ir 
vėl turės gyventi, kaip kiti žmonės. Jeigu kalėjime bū
nant jam skiepijama vergo dvasia, tai kaip jisai paskui 
gali mokėt naudotis laisve?

Bet didelė dauguma žmonių patenka į kalėjimą dėl
to, kad jie negauna progos gyventi teisingu darbu. Jei-
gu visiems, kurie nori dirbti, butų darbas užtikrintas, 
tai kalėjimus butų galima uždaryti. Prasikaltėliai butų 
tie, kurių protas yra nesveikas. Tokius reikėtų ne baus
ti, bet gydyti.

60,000 balsų ir gavo 4 naujas 
vietas seime. Jie, matyt, pasi
naudojo ypatingai tuo, kad na
cionalistai prakišo 13.000 ir ko
munistai—20,000 balsų.

Jau yra žinoma, kad Lietu
vos socialdemokratų partija lai-

NEMOKŠOS DEMAGOGŲ
ROLĖJE

Už tai, kad mes patarėme 
“Vienybei” nerašyti apie tai, ko 
ji nežino, tai ji sako, jogei
mums esą “skaudu”, kad ji kri
tikavusi “buvusius jos (!) vien
minčius” komunistus. Ir ji dar 
prikaišioja mums, kad mes žy
miai padėję “į Marksizmo pelį 
kės nuvesti” aveles, kurias pa
sigavo bolševikai.

Čia Brooklyno laikraštis pa
rodo, kad jisai turi, daugiau 
piktumo, negu išmanymo. Tos 
“avelės”, kurios seka paskui 
bolševikus, į jokias “marksiz
mo pelkes” nėra ir negalėjo būt 
nuvestos, kadangi marksizmas
yra ne pelke, bet labai rifAtų
mokslo teorijų sistema. O bol
ševikų sekėjai apie tą mokslą 
nusimano ne daugiau, kaip 
“Vienybes” redaktorius apie lo
tynų kalbą.

Bet kam čia kalbėti apie
DARBININKŲ UŽDARBIAI RUSIJOS PRAMONĖJE marksizmą ir bolševikus, kuo

met klausimas eina viso tik

Kalėdų istorija
Kristaus) gimimo diena. — Ro

mėnų papročiai. — Kristaus 
gimimo diena nėra žinoma. — 
Kalėdos' .senovė j. — Krikščio
nys pasisavino^romėnų šven
tę. —įdomus teologų ginčai. 
—Eretikai.

Sovietų centralinio darbo komisariato mėnesinis 
organas, “Statistika Truda” (Darbo Statistika), savo 
Nr. 5—6 daro uždarbių apžvalgą įvairiose pramonėse 
per 1927, 1928 ir 1929 m. Iš tos apžvalgos matyt, kad 
sovietų darbininkų algos atskirose pramonės šakose yra 
labai ne vienodos.

Vidutinis mėnesinis pramonės darbininko uždarbis 
sovietijoje yra 70,29 rubliai (t. y. apie 36 doleriai). Me
talo darbininkai, spaustuvių darbininkai, rūbų pramo
nės darbininkai, odos pramonės. darbininkai, maisto 
produktų gaminimo darbininkai ir chemijos darbininkai 
gauna daugiau, negu viršuj pažymėtą vidutinišką už
darbį. Bet kalnų pramonės darbininkai, medžio darbi
ninkai, popieros darbininkai, audėjai, stiklo darbinin
kai i f cukraus pramonės darbininkai gauna mažiau, ne
gu vidutinišką uždarbį (tik 44,73 rublius per mėnesį!).

Kodėl gi šitokia nelygybė? Juk Rusijoje centralinė 
vyriausybė kontroliuoja visą stambiąją pramonę, ir ji, 
rodos, lengvai galėtų nustatyti vienodas algas visiems 
darbininkams. Uždarbių skirtumai pareina ne nuo to, 
kaip sunkus arba lengvas darbas, kadangi kalnakasių 
(mainierių) darbas yra labai sunkus ir pavojingas, o 
betgi jų uždarbiai yra žemiau, negu vidutiniški.

Kitas dalykas, kuris puola j akj, studijuojant tas

apie tai, ar4 “Vien.” teisingai 
aiškino žodį ‘'eretikas”, ar ne, 
ir ar teisinga buvo ta jos nuo
mone, kad viduramžiuose Ro
mos papa buvęs laikomas ‘"ne
klaidingu”.

Kad popiežių “neklaidingu
mą” “V-bė” visai be reikalo nu
kėlė į viduramžius’, tai dabar 
jau ji ir pati prisipažįsta, tik 
ji teisinasi, kad tai “svarbos ne
turi”. Girdi,

“Kada eretikus persekiojo, 
Romos popiežiaus įtaka buvo 
didžiausia ir jo žodis viską 
nulemdavo. Bažnyčios kon
gresas, kaip bet koks’ kongre
sas, buvo daugiau legislaty- 
vio pobūdžio. Laikas kada po
piežius formaliai neklaidingu 
paskelbtas, šiuo reikalu, svar
bos neturi.”
Tai yra tuščia pasaka. Iki to 

laiko, kai buvo paskelbta popie
žių “neklaidingumo” dogma, 
eretiku . buvo laikomas ne tas, 
kuris nesutikdavo su popiežium, 

bet tas, kuris tame ar kitame
skaitlines, tai visų Rusijos darbininkų uždarbių menku
mas. Tik pagalvokite: ištisose svarbiose sovietų pra
monėse darbininkai gauna vidutiniškai po 44 rublius ir 
73 kapeikas per mėnesį, arba po kokius 23 dolerius! 0 
gyvenimas Rusijoje anaiptol nėra pigus. Daugelis rei
kalingiausių žmogui dalykų (pav. batai, rūbai) tenai 
kainuoja brangiau, negu Amerikoje.

Tai toks tenai yra “rojus” po 12 metų bolševikų 
diktatūros.

Buvo sakoma, kad Rusijos darbininkai aukoja savo 
laisvę ir neša diktatūros jungą tam, kad jie turėtų ma- 
terialę gerovę. Jeigu juos išnaudotų kapitalistai, tai jie 
turėtų kęsti vargą. Bet aukščiaus paduotos skaitlinės 
rodo, kad iki materialės gerovės sovietų darbininkams 
toli šaukia. Už tokias algas, kokias gauna darbininkai 
Rusijoje, neapsiimtų dirbti nei vokietis, nei anglas, nei 
franeuzas, nekalbant jau apie amerikiečius. Vadinasi ir 
laisvė pražudyta, ir gerovė neįgyta.

RINKIMAI THUER1NGENE

Vienoje Vokietijos valstybių, 
Thueringene. gruodžio mėn. 8

d. įvyko rinkimai į seimą. Bal
sų viso buvo“ paduota 798,000, 
kas sudaro apie 80 nuošimčių 
'turinčių balsavimo teisę. Balsai 
pasidalino taip:

Už socialdemokratus paduota 
227,352, išrinkta atstovų 16;

Už komunistus— 85,120, at
stovų 6;

klausime, laikėsi kitokios nuo- 
mončs, negu buvo nustatyta 
oficialese bažnyčios dogmose. O 
tas dogmas visgi nustatydavo 
ne vienas papa.

Dabar apie “eretiką”. “V-bė” 
s’akosi, kad ji kalbos ir istorijos 
dalykuose remiantis ne “Nau
jienų” redaktoriaus autoritetu 
(ko jisai, žinoma, niekuomet ir 
nereikalavo), bet “vienu ar ki
tu enciklopedijos gamintojų ar 
pripažintų autoritetų”. Ir ji pa
rodo, ką ji enciklopedijoje su
radusi.

“Imperial Encyclopedia sa
ko, kad ‘erratic’ kilęs iš loty
nų kalbos žodžio ‘erraticus’, 
šis iš lotynų veiksmažodžio 
‘errare’ — klysti. Taigi ‘Nau
jienos’ įsišoko.” 
Tai tau ir išaiškino!
Neturime noro gadinti “Vie

nybes” redaktoriui jo didelį sa
vim pasitikėjimą, bet tiesa rei
kalauja nurodyti, kad tas vy
ras nesupranta net to, kas pa
rašyta encyklopedijoje.

“Erratic”, reikia žinoti, ne
turi nieko bendro su “eretiku”. 
Eretikas (angį, heretic) lotynų'

Rytoj švęsime Kalėdas, švę
sime todėl, kad musų tėvai ir 
tėvų tėvai jas šventė. Retai ku
riam ateina į galvą patirti tikrą 
tiesą apie tą šventę. Iš ma
žens mums buvo aiškinama, 
kad gruodžio 25 d. gimė Kris
tuj Tad 25 gruodžio yra Kris
taus gimimo diena. Bet ar tai 
yra istoriškas faktas? Ar tai 
atatinka tikrenybei ? Reikia 
tiesą pasakyti, kad toli gražu 
ne. Yra tikrai žinoma, kad kri
kščionybės pradžioj buvo nema
žai vargo ir ginčų dėl šventimo 
Kristaus gimimo dienos.

Per ilgus laikus tokios šven
tės visai ir nebuvo. Pirmieji 
krikščionys labiau mėgo apvai
kščioti liūdnas sukaktuves: tra
gišką mirtį arba žuvimą savo 
žymių žmonių. Linksmintis ry- 
šyj su gimimu,—tai buvo romė
nų paprotys. Na, o romėnai, 
kaip visiems yra žinoma, buvo 
pagonys'. Tai vien dėl tos prie
žasties romėnų popročiai krikš
čionims negalėjo būti priimtini. 
Linksmintis ryšyj su kieno nors 
gimimu krikščionys skaitė nuo
dėme.

Tik pabaigoj antrojo ir pra
džioj trečiojo šimtmečio teolo
gai pradėjo dėti pastangas, had 
nustatyti tikrąją Kristaus gi
mimo dieną. Tatai pasirodė ne
įmanomai sunkiu dalyku. Kaip 
žinia, evangelijose nėra nurody
ta net teisingi Kristaus gimimo 
metai. Vienoj vietoj pasaky
ta. kad Kristus jrimęs už metų 
prieš Erodo mirtį, o kitoj, ----

kad už keturiolikos metą prieš 
Tiverijų. Kitaip sakant, Kris
tus buvo jau keturiolikos melų, 
kai Ti veri jus pradėjo viešpa
tauti. Bažnyčia po ilgų ginčų 
ir svyravimų priėmė Lukošiaus 
paduotąją datą. Bet gimimo 
diena? Del jos per ilgą laiką 
nebuvo galima susitaikyti.

Autoritetingas Aleksandrijos 
Klemensas užfiksavo gimimo 
dieną 17 lapkričio. Priegtamjis 
vedė ginčus su tų laikų teolo
gais, kurie įrodinėjo, kad Kris
tus gimęs 20-tą gegužes, tai 10 
arba 6 sausio, tai, pagalios’, 19- 
20 kovo. Ąnt galo, kai kuriam 
laikui pasirinko 6 sausio kaipo 
krikštynų dieną. Tatai buvo 
padaryta gnostiškai —bažnyti
niais sumetimais, kad Kristaus 
atsiradimas šiame pasaulyj pri
valo būti skaitomas nuo tos’ die
nos, kai jis priėmė krikštą.

Bet,—tvirtino oponentai — jo 
dieviškumas prasidėjo anks
čiau; reikia tad nustatyti tikrą
ją jo gimimo dieną.

Iš kitos pusės, Kristaus gi
mimo švente, buvo praktiška su
jungti su kuriuo nors kitu svar
biu įvykiu. Praktiška buvo tuo

atžvilgiu. kad jos šventimas 
pasidarytų populiariškas. Nauji 
Metai Romoj prasidėdavo sau
sio pradžioj. Nuo gruodžio 17 
iki 23 d. romėnai iškilmingai 
apvaikščiodavo Saturnalijas. 
Tarp tų dviejų švenčių —Satur
nalijų ir Naujų Metų —išpuolė 
labai svarbi data: žiemos saulė
grąža, užgimimas naujos sau
lės’. Italijoj buvo priimta 25 
gruodžio skaityti naujos saules 
užgimimo diena. Diena nuo se
niai buvo vadinama: “Dies na- 
talis invieti”, gimimo diena Ne
įveikiamojo.

Viduryj ketvirto šimtmečio 
popiežius Liberijus išleido pa
tvarkymą, kad Kristaus gimimo 
diena butų švenčiama gruodžio 
25. Vadinasi, tą pačią dieną, 
kada pagonys romėnai apvaikš

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

NAUJIENŲ METINIS

KONCERTAS
XXXXXXJLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXX*7

Sausio 19,1930
Li e tuviu Auditorijoj

3133 South Haisted Street

Šiame Koncerte bus atvaizduota visi 
9 Naujienų Radio programai išpildy-

Visa scena bus prirengta kaip 
Radio Studio.

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

vavusius

Naujienų Rengtuose 
Radio Programuose
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Užtikrinki! Laimingas 1930 Metu Kalėdas

Prisidėdami Prie KalėdinioTaupymo Kliubo Dabar!
Neatidėliok Daugiau nė Vienos Dienos!

Šiemet Chicagos bankai išmokės $27,000,000 laimin
giems Kalėdinio Kliubo taupytojams! Ar jus gausite 
savo dalį? Ištiktųjų, tai yra lengviausias būdas užtik
rinti sau užtektinai pinigų kai vėl ateis Kalėdos. Dabar 
yra geriausias laikas pradėti ir artimiausis jums ban-

kas, iš šiame puslapyje įvardytų bankų, yra geriausia 
vieta jums nueiti dar šiandie. Ar jus prisidėsite prie 
50 centų į savaitę Kliubo, ar prie $10.00 Kliubo, jus 
lauks lygiai širdingas priėmimas ir malonus patar
navimas.

Northwest Side

HOME BANK AND TRUST C0.
1200 N. Ashland Avė.

A. J. Glenicki—Vice-President 
Resources $11,000,000

West Side

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Street

John Brenza—President 
Resources $3,500,000

CHRISTMAS CLUBS

$1 Club pays $50.75 
$2 Club pays $101.50

Join Now!

Cicero, III.
Central Mfg. Dist.

CICERO TRUST & SAVINGS BANK
5206 W. 25th St., Cicero, UI.

John W. Rakowski—Vice-President 
į ♦ . •

Resources $3,000,000

Archer Avė. at Sacramento
V. R. Vanicek—Cashier 

Resources $2,150,000
Šie bankai parodo savo draugišku

mą lietuviams ir tą jie čia jums pa
reiškia. Jums bus smagu vesti su 
jais visus biznio reikalus. Tai yra 
saugus bankai jūsų taupinimams. 
Apsilankykit artimiausiame jums 
banke šiandie.

Halsted & 19th Sts

HALSTED ĘXCHANGE 
NATIONAL BANK

1929 S. Halsted Street
E. C. Martinsen, Assistant Cashier 

Resources $1,000,000

Brighton Park

MIDLAND NATIONAL BANK

Marųuette Park

MARQUETTE PARK STATE BANK 
6314-20 S. Westem Avė. 

William Brietzke—President 
Resources $3,800,000

CHRISTMAS CLUBS

$5 Club pays $253.75 
$10 Club pays $507.50

Join Now!

CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISTRICT BANK

1110 West 35th Street

David Shanahan—Chairman 
William N. Jarnagan—President
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

KALĖDŲ GODOS
Bašo Nora

Skaitmeningos yra, 
širdys, kurioms Kalėdos atne
ša laimę ir linksmybę.

Kaip daug yra šeimynų, ku
rių nariai buvo gyvenimo ban
gų išsklaidyti, bet Kalėdų lai
ku iš naujo susieina daiktam

Kiek senų atsiminimų, kiek 
tylių jausmų Kalėdos atbildina.

Nors daug širdžių, kurios 
plakė linksmai, jau nustojo 
plakusios.... daug akių, kurios
spindėjo meiliai, nustojo spin- 
dėjusios... rankos, kurias mes 
sveikinome, atšalo; akys, ku
rių mes jieškodavom, palaido-

išties

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gruod. 24, 1929
Susirinkę apie 50 vaikučių, I 

savo 
mokytojo, p. Petro Sarpaliaus, 
pamokos, gražiai lietuviškai ta
ria savo dainų žodžius, ir, ro
dos', keturios motinos stovi sve
tainėj, o jų veiduose matyti 
didžiausias patenkinimas, kad 
jų vaikams duodama progos 
mokytis gražių dalykų gyvenime.

Niekas kitas nedaro didesnio 
ir gražesnio efekto jaunučių 
sieloms, kaip kad muzika ir dai
nos.

Kitos tautos mato muzikos 
svarbą vaikų auklėjinie nuo pat 
jaunų jų dienų. Tikiuosi, kad ir 
lietuviai supras tolyn daugyn 
šį svarbų faktą ir siųs savo vai
kučius j esamas draugijėles, o 
musų inteligentija ir vadai ims 
daugiau rūpintis’ organizavimu 
šių tūkstančių lietuvių vaikų ir 
pamokymu jų to, ko jų tėvai, 
dėl vienos ar kitos priežasties, 
nemoke, būtent, arčiau pažinti 
savo tautos gyvenimą.

tuviškai, nesigėdija savo tau
tos, yra gan mandagus ir klus- atydžiai sėdi ir klausosi 
nųs, ir visi reiškė didžiausią 
džiaugsmą ir įvertinimą to, kad 
jiems buvo teiktas malonumas.

Faktas, kuris mane nustebi
no, yra tas, kad bevaikščioda
ma po viešas mokyklas įtiktai 
Bridgeporte, iš trijų didžiausių 
mokyklų principalų sužinojau, 
jogei iš 600 mokinių Armouro 
mokykloj apie 400 yra lietuviai; 
MėClellan mokykloj iš 1200 yra 
apie 707c lietuvių ir Healey iš 
900 yra tarp 50 ir 60 nuošimčių 
lietuvių.;

Reiškia, kokia skaitmeninga 
nauja lietuvių karta, ir reikė
tų tik rupimtis, kad jie butų su
pažindinti su savo tėvų tėvyne, 
jų praeitim, jų kultūra.

Ir niekas kitas to nepadarys', 
kaip tiktai lietuviai patys. 

m

Man ypatingai padarė gerą 
įspūdį Jaunosios Birutės repeti
cijoj.

galima atitaisyti tą su kokiais 
gardu mėliai si pfietų Įnikę, <ta- 
čiau ir tas laikas neatneša jo
kios atmainos nuo vakarykš
čios ir kitos dienos... ‘

:;s <*• >,'«

Kilos tautos daro didelių pa
stangų, kad suteiktų dovanėlę 
savo beturčiams nors Kalėdo
mis pasidžiaugti, turėdamos vi
sokių organizacijų tiems labda
rybės reikalams; bet pas mus, 
lietuvius, šis klausimas toli 
gražu neaprupintas, nors ir 
yra viena kita moterų organi
zacija, kuri šiek-liek, pagal sa
vo išgalę, rūpinasi labdarybe 
ir ypatingai Kalėdų laiku su
teikia pintinėles valgių ir šiaip 
reikalingų ■ dalykų neturtin
giems. Vienas toks klubas, ku
ris daugiausia šiuo reikalu rū
pinas, yra Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas, kurio pirminin
kas yra p. Ona Stankūnienė, 
ir valdybos narės — ponios B. 
Laurai tienė, vice-pirm.; E. Šu
kienė, sekretorius; E. Šatkaus
kienė, finansų 
Ona Kirienė,

šiais metais 
tuvių tarpe 
teikti lietuvių
partijos ir, kaip priedą, 
saldainių. Šį Kalėdų 
nientą vaikams 
rastis “Naujienos” ir, jų rū
pesčiu, su bendradarbiavimu 
Mildos teatro, kurio savininkai 
yra gerai žinomi ponai Kranas 
ir Elzbieta Šatkauskai, ir nau
jo Ramo vos teatro, davė pro
gos apie 1500 lietuvių vaikams 
turėti

TheEnglishColumn

Marquette Murmurs
LE BEAJ NOEL!

The Marquette Club Member- 
ship of the SLA. Gr. 260 vvel- 
come with joyous hearts His 
day, happy i n the 'thought of 
fond hours' to be spent around 
home hearts chatting with loved 
ones. The Yuletide also finds 
good will prevalent in our midst 
and the most cordial of rela- 
tions vvi'th other organizatiorrs.

"“Y To the following organizations 
we. of the Marquet.te Club ex- 
tend our heartiest wish for 
very, very Merry Christinas.

. SLA.
The Naujienos
The Universal Lodge 
Grand Rapids Gr. 60 
Lithuanian Studentą A. 
Birutė 
The Margutis 
K. of L.
The Hamlet Club 
Victory Stars.
“Peace on earth geod 

tovvard men”.

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

Rolls, Royce
Billee Bennett
Charles Rusgis.

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

LINKSMŲ KALĖDŲsekretorius, ir 
iždininkas. 
❖ * L
pirmą kartą be
buvo sumanyta 
vaikams teatro 

dar
kompli- 

padarė dien- 9 •_ir

IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ
M
SS

Ine. B

2118-20-22-30-32 So. State St I

kiek yra širdžių, 
Kalėdos 
malonesnių atsiminimų,

ku-
nesuteikia nė

Telephone Victory 2454-55-56
Atdara kiekviena vakara iki 7 vai. Nedėliomis — 8 iki 1 vai.

ŽALIAS FRONTAS VAKARINĖJ GATVĖS PUSĖJ

tikrą šventę.* *
žodžių rašytoja, bedalin- 
bilietus vaikų draugijėle*

NORTH SIDE SANKROVA 
3945-47 Lincoln Avę^ 

Netoli Irving Pk. Blvd. Lakeview 8200 
Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais 

Netoliomis iki 12

« *

B
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WEST SIDE SANKROVA 
4606-08 W. 22nd St 

Phones Lawndale 2454 Cicero 130 
Atdara utarn., ketv., sub. vakarais

vienok tas senas namas, lįe 
malonus, šypsintys veidai, tas 
simpatingas rankos paspaudi
mas, prie šalies priglaudimas 
buriasi musų mintyse juo la
biau atėjus Kalėdų šventėms...

❖
Bet 

rioms 
jokių 
o tik prideda dar vieną metą
daugiaus prie skaičiaus dienų, 
tarp kurių retai, jeigu kada 
nors, matėsi šviesesnė valan
dėlė, skaistesnis dangus.

Ypačiai nesuprantama yra 
mažiems vaikams, žiūrint į vi
sur be galo gražiai išrėdytus 
langus, Kalėdų Dėduką su sa
vo briedžiais ir maišais geru
mėlių, ir koks didelis apsivyli
mas, atsikėlus Kalėdų rytą, at
rasti, kad Dėdukas nebuvo su
stojęs jų namuose; kaip sun
ku tėvams matyti tą apviltą 
veiduką, ir kad dar nors butų

Šių 
dama 
se, viešose mokyklose ir savo 
namuose, be to dar būdama su 
vaikais abiejuose spektakliuo
se, turėjo malonių įspūdžių, 
kad vaikučiai, su kuriais turė
jo progos kalbėti, — o jų buvo 
labai daug — kalba gražiai lie-

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingiį Naujų Me
tų visiems kostume
riams, rėmėjams ir 

draugams.

Lipsky’s Music & Radio Store 
“House of Service” 

4916 West 14th Street 
Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois

>rtr

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

1 VILIMAS
KONTRAKTORIUS

4556 South Rockwell Street

Visiems mano draugams, kostumeriams ir 
pažystamiems linkiu Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų.
J. NAMON

MORTGAGE BANKER
2418 W. Marauette Rd.

SS 
SS 
•Sf 
SS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ NUOŠIRDŽIAI 
LINKIME VISIEMS MUSŲ PAŽYS
TAMIEMS IR ĄBELNAI VISIEMS 

LIETUVIAMS

JOHN O’BERTA
13th WARD COMMITTEEMAN

/

and

MICHAEL RUDY
4th SENATORIAL DISTRICT

REPRESENTATIVE <

Office
1945-47 West 47th St

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN-

GŲ NAUJŲ METŲ NUOŠIRDŽIAI

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOS-

TUMERIAMS, PAŽYSTAMIEMS IR

ABELNAI VISIEMS LIETUVIAMS.

PEOPLES RESTAURANT
V. P. PIERZYNSKI, Sav.

1628 West 47th St

Phone Boulevard 2385

CHICAGO

ŠIAME LINKSMAME METŲ LAIKE MUSŲ PILNOS 
DĖKINGUMO MINTYS KRYPSTA PRIE TŲ, KURTŲ 
MALONUMAS, GERI NORAI IR IŠTIKIMAS RĖMI
MAS PADARE GALIMU MUSŲ PROGRESĄ IR 

GEROVĘ.

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
MES SIUNČIAME MUSŲ ŠIRDINGIAUSIUS IR GE
RIAUSIUS LINKĖJIMUS LAIMĖS IR GEROVĖS PER 

VISUS ATEINANČIUS METUS.

i Sol Eitis B Sons,
i VYRIAUSIOJI KRAUTUVESs
Ss
SS

SS 
SS 
.w SS

SS
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JOSEPH F. BUDRIK
3417 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4705, Chicago, III.

Linki visiems “Naujienų” skaitytojams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Pataria klausytis lietuvių muzikos per stotį WCFL 
1280 C. kas Nedėldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

Per stotį 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.



Antradienis, gruo’d. 24, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

chicago::
ŽINIOS

v
(

tras (Medical Cenler). Daly
kas toks, kad mirtingumas Či
kagoje negrų tarpe yra dides
nis, nei kurios kitos rasės ar 
tautos tarpe.

žmoniškai pasielgė
Prieš teisėją McCartliy atsi

stojo vyras nudėvėtais drabu
žiais. Jis buvo kaltinamas gir
tavimu.

— Ką tu čia, veiki, Hoberl 
Kerr? — užklausė teisėjas, pa
žinęs jaunesnių dienų moky
klos draugą.

— Jau daug metų, kai ta
vęs nemačiau — atsiliepė Kerr. 
I'au, matyli, geriau sekėsi, ne 
kad man.

— Žmogus su tavo auklė
jimu — pradėjo teisėjas.

— Duok man progą, Joe — 
pertraukė teisėjo kalba Kerr 
— ir aš pasitaisysiu.

— Gerai, Bob — atsiliepė 
teisėjas. -— Ir užsuk pas m a-1 
ne po to.

— Byla išmesta iš teismo —v

pareiškė teisėjas.
Ir norisi pasakyti, kad tei

sėjas pasielgė tikrai žmoniš
kai.

Politikierius kalti
namas

Studentų konferencija
Gruodžio 27 ir 28 dd. bus 

mokslus einančios jaunuome
nės (iš įvairių universitetų ir 
kolegijų), visuomenės darbuo
tojų ir aukštųjų mokyklų mo
kytojų konferencija.

Bendra pasitarimų tema bus: 
“Mašina ir Socialė Permaina”. 
Konferenciją šaukia Lygos In
dustrinei Demokratijai Čika
gos skyrius.

Tarpe kitų, pranešimus duos 
Čikagos universiteto profeso
rius Paul H. Douglas, Jack 
Evans, K. E. Bloumt, Milwau- 
kee meras Daniel Hoan ir 
C lai cnce Senior.

Konferencija bus laikoma 
Reynolds kliube, prie 57-tos 
gatves ir University avė.

Mirė Haymarket trag-e-
dijos dalyvis

Mirė Pa t riek Nash, buvęs po
licininkas, vienas iš būrio tų, 
policininkų, kurie dalyvavo 
Haymarket tragedijoj, gegu
žės 4, 1886 m. Nash mirė su
silaukęs 72 metų.

Decosta gi nustebęs užklau-1 
sė: “Su kokiais pinigais? Jei
gu taii reikia to konverlo, tai • • M VC JIS .

Bicketts atplėšė konvertą ir 
rado jame visus 852 dolerius, 
kuriuos įdėjo. Tik tuomet Dc- 
cojsta suprato kuriuo tikslu ne
pažįstami vyrai pasiuntė jį į 
Bickettso valgyklą.

Teatruose
,) ,, ------- - - --------------

Naujų melų vakarą, tiksliau 
pasakius, vidurnaktį, kad pa
sitikti Naujus Metus, Publix- 
Balaban and Katz teatrai duos 
specialius programas. Tokie 
programai 'kalbamam ruošia

ma Congrcss, Belpark, Covent, 
VVindsor, State, Crystal ir Ber- 
wyn teatruose.

Sudegė Garden teatras, ku
ris buvo Center gatvėje, Har- 
vey. Nuostolių gaisras padare 
$125.000.

Lietuves Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUS® 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South* Albany Avenue

Mis. Margaret Buol, 81 I 
Kock\vell st., padavė teismui 
prašymą skirybos. Moteris kal
tina, kad jos vyras išeikvojęs 
$100,000 turtą, kuri ji pavel
dėjusi iš savo diedo. Edward 
Buol, jos vyras, yra žymus 31 
wardos politikieris.

Mokytojams užmokėsią 
algas

Mokyklų taryba ieško pini
gų, kuriais galėtų išmokėti mo
kytojams užvilktas algas sumo
je $3,592,558. Tikimasi gauti 
reikalingą sumą ir išmokėti al
gas pi imi Kalėdų.

Savininkė “kūdikiu far- 
mos” teisme

teisman patraukta p-nia 
Maude Dicn, 1111 North La 
Šalie strcet, kuri apsiimdavo 
prižiūrėti ir maitinti kūdikius 
už tam tikrą atlyginimą. Mo
teris yra kaltinama tuo, kad 
ji prastai užlaikiusi kūdikius 
ir kad (lėliai to keletą kūdi
kių susirgę. Moteris buvo nu
leista kalėti 30 dienų. Bet pa
davė apeliaciją.

Nebesuspėja apsidirbti
Paštas turi tiek darbo prieš 

Kalėdas, kad jau šeštadienį jis 
buvo pasilikęs dviemis dieno
mis su pristatymu laiškų ir 
siuntinių.

Origjnalus hold-up
. ■■■■ ■■ ■■■

Du vyrai pasišaukė John De- 
costą, 19 metų, tarnavusį Bien- 
zi Arcade įstaigoj, 2809 Broad- 
way. Jie padavė jam laišką ir 
liepė nunešti ir atiduoti jį sa
vininkams restorano, kurį val- 

i do Riekėt ts, 2727 North Clark 
i street.

Gavęs tipsą, Decosta nune- 
! šė laišką nurodytu adresu. Jį 
palydėjo nepažįstamieji vyrai.

Laiške gi buvo reikalauja
ma pinigų ir grumojama res- 

1 tarano savininkams, kad jie 
I nepareis gyvi namo, jeigu ne
įdės į konvertą reikalaujamu 
pinigų ir nepaduos to konverj- 
lo Decostai. Bet Decosta to ne
žinojo.

Kada Bicketts perskaitė laiš- 
ką, jo dėmesį atkreipė pabarš- 
kinimas į langą. Jisai pamatė 
vieną banditų, kuris taikė į jj, 
Bickettsą, revolveriu.

Bicketts įdėjo $852 konver
tai) ir padavė Decostai. Kada 
šis išėjo, tai lauke neberadę 
banditų. Tik kitoj gatvės pu
sėj pastebėjęs porą policinin
kų.

Neradęs pasiimtųjų, Decosta 
sugrįžo pas savo samdytoją ir 

Į papasakojo apie keistą įvykį. 
Samdytojas tuojau su Decosta 
nuvyko į policijos stotį.

O čia jau buvo Bicketts. Kai 
Bicketts pamatė Decostą, jis 
sušuko: “Kur mano konvertas 
su pinigais?“

Phone
Hemlock 9252

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

METINĖS SUKAKTUVĖS 
JONAS' MOZGERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 25 d., 1928 m., 7 vai. 
vakare, sulaukės 41 metų 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 valandą musų akyse. Mielas 
drauge, ilsėkis ramiai šios ša
lies šaltoj žemelėje.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Broliai, Brolienes 
ir Draugai.

Rezignavo prof. ĮMi- 
chelson

Garsusis prof. Albert A. 
Michelson, pilimis Amerikos 
mokslininkas laimėjęs Nobelio 
dovaną, įteikė, rezignaciją iš 
vietos fizikos departamento 
viršininko Čikagos univcrsitcr 
te. Silpna sveikata rezignavi- 
mo priežastis. Prof. Michelson 
yra 77 metų amžiaus.

.....—.

Dr. C. C. SINGLEY

Renka pinigus negrų 
įstaigai

Provident Hospilal and Train- 
ing School kartu su Čikagos 
universitetu varą, dabar vajų, 
kad sukelti $3,000,000 kapita
lą. Tais pinigais planuojama 
statyti negrams Medikąlis Cen-

20 W. Jackson Boulevard
Suite 1615

Tel. Harrison 1950
KAM KRIMSTIS * DEll NE

SMAGIŲ NERVIŠKO NUOVAR
GIO SIMPTOMŲ. Kodėl neati
dengti jūsų nesmagumus specialis- 

I tui, kuriam jus galite pagitikėti, ir 
leisti jam surasti priežastį ir ją 
pašalinti. Per 20 metų aš varto
jau savo patyrimą, įgyta žymiau
siose Europos klinikose, gydant 
visokios rūšies chroniškas ligas su 
patenkinimu sau ir pacientams. 
Greitas pasveikimas yra pasek
mės. Meldžiame ateiti ir pasi
kalbėti su manim apie jūsų ligą.

VALANDOS:

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

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

> , . .... .. Z

JUOZAPAS MAKAVECKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 dieną, 6:00 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Žurių kaime, Žagarės para
pijos, Šauliu apskr. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nubudime broli Alek
sandrą ir seserį Julijoną, pus
brolius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 1720 S. Union 
Avė.

Laidotuves jvyks ketvirtadie
ny^ gruodžio 26 dieną, 1 vai. 
po piet iš namu bus nulydėtas 
i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Maka- 
vecko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ladotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

Laidotuvėmis rūpinasi Julius 
Savickas, 1720 S. Union\Ave., 
Tel. Canal 1256.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai »

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

PETRONĖLĖ BALČIŪNIENĖ 
po tėvais Sinkuitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 dieną, 6:45 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukus 38 
metu amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr.. Lietuvoje. Paliko dide
liame nubudime vyrą Joną, po
dukra Stelių 14 metu, brolį Joe. 
Maccikį, gyvena Pittsburghe, 
gimines ir pažystamus. Kūnas 
pašarvotas randasi 
Kolin Avė.

Laidotuvės įvyks 
diena, 8 vai. ryte 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
Siela, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Bal
čiūnienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie-. 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Podukra, Brolis 
ir Gimines.

5204 So.

gruodžio 26 
iš namų i

I aidotuvėse patarnauja irra- 
borius Kadžius. Tel. Canal 6174

\ G^aboriai_______
BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai

710 W. 18th Street 
Canal 8161 

-o-----

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas dMĮjĮk 
laidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užtai- 
kymui skyrių. • **

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAM UŲTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvėse visose mies
to ir miestelių 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago. III.
Tel. Victory 1115
—s---- —4- _

S. D. EACHAVICH

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiu Dirbtuvė
3256 SO. HALSTED STREET

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

Tel. Lafayette 5820

ŽMOGAUS
AKIS

Lietuviai Gydytojai Įvcirųs gydytojai

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

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

Res. Tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 206, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų 
-------- o--------

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZĘLIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHTCAGO. ILL.

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

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1718-0241
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mario dar
bu busite užganė

dinti1. ,7 ,
*> Roosevelt 2515-2516

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

Telefonas' Yards 1188'

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

' I -. !
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagbj 

' 31 ’ >•■ * »

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.
V .•

Telefonas
Cicero 3724

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL. 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

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

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland Siete Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1D
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet 

Telefonas Canal 1464

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurtas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ir šventadieny, 10—12 dieną

Advokatai

Lietuviai Gydytoj ai

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

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

A. MONTVID, M. D.
. ^>79 MUwaukee Avenue, Room 209 

l svj/’KUmpaitNorth Avė. ir Roboy -St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswiek 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel, Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So Halsted St.
VALANDOS:

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

' K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai.: nuo 9 ryto iki 6 vakare

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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 Ųemlock 7691

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

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearborn S

Rooms 928 ir 935
Tel. Fraitklln 4177

Phone Cicero 294
'>| Mes o&hme taip ar- 

ti, kaįp Tamstos
**' Telefonas

Patarnavimas dieną 
' ir ųakti ;

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Grabiniai ir 
Balzamuotojai 

1844 S. 50 Avė. 
CICERO. ILL.

J. F. RADZUJS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
3RABORIU8 CHICAGOJ 

Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
fiau, negu kiti to 
dėl, kad niiklaipmu 
prie frab<' išdir- 
byet&4.

OFISAS:
•M W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1288 S. Hal.Ud St. 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp.
• PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairficld Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct.. Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Rčpublic 7868- 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rcz. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3461 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201 tartį.

PRANEŠIMAS .
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršui Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2123 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North ,Siįėj 
1579 Milwaukee Avė.

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

4847 W. 14 St.
Panedėliais, 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

Įvairus Gydytoj ai
TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

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. Mikalonis

Advokatas
10 So. La SaUe Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
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. Telephone l’la^a 3202

Advokatas
134 North LaSalle Street 

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 So. Union 
Tel. Roosevelt 8710

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

u

Ava.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ugų num
i h g. lve

!■

m. m o, 
IS-la gatve, 
(bumas prie 
ka bažnyčia 

vaikinu, kurių am- 
buti apie 18 me- 

i kalbėjo lietuviš-

sekma- pnžins Cicero reikalavimus, tai 
is ny’estelio laksos, manoma, l.us 

| teisingiau išsiskirstytas. Be lo, 
eičiau sutvarkytos 

, greičiau bus ga
jč-1 jos bus grei 
jis! ir, pasėkoj to,

domis Pov Haičiu i iš-

lime. pašalinti piniginį kryži, 
kurį Cook pavietas kenčia jau 
ilgoką laiką dol betvarkes 
savimo reikaluose.

Kovoje už leisi ilgesnes 
sas Cicero miesteliu: luy
<1 i < Ižia u.situ; kreditus priklauso 

kiše- Erankiuį Husek, miestelio ase
soriui.

tak-

tak- 
but

m

... ya

Sveikina Su Kalė- kai.
Jiedu 

kelti rankas aukštyn. Paliepi 
rnų <lave taipjau lietuvi

Naujicnicčiai aplaikė gražiai Apkraustc Povilaičio 
dovaną iš tolimos vielos. P-nas nes ir radę jose $1.90 pinigų 

vaikezai pa- 
ir c i garėtus ir

Kareiva, plačiai žinomas Town įr eigaretų pake’i 
of Lake ir visoj lietuviškoj Či-įsiėmė 
kagoj biznierius, kartu su šei- pabėgo.
myna atsiuntė iš lexas val-| Tai, mat, ir lietuvių esama 

‘didvyrių”. Įdomu, kuo 
•; šių vaikėzų gyveni

mas — kalėjimu ar elektros 
kėde7 Geru tikrai ncližsibaigs.

Vietinis.

stijos pintinę apelsinų ir grape i tamsos 
fruits.s

Vaisiai, kaip pp. Kareivos 
praneša, skinti jų pačių sod
ne. Mat, jie turi Texas valsti
joj ūkį, o tau, apielinkėje, au
ginama tie vaisiai.

Maloni yra ši dovana. Malo
ni tuo, kad ji reiškia, jog pp. 
Kareivos neužmiršta čikagic-j 
čių savo draugų.

Laiškely prie dovanos pp.
Kareivos siunčia linkėjimus j 
linksmų Kalėdų ir laimingų j 
Naujų Metų visiems savo (Irau- i 
gams ir pažįstamiems Čikago-j 
jo.

Nėra abejonės, kad ir 
giečiai pp. Kareivų draugai pa- j 
linkės jiems to paties — L„ ,

».’< >3

II. W. Schmidl, superinten
dentas darbavietėms planuoti 
Westorn lElectric 
praneša, kad kaip 
prasidėsiąs darbas 
didžiuliam garažui

Tikimasi, kad naujas gara 
žas bus pastatytas iki kovo 
d. 1930 m.

šią savaitę
kompanijos

šio perstatymo ir neužmirš sko
nio lietuviškų saldainių. Jie 
pasakos savo tėvams:

Mama, kokios los “Nau
jienos” geros, užfundiijo mums 
teatrą ir dar davė saldainių, 
ir viskas dykai!

I-'-nia Nora Gugiene ir p-ia 
P. Mileriene rūpestingai pri
žiūrėjo tuos vaikus. Prižiūrė
jo, kad kiekvienas gautų sal 

ii- kiekvienas įįa-vo jų.
Vadinasi, lietuvių vaikai šį

met prieš Kalėdas turėjo pro
gos pamatyti du vaidinimu: 
Mildoje ir Ramovoje.

Garbe teatrų savininkams, 
kad jie leido vaikams pasinau-’ 
doti šia puikia proga. Garbė 
Naujienoms, kad jos sumanė 
naują dalybą 
vių vaikams tikro smagumo 
pavaišinti juos saldainiais 
teatru. — A.

15992—Teofilijai Drevins- 
kienei

24514—Jonui Bružei
25336—Jonu i Paęei kai
25337—Petronėlei Paulauskie

nei ,
56695—Albinai Vazneskaitei

ESU DĖKINGAS DR. ŠIMAIČIUI 
UŽ IŠGYDYMĄ MANĖS NUO 

STRĖNŲ GĖLIMO

Byla

Cicero
dėl taksų; Western 

tric statys naują garažą
Elec-

Nesenai Cicero miestelio ad
vokatai užvedė bylą taksų rei
kalais. Ši byla dabartiniu laiku 
yra Illinois valstijos Supreme 
Teismo rankose. Ji turėjo bū
ti svarstoma gruodžio 19 dieną.

Kokia ta byla yra? Cicero 
linkės jiems to paties — bu-'miestelio advokatai reikalauja, 
tent kuo geriausios kloties da-j idant taksai Cicero gyventojų 

[savasčiai butų skiriami pasi
remiant pamatu, nustatytu tak
sams 1927 metais.

Cicero miestelio reikalavi
mus remia ir kiti Cook pavie
to miesteliai, jų tarpe Bervvyn 
ir Maywood.

Jeigu Supreme teismas pri-

lumo ir 176 pėdų ilgio. Tai 
reiškia, kad tris karius dides
nis, negu dabartinis.

Dabartinis garažas bus pa
naudotas kaip vieta dirbtuvei.

Naujame garaže sutilps 30 
pasažierinių karų ir 50 t rokų 
ir traktorių. Garažas busiąs 
įrengtas kaip geriausia reika
lauja automobilių pramonė.

Cicer.

Bridgeportas
bar ir ateičiai. V. Poška

18-ta Gatvė
Jauni lietuviški “didvyriai

Vakar Ranicvos teatre Nau
jienų suorganizuoti 
turėjo tikrą smagumą; 
perstatymą ir gav<j nuo 
jienų saldainių

vaikai 
matė 

i Nau-

Kazys Povilaitis, gyvenąs ad-

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

ĮC.G.LUKSIS 
r 1929 h

dau
giau vaikų vakar po pietų tu
rėjo didelio smagumo. Jie tu
rėjo progos pamatyti gražius 
paveikslus teatre dykai ir dar 
gavo kiekvienas saldainių.

Kiekvieno vaiko veide buvo 
matyti didelis pasitenkinimas 
ir džiaugsmas. Ir kur jie ne
sidžiaugs — teatras ir saldai
niai dykai!

Tai tikra Kalėdų Dėduko do
vana. Tie vaikai ilgai neužmirš

Apie keturi šimtai ar

PRANEŠIMAI

jos 
suteikti lietu

į CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

NAUJIENAS 
Pinigus gavo:

56694—Mortai Taimontaitei 
15990—Uršulei Norbutienei 
15983—Albinai Aleknaitei 
15994—Magdalenai Paulaus

kienei
15984—Veronikai Salasevi- 

čienei
15991 —Kazimieru i K uraičiui 
15993—Jadvygai Balašaitei 
15989 Jurgiui Ambrolevičiui 
25258—Jonui Ūrbonui

Bridgeportas

PRANEŠIMAS

Labiai skanus lašiniai, dešros 
palingvicai iš Lietuvos

ir

strCnų skaudėjimo 
— sausgėlos per 30 
metų., ypatingai tą 
naktį geidavo kuo
met reikėjo pasi
lenkus per dieną 
dirbti, evdžiaus pas 
26 daktarus, aiuo 
tūlų daktarų recep
tų būdavo geriau, 
bet jie manęs neiš
gydė. Sužinojęs apie 
Dr. Šimaitį, Napra- 
patft, kuris ka tik 
grįžo iš Lietuvos, 
nuėjau pas jį, Dak
taras gydė mane 

mokslo budu; po 6 
gydymų, pasijaučiau 

nes kryžkauli nei vie- 
n ei i ko. Iš viso pa-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261 
-------- j----------

'28 Bulck O pas. seaan _ 
'20 Palge Medau o ratai . 
'20 Ennex Sedan ...............
1927 Mauti Coach special 
'29 Ford coupe________
•29 “ " “ * ’
’2«

>800 
$276 
$600 
$260 _  _____ ,___ Ji 1*400 

Ford Roadeter__________________ $400
A u bu r n Roadeter  -------------------$660
McDERMOTl' MOTOR SALES CO.

7130 s. Halsted 81.. Triangle 8880

A. Kinas
Naprąpatijos 
Naprapatiškų 
daug geriau, 
toj sausgėlos 
ėmiau 15 Naprapatiškų gydymų. Da
bar esu visai sveikas. . Esu dėkin
gas Dr. Šimaitis už išgydymą. Pa
tariu savo draugams ir pažystamiems 
eiti pas Dr. P. P. Šimaitį po num. 
2346 W. 69 Str., drti So. Western 
Avė., Chicago, Jll.

Liudiju savo parašu teisingumą 
mano žodžių

ANTANAS KINAS,
2557 West 69 St.

----- o-----
GENERALINIS 

KONTRAKTORIUS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAI RIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
-------O-------

AUTOMOBILIU savininkams da- 
burtos užo.fvist šalčiam ctiiupf visokių 
trobelių pasitaiko su automobiliais, 
tai sušąlą, tai .sudaužo, jeigu kam 

1 taip pasitaikys, tai patelefonuokit 
! i musų dirbtuvę, o mes visiems pa^ 
tarnausiu! gerai ir pigiai.

MORGAN STR. AUTO SHOP 
3407 So. Morgan Str., 

Tel. Baulevard 9421 
Naktį,Yards 0422

DIDŽIAUSI BARGENAI Už CASH

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausj darbą mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge-

Kedzie 8463.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j viena diena

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

j

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Specialistas gydyme chronlfikų ir nauju 11- 
101. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atęilan 
kykit pas mane. Mano pilnas ifiegzamlnavi
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aA apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iAegzaminavimo—kas jums yra.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00'

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716 

----- o----

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17,50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut- 
fitas — lova, dreseris, skrynia, 
springsai, matrosas — $63.

Kaurai 9>02 $23.50.
Taipgi turime 8 grojiklius pianus, 

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

jei busduosime ir išmokėjimais, 
reikalas.

Atsišaukit kasdien iki 
va k.

Nedėliomis iki 5 vai. po 
VICTOR STORAGE WAREHOUSE 

4809 W. Lake St.
Tel. Columbus 0467

10 vai.

piet.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKA U partneri j dideli gro- 
sernės ir malt-hops biznį, arba par
duosiu visą biznį, nes esu vienas ir 
vienam sunku apsidirbti. Nereikia 
daug ninigų. Tinkamas biznis vy
rams ar moterims.

Atsišaukite
JOHN LEGEIKA 

3340 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9619

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

Rodomi Amerikoje
Tautiečiai, kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvynę Lietuvą 

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

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

C. G. LUKSIS

TAXOS
Norintys žinoti kiek kainuos jūsų na

mo ar loto Taxos už 1928 metą 
kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKl 
3241 So. Halsted St.

2nd floor 
Čia gausite pilną informaciją.

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

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

Krautuvė atdara iki 9 vai. 
vakaro.

Nedėliomis iki 4 po pietų.

** juuio Dnuuua, mvv pilių punilKyn
galutino lėcgzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Jmkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 1# ryto iki 4 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvtn ki 1 no nietų.-------o------

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

20 St.

po

------------ O— ...
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 

—ais išmokėji- 
va-

2l6 nuošimčio ir lengvais išmo 
mais. Paskalas suteikiam j 24 
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

Help Wanted—Malė
. Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet
■ 9 T

Ketverge ir Pėtnyčioj, Gruodžio 26 ir 27
1929 m.

Lietuvių Auditorium
3133 So. Halsted St., Chicago, III.

Sausio i, 2 ir 3 dd., 1930 m. 
Krenčiaus Hali, Town of Lake 

44th & Wood Sts., Chicago, III.

Sausio 5 d., 1930 m.
Parapijos svet., Indiana Harbor, Ind. 

Sausio 6 ir 7 dd., 1930 m. 
Parapijos svet., Kenosha, Wis.

Sausio 10 d., 1930 m.
Draugysčių svet., Waukegan, III. 

Sausio 12 d., 1930 m. 
Parapijos svet., Springfield, III. 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga Augusiems 35c., Vaikams 15c.

Sekančius Lietuvos Paveikslus Galima Gauti 
pas

Alytaus 
Airiogalos 
Anykščių 
Alvito 
Balbieriškio 
Birštono 
Babtai 
Biržai 
Bukonių 
Daugų 
Dotnavos 
Čekiškio 
Grinkiškio 
Garliavos 
Girkalnio 
Grūšlaukio 
Gudžiūnų 
Griškabūdžio 
linkių 
Jurbarko 
Joniškio 
Joniškėlio

C. G. Lukšį po 10 centų
Labunavo 
Liolių 
Lidevenų 
Merkinės 
Mariampolės 
Mažeikiu 
Miraslavo 
Naumiesčio š. A. 
Naumiesčio T. A. 
Nemunačio 
Nemakščių 
Panevėžio 
Prienų 
Palangos 
Pažaislio 
Plungės 
Paliūnės 
Papilio 
Pandėlio 
Pilviškio
Pakražačio

Jezno 
Josvainio 
Kauno 
Kėdainių 
Kretingos 
Kuršėnų 
Kartėnu 
Klaipėdos 
Kalvarijos f
Krosnos '
Kelmės 
Kražių 
Kazliškiu 
Kamajų 
Klovainio 
Kruonio 
Kvėdarnos 
Kazlų Rudos 
laukti vos 
I^azdijų 
Liudvinavo 
Lieliunų
■■ai ra

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

Draugės ir draugai 
priduoti serijas kas turit 
tame baliuj, ba bus daug 
Priduokit Komitetui.

malonėkite 
paėmę ši- 
laimėjimų.

PRANEŠIMAS MELROSE PARK 
LIETUVIAMS

Kas nori gauti Birutės saldainių 
dėl Kalėdų prezentų savo draugams, 
galite gauti pas

A. SKODŽIŲ, 
117 N. 17th Avė., 

2 lubos, 
Melrose Park, III.

Dr-tės šv. Jono Krikštytojo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks gruodžia 
25 d., Tooley parko svetainėj, E. 90 
St., 7:30 vai. vak. Nariai prašomi 
nepamiršti atsilankyti, nes bus ren
kama nauja valdyba, o ir šiaip yra 
daug svarbių reikalų. — Vaidyba.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Tiktai Kalėdy dieną
Visas kalbantis paveikslas

“The Mississippi
Gambler”

dalyvaujant
Joseph Schildkraut

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 
“Dancing“ Gob” 
Kalbančios žinios.

ŠIANDIE smagi ir griaudi 
drama iš kavalierių gyveni

mo
“BACHELOR CLUB” 

dalyvaujant Richard Tal- 
madge, Edna Murphy.

......... .. ,■ ■ i i (t imli ■ifci.ft j A 0|IB > 11^7

.<Sr.žMv,ai

Visus kviečiu aitsilankyti.

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Tel. Victory 6122 

(Apg.)

Atydai Roselando ir 
Apielinkės Lietuviams 

ęjj/ Norėdami pirkti auk- 
e/Sinių daiktų, deimantų, 

laikrodėlių ir visokių 
graznų, kreipkitės pas 
mane, o busit visada 

užganėdinti, per auksorių ir lai
krodininką

F. A. BUKAUSKĄ 
10831 So. Michigan Avė. 

Tel. Commodore 0990

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.

ir

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

Enerjfižk! 
rasti progą 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stičkney, 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 
karu ir geriausiu būdų juos parda
vinėti.

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

J. Velička

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų linkiu visiems 
savo draugams, pažysta

miems ir kostumeriams.

SKOLINĄM PINIGUS
$200 iki $30,000

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

Tel. Grovehill 1038
-------O-------

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

sale

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių 

Philco geriausias Radio 

$119.00
Atwater Kent

$107.00
R. C. A. Radiola special 

Brunswick special sale
Fada Radio special sale

Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt kokį 

vakarą arba nedelioįe.

GENERAL RADIO 
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

1%% Į MENESĮ
$200 paskola už 1 mėnesį kai

nuoja ................................-.....  $3.50
$500 paskola už 1 mėnesi kai

nuoja     $8.75 
$1000 paskola už 1 mėnesi kai

nuoja .................................... $17.50
Paskolos daromos nuo 1 mėnesio 

iki 18 mėnesių
VAŽINEKIT IŠSIMOKĖDAMI 

Nėra “Red Tapė” 
Notos refinansuojamos. 

Nereikia Indorserių

ACME FINANCE CO. 
1344 S. Michigan Avė.

Phone Calnmet 1483 
Parkinimas leidžiamas 

Atdara vakarais pagal susitarimą.

PARSIDUODA Europiška juodos 
duonos kepykla, kuri kepa vienatinę 
Chicagoj tokią duoną. Geras biznis. 
Iš priežasties, kad turiu du bizniu, 
tai turiu parduoti arba mainyt ant 
namo geroj vietoj. Kreipkitės į Ba- 
kery Shop

841 W. 33rd St. 
arba

1417 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą, parduosiu pigiai, turiu apleist 
Chicago, 780 W. 17th St.

Exchange—Mainai

Miscellaneous
įvairus

6725 So. Rockwell St.
Tel. Republic 3713 

Reikale perkraustymo arba I 
anglių kreipkitės pas mane. 
Taipgi perkraustau ir į kitas 
valstijas.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

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

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

Tel. Victory 3486

’ IŠSIMAINO BEKARNĖ, 
Daromas geras biznis, mainysiu i 

lotą, cottage, gerą automobilių.
Išsimaino 2 Storai — 7 fintai, mai

nysiu , į farmą, privati namą arba 
summer resort.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

'Tel. Itafayette 5107

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI medinis bizniavai) 
namas, ant Bridgeporto, krautuvė, 5 
kambariai pragyvenimui ir 6 kamba
riai viršuj, šis namas panflduoda la
bai pigiai, 
Matykite.

BEN.

tik už pirmą morgičių.

Night and Momlng to kcep 
t be m Clean, Clear and Healthy

Writc for Free “Eyc Cnre” 
or tfEye Bertuly” Boo'<

Mūrine Co.,Dcpt. H. S.,9 E- hicatfn

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

J. KAZANAUSKAS 
2242 W. 23 Plaee, 

Roosevelt 8887

TBM6 aar- .TT. .

GARSUS Pietinės — Illinois mine 
run, $6.50 už tona, nristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg, nut 
$8.00. Pristatom. Govalis, Boulevard 
103G.

5 FLATŲ su Storu mūrinis, karš
tu vandeniu šildomas namas. Mainy
siu i farnią ar privatišką ‘ narna. 
Priežastis nesveikata. Savininkas 

l'el. Lafayette
Priežastis 
1017 S. Kcdzie Avė. 
7970.
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Kalėdų Dovana *
žinoti. Eikš — štai tinkama 
krautuvė—čia galėsiva nupirkti 
ką nors tavo panelei.

A n a t o 1 i s. Brangioji poniu-

** (Iš Arthur Schnitzler’o)

<4444444* a a a a a a a a a a a a a a a a a
(Apie šešta valanda v a- 
k a r o, dieną prieš Kalė
das, Vienos gatvėse.

T r u p u t į s n i n g a.)

po-

G a b r i e 10. Kur išmokai tą 
ironiją?

A n a t o i is. Kur aš išmokau ? 
Aš pasakysiu tamstai. Kadaise 
aš buvau nekaltas—ir labai at
viras, ir niekuomet su panieka

1 11 «» 1 • • 1 •

An a t o 1 i s. žinoma.
G a b r i e lė. Ji laukia. Papa

sakok man, kaip ji pasitinka.
A n a t o 1 i s. 0, paprastu ba

du.
Gabrielė. Ji pažįsta tams

tos žingsnius, kai eini laiptais, 
—ar ne?

A n a t o 1 i s. Taip, kartais.
Gabrielė. Ir ji apkabina 

savo rankomis
ir bučiuoja tamstą—ir ką ji sa
ko?

An a t o 1 i s. O, ką paprastai

budo.

Gabrielė. Tik žiūrėk, —. * 
štai graži dėžutė, kurioj ran- ’ nekalbėdavau—ir niekam nesi- 
dasi trys buteliukai kvepalų, o skųsdamas aš kentėjau, 
štai kita, kur sudėta trijų rų-

šiandien jis netinka. Aš esu la- į šių muilas. Juk tatai kaip tik 
taip kaip ir tams- atatinkama dovana tamstos 

mažutei panelei ?
Anatolis. Tai nėra visai L . vi, ku ir mylimų lupų 

■ “ne” 
“ne”- 
būti” šimtą kartų —kuomet lu
pos tarsi sako “o gal” šimtą 
kartų—kuomet balso tonas duo- 

; da šimtus pažadų toks “ne” 
' turi paversti vyrą—

G a b r i e lėJ Bet juk mudu 
’ j turiva nupirkti tamstos' dovaną.

Anatolis. Turi paversti 
; vyrą į kvailį1—arba ciniką.

—Gabriele. Tamsta juk Ža
ką tams-1 dėjai papasakoti man —

A n a t o 1 i sh Na. gerai, jeigu 
reikalauji.

Gabrielė.
Kaip tamsta su ja susipažinai ?

An a t o 1 i s. O paprastu bu
du, aš manau. Kaip paprastai 
tokie dalykai atsitinka—gatvėj 
—arba šokių salėj—arba omni
buse arba gal po skiečių.

Gabrielę. B^t aš esu už- 
interesuota tik tuo vienu atsiti
kimu—mudu turiva jai ką nors 
nupirkti.

Anatolis. Nei “mažajame 
pasaulyj”, nei, pagalios, didžia
jame nėra specialių atsitikimų. 
Jus visos esate vieno ir to pa
ties tipo.

Gabrielė. Gerbiamasis —. 
tamsta pradedi—

Anatolis. Aš nemanau, 
kad mano žodžiuose butų kas 
užgaunančio—aš esu irgi tipin- cių, kuriame ji miega.
gas. Anatolis. Tamsta nepriva-

G a b i e 1 ė. Nebūk romantiš 
kas. .

! gražu iš tamstos pusės'—
Aš irgi noriu Gabrielė. Palaukite—štai 

i špilka su septyniais netikrais 
deimantais. Kaip jie gražiai 

Į blizga, ar ne? Arba vėl —štai

bai užimta
ta.

Gabrielė. Užimtas? Kokiu
budu ?

A n a t ų 1 i s.
ką nors Kalėdoms nupirkti.

Gabrielė. Iš tikrųjų ?
Anatolis. Tik aš negaliu

nieko surasti, kas man patiktų.; kibantis rankžiedis. Tie dalykai 
Per keletą savaičių aš skinkio- prįva}0 patikti tiems, kurie gy- i 
j u vakarais ir žiūriu į krautu- venft anapus miesto linijos.
vių langus. Bet atrodo, kad 
tie krautuvninkai neturi nei 
skonio, nei originališkumo.

Gabrielė. Tą privalumą 
turi turėti pirkėjai. Asmuo, ku
ris turi tiek daug laiko, kaip 
tamsta, privalo planuoti ir pa- 

Na, tai paimk rodyti savo originališkumą; jis

Prašau 
kada aš 

patarnauti.

ačiū, 
nešti, 
neat- 
noriu

Bet tai juk vi-
Duok

dovanas misi-

Aš bijaus, kad 
žmogus. Antra

yra 
pa

pažjstu

A n a t o 1 i s. Brangioji 
niute—o, brangioji poniute—

G a b r i e 1 ė. Ką ? o. tai
tamsta ?

A n a t o 1 i s. Taip, aš sekiau 
tamstą. Aš negaliu ramiai žiū
rėti, kada tamsta neši tiek daug 
pirkinių. Pavelyk man paimti 
tuos ryšulius.

Gabrielė, širdingai
Bet aš juos ir pati galiu

A n a t o 1 i s. 
stumk manęs, 
tamstai tikrai

Gabrielė.
štai šį.

A n a t o 1 i s.
sai menkutis dalykėlis.
man štai šį ir šį.
.Gabrielė. Dabar pakaks. 

Tamsta labai malonus.
A n a t o 1 i s. Jeigu tik man 

leidžiama—tai man suteikia tik 
smagumą.

G a b r ie 1 ė. Bet tamsta tai 
parodai tik gatvėj—ir kuomet 
sninga.

A n a to 11 s. Ir yra vakaras, 
ir pripuolamai dieną prieš 

Kalėdas, a?
Gabrielė, šiais laikais 

tiesiog nepaprastas dalykas 
matyti tamstą kur nors.

A n a t o 1 i s. Ar tai reikia 
suprasti kaipo priekaištą, kad šį 
sezoną aš tamstą nei kartą ne
aplankiau ?

Gabrielė. Taip, aš tatai 
ir norėjau pasakyti.

Anatolis- Brangioji po
niute, šį sezoną aš visai nusto
jau daręs savo pažįstamiems vi
zitus. Beje, kaip gyvuoja tams
tos vyras ir vaikai?

Gabrielė. Nesikrimskite 
dėl jų. Aš žinau, kad tatai 
tamstai labai mažai terūpi.

Anatolis. Tikrai keistai 
jautiesi, kuomet sutinki asme
nį, kuris supranta žmogaus pri
gimtį.
. Gabrielė.
tamstą.

Anatolis. Ne taip gerai, 
kaip aš norėčiau, kad pažįntum.

Gabrielė. Prašau, neda
ryk tokių pastabų.

Anatolis. Bet aš negaliu 
nuo to susilaikyti.

Gabrielė. Tokiame atvėjyj 
atiduok mano pirkinius.

Anatolis. Nerustauk, mel
džiu—aš busiu geras. (Eina 
t y 1 ė d a m u).

Gabrielė. Aš nereikala
vau, kad tamsta tylėtum.

Anatolis. Bet tamsta esi 
toks griežtas cenzorius—

Gabrielė. Papasakok man 
ką nors įdomaus. Mudu jau se
niai besimatėva. Ką veiki visą 
laiką?

Anatolis. Nieko ypatingo 
—kaip ir paprastai.

Gabrielė.
Anatolis.

Nieko?
Visai nieko.
Tai labai blo-

Bet tamsta juk

Kaip tamsta ga-

be 
tai

gas dalykas.
Anatolis. 

nepaisai.
Gabrielė.

^i tatai sakyti?
Anatolis. Ir kodėl aš 

jokio tikslo gyvenu? Kieno 
kaltė? Kieno?

Gabrielė. Atiduok mano 
ryšulius.

Anatolis. Aš nei vieno 
perdaug nekaltinu; aš tik taip 
sau kalbėjau į orą—

Gabrielė. Tamsta daug 
vaikščioji, ar ne?
Anatolis. Vaikščioju? 

Tamsta kalbi apie tai su panie
ka? O vienok, ar kas nors yra 
už tai gražesnio? Žodis prime
na tokį malonų betikslumą. Bet

A n a t o 1 i į. širdies žaizdos 
manęs negąsdina. Tinkamu lai- 

pasakytas 
nėra tajip skaudus. Bet 
kuomet! akys sako “gal

tamstos kakla

yra
ma-

dar

privalo Kalėdų 
pirkti rudenį.

A n a t o 1 is. 
aš nesu tokis
vertus, kaip mes galime žinpti 
rudenį, kam mes duosime Kalė
dų dovanas? Tai bent padėtiS- 
vos dvi valandi beliko iki Kalė
dinių eglaičių uždegimo, o aš 
neturiu nei mažiausio suprati
mo ką pirkti—

Gabrielė. Ar aš galiu 
pagelbėti ?

A n a t o 1 i s. O. brangioji po
niute—tamsta esi tikras ange
las. Bet neimk nuo manęs ry
šulių.

Gabrielė. Visai ne—
A n a t o 1 i s. 

vadinti angelu, 
angelu ?

Gabrielė, 
tilsi?

A n a t o 1 i s.

Tad ar aš galiu 
t. y. gražiuoju

Ar tamsta nu-

galvoj 
tai ji

gerai.

Vadinkime ją ir

Aš privalėjau

Prašau nebūk

Aš žinau tams- 
nors iš anapus 
Plonutė ir gel-

Geltonplaukė—

stebėtis, kaip 
ištikimas tos

Tai ne mano

Anatolis. Tamsta klysti, | 
brangioji poniute—tamsta neži-l 
nai tų merginų—jos visai yraj 
kitokios nekad tamsta manai

Gabrielė. O štai —pažiu-' 
rėk koks gražumėlis- 1 
ta manai apie aną skrybėlę? 
Skrybėlė buvo naujausios mą- 
dos—prieš dvejetą metų. At
kreipk tik dėmesį į tas plunks
nas ar jos nėra gražios? Ta
tai padarytų tikrą sensaciją 
Hernalsuose.

Anatolis. Bet aš juk ne
kalbėjau apie Hernalsus.’ Be to, 
tamstos nuomonė nėra teisinga.

Gabrielė, 
tamstai įtikti. 
Duokite kokių nors nurodymų.
Anatolis. Aš negaliu. 

Tamsta tik nusišypsotumei.
G a b r i e lė. Visai ne, visai 

ne,—aš noriu tik daugiau apie 
ją patirti. Ar ji yra išdidi? 
Ar kukli? Aukšta—ar žema? 
Ar ji mėgsta čigoniškai spal
vas?

Anatolis. Aš neprivalėjai! 
priimti tamstos pasiūlymą — 
tamsta tik tyčiojiesi iš manęs.

Gabrielė. Nieko panašaus. 
Aš tik klausaus ■— papasakok 
man ką nors apie ją.

Anatolis. Aš nedrįstu— 
G a b r i e lė. Tamsta privalai 

drįsti. Nuo kurio laiko—
Anatolis. Geriau nekalbė- 

kiva apie tai.
Gabrielė. Bet aš reikalau

ju. Kaip seniai su ja susipaži
nai?

Anatolis. Jau gerokas lai
kas.

G a b r i e lė. Nejaugi man 
reikės kiekvieną žodį iš burnos 
traukti? Bapasakok man visą 
reikalą nuo pat pradžios.

Anatolis. Nėra kas pasa
koti.

G a b r i e lė. Kaip tamsta 
su ja susipažinai—kada, ir kur, 
ir kokios rųšies asmuo ji yra— 
aš noriu visa tai žinoti. * 

Anatolis. Labai gerai, bet 
aš turiu įspėti, kad tai gana 
nuobodus dalykas.

G a b r i e lė. Man tai bus j- 
domu. Aš tikrai norėčiau apie 
tą pasaulį patirti. Kaip tas 
oasaulis atrodo? Aš neturiu 
apie tai jokio supratimo.

Anatolis. Tamsta 
prasi to pasaulio.

Gabrielė. Na, jau.
Anatolis. Tamsta žiuri su 

panieka į viską, kas nepriklauso 
jūsų rateliui. Tai klaida.

G a b r i e lė. Bet aš noriu 
mokytis, patirti. Bet niekas 
man apie tą pasaulį nieko ne
pasakojo. Tad 
ką nors patirti?

A n a to 1 is. 
jauti kokį tai 
link jų, kadangi jos atima ką 
tai iš tamstos.

G a b r i e lė. Prašau —iš ma
nęs niekas neatima tai, ką aš 
noriu pasilaikyti.

Anatolis. Labai galima, 
kad' ir taip—bet nors tamsta ir 
nenori sau pasilaikyti, vienok 
nesmagu dąrosi, kada kas kitas 
pasiima. /

G a b r i e lė. O—
Anatolis. Brangioji 

niute—tatai grynai moters 
žymys. O kadangi tai yra

ži-

pa-

Aš reikalauju.

Labai sunku
Padėkite man.

nesu

kaip aš galiu

Aš tyliu.
Na, tai duok 

man šiokių tokių nurodymų — 
kam nori pirkti dovaną?

Anatolis. Tatai gana 
sunku pasakyti—

G a b r i e lė. Poniutei, su
prantama—

Anatolis. Aš jau kartą šį 
vakarą turėjau progos pasaky
ti komplimentą, kad tamsta pa
žįsti žmonių prigimtį.

Gabrielė. Bet kokios rų
šies poniutė jinai yra? Ar tik
ra dama?

Anatolis. Viskas pareina 
nuo to, kaip kas tą žodį supran
ta. Jeigu tamsta turi 
didžiojo pasaulio damą, 
nėra tokia.

Gabrielė. Labai
Tad ji yra “mažojo pasaulio 
dama?

Anatolis.
taip.

Gabrielė, 
tatai žinoti.

Anatolis. 
sarkastiška.

Gabrielė, 
tos skonį—kas 
miesto linijos? 
tonplaukė ?

Anatolis.
taip. Aš tatai pripažįstu.

Gabrielė. Geltonplaukė — 
tiesiog reikia 
tamsta pasilieki 
rųšies panelėms.

Anatolis.
kaltė.

Gabrielė. Prašau apie tai 
nekalbėti. Ir labai gerai, kad 
tamsta pasilieki ištikimas tam 
ypatingam tipui — butų labai 
gaila, jei apleistum savo trium
fų sceną.

Anatolis. Bet ką aš turiu 
daryti ? • Tai vienintelė vieta, 
kur aš esu mylimas.

Gabrielė. Ar jie tamstą 
ten ir supranta?

Anatolis. Nei truputį.
Bėt taip jau yra. “Mažajame 
pasaulyj” mane myli, o didžia
jame-—tik supranta. Tamsta ži
nai—

Gabrielė. Ne, aš nieko ne
žinau ir nieko nenoriu daugiau ir prakilnus dalykas.

Ir štai tamsta 
nedraugiškumą

po- 
pa- 

mo< 
terš pažymys, todėl yra gražus

Gabrielė . Kokiam tipu j 
tamsta priklausai ?

Anatolis. Lengvo 
Melancholikas.

Gabrielė. O aš?
Anatolis. Tamsta —labai 

lengva pasakyti—madų gaudy
toja.

Gabrielė. Tikrak It—ir— 
ji—

Anatolis. Ji—Ji—maloni 
mergaitė.

Gabrielė. Vadinasi, ji 
maloni mergaitė, o aš tik 
dų dama?

Anatolis. Ir priegtam
žiauri, jeigu tamsta nori tikrą 
tiesa žinoti.

Gabriele. Le.bai gerai. Da
bar papasakok ką nors apie tą 
malonią mergaitę.

Anatolis. Ji nėra labai 
graži—ji labai mažai apie vė
liausias madas tenusimano ji 
tikrai nepasižymi sąmoju.

Gabrielė. Aš nenoriu 
ncti, kas ji nėra—

An a to 1 i s. Bet ji turį
vasario vakaro švelnumą —pa
sakiškos princesos grakštumą— 
ir sielą mergaitės, kuri žino 
kaip mylėti.

Gabrielė. Sakoma, kad tos 
rųšies sielą nesunku surasti 
“mažajame pasaulyj”.

A n a t o 1 is- Tamsta negali į- 
sivaizduoti kaip ten gyvenama. 
Jie labai mažai sakydavo tams
tai, kada buvai maža ir jauna 
mergaitė—ir jie labai daug pa
pasakojo nuo to laiko, kai tapai 
jauna žmona. Ačiū tam, tams
tos nuomonė nėra nuosaiki.

Gabrielė. Bet juk aš jau 
sakiau, kad noriu mokytis. Aš 
pilnai tikiu, kad tamstos panelė 
yra pasakiška princesa. Papasa
kok man apie tą magišką palo-

lai įsivaizduoti puošnių kamba
rių ir brangių rakandų—

Gabrielė. Aš nenoriu gir
dėti tai, ko aš neprivalau įsi
vaizduoti—

Anatolis, Labai gerai. 
Tokiame atvėjyj įsivaizduok 
mažytį kambarį su šviesiai nu- 
maliavotomis sienomis, keletą 
senų graviūrų su išdilusiomis 
raidėmis ir kabančią lempą. 
Vakare pro langą matosi kitų 
namų stogai ir kaminai, kurie 
lyg pranyksta tamsoj. Kada iš
auš pavasaris, tai darželyj pra- visi sako tokiuose atsitikimuo- 
dės žydėti įvairios gėlės, kurtos se. 
pripiluorą maloniu kvepėji
mu-.-

Gabrielė. Matomai, lains- 
ta esi laimingas, jeigu Kalėdų 
laike gali galvoti apie gegužės 
mėnesį.

Anatolis. Taip, aš esu lai
mingas kartas nuo karto.

Gabrielė. Pakaks tų in
formacijų. Jau vėlybas laikas. 
Mudu juk žadėjova jai Kalėdų 
dovaną nupirkti. Gal ką nors 
jos kambariui su numaliavoto- 
mis sienomis.

Anatolis. Kambariui nieko 
netrūksta.

Gabrielė. Jos akimis žiū
rint-—aš pilnai tam tikiu. Bet aš 
norėčiau jį papuošti taip, kad 
jis patiktų ir tamstai.

Anatolis. Man?
Gabrielė. Sakysime, 

persų kaurais.
A n a t o 1 is. Persų kaurai toj 

vietoj ?
Gabrielė. Ir graži 

raudona lempa—
Anatolis.

Gabrielė. Na, pavyz
džiui ?

A n a t o 1 i s'. Aš nežinau nei 
vieno specialic atsitikimo.

Ga b r i e 1 ė. Ką ji sakė va- 
. kar ?

A n a t o i i s. U, nieko ypa
tinga tai skambėtų kvailai — 
jeigu ne jos balso tonas.

Gabrielė. Aš bandysiu į- 
\sivaizduoti tą balso 
ką ji sakė?

A n a t o 1 i s. “Aš 
ma. kad esu vėl su

“Aš

su

žaliai

Hm—
Kelios vazos' su

toną. Na,

labai links- 
tavim”.
labai linkš-

Kad esu vėl su

Tai labai puiku

Taip, tai buvo

Gabrielė, 
ma”—ar taip?

Anatolis. 
tavim”.

Gabriele.
—labai puiku.

A n a it o 1 i s.
pasakyta iš tikros širdies.

Gabrielė. Ir ji visuomet 
yrą viena? Jumdviem niekas 
nekliudo.

Anatolis. Taip, jinai gy
vena viena; neturi nei tėvo, nei 
motinos, neturi net tetos. Vienų 
viena pasaulyj.

Gabrielė. Ir tamsta esi jai 
viskas?

Anatolis. Labai galima —-

gėlėmis.
A n a it o 1 i s.

ką nors gauti.
Gabrielė. Tai tiesa. Reikia

greit ką nors išrinkti— juk ji bent šiuo laiku. (Pauža).
laukia tamstos. (TątCa aht 2-ro pusi.)

Bet aš noriu jai

FbrThe HOMES
4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMOND ST. 2536-40 W. 63^ ST. & MAPLEWOOD AVĖ

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS VALDYBA ir Direk- 
toriai sveikina savo Rėmėjus, Prietelius ir visus Lietuvius su 
Kalėdų Šventėmis; velija daug laimės ir pasisekimo*turėti at
einančiais 1930 metaias. Taipgi išreikšdami didžiausią padėką 
už rėmimą ir prisidėjimą prie išauklėjimo šios didžiausios Lie
tuvių Prekybinės Įstaigos Amerikoje. Turime viltį, kad šis mu
sų ištikimas draugingumas tvirtai gyvuos per ilgus metus.

M. KEŽAS,
J. A. KRUKAS.
S. A. KRUKASA. LAPENAS, J. NAKROŠIS,

V. MAKAVETSKASD. ŠIMAITIS
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Kalėdų Dovana DEMOKRATIJA

surasiu

3335 So. Halsted Street

Sveikinimast f f f1 f 111 f fo ttojutct
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SQUARE SEAL PLUMB8NG SUPPLY HOUSE

RUBIN BROS

SAVININKAS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pilniausiai brangindami tuos draugiškus ryšius, kurie buvo tarp 
mus praeity, nes naudojamės šia proga išreikšti musų širdin
giausi troškimą, kad ir toliau pasiliktų jie tokie pat draugiški ir 
mes tikimės, kad Nauji Metaį—suteiks jums gausiai—Laimės 
ir Gerovės.

aš ypatingai 
kada tamsta 
-aš labai pa

tų mažiuką 
mergi- 

yra lai-

kuo- 
supranta

Linkėjimai

—O nuo ko gavai laiškų,
—Nuo savo pačios.
—Tai kodėl ji tau atsiuntė 

baltą, visai nerašytą popierą?
- Mes esame piktuoju ir vie

nas su kitu nesikalbam.

tiesu, bran

jokia daugumos
Dėlto

CHARLES K. VALAITIS CO
919 W. 35th St., Chicago, III.

kad svy- 
galima esą 
nors naujo

ir visų po- 
alutinis už- 

rodosi. lyg kre- 
žmonės plačiu 
nebetikėti. Jie 
linksta prie Ri- 
formų ir bando 

savo tiks-

—Nagi aš pasisiuvau sau 
jo suknelę,—atsake žmona.

pasieks tą apšvietos ir moralės 
aukštumu, kuri yra būtina są
lyga pasekmingai pravesti de
mokratiją. Tuo labiau tad kiek
vienas, kas i žmoniją tiki, ne
privalo abejoti, kad visuotinos 
demokratijos diena ateis ir bus 
pastovi.

s pašau- 
bet ką da- 

dovaną? (Ka- 
A n a t o 1 i s

auklėta, kad galėtų suprasti de
mokratinio valdymo pamatines 
problemas, kuomet ji yra pa
kankamai laisva nuo blogų ydų 
ir korupcijoj ir rimtai nori to, 
kas yra teisėta ir gera 
met ji pakankamai
bendrumo reikalą, kad butų ga
lima tai, kas yra gera, atsiekti 
visiems savo nariams.

Gali dar daug metų praeiti, 
kol viso pasaulio tautos, kaip 
visuma, bus pribrendusios de
mokratijai. Gali bųti, kad jos 
tik po kai kurių pasipriešinimų

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME 
VISIEMS jCHICAGOS 

LIETUVIAMS

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, KU
RIE RĖME MUS PER 1929 METUS, LINKSMŲ KA
LĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. IR MANOME, 
KAD JUS REMSITE MUMIS IR VESITE SAVO 

BIZNĮ PAS MUS LAIKE 1930 METŲ.

HOME BUILDERS, REAL ESTATE 
1NVESTMENTS

JEI NORITE TURĖTI GRAŽŲ KALENDORIŲ 1930 
METAMS, RAŠYKITE MUMS, MES MALONIAI 

PRISIUSIME JUMS VIENĄ.

Pilnas pasirinkimas Chrysler ir Plymouth automobilių 
3207-09 S. Halsted St.

: visame pa 
koks tai de

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų

Musų visiems kostumeriams, rėmėjams 
draugams ir . pažystamiems

M. J. KIRAS MOTOR SALES

ARCHER AVENUE
S. W. cor. Archer Avė., and 

So. Califorma

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

Universal Restaurant
A. A. NORKUS, Sav.1 

750 W. 31 St. *

pastovi keletą minu 
č i ii, paskui pažiūri 

skubiai nu

Telefonas visų departamentų — Calumet 5200

Visiems mano kostumeriams, 
draugams, rėmėjams, pažįsta
miems ir abelnai visiems lietu
viams! Lai gyvuoja Nauji 1930 
Metai! Lai gyvuoja Lietuva! 
Lai stiprėjame drauge ir mes, 
Amerikos lietuviai, tarpe biznių!

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJU METU

MUSŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS, 
rėmėjams, draugams ir 

PAŽYSTAMIEMS

, M. J. KIRAS

Musų laikais ir tai galimi
—Klausyk, Maryte, kur gi 

dingo mano naujasis kaklaryšis 
kad niekur jo negaliu rasti? - 
klausia žmoną jaunavedys' vy
ras.

Eagle Restaurant velija linksmų Kalėdų 
laimingų Naujų Metų visiems savo 
lankytojams, ypatingai naujieniečiams

Prižadi man 
mano pranešimą? 

žodžiais, kokiais

grupių, kad 
valdžia nebėra galima 
kiekviena valdžios dauguma yra 
natūraliai koalicija, remiasi ne 
principais, bet kompromisu ir 
yra priklausanti nuo ūpo įsi* 
dingojusios pustuzinio klikos, 
su kuria ji turi derėtis ir pre
kiauti. Del tos priežasties fran- 
euzų ministerijos pasižymi 
kraštutiniu nepastovumu, jų vi
sų gyvavimas yra trumpas, ne
garbingas ir sujudusis. Po 
kelerių savaičių ar menesių pa
sikartojančių krizių jos baigiasi 
nusmukimu ir pažeminimu. Nie
kas, kas geidžia laimės arba 
jaučia kiek savigarbos, nenori 
lengvai leistis j tą franeuzų po
litiką.

Gal būt tai reiškia, kad demo
kratija nustojo bebūti galima ir 
pageidaujama valdymo forma. 
Jokiu budu! Auklėjimo praplė
timas’, liaudies organizacijų pri
augimas, darbo žmonių augan
tis sąmonėjimas, galų gale jo
kią kitokią' valdžios formą, iš
skiriant demokratinę, daro ne
galima. Jokie diktatoriai, ko
kios rųšies jie ir butų, nei fa
šistą! nei bolševikai, galų gale 
nebebus pakenčiami. Visa, kas 
iš dabartinio nupuolimo kyla, 
yra tai, kad kai kurios šalys 
demokratijai dar nėra pribren
dusios ir kad kitose šalyse de
mokratija dar nerado sąlygoms 
pritaikytos foryios. Pamatinis 
demokratijos 'supratimas yra 
tas’, kad daugumos valia turi 
viešpatauti ir kad tatai gali pa
sireikšti suprantama diskusija 
ir nevaržomu balsavimu.

Demokratiškas idealas gali 
tik tada būti įvykdytas, kuo
met tauta yra pakankamai iš-

Prof. F. J. C. Hearnshaw, ži- 
| nomas anglų mokslininkas, apie 
demokratijos kelią Europoj ra- 

| šo sekamai:
Mussolini, fašizmo įsteigėjas, 

ir Trockis, buvusis bolševikų 
1 komisaras, turi nedaug bendra. 
Bet viename atvejy. jie abudu 
atatinka viens kitam: kad tai 

(įvyko demokratijos sąskaitom 
i 1925 m. birželio mėn. viename 
anglų laikraštyj buvo išspaus- 

’ dintas straipsnis, rašytas Itali- 
Į jos diktatoriaus su užrašu 
“Demokratijos bepartybė”, ku
riame jis sako, kad esą pačios 
tautos viešpatavimas butų dar 
gal būt pakenčiamas, jei tai ne
liestų pasirinkimą vietos, kur 

j pastatyti valsčiaus šulinį. Bet 
i kai. ant kortos stovi aukščiausie- 
1 ji tautos interesai, tai ultra- 
! demokratinės valdžios negalin
čios drįsti jų pavesti tos pačios

• tautos sprendimui. >
Prieš kelerius metus Trockis, 

I tuomet dar Lenino kolega, bu- 
' damas savo galybės aukštybė- 
! se, išleido žinomąją “Terorizmui 
apginti” ilgą ir karštą tiradą 
prieš visą reprezentatyvinės 

i valdžios sistemą ir prieš dau
gumos viešpatavimo mirtį. Te- 

i nai jis sako:'“Demokratija yra 
! nevertingas ir vargingas mas- 
. karadas. Mes’ vardan koncen
truotos proletariato pajėgos at- 

I metame demokratizmą. Triskart 
. daugiau kaip beviltinga yra 
1 mintis, kad parlamentarinės de- 
I mokratijos keliu yra galima 
valdžios pasiekti... Yra tik vie
nas kelias—valdžią pasiimti.”

Be abejonės, ir Ispanijos dik- 
' tatorius'. markizas de Estelle, 
i pasakytų tą patį, jei jo kas pa- 
) prašytų paaiškinti ir apginti 
' Ispanijos konstitucijos nugrio
vimą ir Įvedimą militariškos au
tokratijos. Pačioj Franci joj,, 

; šalyj, kuri pirmoji paskelbė 
laisvės ir lygybės dėsnius, gir
dėti įtartinas' murmėjimas ir 
augantis šauksmas 
ruojančioji .politika 

‘“baigtis tik kokio 
Napoleono.

Iš tikrųjų beveik 
saulyj pastebimą 1 
mokratijos pasvyrimas. Pirmiau 
visų vilčių tikslas 
litinių pastangų 
davinys, dabai 
Hito netekęs, 
mastu ima ja 
nusivylę. Jie 
tokių valdymo 
visokiu priemonių 
lams atsiekti.

Jei mes paklausime, delko de 
mokratija beveik visoj Europo,

yra atsidūrusi pavojuj, tai ra
sime, kad priežastys kiekvie
noj šalyj yra kitokios.

Italijoj Mussolinio triumfas 
išaiškinamas tuomi, kad Italijos 
demokratija—nepatyrusi, bloga! 
išauklėta, sulaukėjus, neišsivys
čiusi ir koruptinga pati ir jos 
pasistatytiej i silpni ministeriai 
jautėsi esą netikę susitvarkyti 
su visa ta grasa civilizacijai ir 
tvarkingam gyvenimui, kuri 
reiškėsi sindikalizme. Italų tau
ta pasirodė nepakankamai pasi
ruošusi moraliniai ir dvasiniai, 
kad galėtų pakelti demokratinį 
režimą. Reikėjo grįžti atatup- 
čia prie diktatoriško autoriteto 
globos, kad beapsisaugojus nuo 
sugriuvimo.

Rusijoj vėl priežastis, kodėl 
Leninas ir Trockis numojo ant 
demokratijos buvo ne tiek de
mokratijos nepakankamumas, 
kaip demokratijos 
munizmas. 
mityviška 
neišlavinta 
rusai, turi 
bos 
sveiko proto žmogaus’ principą 
ir religijos tradiciją- Todėl bol
ševikai nesitiki bent kada ga
lėsią pravesti savo planus vi
suomenei pritariant. “Yra tik 
vienas kelias tatai padaryti,— 
ir tai yra valdžią paimti.”

Ispanijos tautos valdymosi 
sistema buvo nusilpninta ir 
diskredituota pašėlusiomis par
tinėmis kovomis. Partijos, siek
damos' viena antrą sunaikinti, 
buvo gatavos paaukoti pačius 
svarbiausius tautos interesus.

Franci jos demokratijai pavo
jus kyla dėl politikų suskilimo 
į tokią daugybę antagonistiškų

A n a t o 1 i s. Kodėl nei iš šio 
nei iš to pradėjai taip skubėti?

Gabrielė. Meldžiu išpildyk 
mano prašymą. (» 
kia kabą.) Ačiū 
rysiva apie tą 
b a s sustoja 
eina atidaryti duris).

G a b r i e 1 ė. Palauk truputį 
—aš noriu jai ką nors pasiųsti.

Anatolis. Tamsta nori jai 
ką nors pasiųsti?

G a b r i e 1 ė. Bet ką ? Štai 
paimk tas gėles. Tas papras
tas gėles. Tai pasveikinimas ir 
daugiau nieko. Bet aš kartu 
siunčiu ir pranešimą.

•An a t o 1 i s. Tai labai gražu 
iš tamstos pusės.

G a b r i e 1 
perduoti jai 
—tokiais pa 
aš pasakysiu

A n a t o 1 i
G a b r i e 1

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

atitiko- 
Net tokia pri- 
ir politiškai 

tauta, kaip 
ana stiprų savigar- 

padorumo instinktą bei

t a a a a a a a a ai a a a a a a t a a a a a a a
, Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems musų draugams, M
pažystamiems ir kostumeriamą

A. BLACKSTONE ' ' g
PLUMBING SUPPLIES F

853 W. Lake St. S

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
G a b r i e I ė. Jau darosi vėlu 

•—matai kiek mažai žmonių te
bėra gatvėse.

Anatolis. Ir aš sutruk
džiau tamstą. Manau, kad jau 
privalėjai namie būti.

Gabrielė. Taip—jie manęs 
laukia. Bet ką mudu darysiva 
su jos dovana?

Anatolis. 
kokį menkniekį

Gabrielė. Aš abejoju. Da
bar aš norėčiau pati išrinkti ką 
nors tamstos—tai mergaitei.

Anatolis. Iš 
gioji poniute— 

Gabrielė. Ir 
norėčiau būti ten, 
įteiksi jai dovaną - 
geidauju matyti 
kambarėlį ir 'tą malonią 
na. Ji nežino, kaip ji 
minga. (An a t o l i s k r u p t e 
rėja). Bet atiduok mano ry 
Žulius, meldžiu. Jau gana vė 
lūs laikas.

Anatolis. Štai jie—bet— 
Gabrielė. Ir prašau pa 

šauk kaba—ana, kuris atvažiuo

b o duris). Tokiame atvėjyj 
pasakyk jai /

Anatolis. Ka ? v
G a b r i e 1 ė. Pasakyk jai 

“tas gėles, mano mieloji, siun
čia tau moteris, kuri gal taip 
jau galėtų mylėti, kaip ir tu, 
—bet kuri neturi drąsos”.

Anatolis. Brangioji po
niute— (J i į 1 i p o į kabą, 
kuri s p a m a ž u pradeda 
važiuoti. Gatvėse vi
sai nesimato ž m o n i ų. 
Anatolis seka a k i m i s 11 a i k r o d i i 
kaba, kol tasai u ž s i s u- eina savo 
k a už kampo. Jis d a r Vertė K. A
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^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzixxxzizxxzxxxxj mano, tikra ragana, atrodo, kaip i virėja, pasmirdėlė—ir drįsta to- 
raudona, spin- kius žodžius vartoti ir taip elg- 
ant ko rėkti, tis! Matyti, galvoju aš, gene

rolas norėjo ją atleisti nuo par
eigų, o ji, pasinaudodama tuo, 
kad nėra liudininkų, ir paleido 
savo kakarinę. Visvien ji tu
rės pasišalinti. Įtužau aš. Įėjau 
j jos’ kambarį ir pradėjau: 
“Kaip tu, niekše, drįsai užsitar
navusiam žmogui tokius žodžius 
sakyti? Tu manai, kad jis se
nas, tai jau nėra kam už jį 
užsistoti?” Na, ir užvažiavau 
jai porą kartų per riebų snu
kį. Ir žinai tu mano broliuk, 
kaip ji pradės cypti, kaip pradės 
rėkti,—kad ją velnias’ kur butų 
nujojęs. Užsikimšau aš ausis 
ir išėjau į mišką. Porai valan
dų praslinkus, žiuriu, atbėga 
uždusęs vaikas. —“Ponas no/i 
jus matyti”. Einu j jo kamba
rį. Sėdi pasipūtęs, kaip kala
kutas, ir žiuri.

—“Ką jus’, sako, mano na
muose darote?”

—Tai yra, kaip tai?—sakau. 
Jeigu jus turite, sakau, galvoj 
Nikitišną. tai aš juk už tams
tą užsistojau.— “Ne jūsų rei
kalas, sako, į šeimyniškus da-

h

Moters Laimė
xxixxxxxxxxxxxxxixxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH

(Iš A. P. Čechovo)
Laidojo generolą leitenantą 

Zapupįriną. Prie nabašninko 
namų, kur skambėjo laidotuvių 
muzika ir girdėjosi visokie įsa
kymai, iš visų pusių bėgo žmo
nių minios. Mat, visi norėjo 
pamatyti, kaip bus nešamas ge
nerolas. Vienoj grupėj, kuri 
stengėsi kiek galima arčiau pri- 
tilpti, buvo valdininkai Probko- 
vas ir .Svistkovas. Abu buvo 
kartu su savo žmonomis.

- Negalima! — sulaikė juos 
antstolio padėjėjas su labai ma
loniu ir simpatišku veidu, kai 
jie priėjo prie grandinio. —Ne
galima! Prašau pasitraukti. 
Gerbiamieji, juk tai ne nuo mu
sų priklauso. Prašau pasitrauk
ti! Na, tegul jau taip ir būna, 
damos gali eiti... prašau, mes- 
demes, bet... jus, gerbiamieji, 
dėl Dievo meilės...

Prabkino ir Svistkovo žmonos 
paraudo nuo tokio netikėto ma
lonumo ir išlindo į kitą pusę, o 
vyrai pasiliko ir pradėjo tėmy- 
ti tvarkos dabotojus.

—Pralindo!— tarė Probkinas 
su pavydu ir beveik neapykan
ta, žiūrėdamas i einančias da
mas.

—Tikra laimė toms poniu-, 
tems. Vyriškąjai lyčiai nie
kuomet tokių privilegijų nebus, 
kaip toms damoms. Na, štAi, 
kas jose ypatingo? Moterys, 
galima sakyti, paprasčiausios, 
prietaringos, o jas praleido; o 
mudviejų, nors butuva ir aukš
čiausi valdininkai, niekuomet 
nepraleistų.

—Keistai jus galvojate, ger
biamieji,—tarė antstolio padė
jėjas išmėtinėjančiai žiūrėda
mas į Probkina. — Jei bučiau 
įleidęs jus, tai tuoj būtumėte 
pradėjęs stumdytis ir netvarką 
kelti; dama gi dėl savo manda
gumo jokiu bildu to nepadarys.

Eik jau sau!.—supyko Prob
kinas.— Dama būryj visuomet 
pirmoji stumdosi. Vyras stovi ir 
žiuri į vieną tašką, o dama iš
skečia rankas, kad jos drabužių 
nesuglamžytų, ir stumiasi pir
myn. Nėra ko apie tai ir kal
bėti. Moters lyčiai visuomet 
laimė. Moterų ir į kariuomenę 
neima, ir į šokių vakarus jas 
veltui įsileidžia, ir nuo kūniškos 
bausmės jas paliuosuoja... Ir 
už kokius, aš klausiu jūsų, nuo
pelnus? Mergina numetė no
sinę—tu pakelk, ji įeina— tu 
privalai atsistoti ir užleisti jai 
savo vietą, išeina— reikia ją 
palydėti. O imkite titulus. 
Kad užsitarnauti, sakysime, au- 
kščiausio rangro nuiflviem rei
kėtų visą gyvenimą sunkiai 
dirbti, o mergina į pus’ę valan
dos apsiveda su kokiu aukštu 
valdininku,—ir jau didelė per
sona. Kad aš galėčiau gaut 
grafo arba kunigaikščio titulą, 
tai tui^čiau visą pasaulį užka
riauti, ministerio vietą užimti, o 
kokia nors Katriukė arba Va
duke, kurioms dar pienas nuo 
lupų nenudžiūvo, pasuks savo 
uodegą apie grafą, pamirksės 
jam—ir jau jos skaistybė... Tu 
dabar gubernatoriaus sekreto
rius. Tą vietą tu, galima sa
kyti, krauju ir prakaitu užsi
tarnavai; o tavo Marija Fomi- 
šina? Už kokius nuopelnus ji
nai pateko į gubernatoriaus sek
retores? Iš šventiko dukters ir 
tiesiog į aukštus valdininkus. 
Gera valdininkė! Tegul ji pa
bando dirbti musų darbą,— tai 
pamatyti kas išeis. Viską su
maišytų.

—Užtat ji skausmuose gim
do,— pastebėjo Svistkovas.

—Didelis čia daiktas! Jei jai 
reikėtų styga išsitempti prieš 
viršininkus, kada tieji blogame 
upe, tai ir gimdymas skaus
muose pasirodytų tikru menk
niekiu. Visakame jos’ turi viso
kių privilegijų. . Kokia nors 
mergina arba dama iš musų ra
telio gali taip užvesti genero
lui, kad tuos žodžius nedrįstum 
net budeliui pasakyti. Taip... 11

velnias. Stora, 
gi... Kaip prade 
kaip pradės cypti, tai nors 
šventųjų paveikslus nešk lauk. 
Ne tiek jos barimas įgrisdavo, 
kiek tas jos cypimas. O, Vieš
patie! Niekam nuo jos gyve
nimo nebuvo. Ne tik tarnus, 
bet ir mane, bestija, ėsdavo...

Tavo Marija Fomišna gali drą
siai paimti aukšto titulo poną 
nž rankos ir eiti su juo, o bai^ 
dyk tu taip padaryti! Pabandyk 
tik! Musų namuose, ant pirmųjų' Na, manau sau, palauk: išpasa 
lubų, gyvena »su : 
tai profesorius... Generolas, su
pranti, Šv. Onos ordeną turi, 
o žmona jį tik ir vanoja: “Kvai
ly! kvaily! kvaily!” O boba juk 
paprasta, iš miesčionių. Tačiau 
ji tikra pati, na ,tai ką jau be
padarysi... nuo amžių jau taip 
yra, kad pačios uitų; bet tu 
paimk šiaip moteris. Ką tos sau 
pasivelija! Ir mirsiu, bet vieno 
atsitikimo neužmiršiu. Ką tik į 
žemę neįsmigau, bet jau mato
mai tėvų maldos išgelbėjo. Pra
eitą metą, atsimeni, generolas 
išsivežė mane į kaimą, kad jo 
korespondenciją vesčiau... Dar
bas visai menkas, kokiai vienai 
valandai. Atlikai savo darbą,— 
ir eik į mišką vaikščioti arba 
pas tarnus romanų klausytis. 
Musų generolas žmogus neve
dęs. Namai—visko pilni; tar
nų, kaip šunų, o pačios nėra, tad 
nėra kam tvarką padaryti. Visi 
išdykę, neklauso... ir visus ko
manduoja boba, ekonomė Vera 
Nikitišną. Jinai ir arbatą pa
duoda, ir pietus užsako, ir ant 
tarnų rėkia... Boba, broliuk tu tu. Paprasta, neapšviesta boba,

žmona koks Į kosiu viską generolui. Jis, ma
nau, pasinėręs tarnybos’ reika
luose ir nemato, kaip tu jį ap
vagi ir žmones kankini. Atver
siu aš jam akis. Ir atvėriau, 
brolau, akis, ir taip atidariau, 
kad beveik mano paties akys 
ant amžių neužsivėrė. Net da
bar, kai pagalvoju, mane šiur
pis nukrato. Einu aš kartą, ko- 
ridorų ir girdžiu cypimą. Iš pra
džių maniau, 
piauna, paskui 
girdžiu, kad tai Vera Nikitišną 
su kuo tai barasi: “Galgone! 
Lepše tu prakeiktas! Velnias!”

—Kas tai galėtų būti? —gal
voju aš sau. Ir staiga, broliuk 
tu mano, matau: atsiveria du
rys ir išleikia musų generolas, 
visas raudonas, plaukai susivė
lę, tarsi velnias į juos butų pa
pūtęs. O ji vis rėkia: “Velnias! 
Lakudra!”

—Meluoji.
—Tikrai sakau. Man net šilta 

pasidarė. Mūsiškis įbėgo į savo 
kambarį, o aš stoviu koridoriuj 
ir, kaip kvailys’, nieko nesupran-

kad 'tai kiaulę 
įsiklausiau ir

lykus kišti savo nosį”. — Su
pranti? šeimyniškus! Ir kaip 
pradės jis man pamokslą saky
ti, tai mane net šaltas prakai
tąs išpylė. Kalbėjo kalbėjo, 
urzgėjo-urzgė, ir staiga nei iš 
šio nei iš to, kaip pasileis kva
toti. —“Ir kaip, sako, jus ga
lijote tatai padaryti? Iš kur pas 
jus’ atsirado tiek drąsos? Ste
bėtina! Bet tikiuosi, kad visa 
tai pasiliks tarp mudviejų... Ju- 
ų įsikarščiavimas man supran? 

tarnas, bet supraskite, kad jums 
po to įvykio mano namuose ne
nebus galima pasilikti!

—/štai, brolau, jam net buvo 
stebėtina, kaip aš tokiai svar
biai ypatai drįsau per murzą 
užvažiuoti. Apkvailino boba. 
Generolas, Baltą Arą turi. jo
kio viršininko nepripžjsta, o bo
bai pasiduoda... Didelių privile
gijų turi, brolau, moteriškoji ly
tis. Na, bet nusimauk kepurę! 
Neša generolą.... O, dievaž, kiek 
ordenų! Ir įleido tas damas! 
Juk jos visvien nieko nesupran
ta apie ordenus’, ar ne?

Pradėjo groti orkestras.
Vertė K. Sėjikas.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

•muH linkime visiems musų kostumeriams
-4h ir draugams ,
5 Mid-West Dry Goods Store
Į* R. KUFMAN, Sav.

4172 Archer Avė.
w Chicago, III.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

Archer Furniture Co.
J. KAZAKAITIS, sav.

4140 Archer Avė.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
puoširdžiai linkime visiems musų kostume-' 

riams, pažystamiems ir abelnai visiems 
lietuviams

Tumonis Coal Co
A. TUMONIS—R. MIKŠIS

343 W. 107th Place
Tel. Pullman 8296

Rez. 10742 Wabash Avė.
Tel. Pullman 8092
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ.. 
TEGUL SUTEIKIA JUMS IR JŪSŲ 

ŠEIMYNAI DAUGIAU SVEIKATOS, 
PASISEKIMO IR LINKSMYBIŲ

THE PULLMAN ICE & SUPPLY 
CO. MANUFACTURERS OF 

PURE ICE

742 W. 12Oth S t.

S. A. BRENZA, Pres.
M. L. BRENZA, Sekr. ir Iždin

/

Mutual Tobacco Co.
4707 South Halsted Street

yRi NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO 
KOSTUMERIUS ir DRAUGUS IR VISUS TA
BAKO RŪKYTOJUS SU KALĖDŲ ŠVENTĖ
MIS.

KAI PAVALGYSIT GARDŽIUS KALĖDŲ 
PIETUS, UŽSIRUKYKIT CIGARĄ, CIGARE- 
TĄ AR TABAKO PYPKĘ IR ATSIMINKIT, 
KAD MUSŲ SANDĖLIUOSE YRA DAR 
'DAUG, DAUG TABAKO.

Nathan Kantor 
Stasys Dambrauskas

Linksmų Kalėdų Visiems Kostumeriams

PETER BARSK1S
FURNITURE HOUSE

“The Home of Fine Furniture” 
1748-50 West 47th St. 

CHICAGO, ILL.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

BERNARO PETKA
4171 Archer Avė.
prie Richmond
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Wolf Furniture House

Chicago, III

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų kostumeriams, 

draugams ir rėmėjams

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų linkime visiems 

pažysta
miems ir kostumeriams

savo draugams
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, gruod. 24, 1929
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LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Velija visiems savo nariams, šerininkams ir bendradarbiams

Lietuvių Statybos ir Taupinimo Bendrovių Lyga, Valstijos Illinois
!

JOHN J. ZOLP, Raštininkas, 4559 South Paulina Street, Chicago, Illinois

Bus linksmesnės Kalėdos ir Laimingesni Nauji Metai, jeigu pradėsi taupinti savo dolerius bile kurioj čion pažymėtoj draugystėj 
Nariai Lietuvių Statybos ir Taupinimo Bendrovių Lygos:
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Šv. Antano Liet. Parap. Statybos ir 
Skolinimo Bendrovė

(St. Anthony Lithuanian Parish Building 
& Loan Ass’n)

4945 W. 15th St., Cicero, Illinois 
Kapitalas $1.000,000.00

Joseph Mockus, Prez. 1301 S. 50th Ct-, Cicero, 
Illinois

Felix Strelciunas, Rast., 1418 S. 48th Avė., 
Cicero, Illinois*

Peter Roshinski, Iždininkas, 1639 So. 50th Av., 
Cicero, Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Panedė- 
lį šv. Antano parap. mokyklos 8-me kambaryje, 
7:30 vai. vakare. Serijos atsidaro 1-mą Liepos, 
1-mą Spalio, 1-mą Sausio, ir 1-mą Balandžio.

Gediminas Building & Loan Ass’n
4425 S. Fairfield Avė., Chicago, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
John Sandaras, Prez., 3447 W. 108th St., Chi

cago, Illinois'.
Joseph J. Palekas, Rast., 5944 S. Mozart St., 

Chicago, Illinois.
Joseph Vilimas, Ižd., 4558 So. Washtenaw Av., 

Chicago, Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Seredą. 

4425 S. Fairfield Avė., Chicago, Illinois, 7:30 
vai. vakare. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą 
Balandžio, 1-mą Liepos, ir 1-mą Spalio.

Lithuanian Building Loan 
& Homestead Ass’n

Crane Building & Loan Ass’n
2608 W. 47th St.* Chicago, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
T. L. Bradel, Prez., 2600 W. 47th St., Chicago, 

Illinois.
B. R. Pietkiewicz, Rast., 2608 W. 47th St., Chi

cago, Illinois.
V. F. Kelps, Ižd., 2436 W. 47th St,. Chicago, 

Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Panedūli, 

2608 W. 47th St., Chicago,. III., 7:30 vai. vakare. 
Serijos atsidaro Sausio 1-mą, Balandžio 1-mą, 

r Liepos 1-mą ii* Spalio 1-mą.

Chicago Lithuanian Savings
& Loan Ass’n

2456 W. 69th St., Chicago, Illinois 
Marųuette Park 

Kapitalas $1,000,000.00
Bernard Nenartonis, Prez., 6540 S. Campbell 

Avė., Chicago, 111.
Vincent. Rukstelis, Rast., 6705 S. Artesian Av., 

Chicago, III.
A. Dargis. Ižd., 2456 W. 69th St., Chicago, 

Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Panedčlį, 

2456 W. 69th St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. va- 
. kare. Serijos atsidaro Sausio 1-mą, Balandžio 

1-mą, Liepos 1-mą, ir Spalio 1-mą.

Halsted Building Loan
& Savings Ass’n

3251 S. Halsted St., Chicago, Illinois 
Kapitalas $1,000,000.00

N. C. Krukonis, Prez., 3251 S. Halsted St., Chi
cago, Illinois.

Joseph P. Varkala, Rast., 3251 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

Povilas Baltutis, Ižd., 3327 S. Halsted St., Chi
cago, Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarnin- 
ką, 3251 S. Halsted St., Chicago, Illinois, 7:30 
vai. vakare. Serijos atsidaro 1-mą Gruodžio, 1- 
mą Kovo, 1-mą Birželio, ir l-mą, Rugsėjo.

713 W. 18th St., Chicago, Illinois 
"Kapitalas $1,000,000.00

Antanas Tamkevičia, Prez., 713 W. 17th Place, 
Chicago, Illinois.

John P. Ewald, Rast., 840 W. 33rd St., Chica
go, Illinois.

Alex Dargis, Ižd., 2456 W- 69th St., Chicago, 
Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarninką 
Apveizdos Dievo Bažnyčios svet., 713 W. 18th 
St., Chicago, Illinois,, 7:30 vai. vakare. Serijos 
atsidaro 1-mą Vasario, 1-mą Gegužio, 1-mą Rug
piučio, ir 1-mą Lapkričio.

Piet-Vakarinė Skolinimo ir 
Statybos Bendrovė

(Sbuth-West Side Building & Loan Ass’n) 
2221 W. 22nd St., Chicago, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
Joseph Miscvich, Prez., 2200 W. 22nd St., 

Chicago, Illinois.
Joseph J. Radomski, Rast., 2257 W. 23rd St-, 

Chicago, Illinois.
John Jaukstis, Ižd*, 2158 W. 23rd St., Chicago, 

Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketvergę, 

2221 W. 22nd St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. va
kare. Serijos atsidaro 1-mą Gruodžio, 1-mą Ko
vo, 1-mą Birželio ir 1-mą Rugsėjo.

■ - ..................... ............................................................................................................................

Keistuto Loan & Building 
Ass’n No. 1

840 W. 33rd St., Chicago, Illinois 
Kapitalas $5,000,000.00 

33rd

33rd

33rd

St

St

St

ęhica-

Chica-

Chica-

Ben M. Butkus, Prez., 840 W. 
go, Illinois.

John P. Ewald, Rast., 840 W.
go, Illinois.

S. F. Martinkus, Ižd., 840 W.
go, Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketver
gę, 840, |V. 33rd St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. 
vakare. Serijos atsidaro 1-mą Vasario, 1-mą Ge
gužes Imą, Rugpiučio, ir 1-mą Lapkričio.

Ave.,

Dollar Savings, Building
& Loan Ass’n .

2436 W. 59th St., Chicago, Illinois 
Kapitalas $1,000,000.00

Joseph Yushkevvitz, Prez., 3647 Archer 
Chicago, Illinois.

K. J. Macke, Rast., 2436 W. 59th St., Chicago,
Frank Pudin, Ižd., 7409 S. Kingston Avė., Chi

cago, Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Seredą, 

2436 W. 59th St., Chicago, Illinois, 7:30 vai- va
kare. Serijos atsidaro 1-mą Gruodžio, 1-mą Ko
vo, 1-mą Birželio, ir 1-mą Rugsėjo.

Lietuva Loan & Savings Ass’n
4547 S. Wood St., Chicago, Illinois 

Kapitalas $3,000,000.00
Louis Šimulis, Prez., 3502 W. 66th St.. Chica

go, Illinois.
A. Stirbis,

cago, Illinois.
A. Czesna, 

Illinois.
Savaitiniai

Rast., 7136 S. Rockvvell

ižd., 4501 S. Paulina St

St., Chi-

Chicago,

Utarnin-susirinkimai laikomi kas
ką, 4547 S. Wood St., Šv. Kryžiaus Bažnyčios 
svetaainėj, 7:30 vai. vakare. Serijos atsidaro 
1-mą Rugsėjo, 1-mą Gruodžio, 1-mą Kovo, ir 
1-mą Birželio.

D. K. L. Gedimino Building
& Loan Ass’n

2342 S. Leavitt St., Chicago. Illinois 
Kapitalas $2,000,000.00

Mike Jasnauskas*.
Chicago,

Justin
Chicago,

Prez 2259 W. 22nd St

Rast., 2342 S. Leavitt St

Ižd 5937 S. Maplewood

Illinois.
Mackiewich, 
Illinois.
Szymkewicz,

Avė-, Chicago, III.
Savaitiniai susirinkimai laikomi 

ką, 2342 S. Leavitt St., Chicago. Illinois, 
vai. vakare.
Balandžio, 1-mą Liepos, ir 1-mą Spalio.

kas Utarnhi- 
7:30 

Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą

Lietuvos Vyčiu Building
& Loan Ass’n

3255 S. Halsted St., Chicago, Illinois 
Kapitalas $1,000.000.00

J. Barch, Prez., 3351 S. Auburn Avė., Chicago, 
Illinois.

Adolph Garuckas, Rast., 3255 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois*.

B. Sekleckis, Ižd., 3351 S. Auburn Av., Chicago, 
Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarnin
ką, 3255 S. Halsted St., Chicago, Illinois, 7:30 
vai. vakare. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą 
Balandžio, 1-mą Liepos, ir 1-mą Spalio.

Lithuanian Building & Loan Ass’n
4917 W; 14th St., Cicero, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
W. J. Butwell, Prez., 5047 W. 23rd St.. Cicero, 

Illinois.
Leo. Shvegžda, Rast., 1631 So. 49th Ct., Cice

ro, Illinois. .
M. Jacino, Ižd., 1329 S. 50th Ct., Cicero, 

Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketvergę 

Liberty Svet., 4917 W. 14th St., Cicero, Illinois. 
Serijos atsidaro 1-mą Balandžio, 1-mą Liepos, 
1-mą Spalio, ir 1-mą Sausio.

Lithuanian Building & Loan Ass’n 
of Waukegan, III.

901 Lincoln St., Waukegan, Illinois 
Kapitalas $1,000,000.00

Jonas J. Jakutis, Prez., 901 Lincolir Street, 
Waukegan, 111.

A. J. Sutkus, Rast., 1007 — 8th 'Street, 
Waukegan, III. *

Vincas Venclauskas, Ižd., 901
Waukegan, III

Savaitiniai susirinkimai laikomi 
ką, 901 S. Lincoln St., Waukcgan, 
vai. vakare.

Lincoln St

kas Utarnin- 
Illinois, 7:30 

Serijos atsidaro 1-mą Kovo, 1-mą 
Birželio, 1-mą Rugsėjo ir 1-mą Gruodžio.

Midland Building & Loan Ass’n
4038 S. Archer Avė., Chicago, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
George Povilaitis, Prez., 3025 S. Campbell Avė., 

Chicago, Illinois.
Joseph Zurauskas, Rast., 4324 S. Campbell 

Avė., Chicago, Illinois.
Kazimieras Warnis, Ižd., 3838 S. Kedzie Avė., 

Chicago, Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarnin

ką, 4038 S. Archer Avė., Chicago, Illinois, 7:30 
vai. vakare. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą 
Balandžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

Naujienų Spulka
Lithuanian News Lctan & Building Ass’n 

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
Kapitalas $1,000,000.00

J. šmotelis, Prez., 1739 S. Halsted St„ Chica
go, Illinois.

T. Rypkevicz, Rast., 1739 S. Halsted Street, 
Chicago, Illinois. k

C. M. August., Ižd., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, Illinois, t

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Seredą, 
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. 
vakare. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Ba
landžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.-

Simano Daukanto Building
& Loan Ass’n

2242 W. 23rd PI., Chicago, Illinois 
Kapitalas $5,000,000.00

Frank Balchunas, Prez., 2212 W. 28rd Street, 
Chicago, Illinois. ( <

Ben. J. Kazanauskas, Rašt., 2242 W. 23rd PI., 
Chięago, Illinois.

Mike Meldazis, Ižd., 2244 W. 23rd PI., Chicago, 
Illinois.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Seredą, 
2242 W. 23rd PI., Chicago, Illinois, 7:30 vai. va
kare. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Balan
džio, 1-mą Liepos ir Imą Spalio.

United Lithuanian Building
& Loan Ass’n

52 E. 107th St., at Michigan Avė. 
(Koseland) Chicago, Illinois.

Kapitalas $1,000,000.00
Joseph Padjunas, Prez., 10356 S. Wabash Avė., 

Chicago, Illinois.
Ben. A. Waitches, Rast., 52 E. 107th Street, 

Chicago, Illinois.
John J. Grigula, Ižd., 12203 S. Princelon Avė., 

Chicago, Illinois.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ufarnin- ' 

ką, 52 E. 107th St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. 
vakare. Serijos atsidaro 1-mą Rugpiučio, 1-mą 
Gruodžio, 1-mą Kovo, ir 1-mą Birželio.

Universal Building & Loan Ass’n
2505 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

Kapitalas $1,000,000.00
Joseph Witkowski, Prez,, 2505 W. 63rd Street, 

Chicago, Illinois.
L. S. Mickevičia, Rast.,

Chicago, Illinois.
Kazys Kunce, Ižd., 2505

Illinois,
Savaitiniai susirinkimai

ką, 2505 W. 63rd St., Chicago, Illinois. Serijos 
atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Balandžio, 1-mą Lie
pos ir 1-mą Spalio.

2505 W. 63rd Street,

W. 63rd St., Chicago,

laikomi kas Utarnin-

Vytauto Building & Loan Ass’n
4559 S. Paulina St., Chicago, Illinois 

Kapitalas $5,000,000.00
John J. Zolp, Prez., 6627 & Richmond Street, 

Chicago, Illinois.
V. P. Pierzynski, Rast., 

Chicago, Illinois.
Joseph J. Ezerski, Ižd., 

Chicago, Illinois.
( Savaitiniai susirinkimai
4559 S. Paulina St., Chicago, Illinois, 7:30 vai. 
vakare. Serijos atsidaro Imą Sausio, 1-mą Ba
landžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

4559 S. Paulina St

4600 S. Paulina St

laikomi kas Seredą,

Pristoti į bitę kurią viršpaminėtų Spulkų galima prisirašyti ir mokėti kas dieną nuo 25c iki $5,00 ar daugiau 
j savaitę. Su reikalais paskolinimo pinigų arba pristoji mo, kreipkitės į raštinę Spulkos, tą kuri geriau patin
ka, arba kuri yra arčiau prie jūsų gyvenimo vietos. Raštininkai arba direktoriai mielai patarnaus.
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Žmogaus Daiktai
(Iš M. OsOrgino )

Mirė paprastas žmogus.
Jis mirė- Ir daug daiktų iri 

daiktelių nustojo savo reikš-1 
mės: jo rašalinė, negraži ir ne-l 
paranki kitam, jo akinių įmo
vas ir patys akiniai, kurių nie
kas kitas negali dėvėti, jo port
sigaras, labai atsiduodąs' taba
ku, ir daugybė kitų daiktų iri 
daiktelių. Niekam liko nerei-l 
kalingi jo kalnieriai, jo nosinės. I buvo surišti jokie intimiai ir

Visus tuos daiktus jis daug uždrausti atsiminimai apie “ją” 
kartų palytėjo, visi jie buvo pri- h* dagi aPie “ji”, bendrai imant, 
pildyti jo gyvenimu ir gyveno uPie žmones. Akmenukai ka

daise buvo rasti prie juros 
kranto. I^abai galima, kad ta
da buvo saulėtos ir gražios die
nos. Saulės atspindžiai, juros 
vanduo, erdvumo jausmas tar
si paliko savo antspaudą ant jų. 
Tad kaip gi galima juos išmes
ti? Jis pasigailėjo jų- Paskui 
prasidėjo gana pilkas gyveni
mas. Gražių, saulėtų ir laisvų 
dienų jam mažai beteko pergy
venti. Dėžutėj esantys daiktai 
jam primenė apie senus gerus 
laikus'.

Erelio nagą, tur būti, kas 
nors padovanojo. Laikui bėgant 
ir dovanotojo vardas tapo už- 

Bet tai savotiškai

aptaisuose erelio nagas ir
I visai paprasti akmenukai, 
! rinkti juros pakrantėj. Čia 
Į randasi pypkė su nulaužtu ci- 
• buku. Ar gi jis rūkė pypkę?
Ir kodėl jis visa tai laikė? Kas 

[ tai per nagas ? Kuo tie visi 
(daiktai jam buvo brangus, kac 
j jis laikė juos dėžutėj ir dar 

’ j užrakinęs stalčiuj ?
Su jais, su tais daiktais, ne-

keli 
su- 
pat

kioliką minučių po šešių. Ten kas m ir ė ir jo daiktai pasidarė vaizduoja jį su šypsą ant veido, 
pat gali pusė žiedo su užrašu: seni, išblankę, neteko vertės. At- Paliko jis tą paveikslą,—kitiems, 
“separis, 
pusės “toujorus unis”. Kur
nors randasi kita to žiedo pusė 
su tokiu jau parašu. Tai rei
kia manyti, pripuolamos pažin
ties pasėka. Susitiko ir pasida
lino žiedu. Bet pasiliko tik “se

tai tik įsi-
naiviškumas. Ir 

užlaikomas ne atsimi- 
tik menkos ventės 

O išmesti jį vis'gi bu- 
Tuo labiau, kad jis

dėl jo. Stambesnieji daiktai ži
nojo savo vietą; smulkesnieji 
dažnai užsimesdavo ir yėl atsi
rasdavo, gyveno savotiškai j- 
domiu ir reikšmingu gyvenimu.

Bet jis mirė—ir tų daiktų vi
dujinė pranyko, mirė kartu su 
juo. Visi jie pasidarė bereika
lingu šlamštu.

Jo laiškai,—kuriuos jis laikė 
po raktu, taip pat nustojo savo 
reikšmės. Kam jie dabar rei
kalingi? Kas jais begali domė
tis?

Dabar jau nebebuvo prasmes 
laikyti apdilusį paišuką, kuris 
per kelis metus išgulėjo ant ra
šomojo stalo, padėtas į spal- mirštąs, 
votą stiklinę. Daug kartų sta- gražus dalykėlis,—tad kaip jį 
las buvo valomas, bet tas ’ pai- išmesti ? O pypkę... Jis kadai

se rūkė pypkę. Tuo laiku dė
vėjo skrybėlę su plačiais bri- 

mesti, nors jis jam ir nebebu- f bais ir artistišką kaklaryšį, 
vo naudingas. Dažnai juk| Tiek metų išgyventi kartu ir 

nežinoti, kad jis kada tai rūkė 
pypkę! žinoma, tai menknie
kis; bet visgi nežinojo apie tai 
balta ranka su gedulo ženklu. 
Tiesa, jis per daugelį metų rūke

suko galas išsilaikė.1 šeiminin
kas kažkodėl nenoi-ėjo jo iš-

žmonės karšina senus gyvulius, 
ne
ga
bus

iš kurių jie jokios' naudos 
beturi. Dabar tas paišuko 
las nebeturi užtarėjo ir jis 
be pasigailėjimo išmestas.

Naminis darbas
—Labai puikiai pats išlipinai 

pamušalais kambario sienaš, bet 
kodėl ten tokie guzai išsikišę?

—A, kad jį šimtas pypkių! 
Nagi pamiršau nuimti nuo sie
nos paveikslus!

—žiūrėk, Baltrus ligi šiol bu
vo didžiausias bokso priešinin
kas, o dabar pats mokosi bok
suotis. Kažin kas tokio atsiti
ko

—Nieko neatsitiko. Jis ruo
šiasi apsivesti.

mais”,—-o ant kitos eitis nežinoma. Perkeisti savo 
meilę ant kito žmogaus? Ne, 
daiktai pasilieka ištikimi...

O paskui balta ranka su ge
dulo ženklu ramiai papildė pra
sikaltimą. žirklėmis (jo palik- laiškų pakelyj, pypkėj, laikro- 
tomis žirklėmis) nukirpo siūlą, dėlyj, žiede su franeuzišku pa- 
kuriuo buvo surištas laiškų pa-j rašų. Dabar kai tapo atidary- 
kiukas. Laiškai išsisklaidė.

Tačiau kai kurie laiškai buvo 
labai susigulėję, susiglaudę. Nei 
žodžiai, nei sakifiiai nebeturėjo 
jokios reikšmės. Jie buvo be
reikalingas daiktas. Jie išsi
draikė amt stalo ir sudėti juos 
taip, kaip jie buvo, jau jokiu 
budu nebebuvo galima.

Balta ranka nežinojo ką. su 
jais daryti. Ji nervingai vartė 
atskirus laiškus ir skaitė ne jos 
ir ne jai parašytus žodžius. 
Prie visų tų niekam nereikalin
gų ir šeimininko netekusių daik
tų prisidėjo dar vienas: pasi
šalinęs žmogus.

Jis buvo pirmas daiktas, ku- 
svetima i ris pasišalino. Pasišalino visai

1 * j ir amt visados palikęs ant sie-

Akių, kurtomis jis žiurėjo j 
save, nebebuvo; nebebuvo ir to, 
ką žmones paprastai vadina sie
la. Kol jo dvasios šventovė bu- 

|VO nepaliesta,—žmogus gyveno

paris”, o “unis”,- 
vaizdavimas, 
vėl buvo 
nimas, o 
daiktas, 
vo gaila.
tiek mažai vietos teužėmė.

Jis gailėjosi to žiedo, kaip 
paišuko, kaip sulaužytos pyp
kės.

Kada oras ir svetima akis pa
lietė palikusius žmogaus daik
tus—tai jie susmulkėjo, pasili
ko be jokios vertės. Pažįsta
mai akiai jie šypsojosi dagi 
tada, kai ji į juos mažai dėmesio 
tekreipdavo. Pasitikdavo s'avo 
šeimininkų linksmai. Ir jiems 
rodėsi, kad taip visuomet bus. 
Dabar juos čiupinėjo i 
nepažįstama ranka, nuo kurios 
galima visko laukti, šeiminiu- nos didelį savo pakeiksiu, kuris
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems draugams, rėmėjams ir 

pažįstamiems

DR. S. ZMUIDZINAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

4740 Dorchester Avė.
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tos jo juokingos dėžutes, jis 
galutinai pasišalino ir pasidarė 
baisiu dalyku už kapinių sienos 
po nuvytusiais vainikais.

O tarp jo paliktų daiktų vieš
patavo tikras chaosas-. Jie visi 
buvo-suversti į krūvą. Reikėjo 
juos tik išmesti į sašlavyną. 
Mirė žmogus — nebereikalingi 
pasidarė ir jo daiktai...—K.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir pacientams

A. JUOZAITIS, D. D. S
HR m
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SLIEKŲ ŪKIS

Pasirodo, kiekvienas dalykas 
gali būti pelningu bizniu, jei 
tik jis tinkamu laiku ir suma
niai yra suorganizuotas.

Vienas Amerikos Jungtinių 
Valstybių farmeriš nutarė savo 
pieno ir grudų ukj paversti slie
kų ukiu, nes jam kažkaip teko 
nugirsti, kad Amerikos meške
riotojams kai kuriose sausose 
srityse trūkstą sliekų. Sliekų 
ūkis iš karto* pasirodė pelninga 
įmonė. Per pirmuosius šešis šių 
metų mėnesius sliekų ūkis par
davė 300,000 sliekų, o užsaky
mų turi tiek daug iš visų Ame
rikos kraštų, kad nesuskumba 
visų atlikti- Maitinami sliekai 
ruginiais miltais. Siunčiami jie 
tam tikrose blėkinėse dėžutėse, 
kurios, yra pilnos drėgnų su
manu.

44444444444444444444444444i *Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

DR. P. P. ZALLYS
- DENTISTAS

30 E. 111 St.
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Su Kalėdų šventėmis ir Naujais Metais sveikina 

ir linki daug labo ir geriausių pasisekimų 
visiems pažystamiems lietuviams

DR. C. K. KLIAUGA
1821 S. Halsted St.
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DR. A. J. BERTASH
3464 S. Halsted St.
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DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

DR. M. T. STRIKOL
2417 W. 63rd St.

4601 S. Ashland Avė.

f f t f f f 4 4110- tt-ttO-
44444444444444444444444444

4^ DR. S. A. BRENZA
4608 S. Ashland Avė.
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DR. V. A. SIMKUS IH

3343 S. Halsted St.
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DR. V. S. NARYAUSKAS
2435 W. 69th St.
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Balta moters ranka su šilu- ' tik cigaretus ii* labai retai ei- 
biniu žiedu ant piršto čiupinėja ( garus.
paliktus daiktus. Atidaro jį| Balta ranka ima kitą dėžutę, 
raktu stalčių ir ima nuo viršaus; Ten randasi seniai jau sustojęs 
dėžutę. Dėžutėj randasi aukso laikrodukas. Sustojo jis pen-
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Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

A. BELSKIS
APTIEKORIUS

1900 S. Halsted St.
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Linksmų Kalėdų, Laimingų Naujų Metų 
ir daug sveikatos linkiu visiems savo 

draugams ir pacientams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir pacijentams

**•*
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Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linl 
visiems savo draugams ir pacientams
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS IR 
VISIEMS LIETUVIAMS, KURIE PRISIDĖJO PRIE 

IŠTOBULINIMO MUSŲ ĮSTAIGOS.

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir pacientams
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mų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų N
linkiu visiems savo draugams, w
pažystamiems ir pacijentams ►

Dr. B. J. Rooth
DENTISTAS

7054 S. Western Avė.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
M linkiu visiems savo draugams,

pažystamiems ir pacientams

2 DR. A. R. LAURAITIS
DENTIST

2423 West Marųuette Roąd

AKIŲ GYDYTOJAS
1801 S. Ashland Avė.

Jos Budrik, Ine
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

Chicago, III

Musų draugai ir rėmėjai, linkime jums linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

S. L. FABIAN and CO

HALSTED AND 3 5 TU STREETS

Ačiū rėmėjams, šį įstaiga padarė didelę apyvartą pardavi
me ir mainyme namų, lotų ir farmų, taipgi skolinime pinigų ant 
pirmų ir antrų morgičių.

Čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų 
savo srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reika
lus su šia įstaiga.

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
NEGALI DUOTI GERESNIO PATARNAVIMO Už JUOS 

JOKIA KITA IŠTAIGA, NĖRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR 
SENA JI BUTŲ.
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Antradienis, gi’uod. 24, 1929

Viduramžių Dvasia ir Vaizdas
deno įvykį galima priskaityti 
prie išimties.

Katalikų bažnyčios atsineši- 
mas link Maldeno įvykio šį kar
tą pasirodė beveik netikėtinas. 
Bažnyčia leido per kiek laiko 
šiai laikinai pamišusiai miniai 
naudotis “stebuklais” prie mi
rusio kunigo kapo. Tečiaus ne
žinia kokiais motyvais vedama 
vėliaus užgynė stebuklų ieško- 
tojams lankyti kunigo kapą. 
Ir tos minios, kurios tikėjosi 
pasinaudoti visais galimais “ste
buklais”, tapo su viltos.

Maldeno įvykis tečiaus paro
dė nevisai tikrą viduramžių 
vaizdą, bet kaipo krutamąįį pa
veikslą. Tai buvo trumpas at
vaizdavimas to, kas dėdavosi ke
letas šimtų metų atgal. Vidur
amžiai jau praėjo ir jie nesu
grįš. Ant viduramžių kapo vis

Nežiūrint j tai, kaip daug ku
ri šalis yra kultūringa, kaip 
daug moksle pažangos yra pa
darius, kiek daug visokių nau
dingų žmonijai išradimų yra iš- 

• radusi ir pritaikiusi gyveni
mui, o vienok kai kurie jos pi
liečiai, tarytum visa tai nema
tydami, ir nejausdami kas ap
link juos dedas, dar vis gyvena 
viduramžių gyvenimu ir prie 
pirmos progos’ įtiki visokiems 
prietarams. Ir su apgailestavi
mu reikia pasakyti, kad ta šalis 
yra Amerika. ,

Apie šešiasdešimts metų at
gal Malden, Massachusetts vals
tijoj, mirė jaunas kunigas. 
Daug jaunų kunigų miršta. Nie
ko stebėtino tame nėra. Iki 
visai neseniai apie to kunigo 
mirtį beveik visi buvo užmir
šę. Bet štai keletas savaičių
atgal, nei iš šio nei iš to, kas;auga ir stipresnę šviesą leidžia 
tai paleido gandus, kad žmonės. | kultūra ir mokslas ir naikina 
kurie atlanko i . . 
kapą, stebuklingu budu pa- 
sveiksitą. ši žinia po biskį vis

minimo kunigo pamažu paskutines viduramžių 
tamsybės liekanas.— V. R-as.

platinosi ir platinosi, o žmonių Naujausi chemijos ir fi- 
minios prie kapo visi didėjo ir 
didėjo. Apskaitoma, kad vieną 
diena buvo susirinkusi daugiau 
nei dvidešimts penkių tūkstan
čių minia prie kapo. Minios 
žmonių plaukė nežiūrint ar tai 
buvo šiokia ar šventa diena. Vi
si tikėjosi pamatyti stebuklų ir 
pasigydyti bei gauti palaimini
mų.

Šis Maldeno įvykis primena 
mums viduramžių laikus’, nuve
da mus šešis-sepytnis šimtme
čius atgal. Tai yra netikėtas 
pasireiškimas žmonėse tos dvar 
sios, kuri viešpatavo tada, ka
da žmonės vien prietarams ir 
kunigams’ tikėjo;,.kada tamsu
mas ugdinamas dvasiškijos 
žydėte žydėjo; kada tikėjimas 
ir bažnyčios dogmos buvo vy
riausia teisė, kurios kiekvienas 
pilietis po mirties drausme tu
rėjo laikytis. Tikėjimas’ į šven
tuosius ir į velnių galybę, į ste
buklingas vietas buvo paprastas 
reiškinys tose dienose. Netikė
jimas į tuos dalykus buvo he- 
rezija. žmonės, kurie drįso vie
šai abejoti apie bažnyčios skel
biamas dogmas, buvo dažnai 
baudžiami mirties abusme. In
kvizicija buvo ir įsteigta tik 
tam, kad išgauti iš heretikų 
savo “klaidos” prisipažinimą 
kankinimo budu. Kas neprisi
pažino prie “suklydimo”, tas 
buvo nužudomas. Ir tai visa 
buvo daroma Dievo garbei.

Kadangi Katalikų bažnyčios 
dogmos buvo vienintelė teisė, 
kurios laikantis žmogus tegalė
jo savo gyvenimą nustatyti, 
tad apie kokį nors mokslą tuo 
laiku nebuvo nei kalbos. Kas 
galėjo drįsti ką nors kitaip gal
voti, negu bažnyčia mokino? O 
jeigu ir atsirasdavo vienas ki
tas tokis drąsuolis, tai arba jis 
turėjo tylėti, arba jis buvo nu
žudomas. Aišku, kad prie to
kių aplinkybių naujos idėjos, 
jeigu ir gimdavo, negalėdavo 
prasiskinti sau kelio į platesnius 
liaudies sluoksnius. Tad pirm 
negu mokslas, aplama apšvieta, 
kultūra apėmė platesnius mi
nias, žmones tikėjo bile kam, 
į ką tik tikėti jiems liepdavo 
bažnyčia ir kunigai.

Musų amžiuje nemažai vidur
amžių liekanų dar galima užtik
ti. Tečiaus kai kurie pasireiš
kimai, kaip ir aukščiau mini
mas, mums atrodo nemažiau 
keistas nei viduramžiuose atsi
sakymas tikėti bažnyčios dog
moms. Tiesa, ir dabar dar tos 
pačios viduramžių dogmos yra 
skelbiamos ir skiepijamos 
žmonėms, bet tik ne visi jau 
taip aklai įtiki joms. Nors ir 
dabar pasitaiko nemažai tikin
čiuose žmonėse tokių dalykų, 
kuriuos priskaitoma prie ab- 
normalės psichologijos, bet tai 
skaitome beveik retenybe. Nors 
ir dabar pasaulis netoleringas 
ir prietaringas, vienok nepaly
ginamai toli nužengęs nuo vidur
amžių laikų, ne tik laiku, bet 
ir aplama pažanga. Tad ir Mal-

zikos stebuklai

menis, pamėgdžiojant gamtą. 
Dirbtinas rubinų, eleksandvitų, 
topasų, ametistų gaminimas 
chemikų retortuose yra papras
tas dalykas. Ir net brangiojo 
įvairiaspalvio sapfiro dirbimas 
yra jau išspręsta problema. 
Dirbtinių brangiųjų akmenų ga
mybai praplėsti kliudo tik ne
paprastai didelės išlaidos, taip 
kad dažnai brangiam akmenui 
padirbti reikia daugiau lėšų, 
negu tikram nupirkti. Bet mo
kslininkai tiki, kad galų gale 
jiems pavyks dirbtinį brangių
jų akmenų gaminimą 'tiek su- 

' prastinti, kad bus galima sėk
mingai konkuruoti su gamta, 
tai yra pigiau daryti brangeny
bes negu iš gamtos gauti.

Tik vienas deimantas lig 
Ilerskey mėginimų nesidavė pa
gaminti laboratorijose. Teisybė, 
prancūzų chemikai Henry Moi- 
ssan dar prieš 30 metų tvirtino, 
kad jam tai pavykę padaryti. 
Deimantus jis gaminęs tokiu 
budu.

Ištirpindavęs prie 3000 laips
nių Celsijaus karščio cukrinį 
anglį, sumaišydavęs jį su ištir
pusia geležim ir tirpinių mišinį 
leisdavęs šaltan vandenin. Ka
dangi deimantas yra tik krista
lizuotas' anglis, tai po tokio mė
ginimo Moissan gaudavęs dei
mantus, tik labai mažus, ku
riems įžiūrėti reikėdavę mikro-l 
skopo. Bet didelių deimantų pa
gaminti jam nepavyko ir todėl 
jo darbo vaisių kiti moksli'nin-l 
kai nepripažino, tuo labiau, kad 
amerikietis chemikas Fisher, 
naudodamasis Moissan metodu, 
jokių deimantų negaudavo. To
dėl reikia manyti, kad tik dabar 
Hersley pasisekė deimantų ga
minimo paslaptį susekti.

Bet chemijai čia staiga atsi
rado ne konkurentas, bet tikras 
priešininkas fizikos asmeny. Bū
tent, jei chemija daro pastan
gų dirbtiniu budu gaminti bran
giuosius akmenis, tai fizika iš 
visų jėgų ieško priemonių, kaip 
atskirti padirbtus' akmenis nuo 
tikrųjų. Ir šio tikslo fizika, ro
dos, yra pasiekusi. Jei jokiomis 
kitomis priemonėmis negalima 
atskirti dirbtino akmens nuo 
tikrojo, tai tada griebiamasi 
spektroskopo ir tyrinėjami 
spektrai, kuriuos duoda tikra
sis ir dirbtinis' akmuo, jei pro

ypatybių, dirbtiniojo ir tikrojo 
akmeny spektrai daug kuo ski
riasi. Tuo budu fizika sėkmin
gai atsistoja ginti akmenis nuo 
padirbtųjų ir tuo tarpu nėra 
rimto pavojaus', kad deimantų 
kąina imtų ir nukristų.

Tokia yra nustabi šviesos 
spindulio ypatybė, kad ji pasa
ko deimanto kilmės paslaptį. 
Bet dar nuostabiau, kad ame
rikietis inžinierius Taylor tyra 
sugalvojęs aparatą, Į kur j įleis
tas šviesos spindulys virsta mu
zika, jei jis yra praėjęs oro sri-

tj, kurioj buvo girdėti bet ko
kie
mu

muzikos'garsai, šiuo išradi 
visi yra labai susidomėję.

"T-tas”.

JUOKAI
Gyvos pupos

Ji: Petrai, einam vėl ; tą 
čią vietą vakarieniauti.

Jis: O kodėl jau ton?
Ji: Ten gerai maitina.
Jis: Gerai, tai gerai, bet man

pa-

rra a a a a a a a a a a ra a a a a a a a a a a a
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linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

M. NARVID
KEPYKLA

2424 W. 69th St.
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nelabąi patiko, kai aną dieną iš 
virtų pupų dvi pupos atgijo ir 
iš lėkštės pabėgo.

Pašte

—Padauginai, tėve, žtnklų 
priklijuoti, - sako pašto valdi
ninkas.- Butų ir perpus mažiau 
jų pakakę.

—Vaje, ponuli, kaip gi bus? 
Gal dar galima nuplėšti. — O 
tai jis labai toli nueis...

Savųjų nenori nuskriausti
Vieną žydą už žmogžudystę 

nuteisė pakarti. Prieš, mirti 
jis paprašė pašaukti kunigą.

—Kam tau kunigas reikalin
gas ?—pakala u sė jį.

—Noriu apsikrikštyti.
—Kam tau krikštytis, kad ta

ve tuojau pakars.
—Ui, aš ir manau, kam turi 

žydą karti, tegul pakaria kata
liką.

aa t a 1411 i t i « 4 4 04444toi
į0| Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

A. N. Masulis & Co.
' REAL ESTATE
6641 S. Western Avė.
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Noras pagaminti dirbtinu bu
du deimantus yra taip pat se
nas, kaip viduramžio alchemikų 
pastangos viską paversti auk
su. žymus amerikietis moksli
ninkas prof. Herskey padarė 
Amerikos' chemikų draugijoj 
pranešimą, kad jam esą pavykę 
dirbtinu budu iš ištirpinto cuk
raus anglies pagaminti mažus 
deimantų kristalus. Jis taip pat 
parodė paskaitos klausytojams 
kelis dirbtinius deimantus, ku
rių skersinis siekė vos dviejų 
trijų milimetrų, bet pareiškė 
vilties, kad jam greitu laiku pa
vyksią gauti ir didesnių akme
nų. Kadangi prof. Herskey pa
sauly žinomas mokslininkas, tai 
nemanoma, kad jo pranešimas 
butų niekuo nepagrįstas, tuo 
labiau, kad jo parodytų mažy
čių deimantukų nieku budu ne
buvo galima atskirti nuo tikrų 
deimantų. Todėl dabar tenka 
manyti, kad deimantų gamini
mas dirbtinu budu jau yra 
praktiškai pasiektas'.

Jau seniau yra rasti budai'juos praleisti šviesos spindulį, 
kaip gaminti kitus brangius ak- Pasirodo, prie visų kitų lygių

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

Piwarunas Bros.
KEPYKLA

4620 So. Marshfield Avė. w

esmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

S.A.ALEKNO
SIUVĖJAS 

2537 W. 63 St.
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linkime visiems musų draugams, to
to pažystamiems ir kostumeriams to

s GEO. SKOBY B
ęj SIUVĖJAS
M 2415 W. Marąuette Rd.

6 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams,

pažystamiems ir<kostumeriams

MARTINKUS
GARAŽAS IR AUTOMOBILIAI 

3315 Auburn Avė.
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F. MICKAS •
SIUVĖJAS H

4146 Archer Avė. Hh>
11 tmitrim tif-iiniKii
i«ntmmm 11i^imni

<><<<<<< t«t ffyy y tirfttfytt 
44444444444444444444444444

414444444^4 <4444 44 44444444
to Linksmų Kalėdų
tol linkiu visie

į ir Laimingų Naujų Metų 
____ visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

J. N. ZEWERT & C0.
REAL ESTATE
4377 Archer Avė.
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Visiems musų kostumeriams, pažystamiems ir 
draugams rėmėjams linkime šv. Kalėdų ir 

laimingiausių Naujų 1930 Metų

3327 S. Halsted St., Chicago, III
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linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

S. P. KAZWELL & CO.
REAL ESTATE
2839 W. 63rd St.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
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pažystamiems ir kostumeriams

J. Sinkus & Co.
Real Estate '

69!>9 So. Halsted St.
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pažystamiems ir kostumeriams

Balzekas Motor Sales Co.
AUTOMOBILIAI 

6012-14 S. Kedzie Avė.g
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P. P. MANKUS
SIUVĖJAS * 

2230 W. 22 St.
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REAL ESTATE
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Balzekas Motor Sales 
AUTOMOBILIAI 1 
4028 Archer Avė.
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 
airam<anmaai<maiiaaa Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

W.KELPSZ
Real Estate

2419 W. 69 St.
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BRIDGEPORT AUTO SALES
J. J. JANELIUNAS
3222 S. Halsted St.
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J.P.EWALD&CO
840 W. 33 St.
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F. G. LUCAS and Co.
REAL ESTATE

4108 Archer Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
r

Maudytojas nudžiugo Bliachinas,

: pasijuto bejėgis, kaip mažas 
vaikas.

—Dievaž. Ką gi aš dabar da
rysiu? Kas su manim atsitiks? 
—murmėjo jis susijaudinęs ir 
vaikščiodamas upės krantu.

Saulė nusileido už krūmų, nuo 
kurių pradėjo slinkti ligi šešė
liai. Oras atvėso ir nuo upės 
pradėjo eiti šriltas rūkas.

Blachinas sudejavo ir išsitie
sė ant šalto smėlio. Gulėjo jis

l)a’ Į nesijudindamas.

—Menulio vonias imate? — 
pasigirdo linksmas balsas. Blia-

(Iš N. Karpovo)
Ant upės kranto sėdėjo druč

kis žmogus ir užsimetęs ant pe
čių pilką apsiaustą, primerkęs 
akis, žiurėjo į saulę. Rankomis 
jis laikė kelius apkabinęs. Pa
matęs krūmuose Bliachiną, jis 
pašoko ant kojų ir linksmai su
šuko :

—Pražau! Vanduo labai pui-
kus.

—Ar jau išsimaudėte? 
kėlė skrybėlę Bliachinas.

—Tik dar rengiuosi, — pa
reiškė ..................... ..... '
akimi pridūrė:

—Aš, gerbiamas pilieti, solo 
nesimaudau. Išimtinai kompa
nijoj. Toki mano taisyklė. Ar 
mažai čia krūmuose bastosi vi
sokių pabastų. Tad aš ir lau
kiau tinkamo kompanijono. 
Maudykimės paeiliui. Sutinka
te?

—Sutinku, —linksmai pasakė 
Bliachinas, sėsdamas ant smė
lio.

Dručkis greit nusirengė, išlė
to įėjo į vandenį ir prunkšda
mas pasinėrė. Paskui pūsda
mas' išlipo į krantą.

—Vienas, du—ir gatava, — 
pratarė jis, vilkdamas kelnes.— 
Stebėtinai atgaivina žmogų tas jęa ,nors. 
maudymąsi. Ko dar laukiate?! ^jas kelnes... 
Šokite į vandeni. į j-Labai man nemalonu, bet

Bliachinas nusirengė, s’ušla- negaliu. Skubiu... šiurkščiai at4 
pino galvą ir įšokęs į vandenį sakė nepažįstamasis ir nus’i- 
pradėjo plaukti į kitą upės gręžė, 
krantą. Atsistojęs kitoj pusėj 
prie krūmų, jis atsigręžė ir vi-1 padėjimą, 
sas nutirpo: krūmuose sumir
gėjo pilka figūra, o jo daiktai 
dingo. Bliachinas

dručkis ir mirktelėjęs chjnas> bitfe
ant kojų. Krūmuose stovėjo 
jaunas vyrukas ir ironiškai šyp
sojosi. Jis buvo apsirengęs mė
lynais drabužiais.

—klane apvogė... Drabužius 
ir piniginę... Tris červoncus ir 
dokumentus... sumurmėjo Blia
chinas, kalendamas nuo šalčio 
dantimis. —Prašau jūsų... Mel
džiu...

—Kuo gi aš galiu jums padė
ti?—nustebusiai pareiškė nepa
žįstamasis.

—Aš čia vasarojų. Pas Pe« 
repiolka turiu kambarį nusi
samdęs,—murmėjo maudytojas.

—Mielas... brangus... Tik po
ra žingsnių. Nueikite, atneški-

Apsiaustų... Ko-»

gal tu
rite kokį popieriaus sklypą ir 
paišuką.

Nepažįstamasis išplėšė lapelį 
iš blok-noto ir ištraukė iš ki
šenės paišelį. Bliachinas padė
jo ant kairiosios rankos delno 
popieriuką ir paskubomis para
še:

“Gerbiamoji Anna Jakoviev- 
na, šio raštelio padavėjas yra 
mano draugas. Įveskite į mano 
kambarį, jis paims kai kuriuos 
m«no dniktvis.

Jūsų Bliachinovas.”
Nepažįstamas įkišo raščiuką j 

kišenę ir greit nužingsniovo į 
krumus. Nuą upės juo tolyn, 
tuo pradėjo šaltesnis vėjas pus
ti. Vandenyje pasirodė vario 
pavidalo mėnulis, pakraščiuose 
ėmė plaukioti didžiulės žuvys. 
Vasarnamiuose skambėjo dai
nos ir armonikos garsai.

—Dainuoja, velniai, o čia 
žmogus žūva,—piktai sumurmė
jo Bliachinas. —Kur tas šar
latanas taip ilgai galėjo užtruk
ti? Rodosi, jau laikas jam bu
tų sugrįžti? Gal ta žiopla šei
mininkė nepatikėjo raščiuku?

Nuo tų minčių jam pasirodė 
dar šalčiau. Kalendamas dan
timis, jis pradėjo per krumus 
šliaužti link aikštės. Mažiau
siam šiukšdėjimui pasigirdus’, 
jis tuoj prikrisdavo prie žemės'. 
Išlaukęs dar apie pusę valan
dos, jis pasileido bėgti per aikš
tę prie tvoros. Baimingai pašo
ko įsimylėjusi porelė ir ne savo 
balsu suriko; Bliachinas’ neat
kreipęs į tai jokio dėmesio, nu
bėgo tiesiai link savo vasarna
mio.
lindo į krumus ir pradėjo dai
rytis. Verandoj už stalo sėdė
jo jo stora šeimininke kartu su 
savo dukterimi ir gėrė arbatą.

—Anna Jakovlevna, — gailes
tingai prabilo iš už krūmų Blian 
chinas.

—O Viešpatie. Kas tai? — 
baimes apimta prišoko prie du
rų šeimininke. ,
. —Tai aš, Bliąchinas, Jūsų į- 
namis, —sudejavo maudytojas.

- Bet jTikjjM^drąugas sake, 
kad jus į miestą išvažįaypte? 
—nustebo šeimininkė.

Mano draugas? Koks drau
gas ?

O tas, kurį jus su rašteliu 
prisiuntėte. Prieš porą valan
dų jis pasiėmė jūsų valizą ir

Peršokęs per tvorų, jis į-

; Juozas Pronskus
’ ’ . ' ’ • ... ■ A

i Žemaičių Padėtis Vytauto Laikais

(Tęsinys)
Po to Vytautas su Jaugaliu 

kartu atėjo žemaičių krikštyti, 
ir iškirto likusius šventus liek
nus pa-Nevėžyje, bei užgesino 
paskutine visos Žemaitijos šven- 
’ttjją. ugnelę |ši>t.rijos kalne. l?ri- 
steigė katalikiškų bažnyčių Ei- 
riogaloj, Kražiuose, Raseiniuo
se, Viduklėj, Veliuonoj, Kaltinė
nuose, Luokėje, Varniuose ir 
Sedoje, o žemaičių delegacijų 
išsiuntė į Konstancijos konci- 
liumų pranešti katalikų galvoms 
ir popiežiui, kad jau jie yra ap
krikštyti, ir niekas nebegali jų 
krikšto lėta prisimetęs žudyti, 
žemaičiai dar įteikė raštų kar
dinolams, pareikšdami, kad nė 
popiežius’, nė imperatorius netu
ri teisės pagonų kraštus kam 
dovanoti, nė kryžųočius siųsti 
jiems pavergti, todėl tie kraš
tai, kuriuos kryžeiviai yra'kar
du pagrobę, yra vergyba, ne 
nuopelnas, ir turi būti žemai
čiams vėl grąžinti. Konciliumo 
ponai kardinolai, ramiai sudegi
nę čekų Jonų Hussų, žemai
čiams pažadėjo ateiti sienų tarp

Brangusis. Įeikite į mano 
Iki grabo lentos ne-* 

užmiršiu!—sudejavo Bliachinas. 
—Na, gerai. Ką jau bedary- 

greit per- si? Iš tiesų padėtis visai neko-
plaukė upę ir pradėjo ieškoti1 kia,— atsiduso nepažįstamasis, 
dručkio. Jis’ išbėgo į aikštę,!—kur jus gyvenate.
bet pamatęs moterų būrį pri- - Pas Perepidlką, antrasis 
verstas buvo grįžti atgal. Jis vasarnamis nuo kryžkelės, —
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
...... .  ‘linkiu ‘’Višfems ‘šUVo draugams,’ 

pažystamiems ir klijentams

JOHN KUCHINSKAS
ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St.

M*

iiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiii

sudėjęs daiktus išėjo. Bet ko 
jus ten slapstotės?

—Sena kvaile I . Kaliošas ! Vel
nias !—suriko Bliachinas, iššo
kęs iš krūmų. --Apiplėšė. Vis
ką paėmė.

, — . f •• G
—O Viešpatie brangiausia!—• 

pasigirdo šeimininkės balsas. — • 
Plikas. Lipa, atsisuk. K&S tai 
per šposai?

v r**’'

Bliachinas' vienu šuoliu atsi
dūrė ant .verandos, prašliaužė 
pro nuo iš baimės' sustingusias' 
moteris ir įbčgo į savo kamba
rį. t c’ 1

p-VisišĮtai !- 
siūlo ! Nei vi 
paliko,
desperatipgif žodžiai.

—Lipa, jis iš proto išsikraus-i tč !—-suspiegė šeimininke. Oi,
tai nelaimė. Tuoj pranešk “mili
cijai. Na, ir įnamis!

Išvertė K.

4444444444444įfiBf 
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linkiu visiems savo draugams, 
pažįstamiems ir klijentams

A. A. Slakis
Advokatas

77 W. Washington St., Room 1502 H

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir klijentams

A. A. Olis

bh
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ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 1701
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pažystamiems ir klijentams

Leonas S. Mikelonis
ADVOKATAS

10 So. La Šalie Street
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir klijentams

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
52 E. 107th St.
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nuo žirgo nukn’.p (gal taip len- bet valdovo galybps laikai; tai 

yra kada ne valdovas piliečiams, 
bet piliečiai valdovui buvo tiks
lu. Tad galbūt tik Nitzsche ge
rai išaiškintų ir įvertintų didįjį

kų buvo vėl sutaisyta...?) ir vos 
atvežtas* į Trakus mirė spalių 
27. d. 1430 metais.

Norint šiandien kiek galima 
objektingiausiai Vytautų įver
tinti, vargu tiktų jį matuoti 
musų amžiaus etikos supratimu. 
Reikia atminti, kad tai buvo dar 
gadynė, kada ne valstybe buvo 
asmeniui, bet asmuo valstybei- 
Tad galbūt tik Kantas, Regelis, 
o gąl net Macchiavelis tegalėtų 
kai kuriuos abejojimu:-, mums 
išaiškinti. Dar daugiau reikia 
aminti, kad tada tebebuvo dar 
net ne pačios valstybes galybės,

Vytautų, kaip “viršžmogį”.

jų ir kryžuočių nustatyti, visai 
panašiai kaip Ambasadorių kon
ferencija Lenkams Vilnių pa
grobus... Gi Germanijos impe
ratorius, patse išvykdamas į 
Konstancija, pavedė Vytautui 
•saugoti fca.ta.liky L>ę visame l>a- 
šauly. Taip greit patiko Lietu
va krikščionims, kurie iš viso 
pasaulio keliavo ją išžudyti,.

Dar kelis kartus’ kruvinai su 
kryžuočiais kariavus, ir juos 
vėl nugalėjus, galop Melnos eže
ro saloj pasirašyta sutartis, ku
ria kryžuočiai ant visuomet ga
vo išsižadėti žemaičių pagal 
Nemuną ligi Klaipėdos, ir Sū
dą vi jos, dabartinės Suvalkijos 
vakarų. Dar nugalėjęs’ Didįjį 
Naugardą šiaurėj, Vytautas 
amžiaus gale turėjo Lietuvą 
nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrių 
ir Dunojaus ir ligi Dono upės 
rytuose. Tai buvo galingiausia 
visam pasauly valstybė, kas ma
tyt jau iš to, kad amžiaus gale, 
sumanęs apsivainikuoti kara
liaus karūna ir palikti Lietuvą, 
kad ir vardu vertą visų tų skau
džių aukų, Vytautas pakvietė į 
Lucko pilį, Volynijoj svečius, 
tai atvyko “Šventosios Romos 
imperijos ciecorius Zigmuntas 
su pačia ir diduomene. Danijos 
ir Švedijos karalius, Bizantijos 
imperatoriaus pasiuntiniai, Ma
skvos, Tverų, Riazanio kuni
gaikščiai, Krimo ir Kapčatko 
totorių kanai, abudu kryžuočių 
ir kardininkų did. mistrai, Jau- 
galius (Lenkų karalius) su sa
vo bajorais, galybės arcivysku- 
pų, vyskupų, kurie visi tiek 
daug odė ir gėrė, kad kasdien 
reikėjo pinuti po 700 jaučių, 
1400 avių, 100 briedžių. 100 šer
nų, 100 taurų, o smulkių gyvu
lių ir paukščių be skaitliaus; 
midaus išlakė 700 bačkų, ne- 
skkitAnt kiek vjmo.
, Tačiau ir dabar; Lenkai ir ku
nigai Vytautą apgavo: kada su 
ciecoriu buvo susitarta Vytau
tui karūnų, atsiųsti, lenkai pa
gavo ciecoriaus pasiuntinius ir 
karūną atėmė ir kada Vytautas 
iš susigriaudinimo, būdamas 80 
metų senelis, apsirgo, ir jaus
damas mirtį, pasikvietė karalių 
Jaugaliu, manydamas jį su
griaudinęs gauti sutikimą, kad 
jam karūną grąžintų, — Lenkai 
atsiuntė su Jaugaliu savo ga
biausius vyskupus, kurių , vie
nas į Vytauto maldavimą sta
čiai atsakė: “šviesiaus’is kuni
gaikšti. esi visu verčiausias ta
vo krašto karūnos pirm'visų 
viešpačių ir karalių; tavo galy
be lyginasi visų didžiausioms 
viešpatijoms, bet Lietuvos ka
ruliu negali būti: jis gali kada

Pasitarnavo
—Svečias.—Ar ponas namie? 

Ir ar galės mane priimti?
Tarnaitė.—Ne, nėra.
Svečias.—O kaip greitai grįš?
Tarnaitė.—Nežinau. Jis tik 

ką liepė pasakyti, kad jo nėra 
namie.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin
kiu draugams ir pažįstamiems, kad ateinančiais 
metais visi sveiki ir linksmi būtumėt, dainuo
tume! ir šoktumėt ir savo parengimams mano 

orkestrą bei beną kviestumėt.

JUOZAS L. GRUŠAS
3454 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 2032
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

J. Mackievich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St.
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Iki paskutinio 
marškinių ne- 
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LINKSMŲ KALĖDŲ IK LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ VELIJU VI
SIEMS LIETUVIAMS. /

ĄLDONA GRUŠAITE.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Mėtų 
visiems kostumeriams, rėmėjams ir 

draugams '''■ 1 z

W. J. KAREIVA
Green Valley Products 
.4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389
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Meš linkime savo visiems kostūriteriams 
linksmų Kalėdų ir Naujų Metų ir norim, 
kad tamstų radios veiktų kuogęriausiai 

per visus ištisus metus

General Radio Store
3856 Archer Avė., prie Rockwell St, 

CHICAGO, ILL.
Phone Laf. 6195
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

GEO. JOKUBONIS
1747 Halsted St.

žinai sujungtos ir karūna yra 
abidviem ant vienos galvos už- 

’mauita...”
Po to Vytautas dar sirgda- 

.mas pagarbingai lydėjo tą Įugn-į 
kų karalių, kurį žinojo gerai jo 
tėvą Keistutį nužudžius ir po 
jo paties mirties visos Lietuvos 
tykojant, ir tuos vyskupus’, ku
rie savo pragaro suktybėmis jo 
karūną pavogę, dabar jam, ga
lingiausiam Europos valdovui, 
įsakė, kad “Lietuvos* karalių ne
gali būti”. Belydėdamas savo ir 
Lietuvos graborius, pats dar

<1

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU METU

Visiems draugams ir pažystamiems 
Širdingai Velija

Valdyba, Viršininkai ir Darbuotojai

UNIVERSAL STATE BANK
JOSEPH J. ELIAS, Pres.

Linkimo Linksmiausių Kalėdų visiems musų 
gerbiamiems kostumeriams ir rėmėjams ir 

Jų šeimoms, Valdyba

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Street

ŠIO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI 
ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS DEPOZITORIUS IR 

DRAUGUS LINKĖDAMI JIEMS

LINKSMŲ KALĖDŲ
Peoples J^ational Bank

and ^rust Company

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

>>-
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Kalėdų ir Naujų Metų Sveikinimas
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Sveikinti minias, savo draugus ir priešus šiais 
metais mums progų neliko. Ir štai kame dalykas.

šiais metais visokios' minios ir šiaip visoki žmo
nės mus verste apvertė sveikinimais ir linkėjimais iš 
viso svieto. Paskirta ant greitųjų sveikinimams skai
tyti komisija mums praneša, kad prie geriausių norų 
jai reikės, maž-daug, visus metus dirbti, kol sveiki
nimus sutvarkys—o kol perskaitys dar vadinasi, ki
tus metus reikės dirbti. Prezentų priėmimo ir atrai
šiojimo, komisija irgi prisisamdė ekstra darbininkų, ir 
nežinom kada jinai savo raportą išduos. Musų vė- 
rauzės prezentais užverstos'. Iš dalies nežinome kam 
dėkui sakyti, oi ką pakoliot. Prašome palaukti kitų 
Kalėdų. Prezentų dar galite siųsti, bet sveikinimų 
jau perdaug turime.

šiais metais dėl čia suminėtų svarbių priežasčių 
Padaužos patys sveikinasi, padaužiškais linkėjimais 
dalinasi.
kinsime—už prezentus tai jau ir dabar dėkui pasa
kome.

Gal kitais metais ir savo prietelius svei-

PADAUŽOS.
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Kalėdoms Atėjus
Su Kalėdų švente Padaužų 

aukštosios ir žemosios sferos 
nori maždaug kai ką. pratarti į 
savo plačiasias minias... Jeigu 
minios iki šiol ir gaudavo balsą, 
tai šia proga turės gerbės tik 
pasiklausyti, kaip Padaužų mi
nisteris kalba.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad Padaužų Respublikoj šiais 
metais' buvo, arba geriau pasa
kius, nebuvo jokių betvarkių. 
Kaip jau žinote, gerbiami pi
liečiai, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių jus pereitais metais 
gana daug revoliucijų kelete: 
rinkote ir nuvertėte ne vieną 
prezidentą, bet niekas iš to ne
išėjo. Diktatūra reikėjo mums 
įvesti ir kiti dalykai, kurių mes 
nenorėjome padaryti, bet darė
me tai vien dėl jūsų gerovės. 
Tik jums gero ir valstybės gar
bei dirbdami, mes turėjome į- 
vesti laikiną diktatūrą. Bet ji 
bus panaikinta taip greit, kaip 
piliečiai priaugs prie to.

Musų finansai, kaip jau aną 
kartą jums paskelbė savo ma
nifeste pinionzų ministeris, la
bai tvirtai stovi, šiuo momentu 
aukų dar nerenkame. O kai pra
dėsime rinkti, tai į tai atsiliep
kite teigiamai. To reikalauja 
jūsų tėvynė, Padaužų Respubli
ka.

Musų santykiai su užsienio 
valstybėmis gan geri. Buvo ki
lę nesusipratimų su bolševikų 
sovietais ir manėme, kad reikės 
paskelbti mobilizaciją ir vainon 
eiti. Vienok bolševikai išsigan
do ir pasiūlė mums taiką. Del 
taikos dar ir dabar derybos ei
na. Kad nefaituotumėm bolše
vikus', jie mums siūlo didelių 
koncesijų. Musų diplomatai 
svarsto dabar apie koncesijas ir 
galimas daiktas, kad įvyks tai
ka. žinoma, tai bus stambus 
laimėjimas Padaužų Respubli
kai.

vikus ir ligas niekas nebalsuoja.
—Ministeris po Krestianskim 

Dielam.

Padaužų Raganius
Pirma. lekcija. —

RANKAŽINYSTĖ

bu r-

Buvo manyta paskelbti am
nestiją politiniams kaliniams, 
bet pasirodė, kad Padaužų Res
publikoj nei vieno politinio pra
sikaltėlio nėra, tad amnestijos 
paskelbimas buvo atidėtas ki
tiems metams. Gal kitais metais 
atsiras koks. Darbų Padaužų 
Respublikoj niekam netrūksta. 
Tad apie tai nereikia nei rupin- 
ties. Pasninkų įvesti nereikia. 
Mėsos valgo kiekvienas pilietis 
kiek tik jis nori. Karvių im
portuoti visai nemanome.

Susivienijimo rinkimai eina 
tvarkiai. Padaužų piliečiai bal
suoja tik už žmones —už bolše-

Patys žinote, kad visoki 
tininkai žiuri j delną ir pasako 
visą teisybę. Padaužos išgavo 
visas paslaptis ir visiems dabar 
viešai pasako. Viena lietuviška 
čigonka vakar viešai pareiškė, 
kad visiems reikia susipažinti 
su šiuo mokslu—tik tada busi
me laimingi. Vaikai, pažiūrėję j 
tėvų rankas, matys kas jų lau
kia škulę užbaigus, o pati iš 
burdingieriaus rankų išskaitys', 
kiek jis kūmučių myli, kiek pi
nigų turi ir t.t.

Dabar apie biznį. Pirmiausia 
žiūrėk ar yra ant piršto žiedas. 
Jei žiedas yr—reiškia vedęs ar
ba subankrutavęs arba butle- 
geris. žiūrėk ar ant žiedo ne
rasi raidžių: jei “M. M.”—tai 
vardas ir pavardė Molio Motie
jus.

Jei ant moteriškos rankos 
nėra žiedo, tai jinai arba jauna 
našlė arba laisvų pažiūrų. Vy
ro ranka be žiedo daug reiškia: 
jisai turės truŲelių su dantimis 
arba su dantistu, o gal būt ir 
su vakariene. Jisai bananų mė
gėjas. Jisai visuomet gatavas 
pasiūlyt išsigert, jei tu jam de
šimteriopai atsilyginsi ir penki
nę iki subatai paskolinsi.

Jisai lėtas' ir* dėlto kiti jo 
britvą juzina. Jisai mėgsta ru
ginę su kminais ir silkes su 
šutintom bulvėm. Moterys iš to
kio vyro gali pasidirbt pusėti
nai gerą gaspadorių, o saliunči- 
kai kostumerį. Jisai mėgsta po
kerį ir visų šventų litaniją.

žiedai ant abiejų rankų visai 
ką kitą reiškia. Jei vyras—ji
sai užmiršta laiškus į baksą į- 
mest ir merginai kendžių nii- 
pirkt. Jisai mėgsta sportą, bet 
jam amžinai strėnos skauda nuo 
rinkimo cigargalių ir mečių. Ji
sai neina į bažnyčią—kartais 
nueina: jei fajermonas, tai nu
eina, kai bažnyčia dega.

Jei moteris s*u dviem žiedais 
ar daugiaus:—Jinai mėgsta ais- 
krymą ir trumpas dreses; su- 
batos vakare ji visko užsimano 
(nedaryk deito); o gyvanašlė 
turi po 10 kavalierių ant kož- 
no žiedo; jinai nemėgsta čyps- 
keitų ir juodų kačių; jei ji ne
vedus, tai neseivina ant bogės.

■ Užpereitą penktadienį, gruo
džio tryliktą dieną, šiais Kris
taus metais, anksti iš ryto per- 

f si skyrė su šiuo pasauliu ‘The 
Students Corner”, kuris gyvavo 

J ant šios ašarų pakalnės gan ne
blogose sąlygose per keletą pas- 

, kutiniųjų metų. Mirties prie- 
i žastys, kaip pats ligonis pas'ku- 
; tiniame savo testamente sako, 

buvo—Gyvenimas. Tas turi bū
ti aišku visiems: kada žmogus 
negali ilgiau gyventi, tada jis 
miršta. Vieni žmonės miršta, 
taip sakant, naturale mirčia, o 
kiti miršta, taip vadinamu, 
“liuosu noru”. Tai yra miršta 
tada, kada mano, kad jau lai
kas' mirti, arba kitaip sakant, 
kada atsibosta gyventi.

Padaužoms atrodo, kad “StU«- 
denis’ Corner” mirė ne natura
le mirčia, o “liuosu noru”,, nes 
Padaužos padarę post mortem 

j apie tai sužinojo. Bet kokia 
mirčia kas miršta, Padaužos dėl 
to nesikremta, nes jie mano, 
kad kiekvienas laisvas pilietis 
turi teisę laisvai gyventi ir lais
vai mirti. Ar kas gerai ar blo
gai daro, vienaip ar kitaip mir
damas, tą paliekame kunigams 
spręsti, nes jie iš to gyvena. 
Paliekame jiems taip pat teisę 

! mirusiojo vienokia/ ar kitokia 
mirčia sielą pasiųsti dangun ar 
peklon, žinoma, sulig jos nusi
pelnymo. Kur “Students’ Cor- 
nerio” siela eis tą nousprendi 
irgi paliekame kunigams išneš
ti ir benedikcijas suteikti. Mes gi 
galime toms mirusiųjų sieloms, 
kurios1 mano toli keliauti palin
kėti laimingos kelionės.

Vienas geras dalykas žinotu 
savo mirties laiką yra tas, kad 
galima tinkamai prisirengti. 
Imant pavyzdį iš “Students’ 
Corner”, aiškiai matyti, kad jis 
tinkamai prisirengė mirti: atsi
sveikino su visais’ ir dar paliko 
nemažai palaikų, už kuriuos ga
lima tinkamai palaidoti ir dar 
gėlių gerą bukietą nupirkti, ši
tokius nabašninkus, aišku, ir 
kunigėliai gerbia: pasako gražų 
pamokslą ir atlaiko atitinkamas 
pamaldas. Bet lai miršta bied- 
nas žmogus! Tai nei šuo nesu
amsės. Toks, vargšas', lieka vi
sų užmirštas... Taip jau visuo
met maž-daug buvo.

Prieš baigsiant dar reikia pri
minti svarbų dalyką, būtent tai, 
kad laidotuvėmis rūpinosi trys 
jaunos ir gražios panelės. Ir 
reikia stebėtis, kad jos* tą dar
bą tinkamai atliko. Daug ašarų 
dėl mirusio neliejo ir laikėsi vi
są laiką pusėtinai rimtai ir kar
tais su šypsena ant veidelių. 
Mums tik vienas dalykas neaiš
kus, tai tas: Kodėl vyriškos kil
mės žmonėms nebuvo duota 
progos' laidotuvėmis rūpintis ? 
Ar jų visai nebuvo “Cornerio” 
respublikoj ir kodėl?

Ilsėkis, nabašninke ramiai. Is
torija gal ir tave prisimins.

Padaužų Respublikos piliečiai, 
o ypač aukštieji ponai Ministe- 
riai reiškia savo gilų užuojau
tos žodį mirusios “Cornerio” 
auklėtojams, draugams ir pažįs
tamiems. O ypatingai, toms par 
nelems, kurios rūpinosi laidotu
vėmis !

Už visą Padaužų Respubliką, 
pasirašo, Vidaus Ministeris.

Aplinkraštis tavorš- 
čiams ir tavorškoms

(Feljetonukas)

Visi komunistai privalo per
skaityti šį aplinkraštį. Tatai la
bai svarbu, žinokite, tavorščiai 
ir tavorškos, kad mes visoms 
keturioms turime priešintis 
SLA. Pildomajai Tarybai. Ji 
mums žabangas nori užtaisyti. 
Ir štai kokiu gudriu budu.

Jus, tavorščiai, visi žinote, 
kad Susivienijimo konstitucijoj 
iki šiol nebuvo tokio paragrafo, 
kuriuo remiantis butų galima 
egzaminuoti “progresyviškųjų” 
aplikantų į Susivienijimą pro
tus. O dabar, kaip atrodo, tatai 
norima padaryti.

Supraskite, kad tai nėra juo
kas. Jei toks paragrafas į koįr-

stituciją bus įtrauktas, tai 
dauguma mūsiškių aplikacijos 
bus atmestos. Patys žinote, kad 
daugeliui mūsiškių ko tai trūks
ta, nes pilnai normališki žmo
nės susirinkimuose taip nesielg
tų, kaip kokie laukiniai. O 
mums' tokie piliečiai kaip tik 
yra reikalingi: jie moka staug
ti ir kojomis trypti, tai ko dau
giau reikia?

Prileiskime dabar, kad Susi
vienijimas ims ir praves toki 
patvarkymą, jog tie, kurie el
giasi, kaip laukiniai, tegul j lau
kinių draugijas ir stoja. Kas 
tada? Tada nedaug musų ir Su
sivienijime tegalėtų pasilikti. 
Prieš tokį užsimojimą mes tad 
ir privalome visomis gerklėmis 
protestuoti.

Antras vėl dalykas. Dabarti
nė Centro Valdyba nori kapita
lizmą įvesti. Ji jau išaugino 
Susivienijimą į milioninę orga
nizaciją, o dabar yra susirūpi
nusi, kaip kitą milioną sukurti. 
Ar tai nėra kapitalizmo kūri
mas? Tokie dalykai neprivalo 
būti toleruojami. Susivienijimo 
nariai juk yra proletarai, dar
bininkai žmonės. Prie kapitalis
tų organizacijos jiems tad ne
išpuola priklausyti.

Na, kaip Susivienijimą nuo 
kapitalistiškos letenos paliuo- 
suoti, — mes tatai gerai žino
me. Tame reikale mes turime 
pakankamai patyrimo. Visi juk 
atsimenate, kaip mes puikiai 
apsidirbome su LSS. turtu. Są
junga turėjo keletą desėtkų 
tūkstančių dolerių. O kur tie 
tūkstančiai dabar yra? Kai mės 
savo nagus prikišome, tai tie 
tūkstančiai išnyko, kaip kam
paras be pipirų.

Tad dėl musų kvalifikacijų 
svetimą turtą pasiglemžti gali
te neabejoti. Užtikriname, — 
toj srityj mes esame specialis
tai.

Kai mes kontroliuosime Su
sivienijimą, tąsyk gal gausime 
iš Maskvos “razrešenije” ap
krauti narius komunistiškais 
mokesniais. Kalį jau buvo vie
name ukaze paskelbta, musų 
partijos nariai ’ tapo apkrauti 
mokesniais. Kai kurie partijai 
turės mokėti net $52 per me
tus. žiūrėkite, kiek sandvičių 
mes turėtume, jei mums ir Su
sivienijimo nariai duokles mo
kėtų.? Ot, (tai butų gerai!

Kaip ten nebūtų, bet duokite 
progos musų zemliokams* į Su
sivienijimo valdybą įsibriauti? 
Tąsyk pamatysite, kaip mes 
mokame organizacijas marinti!

Kaunietis.

Tikrąją užmiršot
Jus man piršote mergelę 

’ taip kaip žalią rūtą.
Bet gi, mielasai piršleli, 
dėl manęs per drūta.
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Jus man piršote laibutę, 
kojos jos kaip šeivos, 
bet gi, mielasai piršleli, 
jos per daugel kreivos.
Jus man piršote mergelę 
puikią ir bagetą, 
bet jos' rausvasai veidelis 
miltais maliavotas.
Man piršleliai mergužėlės 
rasti negalėjo.
Visos jos ir — gražios gėlės, 
ir — klaidų turėjo.
Viena veido kaip rožytė 
ir žvilgsniu vilioja, 
bet iš žvilgsnių jos matyti 
tuziną daboja.-
O antra — prilygsta paukštei 
dainužėlėm savo, 
bet gi šiuo balsu saldžiuoju 
su kitais burkavo.
Ir trečia žvaigžde gražumo, 
ji visus vilioja, 
bet iš didelio meilumo 
kumščiais apvanoja.

Daug mergyčių jus man piršot 
imti sau per žmoną.
bet dar vieną, užsimiršot 
skaisčią ir raudoną.

Tą mergytę aš mylėjau, 
ji gražiai žydėjo* 
ir darbščiom gražiom ranke- 

[lėm 
kraitelius sudėjo.

Ir darbeliu vis žingsniavo 
dar anksti iš ryto.
Jos veidelis raudonavo 
nors ir nedažytas.
Daug mergelių kaip rožyčių 
jus gražiai man. piršot.
Bet nebus jums magaryčių, 
nes jus šią užmiršot. [“L.U.”]

Dar reikalinga išrast
žmonėms

1. Prietaisas iš uošvių daryti 
aniuolus.

2. Kišeninis prietaisas girtam 
su žmona per radio pasikalbėti.

3. Taip pat kišeninis prietai
sas nematyti kas per gegužines 
krūmuose darosi.

4. Prietaisas iš patekusių pas 
notarą vekselių parašus per at
stumą išplikinti.

5. Prietaisas iš guziko pinigą 
padaryti.

Šunims
1. Dešras, kurios kiaušinius 

dėtų ir vis naujas dešreles pe
rėtų.

2. Prietaisas pieno puodynei 
iš kamaros j būdą pasišaukti.

3. Prietaisas pažadinti iš mie
go, kai vagis į kiemą ateina.

Gramatika

—Algiuk, pasakyk, kaip iš 
žodžio vaikas bus daugiskaita?

—Ne vienoda—kartais dvy
nukai, kartais trynukai.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems kostumeriams, 
rėmėjams ir draugams.

JOHN A. KASS
’ (KAZAKAUSKAS) .

Watchmaker and Jeweler
2045 West 35th St., Chicago, III.
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A. VIDIKAS-LULEVICH S

AKUŠERKA
Tel. Victory 1115 ta«« 3101 S. Halsted St.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

Mrs. A. Jarush-Kaushillas
AKUŠERKA ,

6109 S. Albany Avė. ' *-
s*

■*

Antradienis, gruod. 24, 1929
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A. F. CZESNA
' 1657 W. 45th St.

Tel. Boulevard 4552 Cnicago, III.
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MALELO ELECTRIC COMPANY
P. K. MALELO, Pres.

/ 3336 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 1969
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G. BURBA
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

3214 S. Halsted St.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

Vitak-Elsnic Company *
MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVĖ

4639 S. Ashland Avė.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų, 
linkiu visiems savo draugams, 

ir pažystamiems

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Auburn Avė.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI., Chicago, III.
Roosevelt 2515—2516
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Geriausių linkėjimų šventėms!
Linksmų, laimingų ir turtingų Naujų

H 1930 Metų

S S. M. SKUDAS :
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ta 718 W. 18 St. *

Tel. Roosevelt 7532
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ir pažystamiems

J. F. EUDEIKIS CO.
GRABORIAI 

4605-07 S. Hermitage Avė.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
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LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted St. Tel. Boulevard
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