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Sovietų Rusai žada 
bausti Kinus

Kinai kaltina kominterną 
dėl sukilimo Kantone

Submarinas S-4 pasiliks jūrių 
dugne iki pavasario

Sovietija rengiasi
bausti Kinus

Del egzekucijų Kantone ir kitur 
čičerinas kaltina Angliją ir 
kitas valstybes

Komunistų sukili
mas Kantone buvęs 
Kominterno padaras

MASKVA, gruod. 23. —So
vietų užsienio reikalų komisa
ras čičerinas išleido praneši
mą, kuriame sako, kad dėl eg
zekucijų sovietijos atstovų ir 
piliečių Kantone Kinai negalį 
būt jialikti nenubausti. Del 
skerdynių Kantone ir kitur či
čerinas laiko atsakomingą Ang
lijos valdžią.

čičerinas pareiškia, kad ne
žiūrint savo nusiginklavimo 
pareiškimų Genevos konferen
cijoje, sovietų Rusija vis tik 
esanti dėl visa ko prisirengus ir 
nesileisianti pakliūti į spąstus. 
Del to gi, ryšy su kruvinomis 
skerdynėmis Kinuos^ .sovietų 
valdžia pasilaikanti šau teisę 
pavartoti visų priemonių, kokių 
tik ji matysianti reikiant.

Apie Angliją čičerino pareiš
kimas s<iko:

‘‘Anglijos imperialistinė reak
cija turi būt laikoma atsakomin- 
ga dėl kraujo liejimo ir sovieti
jos piliečių žudymų Kantone. 
Ne tik Kinų generolai, operuo
ją Kantone, yra atsakingi už 
tas pik tadan bes, 1x4 taip pat ir 
kitos pasaulio valstybės, kurios 
yra sovietų Rusijos priešai.”

Rusijos tolimųjų rytų laivų 
agentūra paskelbė, kad jos gar
laiviu tarnyba visuose Kinu uos » • * 
tuose vra anuliuota.

Maskvoj, Leningrade ir kai 
kuriuose Sibiro miestuose įvy
ko piotesto mitingų ryšy su 
egzekucijomis sovietijos pilie
čių Kantone.

Keturi kinų komunis
tai sušaudyti

HA N KOVAS, Kinai, gruod. 
23. — Vakar vakarą buvo čia 
sušaudyti keturi Kinų komu
nistai. Vienas jų buvęs įvykusio 
nesenai Tungšane sukilimo va
das. Sukilėliai buvo paėmę tą 
miestą, kurs yra apie trisde
šimt mylių nuo Hankovo, ir įs
teigę “valstiečių” valdžią, pa
skerdę daug Tungšano “buržu
jų” ir prekininkų.

Dvylika rusų moterų, kurios 
buvo andai areštuotos, tapo 
pakistos, bet keliolika rusų vy
rų tebelaikoma kalėjime.

Rusų Dalbanko Hankove a- 
gentas atiduotas j karo teismo 
rankas. Manoma, kad jis ir dar 
kiti du rusai, kurie buvo atga
benti grandiniais sukaustyti, 
bus sušaudyti.

Uždaryta dar kelių komunis
tų unijų centrai, o jų vadai 
areštuoti ir bus atiduoti į teis
mo rankas.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
23. — Kinų nacionalistų val
džios užsienio reikalų ministe- 
ris Dr. C. C. Vu išleido oficiali- 
nį pranešimą, kad dokumentai, 
kurie buvo suimti sovietų Ru
sijos konsulate Kantone, pįl7 
niausią i parodą, jogei pastarasis 
komunistų pučas Kantone bu
vęs trečiojo (komunistų) in
ternacionalo padaras. Praneši
mas sako, kad tarp suimtų do
kumentų surasta planai kaip 
apginkluoti valstiečius tikslu 
pagrobti valdžią ir nuginkluo
ti nacionalini# - kariuomenę. *

Nacionalistų valdžia savo 
pranešime sako, kad ji nema
tanti reikalo atsakyti į čičeri- 
no notą. Draugingumas, kurį 
nacionalistų valdžia iki 
rodžius komunistų partijai
sovietų valdžiai, parėjęs iš to, 
kad ji tikėjus, jogei Rusija 
nuoširdžiai ir tikrai simpatiza
vus Kinų nacionalistams, kovo
jantiems dėl Kinų laisvės. Bet 
pastarieji įvykiai ryškiai paro
dę, kad sovietų valdžia siekianti 
denacionalizuoti Kinų naciona- 
’iziną ir Kinus paversti sovietų 
sąjungos uodega. Elementarinė 
savo gyvybės ir nepriklausomy
bės išlaikymo sąmonė privertus 
Kinus pašalinti nevidoningos 
rusų darbuotės centrus.

Suimti sovietų Rusijos konsu
late Kantone dokumentai ai
škiausiai tą parodą
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Vucange areštuota 
daug komunistų

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
23. — Vučange areštuota devy
nios dešimtys studentų ir daug 
moterų, dirbusių Vučango med
vilnės įmonėse. Visi kaltinami 
dėl komunizmo. Suimtieji atga
benti į Hankovą.

„Komunistai kalti”
Rumunų studentai dėl savo su

rengtų pogromų žydams kal
tina komunistus 

\ ________
Bl’Cl IAIIHSTAS, Rumunija, 

gruod. 23. —. Devyni romanų 
studentai, kurie buvo atiduoti 
j teismo rankas kaip vadai į- 
vykusių Oradea Mare (Nagy- 
Varade) pogromų prieš žydus ir 
vengrus, teisinosi teisme tuo, 
kad, girdi, juos buvę užpuolę 
4,000 komunistų. Teisėjas pa
stebėjo: “Gana jau. Visoj Bu- 
manijoj kažin ar yra bent 400 
komunistų.”

Pogromų riteriai betgi gynė
si ir* tvirtino, kad komunistai 
buvę kalti dėl kilusių ekscesų, 
šeši kaltinamųjų buvo nubaus
ti kalėjimu, o trys paleisti. Tai 
visa, kas liko iš 200 areštuotų 
studentų.

Pirmadieny, gruodžio 26, 
“Naujienos” neišeis. “Nau
jienų” raštinė bus uždary
ta sekmadieny ir pirmadie
ny. _____ ______

PROVINCET()WN, 
gi uod. 
Brumby 
paskandintam Jungt. Valstybių
subrmtrinut S-4 gelbėti, šiandie 
pranešė, kad pastangos iškelti 
submariną bus daromos, kol 
bus palankus oras, bet kai tik 
oras pablogėsiąs, visos gelbėji
mo operacijos busią paliautos 
iki ateinančio pavasario.

Dabar jau nebeliko nė jo
kios vilties, kad paskandintame 
submarine butų dar kas gyvas 
išsilaikęs, šeši įgulos žmonės, 
kurie pradžioje buvo išlikę gy
vi ir su kuriais pagalba barš
kinimų buvo susižinota, dabar 
iau 
lūs 
yra 
dėl

kuris laikas j jokius signa- 
nebeatsi liepia. Jie matyt, 
taipjau nebegyvi, nutroškę 

oro stokos.

Susekę carininkų 
organizaciją

Kijeve ir Odesoj “čeką” suėmė 
kelioliką tariamų kniazio Mi
kalojaus sekėjų

CHARKOVAS, Ukraina, gruo
džio 23. Politinė policija su
sekė Kijeve ir Odesoje rusų 
monarchistų organizacijas, ku
rioms priklausė daugiausiai 
jauni asmens. Keliolika monar
chistų areštuota. Pasak politi
nės policijos, suimtieji prisipa
žinę, kad jie esą didkunigaikš-* 
Čio Nikalojaus sekėjai. Jie turė
ję ryšių sų užsieny veikiančio
mis rusų monarchistų organi
zacijomis ir Ukrainoje organi- 

kon-zavę •monarchistų kuopas 
tprevoliucijos darbams.

Italu aviatorius sumu
šė aukštumo rekordus

TURINAS, Italija, gruod. 23. 
— Italų aviatorius Renato Do- 
nati sumušė pasaulinį aukštu
mos rekordą. Aeroplanu jis bu
vo iškilęs 11,827 metrų (38,- 
792 pėdąs) aukštyn.

Aukštumo skridimo rekordą 
iki šiol laikė amerikietis, lejt. 
Carlton C. Champion, kurs lie
pos 25 buvo iškilęs 38,474 pėdų 
aukštyn.

Telegramų ^pranešimais, 
bam E. Hickman, kaltinamas 
dėl nužudymo Los Aangeles 
bankininko Parkerio dukters 
Marianos, dvylikos metų mer 
Raitės kurs vakar buvo sugau
tas kely netoli nuo Echo Ore- 
«ono valstijoje, vis ginasi, kad 
tą baisią piktadarybę papildęs 
ne Jis, bet jo sėbrai, vienas var
du Andrew Oliver Cramer, ant
ras, tikriau sakant antra, nes 
moteriškė ‘Jdhe Dunning.

Hiekman dabar laikomas už
darytas kalėjime Pendletone 
Oregone.

Policija Los Aangelese ir ki
tuose miestuose' ieško Hick
mano įvardytų sėbrų. Pasirodo 
betgi, kad Cramer negalėjo 
nieko bendra turėti su mergai
tės nužudymu, kadangi jis su
sektas ‘besėdįs Lincoln Ilights 
kalėjime, kame jis už plėši
mus yra uždardąs jau nuo pra
eito rugpjūčio mėnesio, 
’na todėl
Dunning.

Hickmano

Penki žvejai žuvo 
laivui paskendus

LISABONAS, Portugalija, 
gruod. 23. — Jūrėse ties Rašo 
iškišuliu, netoli nuo Lisabono, 
šiandie paskendo francuzų žve
jų laivas. Vienas įgulos žmo
nių buvo portugalų žvejų iš
gelbėtas, bet penki kiti pasken
do kartu su laivu.
’ Per pastaras kelias dienas 
Portugalijos pakraščiuose siau
tė didelės audros, lydimos 
smarkių lietų.

Masiniai areštai žmo
nių Maskvos krau

tuvėse

KLAIPĖDA, gruod. 7. (Elta). 
— Gruodžio 5 d. 12 vai. nauja 
Klaipėdos krašto 
perėmė iš ligšiolinės
niaus direktorijos pareigas.

Klaipėdos krašto gubernato
rius p. Merkys, ta proga naujai 
direktorijai linkėjo ilgesnio pa
stovumo.

Gruodžio 5 dieną įvyko Sei
melio posėdis. J posėdį atvyko 
taip pat ir visa naujoji krašto 
direktorija. Seimelio pirminin
kas pirmiausia davė žodį di
rektorijos pirmininkui Kadagi- 
nui, kuris pirma lietuviškai; o 
paskui vokiškai paskaitė pareis 
kimą: “Didžiai gerbiami ponai. 
Pasirėmęs Klaipėdos krašto sta
tuto 17 str. p. gubernatorius 
gruodžio 2 d. paskyrė mane 
direktorijos pirmininku. Tą pat 
dieną aš paskyriau direktorijos 
nariais ponus Vorbecką, Žy- 
gaudą ir Reisgį. Pareigas nau
ja direktorija perėmė šiandien 
11 vai. Gerbiamieji, direktori
jos vardu pareiškiu, kad direk
torija tvirtai stovi ant Klaipė
dos krašto konvencijos pagrin
do, ištikimai bendradarbiauda
ma su Seimeliu ir p. guberna
torium, direktorija dės visas 
savo pajėgas Klaipėdos krašto 
ir visos valstybės labui. Kad 
galėtų naudingai dirbti, direk
torijai yra reikalingas rinktos 
gyventojų atstovybės pasitikė
jimas. Tiktai' visišku pasitikėji
mu paremtas bendras darbas 
laiduoja musų mielo Klaipėdor 
krašto gerbūvį.”

Po to dr. Brindlingeris Volk 
spartei vardu pareiškė, kad ir 
ši direktorija oieatatinkanf 
dar visus Volkspartei norus, bet

rodydama savo santarvės norą, 
Volkspartei frakcija šiai direk
torijai pritaria ir reiškia jai pa
sitikėjimą.

Atstovas Gubba Landwirt- 
schaftspartei vardu pareiškė 
vilties, kad ši direktorija išti
kimai ir naudingai bendradar
biaudama su Seimeliu Klaipė
dos krašto ir visos valstybės la
bui sudarysianti Klaipėdos kraš
te normalinę padėtį, kurioj ra
miai ir tvarkingai galėsiąs vys
tytis ekonominis gyvenimas. 
Su taja viltim Landsvirtscbaft- 
spartei frakcija reiškianti p. 
Kadagyno direktorijai savo pa
sitikėjimą.

Atstovas Borchertas pareiškė 
kad lietuvių blokas prie šios 
direktorijos sudarymo neprisi
dėjęs ir kadangi ši direktorija 
savo deklaracijoj nenurodžiu- 
si plačiau savo darbų progra
mos, lietuvių blokas tuo tarpu 
jos atžvilgiu laikysiąsis griežto 
neitraliteto ir nuo balsavimo 
susilaikysiąs.

Atstovas Kislat socialdemo
kratų vardu pareiškė daug abe
jojimų, ar ši direktorija galė
sianti pakankamai apsaugoti 
autonomines ir kultūrines kraš
to teises, o ypač kad joje esą 
tik dešinieji, tai jo frakcija ne
galinti ja pasitikėti.

Vadinamųjų darbininkų par
tijos vardu kalbėjo atstovas 
Sųrau, agituodamas į kovą sil 
fašizmu ir viso pasaulio “bur
žuazija.” Tos partijos atstovas 
Monien pareiškė, kad ta partija 
negalinti pasitikėti direktorija.

Pasitikėjimo formulė balsa
vimui nebuvo patiekta. t

dar minėtos
Ieško
jime

motina sirgus
liga

kad jauno žmogžu-
Eva Hick-

proto

Surasta, 
Jos motina, Mrs. 
man, kuri gyvena Kansas City, 
Mo., 1913 metais sirgo proto 
liga ir du menesiu buvo laiko
ma valstijos pamišėlių įstaigoje.

Hickmano sugavęjams siūloma 
riebios vietos teatruose

Praneša, kad du Oregono 
policininkai, kurie sugavo ban
džiusį ištrukti Hickmaną, jau 
gavo iš keturių Los Angeles te
atrų kvietimus, kad jie sutiktų 
rodytis scenoj, ir siūlo gerai 
už tai pamokėti. Viena teatrų 
kompanija siūlo jiems kontrak
tą šešiems mėnesiams su $5,000 
algos savaitėje.

Be to, už Hickmano sugavi
mą buvo jau pirmiau pasiūlyta 
arti 100,000 dolerių, tat abu- 
bi policininkai gaus gerą dalį 
tų pinigų.

— ■ - <——------— ■ ■ ■ - 1

18,000 darbininkų Šve
dijoj bus išmesta iš 

darbo
STOKHOLMAS, Švedija, gr.

Kadangi derybos tarp

čekistai” kvočia pirkėjus, kam 
jie perka daiktus; krautuvės 
protestuoja

RYGA, gruod. 23. — Sovietų 
valdžios kooperatyvų ir kitų 
valstybes prekybos įstaigų ve
dėjai skundžiasi, kad dėl “če- 
kos” [politinės policijos] dar
buotės skaudžiai nukentėjus 
kalėdinė prekyba Maskvoj. ^Jie 
kreipėsi j vyriausybę, prašy
dami, kad “čeką” paliautų vai
kščiojus po krautuves ir kvo- 
tus daiktų pirkėjus.

Per pastarą savaitę “čeką” 
kasdien šimtais areštuodavo 
pirkėjus, kurie negalėjo įrody
ti, jogei daiktus jie pirkosi sa
vo reikalams, o ne kam kitam 
duoti arba parduoti. Iš Mask
vos buvo ištremta apie 1,300 
pirkėjų, kaltinamų, kad pirk
tus daiktus jie gabenę į kai
mus ir ten pardavinėję ūkinin
kams.

* . » 1 . I % \ ‘ ‘ ,

Laikraštis Pravda atvirai pri
sipažįsta, kad prekėms kainos 
yra nelygios A miesto darbinin
kams jos yra pigesnės, o kai
mo gyventojams, ūkininkams, 
brangesnės.

23.
samdytojų ir darbininkų atsto
vų, kurios buvo vedamos per 
keletą pastarųjų savaičių, ne
davė jokių vaisių, popieros ga
mybos įmonės paskelbė lokau
tą, kurs įeina galion nuo sau
sio 2 dienos. 18 tūkstančių dar
bininkų bus išmesta iš darbo. 4:57 vakaro.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras šiandie ir 
rytoj; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 17° ir 26° F.

šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:22. Mėnuo leidžiasi

Sprogimo karo laive 3 2 
užmušti, 3 sužeisti,

PARYŽIUS, gruod.
Francuzų torpediniame 
Remiremont sprogo 
katilas. Du ofįcierai ir 
trosai pavojingai sužeisti. Suža
lotas laivas vis dėlto pajėgė at
plaukti į Cherbourgą.

studentės užmuštos 
traukiniui užgavus

busą
laive 

garinis 
du ma-

Meksika negalėsianti 
atmokėti skolos 

1928 m.
MEKSIKOS MIESTAS, gruo

džio 23. —Laikraštis EI Uni- 
versal Grafico sako, kad 1928 
metais Meksikai pareina atmo
kėti savo užsienio skolų 107,- 
000,000 pesų ($o3,500,()00), liet 
veikiausiai ji nesugebėsianti 
atmokėti daugiau kaip 32,000,- 
000 pesų ($16,(MM),000). Vyriau
sybei teksią tartis su skolinin
kais, kad jie palauktų.

Yale universitetas ga
vo $20,000,000 su 

kaupu
NEW YORKAS, gruod. 28.----

Yale Universiteto vajus surink
ti $20,000,090 fondą, turėjo ge
ro pasisekimo; surinkta jau 
$20,210,578, taigi daugiau nei 
reikėjo surinkti. Chicagos pini
guočiai tam fondui dovanojo 
$1,412,476. ' /

Keturi asmens trauki
nio užmušti

COLUMBUS, Ohio, gruod. 
23. — Big Four pasažieriniam 
traukiniui užgavus skerskely 
automobilį, netoli nuo Monte 
Rosa, buvo užmušti trys vyrai 
ir viena moteriške.

GLASSBORO. N. J., gruod. 
Pennsylvanijos trauki- 

buvo dvi , 
o šešios

22.
niui . užgavus busą, 
mergaitės užmuštos,
pavojingai sužeistos. Mergai

tės buvo vietos Normai Scliool 
studentės. Nelaimė atsitiko 
ties Monroeville, šešios mylios 
nuo Glassboro.

šeši asmens prigėrė 
valčiai apvirtus

BENTON, Ala., gruod. 23.- 
Apvirtus valčiai stipriai patvi 
nusioje Alaliamos upėje, 
re šeši asmens, jų tarpi' 
baltas ir šeši negrai.

prigė- 
vienas

Pakorė, negrą.
Iii., gruod.URBAN A,

Šį rytą kauntės kalėjimo kie
me buvo pakartas H. And- 
rews, negras, kurs pernai per 
Kalėdas užmušė Tomą T ate, 
irgi negrą.

Portugalų generolas ištremtas
LhSABONAS,

gruod. 23. — f Azorų salas ta
po ištremtas gen. Norton Ma
tos, kaltinamas dėl revoliuci
nės darbuotės.

Rado naują būdą nusižudyt
ALBANY, N. Y., gruod. 23. 

— Paul White, Bostono-Alba- 
ny geležinkelio darbininkas, nu
sižudė, įlindęs į plevojančią 
lokomotyvos krosui.

MURPHYSBORO, III., gruo- 
džio 23. Netoli nuo čia ge
ležinkely rado suvažinėtą žmo
gų, James Smithą, iš Chica- 
gos, vieno banko sekretorių.
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PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS Valdyba ir 
Direktoriai Sveikina savo Rėmėjus, Prietelius ir Visus 
Lietuvius su Kalėdų Šventėmis
pasisekimo turėti ateinančiais 1928 metais. Taipgi iš
reikšdami didžiausiu padėkų už rėmimų ir prisidėjimų 
prie išauklėjimo šios didžiausios Lietuvių Prekybinės 
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Taipgi ačiuojame vi 
ereitais metais, ypatin 

gai katalikų parapijoms.
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Chicagos lietuviai 
sportas

Laimingų Naujų Metų, 
linkiu visiems Chicagos 

lietuviams.

arkliu ¥
didelio 

stambiu 
ibelnai 

neprieinamas

(710).
—Intimate hour. 

lowa City

Lietuviai — 
bet turi gerų ris- 

pirmaeilių ristikų. 
Valstijose ir net 

Chicagoje lietuviai 
atletikos kliubų, iš 

išlavinti vyrai (o 
i gražų 
Kliubai

iony concert.
Evening club 

Bible talks; Bi- 
Anderson.

program.

sportą i istynes 
maža tauta, 
tiku ir net 
Jungtinėse 
vienoje tik 
turi keletą 
kurių išeina 
lietuviai yra gražus ir tvirti 
vyrai), tie Kliubai rengia kon 
testus, turnamentus su svetim
taučiais ir jų atletai pasirodo 
gerais ristikais.

Jei pažiūrėsime į amerikiečių 
mėgiamas kumštynes, mes ir 
čia rasime lietuvių net pačiose 

Tuo mes
nes 

išauga į 
vyrus.

įdomau-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN 
GŲ NAUJŲ METŲ

Nuoširdžiai vėliname visiems musų drau 
gams ir rėmėjams 
siems už paramą

10— KMOX (1000), SI. Louis— 
Dance music.

10:15—WRHM (1150), Mlnneapolis
— Orchestra.
10:15—WTAM (750), Cleveland— 

Orchestra.
11— KFI (040), Los Angeles— 

Orange network—“History 
Moments”.

11—KJR (860), Seatle—Concert.
11—KNX (800), Hollyvvood— 

Violinist.
11— W FA A (550), Dalias— 

Orchestra.
CHICAGO STATIONS MONDAY 

620kWCFL—484m.
10 a. m.—Municlpal program.
12— Organ reųuest concert.
1—Ręst hour program.
5— Organ recital.
6— Musical program: talks.

720k—WGN-WLIB—416m.
News digest.

11 4 4 4 i 4 4 M• 4 * « 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4A 4 
Linksmų Kalėdų visiems musų kostumeriams ir 

draugams

A. J. KAREIVA & SON 
HARDWARE

4537 So. VVood Street, Chicago, UI.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a 4 4 4 4 44'4 4 4 44 4

8— WSM 7 (890), Nash vii le — Or-
kpsLrH

8:15—WEMC (620), Berrien Spring 
—Dialog.

8:15—WLW (700), Cincinnati — 
Orchestra.

8:30—KOA (920),
gram.

8:30—KPRC (780)
Program.

ą:30—WPG (1100) 
Concert.

8:45—CNRO (600)/ Ottawiv—Cellišt.
9— KMA (660),. Shenandoah—Yodlerš 
9-*KMBC (1110), Kapsas City —

Music.
9r-WJR (680), Detroit—Musical.
9—W0R (.710), Nevvark—Columbia 

network; orchestra.
MONDAY, DECEMBER 26, 1927 

245.8ni—WEVD (Dobs) Ncw York 
City—122O’kc.

1— School Hour.
2— George Raei, bass.
2:20—Lydia Mason, Pianist.
2:35—Anna SiegYfst, American 

Poetry.
2:50—Mrs. Annio Gray. “The Snirit 

of Christmas' Yct to Come.’’
3 :ĮO-r-Bishop Paul Jonės. 
3:Ž5-r-Helen Ardelle, soprano. 
3;45-i~Tristan VVolf, tenor.
4:05*—Merial Neirta, .soprano.

9 a
10— ̂—Home management; shut-in 

program.
11— MacSattley’s half hour; 

readings.
12— Children’s story poriort: concert 
2:30—Recital; women\ club;

Orchestra.
4— Orchestra; ensembie.
5— Organ recital; time signals.
6— -Punch and Judy; concert.
7— ‘Ensembie; ųuintet; almanac. 
7:30—New York program, Gypsies. 
8:30—New York program,. Party.
10—Feature; ,Sam ‘n’ Henry; music

10—WGY (790), Schenectady—Or
chestra, to WMAK.

10—WJR (680), Detroit—Popular 
program.

10—WLS 700), Cincinnati— 
Orchestra.

10—WSAI (830), Cincinnati— 
Orchestra

10—WTMJ (1020), Mihvaukee — 
Concert.
CHICAGO STATION SUNDAY 

620h«—WCFL—484m.
11 a. m.—Grace Methodist Episco- 

pal church, Rev. C? Copeland 
Smith.

2—Studio program.
2—Studio program; vocal selections. 
5:15—Question box.
7:45—Belden Avenue Baptist church 
9:15—Utah radi o hour.

670—WMAQ-WQJ—448m.
10:45 a. m.—Service from People’s 

church, Rev. Preston Bradley 
pastor.

2—Columbia chain program.
4—String trio; contralto.
6— Story lady; sym
7— Chicago Sunday 

choir; informal 
shop Charles I

9:15—Columbia chain
10—Musical program.

720k—WGN-WLIB—416m.
12—Comiss for children.
1— Organ retical.
2- 5:15—Musical program.
5:15—Studio program.
6—Million sing: Punch and Judy; 

ensembie, Bible reading; almanac
7:30—Popular songs: “Auld 

Sandy’L
8:15—Program from New York.
9:15—“Our Music-room”. •
10— J’eature “Sam *n’ Henry”; 

music box.
11- 12:30—The Hoodlums; dance

orchestra. ,

12—Organ; farm news; vveather.
l-*»Strings trio; tenor; pianist;

oportH.
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Eveninf Programs
8—KTHS (780), Hot Springs— 

ųuartet.
8—WHK (1130), Cleveland— 

Health tai k.
8—WJZ (660), New York—Variety 

hour to WJR, WDWA and KYW.
8—W0R (710)z Newark—Columbia 

netvvork, musical album.
8—WOI (1130), Ames, Tovva—4-H 

club.
«—VVPG (1100), Atlantic City— 

Program.

John J. Zolp
1559 S. Paulina St.

44 4 44 4 4 4 4 4 444 4 4 4 44 4 44 4 4 4 4 4

M Jos. Kazokaitis, Prop.

si tenisu ir polo sportu 
reikalauja 
reikalauja 
reikalauja 
tuviams, 
sportas 
mandagu 
bet lietuviai 
mėgsta, ir 
ir lietuvaičių randasi Chicago- 
jt, kurie lošia pakenčiamai. Tie 
lošėjai-jos yra daugiausia mo
ksleiviai.

šachmatininkų lietuvių tarpe 
randasi ne mažai, ir yra jų 
tarpe tokių, kurie gerai lošia, 
šachmatai reikalauja daug pa
tyrimo ir daug mąstymo. Bet 
lietuviai jau yra turėję tuma- 
mentą šachmatų ir šiemet turi 
antrą. Vadinamų čekerių lo
šėjų yra taipgi gerų, ir» tikima
si, kad ateinančiais metais bus 
čekerių lošėjų kontestas.

Gal gražiausias ir populeriau- 
sias Chicagos lietuviuose spor
tas yra—golfas. Pirm poros 
dešimčių metų golfas buvo tik 
turčių sportasl Dabar jis ta
po prieinamas visiems, kas tik 
nori jį lošti ir yra sportininkas. 
Golfas savo lankytojų skaičiu
mi jau pasiveja net besbolą. 
Didžiuose nacionaliuose turna- 
mentuose golfas sutraukia jk> 
50,000 žiūrėtojų. O tokių pa
rengimų daroma gana daug 
taip Čia Amerikoje, kaip Bri
tanijoje.

Pirm dešimties metų lietu
vius golfininkus buvo galima 
ant pirštų suskaityti, šiandien 
vienoje Chicagoje priskaitama 
į 100 lietuvių golfininkų. Gai
la, kad golfas reikalauja daug 
lavinimosi ir gero lošimo. To
dėl turnamentuose mažai lie
tuvių dalyvauja. Lietuviai gol- 
fininkai turi savo kliubą Ame
rikoje ir jau galvoja apie įgi
jimą savo “links”. Kai pasi- 
b iigia golfo lošimas laukuose, 
jis lošiama viduje; lošiama va
dinamas “indoor course”.

—Sportininkai.

Sportas, praktiškai, yra su
naudojimas liueso laiko gražiu 
ir naudingu budu. Sportinin
kai yra tie žmonės, kurie, tu
rėdami palinkimus ir gabumus, 
išsilavina ir dalyvauja vienoje 
ar kitoje sporto šakoje.

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening 

9—CNRW (470) 
Orchestra.

9— KTHS 
Music.

9—WOR 
netsvork

9—WSUI (710) 
Familiar hymns. 

9:15—KEPO (550) 
Music.

9:15—WFAA (550), Dalias— 
Barytone.

):15—WIP (860), Philadėlphia— 
I.ittle symphony.

):I5—WJZ (660), New York— The 
Wizard.

J:15—WOW (590), Omaha— 
Program.

J; 15— WTAM (750) 
Cavaliers.

.);30—WBAP (600),
Seven Aces.

.):30—WCC0 (740), 
Organ.

yra 
besbolo jauktų 
sutverę įvairiais 
bus. Tie kliubai 
testus tarpe savęs 
darę spėkas kontestuoja prieš 
amerikiečių kliubus.

Plaukiojimo sporte yra taip
gi nemažai lietuvių ir lietuvai
čių pasižymėjusių ir Chicagoje 
lietuvaitė p-lė šemaičiutė tur 
y»p žinoma jau visai Amerikai. 

Gal mažiausia lietuviai domi- 
Polo 

užlaikymo, 
patyrimo, 

turtu. Lie- € 
imant, šis 

Tenis 
r gražus sportas, 

kažin kodėl jo ne
tik keletas lietuvių

Cincinnati—Organ. 
Omaha—Program. 
, Minneapolis— 

program.
9—WPG (1100), Atlantic City— 

Musical.
9—WS.M (890), Nashville—Barn 

dance.
9—WTAM (750), Cleveland— 

Minstrels.
9—WTMJ (1020), Mihvaukee— 

Musical.
9— WWJ (850), Detroit—Feature.
9:15-WCCO (740), St. Paul— 

Symphony.
9:30—WEAF (610), New Yoik— 

Christmas progiam to network.
9:30— VVPG (1100), Atlantic City— 

Orchestra.
10— KFI (640), Lo< Angeles— 

Saturday noght review.
10—KOA (920), Denver—Orchestra 
10—WCC0 (740), St. Paul— 

Orchestra.
10—WFAA (550), Dalias—Musical

rasime 
porto viršūnėse

galime tik pasididžiuoti 
rodo, kad lietuviai 
tvirtus, apsukrius 
Kumštinėmis labiausia 
ja čiagimis jaunimas.

Bet rasi labiausia susidomė
jęs čiagimis lietuvių jaunimas 
yra Amerikos nacionaliu spor
tu besbolu. čia pat Chicagoje 

mažai lietuvių jaunimo 
jie turi net 
vardais kliu- 

rengia kon- 
ir bendrai su-

11—Hoodlums; dance program.'
17 7<M< — W B BM - W J HT—389 m.

,11 a. m.—Business directory.
1—Dance program; pianist; songs.
3—Sports review.
5— Organ.
6— -Ccllo recital; orchestra; (|uarlet
7— THo; orchestra; organ.
8— Orchestra.
9— Dance program
10— 12—Dance proi

980 k—W H
10 a. m.—Women

WCFU-484m.
10 a. m.—Municipal program.
12—Organ reųuest concert.
1—Belden Avenue Baptist church.

; 5—Organ concert.
6— Talks; musical program.
7— News flashes; health talk.

18-12—Popular program; songs; 
orchestra.

870k.—WLS— 345 m.
9 a. m.—Farm news; time signals, 
9:30—Board of trade (Service re- 

peated every half hour to 1:80).
10:30—Live stock markets.
12—Dinner-bell program; weather; 

live stock markei.
15:35—Talk; seed chop condition;

Harmony Boys; fiddler; harmoni- 
ca b and.

5:15—Sports; organ; time signals,
6—Markets; sports; orchestra;

string duo. F
7—Scrapbook. >
STATION OUTSIDE CHtCAGO

Evening Programa.
9—KTHS (780), Not Springs— į. 

Dance frolic.
91—-WDAF (810), Kansas City— ' 

Music.
9—VVEAF (610), New York—Or

chestra, to WGY, WSA1, WH0 
and KSD.

99 W FA A (550),
9—WHK (1130),

Potpourri.
9— WLW (700),
9— W0W (590),
9—VVRHM (1150).

Scandinavian dance

CHICAGO STATIONS TODAY
570k—K Y W - K FK X—5'26m.

10 a. m.—Markets; weather: time 
signals ((service repeated at 11 
and 12).

1—Dinner music.
5:80—Markets; news reports; 

scores.
6— Bedtime story; vveahter; dinner 

concert.
7— New York Symphony orchestra.
8— Operetta, ”Bakes in Toyland.”
9— Carnival; popular program.
10:30—VVeather; orchestra; time 

signals.
630k

i
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1912 S. State St. OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avė.

Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augš- 
tas, Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 

Phone Canal 0523

i i > 44 i i 4 4 4414' 4 4 tinimui

j

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas, slaptas 

gas vyrų ir moterų, senas 
žaidas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršui Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.
Telefonas Canal 0464

KALĖJIMAI Prastas Apetitas?

Lietuvis Kontraktorius

LEIBOWITZ

KIMBALL PIANAS

arba Atwater

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

pradėta ieš- 
buiciai page- 
Amsterdamo

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

) tvir
4) areštai 

baudžiamoji tei 
rūšių smulkunn

Mėnulis Jonulį 
Jonulis Onulę

Kaž kur vilioja. 
Onulė mėnuliui, 
Jonulis Onulei

Kaž ką niuniojo 
Onulė Jonulį, 
Mėnulis Onulę,

Sužavėjo...
Jonulis Onulę 
Mėnulis Jonulį

Nulydėjo...

TW0 LARGFmor"

Su vedam šviesas !h 
elektros jiegą | nau
jus ir senus namus lr| 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoHji-i 
mo.

Musų draugai ir rėmėjai, linkime jums linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

S. A. BRENZA, Pres.
A. A. ENZBIBIEL, Sekr. ir Iždin

RASITE PEOPLES FURNITURĘ CO 
KRAUTUVĖSE

stengiasi sumažinti ir eina prie 
to, kad įvedus “darbo namus” 
nusikaltėliams, kurie4padarė nu
sikaltimą dėl dykinėjimo arba 
tinginiavimo, auklėjimo įstai
gos mažamečiams ir nepilname
čiams, alkoholizmo gydyklos 
girtuokliams.” Šiltis* klausimais 
šiandien gyvai rūpinasi Norve
gijoj, Šveicarijoj ir k.

[“Jau.”]

Phone Central 5999
Res. Lawndale 6707

Richard J. Zavertnik
ADVOKATAS 
127 N. Dcarborn St.

Room 805 Chicago

LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ TEGUL SUTEIKIA JUMS 
IR JŪSŲ ŠEIMYNAI DAUGIAU 
SVEIKATOS, PASISEKIMO IR 

LINKSMYBIŲ.

tr virikinimo 
žarnofie, «vai- 

Kai kurie bu-

įlaugiuu JėifoH, xe- 
Jom padaugino 

jie panijuto erą 
jurnn pagelbėti, 

Žiūrėkit tfa- 
pakelio. N imi pirk it

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MUSŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS, 
RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR 

‘ PAŽĮSTAMIEMS
M. J. KIRAS

REAL ESTATE IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Street

hAlSTED AND 3BXB streets

Ačiū rėmėjams, ši įstaiga padarė didelę apyvartų 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 PATARNĄVIMO UŽ JUOS 

JOKIA KITA ĮSTAIGA, NĖRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR 
SENA JI BUTŲ.

dien mes suprantame, kalėjimų 
pasigaunant laisvės atėmimas. 
Anuomet bausmes skirdavo 
daugiausia pavieni asmens, kai]) 
despotai, karaliai, kunigaikščiai 
ir k. Tačiau, kuomet į tai pra
dėjo kištis ir bausmių teisę 
perimti, valstybė, pasirodė ka
lėjimas. Nereikia manyti, kad 
pradžioje kalėjimai buvo džiaug
smo įstaigos — nieko panašu. 
Dažnai viduramžių kalėjimai 
buvo baisesni, negu kokia kita 
bausmė. Kalėjimo istorija yra 
surišta su krikščionybės laikais. 
Pirmieji kalėjimai buvo vienuo
lių. Viduramžių laikais, esant 
didelei krikščionybės mokslo j- 
takai, pavyzdžiui. Italijos mies
tuose Venecijoj, Miliūne, Flo
rencijoj, Genujoj ir kitur bu
vo pradėta rūpintis kalėjimų 
baisiąją būklę pagerinti, per
tvarkyti. Tuolaikiniai kalėji
mai neturėjo jokios tvarkos ir 
pasižymėjo higienos atžvilgiu 
didžiausiu nešvarumu.

į kalėjimus tuomet draugėn 
sodindavo visokios rųšies nusi
kaltėlius, kaip tardymui sulaiky
tus asmens, nusigyvenusius sko
lininkus, sergančius užkrečia
momis ir neišgydomomis ligo
mis, bepročius, nepilnamečius, 
kurie nei valgiu nei apsivilki
mu nąbuvo pakankamai aprū
pinami. Kaliniai, prie kalėjimų 
pančiais ir grandimis prirakin
ti, turėdavo sėdėti ir prašyti 
praeivius išmaldos. Vaizdas,' iš 
tuolaikinių ‘kalėjimų buvo ne
koks. O ką jau bekalbėti apie 
švarumą, higieną, šviesą! Ka-

Dar vėliau greit atsirado tvir
tovės, arešto ir paprastieji ka
lėjimai. Pagaliau, 1703 m. Ro
mos popiežius Klementas XI 
įkūrė pirmąjį kalėjimą nepilna
mečiams.

Visų kalėjimų sutvarkymą 
kėlė aikštėn garsus mokslinin
kas Jonas Hovardas. Jis važi
nėjo po Europą, Angliją, tyri
nėjo kalėjimus, darė iš to moks
liškas išvadas, kurias savo raš
tuose skelbė pasauliui.

Dabartinė baudžiamoji teisė 
žino tokias kalėjimų rųšis: 1) 
sunkiųjų darbų kalėjimas; 2) 
paprastasis kalėjimas 
tovės kalėjimas 
O naujausioji 
se kalėjimų

Jau kalbėjome /pie mirties 
bausmę reikšdami džiaugsmo, 
kad daugelis Europos valstybių, 
nuo mirties bausmės atsikrato
ma, pakeičiant ją sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

Anas laikais, be kūno ir mir
ties bausmės, kitokių bausmių 
nežinota. Tada nusikaltėlį baus
davo grynai fizišku budu: šau
davo. kardavo, degindavo, muš
davo, rūkydavo, virindavo ir tt. 
ir tt. Jokių, sakysim, žmogaus 
laisvės atėmimų, suvaržymų se
niau nežinota ir nepraktikuo
ta. Laikui liėgant ir po trupu
tį nystant visokiems mirties 
ir kūno bausmių žiaurumams, 
prasidėjo rastis kitokio pobū
džio bausmių.

Toks baudžiamosios teisės is
torijoj persilaužimas nuo įvai
riausių žudymų prie laisvės at
ėmimo — kalėjimu, ėjo bemaž 
ištisą XIX amžių. Nors ir se
niau nusikaltėlį pasodindavo, 
pavyzdžiui, bokštan, įmesdavo 
rusi n, tai buvo daromas tik į- 
spėjimas, o ne koks, kaip šian-

YMCA. vaikų kvartetas gieda kalėdines giesmes. Paskiausis 
dešinėj yra lietuvis Waldemaras VVashkun.

Linksmų Kalėdų visiems 
draugams

Mr, Alex Taylor, Geiter, Ala., «ako, 
"Nuga-Tone pagelbėjo man puikiai. Kuomet 
ak pradėjau ja* vartoti, ak turėjau akauR- 
muH Jone, mano ai et'ta* buvo praataa ir 
negalėdavau naktį gerai pa«il*ėti. Dabar 
kone akauRmų nebeturiu, mano apetitas ge_ 
raa, ntnnn miegas panĖnlnanUn ir ativirti- 
nantiH, uA jaučiukui geriau vGais atžvil- 
giaiH.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų (gijo taa pačias puikias pa
sekmes. Kai kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
ikblykk?. Kiti turėjo skilvio 
(rūbelius, gasue viduriuose ir 
guli, silpnumą, inkstų ligas, 
vo nuenki ir turėjo trubelių su virkkinimu. 
Nuga-Tone suteikė jiem 
resnę n veikalų ir energijų, 
jėgą visų kūno organų ir 
jaunesni. Nuga-T<me turi 
o jei ne, tai nieko neką nuoa 
rantijos imt kiekvieno 
l butai j Šiandie.

CO. MANUFACTURERS OF 
PURE ICE

Įėjimams buvo užleidžiamos, 
pavedamos tokios gyventi ne
betinkamos vietos, kaip pogrin
džiai, rūsiai, kur būdavo drėg
na, šalta, nešvaru, o neretai 
grindyse ir vanduo telkšdavo. 
Taip viduramžiais buvo kalina
mi nusikaltėliai.

Nestebėtina, 'kad kaliniai dau
giau buvo linkę užbaigti tas ne
pakeliamas ir nežmoniškas kan
čias savižudybe.

Olandijoj buvo 
koti būdų kalinių 
rinti ir 1595 m. 
mieste buvo įkurta pirmas sun
kiųjų darbų kalėjimas vyrams 
ir kiek vėliau — moterims, ši 
kalėjimų sritis pradėjo kalinius 
išnaudoti darbui, ką pats tų ka- 
ėjimų vardas ir sako. Organi
zaciniu atžvilgiu Olandijos tuo
metiniai kalėjimai buvo vis dėl
to įmanomi, tinkamai sutvarky
ti. Anų laikų juristai apie ka
lėjimus šiaip atsiliepia: Kalėji
mas esąs sunkiausia bausmė— 
poena 
ąue molestissima 
nai kaliniai, — i 
Stankevičius, 
sukimšti 
mis jie tiesiog mirdavo 
karščio ir blogo oro. Bet 
turėdavo pinigų

3633 S. Halsted St
CHICAGO, II.L.

Didžiai Apvertintas
I NEUŽMIRŠTANČIAS KALĖDŲ S
S DOVANAS 8

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki

S. D. LACHAVICZ
Uetuvis Graborius ir Balzamuotojns

2314 W. 23rd PI., Chicago, III.
Roosevelt'2515—2516

Dvi erdvios krautuvas užpildytos su didžiausiu prekių pasirin- 
kimu ti nk r»r>č-i n <lol Kn!e<ių dovanų, “DEL NAMŲ”; Naujausios ma 
dos pritaikinimui kiekvienos ypatos skonio ir pag-eidavimo, įsigyti 
Šiose krautuvėse už žemiausią kainą, lengvesniomis išlygomis, su 
pilnutėliu patenkinimu.
šių Krautuvių Muzikos Skyrius yra Didžiausis ir 
puikiausiai įrengtas ir pripildytas su Amerikos 

parinkčiausiais Muzikaliais Daiktais

! JvMHI Kaipo geriausi aparatai sviete ir
-Sb flUfflll J0’ Jau tur'te P'anQ> ta> l’us tinka-

. miausi Kalėdų dovana dėl jūsų
milinčiųjų. Pas Peoples jus rasite 

a BetU skaitlingą rinkinį, madų ir
fl. II apkainavimą. Pilnai įrengtų R. C.

A. arba Atwater Kent Radio setų 
jį IVCA-'-Radiola dėl vartojimo elektros jėgos po

$95, $148, $195, $250, $495 iki $895 
Lengvus Išmokėjimai, Įrengimas Vaitui

REKORDAI IR GROJIKLIAMS VOLELIAI
šiose Krautuvėse visuomet rasite pilną rinkini rekordų ir volelių 
kaip kalėdinių taip ir vėliausių leidimo numenu, Lietuvių ir kita

taučių kalboje. — Ateikite pasirinkti.

Didžiausios Lietuvių Muzikalių Daiktų Krautuvės 
Chicagoje ir Amerikoje

—Buš lengviau, dėduli. Džiau
giuos, kad mane veži, o ryšulį 
palaikysiu.

SS MUZIKALIŲ DAIKTŲ SKYRIAI Sf 
114177-83 Archer Av., 1922-32 S. Halsted {į

M. KEŽAS, Vedėjas. J. NAKROŠIS, Vedėjas.

omnium misernima at- 
. “Labai daž- 
sako prof. V. 

būdavo tai]) 
karštomis diene

li uo 
kas 

galėdavo pa 
pirkęs sargybą, daryti, ką tin
davo kalėjimams aprūpinti lė- 
Kamas.” Valdžia mažai teskir
tų ir tam reikalui nebuvo tin
kamo kalėjimų administracijos 
<'>ersonalo. l.aikui bėgant XVIII 
amžiuje jau pradedama kalėji

mai šiek tiek tvarkyti, refor
muoti, skirstyti į kategorijas, 
rųšiuoti. šiuo atžvilgiu toliau- 

■ia buvo nužengi Vokietija.' * <^44 44 4 4 4

ARMONIKOS PADA
RYTOS CHICAGOJ

Piano ir Chro- 
matic, 120 bal 
sų, 41 notos, 
su patentuo
tais svičiais 3 
iki 4, $250, 5 
metams g a- 
rantuotos, 90 
dienų išbandy

mui. Mainome bile į kokias armoni
kas. Atsiųskit 10c už katalogą.
Finan Piatanesi Accordion 

Manufacturing Co. 
1509 Mi)waukee Avė., Chicago, III.

Bos neužmirštanti dovana dėl _  ____
Jūsų pačių, dėl Jūsų vaikų ir 
dėl Jūsų vaikų vaikų. Kodėl E 
jiems nesuteikti vieną kaipo eIImMe“! ': 1 ĮSMi/a' F I 
šių Kalėdų dovaną ir padaryti » t i
tarpe jų tą neužmiršstantį 
įspūdį? p pi - jįtM

Peoples Krautuvėse visuomet 
rasite Kimball Pianų kokių ius MVtnM
norite už tokia kainą, kokia
norite mokėti. Ateikite šian
diena musų Kraut uves. Pas- Ll
tebėkite musų ŽEMAS KAI- 
NAS ANT KIMBALL GRO- fį KŠ?/ fl
JIKLIŲ PIANŲ, kurių turi- 
me didelį pasirinkimą dėl ' i—
prieškalėdinio išpardavimo po

$395, $475, $650, $695, $850, $975
Lengvus Išmokėjimai, Suolelis ir Voleliai Veltui

Bus lengviau...
Važiuoja ūkininkas į turgų 

pamatęs sunkiai nešančią ryšti 
lį moteriškę, pasiūlė sėstis.

—Dėkų, dėde, dėkų.
Nuimk ir ryšulį, kam anl 

]Mičių laikai.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Pkoi.e Canal 2591

Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Musų 
Kostumeriams, Pacientams ir Draugams

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% NUOŠIMČIAI

KAPITALAS $500.000
INTERNATIONAL

INVESTMENT
CORPORATION

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayelle 6738—€716

H t f 11H f fH f

GRAZIANO &
RUSSO

Olselis vaisių ir daržovių 
96 So. VVater Markei

Roosevelt 2394
Roosevelt 2395

A. N. M ASULIS
6641 So. VVestern Avė. 

Republic 5550

Mes parduodame namus ir 
žemę; pasimatykit su 

mumis
fffffftttf

SOSTHEIMS

Bučernėms, grosernėms, 
restaurantams, delikatesen, 
bekernėms fikČeriai musų 
specialumas.

Dr. A. R. Blumenthal
OPTEMETRIST

Phone Boulevard 6487

4649 So. Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St.
Phone Kenwood 1752

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Phone BouleVard 7589

M tf f f f f

DR. SHINGLMAN
4930 W. 13 St., Cicero, III. 
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 

Metų

fVtfft 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGU

Atsišauk it pas:
Eighteenth Bond and 
Mortgage Organization

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd. 
Tel. Canal 1875

John Smetona, 0. D.
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Apžvalga -- 1
CditPT P. GRIGAITIS 

1789 8o«tb Mdsted Strrat 
Chiearo, I1L 

Telephone Rooeevelt NM

Subacription Ratatl ’ 
|8 H par y«ar in Caua4a
S? 00 per year outride of Chleago.
18.00 per yaar in Ckicago.

8c. per eopy.

Entered aa Second Cleaa Mattar 
March 7th, 1914, et the Poet Office 
of Chicago, UI., under the ąct of 
March 8rd 1879.____________________

Naujienoa eina kaedien, flakiriaat 
aekmadieniua. Leidtia Jfaujieni Ben
drovė, 1789 So. Haleted St., Chlce<o> 
D! — Telefonais: Rooeeralt 8501.
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LINKSMU KALĖDŲ

kas mums

kas dedasi 
žinias, bet

“Keleivi j*“ nesutinka su mu
sų nuomone, kad Plečkaitis nu
sidėjo partijos disciplinai, šauk
damas politinį emigrantų kon
gresą Bygoje ir pareikšdamas 
tame kongrese tokias mintis 
Vilniaus klausimu, kurios nesu
tinka su Lietuvos socialdemo
kratų partijos nusistatymu. An
trąjį Plečkaičio prasižengimą 
musų draugų laikraštis So. bos
tone mėgina pateisinti taip:

“Bet ar galima reikalauti 
nuosakumo iš žmonių, kurie 
ištrukę iš budelių nagų slap
stosi po užsienį, atskirti nuo 
draugų, nuo namiškių, be jo
kio ištekliaus pragyvenimui 
ir nežinodami kas bus rytoj? 
Jų suvažiavimas Bygoje pa
rodė labai aiškini, kaip su
irę turi būt jų nervai, jeigu 
jau ‘ iš pirmos dienos reikėjo 
mesti kai kūnuos delegatus

Musų numanymu, “Keleivis” 
čia daro klaidų, neatskirdamas 
emigrantų asmeniškų reikalų

kai kas gal įsivaizduoja, kad mums >.yra smagu dėti 
kuone kasdien liūdnas, erzinančias ir neramias žinias 
apie Lietuvą. Bet iš tikrųjų tai nieko nemalonesnio 
mums nėra, kaip tai daryti. Tečiaus musų pareiga yra 
informuoti visuomenę, o ne pasakoti jai tą, 
patinka.

Laikraštis turi pirmiausia pranešti tą, 
pasaulyje. Kartais jisai praneša neteisingas
už tai jį galima kaltinti tiktai tuomet, kai jisai nesi-| 
stengia patirti tiesą arba mėgina ją paslėpti. Naujie- nuo jy politinio nusistatymo, 
nos” taip nesielgia. Žinias jos ima iš labiausia patikėti- Kaipo žmonės, Plečkaitis ir 
nų šaltinių, kokie tik joms yra prieinami, ir tas žinias jo vienminčiai, turėjo, žinoma, 
jos paduoda tokias, kokios jos ateina, be užslėpimų ir pakankamai pagrindo būt su- 
iškreipimų.

Štai delko “Naujienų” skaitytojai visuomet yra 
teisingiaus painformuoti, negu kitų* musų laikraščių 
skaitytojai. Kartais musų oponentai tai iš dešinės, tai 
iš kairės pusės ima prikaišioti mums “šmeižimą” .arba 
kitą kurią nedorybę. Bet praeina, kiek laiko, ir žiūrėk 
— tie patys oponentai jau skelbia tą, ką “Naujienos” 
buvo pirmiaus pranešusios.

Kad šitie musų žodžiai nepasiliktų tušti, nurodysi
me dvejetą pavyzdžių. Ilgą laiką, “Naujienose” buvo vi
sai kitaip nušviečiama “naujoji era” Lietuvoje, negu 
klerikalų ir atžagareiviškųjų tautininkų spaudoje. Kas 
pas juos būdavo balta, tas “Naujienose” dažnai būdavo 
juoda, ir už tai mus ta dešinioji spauda vadindavo ir 
šiokiais ir tokiais. Bet pažiūrėkite, kas dabar darosi: 
didžiausieji “baltumo” mėgėjai kunigų ir jų sėbrų orga
nai, tiek ir tiek prišnekėję apie musų neva Lietuvos 
“niekinimą”, staigu kad papylė sensacingiausių žinių 
apie Kauno valdovų nedorybes, tai jų publika net aik
telėjo iš nusistebėjimo! Visa, kas “Naujienose” buvo 
rašyta, jie patvirtino, net su magaryčiomis!

tuomet melagingai informuodavo publiką? 
ne “Naujienos”.* 
pavyzdys tai — žinios apie Rusiją. Jau 

kaip musų vadinamieji komunistai šunis 
karia ant “Naujienų” už tai, kad jos praneša įvairių 
nepagirtinų dalykų apie bolševikišką “rojų”. Mums bu
vo prikaišiojama ne tik melas ir šmeižtas, bet net ir 
parsidavimas * kapitalistams, norintiems apdrabstyti 
purvais ir sunaikinti sovietų valdžią. Bet kas pasirodė? 
Štai, nuvažiavo į Rusiją vienas karščiausių jų komuniz
mo šalininkų Amerikoje, lietuvis darbininkas iš Chica- 
gos priemiesčio, A. Kupreišis. Pagyveno jisai tenai pus
antrų metų, prisižiūrėjo į žmonių gyvenimą ir krašto 
tvarką ir, pagrįžęs Amerikon, pripažino, kad “Naujie
nos” rašė apie Rusiją tikrą tiesą!

Dauguma komunistu, įpratusių “savotiškai” pasa
kot žmonėms apie padėtį sovietų žemėje, dar “nepasi
duoda” ir stengiasi diskredituot tą buvusįjį savo drau
gą, kad visuomenė juo netikėtų. Bet visviena jau ir jie 
pripažįsta labai svarbiuose klausimuose tiesą tam, kas organizaciją, reiškia, 
buvo sakoma apie Rusiją “Naujienose”. Daugybę stam
biausiųjų bolševizmo vadų — Trockį, Zinovjevą, Kame- 
nevą, Radeką ir t. t. ir t. t. —, kuriuos jie pirma kelda
vo į padanges, dabar jau jie parodo, kaipo kenksmin
gus intrigantus, egoistus ir darbininkų klasės priešus. 
Žodžiu visai taip, kaip apie juos buvo rąžoma “Naujie
nose”,

Iš šitų palyginimų matote, kad musų dienraštis 
skaitosi su tiesa labiau, negu daugelis kitų musų laik
raščių. Jeigu jam dažnai tenka rašyti apie nemalonius 
dalykus, tai tiktai dėlto, kad tie dalykai reiškiasi gyve
nime. Kai gyvenimas pasidarys geresnis, tai ir žinios 
apie jį bus smagesnės. Kada nors gal sulauksime tokio 
laiko, kad skaitytojas, paėmęs “Naujienas” į rankas, 
ras jose tik pasitenkinimą, džiaugsmą ir laimingą juo-

sinervavę ir kalbėt “nenuosa- 
kiai”. Sunkių aplinkybių pri
slėgtas, žmogus kartais pada
ro šimtą kartų kvailesnių ir 
pragaištingesnių dalykų, negu 
jie, ir tokį žmogų teisiant bu-

Aišku, kad
Antras 

daug metų,

neatsižvelgti į tas aplinkybes.
Bet įsivaizduokime, kas bu

tų, jeigu mes laikytumėmės tos 
nuomonės, kad aplinkybėmis 
reikią viską pateisinti. Jeigu 
vargo prispaustas revoliucines 
partijos narys, parsiduos vald
žiai ir ims už pinigą išdavinė
ti savo draugus, tai jis Lūs ne 
Judošius, bet tiktai “nelaimin
ga aplinkybių auka”. Jeigu į 
priešo nagus pakliuvęs tam tik
ros valstybės pilietis nusigąs 
grasinimų ir, geĮliedamas savo 
gyvybę, apsiims tam priešui 
tarnauti, kaipo šnipas, tai ji
sai bus ne šalies pardavikas, 
bet — vertas pasigailėjimo na
bagas.

Šitaip galvojant, mes turė
tume pateisinti visus tuos, ku
rio tarnauja fašistams, visus 
savo idėjų išsižadėjusius rene
gatus, visus bolševikų provo
katorius ir t.t.

Aišku, kad tokiu keliu eiti 
negalima. Asmeniški žmogaus 
reikalai nėra ir neprivalo bū
ti vyriausias jo elgesio moty
vas. Kas vadovaujasi tiktai sa
vo 
vo 
so 
ri
tikros 
ba tani 
kas, 
giu nusideda. Ypatingai nega
lima atleisti tokio elgimosi so
cialistui, nes tas pats faktas, 
kad žmogus stoja į socialistų 

jogei ji- 
darbuotis 

ne- 
as-

Viena, iš tų pareiškimų, ku
rie pasirodė emigrantų spaudo
je, yra jau žinoma, kad fakti- 
nas kongreso sumanytojas bu
vo visgi Plečkaitis, nežiūrint 
kad formaliai kongresą šaukė 
tam tikra organizacija.

Antra, yra ir nesvarbu, ar 
Plečkaitis buvo yienintėlis kon
greso organizatorius, ar jisai 
veikė kartu su kitais asmeni
mis (kurie paskui jam pakišo 
koją). Gana to, kad jisai da
lyvavo jo šaukime ir vadova
vime. '

Mes nieku budu negalime su
tikti su ta mintim, kad parti
jos narys turi teisę, vienas ar
ba susidėjęs su buriu kitų žmo
nių, daryti tokius svarbius po
litinius darbus, kaip šaukimas 
kongresų, skelbimas rezoliuci
jų apie valdžios nuvertimą, “ri
šimas” Lietuvos užsienio poli
tikos klausimą ir tt. be parti
jos centro žinios. Kur tuomet 
stovi partija, jeigu Lile kuris 
jos narys gali “versti“ valdžią, 
vesti derybas su lenkais apie 
santykių atsteigimą tarp Lie
tuva# ir Lenkijos, ir visuose 
šituose savo žinksniuose net 
nepasiklausti, ar partijos vado
vybė tam pritaria, ar ne?

Pirmiaiis mes manėme, kad 
“Keleivio” paminėtasai “Vy
riausias Lietuvos Bespublikai 
Ginti Komitetas” yra kokia nors 
“pašaline” liaudininkų organi
zacija. Bet kada dabar paaiškė
jo, kad ir Plečkaitis veikia po 
tos organizacijos vardu, tai 
reikia pasakyti, jogei jisai lau
žo partijos discipliną jau senai. 
Lietuvos socialdemokratų par
tija tikrai nėra įsteigusi to 
Komiteto ir ji neturi ant jo 
jokios kontrolės. O tuo tarpu 
jisai Tauragėje rengė sukilimą 
ir mėgino daryti dar daugiau 
kokių tai “pučų”, apie ką social
demokratų partijos centras nie
ko nežinojo.

J ką gi tai panašu? Juk tai 
ne rimtas politinis veikimas, bet 
koks tai neatsakomingų ele
mentų avantiūrizmas!

Taigi jokio»pateisinimo Pleč
kaičiui už j<jSSauvaliavimus ne
gali būt. Jisąi ne tik išsišoko 
dej savo sugadintų “nervų”, bet 
sąmoningai ėjo savo keliu, ig
noruodamas partiją ir tuos 
draugus, kurie yra pastatyti 
partijos reikalų sargyboje. Ir, 
kaip parodė rezultatai, jisai 
savo neapgalvotais
patarnavo tiktai Lietuvos 
cininkams.

Mums rodosi todėl, kad 
rikos lietuviai socialistai
tų ne daryti' “koncesijas“ emi
grantų nervams, bet griežtai 
reikalauti iš jų rimtumo ir dis
ciplinos. Tos “Laikos,“ kurias 
jie krėtė Bygoje ir Vilniuje, 
jau padarė gana gėdos vi^ai 
Lietuvos demokratijai.

žinksniais
reak-

Ame- 
turė

i Apie įvairius Dalykus
' Turtai jurų dugne
i šių metų spalių mėn. 20 d. 
jvyko šimtdk metų sukaktuvės 

| jurų mūšio ties Navarinu. šis

KALĖDOS.
Kristaus gimimo diena nėra 

tikrai žinoma. —Gruodžio 25 
d. buvo pagonių šventė.-—Ka
lėdų dieduko atsiradimo 
torija.— Kalėdų dovanos. 
Kalėdų sveikinimai.

is-

dalykas yra

asmeniškais sumetimais, su
lipu ir jausmais ir nepai- 
tų pareigų, kurias jisai tu- 
kaipo pilietis ir kaipo tam 

oiganizacijos narys ar- 
tikros idėjos salinin- 

tas visuomenes atžvil-

no arkliu, kuris mitologijoj yra įvyko 1827 metais pietų 
žinomas kaipo Sleipner. Tas pa- Graikijos pajūry tarp sujungto 
sakiškas arklys, girdi, turi ei angl1’ prancuąi ir rusų laivyno 
nio kanopas.

Pasak senoviško
Amsterdamo vaikai .
savo medines klumpes ant ka- kijos jungo.
mino, kad Sleipner galėtų jas

iš vienos ir turkų laivyno iš 
padavimo,1 kitos pusės. Buvo tai karas už 
padėdavo Graikijos išvadavimą iš po Tur

Amžinas noras “gi 
miniuotis.”

tai 
kad

sai yra pasižadėjęs 
geresnei žmonijos ateičiai, 
žiūrint, kad lai gali jam 
meniškai ir pakenkti.

Apie Plečkaitį kalbant, 
tenka pastebėti tiktai tiek,
spauda gal būt jam primeta 

kurias komunistai už tai plūsdavo susiriesdami, dauginus, negu jisai yra pa
daręs, ir kol nebus progos 
bešališkai ištirti iškeltus prieš 
jį kaltinimus, tol nebus gali
ma išnešti jam galutinų nuo
sprendį. Tečiaus /jau ir dabar 
yra aišku, kad Vilniaus klau
sime jisai sauvališkai sulaužė 
socialdemokratų partijos plat
formą.

Antras jo nusidėjimas tai 
šaukimas politinio kongreso be 
paitijos žinios. Musų draugai 
So. Bostone šilų pUuktą Dorė

Gal toks rojus kada nors ateis. Bet tuo tarpu dar 
mums labai toli iki jo. Kas iš musų šiandie nori būt 
linksmas, tam palieka bent laikinai užmiršti blogumus, tLl v-*sai atinesti, pasiremdami # 9 1 « t »»*•* « * 4 1 t O I IH I _
apie kuriuos nuolatos ateina žinios.

Šventės tam ir yra, kad žmonės keletui valandų už
mirštų gyvenimo vargus ir rupesnius. Taigi — visiems 
musų dvaug?.ms ir skaitytojams linkime linksmų šven- Ginti Komitetas 
ciu! ne argumentas,v

tuo, kad emigrantų suvažiavi
mą Bygoje šaukęs ne Plečkai
tis, bet koks tai bendras “Vy
riausias Lietuvos Respublikai 

\ Bet tai yra

Prancūzų imperatoriui Napo
leonui 1-jam paėmus Lietuvą 
iš rusų ir sudarius Vilniuje lai
kiną komitetą Lietuvos kuni
gaikštijai valdyti, lenkai pradė
jo varyti smarkią propagandą, 
kad Lietuva butų prijungta 
prie 1 vilkijos. Sulenkėję Lietu
vos bajorai greitai lenkams nu
sileido ir 1812 metais, liepos 14 
dieną Vilniaus katedroje iškil
mingai buvo perskaitytas ak
tas, kuriuo pareikšta “kilnus” 
noras sujungti Lietuvą su i Len
kija. šiam įvykiui paminėti Na-1 
poleono adjutantas Pacas su
ruošė didelį balių, kuriame da
lyvavo pats Napoleonas. Baliu
je Lenkijos didikai, norėdami 
kuo nors atžymėti “kilnaus ak
to” įvykinamą, nutarė duoti 
10(10 auksinų lietuviams merge
lei ir berneliui, kurie sutiktų 

pirma ištekėti už lenko, o 
antras vesti lenkę.

Baliuje ne vienai mergelei ir 
berneliui nesutikus tekėti arba 
vesti lenkę, tuoj buvo išsiųsta 
100 šauklių į miestą ir apylin
kes pranešti naujieną. .Bet mie
ste ir apylinkėse irgi neatsira
do lietuvių, norinčių susigimi
niuoti su lenkais; neatsirastų, 
tur būt, ir visoje Lietuvoje.

mino, kad Sleipner galėtų jas lame mūšyje Turkijos lai- 
matyt. Kur klumpių nebūdavo, vynas pralaimėjo. Daug jų lai- 
ten Sleipner nesustodavo, nes ta ' vlJ ^)l,vo Pafikandinta, tarp kita 
buvo ženklas, kad tuose namuo- ko nuskehdo ir turkų vadovy
be vaikų nėra. Suprantama, kės laivas su aukso kroviniu 17 
šv. Mikalojus nepalikdavo ten milijonų dolerių vertes.
nei dovanų. Tą pasaką grei-1 
čiausia sugalvojo kons nors 
žmogus, kad padalyti siurprizą 
savo vaikams. Pamažu ji pra
siplatino po visą šalį. į

Iš Olandijos tas paprotys 
persimetė į Franciją. Vokieti- Pastangos nuėjo niekais, 
joj ir Skandinavijoj dovanos' ,^ar Pla‘s pasaulinį karą to- 
vaikams ne į Čeverykus arba ki° pat darbo ėmėsi ^graikai. Jų 
klumpes dedama, bet paslepia- nara^ ištyrė visų Navarino į- 
ma kur nors namuose. Tad ^ank°s dugną. 36-ių metrų gi- 
vaikai turi pusėtinai darbo, kol Įumoj e jie i ado 13 paskendusių 
jas suranda.

Kabinti kojines (pančiakas) 
tapo priimta Anglijoj ir ____
rikoj. Tai tik 
olandų paprotys, 
amerikiečiai, kaip 
praktiški žmonės: 
medinės klumpės 
o kojinės tempiasi ir į jas ga
lima daugiau dovanų sudėti!

Rusijoj buvo paprotyš, kų- laivynas”, nuskendęs 
riuo einant mergina stengdavo- panįjoa uostu Vigo. šis laivy- 
sl atspėti savo • busimą vyrą.'(Iias prįe§ 300 metų gabeno iš 
Tradicinė to papročio formula ]Spallų valdomos Pietų Ameri- 
buvo: “Ateįk įr numauk ma- gos sidabrą, ir audros užklup- 
no kojines”. Apsivedant vai- įas nuskendo. Dabar narai iš- 
kams, tėvai į kojines dėdavo tyrė, kad tie laivai jau veik 
pinigus. Kai kurie rašytojai, vįSai paskendo smėlyje ir kol 
ypatingai Havelock Ellis, mano, fcas iškelti juos į juros paviršių 
jog kojinių kabinimo paprotys negaiima.
dasigavo į Angliją iš Rusijos, i j)aug turtų palaidota juros

Tai tokia maždaug yra Kalė- dugne įvairiose vietose, bet vi- 
dė dieduko istorija. ; SOs pastangos iškelti juos iš ju-

O dabar apie dovanų pirkimą. rų gelmių iki šiol nueidavo nie- 
Mokslininkai mano, kad tas gajs 

paprotys tapo iš iiagonių pa
skolintas. Pas i 
priimta dovanomis apsimainyti tie jurų pagrobti milijonai, pa- 
Naujus Metus pasitinkant. Šv.1 gaiiau vėl bus grąžinti pasau- 
Augustinas Naujų Metų dova- foni._ r, s.

Prieš trejetą metų viena ang
lų bendrovė pradėjo tyrinėjimo 

'darbus tiems turtams iš jurų 
' dugno išimti. Tačiau iki šio 
į laiko, nežiūrint į dideles, tam 
reikalui skirtas išlaidas, visos

Navarino į-

Linksmų Kalėdų! Laimingų 
Kalėdų!

* Kas metai skamba tie žodžiai. 
Milionai žmonių juos kartoja.

Vieni tai daro iš pripratimo, 
o kiti todėl, kad tiki, jog gruo
džio 25 d. gimė Kristus, kuris 
atėjo į šį pasaulį paliuosuoti 
žmones nuo nuodėmių.

Tačiau faktas yra tas, jog Ka
lėdos buvo šve nčiamos ir prieš 
Kristaus gimimą. Daugiau to: 
niekas tikrai nežino, kada Kris
tus gimė. Klemensas iš Alek
sandrijos, gal mokyčiausias 
trečiojo šimtmečio krikščionis, 
tiesiog sako, , jog jo laikais 
Kristaus gimimo dienos apvai- 
kščiojimas nebuvo tikrai nusta
tytas dėl tos paprastos prie
žasties, kad niekas nežinojo ko
kiais metais ir kokią • dieną 
Kristus yra gimęs. To niekas 
nežino ir dabar.

Vienok vienas
tikrai žinomas, būtent, tas, kad 
pirmieji krikščionys Kalėdas 
šventė ne gruodžio 25 d., ale 
skirtingu laiku. Gruodžio 25 
d. buvo pagonių šventė. Lai
kui bėgant kai kurie krikščio
nys pradėjo Kristaus “dvasišką 
gimimą” (krikštą) švęsti. Kiti 
tam priešinosi. Tijkro' laiko Ka
lėdoms švęsti nebuvo paskirta. 
Bet Romos krikščionys nebuvo 
per daug skrupulingi kai dėl 
pagoniškų papročių pasisko
linimo. Kaip tai įvyko, — 
yra išaiškinta kitoj vietoj. 
Čia pakas paminėti tą faktą, 
jog kuomet Romos krikščionys 
nustatė ghiodfcio 25 d. kaipo 
Kristaus gimimo dieną, tai ry- ! 
tų krikščionys tam pasiprieši- ‘ 
110. Pavyzdžiui, armėnų bažny
čia Kalėdas dar ir dabar tebe
švenčia/sausio 6 d.

Kad krikščįoniškas pasaulis J 
Kalėdų šventę pasiskolino iš 
pagonių, tatai kuopuikiausia j-1 
rodo Sir J. G. Frazer savo kny-1 
goj “The Golden Bough“. |

Dabar gal bus pravartu*, su 
kai kuriais Kalėdų papročiais 
susipažinti.

Pirmiausia— kodėl Kalėdoms 
puošiama eglaitės?

Tikrai į tą klausimi! nėra ga
lima atsakyti. Vieni aiškina 
vienaip, kiti— kitaip. Yra ne
mažai ir legendų. štai kaip 
skamba franeuzų legenda. Esą 
tryliktame šimtmetyje buvęs 
surastas milžiniškas medis. 
Medyj buvę daugybė žvakių. 
Vienos žvakes stovėjusios tie
siai, o kitos buvusios apvers
tos, Medžio viršūnėj pasirodęs 
•kūdikis, žmonės kreipėsi į 
popiesžių, prašydami paaiškinti, 
ką visa tai reiškią. Popiežiaus 
aiškinimas buvęs toks: medis, 
esą', reprezentuojąs žmoniją, o 
kūdikis—Išganytoją. Gi tie
siosios žvakutės reiškiančios ge- te dauguma tų papročių ir apei
tus žmones, o apvirtusios—blo
gus. Nuo to laiko, esą, krikš
čionys ir pradėję savo namus čioųybę niekas ir sapnuote ne- 
Kalėdų eglaitėmis puošti.

Suprantama, tai tik graži pa
saka, kuri su tikrenybe -nieko 
bendra neturi. Mokslininkai, 
kurie senovės laikus tyrinėja, 
suranda, jog romėnai vartoda
vo eglaites laike Saturnalijos 
švenčių apvaikščiojimo. Med
žius paprastai dekoruodavo,tis «r‘Pu ar hu. 
Baho atvaizdais. Todeį dabar 
ir yra manoma, kad Kalėdų eg-. greitai. nc« atlieka keturius reikalingus 
laitės puošimo paprotį krikščio-,daiktus Raudonoje dčžė jc viso

se aptiekose, 30c.

Hiu/S

į laivų, tačiau ištirti ant kurio 
-- - A laivo buvo anie paskendę mili- 
. Ame- jonai’ taiP ir nepavyko.

modifikuotas' Nesenai vėl pradėti darbai 
Bet anglai ir l)akeltt lš Juros dugn0

žinote yra tam šlmtraet-v Anglijos pakraš- 
^avorvk’ai' «. čiuos paskendusius su dideliais 
neišsitempia/ turtais ispanų laivus. Bet ir 

čia pastangos liko be vaisių.
i Daug mėgėjų praturtėti pri
traukė ir ispanų “sidabrinis

i ties Is-

Reikia tikėtis, kad šių dienų 
pagonis buvo technikai sparčiai besivystant,

nas vadino “velnio padaru“. 
Kad atpratinti žmones nuo to 

1 pagoniško papročio, tai pirmie
ji krikščionys įvedė madą per, 

I Kalėdas dovanomis apsimainy- 
iti.
(dovanas pirkti yra priimta ne 
per Kalėdas, bet Naujus Metus 
pasitinkant. Tuo budu pago
niškojo pasaulio papročiai dar 
ir šiandien tebegyvuoja.

Paprotys siųsti Kalėdų svei- 
* k'inimus išsivystė Anglijoj. An
glijoj buvo priimta Kalėdų ry
tą iškišus galvą pro langą 
šaukti praeiviams: “Lipksmų 
Kalėdų!” Laikui bėgant pradė
ta sveikinimo laiškai siuntinė
ti. 1846 m. Joseph Cundall, 

, Londono artistas, išleido pir- 
, mas sveikinimo atvirutes. Nuo 
to laiko siuntinėjimas specialių 
sveikinimo laiškų vis labiau ir 
labiau ėmė įsigalėti. Dabar kas1 
metai tų sveikinimų išsiuntinė
jama milionai.

Tas pat galima pasakyti ir 
apie kitus Kalėdų papročius. 
Mokslininkai suranda, jog dide-

nys pasiskolino iš romėnų.
Kuriuo budu įsigyveno Kalė

dų dovanų pirkimo paprotys? 
Kas sugalvojo Kalėdų dieduką, 
kurio su didžiausiu nekantru
mu laukia vaikai?

Olandijoj nuo senų laikų yra 
užsilikusi tradicija, kad Kalėdų 
naktį šv. Mikalojus jojo Wodcr

Imk T. A. D. dėl pra- 
šalinimo šalčio

Kas yra tas T. A. D.?
Tačiau kai kuriose Šalyse T. A. D. yra liuosuojantiy, valan

tis ir taisantis vidurius vaistas.
T. A. D. tūkstančiai žmonių varto

ja, o milionai dar nežino.
T. A. D. dirba kaip inžinas. Kada 

inžinas yra čystas, mašina eina.
T. A. D. išvalo, vienu žodžiu, vi

sus blogumus iš žmogaus vidurių ir 
kraujo.

T. A. D. padaro iš seno ir ilgai 
sirgusio žmogaus visai sveiką ir 
naują žmogų.

Paimk T? A. D. šiandie, ir aš ti
kiu, kad patarsi įr dėl geriausio sa
vo draugo.

Visu svarbiu klausimu kreipkitės 
pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vakaro, pas

L G. KATOSKY 
5221 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 6631 ,

gu yra senovės palaikai, tos 
senovės, kuomet' apie krikš-

sapnavo.—K. A.

DREBULIS
yra Pavojau* Ženklas

Gali reikšti šaltį. O šaltis gali baig- 
Veikkitc laiku! Imkį-

IJoosi
A Viduriai 

/Sulaiko
Karkti

Stabdo
Saltj

Savi įtrina 
f\ Si»t®m<

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

PEOPLES BANK
| 47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalus

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulcvard 3669

Patogiausias
Laikas
Užsisakyti
GYVENIMĄ
Gale ir pradžioj 

Metu- Dabar

Prenumerutu metaniH 
Pusei metų 
Kopija ........................

ib'-uĄ, '-4.fr h- r,

4.fr


šeštadienis gruod. 24, 1927 NAUJIENOS, Cklcago, tft.

Devynioliktojo Amžiaus Kultūra
(R. Eisler)

LINKSMYBIŲ

4608 So. Ashland Avė

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
mo.

ColumbiaLINKSMU KALĖDŲ

LAIMINGU NAUJU METU

INC

Visiems musų kostumeriams ir draugams 
didžiausios laimės ir pasisekimo ateinančiais

artis
Rubin

linkime 
metais.

Senora 
parsiduoda už žemiausią kainą Chicagoje

2118-20*22 So. State 8t
Victory 2454
Victory 2455

Howard
Freshman Crosley

je muzikoje parodo taip pat dau
gelis virtuozų —r vykdytojų pa 
sirodymas; žymiausiais 
tais buvo Paganini, List, 
štein.

Šiame linksminusiame sezone musų mintys yra atkreip
tos link tų gerų žmonių ir draugų, kurie prisidėjo prie 

ištobulinimo šios puikios ir atsakančios įstaigos.

GERIAUSI MUZIKOS INSTRUMENTAI IR RADIOS 
Brunswick

Vokietijoj romantinė poezi
ja, brolių Slogelių, Tiku, Breta
ne ir kitų vedama, iškilsta pra
džioj Fitche ir Šelingo filosofi
jų įtakoj; stipriu dramatiniu

Gulbransen Pianai gerai tinka Kalėdų Dovanoms 
Kainos nuo $295, $450 ir $600

SOL ELLIS & SONS, Ine.
4606-08 W. 22nd St.

Lawndale 2454 
Cicero, Illinois

šitas yra Atwater 
Kent setas, su vis- 
kuo už $129

už $225
už $190

3417-21 So. Halsted St., Chicago, Illinois
Telefonas Boulevard 4705

Achenbach, Mencel), išsiplėto
jo impresionizmu (Plein airi' 
Manė, Monė, Pisario) ir natū
ralizmu (Bastien-Lepaž, Udė, 
Liberman), jam priešingas y- 
ra neoidealizmas (simbolizmas) 
tapyboje, pasireiškę Pruvi-de- 
šavau, prerafaelistų kūryboje 
(Milės, Roseti, Bern-Džons, 
Kren). Siu dienų secesioninė 
tapyba dažnai nustumia pieši
nį į paskutinę vietų dėl kolori
to ir nuotaikos; portretų tapy
ba, kur ypač išsiskiria Vistder 
ir'Lenbach, taipgi dažnai pasi
naudoja ilgais, estetiniais vi
duramžių tapybos vaizdais.

Pastarieji metai įkvėpė nau-į 
jo gyvenimo į dailės pramonę. 
XIV amžiuje susidomėjimas 
menu ir jo supratimas buvo 
mažai praplitęs; dabar esteti
niu atžvilgiu dalykas gerėja; 
jau pasireiškia tendencija jung
ti šeimyniniame gyvenime gro
žį su tikslingumu; tuo ir pasi
žymi dabartinė dailės pramonė. 
Ir čia, ir rūbų atžvilgiu maty
ti noro savintis šį tą iš “senų 
gerų laikų.”

XIX amžiaus muzika, pui-

Apskritai, menui trūksta vie
numo ir krypties tikslumo; jis 
eina, tartum patamsiais, nuo
lat ieškodamas fko nors naujo, 
savarankiško ir aiškiai nusta
tyto stiliaus. Dažnas nuotaikų 
ir madų pasikeitimas, bruzda
mas ir nepaprastas musų die
nų gyvenimo judrumas, “jaut
rumas ir greitas nuovargis, y- 
pač stipriai ir ryškiai reiškiasi 
meno kūryboje; lygiai taip me
ne pasireiškia ir menininko pa
stangos ginti save,* savo asme
nybę, savo individualybę.

Visa tat rodo, kad žmonija 
vėl gyvena “-pereinamą laiką” 
ir kad susikaupusi gausinga 
kultūrinė medžiaga laukia per
dirbimo ir suglaudimo į vieną 
harmoningą vienetą.

Vertė V. Garbaliauskas.

KALĖDŲ IŠKILMĖS TAUTIŠKOJ 
BAŽNYČIOJ

South Union Avė. ir 35th St.

DIDŽIOS VERTĖS KALĖDŲ DOVANAS RASITE PAS 
JOS. F. BUDRIKI KRAUTUVĖJE 

Kainos sumažintos 25 iki 45 procentų

kiuore I . Pc/hoveno (t 1827) 
kuriniuose, •pąsieaC tobulumo; 
juose pasisako galingas kūrėjas 
genialumas, jausmų, pasaulėžiū
ros didybės gilumas. Šuberto 
dainose (t 1828) jaučiamas ne
paprastas švelnumas ir nuotai
kos tikrumas. Stoja romanti
nes muzikos, K. M. Vebero, da- 
vusio savo “Užburtame rodik
ly” grynai tautišką operą, Men- 
delsono, Šumano ir tt., paskui 
Berliozo, Listo ' iki Richordo 
šrauso, šių lakų kompozitorių, 
eilė; čia prasideda naujas italų 
ir jų pasekėjų muzikališkas 
“verizma.” Operos muzika 
praturtėja įžymiais Majenbero, 
Obero, Huno, Bizė, Rosini, Ver
di kuriniais; lengvesniame žan
re, operetėje, sėkmingai pasi
reiškė Ofenbach, I. štraus, Mi- 
leker. P. Vagner suglaudžia vi
sas meno šakas į muzikalę dra
mą; jam mes turime būti dė
kingi, tarp kitko, dėl orkestrų 
sąstato padidinimo ir galingų 
ir baisių vokiečių mitų kurinių 
pareiškiančių, tačiau, Šopenhau
erio filozofijos įtaką. Didelį 
technikos vertinimą dabartinė-

Šitą gražų Freshman 
Electric (E 1 *7
Setą už

Auksiniai žiedai, Laikrodėliai, I Deimantai, didelis pasirinki- 
mas, kainos sumažintos iki 50 

procenty*
Parduodame ir ant išmokėjimo.

Stork Grojiklis Pianas
H. C. Bay Grojiklis Pianas
Kimball Grojiklis Pianas — Vertės $700 .... už $290
Kimball upright Pianas už ....... ............
Bernard Reproducer Pianas už............
Jessie French Grojiklis už

METINIS ROŽIŲ BALIUS 
RENGIA ŠV. JURCĮIO DR-JA NUO BRIDGEP0RTO 

LIETUVIŲ AUDITORIUM 
3133 So. Halsted Street

Romantizmas buve politinės 
restauracijos ir reakcijos epo
chos tikras atspindis. Jei jis 
uoliai vengė paliesti patį gyve
nimą, tai besiplėtojant revoliu
cinėms tendencijoms, gyveni
mas pats ėmė veržtis į poeziją 
ir įgydavo 'politinį atspalvį ir 
vienaip ar kitaip atsiliepdavo 
savo metu, dažnai net vienališ- 
kai apsireikšdamas. Tat — 
“Jaunos Vokietijos” periodas 
(Heinė, Berne, Guckov, Laubė 
ir kiti), Skribo, Balzako, Dižra- 
elio, Kingslėjo, Tdkerėjo, Diken- 
so, Ž. Elioto visuomenės papro
čių vaizduotojų amžiaus.

Susidaro socialinis romanas 
(Balzak,, Z. Zand), pakeistas 
kulturiniu > istoriniu romanu. 
Prieš klasicizmo “epigonus” ap- 
sišarvoja natūralizmas. Pran
cūzijoj gimęs ir čia paplitęs po 
kitus kraštus, jis apima roma
ną, dramą ir liriką. Jis kartais 
peržengia meno ribas, bet daž
niausiai lieka ištikimas viduti
niam realizmui, vaizduojančiam 
psichologinės analizės ir jaut
rumo pagalba individualinį ir 
socialinį gyvenimą su visu jo 
santykių, tendencijų ir idealų 
įvairumu; Prancūzijoj (Zolia), 
Skandinavijoj (Ibsen), Rusijoj 
(Dostojevskis, Tolstojus), tai]> 
gi Vokietijoj (G. Kcler ir kiti) 
realistinė kryptis duoda gražių 
vaisių dailiojoje literatūroje. 
Realistinė tendencija sukėlė 
prieš save pastaruoju laiku ide
alistinės simbolinės krypties 
reakciją, kuri natūralizmo tech
niką mano derinti su idėjų gau
sumu ir ' nuotaikos rimtumu 
(Meterlink ir kiti); musų lai
kais įvairios kryptys ir prie
šingumai literatūroj, taip sa
kant, eina greta, tat ypač pas
tebima dramoj, plačiai palinku
sioj j sociales problemas (Ibsen, 
Zuderman, llauptman ir kiti;

Vertės $600
$550 ...

pastarasis yra kartu neosimbo- 
liztno atstovas). Vokečių briko
je kartotinai eina politiniai 
(Ilerveg), “klasiniai” (Heibel ir 
kiti) natūralistiniai, impresio
nistiniai ir realistiniai (Lilijen- 
kron ir kiti) rašytojai. Visur 
literatūra pareina nuo kultūri
nių (socialistinių politinių) san
tykių pasikeitimo; juos atvaiz
duodama, ji taipgi daro įtakos 
ii’ jiems; pirmą yietą užima 
romanas, o dar svarbesnę — 
drama. Teatras technikos at- 

vai- 
dinimas, kad ir dažnai virsda
vo virtuozu ir išorinių efektų 
reiškėju, dėl prasmingumo ir 
jo atlikimo pasiekė labai aukš
tą lygį.

Dailėje irgi pastebimas kaita
liojimasis: klasicizmas, roman
tizmas, natūralizmas ,nedidea- 
lizmas (simbolizmas).

Architektūra pradžioje prisi
laiko antikės kurinių (šinnel, 
L. -fon Kleneė), toliau nukryp
sta į romantizmą, grįždama, 
prie romėnų ir gotikos stilių 
(Heišner, Viole-le-Diuk ir kiti), 
pagaliau vėl pasiduoda renesan
sui, nevengdama, tačiau, 
ir kitų stilių, ypač šven
tovių statyme. C h a- 

i mašinų amžiui yra 
dar milžiniški geležies pastatai. 
Pastaruoju laiku norima sukur
ti naują architektūros stilių 
(secession), pagaunantį senovės 
rytų elementus ir įterpiantį 
plokštumas, vaizdžią manierą. 
Skulptūra irgi seka antikės kū
ryba (Torvaldsen), nusilenkia 
iš dalies romantizmui (švanta- 
lijer), bet paskui joje apsireiš
kia žinomas priešingumas tarp 
abiejų plasicizmo ir “natūraliz
mo” srovių (Roden, Menije, 
Klinger). Atskiruose kuriniuo
se pasiekta gryna gyvenimo tei
sybė ir sielos reiškiniai. Bent 
įrodyta, kad ir plastikoje grai
kai dar gali būti pralenkti.

Paskui Iklasicizmą tapyboje 
(Karstens, David) eina vaizdus 
romantizmas, bandąs tobulai 
pagauti dvasios pasaulį (Ver- 
bek, šnor fon Karolsfeld, Kor
nelijus, Morie fon Švind, Ing
res, Gėriko ir kiti). Realistini 
tapyba, pabrėžianti realybės 
koloritą, technikos svarbumą ' 
apskritai (Kurbė, Koro, Piloti,

Iš Subatos į Nedėlią, Suma 11 vai. ryte. 
Antrą dieną Kalėdų Šv. Mišios 9 v. ryte
Brangus tautiečiai! Sueikite atiduoti garbę Kūdikėliui Jė
zui, kuris neša tikrų ramybę, meilę artimo ir taikų pasaulin.

Linksmų Kalėdų visiems lietuviams. Ramybė geros va
lios žmonėms.

KLEBONAS

XVIII amžiaus pabaigos ir 
pirmo XIX amžiaus trečdalio 
literatūra yra romantinio po
būdžio. Reakcijos raugo pri
sigėręs prieš apšvietą racionaliz
mą ir visa, kas sektina klasiciz
me, romantizmas, pašvęsdamas 
save fantazijos, jausmų ir indi
vidualybės kultui, dažnai iš na
tūralizmo pereina į nenatūralu
mą. Poezija ir gyvenimas turi 
kiek galima jungtis į vieną vie- žvilgiu žymiai patobulėjo 
netą; visur gyvenime turi reikš
tis menas. Bet, linkdamas į fan
taziją ir jausmus, ieškodamas 
tautinės ir religinės nuotaikos, 
romantizmo pasaulėžiūra tar
tum išsižada dabarties gyveni- 

nutolsta į viduramžių pra
eitį, kurių įdėjos, — feodaliz
mas, teisingumas ir dorumas— 
kartu su vykstančia |K>litine re
akcija, iškeliamos, daugiausia, 
vokiečių romantikų. Viduram
žiai romantizmui yra gyvenimo 
idealas.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN- 

GŲ NAUJU METU JUMS IR 
JUSU ŠEIMYNAI DAUGIAU 
SVEIKATOS, PASISEKIMO IR

«r • £ Z ĘT —— - .  -------- v

talentu vokiečių romantikų tar-1 rakteringi 
pe apsireiškia G. F. Kleist. Po
etų karo lirika atsivadavimo ka
rų epochoje (Arnd, Kener, šen- 
kendorf ir kiti) turi taipgi kul
tūrinės istorijos reikšmės. Pran
cūzų romantizmas nukreiptas 
prieš neoklasicizmą Napoleono 
laikais; V. liūgo, Lamaritn, Min- 
šė, laikomi jo žymiausiais at
stovais; pirmais jo skelbėjais 
buvo šenijn ir šatobrijan, o žy
miausiais atstovais — V. Hin- 
go, Lamartin ir Minšė. Roman
tinė dvasia rašė: Anglijoj — 
Valter Skot, Baironas, Šeli; Ita
lijoj — Manconi, Leopardi; Is
panijoj — Brenton-de-los Gere- 
r6s; Olandijoj — Balderdein, 
fan Lenep; Belgijoj — Konsi- 
jans; Danijoj — Elcnšleger, G. 
Here, Andersen; Švedijoj — E.
G. Gejer, Tenije; Rusijoj 
Puškinas ir Lermontovas; Len
kijoj — Mickevičius; Vengrijoj 
— Petefi.

KALĖDŲ VAKARI 
Gruodžio (December) 25, 1927 

Rožės ir drabužių padėjimas veltui
Muzika pirmos klesos gros naujausios mados šokius.

Pradžia 7 vai. vpk. Inžanga 75c. ypatai
Baliuje įstojimas Į draugiją veltui.

(Tęsinys)
Literatūra ir menas.

Hllllll' i IIIIIIIIIIIIB*
______________Z___ —________
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Marąuette Park — tur būt 

naujausia lietuviu kolionija. 
Kaip jai klojasi šiais 1927 me
tais?

Atsakymas: ji augo. Ant 
tiek paaugo, ypač lietuviais — 
—sunku pasakyti. Bet paaug
ti ji paaugo* ką liudija didėji
mas skaičiaus biznių. Ir apie- 
linkės bizniai paaugo daug maž 
taip:

Užsidėjo du nauju drygoods 
storu, vienas kurių lietuvių, o 
kitas svetimtaučių.

Atsidarė dvi naujos lietuvių 
aptiekus.

Real estate ofisų, naujai at
sidariusių, man žinoma du, o 
gal ir daugiau.

Barzdaskutyklos, regis, atsi
darė keturios, o gal daugiau.

Viena gasolino stotis, irgi 
lietuvio. Viena kepykla, gal 
daugiau.

Atidarė dirbtuvėles keletas 
kriaučių, vienas svetimtautis.

Vienas lietuvis čeveryką tai
sytojas, dvi naujos lietuvių 
karčiamos.

Tiek apie biznius. Dabiu* 
apie kitas vietos gyvenimo pu- 
SCS.

Susitvėrė parapija, rengia
masi statyti bažnyčia. Jau su
rinkta, sakoma, apie $13.000 
tam reikalui.

Pradėta statyti ir ateinan
čiais metais bus jau pastatyta 
puiki viešoji mokykla.

Pradėta pamatas ligoninei 
statyti.

Kai dėl statybos, tai tenka 
pažymėti, kad bungalovų ir 
dviflačių namų šioje apielinkė- 
je šiemet pastatyta mažiau, ne
gu |>ernai. Pažymėtinas ta
čiau buvo daugflačių namų sta
tymas. Tą reiškinį galima iš
aiškinti tuo, kad lotų kainos 
čia tiek įkilo, jogei nebeapsi
moka bungalovai arba dvifla- 
čiai statyti.

Tuščių lotų nebedaug. Pasi
likę tik kampiniai lotai, kurie, 
be abejonės, bus užimti gra
žiais didžiuliais trobesiais.

Vienas dalykas yra apgailėti
nas. Nesenai pradėta čia sta
tyti trobėsis bankui. Stato jį 
svetimtaučiai, o galėjo pasta
tyti lietuviai. Jei neklystu, jie 
ir galvojo apie tai, bet to su
manymo neįvykino.

Apielinkėje naujai apsigyve
no pora dentistų ir vienas me
dicinos daktaras. Persikėlė čia 
gyventi vienas advokatas ir 
apsigyveno keletas kitų profe
sionalų. /

Susitvėrė lietuvių ]X)litinis 
kliubas, pasivadinęs So. West- 
ern Lithuanian American Club. 
J metus laiko to kliubo narių 
skaičius išaugo iki 300.

Plote nuo 67-tos gatvės iki 
71-mos įtaisyta naujos elektri- 
kinės lempos.

Kalbėjau aukščiau apie tą 
Marcfuette Parko dalį, kuri 
prasideda nuo 67 iki 73 j pie
tus ir nuo Western iki Califor-

Visuomenės domei.
Daug piktų žodžių yra ištar

ta prieš reakslelininkus. Kai 
kurie žmonės net mano, kad 
visi realestetininkai yra suk
čiai. Jie tečiaus nepntėmija, 
kad su kilimu apšvietos minio
se, biznieriai — profesionalai 
turi teisingai atlikti savo pri- 
derystę. Tarp senovės biznierių 
ir profesionalų būdavo daugiau 
sukčių, negu šiandien. Sukčiai 
negali ir negalės tarpti, ir jiems 
net ir senovėje relei sekdavo
si ilgai išsilaikyti biznyje.

Kealestolininkas šiandien yra 
būtinai reikalingas ir gali pa
daryti daug gero savo kostu- 
meriams, jeigu jisai turi atsa
kantį mokslų, gerą patyrimą ir 
simpatizuoja žmonėms, su ku
riais daro biznį. laiminga yra 
ta apielinkė, kuri turi gabių 
ir dorų realestetininkų.

Kiekvienas dirba ir taupo 
kiek galėdamas, ir dėlto kiek
vienas turėtų galvoti, ar jo pi
nigai dirba jam. Daug žmone
lių sukiša sunkiai uždirbtus cen
tus į kokius nors nežinomus 
Šerus ar spekuliatyvius in vest
inei! t us vis dėl to, kad pergrei- 
tai nori pralobti. O kada jiems 
atsakominga real estate firma 
pataria namą ar lotą pirkti ap
gyventoje apielinkėje, jie pra
deda kalbėti kažin-ką. Daug 
žmonių perka namus tik savo 
skoniu va duodamiesi, nepaisy
dami nieko kito. Patartina, per
kant namą, žiūrėti, idant kam
bariai butų išdalinti sulyg dau
gumos skoniu, kad morgičiai 
butų tiesotai padaryti ir kad 
pats namas apsimokėtų. Tai, 
įsigijus tokį namą, bus nau
dos. Dabartiniu laiku daugiau 
pinigų padaroma perkant se
nesnius namus.

Nežiūrint ką pirksi ar par
duosi, visados vesk savo rei
kalus su atsakančia įstaiga, ku
rioje, reikalui esant, galėtume 
gauti pinigiškos ir tegalės pa
galbos. S. L. Fabian & Com- 
pany (Fabionas) pergyveno vi
sokių laikų pradedant nuo 1915 
m., ir vis auga ir bujoja di
dyn. ši įstaiga yra vedama ypa
tus, turinčios atsakanti mokslą 
ir ilgus metus patyrimo taip 
real estate, morgičių ir apdrau
dos srityse, kaip abelnoje ban
kininkystėje. Čia visuomet ga
lite rasti tinkamą patarnavimą 
visokiuose reikaluose.

trreito piniginių 
»e ik alų atlikimo su 
Lietuva, už pigi* 
kaina, naudokitės 
'1* ii lipinu

nia Avė. į vakarus.
—Reporteris.

^ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter*.

Jos. Budrikas ture-i u!'• t r i- ■ I skaitlių kostumerių, kurie lai-siąs geras Kalėdas kosi su juo jau nuo pradžios 
____  jo biznio ir tie kostumeriai dar 

naujus atveda. Ant rekordų 
i ir muzikos volelių, p. Budrikas 
turi kostumerių ir kituose 
miestuose—toli už Chicagos ir 
jiems tarnauja pašto ir ekspre-

Kalėdos jau čia pat. Visi rū
pinamės turėti smagias Kalė-: 
das, ir tuo pačiu laiku norėtu-1 
me, kad visi musų kaimynai ir 
visas svietas jaustųsi smagiai, ^"pagalba.

Šitokią nuomonę turi dauge-į 
lis žmonių, bet labiausia pasi
žymi Jos. F. Budrikas, savinin
kas 
8417 S. Halsted St. Jis sako, 
Ainis metais turėsiąs geras Ka
lėdas, nes per vasarą ir rudenį I 
ypatingai daręs didelę apyvar-' 
lą. Bet, sako p. Budrikas, man 
butų daug smagiau, kad visi 
ietuviai turėtų smagias Kalė--, 

das ir jeigu aš kuomi galėčiau » 
kam pagelbėti, tai pagelbėčiau”.

žinoma, p. Budrikas nemano, 
kad jis galėtų pasidalinti su 
visais tuomi, ką uždirbo, bet 
jis turi mintyje parduoti lie
tuviams lengviausiais išmokėji
mais tokių dalykų, kurie kitk- 
vienam šeimos nariui suteiktų 
lidelio smagumo laike Kalėdų 
ir kiekviena diena busiančiais- € * 
metais.

Vienas iš dalykų, teikiančių 
smagumo, yra muzika, ir iš 
muzikalių dalykų gana patogus 
vra Radio. Ir su radio, ponas 
Budrikas sako, darąs didelę apy- į 
vartą: vien tik lapkričio mene- į 
sj tų instrumentų parduota už*

muzikalių instrumentų

Taigi visi laukiame linksmų

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St, Chicago, III.

Kalėdų, o p. Budri kas labiau
sia laukia.

—Spešel-Reporteris.

v

Linksmų Kalėdų visiems musų kostumeriams 
ir draugams rėmėjams.

BR1DGEP0RT CLOTHING CO.
3246-48 So. Halsted St.

I R
31338..HalitidSv * P (evLivAk. 870®'

LIETUVIU AUDITORIUM
PIEŠIAM dailės ir komercijos 

piešinius, išrašas (signs), rašom 
paprastas ir auksines. Taipgi kas 
myli pasimokyt piešti, galit prisi- 
rašyt dabar.

BANK

DA VIENI METAI JAU

Si
H

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų visiems musų draugams, pa
žystamiems ir visiems lietuviams ku
rie prisidėjo prie ištobulinimo musų 
įstaigos.

JOS. F. BUDRIU (INC.)
3417-21 South Halsted Street

»•

BEVEIK PRAĖJO
f

bet da kiti metai yra priešais musų. Sudo- 
ruokit taip, kad praeitų metų klaidos pa
sidarytų ateinančių metų pasisekimais. 
Jei jus manėt, kad jūsų sąskaita buvo per- 
maža, kad butų priimta šiame banke, tai 
buvo padaryta jūsų klaida.
Kiekviena sąskaita, didelė ar maža, yra 
maloniai čionai pageidaujama. Musų pa- 
gelba ir patarimas padaro ir mažas są
skaitas didelėmis, o didelės da didesnėmis. 
Nusitarkite dabar, kad jūsų 1928 metais 
bankas bus

4

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų visiems 
musų kostumeriams ir 
draugams.

J. SANDARGS and 
J. PIKEI.

4172 Archer Avė.

w Linksmų Kalėdų ir Laimingų
& Naujų Metų

Visiems musų kostumeriams, drau- 

W gams, rėmėjams ir pažystamiems 

W CHARLES K. VALAITIS
3404 So. Morgan St.

Eagle Restaurant velija 
inksmų Kalėdų 
gų Naujų Metų 
vo lankytojams, 
naujieniečiams.

ir laimin- 
visiems sa- 

ypatingai
Chicago, III. Tel. Boulevard 4705 CENTRAL““ BANK

SAVININKAS
1745 So. Halsted St.

SVEIKINU
Rėmėjus, draugus, pažįs

tamus ir abelnai visus lie
tuvius,, sveikiname su' atei
nančiomis Kalėdų šventė
mis, taipgi ir Naujais 1928 
metais, vėlindami visiems 
smagiai pasilinksminti per 
šventes ir įsigyti sau 1928 

1 metuose nejudinamo turto 
! nuosavybę, kurių mes turi- 
Ime daugybę pasirinkimui.

Nes musų vardas mums 
yra brangesnis už dolerius, 
taigi atsikreipdami pas mus 

j su visokiais dalykais Real 
Estate srity visados busite 
užganėdinti.

Tai lai gyvuoja Lietuva 
ir mes lietuviai Amerikoje 
draugaudami viens su kitu.
Stanko & Company

REAL ESTATE
5097 Archer Avenue,

Lafayette 6036

A Trust Company šį?
1110 West 35th Street,

A State Bank A Ciearing House Bank

LINKIME VISIEMS MUSU DALININKAMS IR RĖMĖJAMS LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU 1928 METU IR DAUGEL JUSU SULAUKTI VIENINTELI KA

LĖDOMS AMŽINĄ DOVANĄ, TAI YRA NUOSABYBE (REAL ESTATE)
NUOSAVYBĖ NEJUDINAMO TURTO, TAI YRA ŠMOTAS ŽEMĖS, KURIOS NIEKAS NEGALI PAVOGT, sudegint, 
pasendint ir iš mados išeiti, pakolaik tik pats gyvensi ir tavo vaikų vaikai, vis vien tas kampinis lotas ar ta žemė bus 
ten įkur'nupirkai nejudinta ir jos vertė vis kils brangin kožną metą pakolaik tik skaitlius" gyventojų dauginsis. Kožnas 
mažuolis kūdikis pasaulyj gimęs vis pakelia vertę jūsų nuosavybės.

NUOSAVYBĖS DOVANA PILNAI AR DALINAI INMOKĖTA JŪSŲ SUNUI AR DUKTEREI DUODA JSPUDY 
ar paproti taupinimo į Amžinos Ateities Savystovystę (Independence).

• PIRK NUOSAVYBĘ IR UŽLAIKYK JAJA, O JI TAVE UŽLAIKYS SENATVĖJE.

BANDYK KALĖDOMS DOVANOT NUOSAVYBE '
Naujoji Lietuvių Kolonijoj Spring 

didelių lotų su miškais šią savaitę.

Daržovėms Lotų, Kanos tiktai

$300
$100 įmokėt, $10 į mėnesį

14 ir !/a akro dydžio lotai ant aukštų 
' ikalnų su lapotu mišku

$650
$150 įmokėt, $15 į mėnesį

Biznio lotai ant Archer Avė, gatve- 
karių linijos tik po 

$1250
$400 įmokėt, $25 į mėnesį

Kainos ant visų lotų nuo Kovo 1 d. 
1928, bus pakeltos 30% brangin.

Jeigu dar ne esi matęs šitos puikios 
Lietuvių Kolonijos, tai nepamiršk nu
važiuot pamatyt per šventes. Musų 
Subdivizino Ofisas bus atdaras.

Forest pirmiaus vadintas Willow Springs negirdėtas pigumas ir išpardavimas

O ten rasi šimtus Lietuvių šeimynų laimingai gyvenant po dideliais medžiais ant aukštų kalnų, kurie turi didelius 
daržus prisiauginę visokių savo daržovių, vištų ir šviežių kiaušinių, kurių jiems pirkti nereikia.

šviežias, tyras ir gyvas oras ilgam gyvenimui kaip tik Lietuvoj ir čion pat arti, bet užtektinai nuošaliai nuo visų 
dirbtuvių smarvės ir durnų.

S. P. KAZWELI.
(S. P. Kazlawski žemės savininkes)

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST.
P. O. Willow Springs, III., Phone Willow Springs 61

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospcct 2102
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviai politikoje

Pradžioje šių metų, rinki
niams atėjus, pasirodė, kad lie
tuviai nėra susiorganizavę. Pa
sirodė. kad reikalingas yra cen
tras klubų. Tai 13th Ward 
Boosters nuo Town of Lake, ir 
Lithuanian Citizens VVorking- 
mens Benevolent Club iš West 
Side per vadovystę adv. J. Ku- 
chinskio sušaukė kitų kliubų 
atstovus, kad bendrai suorga
nizuotų lietuvių politinius kliu- 
bus j vieną bendrą centrą.

Kada jau buvo sušauktas su
sirinkimas. iš sukviestų kliubų 
atsirado delegatai nuo 11-kos 
kliubų, viso kurių Chicagoj 
yra apie 18. Taigi pasirodė, 
kad musų užmanymas buvo at
jaustas suvienyti lietuviškus 
politinius kliubus i bendrą cen
trą. Adv. J. Kuchinskas, pir
mininkas to susirinkimo, išaiš
kino delegatams tikslą ir rei
kalingumą tokio Centro ir ką 
jis galėtų nuveikti. Delegatai 
pasiryžo dirbti, kad jų kliubai 
prisidėtų prie Centro, ir išrin-i 
ko valdybą veikti suorganiza
vimą.

Jonas Kuchinskas, išrinktas 
pirmininku, yra narys Lith. 
Citizens VVorkingmėns Ben. 
Club iš West Side, Vaclavas 
Pierzinskis, išrinktas 1-mas 
vice-prezidentas, taipgi yraj 
vice-prezidentas 13th Ward 
Boosters, Anton Vilkas, išrink
tas 2-as vice-prezidentas, yra 
prezidentas Lithuanian Repub- 
lican Club of Brighton Park, J. 
Mezlaiskis, išrinktas kasierium, 
užima tą pačią vietą South 
West American Lithuanian Po- 
litical Club, E. A. Kareiva, iš
rinktas kaipo sekretorius, yra; 
darys 18th Ward BooštėVs/ o 
A. J. Kareiva yra pirmininkas i 
patarėjų komiteto, ir J. B. Bor- 
den, pirmininkas pildančiojo 
komiteto.

Taigi matome, kad valdyba 
ir komisijos susideda iš gabių, 
ir veiklių asmenų, kurie atjau
čia reikalingumą šios organiza- .. i
C1JOS.

Rinkimams atėjus šį pava-j 
sarį, prisidėjom prie republiko- 
nų partijos ir davėm paramos, i 
Tuose pačiuose rinkimuose lie
tuviai irgi turėjo savo kandi-1 
dalus, būtent į aldermanus, 
Vaclovas Pierzinskis iš 13-tos 
VVardos ir Joseph Badomski, iš 
21-mos. Nors Šie kandidatai 
pralaimėjo, bet mes veikėm ir 
nu veikėm ką nors politikoje. 
Nors musų yra nauja organi
zacija, bet pilna energijos, mesi 
nenustojom ir veiksim toliaus.!

Praėjus rinkimams, buvo; 
sumanyta surengti pikniką ir, 
buvo išskirta diena ir vieta, j 
kur. Liepos 4-tą, Justice Park 
darže, Justice, III., įvyko tund
ras lietuvių amerikonų politi
nių organizacijų piknikas. Prie 
pikniko surengimo prisidėjo 
valdybos ir nariai visų kliubų 
ir sėkmingai tvarką vedė.

Šį rudenį buvo sušauktas su-i 
sirinkimas ir nors naujų už
manymų nebuvo kaslink politi-1 
kos, bet pasiaiškino, kad per 
musų Centrą ligoniai, reika
laujantys miesto pageliais. ga- į 
Ii šauktis į Centro valdybą, 
kuri jiems galėtų pagelbėti.

Dabar esam pasiryžę dirbti; 
kad prikalbinus visus politinius i 
kliubus j Centrą, ir kada ateis 
svarbus ^rinkimai ateinančiais, 
metais, kad li^uviai galėtų į- 
sigyl kandidatų nr juos išrinkt 
į valstybines vietas.

Šita tiktai galėsime nuveikti, 
jeigu išvien dirbsime, ir dirb
dami išvien negriausime, bet 
duosime daugiaus stiprumo 
šiam sumanymui.

Iš veikliausių delegatų nebū
tų prošalį paminėt jų vardus, 
ir kad jų klubai vėl išrinktų 
juos jų reprezentuoto ja i s. Iš 
llumboldt l’k. Indepcndcnt Po- 

litical kliubo, A. Walskis, Seki’ 
C. Kairia Pres., ir J. Grigaitis. 
Iš 13th Ward Boosters, A. J. 
Kareiva, V. Pierzinskis, Wm, J. 
Kareiva, J. Gaižauskas ir E. A. 
Kareiva.

Iš Lithuanian Citizens Work-
ingmens Benevolent Club, S. 
Pangonis, Adam Bartus, M. 
Palunas ir kiti.

Lietuvių Piliečių Brolybė, 
Anton Zellon ir A. Jarmoska.

Lithuanian American Repub- 
lican Club, Walter Jaukstis ir 
J. Kadomski.

American Lithuanian Citi
zens Club of the 12th Ward, J. 
Eringis.

South VVest American Lith
uanian Political Club, J; Locai- 
tis, J. Mezlaiskis, ir J. Dishius. >

Azukas Political Club, Jo
seph Azukas.

Lithuanian Republicari Club 
of Brighton Park, A. Vilkas,1 
W. Jozaitis, M. Dūda.

Iš 9th Ward Political Club, į 
Stanley Misiūnas ir A. L. Tho- i 
mas.

Iš 20th Ward Political Club, 
Joseph Dabulski, William Bui- 
shis, ir D. FabiJonaitis.

Pamatysim ką nuveiksim at
einančiais metais.—Kliubietis.

Visiems
Esu komunistas tvirtas, 
Raudonas, kaip vėžys virtas, 
l’ž Rusiją piestu stoju, 
Aukas pats sau sąvartoj u.

Aš ištikimas komisarams, 
Spyčių drožiu proletarams.
Jie mokytu mane stato, 
Mat, akli, taigi ir nemato.

Ir fašistai musų broliai \ 
Jau daėjo iki toliai,
Kad išmoko ko dar nemokėjo,— 
Diktatūrą pamylėjo.

Ėmė garbint Voldemarą 
Taip pat, kaip mes komisarą. 
Musų principai jiems tiko, 
Idant neapkentus cicilikų.

Ygitaciją varysim,
Bendrą frontą sudarysim, 
Fašistus mes pasikviesim, 
Savo dešinę ištiesiin.

— Pustapėdis.

North Side
.. <—■■■--

Sandaros 23-čia kuopa lai
kė priešmetinj susirinkimą 
l.iuosybės salėje, gruodžio 16 
I. Pats susirinkimas buvo 
skaitlingas ir gyvas.

Kuopos valdybon išrinkta iš 
šių sandariečių: K. Rugis— 
pirm., St. Jokubauskas -t— vice- 
pirm., K. J. Semaška — nuta
rimų rast., P. * I larmonas — 
turtų rast., A. Žile — iždin., 
K. Čepukas ir Jokubauskas — 
organizatoriai.

Delegatai į Draugijų Sąryšį
— Jokubauskas ir P. Zemec- 
kas; j Sandaros 4-tą apskritį
— Čepu kas, Semaška, kun. Za- 
linkovičia ir P. Indrelė; j Ba
sanavičiaus Komitetą — J. Kau
linas ir kun. Zalinkevičia. Kaip 
matosi, tai visi yra nuoširdus 
ir darbštus žmones, kurie ga
lės pasidarbuoti savo organiza
cijos naudai.

Sandaros kuopa plačiai svar
stė apie tolimesnį palaikymą 
Liuosybės salės, nes kontrak
tas su savininku baigsis gegu
žės mėnesyj, o draugų atsto
vai ir veikėjai sviruoja dėl to
limesnio jos palaikymo. Prie
žasčių yra daug šiame klausi
me; bet kuopa nutarė laiky
tis tik iki gegužės mėnesio.

Sandariečiai pagerbė savo 
veikėją

Sandariečiams daug dirbo p.

Iš Lietuvos parga
bentos knygos

Didžiausias pasirinkimas įvairių 
teatrališkų veikalų, dainų ir geriau
sių kompozitorių muzikos gaidų; 
įvairių mokykloms vadovėlių, Lietu
vos žcmlapių, pasakų^ apysakų, ro
manų ir šimtais kitų gerų knygų 
yra gaunamų pas

A. OLSZEWSKI
3241 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Rugis, Čepukas, Žile, šliaute- 
ris, o vėliau p. Jokubauskas, 
kun. Zalinkevičia ir Harmonas. 
lk‘t K. J. Semaška yra taip 
senas sandarietis, kaip yra se
na Sandara. Kaip yra žinoma, 
Semaška jau darbuojasi virš 
15 metų visuomenės dirvoje.

Taigi kuopa nutarė pagerb
ti savo darbuotoją, K. J. So 
mašką. šiame reikale išrinkta 
komisija iš pp. K. Čepuko ir 
P. Indrelės, kad jiedu pasirū
pintų dovana. Žinoma, dovana 
niekados neatlygins darbuoto- 
jui, bet kad organizacija tokį 
žinksnį daro, tai tik priduoda 
malonumo ir 
nam veikėjui tęsti visuomeni- 
iį darbą toliau.

Kuopa nutarė surengti balių 
su Šokiais bite kada’ po šven
čių. — Narys. -

drąsos kiekviie- sis

Peoples” džiaugiasi 
Kalėdomis

Kalėdos yni kokia tai keista 
šventė, kuri kad ir vargingiau
siam žmogui priduoda tam tik
rą džiaugsmą, tam tikrą pasi
tenkinimą ir gerą ūpą. Labiau
sia pasitenkinę yra, žinoma tie, 
kuriems einantieji metai pra
ėjo su geru pasisekimu.

Kada “Naujienos” sumanė 
■Jažinoti ir apruokuoti, ant: kiek 
patenkinti yra šiais metais mu
sų biznieriai ir pavedė man iš
tirti ūpą Peoples Furniture Co. 
žmonių, tai štai ką aš, kaipo 
ėmytojas patyriau.

Visų pirma reikia pasakyti, 
kad Peoples Furniture yra ri- 
džiausia ir turtingiausia gry- 
lai lietuviška krautuve Ameri
koje; na ir kad priseina turė
ti reikalas su didelėmis įstai
gomis tėmijimo dalykuose nė
ra labai lengvas užsiėmimas. 
Bet aš einu ir tėmiju.

Ant Halsted gat., tarpev 19- 
os ir 20-tos, yra didelis na- 
nas užimantis 5 lotus žemes. 
Tame dideliame budinke randa
si viena “Peoples” Krautuvių ir 
užima visą pITITOlilTĮ aukštą ir 
skiepą. Ant grindų prikrauta 
rakandų, pianų, pečių, lovų, 
jlektrikiniir lempų, ledaunių, 
kamodžių, skrynių, karpetų, 
kaurų, beibenis vežimėlių ir šim
tai įvairių dalykų ir dalykėlių; 
) tarp tų dalykų vaikšto pir
kėjai ir tarp pirkėjų pardavė
jai kompanijonai.

Ponas J. Nakrošis čia vyriau
sias bosas: jis parėdymus da
vinėja, jis kitų pardavėjų gin
čus su kostumeriais dėl kainų 
išsprendžia; p. J. A. Krukas pri
žiūri, kad krautuvė visados bu-l 
tų pilna daiktų; jis tvarko, jis 
perka, jis skelbimus rašo; p. V. 
Makaveckas raštinės reikalus 
prižiūri; o tykusis p. D. Šimai-1 
tis kostumerius priima. Bet ne 
vien tik p. Šimaitis kostumic- 
rins priima, ale ir visi kiti.

4177-83 Archer Avė. yra ki
ta krautuvė. Ten irgi pilna įvai
rių daiktų. Ten bosu yra p. M. 
Kežas, o jo pagelbininkais pp. 
A. Lapenas ir S. A. Krukas. 
čia taipgi pilna žmonių, dau-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems musų pažįstamiems, drąugams ir 

' rėmėjams

J. F. RADŽIUS
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
3238 S. Halsted S t.

Tel. Victory 4088

‘ ' I

NAUJIENOS, Chicago, TU.1

vie-

ginusia iš Brighton Parko ir 
iš Marųuette apielinkės.

“Kaip biznis?”, kląusiu 
nų ir kitų.

“Gerai!” sako.
“Ar manote turėti smagias 

Kalėdas?”, klausiu toliaus.
“O je” sako, “turime daug 

draugų, daug patenkintų kos t li
menu, ir nors nepadarydami 
labai didelių pelnų, jaučiamės 
gerai”.

“Na, tai linksmų Kalėdų!” 
sakau.

“Ačiū. JLinksmų Kalėdų jums 
ir visiems!”

Ir taip sužinojau, kaip jau- 
Peoplvs” per Kalėdas.

— Reporteris Pupa.

Kensington
Nelaimė lietuvių šeimynoje

važiavo su savo 
, 5 metų vaiku-

Ties 111-ta

Ketvirtadienyje, gruodžio 22 
d., apie I vai. po pietų, žino
mas Kensingtono biznierius lie
tuvis (turi grosernę ir bučer- 
nę), gyvenąs adresu 160 Ken
sington avc., 
sūnumi Jurgiu 
čiu, automobiliu, 
gatve ir Stewart avenue, ant 
jų automobilio užbėgo pasažie- 
rinis traukinys.

Nelaimėje vaikutis buvo taip 
sunkiai sužeistas, kad jis mirė j 
pakilioje j ligoninę. Galva bu-i 
vo perskelta. Vakar 2 vai. po 
pietų .buvo koronerio tyrinėji
mas pp. Eudeikių laidotuvių 
įstaigoje, 1605 So. Hermitage 
avė. Laidotuvės pirmadienyje į 
Visų šventų bažnyčių, o iš ten 
i šv. Kazimiero Kapines.

— Rep.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. šv. Mat. Apaštalo 

priešmetinis susirinkimas įvyks pir
madieny, gruodžio 26. 1927, 7:30
vai. vak., Lietuvių Auditorijos salėj, 
3133 So. Halsted St.

Visi nariai bukit laiku, nes yra 
daug reikalų nutarimui.

Taipgi bus renkama nauja val
dyba sekantiems metams.

A. Bągailiškis, rašt. 
---------------------------- 1 _______

JURGIS ŽEMAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 5:45 valan
dą vakarą, 1927, sulaukęs 5 
m. amžiaus. A a Jurgis gimė 
sausio 22, 1923, Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Emiliją, po tėvais 
Norkaitę, tėvą Jurgį, seserį 
Emiliją ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
160 Kensington, III.

Laidotuvės įvyks Pahedėlyj, 
Gruodžio 26 dienų, K vai. ry
te iš namų į Visų šventų pa- 

' rupijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingoj .pamaldos už 
včlionio sielą, h Iš ten bus 
nulydėtas j šv. ‘Kaziiinero ka
pines.

Visi a. a. giminės, draugai 
rr pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį palarnavųimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Tėvai, Sesutė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Eu

deikis. Tel. Yards 1741.

PRANEŠIMAI
Ilnivey, III. Harvevs Lietuvių 

Amerikos kliubo susirinkimus įvyks 
nedėlioję, gruodžio 25 d., 2 vai. po 
pietų. Taigi visi nariui esat kviečia
mi atsilankyti.

Fin. rašt. A. L. Skirmontas.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte laikys mėnesinį susirin
kimų antradieny, gruodžio 27 dieną, 
šių metų, S vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet., 3133 South 
Halsted St. Draugijų valdybos ir 
atstovai būtinai malonėkite pribūti.

P. K., rašt.

JUOZAPAS ŠNEKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 dieną, 7:00 valan
dą vakaro, 1927 m., sulaukęs 
35 metų amžiaus, gimęs Šakių 
ap., Slavikų parapijos, Pus- 
dešrių kaimo. Amerikoj išgy
veno 15 metų, paliko didelia
me nuliudime 4 pusbrolius: 
J. Bakšį, P. Snickų, Praną ir 
Joną Dailydžius, o Lietuvoj 
tėvus, 3 brolius ir 3 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3123 So. Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
Gruodžio 24 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų j Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo šnicko 
giminės draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pushrolioi ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
" borius Eudeikis, Tol. Yards 

1741.

jrDanny. 
randasi

Gruodžio 
iš namų

godui in-

ONA BACEVIČIŪTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 dieną, 3 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukusi 
19 metų amžiaus, gimusi Chi
cagoj, paliko dideliame nuliu
dime tėvus, RJarijoną ir Joną 
ir du broliu, Jurgį 
Kūnas pašarvotas, 
2545 W. 39th Place.

Laidotuves įvyks 
26 dieną, 8 vai. ryto 
į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus 
gos pamaldos uė velionės sie
lą, o iš ten 
šv. Kaimiero kapines.

Visi A. A. Onos Bacevičiū
tės gimines, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika.

buis' nulydėta į

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LAGHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojas

2314 W 23rd PI.
Chilago. IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Boosevelt 2515 - 2516

Simpatiškas — 
WM andagus —
■ Geresnis ir Pi- 

(JBgesnis Už Kitų 
F Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
I'AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage AvO. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 • 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1110 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS •

Auburu Avė., Tel. Bhd. 32013201

Lietuviai Advokatai o j ai

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piel 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Griiiua) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland A Ve. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Repuhlic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 North State St., Rooin 1012 

Phone Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.
, Bridgeporte Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12^
Tel. Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab 
sraktai. — Ingalio.iimai. — Pa skobi 
pinigų 1 i'* 2 morgičiams. x

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 yVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22«d SU. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Nantu Telefonas Republic 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 South Michigan 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namu Telefonas Pullman

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

A. A. OLiS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ię toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boalevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 \ 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory G279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So.
Valandos: ntiu 

Nodėlioj

St.
8 vakare, 

10 iki J.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kump. 18th St., 3 auRŠtas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 'v. dieną.

Phone Canal 0523

JŪSŲ AKYS

Jūsų skys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS
3433 So.;Halsted St.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

. Phone Victory 1115
Baigusi ak u še- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pėnsy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose /reika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą.
Valandos nUo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 Ir 7\-8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija C640 S. Maplcvvood Avė.

Tol. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

I, L DAVIDONIS, M. 0.
4910 So. Michigan Avc.

Tel. Kenwead 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vak vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3461 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo G iki R vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Td. ’ioulcvanl 05.37

DR. MARYA 
DOWIAT SASS

1707 W. 171h St.
Valandos nuo S iki 12 dieną, nuo
Ii iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

(CoiiUnued un page 8)
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Lietuviai Daktarai
(( ontinued fn»in P'iąe t .'i D<)

I' ivi'liiine Hepoblic 0083

Dr. V. 8. Milaszewicz
Dentistas

2559 \Vest 63rd Street 
(’or. RoekweV S’ 

Valandos nuo 9-12, 1-5. 6-8 vakare
IIICAGO Ui..

Kraujo, odos, chroniškas
slapta* ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

šeštadienis, Gruodžio-DecNAUJIENOS, Chicago, TU

įvairus Gydytojai

Miscellaneous Real Estate For Sale 
Nainai-Žemi Pardavimui

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai_____

PARDAVIMUI Montana kanarkos 
pigiai, 1750 W. 21 PI. ir Wood St.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avenue, Koom 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: l iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunxwick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathernuu

DR. J. W. 8EAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slale dengtas, vi
nys ir cementas, $2 rulonui, balta 
maliava, $1.75 galionui. 2553 W. 
Madison St. Tel. Seeley 6065.

A. K. Rutkauskas, M. I).
4442 South VVtslern Avenue 

Tel. Lafayette 4118
\ a i a n d o s 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .........

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 luboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

4

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Kea^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Proapcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
įCLASSIFIED APS?]i

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ruy laboratorija 

7054 S. Westem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

Educational
Mokyklom

Off. fl res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Den tįstas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliotus nuo 11 iki 1 po pietų

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką ir ( 
pigiai. Mokiname dienomis ir va- ■ 
karais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phjne Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus

OR. MARGERIS
3421 South HalMed Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų, tyuo 6:80 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

iki

'telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2403 \V. 63rd St., Svite 3.
Prospect 1028 j

Kės. 2359 S. Leavit St., CaiĮal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7Ūki 9 

Nedėlioj pigai sutarlr

fvairus Gydytojai ;
Ofiso Tel. Victory 6893

Rez. Te'. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 pc piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Pinza 3200

DR. IIERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligas 
vyrų, invterų ir vaikų pagal naujau
sius metodui* X-Ray Ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofiso ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį Su. Shore 2238, Bou<evard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blve Itdand Are. 
Vai. 2-4 no pint, ir 7— 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

PATENTAI, COPYRITED IR 
VAIZBOS ŽENKLAI 

FRANK J. SCHRAEDER, Jr. 
Patentų advokatas naujoj vietoj 

32 W. Rnndolph St. 
Kambarys 1214. Tel. Franklin 3900. 
Vala.ulos nuo 10 ryto iki 5 po pietų. 

Vakarais pagal sutartį, 
įsteigta 1909. Ofisai Washingtone 

svarbesniose kituose šalyse
ir

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, filmas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American Stove 
Kepair VVorks, 3110 Wentworth Avė. 
Phone Victory 9634.

Brighton Greasing & 
Washing Station 
3935 Archer Avė.

Puikiausia ir moderniškiausia pa- 
. tarnavimo Stotis Chicagoje. Yra 
prirengta vėliausios mados įtaisy- 
rnais.

Atsakantis Greasing 
Red Crown Gąsdinąs 
100% Grynas Alyvas 

Taisymas — Plovimas
Užganėdinančios kainos. Greitas

______ patarnavimas visiems kostumeriams. 
" i Vienas pabandymas pertikrins jumis 
<»iuomi pranešu Chicagos Lie--------------------------------------------

tuvių šviesuomenei, jog aš j PLUMBINGAS ir namų apšildy- 
atidariflu ma8. Neveik nieko įmokėti, 2 me-aLiuuuuu tams išmokėjimui, įvedimas ekspertų

MUZIKOS MOKYKLA PlumbingCo. Tel. Beverly 9384

1118 N. Hoyne Avė.
NORTH SIDEJ

irt'ba Triangle 7088. 9931 So. Wood 
St. Atsinešk š| skelbimą su savim.

Financial
Finansai-Paskolos

JEI JUMS REIKIA PINIGŲ 
DEL ŠVENČIŲ

Tai paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2‘/4 nuošimčio ir lengvais išmo; 
kėlimais. Be jokio komišino.

S. OSGOOD,. 
2231 D. Division St. j 
Te.. Armitage 1199.

$900 GROJIKUS PIANAS, suo
liukas. roleliai, cabinet už $95.

Atsišaukit 
6136 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

iš

Išpardavimas 
Bargenai 

sandėlio ir sugrąžintų ] 
išpardavimas pigiai 

grojiklis pianas .............

Utarninkais, Seredomis, 
Ketvergais ir Pėtnyčioins 

Tel. Armitage 0908
SOUTH SAIDEJ 
4502 S. Honore St. 
Panedėliais ir Subatomis 

Tel.x lafayette 5287
Mykolos Petruševičius

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas r Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
k irų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
kų (rauti gerą durbą su geru mokės
im Darbą surandame $20.00 ir $40 

mokame besimokinant. Irgi mokina 
me važiuoti, 
daugiaus.

Instrukcijos $15.00 1»

SCHOOL 
'tadiMin•tnv tv

FEDERAL AUTO ENGINEERING

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti a be Iną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 Sn. Halsted St.. Chicago. III.

Miscellaneous
_____Įvairus

RUBTN BROS
NAMŲ STATYTOJA.

415o Archer Avė.
Tel l^afavette 8705—87t<)

Chicago

(■KUKAME

Lietuvus Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

i

ELECTRIC KONTO AKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur doųda 

užganėdinimą. Jvvedam 
d ratus, motorus, taisom 

reikmenis, fikčerius ir 
W. P. Stephan Electric Co., 

2522 So. Halsted St
/ Phone Victory 7452

elektros 
elektros 

t. t.
(notinc.) 

Chicago.

i Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 05G2
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro MorgeČio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms 

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
1618 VV. 18th St.

I. F. DANKOVVSKI, Prez.
C. J. DANKOVVSKI, Sekr. Ižd.

Pirmi, antri ir treti 
morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
nntarnavimas.

Mes perkame 
Lietuvos Bonus

J. S. LOWITZ 
318 So. Dearborn St.

k: i'

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL.
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

TIKTAI $5 PILNA 
EGZAMINACIJA, $5 

Turiu 45 metų patyrimą gydyme 
chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti ne
galėjo jumis išgydyti, atsilankykit 
pas mane. Mano pilnas išegzamina- 
vimas atidengs JUsų tikrą ligą ir jei 
apsiimsiu jus gydyti, sveikata jums 
sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, 
kuris neklaus jūsų kur ir kas jums 
skauda, bet pats pasakys po galutino 
išegzaminavimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY 

20 W. Jackscn Blv., 
netoli State St.

Kambariai 1012, 4015, 1016. 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. Nedė

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

pianų 
...... $90 
.... $125 
..... $15 

Baby* Grand, nauji ........... .’..... $225
Išmokėjimais ąrba 10% 

pigiau už cash

•$50
$600 grojiklis pianas
Uprignt pianai .......

Tie instrumentai yra visi geri ir 
(lilnai garantuoti. Mums reikia vie
ns ir turime tuojau iškraustyti 

vorą. Atdara vakarais iki 9 vai.
Englewood Piano 

House
6512 So. Halsted St.

turime tuojau iškraustyti

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

ta-

MOTERYS 1
Štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ii 
luinberdžiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara .kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIčIA • 
504 W. 33r<) St., prie Normai Avė 

Chicago, III.
PARDAVIMUI 2 spitz šunys, 5 

mėnesių senumo ir 1 buldog, 8 mė
nesių senumo. 4092 Archer Avė. Tel. 
Izafayette 0265.

4 FLATŲ BARGENA9 
prie 67 St., netoli Champlaine Avė., 
4 ir 4 kambarių 'fatai, presuotų ply
tų, modemiškas, garu šildomas, 
$4,000 cash, kaina $17,500. TURI 
BŪT PARDUOTI šj MfiNESJ.
H. J. Coleman and Co.

5857 So. State St. 
Tel. Wentworth 5702

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. MALT and Hop krautuvė parda
vimui, per du metu varomas geras 
biznis. 1600 So. Union Avė.

PAlEšKAU Felikso ir PranciŠko 
Žemaitis, paeina iš Vilniaus apielin-, 
kės. Kas apie juos žino praneškite,l 
busiu dėkinga.

Pe t ronė IC Ta rase v ir z,
Tveriačius, sodžius 
Švenčionių apskr. Vilniaus žemė.

SAMPELINIAI rakandai 50% pi
giau. Metalinės lovos specialumas, 
matrosai, springsai, visokį rakandai 
pigiai.
BOYSEN SAMPLE FURNITURE 

COMPANY
6335 So. Ashland Avė. 

Buvus California Sample Furn. Co.

PARDAVIMUI bučernė, vieta ge 
ra, biznis išdirbtas, duodame ant 
lengvaus išmokėjimo, savininkas tu 
ri kitą biznį. 251 E. 115 St. Tel. 
Commodore 1355.

KAS Ieškot barmenų Marųuette 
Park kolionijoje, štai yra pas mus. 
45x125 lytas prie M a ra uett e Road, 
su visais improvementais, apmokė
tas, greitam pardavimui kaina tik 
$3,500.

Lotas ant 69th 9t. prie Campbell 
Avė. su visais improvmentais ap
mokėtas. Kaina $1850.

Kampas 72nd ir Maplewood Avė. 
83x125. įmokėti $3000. Kaina $6500.

Rezidencijos lotas ant Washtenaw 
Avė. arti 70 St. Del greito parda
vimo $1450.

5 kambarių medinis cottage arti 
63rd ir Kedzie Avė., geroj apielinkėj, 
gatvės ištaisytos ir išmokėtos. Kai
na $2500.
ant

įnešti $1500, arba mainys 
gero loto.
A. N. MASULIS

6641 So. Westem Avė.
Republic 5550

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
kitas biznis ice cream štoras, pri
imsim pusininką, nes man vienarr 
sunku užlaikyti 2 bizniu. Galit 
minėtų biznių vieną pasirinkti.

Kreipkitės
3364 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9264

iP

$250 pigiau atsinešus šį skelbimą
5-5 KAMBARIŲ mūriniai bunga- 

low, stikliniai porčiai, plieno kon
strukcijos, furnace šildomi ant jūsų 
išmokėto loto už $11,9000, cash $500, 
kitus rendos išmokės. Pamatykit mo
delį, 5742 Pensacola Avė. Mes pasta
tysim bile kokios rųšies bungalow ar
ba flatini namą, tik biskį įmokėjus. 
CRACKEL CONSTRUCTION CO.

4328 Elston Avenue 
Room 212 Juniper 9506

' 1 ■—"f ~ —----

Atsakančiame 
Sandelyj 

Rankandai ir Kaurai 
JŪSŲ KAINA 

167, 2 ir 3 šmotų mahogany ir 
parloro setai, $45 ir daugiau.

12G, 7 ir 8 šmotų riešuto medžio 
valgomo kambario setai, $35 ir dau
giau.

13, 2, 3 ir 4 šmotų, riešutiniai 
__ mahogany miegruimio setai. $40
Mums ne- daugiau.

250 kaurų visokio didumo $12 
daugiau.

75 Cowell ir šiaip pavienių kres- 

68 pastatomos liampos $3 ir dau-1 ,, . , . , ,.■ ką kitą. Uz cash, pigiai. Ateikite pa 
NA-' matyti, 2612 W. 47 St.
KU- 
NE-

paštas 
Gontovniki,

Help Wanted—Malė
Darbininkių Keikia

PARDAVIMUI soft drink parloj 
priežastį patirsit ant vietos, greitai 
pardavimas, 5111 So. Wentworth 
Avė.

ir 
ir

ir

SOFT DR1NK parlor pardavimui 
3 kambariai gyvenimui iš užpakalio 
$35 rendos Į mėnesį f 3 metams ly 
sas. Pardavimui pigiai, nes vienr 
negaliu apsidirbti. 510 W. 81 St.

PARDAVIMUI 12 kambarių mūri
nis namas, 2 vanos, elektra, naujas 
fumas, 3983 Vernon Avė., kaina 
$5,000, su mažu cash jmokėjimu. 
H. J. Coleman & Co., 129 E. Persh- 
ing Road. Tel. Boulevard 7769.

MES turiny gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietu
vių su tikra ambicija prie au
tomobilių biznio, 
svarbu jūsų patyrimas, jei tik
jus turite užtektinai apšvietos 
ir reikalingą asmenybę susi- i to J5 -- -
tikti su lietuviais ir pardavi-! gįau.' » '
rieti jiems geriausius automo- i TAIPGI ŠIMTAI KITOKIŲ eu jiems g liausi is au MAMS REIKAINGŲ DAIKTŲ 
bilius. Amerikoj. ; rie turi būt parduoti

Keikia mokėti lietuviškai ir i ŽIŪRINT KOKIAKAINA. rūkytos mėsos, vaikų ap
nirfiti nnrn dirbti .At<. a.r« vakarais iki 10, nedelio- kitų mažmožių krautuvė. T

Jei jus tiksite tam darbui l Available Storage 
nes jums nurodysime kaip bu- į 7732 stoney Island A v. 
ti pasekmingu. '!------------------------------------;-------

Atsišaukit asmeniškai ir at- SINGER siuvimui mašinos, de- 
.. v. . ... ; monstruotos ir pertaisytos, $10 n5ineškit SU savim Šį skelbime}. , daugiau arba išmokėjimais. Atjsi- 

Roscdand Motor Gar Co., {neškit šį skelbimą gausite 2% pi- 
IO857 Michisan Avė. ' s'iau- 4261 C°',a|5<i Grove Ave-

PARDAVIMUI grosernė arbi 
mainysiu j automobiliu arba j bil<

PARDAVIMUI grosernė saldainiu 
vaikų anrėdalų ji 

uriu grei' 
I parduoti, todėl leisiu pigiai, 198f 
j Canalport Avė.

GRUODŽIO mėnesiui. Jei jus atsi- 
nešite- šį skelbimą mes duosime jums 
$1000 pigiau bile už kokią gražią ir 
naujos mados murinę bungalovv, vis
kas yra modemiška. Geriausis barge- 
genas Chicagoj, Tiktai tris liko. Ma- 
tykit mane šiandie. M R. HULL, 3801 
N. Crawford Avė. Tel. Irving 3631.

BUČERNĖ jšsimainp ant namo 
priežastis patirsit ant vietos. B 
V. 3404 So. Morgan St. Tel. Yard: 
1571.

PARDAVIMUI gražios cottages, 
murinės po 5 kambarius, tile va
nos, elektrinės ledaunės, garu šil- 
lomos, pigi kaina, išmokėjimais, 
ipžiurėkit 9926-52 Normai avė. ar- 

Box 1009
ba phone Beverly 7900. Jei atsineši- 
te šj skelbimą nuliesime $250 pigiau

.........  „ „I Gruodžio mėnesyj tiktaiREIKIA agentų pilną arijai... X1 .. .... 7, z- 1 Atsinešk su savim šj skelbimą, mespusę laiko ^ali’<iirbti. Geras m o-Į nuteisime jums 10% pigiau 
kesnis. Atsišaukite: . I? »m»W P«>lo'o setas ............... S35

, -7 šmotų valgomo kambario se-
J. G. KOIOSKY, j tas .........  $15

Gasiniai pečiai .................. .’........... $6
Pastatomos liampos ................... $3

ir aukščiau
3 tikri walnut miegruimio setai $65
4 šmotų walnut miegruimio se

tai .............................................. $119
Kietoms anglims pečius ........... $15

ir daugiau
Krėslai, supamos kėdės, victrolos, 

radios, pianai, dreseriai ir bufetai.
Schwarts Bros.

Storage Co.
(>4() E. eist si.

5221 So. Halsted S L,»Chicago.
Ryto nuo 8 iki 9. Vakarais 

nuo 5 iki 9. Nedalioms nuo 9 
iki 3 po pietų.

Furnished Rooms
LIETUVIŲ KOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
te, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, 1LL.

STOP
Stok, pagalvok, kur gausi šviesų 

ir šiltą kambarį. Po tuo numeriu vi
sados, nepamiršk niekados. Su val
giu, kaip norėsi, galima ir pigiai 
pragyventi. 3534 So. Parnell ,Ave. 
Klauskite Restaurante, Yards 5725.

Pastatomos liampos, $7 ir daugiau. 
Parloro pečiai, $12.50 ir daugiau. 
3 šmotų parloro setas, 29 ir daugiau. 
Victrolos, $35 ir daugiau. Kaurai 
9x12, $15 ir daugiau. Bufetai, pia
nai, krėslai. Mes turime pilną pa
sirinkimą namų rakandų. Atsineškit 
šj skelbimą su savim gausit 5% pi
giau. Garfied Firefroot Storage Co., 
5929-31 S. State St.

RENDAI kambariai dėl pavienių 
vyru, gali ir du gyventi vienam 
kambaryj. Kam reikalinga, kreipki
tės 2113 So. Halsted St. Phone 

’ Canal 5177.

--------------------- ,------------- —----------
ANTRIEJI morgičiai hyle kokia su 
ina. padaryti ir nupirkti į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

R. EPŠTEIN, 
155 No. Clark SI.

Roum 820 Central 6260

RENDON gerai įrengti, furnišiuo- 
ti kambariai, vaikinam, merginom ir 
vedusioms, 2953 S. Michigan Avė., 
Tel. Calumet 3982.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

KIMBALL grojikliai pianai, biskį 
vartoti, su benčiumi if roleiiais, $85. 
Atsišaukit tuojau, 1723 So. Ashland 
Avė. 1 fl. f ton t.

100 ELECTRIC Radios, 6 tūbų, 
įrengtas, kol jų yra, $98.50, 1 me
tai dėl išmokėjimo, 1723 So. Ashland 
Avenue.

JEI JUS norite tikro radio pa
tarnavimo. atsišaukit

DELIGHT SHOP.
3428 W 63rd St. Hemlock 3352 

Pilnas pasirinkimas Radios

PARDUODU keturių kambarių 
rakandus, labai pigiai. Po 5 vakare 
subatoj, nedėlioj iš ryto iki 1 vai. 
701 VV. 31 St. (1 fl. rear).

Automobiles
Nash Motors praneša, 
kad padarė naują Im
perini Limoziną-Sedan

PARDAVIMUI restauranas arb; 
soft drink parlor su roondnj< kam 
bariais. Galima pasiskirti, nes tu 
ritu du bizniu. Vienam name ran
dasi 16 kambarių, o antram 14. Del 
vyrų laikymo.

2113 So. Halsted St.
\ Phone Canal 5177

Pardavimų batų krautuvė, pigiai 
Būdomas vienas negaliu prižiūrėti 
dvi krautuves. 1978 Canalport Avė

7 KAMBARIŲ medinė cottage, 3 
kambariai apačioj ir 4 viršui, gali
ma padaryti 2 flatus, tiktai $5,200; 
įmokėti $750, kitus mėnesiniais iš
mokėjimais, 7319 So. Oakley Avė. 
EVERGREEN REALTY CO . 9201 
So. Western Avė., Tel. Beverley 7330 
Pastatysim ant jūsų loto be jmo- 
kėjimo bile kokį bungalow arba 2 
flatų namą.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė. Geras biznis. Parduosiu pigiai. 
1406 W. 14,th St.

-A

PASIRENDAVO.J A arba parduo
siu 50x23 pėdas storas ir 4 kamba
rių fialas. Gera vieta bile kokiam 
bizniui. Galima ir be flato ren 
duoti. Kasdien visą dieną arba ne 
dėldieniais 1—10 vai. vak.
3827 Archer Avė. Lafayette 9182

MINKŠTŲ IR KIETŲ gėrimų vie
ta. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu. Uždirbau pinigų ir noriu p? 
silsėti. Pasiskubinkite, gausit bar 
geną.

Pašaukit /
Lafayette 6036.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
b,ungalow ir dviejų karų-gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitčs

6409 So. Kedzie Avenue

Bargenai

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui____

PARDAVIMUI 160 akrų, 45 ak 
rai dirbamos, 30 akrų miško, 8f 
akrai ganyklos, visa aptverta. Gri 
čia ir tvartai tik už $2,600, be gy 
vulių.

ANTRA farma 80 akru, 40 akn 
dirbamos, 40 akrų ganyklos. Visi 
aptverta, gričia, tvartai,' garadžius 
kiaulydė, vištinyčia, įvesta vanduc 
tik $3,000.

BELIX B1RDIKSTIS 
26 W. U6th St. 

Tel. Commodore 0721

BIZNI AVI LOTAI ant 71 St. 
£5x125, kaina ....................... L $3,200

KITAS 30x125, kaina ....... 4,000
Kas norite gauti bargenų, pasi

skubinkite.
Kreipkitės

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė.

Tel. Republic 5550

ant 
užNash motors kompanija praneša, 

kati ji dabar padarė naują šešių 
vestibnle sedan, 7 pasažierių mode
lį, su stikliniu fionte pertvarų.

Tas karas vadinamas Imperini 
Sedan ir yra tinkamas dėl važinėji
mo turint šoferį. Sampeliai jau 
randasi pas NasK pardavinėtojus vi
soje šalyje. Šio modelio kaina yra 
$2,126 f. o. b.

Stiklas kuris atidaliną draiverj 
nuo pasažierių yra iš dviejų dalių. 
Tuo budu jei norima galima gauti 
privatiškumas, bet kuomet s'avinin- 
kasipats valdo karą, pertvaras gali 
bul atidarytas ir sujungtas frontas 
su užpakaliu.

Šiame naujame kare gali lengvai 
sutilpti 7 pasažieriai. Sėdynės yra 
mohair dengtos, minkštos ir pato
gios, visas medis vvalnut užbaigimo, 
yra vanity case ir rūkymui setas.

šis naujas karas yra didelis, gra
žus ir stiprus. Bet jis užlaikyti nė
ra brangus. Pamatykit jj.

Real Estate For Sale
' N amai-Žemė Pardavimui

TIKRAS BARGENAS. Pardavi 
mui 2 aukštų, 3 pag. namas po r 
kambarius ir 7 kambarių cottag~ 
nebrangiai, už fiską $7800. Savinin 
|<as 4447 So,.Honore St.

na-

PARDAVIMUI arba mainy
mui 3 flatų mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, kaina $13,- 
500. Savininkas mainys 
farmos arba priims lotus 
oirmų įmokė j imą.

3 pagyvenimų mūrinis
nas, su visais įtaisymais, kai
na $7,500, savininkas mainys 
uit' bile kokio biznio arba lotų.

40 automobilių talpinantis 
Taraž biznis, renda pigi, lysas 
5 metams, parsiduoda pigiai. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
5833 So. Western Avė.

Tel. Hemlock 6151.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 namait 1 namas til 

užbaigtas 5-5 kambariai, šiltu van 
deniu šildomas, antras namas 5 
ruimai, viriai 2 ruimai, apačioj 
funrnisu šildomas. Balima veikt' 
su mažai pinigų arba mainysiu ant 
didesnio ar mažesnio ar ant lotų.

7230 So. Talman Avė. 
Tel. Republic 8935

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklj pianą su ben
čiumi ir voleliais už $65 cash.

M R. JARTZ, 
2918 Milvvaukee Avė., Ist floor

2-RUS MORGICĮUS 
Padarome-j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

* • s ‘ .

PAS.TEBRKIT šitą skelbimą 
bargenų Muzikalių Instrumen- 

AR jums reikia pinigų? Privatifi tų Bargenai No. 1. 
kas žmogus turi pinigų investuoti j 

Dn iv. C i vi n’ i »eal estate 2 morgičlus, 4% komiso.!nriugeport Famting |Ct Helberg, 192 N. Clark, rm. 606
Tr Dearborn 4646.

PLUMBINGO materiolas visokios 
rųšies, naujas ir vartotas, pigiai, 
toileto outfitaa $10, 17S3 N. Cicero 
Avė. Berkshire 4772.

& Ha r d wa re Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą. stiklus ir t.

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČ10NIS, Sav.

Duokit SMUIKĄ
KALBOMS.

Mes turime keletu pilny mie- 
rų ir mažų mierų smuikų, ku
lias parduosime po <$7.50,t. TURIME pinigų 2 morgičlams, N.

“arba N. W. side, 4% komiso, 6% , 
nuošimčių, viskas teisėtai. Mayfalr smičiumi ir skrynute.
Finance T rust, 4528 Lavvrence Arę., <u vr a VttriJ’iT t
Jei. Palisade 601 & 4 914 MAXWELL ST.

SU

WILLIS KNIGHT, sėdau, vėliau
sios mados, parduosiu už $350. arba 
g-eridusj pasiūlymą. Man reikia pi
nigų. Karas gerame stovyje, prak
tiškai naujas, maleva da nėra nei 
įbrėžta, su gerais tajerais, heateriu 
ir daug- ekstra dalių. Kainavo man 
$1650.

Gali matyti bile kada ir visą 
na nedėlioj.

3645 W. Polk St.
Apt. 1.

die-

namas su
Randasi <5200 So

6 RUIMŲ medinis 
$1,000 skolos. 
Millard Avė. Mainysiu ant dviejų 
flatų namo, lotų ar biznio. Pašau
kite: lafayette 7193.

po 6 kam b.

PUIKUS LOTAS Brighton Parke, 
pusė bloko nuo lietuvių bažnyčios. 
Tinkantis dėl bungalow arba dvie
jų flatų namo. Ko,s norėtų aosi- 
gyventi Brighton Parko kolonijoj 
ir sutaunysite $1,000 budavojnnt. 
Atsišaukite »as kontraktorių:

Juozas Vilimas, 4558 S. Washte 
naw Avė. Phone. Virginia 2054.

So. Kedzie, 
muro namas

STANKO fl COMPANY B A REN Al
2 fl. po 4 kamb. muro naujas na

mas,’ negirdėtai pigiai.
4 flatų muro namas 

mainys ant ko nori.
3 Storai muro, 3939 

mainysiu ant bile ko.
2 flatų 5 ir 6 kamb.

South Side, mainisiu ant biznio ar
ba loto.

2 lotai netoli Summito, mainysiu 
ant biznio.

Soft drinks įstaiga atsiduoda be
veik už dyką, nes saviniunkas pali
ko pagotas iš to biznio.

5097 Archer Avė. 
Lafayette 6036
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Kalėdos J?rieš Kristaus Laikus
Kada Kristus gimė, to niekas 

tikrai negali pasakyti. Vienok, 
sako Joseph McCabe, tai nega
lėjo atsitikti žiemos metu. Ir 
štai kodėl: žiema yra lietingas 
periodas, tad piemenys negalė
jo būti tuo laiku lauke. Antra, 
motinos paprastai atsimena sa
vo kūdikių gimimo laiką. Bet 
Marija arba pamiršo Kristaus 
'gimimo dieną arba nesuteikė 
tikslių informacijų apie tą ne
paprastą įvykį. Ačiū tam, pir
mieji krikščionys atsidūrė gan 
keistoj padėty: aiškindami pa
sauliui apie stebuklingą Kris
taus gimimą, jie negalėjo ti
ksliai pasakyti, kada tas Kris
tus gimė. Praėjo 
kol buvo Kristaus 
tai nustatyti; 
statyti jie buvo
Taip bent mano 
istorikai ir mokslininkai.

—ir geros valios link žmonių 
laikas.

Per visą shvaitę, pradedant 
gruodžio 17 ir baigiant 24 d., 
nieko nedirbama. Visas tąsi 
laikas yra pašvenčiamas pasi- 
linksminimarųs. 
džio 25 d. yi;a 
kalendoriuj ji 
“Neįveikiamoj 
diena”.

Nė romėnąi.

šimtmečiai, 
gimimo me- 
ir jie nu- 

klaidingai..
paskilbę

Rezultate bėgiu kelių šimt
mečių krikščionys Kristaus gi- 

| mimo dieną švente įvairiu Įni

kti. Rytų bažnyčios paprasta’ 
. šventė sausio 6 d. Kitos baž 
nyčios pasirinko balandžio 24 

I arba 25 d. arba nukeldavo net 
į gegužės mėnesį. Tik 354 m. 
bažnyčia pasirinko gruodžio 25 
d.
nėms 
kščioti. 
buvo 
čia.
šimtmetyj pasirinko 
25 d., mes tuoj tatai 
sime.

Kristaus gimimo 
sukaktuvėms 

Roma tuo 
vadovaujama

Kodėl ji tik

meti- 
apvai- 
laiku 

bažny-
ketvirtame 

gruodžio 
pamaty-

Krikščionybė yra žmonių 
evoliucijos padaras. įsivaizduo
kime, sako McCabe, save esant 
nariais mažos ir nežymios Ro
mos krikščionių grupės, saky-

sime, ketvirtame šimtmetyj. 
,Mes turime Vatikano kalne dvi 
susirinkimams vietas, viena 
kurių yra nedidelis kambariu
kas ant vyno skiepo viršaus. Ta 
vieta turi blogiausią reputaci
ją, nes ten gyvena kriminalis
tai ir laidojama numirėliai.

Prisiartina viduržiemis. Ro
mos gyventojai • džiaugsmu ap
imti. Jie rengiasi prie auga- 
lų-dievo Saturno šventės ap- 
vaikščiojimo. Saturnas (kaipoHų dalykų nesuprato, 
dievas) mirė ir jo vietą užėmė 
Jupiteris, dangaus dievas. Bet 
Satir no garbei yra pastatyta 
puošni šventovė. Prasideda 
šventės, kurios tęsiasi septy
nias dienas. Tai linksmiausias 
Romoj laikas. Vienai dienai pa- 
liusuojama vergai. Jie užside
da ant galvos laisvo žmogaus 
koniškas kepures. Geri krikš
čionys tokios formos popierines 
kepures laike Kalėdų ir dabar 
dar dėvi. 0 amerikiečiai užsi
mauna jas pasilinksminimo va
karuose, o ypač tuose pasilinks- 
miifmuosc, kur tampa prohibi- 
cijos įstatymas.“suspenduotas”.

Netoli nuo Forumo gatvėse 
randasi daugybė . budelių, kur 
pardavinėjama dovanos. Ge
riausi sezono dovana yra iš 
vaško padaryta lėlė. Šimtai tū
kstančių tų lėlių guli budelėse 
sukrauta. Seniau, be abejo
nės, Saturnui buvo aukaujama 
žmonės. Bet religija, kuri rei
kalauja žmogų kaipo auką, at
gyveno savo dienas. Tad ir Sa
turnui prisiėjo vaško lėlėmis 
tenkintis, žmonių minios išsi
lieja į gatves. Tai taikos Ant 
žemės—einant romėnų įstaty
mais laike Saturnalijos jokis 
karas negalėjo būti paskelbtas

Bet ir gruo- 
šventė. Romėnų 
pažymėta kaipo 
Saulės gimimo

nė krikščionys 
Origina

liai iškilmės (paėjo iš prieš is
toriškų laikų. Kiek ankščiau 
buvo švenčiama viena diena 
Saturno garbei. Tai bu
vo svarbi magiko-religiš- 
ka šventė užtikrinimui sekamų 
metų derliaus ir pareiškimui 
džiaugsmo, kad metų darbas 
tapo užbaigtas. Tą dieną žmo
nės gerdavo vyną ir atsiduoda
vo meilės aistrai. Jie taipgi tu
rėjo menką supratimą ir apie 
tai. kad misteriškas saulės ny
kimo periodas pasibaigė. Saulė 
knip sakoma, grįždavo. Bet tik 
tikslus astranomijos mokslas 
tėra’ėio tikrąią saulėgrįŽio 
dieną nustatyti* Jie vadavosi 
spėjimu, ir todėl pasirinko 
gruodžio 25 d. kaipo saulės at
gimimo šventę.

Nesunku dabar bus suprasti 
pirmųjų krikščionių aitrius 
ginčus apie Kristaus gimimą. 
Kristus buvo tikra saulė, kuri 
apšvietė pasaulį. Kodėl nepasi
savinti “neįveikiamos saulės gi
mimo dieną”? Tuo budu leng
viau bus patraukti žmonių ma
ses. Be to, buvo dar ir kita 
priežastis.

Kai krikščionys susirinkdavo 
dviejuose mažuose kambariuo
se Vatikano kalne, tai šalimais

religiją, tai 
Mandza užė- 
Tačiau penk- 
prieš Kristų 
“paaukštino” 

kuomet persai

rinkdavos kitos religijos sekė
jai. Mitraizmas, kaip ta religi
ja buvo vadinama, krikščio
nims buvo ne mažas pavojus. 
Viena, ta religija buvo dau
giau prasiplatinusi ir labiau 
gerbiama, o antra, ji buvo ne
paprastai j krikščionybę pana
ši.

Mitra buvo arijiečių saulės 
dievas, bet kuomet Zaratustra 
reformavo persų 
tarp dievų Ahura 
mė pirmą vietą, 
tame šimtmetyj 
ifersų karaliai 
Mitrą. O vėliau,
užkariavo Babiloną, Mitra ta
po svarbiausias dievas. Jis, 
kaip ir Atenas, buvo pasaulio 
saulė. Asketizmas ir atsižadė
jimas “svieto marnasčių” buvo 
reikalaujama iš jo sekėjų. Mit
raistai priimdavo krikštą. Jie 
turėdavo komunijos vakarienes

'duonos'ir vyno. Jie garbin
davo Mitrą požeminėse švento- 
/6se, kur degdavo žvhlcffs ir 

smilkdavo kodylai.
Kas metai mitraistai švęsda

vo savo dievo gimimo dieną, 
kuris, pasak jų, ateidavo pa- 
liuosuoti pasaulį nuo nuodėmių. 
Ta metinė šventė buvo apvai
kščiojama gruodžio 25 d. Ro
mos mitraistai gruodžio 24 d. 
vakare susirinkdavo į šventovę 
Vatikano kalne, kad pareikšti 
savo‘džiaugsmą dėl gimimo pa
saulio išganytojaus. Jis gimė

sus tuos faktus apfie persų re
ligiją. Iš jų matyti, kam krikš
čionys pasisavino ne tik gruo
džio 25 d., bet ir mitraistų kai 
kurias apeigas.

Romėnų Macpobius kalba 
apie tai, kad saulės dievas buvo 
garbinamas Egipte. Egiptėnai, 
kaip žinia, turėjo saulės dievą 
Borus. Jis buvo Osiriso ir Isis 
sunūs. Prasidėjo jis stebuklin
gu budu.

Isis buvo nepraradusi nekal
tybę deivė, todėl ir jos sekėjai 
turėjo nekaltybę išlaikyti. Ho- 
ruso gimimo diena buvo' apvai
kščiojama apie gruodžio 25 d. 
Horuso pavidalas, kaipo kūdi
kio, buvo guldomas prakartė
ly.), o šalia jo statydavo Isis’o 
statulą. Borus buvo išganyto
jas, pasaulio šviesa, kuri nuga
li tamsybės jėgas. Jo gimimo 
dienos apvaiksčiojimas buvo 
tikros Kalėdos prieš Kristų.

Prie progos čia bus ne pro 
šalį priminti, kad katalikų baž
nyčios Kalėdų apeigos yra n ■- 
paprastai panašios senovės 
egiptėnų. apeigoms. Maža to, 
graikai ir teutonai taip pat tu
rėjo žiemos šventę, kuri savo 
esmėj atatiko. musų Kalėdoms.

Taigi žiemos šventė buvo 
švenčiama ir senovėj daug 
šimtmečių prieš Kristaus gimi
mą. Ir kas įdomiausia, ta 
šventė buvo labai panaši į mu
sų Kalėdas. Skirtumas
pagoniškų ir krikščioniškų Ka- 

oloj, kaip daugelis ir kitų sau- ledų yra tik tame, kad pago- 
lės dievų. Jis nekaltai prasi- nys garbino saulės dievus, o 
dėjo ii* atėjo į šį pasaulį, kad krikščionys garbina Kristų. To- 
paliusuoti žmones nuo nuode- kiu budu, sako McCabe/ persi- 
mių. • j maine tik vardai, o švenčių es-

F. Cumont, žymiausias mit-(mė pasiliko ta pati.
raizmo autoritetas, surinko vi- —K. A.

tarp

Streikuojančių An
gliakasių Kalėdos

i

Kokios bus Ohio, W. Va. ir Pa. streikuojančių angliaka
sių Kalėdos žiauriame kovos lauke.

šeštadieny, gruodžio 24 d., 
visos Jungtinės Valstijos ir vi
sas pasaulis lauks žiemos šven- 
čių-kalėdų. Daugelis lauks tos 
šventės religiniais išrokavi- 

. mais, ar pagal senovės įprotį 
, —dėl bažnytinių apeigų ir pa
maldų; kili gi lauks kaipo lin- 

( kstnios ir gražios žiemos šven- 
■ tės, gražiai savo namuose pa- 
' puošdami Kalėdų elglaites ir 
apsimainydami su draugais ir 

! giminėmis Kalėdų dovanomis ir 
sveikinimais. Vaikučiai gi

; ypač lauks Kalėdų, 
> Kalėdų 
mėlių ir 
Jie jau 
dovanas 
laukia ateinant to gerojo Die
duko.

Bet ne visiems šios Kalėdų 
šventės bus linksmios ir ne vi
sus aplankys tas gerasis Kalė
dų Diedukas. Daugelis šeimy
nų streikuojančių angliakasių 
Ohio, West Virginia ir Penn- 
sylvania valstijose, kurių vieni 
yra kovos lauke jau treti me
tai, o kiti devintas mėnuo, 
jiems Kalėdos bus tikrai liūd
nos. Liūdnos bus netik strei
kieriams, bet ir jų šeimynoms, 
ir taipjau jų vaikučiams, kurie 
šiemet to gerojo Kalėdų Diedu
ko nematys.

8,000 streikuojančių anglia
kasių šeimynų liko išmesta iš 
kompanijų stubų ir gyvena ba
rakuose ir šėtrose (palatkose). 
Tų angliakasių vaikučiai, atsi
kėlę Kalėdų ryte, neras nė pa
puoštos Kalėdų eglaitės, nė Ka
lėdų Dieduko

šėtrose, kęsdamos šaltį, turės 
pasitenkinti mažu kąsniu duo
nos ir binzų keneliu. O ir‘tie 
bus gauti iš U.M.W. of A. uni
jos, ar kokios labdaringos drau
gijos, iš surinktų aukų nuo at
jaučiančių streikieriams gera
širdžių žmonių. Jie jaučia tei
singumą angliakasių kovos, nes 
jie kovoja su anglių kompani
jomis už angliakasių U. M. W. 
of A. unijos palaikymą ir už 
didesnį duonos kąsnį ir kiek 
geresnes darbo sąlygas.

Netik kad streikieriai yra 
išmesti iš kompanijų stubų ir 
gyvena ant lauko, bet dar prieš 
jo ^akis nuolatos zuja jo amži
nas priešas—išgama streiklau- 
žis, kuris netik save pasiduoda 
vergijai, bet traukia ton ver- 
gijon ir streikuojantį unistą 
angliakasį, laužydamos jo strei
ką. Paskui jį seka raiti kazo
kai ir “Coal and Iroii” policija, 
apsiginklavusi nuo' galvos iki 
kojų, tarsi ji stovėtų tikriausio 
karo lauke, o ne tik prieš be
ginklį angliakasį.

Atsimins streikieriai, kaip 
pereitose Kalėdose jie su savo 
draugais kaimynais būreliais 
vaigščiojo pas kitus angliaka
sius kaimynus, džiaugėsi gra
žiomis Eglaitėmis ir dalinosi 
linkėjimais.

šiose gi Kalėdose, vos ang- 
liakasis šaltoj šėtroj pravers 
savo nuvargusias akis, kaip 
prieš jį atsistos teismo išduo
tas indžionkšenas, kuris už
draudžia daugiau kaip dviem- 
trims žmonėms krūvoje vaigš-

paliktų gražių čioti ir kurį uoliai vykina ka- 
dovanėlių, kaip kad būdavo ki-zokai ir “coal and iron” policis- 
tais metais, šiose Kalėdose tai, kurie pamatę nors kelis
8,000 streikuojančių angliaka- angliakasius, puola juos min
siu šeimynų, kurios gyvenadžioti arklių kanopomis ir dau-

Vaikučiai 
kad jiems

Diedukas gražių dova
nai! jų žaislų atneštų, 
senai svajoja apie tas 
ir jau senai nekantriai

Gruodžio 25 Diena
gers ge- 

geri- 
val- 
Ka- 
tiek

žyti buožėmis, o net ir į ka
lėjimą įmeta.

Anglikasių išnaudotojai ang
lių baronai šiose Kalėdose tiek 
pat lėbaus ir girtaus; jie, ne
žiūrint prohibicijos,
riausius ir brangiausius 
mus ir valgys skaniausius 
gius prie gražiai papuoštos 
ledų Eglaitės,, o jų vaikai 
pat gaus brangių dovanų.

Tie gi, kurie suteikė galimy
bę tiems anglių baronams ir ki
tiems turčiams lėbauti ir gir
tauti ir apteikti savo vaikus 
dovanomis, patys gi turės šalti 
šėtrose ir kęsti alkį, o ir jų 
vaikučiai netik dovanėlės* bet 
nė eglaitės nematys, nes jų tė
vas, šeimynos duonpelnis jau 
ilgas laikas yra kovos lauke 
ir neturėjo pinigų Kaldėų Die
dukui apmokėti už kelionę.

Streikuojančių angliakasių 
Kalėdų ryte neužmirš tiktai 
valstijos kazokai ir “coal and 
iron” policija. Jie, apsiginkla
vę nuo galvos iki kojų, perjos 
raiti pro šaltas streikierių šėt
ras ir primins angliakasiams, 
kad jie tebėra kovos lauke. 
Ir tegul ta anglių baronų Kalė
dų “dovana” streikieriams dar 
labiau sustiprina angliakasių 
dvasią šioj sunkioj kovos 
landoj ir j ų pasiryžimą tą 
vą tęsti iki ji nebus pilnai 
mėta.—Pasaulio Vergas.

ši 
na. ilsis. Tai 

žvalgaus 
paėmęs 

atsisėdau

diena!
Galop,

knygą,
Šiąx knygą esu

DIENA—tai Kalėdų die
viškas tyli; visi 

yra ramybės 
po kambarį, 
apdriskusią 
ties pečiumi.
skaitęs daug karių ir visuomet 
su degančia simpatija tam, 
kurs ją parašė; kokiame upe aš 
ją nepaimčiau, jos dvasia visa
dos paliečia mane. Ji suvirpi
na mane. Tai yra širdies kny
ga. čia ant stalo guli kitos 
širdies knygos, bet ji yra ma
loniausia mano sielai. Senai 
buvau skaitęs šią brangią kny
gą, kurioje aprašoma šviesus 
Kristaus gyvenimas. Koks gi
lus jos apmąstinėjimas! Ji su
šaukia iškilmingą atsiminimų 
draugystę, kuri tampa papras
ta mano praeities dalelė. Tai 
yra tikras pergaminas, prira
šytas prakilniomis ir malonio
mis mintimis. Paskui paeičiau 
vieną Milton’o tomą ir pradė
jau skaityti Kristaus 
mo himną.

Didžiojo poeto mintys bėga 
per mano smegenis, pasiekda
mos mano akmeninę širdį, į ra
mybės dievnamį. Jos, kaip 
dvasios, be tako ateina ir vėl 
apleidžia mane/ Bet didžiau
sių poetų bei filosofų mintys 
panašiai kalba sielai: žinok ir 
mylėk.

Del žinojimo ir mylėjimo 
žmoguje yra begalinis noras ir 
jėga. Pažintis ir'meilė demons
truoja neaprubežiuotus tikslus. 
Juos turėdamas, žmogus gali 
padaryti save laimingu, 
taip nėra, 
nelaimingi.

lė užlieja visus. Meilės vers
mė padaro žmones angelais ant 
žemės. Ir visi šitokie žemiški 
angelai turi tiesą ilsėtis. Nors 
audra rūstauja ir prigimtis 
dreba, vienok yra malonu rem
tis ant dangaus, glaustis prie 
didžiausios tobulybės!

’,.WWį

užgimi-

Mieli broliai ir sesutės! Te
gul aukštos mintys ir šviesus 
darbai veda mus ramiai prie 
galutino gyvenimo tikslo, prie 
tobulumo, ir tegul nurodo atei
nančių amžių kelius, kurie ve
da į ramybę. Tegul tos min
tys ir tie darbai suteikia mums 
didžiausį džiaugsmą. O tą di- 
džiausį džiaugsmą šiame gyve
nime mes galime įgyti be
skaitydami geras knygas.

Įrodei, norėdami kam nors sfc^ 
teikti Kalėdų dovaną, nupirki
me ir padovanokime j am-j ai ge
rą knygą. To dovana bus 
brangesnė už auksą.Gera kny
ga riša kartu elgetą ir kara
lių į vieną džiaugsmo ir ma
lonumo draugystę.

Šekspyras turi 26 
vardus

va-
ko- 
lai-

Anglų rašytoją Šekspyro pa
vardę ir lietuviai ne vienaip 
rašo. Pats Šekspyras pasirašy
davęs “Shakespcer”. O jo vie
nalaikiai jj rašydavę net 26 pa
vardėm: Chaksper, Choxper, 
Skhasper, • Shakesper, Shakes- 
peyr, Shagspere, Saxpere, Shax- 
pere, Shaxpeare, Shaxper, Shax- 
pere, Shaxespere, Shaxpear, 
Shakspeere, Shackespeare, Sha- 
ckespere, Shaksper, Shakespere, 
Shakyspere, Shakespire, ShalAs- 
pear, Shakepeare.

Gera knyga atidarys visas 
sielos duris ir atrakins kiek
vieną širdį.

—Omnia Vincit Amor.

Barzdaskutys prikėlė 
žmogų iš numirusių ’a

Bet 
žmonės šaukia esą 
O žmogus tol ne

bus laimingas čia ant žemės,
kol jis nejaus esąs laimingas- 
laimingiausias. Jis turi pada
ryti sau dangų ant šios žemės. 
Šis gyvenimas jam turi būti ro
jumi. Kada pavydas miršta,— 
naujas apšvietimo šaltinis pa
daro žmoniją turtingesne; ka

da neapykanta išdilsią,— mei-

/ . f

Danijoje mirė kažkoks seny
vas, žmonos nelabai mylimas, 
žmogus. Žmona iš džiaugsmo 
nutarė atsidėkoti vyrui už duo
damą laisvę ir gražfai palaido
ti. Pirmiausiai pasišaukė barz
daskutį ir liepė nuskusti apžė
lusius ’vyro žandus. Barzdasku
tys tokiu uolumu stvėrėsi dar
bo ir taip daug primuilino nu
mirėlio veidą, kad šis nuo pa
tekusių į nosį muilo putų ėmė 
čiaudėti ir atgijo, žmona dabar 
nutarė, kad antrą kartą vyrui 

mirus, jokiu budu neleis jo 
skusti.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Oarbininkų unijos

Central Manufactur- 
ing District Bank
Metams baigiantis, suma

niau pasiteirauti, kaip dalykai 
eina piniginėse įstaigose. Atsi
lankiau į Central District Ma- 
nufacturing Bank. Pasimačiau 
su žmogumi, kuris gali autori- 

suteikti.
padėtį

Besibastant po Ccicagą nekar-j 
ta teko nugirsti neprielanki dar- K'tingų infoi macijų

1 f .X 1*1 ** e * • B 1
l iniukų unijoms nuomonė net - -
iš tokių žmonių, kurie, rodosi, j gavaJl aLsakjmą. 
turėtų žiūrėti į jas, kaip į sa-l Piadėsiu r 
vo gerbūvio šaltinį. Taigi ve 
kodėl matau reikalo pasakyti 
tipiv . žodUfciij Ai«.- I ko.

me numeryjet nors
tur būt pasakysiu tai, ką jau 
daugelis žino. Bet priminimas 
blogo nepadarys.

Darbininkai ii' unijos
Imkime pavyzdžiui rubsiu- 

vius amalgameitus. Vidutinė jų 
alga savaitei sieks šiandien $40. 
Turėdami domėję tai, kokio pa
tyrimo, kokio pripratimo jų 
amatas reikalauja, galime drą
siai s<ikytii kad jų algosx bu tų | 

arab 30 nuošimčių * mažes- 
, jei jie neturėtų tvirtos or- 

T’ą galima i>asa-

z d 
nes 
ganizacijos.
kyti ir apie daugelio kitų uni
jų darbininkų algas.

Daugiau net: nepriklausan
čių unijoms darbininkų algos 
ir kitos darbo sąlygos priklau
so nuo unijų laimėjimo ar pra
laimėjimo. Bet kovos naštą

Lietuvių biznieriai ir, unijistai.
Net ir stambiausios lietuvių 

biznio įstaigos remiasi visupir- 
ma darbininkų gerove: dirba 
darbininkai gerai, uždirba ne 
blogai— verčiasi ir musų biz
nieriai pelningai, ir profesiona
lams išmokama bilos lengviau. 
Uždirba darbininkai mažiau — 
riestai pasidaro ir biznieriams, 
ir profesionalams, ir agentams, 
ir visiems kitiems, O kadangi, 
kaip minėta aukščiau, unijos 
yra tos darbininkų įstaigos, ką 
padeda jiems didesnį šėrą gy
venimo reikmenų iškovoti, tai 
aišku, kad bent lietuviams biz
nieriams yra rimto išrokavimo 
juo širdingiau | 
darbuotei ir gelbėti joms tarp
ti. Tai suprantama 
miestelių biznieriai.

Algos ir darbai
Unijų priešai, ypač samdyto

jai, mėgsta pasakoti, kad dar
bininkai turėtų daugiau darbo, 
jei jų algos butų mažesnės. 
Tarpe kita ko jie nurodo, kad 
butų galima daugiau tavorų iš 
Amerikos išvežti užsienin ir 
konkuruoti pasaulinėje rinkoje. 
Reiškia, daugiau darbo butų.

darbininku 
kad jie 

visokių reikme- 
pat, Amerikoje, 
toki rinka, kad 

užsienyje jos

Užklausęs apie banko

pradžięs.
sukako

______ nuo
Pereitą spalių mėnesį
15 metų nuo atidarymo šio ban- 

šiemet buvo užbaigta didi- 
nimas banko trobesio, mat se- 

ną jame nebeištekome vietos.
1927 metuose turėjome di- 

Taupinimo 
išėmus vi- 

Kalėdų

tižiausia Kalėdų
K Ii ubą Chicago j e, 
durmiestį. Tas musų 
Kliubas buvo antras didžiausias 
visoje Chicagoje. Ar žinai

The Peoples Stock Metropolitan State 
Yards Bank Bank.

Ant Town of Lake esama dar 
lietuvių, kurie pamena suorga- 
nizavimą pirmo toje apielinkė-; J||gį’ rpfeMnkta‘'5an^Mrt^: 
je banko, išaugusio j vieną di- po|itUn statė Bank’o. 
džiausiu ir tvirčiausių bankų 
už miesto centro (loop) ribų.1 Gerokas laikas atgal, 1924 
Trys kartos prisidėjo jo stebė-.metais, keletas lietuvių biznie- 
tinam išsiplėtimui. Senieji į- r*U sumanė, kad geras ir tvir- 
vairių tautų imigrantai spietė- Lis bankas yra reikalingas Chi- 
si apie stokjardus, patyrė cagoje patarnauti reikalams 
Peoples Bank’ą esant draugiu- gyventojų lietuvių kilmės. To-:

Dabar yra tinkamas laikas 
peržvelgti trumpai istoriją šio

Saugios depozitų šėpos:

Suteikia puikiausią 
brangmenims. Dėžės 
vojama po 3 dolerius 
ir virš to.

apsaugą 
parenda- 
metuose

Real Katate ir paskolų
Duoda paskolas | ant 

morgičio ant pagerintos 
real 
ties, 
čiais 
sais,

skyrius:
pirmo 

mieste
savas-
morgi-

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Dalis

ga įstaiga, visuomet 
pagelbeti jiems jų gyvenimo 
problemose. Tūkstančiui <iav- 
bininkų patyrė, kad jiems pa
togu yra padėti Peoples Ban
ke savo sunkiai uždirbtus su- 
tapinimus, ant kurių galima 
butų atsiremti senatvėje. Daug 
tūkstančių žmonių atsilanko j 
banką, idant pasiuntus pinigų

estate ir pramonės 
daro biznį pirmais 
ir pirmų morgičių l?ond- 
nešančiais ė%.
Apdraudos skyrius:

Priima apdraudą nuo gaisro, 
piešimų. skolų. nelaiming-ų

laiko jo uždėjimo prietikių ir gaiaro. 
t

Užsienio akylius:
Pinigai siunčiami į visas pa

saulio dalis paštu, kabeliu arba 
bevieliu telegrafu, parduodama

Pristatome j Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St Chicago

tamsta, kad mes šiame kliubejsavo šeimoms, kurios likos E14 
turime j 10,500 jaunuolių?

Priklausyti Kalėdų Kliubui 
gali bile vaikutis, kuris pajėgia 
sutaupyti nors du centu savai
tėje.

Taipgi, jei kinis jaunas pi- 
įstengia sutaupyti du 
savaitėje, jis gali būti ir 
Kalėdų kliubo narys.
kliubas, tiksliau pasakius,

centu 
musų 

Šis 
kliubai, nes jų yra keletas sky
rių, pasilaiko per visus metus. 
Kalėdoms besiartinant ir prisi
artinus, jie turbut suteikia 
daugiau laimės ir džiaugsmo ne 
kas kitas. Tik supraskit: 
trijų-keturių pėdų aukščio “vy

turi savo 
kiekvienos 
jums iš-

pratina

progą 
vie- 
ku-

..........................—-JL’ . ■ 1- !_>J!___ ________..............

LINKSMU KALĖDŲ
Nariai CHRISTMAS SAVINGS CLUB’Ų pa

prastai turi Linksmas Kalėdas, nes jie turi bėgyje 
metų sutaupinę užtektinai pinigų aprūpinimui save 
reikalų ir apdovanojimui savo draugų.

Yra astuoni laipsniai Kalėdų Kliubų, sekan
čiai: mokami po 25c., 50c,, $1, $2, $3, $5, $10 ir $20 
kas savaitę. Mokant tuos kliubus reguliariai per 50 
savaičių, jie sudaro sekančias sumas, beje: $12.50, 
$25, $50, $100, $150, $250, $500 ir $1000. Bankas da- 
deda 3%. 

t

Mes velijame Tamstai Linksmų Kalėdų, ir iš
sipildymui musų velijimų kviečiame ateiti musų i 
bankon ir prisirašyti bile prie kurio Christmas 
Club.

norinčia Metropolitan State Bank 
buvo suorganizuotas ir pradėjo 
t>lxnj balandžio mėnesyje, 1014. 

Nuo pat
bankas tarnavo publkai prisi
laikydamas sveikos ir atsargios 
bankininkavimo metodos, kuri 
užsitarnavo pasekmingo augi
mo iš mažos įstaigos, turėju
sios apie 25 < 
sius ’ 
suma 14,000 depozitų sumoje! xTel. Bonlcvard 0313

. Mrs. N. Žukauskas D.N.

25 depozitus, sieku- laivakortes visų svarbesnių pa- 
viso $5,000, j milžinišką; sal|l'J® 'aivų linijų.

1 A A . M i. m / d« —-------- '| ropoję. Banko laivakorčių sky
rius parduodavo didelį skaičių 
laivakorčių iš senos atėvynčs 
į Ameriką atvažiuoti ir iš 
Amerikos vykti į ten. Po to, 
kai nekurie ateivių sutaupino 
truputį pinigų, jie kreipėsi į 
banką ieškodami paskolų, kad 

'galėjus nupirkti namus savo 
i šeimoms. The Peoples Bank’as 
yra pasižymėjęs užuojauta Lie
tuvių kovai už nepriklausomy
bę Euro|)oje ir didžiai stebisi 
progresu, kurį padarė lietuviai 
ateiviai Amerikoje. Ryšis gi
laus draugingumo tarpe Peop
les Banko ir jo Lietuvių kli- 
jentų yra pasekmė greito ir 
simpatiško patarnavimo iš bau- kslui. 
ko pusės ir i

t ravimo iš klijentų pusės. . 
dai pp. Maciko, Sedemkos, Jag-i - 
mino, Rimkevičiaus ir Mickevi- 
čiaus, tarnaujančių Peopples $ 
Bankui, yra žinomi gerai jau|^ 
daugelį metų. Jie ir kiti mu-IČ 
sų banke pagelbėdavo lietu- * 
viams klijentams atlikti biznio $ 
reikalus lietuvių kalboje. į

$3,000,000.
Kiekvienas direktorius, per- 

dėtinis ir samdinis yra gatavas 
ir nori patarnauti jums visuo- 

banko skyriuose.
Komercinis skyrius:

Tarpininkauja čekių atskaito
se (checking accounts), kas su
teikia saugiausią ir parankiau
sią būdą mokėti bilas.

Taupymo skyrius:
Suteikia saugios vietos tau

pymui ir priverčia jūsų pini
gus dirbti jums, kraudamas pi
nigus kokiam nors aiškiam ti- 

Jusų sutaupymai uždir-

se

Registruota Akušerka ii
Naprapatė

3249 S. Morgan St.
Patarimas dykai

— ■.................................... F ■- -
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V. BARKAUSKAS
FOTOGRAFAS
—Pasekminga) 

JĘĮL tra ūki a m e 
grupes ir pa- 

j vienius. Rei-
/ AJ. kaluj esant ei-
f.ąm nam į namus.
/ h\ Musų kainos
k \ priein a m o s.
Au A į _ Darbo g e r u-

nias užtikrin
tas — kviečiame atsilankyt. 

Archer Avė. Tel. Laf. 0265

UNIVERSAL 
STATE BANK
3252 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILLINOIS.

R.*Z£‘ GanHdNs JtaiiieiM (iARSINKlTES “NAUJIENOSE”
<♦> »x

! FOTOGRAFUOKITĖS
Mano naujai, artistiš* 
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveiksi 
traukime ūžti 
krina jums ge
rą darbą. 
Bo extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
liūs

rai’’ ir “merginos” 
“kapitalus“, ir prie 
progos jie apie tai 
didžiai pareiškia.

Taupinimo kliubai
taupyti jaunuomenę iš mažens. 
Mat, visų taupinių neištraukia. 
Ir ačiū tokiems taupiniams ne 
vienas yra susilaukęs
pamatyti senąją tėvynę, ne 
nas įsigijo saugių bondsų, 
rie neša 6U pelno.

—Norėčiau dar išgirsti 
ką apie banko klijentus.

Gerai. Nors musų ban
kas yra didelis, nors jis turi sa* 

pritarti unijų ’vo klijentų tarpe labai turtingų 
žmonių, vienok ypatingos do
mės jis kreipia, idant t inkam Ai 
patarnavus paprastiems dai bo 
žmonėms. Jie juk sudaro Ame
rikos gyventojų didžiumą. Jų 
pritarimas yra reikalingas ir 
pageidaujamas, ir todėl musų 
bankas deda pastangas, idant ( 
darbo žmonės, atėję čia, jaus
tus užsukę pas draugus. Štai 
kodėl mes samdome ir lietuvius 
darbininkus, kaip pav. p. Bag- 
džiuną, ir pora kitų.

Ir mes nedarome klaidos lai
kydamiesi tokios linijos. Musų 
bankas turi savo knygose anie 
24,000 įdėlių.

Penkiolika metų atgal buvo 
parduotas pirmas morg’čius 
vienai našlei, kurios vyras pirm 
mirties buvo stokjardų dar
bininkas. Iki šiam laikui ban
kas jau pardavė $2(1,000,000 
vertės morgičių ir bondsų. O 
skaičius pirkėjų viršija 11,400 
ypatų. Ir tięms pirkėjams ap
simokėjo pirkiniai gerai.

Kaip išrodo busimi 1928 mo
tai?

Mes laukiame, kad atei
nantys 1928 metai bus geresni, 
žinai, šiemet su darbais buvo ne 
kaip. Tikėdamiesi geresnių 
metų, mes turime vilties, joge; 
ir musų bankas pridės savo da
lį, idant pagerėjimas jaustųsi 
šioje apielinkėje, tobulindama 
savo patarnavimus, kaip paran
kus lietuviams bankas, kuri;; 
yra narys Chicago Clearing 
House ir randasi stropioje vals
tijos priežiūroje.

Beje, dar vienas pažymėtinas 
dalykas: 1927 metais mes 
me banke ^atidarėme Trust 
partamentą.- Reporteris.

S. E. BASINSKI 
Advokatas

mainu Real Estą te transakcijos 
mano specialumas.

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St
Tel. Prospect 6691 
Hemlock 2100-2101

ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Bet padidinkite 
algas, ir pamatysite, 
pradės daugiau 
nų pirkti, čia 
tur būt gimtų 
nereikėtų nei
ieškoti, kad fabrikai 
apsidirbti. Nes žmonės dau
gelio reikmenų neperka ne to
dėl, kad jie nenorėtų, bet to
dėl, kad jiems stoka perkamų
jų pajėgų.
Naujos tendencijos Amerikos 

unijiniame judėjime
Dar ne senas laikas, kai 

Amerikos darbininkų unijų, ra
dusių savo idėjinę išreišką 
Amerikos Darbo Federacijoje, 
siekiai nėjo toliau reikalavimų 
ir kovos, idant padidinus algą, 
sutrumpinus darbo laiką ir iš
kovojus žmoniškesnį apsūjimą 
darbavietėje. Šiandien tos uni
jos jau kovoja už demokratiją 
pramonėje. Tai yra naujas 
reiškinis Amerikos darbininkų 
judėjime. Panaikinti kapitalis
tinę tvarką jie dar nededa pa
stangų. bet jau reikalauja te

isių pramonėje, kokias 
viešajame ir politiniame 

gyvenime, 
atsiekta.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tiznio, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie

taisais tik ką dabar naujai Įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 

(išrastais pagerinimais. ,
Mineralinės, suiferihės vanos 

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Atdara dieną ir naktj
/

l’bonc Boulcvard <552

* 
N

Kai kas 
Pavyzdžiu

šia- 
De-

1 I I ■ l —M—1—,

Vyrai! Jus Galit
Būt Išgydyti

.Jei jus turit kraujo suirimus, 
sutinusias giles, odų, inkstus, 
pūslė arba šlapinomosi ligų, pasi
tarkite su Dr. Ross. Reumatiz
mas, chroniškos ir užkrečiamos 
ligos yra išgydomos geriausiais 
Amerikos ir Europos budais.

914 Pcgerin- 
tos 606 ir 
D r. R o s s 
specialis Lu- 
escide gydy
mas.

Jo Vyriausia Jėga
Yra Vienatinė ...

turi 
šalies 
jau 
gali būti Baltimore ir Ohio ge
ležinkelio planas ir keletas ki
tų, daug tobulesnių, apie ku
lius tečiaus šį kartą neturiu 
vietos kalbėti.

Bet įsidomėkite: naujas reiš
kiniu Amerikos darbininkų, uni
jiniame “judėjime yra kova už 
(I e n 10 k ra t i j ą pi ai no n ėj c.

—Reporteris.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos benk#

Reumatizmas sausgėlų
Nesikunk vkite savsę skaus

mais, Reumatizmu, SausgSle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 

niunii'iii), sukimų; nes skau
dėjimai naikina kuro gyvybę ir 
dažniu ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMI’OUND mo- 
stis lengvai prašalina vi išmi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
voncs pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

ga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS“, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTiN KULIS
3259 South Halsted Street 

( IIK \GO, II.L.
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Dr. B. M.Robs 
Specialistas

Yra vienatinis gydymas kuris 
išgydo sifilj. Vyrai atvažiuoja iš 
visą dalių šalies dėl išsigydymo.

Tie kurie yra silpni, nervuoti, 
turi prastų skilvį, širdies plaki
mų, svaigulį, galvos skaudėjimų, 
nugaros skaudėjimų, prastų at
minti, prastų kraujų, jaučiasi nu
siminimų dėl lų ligų ir nusilpi
mo, turčių tuojau gydytis. Laike 
paskutinių trisdešimties metų, 
Dr. Ross yra išgydęs tūkstančius 
kurie turėjo chroniškas, kraujo, 
nervų ir privatinės ligas. Jo ofi
sas kasdie yra pilnas pącientų. 
Atsišaukit (tel dykai patarimo. 
Paslaptys niekam neišduodamos.

Kad pasveikus, pasitarkit su 
patyrusiu, atsakančiu ir seniau
siu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Cril|y Building

linkite elevatorių iki penkto 
aukšto. Vyrų priėmimo kaniba
las 506,—Moterų 508. Ofiso va
landos kasdien nuo 10 ryto iki 
5 vakare. Nedėliėmis nuo 10 ry
to iki 1 po piet. Panedėlyj, Sc- 
redoj ir Sulmloj nuo 10 1’5 to iki 
8 valandai vąikuiCv

Iš visokių atžvilgių šiandieninis Hudson 
Super-Six yra geriausia koks kada nors 
buvo išdirbtas. Jo jėga yra vienatinė pa- 
sidėkavojant tinkamam išradimui, ir tas iš
radimas priguli vien tik Hudsonui.
Motoro spaudimas yra vienatinis ir univer- 
salis ir teikia didelių patogumų ir viso to 
pasekmės priguli vien tik Hudsono išvys
tymui.
Kuomet paprastuose inžinuose reikia var
toti nepaprastą ir brangų kurą, kad gavus 
atsakantį veikimą, Hudsono inžine varto
jama bile kokį gasoliną ir jis tą kurą pa
verčia į ekstra jėgą visai lengvai.
šis naujas išradimas prie Super-Six prin
cipo, perdirba išeikvotą šilumą į naudin
gą jėgą ir ta jėga yra prijungiama prie 
generation ir transmission.
Tas padaro Hudsoną labiausiai ekonomiš
ku karu, su nepalyginamai puikiu veikimu 
visokiuose atžvilgiuose.

Standard Models 
(11 tf itich'.uheęlbasci 

Coach . - *1175
Sedan .... 1285

t127 inch whevlbasel
Coach .... *1285 
Sedan .... 1385

Custoin-liuilt Models 
< 127 imto u lwetl>as<) 

Brougham - - • *1575 
7-Pass. Phaetcn - 1600 
7-Pass. Sodan - - 1^50 

Ąll Įtricca f o. b. Deti oit, 
plūs u ur ex< taxt

HUDSON Siiper~Six
Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą, K.uoniet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio pardavėjo, '

, ' '■> A ę <• •• J >v |- 'i

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michignn A ve.

-Zi—JEM gWK.Mu.axr.:. ’UtZ- 7L'X : v/. :■ t
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Linkime Visiems Musų Kostumeriams, Pacientams ir Draugams
Telephone Hemlock 0795

ta
BENOSIUS, R. Ph.

2423 Wcst Marųuette Road ta

2419 West 69th Street
SS

ta
Phone lAifayette 0057Phone Lafayette 5107

Frank Mickas
F. G. Lucas & CoM

Real Estate

4146 Archer Avenue

Kvietkininkas

4211 Archer Avė.

M M r.

S■Si
Mrs. Wroclauska

CLOAK STORE

2442 W. 47th St.

Tol. Lafayette 1108 •Si

Z. PietkiewiczOffice Phone Lafayette J5820

Furniture StoreM
3315 So. Halsted Street

H. 4193 Archer Avenue

Cleaners & Dyersta

ĮKi 3130 So. Halsted Street
Fashion Cloak Shopta

811 West 37th St. 3255 So. Halsted St
. LIETUVIS DENTISTAS

Paul Leases
Boulevard 2538

CHICAGO3427 S. Halsted St

Geras KostumeriAkas Siuvėjas 
Valau, dažau, prosinu ir taisau.

ta 

ta

ta 
ta

Dr. T. L. Bradel 
Gydytojas ir chirurgas

Telefonas Yards 1546 
. CHICAGO, ILL.

Investmentai-Paskola-Apdrauda

6312 S. Western Avė.

Cor. Sacramento 
John Williams Sales Manager

Ofisas ir rezidencija

2600 W. 47th Street
Phone Lafayette 1580

ta 

ta 

ta

2505 West 63 rd Street
CHICAGO, ILL

Bes. Telephone Englewood 5840
“ Victory 6359

3016 W. 47th St.
Chicago, III.

L. I)OMRROWSKI, Prop.
Tel. Lafayette 5197

Phone Hemlock 8099 
Kontraktoriai-Biulavotojai

W. H. Kelps & Co
Real Estate

Rendos, Paskola, Apdrauda.

South-East corner Artesian Avė.
X-Ray I Albo rato ry

2-ri ir 3-ti niorgičiai

3804 So. Kedzie Avė.
KAPITALAS $500,000 

Tel. Lafayette 6738—6716

Mes painiam orderius ir dastatom 
Phone Prospect 2415

4270—72 Archer Avė.
CHICAGO'

ir Laimin
gų Naujų Metų

Phone Lafayette 8743

New City Shade 
Works

Factory and Office: 
2447 West 47th Street 

Near Western Avė.
RADIOS, WINI)()W SHADES, 

& SCREENS

Phone Prospect 2102

Rozenski-Lemonf

ta

Phone Republic 8222 M
A. Belskis R. Ph. J. P. Rakštis R.Ph. W 

ta

Visokios kvietkos, 
geriausios

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis

Tebūnie Sutikimas. Draugingumas ir Vienybė Tarp Žmonių Dabar ir Ateity

Linksmų Kalėdų visiems j 
kostumeriams

»

4108 Archer Avenue
v lt* l

RUILDERS* SUPPLIES 
Maleva, Alyva, Stiklai

2547 West 47th St.

M Variety Store
JOHN J. KAMINSKAS, Prop. 

2555 W. 63rd St.

4645 So. Ashland Avė. j
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. ;

Tel. Victory 6122
Chicago, III. 

\ *

2557 W. 69th St.
CHICAGO, ILL.

Hemlock 0800 Notary Public

2458 W. 47 St.
Phone V irgi n ia 1143

J f •**
Phone lAtfayette 2927

Ragan Bros.
HARDWARE

Phone Republic 6053 
ANTANAS VIŠNIAUSKAS 

Marųuette Auto
Supply

Tires, Batteries, and 
Radios

7017 S. Western Avė.
Call us for Tire & Radio Troubles

s 
I 

si 
:St

Telephone Republic 7696

Dr. A. R. Lauraitis g
DENTIST H

Z. S. Mickevice & Co.
REAL ESTATE

Benosius Drug Store Š „ ■ , S
Not Ine. Marųuette Malt and

M
•Si

Belskis and Rakštis S
Registered Pharmacists ta ^ozt Iiskl-I .< m

/ ta and Co.
2425 W. Marųuette Road w Real Estate

Wolf Furniture
House

Tel. Lafayette 6239

SŠi
“ “ ta

Campbell Lietuvių.r „ . . i gTel. Lafayette £853

Draus Furniture & 
HardwareCo. ,

Te). Lafayette 2321-2822

John J. Lipski & 
. Company

Real Estate Brokers 
‘t ‘ jfr:#

*

1650 South Western Avė.

General Hardware ta 
Supplies & Electric

Contractor ’ ■

Vieni linki jums dangaus, 
kiti turtų, da kiti kitokių 
laimių, o aš, kaipo gydyto
jas, skaitydamas didžiausia 
žmogaus laime SVEIKA
TĄ, linkiu jums GEROS 
SVEIKATOS.

I W. J. Stankūno |

S < Studija
Dr. K. Drangelis

DENTIST

1721 W. 47th St.

I P. Conrad Studio 1 International Invest- ta Little Star Hat | Linksmų Kalėdų ir Laimin- 

ment Corporation

3328 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0170 |Št 3234 So. Halsted St. 

ta ..............
Dr. Margelis.

Frederick Bros. | , V. M. Stulpinas I

^3^32
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Žymus Negrų Veikėjas 
Giria Lietuvių Tautą

Kiek laiko atgal didžiuosiuo
se Chicagos anglų dienraščiuo
se ėjo serija straipsnių, kuriuo
se vietinių svetimkalbių gru
pės, per savo žymesniuosius 
atstovus, pasipasakojo angliš
kai skaitančiajai publikai apie 
save. Apie lietuvių gyvenimą 
Chicagoje tai serijai buvo pa
rašęs straipsnį Universal ban
ko prezidentas, p. Elias.

Dabar daroma mėginimas 
supažindinti platesniąją visuo
menę, per spaudų, su angliškai 
kalbančių žmonių nuomonėmis 
apie vietines svetimkalbes gru
pes ir taip pat su tų grupių 
nuomonėmis apie viena kitą, 
žeminus dedamas p. Nathan 
K. McGill straipsnis yra pir
mas tos rųšjcs mėginimas.

P-as Mcdill yra labai įtakin
gas negrų rasės veikėjas, žy
mus advokatas ir valstybės gy
nėjo (state’s attorney) padė
jėjas, Chicagoje. Jisai yra daug 
pasidarbavęs savo rasės gero
vei. Gimęs Jacksonville, Flo
ridoje, biednoje šeimoje, jisai 
turėjo nuo mažų dienų dirb
ti, kad užsipelnytų duonos ką
snį.

Likimas, pagaliau, jį nublo
škė j tolimą šiaurių-rytų val
stiją, Massachusetts, kur jisai 
gavo progos išeiti aukštesnį 
mokslą. Pabaigęs Metodistų 
Episkopatų Akademiją, jisai 
įstojo teisių mokyklą Bostono 
Universitete ir tenai gavo di
plomą.

įgijęs aukštą mokslą, p. 
McGill ėmė studijuoti savo 
viengenčių, negrų rasės žmo
nių, reikalus ir problemas, ši
toje srityje jisai greitai įgijo 
vardą ir, kaipo pagarsėjęs dar
buotojas, susipažino su vado
vaujančiais asmenimis Jungti
nėse Valstijose. Tarp savo ge
rų pažįstamų jisai turi Flori
dos Aukščiausiojo Teismo tei
sėją, B. F. Taylor’ą, Jungti
nių Valstijų Aukščiausiojo Tei
smo teisėją Louis 1). Brand- 
eis'ą, ir k.

Nesenai p. McGill buvo sve
čiuose pas prezidentą Cool- 
idge’ą, su kuriuo turėjo ilgą 
pasikalbėjimą.

Nathan K. McGill apie 
lietuvius

P-as McGill sakosi turėjęs 
progos susitikti su lietuviais 
dar mokyklos metais, būdamas 
Bostone. Dabar, apsigyvenęs 
Chicagoje ir besistengdamas 
arčiaus pažinti šio didmiesčio 
sąlygas ir žmones, jisai vėl su
sidūrė su jais. Ir štai kokią 
nuomonę jisai išreiškė apie lie
tuvius:

“Aš įsitikinau”, sako jisai, 
“kad vienas dalykas galėtų 
padėti mano rases žmonėms 
išbristi iš tos pelkės, kuri 
juos apsiaučia. Tai, būtent 
— atvirai kalbant — jie tu
rėtu perimti gerąsias kitų 
tautų ypatybes. Pavyzdžiui, 
daug gero yra pas lietuvius, 
kas labai tiktų musų žmo
nėms”. .
Lietuviai Chicagoje, ateiviai 

iš visai svetimos šalies, suge
bėję taip sėkmingai nugalėti 
gyvenimo kliūtis ir prisitaiky
ti prie šio krašto apystovų, 
kad jų materialis ir moralis 
progresas, anot p. McGill, pa
daręs j jj neišdildomą įspūdį. 
Jisai radęs reikalinga net ir 
prezidentui Coolidge’ui užsi
minti apieį lietuvius, kuomet 
jisai turėjo su juo pasikalbė
jimų.

Kas jam lietuviuose daugiau
sia patinka, tai — jų darbštu
mas ii- teisingumas.

‘‘Lietuviai”, pareiškė negrų 
darbuotojas, “tai viena įsta
biausiųjų tautinių grupių šio
je Amerikos laisvės ir vilties 
žemėje. Lietuviai yra darbš
tus, taupus ir žinomi savo tei
singumu bei sąžiningumu. Jus 
galite ieškoti, bet vargiai su
rasite tarpe visų tautų bent 

vieną, kuri šitais atžvilgiais 
stovėtų aukščiaus už Amerikos 
lietuvius ir ypatingai už Chi
cagos lietuvius.

“Kiek aš žinau, tai Chicaga 
yra didžiausias lietuvių mies
tas pasaulyje, nes jų čia ran
dasi apie 100,000. Jie turi čpa 
savo spaudų, savo biznius, sa
vo visuomenines įstaigas ir ne
suskaitomą daugybę įvairiau
sių organizacijų.

“Chicagos lietuvių dienraštis 
‘Naujienos’ yra didžiausias lie
tuvių laikraštis pasaulyje. Jį 
užtiksi visur, kur tik pasisuk
si tarpt* lietuvių. Matyt, jisai 
turi galingų pritraukimo jėgą, 
kad jį skaito tokia daugybė lie
tuviškai kalbančių šio miesto 
gyventojų.

“Kad tie 100,000 lietuvių Chi
cagoje pasižymi nepaprastu dar
bingumu ir taupumu, tai rodo 
ir skaitlinės, kurias man teko 
patirti. Vidutiniškas lietuvių 
šeimos turtas čia siekia dau
ginus, kaip $9,(MM), ir tai ne
žiūrint to fakto, kad milžiniš
ka dauguma lietuvių - darbo 
žmonės".

P-as McGill, matyt, stengėsi; 
susipažinti ir su lietuvių apsi-i 
gyvenimo istorija Chicagoje, 
nes jisai pareiškė:

“Žymesnis lietuvių skaičius 
pasirodė Chicagoje jau gal prieš 
keturias dešimtis metų su vir
šum, apie 1880 metus. Sako, 
kad tais 'metais jau gyvenę čia 
apie (HM) lietuvių. Per dešim
tį metų tas skaičius užaugo iki 
2,000. Pasaulio |xir6dos metais 
nauji tūkstančiai lietuvių atvy
ko į šį miestų, o po 1900 m. 
jų skaičius augo taip sparčiai, 
kad šiandie čia jų randasi 100,- 
000.

“ lai yra žmonės, kurie mėg
sta namus ir šeimyniškų gyve
nimą. Namuose, kur jie gyve
na, dažniausia užtinki pavyz
dingą tvarką ir švarumą. Tik
rai reikėtų, kad šitie puikus 
žmonės butų pažinti plačiau, ir 
aš nepraleisiu progos prie to 
prisidėti”.

Su charakteringu p-nui Mc
Gill entuziazmu jisai, lobaus, 
nukreipė savo kalbą į tuos lai
kus, kaip 'jam, biednam neg
rų vaikėzui, teko sunkiai ko
voti už būvį ir kaip paskui per 
sunkų darbą ir ištvermę jam 
pasisekė prasimušti tokion vie
ton, kuriai gali pavydėti ir dau
gelis laimingesnėse sąlygose gi
musių žmonių.

“Taip dedasi su atskirais 
žmonėmis ir su ištisomis žmo
nių grupėmis. Basė arba tau
ta irgi daro progresą, jeigu tik
tai jos nariams netrūksta no
ro ir ištvermės siekti vis aukš
tesnio ir aukštesnio tikslo. Ta
me yra musų visų viltis’’, už
baigė p. McGill.

Kalėdų vakaras
Kūdikystes bruzdėjimo ir 

nuovargio dienos prabėgo. Bai
mingai laukiama ir išgąstinga 
mokyklos egzamino diena pasi
baigė. Ir neramus širdies ju
desys, tada pagimdytas, ilsėjos. 
O besistengimas ir .lenktyniavi
mas, kas spaude mano kruti
nę pasiekimui tos dienos gar
bes, nebuvo tuščias ir nenune
šė troškimą dovanai nuo kom- 
peticijos lauko. Aš buvau ne
linksmas. Sujudęs. Nesvietiš
ki jausmai rūpesčio įtempti, ku
rie graužė mano sielą, pasken
do nerūpestingoje apatijoje ir 
paliko man auką, kankinantį 
silpnumą. Gerai pamenu tą 
musų metinio šeimynos susirin
kimo dieną, kąda aš keliaus 
kartu su saule ir žiurėjau į pui
kų vaizdą per savo kambario 
langą, apdengtą gražiai baltai 
žila šarma. Gamta, rodos, kė
lėsi kaip apšarmotas vyties pil- 
grimas. Tiršta migla driekiesi 
rytuose ties kloniu, kurs for
mavo lovą vaizdingai besivin- 
giuojančiam upeliui—šeiminiai. 
Kaimas,, kurs davė man kam-1 

barį ir lovą, buvo liūdnai ma
tomas anapus jo. Aš vos galė
jau pažinti tą nekaltą grįtelę 
su jos užpakaliu linkui upelio 
ir rubežiuojančia su daržu, ku
rioje mano kojos vaikščiojo pir
mus žingsnius ant jos šventkez 
lionišk,os dykumos. Mintys bu
vo užimtos praeities valando* 
mis. Akys, kurios juokėsi man 
įėjus pasaulin, jau užmerktos 
amžinai. Mintys, kurios stūmė 
mane pirmyn, progresyviai, y- 
ra vienbalsiu mano sentimen
talių jaunių gprsu. Ir ilgai, 
karčiai aš verkiau.

Pamažu ir sunkiai slinko tos 
dienos valanda. Aš negalėjau 
valandų skaičiaus susekti, nes 
liūdesys slopino mano dvasią. 
Berods, aš-ir nuo pat kūdikys
tės dienų palinkęs ieškoti pa
tamsio ir nielancholių minčių. 
Vakarui besiartinant palikau 
nervingas ir prislėgtas. Vėl įsi
dėjau kišenėn savo poetus ir 
toliau ieškojau kitokios temos, 
kuri mane palinksmintų ir nu
stumtų nuo mano sielos miglas 
ir išblaškytų sunkias melancho
liškas mintis. Be jausmų ma
no mintys plaukė švelnesne va
ga. žvaigždės viršuje manęs 
buvo tos pačios, kurios skambi
no vėl tą pačią giesmę, kadai
se skambėjusią po Betliejaus 
laukus. Mėnulis, kurs skaisčiai 
švietė, buvo tas pat.

Valandos ir metai praėjo. 
Bet teisybės ieškojimo darbas 
dar neužbaigtas.

\ —Omnia Vincit Amor.

MOKSLO ŽINYS
(Jumoreska) 

Profesoriaus sukaktuvių iš
kilmės artinosi. Gausingos de
legacijos atėjo sveikinti moks
lo veteraną, santyky su jo nau
ju išradimu.

—Tamsta musų žvaigždė...
—Mokslo žinys...
—Neapleidęs mus sunkiuose 

suirutės metuose...
Taip kalbėjo oratoriai.
Pagaliau atėjo Jaikas ir pro

fesoriui tarti atsakymo — pa
dėkos žodis. Jis savo surdo- 
to rankove nu vėlė akinius ir, 
žvilgterėjęs į pilną publikos sa
lę, tarė:

—Gerbiamiej i tėvynainiai! 
1920 metais gruodžio mėn. 20 
dieną aš išsprendžiau problemą, 
už kurią šiandie, 1926 metais, 
jus pagerbiate mane! Nors pa
gerbiate dabar, (bet šešeri me
tai — neilgas laikas. Bet leis
kite tų sveikinimų ir džiaugs
mų dalį nuo savęs nuimti...

Profesorius atsiduso.
—Aš turiu jums pasakyti, jog 

80 procentų savo išradimo aš 
esu skolingas kitam sutvėri
mui. Tiktai jo dėka aš šiandien 
susilaukiau tokių pagyrų... Va
dinosi ji Marytė...

Salėje užviešpatavo tyla.
—Ach, -- Maryte!... Dabar 

jos nėra gyvųjų tarpe. Mary
tė! Tai ji — tikroji šios dienos 
iškilmių kaltininkė! Jus atme
nate dvidešimtus metus, tuos 
metus, kada butai buvo šalti ir 
musų pilvai tušti. 0 Marytė, 
ji visą laiką į mane įliedavo gy
vos kūrybines j&gros...

Dvi kažkokios poniutės ne
paprastai smarkiai nusičiaudė
jo.

—Pradžioje mudu su Mary
te gyvenova atskiruose* kamba
riuose, vėliau • • perėjome į 
vieną...»

Profesoriau — nedrąsiai 
susi ri tikimo pirmininkas palie
tė profesoriaus rankovę. — Tai 
jau šiek tiek, taip sakant, per
daug intymiuos pusės...

—Niekis! — numojo ranka 
profesorius ir tęsė:

— Kartu su ja vaįkščioda- 
damas aš galvojau savo darbą. 
Paskui jai gimė vaikų. Visi į 
ją panašus. Bet...

Čia profesoriaus balsas su
drebėjo.

—Atėjo pats žiaurusis lai
kas, ir aš buvau priverstas jos 
vaikus sumainyti ant malkų...

Prezidiumo nariai pasižiurėjo 
viens į (kitą.

—Išsiplepa...
—Ir taip, profesoriau, bal

siai tarė atsistodamas pirminin
kas. -- Leiskite pagerbti taipo

gi ir draugę Marytę... Atsipra
šau, kuo vardu buvo jos tė
vas ?...

—Nu — jau jos tėvo vardo 
aš nežinau, - plačiai nusišyp
sojo profesorius.

—Kaip tai? - susijaudino 
pirmininkas. Jau tai nepripuo- 
lamas su ją susiėjimas, bet žmo
na... Ilgi gyvenimo metai — ir 
nežinoti jos tėvo vardo!... ,

—Kokia žmona? —> susijau
dino ir profesorius, nuimda
mas akinius. — Aš esu zenkis 
(vaikinas) nuo gimimo iki šios 
dienos...

—Bet šitoji... Marytė....
—Marytė?... Juk šitoji Ma

ryte ožka! Ožkyte! Jos pie- 
nu aš maitinausi per šiuos me
tus, jos ožiukus aš išmainiau 
ant malkų... Be jos — aš ba
du bučiau tuomet miręs... štai 
atvirukas, kurioj mano ir jos 
atvaizdas...

Ir profesorius išėmė iš ap
trintos kišenės atviruką'. Ja
me galima buvo pastebėti pro
fesorių, ką tai nuoširdžiai skai
čiuojantį ir netoliese, greta jo 
ožką žolę ėdančią ir virvelę pri
rištą prie kairiosios kojos...

v Vertė K. SI.

ANT KALNŲ 
VIRŠŪNĖS.

Pasikėlę nuo žemės miglų ir 
audrų, aukštai už debesų, į 
giedrias eterines padanges, 
mes visi užlipome ant kalno 
viršūnės.

Ir beilsėdami skaidrioje sau
lės šviesoje, viens kito klausi
nėjome:

—Kokiu taku tu keliavai nuo 
žemes, kad pasiekiai šią pa
laimos valstybę?

—Aš ėjau geru, doru senų 
metodistų keliu,— sakė vienas 
šviečiančiu veidu.

O aš atkeliavau čia episko- 
palų keliu,—atsakė kitas.

—Man šventųjų katalikų ke
lias buvo gana puikus.

—Aš,—sakė vienas “nobt.ž- 
nai”, užsikęipiau maldos take
liu. ' -•«—

Aš užlipau Pramos ru- 
šviestu taku.

- Aš Budos pramintu taku.
—Aš,—sakė vienas 

išvaizdos žmogus, — 
tikėjimo taku.

Aš pasiekiau šia kalno vir
šūnę filosofijos keliu, 
dieviškas Platoh’as lipo.

Aš Mahometo krauju ap
laistytu keliu, kurs vedė nuo 
žemės prie Dievo.

—-Aš dasigavau į šias eteri
nes karalijas kankinių keliu.

—O aš,—sušuko vienas nu
skaidrintu veidu,— atkeliavau 
į šią palaimos valstybę mei’es 
takeliu! Omnia Vincit AmcT.
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ilsio
V alandoj..

Norisi likti vienui vienu, ne 
tik be žmčnių, bet ir be min
čių. žmones apleidau, bet min
čių nusikratyti nepajėgiu. It 
įkyrios musės, lenda jos ir ra
mumo neduoda. Lakios min
tys. Suka, zuja, viena kitą 
veja, štąi atbėgo, sutvaksėjo 
ir vėl pranyko, dingo. Aibės 
jų, bet visos sukas apie vi’eną 
ir tą patį daiktą. Surado cent
rinį tašką, veja giją, audžia 
minčių audinį. Pakrikusių min
čių audinį, neatmintą mįslę. 
Atsako jos nereikalingos, tik 
klausimus stato. Įkyrios, ne
malonios mintys, kaip ne
maloni darganota, rūkuose pa
skendusi vėlybo rudens diena.

—šaudo, skamba ausyse, 
žmones šaudo, pakartotinai, 
primyktinai rausiasi mintis. 
Rasi tai ne mintis, tik garsų 
atbalsis, skamba ausyse.

Šaudo, rodos ir girdi sau
są, skardų šautuvo balsą. Vai
dentuvė dirba, vaizdai gimsta. 
Ir taip jie greit nyksta, kaip 
netikėtai gimė. Vėla pakriku
sios mintys zuja.

—Kas davę teisės žmogų su
šaudyti, jam gyvybę at
imti? Už ką jiems gy
vybę nuskina? Ar už
tai, kad kilnių idėjų vedami jie 
prieštarauja neteisėtu keliu 
nustatytai tvarkai?

Mirtis siaučia, žuvo jau
nos, vilties kupinos pajėgos.

Galvą lengva nukirsti, švino 
kulkomis galima smegenis iš
aižyti, bet juk mintis neturi 
kūno? Ji erdvėj gimsta, ne
svarbu į kieno smegenis įsi
skverbia. Smegens kaipo me
džiaga gali pranykti, žūti, bet 
mintis laki, ji neturi kūno. Ji 

‘nemirtinga, ji amžina? Galvą 
nukirtus minties neužmuši?

O vistiek šaudo ir šaudo, 
i tie, kurie neturi jokios dorovi
nės atragiok/įįokio tam pagrin
do! Barbarai!

Zuja, sukas mintys, jos gims
ta nekviečiamos, neprašomos ir 

šventos vėla dingsta. Atlėkė, įstrigo į 
keliavau galvą sujudino, sužadino visą 

! aibę kitų panašių minčių ir 
vėla pranyko. Lakios, pakrik u-

kuriuo sios mintys, jos ramybės ne-
duoda ir greito skubaus atsa
kymo nereikalauja, stato vieną 
1)0 kito klausimą ir vėla dings
ta. x’ • ■

šaudo, vėl skamba ausyse, 
kieno vardu jie tai daro, kas 
juos įgaliojo kitiems gyvybę at
imti?

—Teisę gina, kurią patys po 
kojų pamynė, tautos nustatyta 

tvarką saugo, kurią patys ’š- 
ardė?

—O vistiek šaudo!
įkyrios mintys, stačiokiš

ki klausimai, žmonių nusik a- 
čiau, likau vienui vienas, v’e- 
nužis, bet mintys, mintys lito 
su manim:

Ir poilsio valandoj jos m in 
ramumo neduoda. Nyku, nejau
ku be žmonių. Skaudu likus 
vien su mintimis. Eisi į žmo
nes, mintis prarasi, liksi vien is, 
dėl kilusių minčių ramybės i.u- 
stosi. Užburtas ratas, skau
dus likimas. Kova, veiksmas 
išlygina viską.

—Kovoj save atrasi, gyveni
mo prasmę surasi—kukžda kaž 
kas į ausį.

Einu, einu j žmones juk tik 
jų tarpe yra galima'kova.

----------- — — -------------- ----------- --------------------i-----------
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Jus atlikot sava priedermę, bet ar , M
tas pagelbės saviškius?

' /

jęUOMET siunčiat paramą ar Kalėdoms sveikini
mus, Jūsų giminėms namon anapus, ar esate 

tikri, kad jie gaus j laiką? Užvilkintas džiaugsmas 
kartais pasilieka žuvui >s džiaupgsnras.

Siųskit pinigus per Postai Telegraph-Cable kom
paniją, o busite užtikr'nti kad šventės bus šviesesnės 
dėl Jus saviškių namie. Postai Telegraph-Cable kom
panija operuoja ilgiausią liniją kabeliu ir telegrafu 
pasaulyj. Septyni m< derniški Postai telegraph Per- 
Atlantiką kabeliai ruvienyja Amerika su Europa. 
Valstijų savastyj telegrafų administracijos Europos 
valstybių, dirba kartu su Postai Telegraph-Cable 
kompanijos. Radio patarnavimas ir visi kiti moder
niški dalykai yra paraudojami patvarkymuose per- 
siyst Jūsų sveikinimui kaip greit tik jie pristatomi 
per Jus. j artymiausj Postai Telegraph stotį.

Siųskit savo sveikinimus, pinigų perlaidas, kviet- 
kas ar saldumynus per Postai Telegraph, o jie pa
sieks Jūsų gimines tuojau.

Yra ofisas šios kompanijos Jūsų apielinkėj — 
ten Jums pagelbės išpildyti Jūsų priedermę dėl sa
viškių Senoj Tėvynėj.

Specialiai žemos kainos dėl Kalėdoms sveikinimų.

Postai Telegraph-Cable Company

Zuja mintys, nejaukios, ne
malonios mintys. Stačiokiški 
klausimai neturi išprusintų at
sakymų.

Retoj poilsio valandoj nori
si vienui vienu likti, vienužiu 
gyventi.

žmonių nusikračiau, tik min
tys ramybės neduoda, jos zu
ja, gema, sukas ir aibes klausi
mų sukėlę vėla dingsta. fia 
buvo, čia jų nėra. /Klaikių lai
kų pakrikusios mintys, stačio
kiški klausimai. Nejauku ir 
nyku vienam palikus ir skau
džiai plaka pakrikusios min
tys.

—Šaudo, žmones šaudo,
skamba ausyse.

—Girdžiu aš skardų, sausą 
šautuvo šūvį. Ir vėla, vėla šaudo!

—Už ką?—T. J.
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Baigdami pasekmingus darbo metus tariame žodį 
visuomenei:

Mes esą m e visuomenės tarnai, tarpininkauto j ai ne
judinamojo turto. r<

Musų darbas įvairus, musų tikslas platus — nau
dingas visuomenei — reikalingas. Jaučiame esą visuo
menei reikalingi, nes turime prišakyj prakilnų tikslą, 
kad duoti žmonėms tą, kas jiems būtina gyvenime: na
mus, lotus, ukes ir tt. >

Mes tenkinamės tik trupiniais dėl gyvenimo, o ba- 
kaną teikiame žmonėms.

Musų šių metų pasekmingi darbo vaisiai duoda 
drąsos prie atlikimo dar didesnių darbų. Mes esame iš
tisai atsidavę, su pasišventimu, atlikimui savo užbrėžto 
darbo.-

Taigi pradedant Naujus Metus kviečiame visus chi- 
cagiečius pas mus talkon.

->MES<-

S. J. Dargužis.

Varysime

Savo Užbrėžtą
Darbą t
Teisybės \
Vieškeliu
Vildamies '*•
Atnešti Naudos 
Turto-Santaikos .
Savo Viengenčiams
Čikagoj

Stanley J.
REAL-ESTATORS

8O7W.18thSt
Canal 4960S. J. Dargužis Canal 4960 P. Dowiattj
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Moksleiviai

Musų jaunuomenės 
auklėjimas

Lietuviuke pasirodo rimto 
sidomėjimo ir atkreipimo 
tydos j čia gimusį lietuvių jau 
n ima.

SU
a

Ypatingai Chicago buvo svar
stoma ir mėginama metodos 
suorganizavimo šio jaunimo, be1 
iki šiol be žymių pasekmių. 
Gal perdaug buvo tikėtasi iš to 
jaunimo pačioje pradžioje ir 
abelnas klausimas gal buvo per
pintus, kad išrišus jį greitu lai
ku. Netikiu, kad atskiri as
menys galėtų daug pagelbėti 
šią problemą įveikti, apart da
vimo moralės paramos, kurią 
paminėsiu vėliau. 'Rodos, kad 
darbas palaikymo čiagimio jau
nimo prie lietuvių veikimo ga
lėtų rasti geresnių pasekmių, 
jeigu butų globojamas įvairių 
organizacijų, kurių randasi ne 
mažai Chicagoje. S. L. A. jau 
padarė gražią pradžią šioje sry- 
tyj, ir beveik visos vaikų drau
gijėlės, kurios randasi čia, yra 
po jo kuopų globa. Apart tikf£ 
Jo turėti šiuos vaikučius kaipo 
narius, S. L. A. stengiasi pa
laikyti juose lietuvišką dvasią 
ir tam tikslu samdo dainų ir 
kalbos mokytojus. Atsilanky
mas į vaikų draugijėlių paren
gimus pilnai įrodytų, kaip gra
žiai šis S. L. A. sumanymai 
vyksta, ir turėtų suteikti ki I 
toms organizacijoms arba drau I 
gijoms noro pagelbėti šiam kil I 
tam darbe. Abelnai imant drau I 
gijos nemažai išeikvoja kasmet Į 
pinigų parengimui “bunco-par I 
ties” ir maskaradų. Tie pini- I 
gai daug daugiau atneštų nau I 
dos, jei butų suvartoti palai- I 
kymui vaikų draugijėlių, ku I 
riose netik narių vaikučiai ras- Į 
tų malonumo, bet ir patys na- I 
riai, lankydami jų vakarėlius. I 
Daugelis vokiečių ir lenkų drau-1 
gijų palaiko panašias vaikui 
draugijėles, kurias vadina “Ju-1 
nior Leagues.”

Mano darbavimąsi įvairiose! 
vaikų draugijėlėse per dešimtį I 
metų, paliko daug gražių įs-1 
pudžių ir nemažai įsitikinimų, 
ir svarbiausias iš jų tas — kadi 
yra verta darbuotis vaikų drau-1

neša gražių vaisių.
žinoma, 

kantrumo ir pasišventimo, kar
tais būva momentų, kada tas 
veikimas pasirodo beviltis. Ir 
tik Įvirtas nusistatymas ir ypa- 
tiškas paaukavimas laiko ir 
energijos palaikys tuos jaunuo
lius prie musų. Atskiri lietu
vių veikėjai daug pagelbos ga
lėtų suteikti susidomėdami šiuo 
jaunimo klausimu. Jų asmeniš
kas atsilankymas į jaunuolių 
parengimus priduotų jiems 
daug paramos ir energijos. Iki 
šiol tie veikėjai kreijiė mažai 
domės j čia gimusį jaunimą ir 
jo padėtį. Tikimės, kad jų 
naujai sujudintas patriotizmas 
priduos jiems noro vesti šį dar
bą tolyn su jaunimu, kuris jau 
yra išaugęs vaikų draugijėles. I 
čia yra plati dirva jų pasidar
bavimui. Mėginimas suprasti 
šios gentkartės lietuvių vaikų 
dvasią ir troškimus, pritrauks 
juos prie musų, ir jie stengsis 
prisitaikyti. Ir jeigu pasiseks 
įskiepyti jiems pagarbą jų tė
vų kalbos, pastangos nebus vėl- 
tui darytos..

Gal vietoj butų priminti ir 
tėvų atsakomybę jų vaikų iš- 
tautėjimo klausime. Jų pasi
ryžimas kalbėti tik vien lietu
viškai į vaikus padės tvirtą pa
matą tiems vaikams ateityj, 
kada jie aktyviai pradės veik-1 
ti visuomenėje. Tėvų apsilei
dimas tokiam nusistatyme ne
kartą -suteikė jiems daug ne
malonumo, senatvėj jie nesusi
kalba su savo vaikais lietuviš
kai ir tie vaikai amžinai atsi
sako nuo tėvų kalbos.

—Sajomė čerienė.

reikalinga daug

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tąl. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt 1W.
arti St, Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

jos ir gerų žmonių, kurie pa-kelrodžiu net pačiai musų tėvy 
nei Lietuvai, jei pas mus butų geidauja gerų dalykų, 
geresnis supratimas ir tvarkin
gai atliktas organizatyvis dar- 

Sie metai jau eina prie už- bas meno srityj. Spėkų menui 
baigos. Verta bus pažvelgti { pakanka pas mus, ypač yra 
musų lietuviškos Chicagos mu- Chicaga turtinga moterimis ir 
zikos bei teatro darbuotę. merginomis, 1 

Visų pirma lietuviška Chica- 'nuoti ir vaidinti.
ga gali pasigirti, kad pereiti 
metai pas mus buvo gausingi 
meno žvilgsniu. Ačiū buvimui; 
prie “Birutės” Antano Vana
gaičio ir Stasio F’ilkos, “Biru- 
te įstengė paruosti keletą vai-l 
dinimų scenai gana vykusiai.
'Ietika paminėti "žemės Ro- Visu pirma mums rei- Kalėtume pasirodyti. Dar kar-
jus”, “George Dandin , “Aus-lr. , blnuainnii
ros Sūnus” — veikalas, 
buvo du kartu suvaidintas 
Goodman teatre. Tam vaidini
mui ir Kaunas galėjo pavydėti.. 
Kiti Birutės” muzikaliai vaka
rai buvo atlikti gerai, kadangi 
A. Vanagaitis turi puikų su-i 
pratimą scenos, turtingą vaiz-

Šių metų muzikos 
teatro apžvalga

žinoma, žinoma, ir mokslei
vių neužmiršime! Užtektinai 
yra aprašymų apie biznierius, 
dainorius, bankierlusš rei>orte- 
rius, apie tai, kiek dolerių nu
suko, kokias dainas “nugiedo
jo”, apie ką (neklausant) už
girdo.

Va, tai šiandie pasiskaitykit 
upie moksleivius ir jų prasi- 
kaltinimus, ale tik — a, tai ne
reikia čia nei sakyt — apie 
moksleivius tik vien gerą ga
una rašyt. Na, ar ne?!

Kas svarbu, tai kad dauge
lis musų jaunų lietuvių lanko 
iniversitetus ir kolegijas. Aš 
sakyčiau, kad kokia penkiolika 
anko University of Chicago; 
tiek pat Ciane Junior College; 
keletas University of Illinois 
school of Pharmacy; keli De 
Paul University, ir Loyola Uni- duotę savyje, visados stengda-l 

vosi priruošti išpildytoj us kųo- 
geriausia.

Kompoiztorius Stasys Šim
kus, atvykęs prie “Birutės” už 
vedėją, j trumpą laiką spėjo 
paruošti tris vakarus. Buvo iš
pildyta gana sunkus dalykas 
pirmą kartą’ — Šimkaus balada 

duota 
Liaudies dainų koncertas, ope
ra “Čigonai” ir “Aidos” antras 
aktas koncerto formoje.

S. Šimkus yra gabus muzi-‘ 
kas ir populiarizuotojas lietu-' 
vių liaudies dainų. Prie S." Šim-| 
kaus turėjo progos pasirodyti 
merginos birutietes “Nugrimz- 
dusiame Dvare” ir Liaudies: 
dainų koncerte, kur jos atliko 
.savo užduotis labai vykusiai.!

Musų profesionalai artistai i 
irgi turėjo koncertus Chicago-i 
je, kaip tai p-lė K. Jozevskai-! 
tė du koncertu. Jos koncertuo-i 
se chicagietės dainininkės tu
rėjo progos prisižiūrėti daina
vimo teknikai. Miko Petrausko 
koncertas, 
ir vėl 
gaičiu 
ninku 

Ogi
darbuojasi šiais metais Chica
goje ir dažnai vaidinimus pa-

Šiaip, jei ateityje nebus me
no srityje organizatyvaus dar
bo padaryta, nieko gera neiš
eis. Mes neteksime publikos, 
nes lietuviška publika, lankanti 

kurios gali dai-'parengimus, yra pribrendusi, 
nori, kad pastatymai butų at
likti tobulai ir geresnėse sve- 

j tainėse.
Menas

versity; reikalinga priminti ir 
Morton Junior College. Skait
lingas būrelis lanko vakarines 
mokyklas ir kolegijas, ypač: 
Y. AL C. A. ir Northvvestern.

O ko jie mokinasi? Visko. 
I’aip. visko! Lietuviai studijuo- 
a {vairius amatus, rengiasi ei- 
i visokiais keliais. Neužilgo ir “Nugrimzdęs Dvaras”, 
ietuvių rasime visur, taip ama
luose, kaip profesijose.

Biskutį pilniau paaiškinti: iš 
nusų vaikinų žymus skaičius 
•engiasi būti advokatais. Taip 
>at ir aptiekorių turėsime lie- 
uvių. Be abejonės, galėsime 
Ižiaugtis keletu jaunų lietuvių 
gydytojų. Dar turime atminti 
r mokytojus aukštesnių mo
kyklų; kad ir ntdaug jų, ale 
vis bus bent pora. Rašytojų — 

irba kaip amerikoniškai vadi
nama — jurnalists, irgi turė-

Bus nemažas skaičius
ir lygiai “business
matote, išsiskirsto

puses.
pat ir mergaitės lietu- 
daugeliu kelių, 

mokytojų, 
schools”,
mokyklose; ir čia 

mokinimui 
English”,

'i m e.
‘engineers” 
nen”.

visas

Nema
nė tik 
bet ir

čiagimių mergaičių yra ga- 
I na talentingų muzikoje, ir nors 
su vyrais stovime prasčiau, ale* Menas tiktai gali palaikyti 
esant gerai tvarkai butų gali- mumyse lietuviškų dvasią ir su- 

trukumą užpildyti.1 Įraukti j krūvų didesnį skaičių.
Publikos irgi yra pakankamai, Šiaip mes, Chicagos lietuviai, 

' kuri moka atskirti pelus nuo neturime nieko ypatingo, kuo

' ", kia gero, pastovaus mokytojo, ta pagalvokime Šiuo klausimu. 
llllj kuris nuolatos gyventu Chica-' Meno Mylėtojas.

. Į goję ir suburtų į krūvą tas vi- 
įsas meno spėkas, kurios dabar( 
yra atskiros ir rūdija. Moky
tojui nebloga alga, galima sa
kyti, butų užtikrinta, nes pas 
mus užtektinai yra inteligenti-

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakaro

GERIAUSIA VIETA PIRKT DEIMANTUS
Pas J. A. Kass (Kazakauskas)
2045 W. 35th St, Chicago, III.

Parduodam deimantus ir kitokius auksi
nius daiktus, su dideliu nuošimčiu pigiau 
negu kitur. Taisom laikrodžius visokių iš
dirbinių; darbas garantuotas arba pinigus 
grąžinam atgal.
v — - ------- '------------------------------ —--------'

*

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southumpton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria A q u i tania Mauretania

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. 'Kaipgi tiesiai j 
Londoną kas Pėtnyčią, 
nauji, aliejų varomi lai-,’ 
vai. Trečios klesos laivu- ' 
kertės į abu galų iš 

CUNARD LINE

A q u i tania
New Yorko j Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

CHIOAOO BOARD or UNOCRVVRirC

NAUDINGAS PATARIMAS PUBLIKAI
Visi sako ir žino, kad su pirkimu, pardavimu, pinigų skolinimu, 
notariališkų raštų padarymu, pinigų ir laivakorčių siuntimu VI
SADOS yra patartina kreiptis pas

muzi-

Juozo Babravičiaus 
Babravičiaus su Vana- 

ir Miku Jozavitu, daini- 
Čižauskų koncertas. 
Vaičkaus teatras, kuris

Tajp 
/ės eis 
ai bus 
•grammar
aukštesnėse 
•engiasi mokinimui svetimų 
<albų, "English”, “history ir rUošia chieagiečiams. 
‘sciences”. Galime laukti ir 
gražių, gabių gydytojų. Bus ir 
vikrių, mandrių “business wo- 
men”.

čia reikia priminti ir musų 
apdovanotus ypatingais gabu
mais jaunuolius, mergaites ir 
vaikinus, kurie lanko, “conser- 
vatories” dėl balso, smuiko ir 
mano.

Tai tiek apie moksleivius 
Aš čia nerašau viską apie visus 
moksleivius; ne, čia tik bisku 
tis apie keletą moksleivių. Aš 
tik primenu, idant neužmirštu- 
mtt, kad ne mažai jaunų lietu 
vių moksleivių gyvena Chicago 
i o, kad ir jie gyventų musų 
mintyse, ir kad jais taip pat 
butų rūpinamasi, kaip kad re

porteriai rūpinasi- “surprise 
partėmis”, Padaužos, “tavorš- 
čiais”, mergina Kalėdomis.

Proštčiaitie! Jau 
užbaigusi. Nagi 

| kai ką pasakyt.
Chicagoje yra 

žinomas darbštus 
ną moksleivių:
dešimtis jų priklauso 
uanian Studentą’ Association of 
America”, 
universitetus,
ketvirtą metą 
liausios žinios 

skelbia šokį 
ko aš dabar 
negaliu daugiau pasakyti, žinau
tik tiek, kad bus L.S.A.A. 
Dance February 4, 1928.

Apie kitus moksleivių būre
lius Chicagoje irgi galėčiau kai 
ką pasakyti, ale, kaip pirmiaus 
sakiau, aš čia visos pasakos ne
rašau, aš tik primenu mokslei
vius ir truputį pasakau apie jų 
veikimą. Primenu, kad jie yra 
rytojaus advokatai, gydytojai, 
biznieriai, mokytojai, aptieko- 
riai, rašytojai, “inžinieriai” — 
Amerikos lietuviai, 

-^-Moksleivė.

bučiau ir 
aš dar turiu

vienas gerai 
būrelis jau- 

apie keturias 
“Lith-

Dauguma jų lanko, 
keletas eina dar 
high school. Vė- 
apie šią L.S.A.A. 
vasario 4 d. Vis- 
nežinau dar, tai

Paskui yra dar keletas vaidi-| 
nimo ratelių, kurie po keletą! 
veikalų suvaidino šiais metais.

Bolševikai turėjo pusėtinai 
daug visokių vaidinimų ir kon-į 
certų Chicagoje. Nors jie iri 
sakė, kai jų firma užsidėjo, kadi 
jiems Maskva paruošianti viso
kių veikalų — operų, operečių,! 
dainų, — vienok nesulaukda
mi iš Maskvos nieko griebėsi 
“buržuazinių” veikalų, kaip tai: 
“Laima”, “Grigutis”, “Pauli
na”. Reikia jiems duoti kredi
tas už tai, kad dirba dailės 
darbą, nors dabar jie geria iš 
to paties šulinio, į kurį pirmiau! 
spiaudė.

Pas katalikus tur būt buvo 
meno žvilgsniu prastai, nors 
pas juos nuolatos dirba muzi
kas p. A. Pocius. Rodosi, kad 
jie šiais metais teįstengė pasta
tyti tik operetę “Silvia”. Šiaip 
svarbėsnio jie nieko neparuošė 
ir niekur viešumoje nepasirodė, 
išskyrus bažnytinius* skiepus.

Visgi, abelnai žiūrint, mes, 
chicagiečiai, galime pasigirti 
šių metų darbu teatro ir mu
zikos srityje, kuris suteikia 
musų sielai dvasios peno. Dar 
reikia pažymėti, kad lietuviška 
Chicaga galėtų labai aukštai 
stovėti meno žvilgsniu ir būti

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite 

Riifflesd
Ar Jums Galvos Odą Niežti? 

Naudokite

Ar'Jųsų Plaukai Slenka? 
Naudokite

Rsifflesi
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite
jiįtįFJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais
Naudokite

savo

TAUPYKI! PINIGUS IR SVEIKATAA i

ROSE R AT EXTERMIN ATOR CO. 
208 N. Wabash Avenue CENtral 2777

Daleidžiant mums

SŠi

M

N

809 W. 35th St. (Halsted & 35 Sts.) 
telephones: Blvd. 0611 arba 0774

Čia gausit gerų patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų 
srityje. Jums butų labui naudinga pradėti vesti savo reikalus su 
šia įstaigų

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
TIK TURĖK LOTĄ. O JIE PABUDAVOS JUMS NAMĄ BE JOKIO 

DAMOKftJIMO. NAUDOKITCS PROGA!

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU METU
Visiems draugams ir pažystamiems 

Širdingai Velija

Valdyba, Viršininkai ir Darbuotojai

UNIVERSAL STATE BANK
fah

PINIGAI GREIT NUSIUNČIAMI Į LIE 
TUVĮ IR KITAS EUROPOS SAUS 
Kalėdoms ir Naujiems Metams

Musų 1928 Kalėdų Kliubas jau atdaras dabar! 
Trys tūkstančiai žmonių Šį metą gaus Kalėdoms 
čekius. Nariai musų kalėdinio kliubo yra užtikrin
ti, kad turės užtektinai pirkinių.

Kas tik atidarys sąskaitą kalėdinę ar paprastą nuo 
$2 ar daugiau tarpę lapkričio 15, 1927 ir sausio 16, 
1928 gaus dovanų.

South West Trust & Savings Bank 
35th Street, Archer ir Hoyne Avės., Chicago 

Lafayette 1708—09—10

.W

Sši

išnaikinti jūsų žiurkes, peles, 
tarakonus ir blakes.

Turim 67 metų patyrimą.
Ofisai svarbesniuose miestuose 

Kaina nebrangi

LINKIME VISIEMS LINKSMU 
KALĖDŲ IR NAUJU METU

Dabartinių metų laiku norime nuoširdžiai 
padėkavoti savo draugams už malonią pa
ramą per metus, ir esame prisirengę su
teikti geriausj patarnavimą ateinančiuose 
metuose.

BERNARD V. MILASZEWICZ
4600 So. Wood Street

Tel. Vir. 0117

KALĖDŲ DOVANOS
Pirkit pas Alex Junievicz

DIAMONDS
Wrist watches, žiedai, kolonikų, lenciūgų, špilkų auksinių, 
perlų, šaukštų setų, rašomų plunksnų, sieninių laikrodžių, 
dėl vyno bačkučių. Parduodam pigiausia kaina Chicagoje.

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 South Halsted St., Chicago, III.

, Tel. Boulevard 2183
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskolos ir budavo- 
jinio bendrovės 

(Spulkos)

Paprastai, vieną kartą me
tuose. taip bendrovės, kaip pa
vieniai asmenys, sustoju valan
dėlei, kad pažvelgus, kokios pa
žangos padaryta musų gyveni
me ir į kurią pusę?

Tarpe kitų lietuvių finansi
nių įstaigų, kurių tarpe randa
si net kelios, yra dar viena iu- 
šis ištaigų, kurios turi musų 
gyvenime didžios reikšmės. Jos 
yra Paskolos ir Budavojii 10 
Bendrovė* - “spulkos”.

žodžiu “spulka” nederėtų tu
rėti vietos musų kalboje, L et 
šitos bendrovės pirmiausia tai>o 
sutvertos pas lenkus ir čekus, 
prie kurių ir musų pirmieji ta
kų skinėjai ‘prisidėjo ir tokiu 
bildu paprato vadinti jas “špil
komis”.

Paskolos ir budavojimo ben
drovės yra ne kas kitas, kaip 
tik susispietęs 
kuris moka po kelis dolerius į 
savaitę, kad galima butų pas
kolinti toms ir kitoms ypatoms, 
kurioms yra reikalingi pinigai 
tam ar kitam tikslui, o už pa
skolintus pinigus skolininkas 
moka į bendrovę tam tikrą, nu
statytą mokestį ir palaukus 
nuošimčius. Bendrovė, pagcl- 
ba tam tikrų žmonių, išrinktų 
direktorių, tvarko, priiminėja 
ir išdalina pinigus, renka nuo
šimčius ir t.t. Šitos bendrovės 
yra viena kooperacijos rųšių.

Galima butų rašyti romantiš
ką apysaką apie vystymą >i 
šių bendrovių. Bet stoka 
tos. Tat prisiminsiu tik

Daleiskime, 
susispietė 
Pasirodė 

namelius.
dažnai nebu- 

jei ir būdavo.

rių reikalų patarnaudavo ir pa- niui. 
tarnauja.

Kokios rųšies 
nebūtų, jos tarpsta, kai gyvuo
ja savistoviai. Ir musų pasko
loj ir budavojimo bendrovės, 
atlikdamos reikalingą patarna
vimą, įgijo visuomenės užuo
jautos. išaugo ir sustiprėjo, ir, 
kiek galėjau sužinoti iš Illinois 
valstijos rekordų, tokių ben
drovių, kurių vardai panašus 
lietuviškiems, yra 22, o jų tur
tas siekė $5,500,000 1926 me
tų pabaigoje. Visos bendrovės 
gerai tarpo šiemet, tai manau, 
kad bendras jų kapitalas pabai
goje šių metų siekia $7,000,000.

Direktoriai šių lietuviškų 
bendrovių, sekdami obalsiu 
kur vienybė, ten galybė” ir 
pasidarbavus p. Palekui ir ki
tiems sutvėrė Lietuvių Skolini
mo ir Budavojimo Bendrovių 
Lygą valstijoje Illinois. Bet 
apie tai bus parašyta vėliau.

Gal būt svarbiausias klausi
mas bus: kaip saugiai mano 
pinigai įdėti tokiose spulkose? 
Visos šios rųšies bendrovės yra 
po valstijos priežiūra, visi su
dėti pinigai skolinami tik ant 
pirmo morgičio nejudinamo 
turto. Visi veikėjai arba di
rektoriai yra po kaucija; pini
gų bendrovės ižde nelaikoma, 

būrys žmonių,’ leidžiama paskoloms, idant 
kiekvienas centas atneštų pa
skirtą nuošimtį.

Į direkcijas paprastai įeina 
žmonės gerai apsipratę su ben-Į 
drovių reikalais, žmonės, ku
rie darbuojasi spulkose, yra 

| įsitikinę, jogei ateinančiais 
metais kapitalas Illinois valsti
jos lietuvių spulkų pralenks 
$8,000,000 skaitlinę.

J. J. Zolp.

Musų bankas
Hamuurabi, babilionių i m pe

vi>

*r—

iš vienos pusės, pačių realeste-j PttSVClkinilIUiS SU
tininkų tarpe, o iš kitos, kad 
galėjus geriau patarnauti kli- 
jentams, t. y. kostumeriamš.

Kai dėl kooperavimo pačių 
realestetininkų tarpe, tai turiu 
pasakyti, kad pasitaiko tarp

Kalėdomis
Lietuvių vaistininkų žodis

žmonijoje visų kraštų ir visų
realestetininkų nesusipratimų, rasių jau senai įsigyveno pa- 
kaip ir kitose gyvenimo ir dar
bo srityse. Tarybos skundų 
komisija ištiria tuos nesusipra
timus ir išneša savo nuospren
džius. ,

Kalbėdamas apie geresnį pa
tarnavimą publikai turiu visu- 

kad taryba 
reikalauja, idant jos nariai 
nenaudotų biznio tranzakcijose 
neleistinų tai biznio šakai prie
monių. Toliaus, kai kostume- 
riai ieško patinkamų jiems pir
kinių, gali pasitaikyti, I

protys sveikinti pasaulį kuriuo 
nors linksmu laiku, paskirtu 
tam tikslui. Krikščionybė pa
skyrė tam šventę, Kristaus gi
mimo dienų.

P-nas Poška, “Naujienų” vie
tinių žinių skyriaus vedėjas 
jau kurį laiką įdomauja lietu
vių vaistininkų reikalais, ką 
parodo kai kurie jo straipsne
liai. Norėdamas, kad kas nors 
išreikštų musų, vaistininkų, 
jausmus šiuo laimingu metų 

kad ■ laiku, jis suteikė Milda Drug 
realestatininkai, į kurį kreipia: Co. garbės ir pareigos tapti tų 
masi neturi tinkamų pasiuly- linkėjimų išreiškėjais.
mų. Tuomet jis kreipiasi į ki- Musų profesijai tapo suteik-

Bankininkai turi turėti 
rekordą teisingumo, nes kitaip 

organizacijos jie negali gauti iš security kom
panijų bondus, be kurių nieks 
banke dirbti negali. Bankinin
kai yra tai paskirti žmonės.

Bankai mokina žmones gy
venti, pratindami juos taupu
mui. Vienas geriausių kelių 
priprast taupumui yra prisidė
jimas prie taip vadinamo 
Christmas Club. Taupus žmo
gus aprūpina savo ateitį ir iš
vengia daug skurdo ir vargo, 
kurį išlaidus turi patirt.

Mes turime daug bankų vi- pirma omenėje, 
su r, bet Chicagoje tik du lie
tuvių banku, iš kurių vienas 
randasi didžiausioje lietuvių 
kolionijoje, UNIVERSAL 
STATE BANK, šitame banke 
kiekvienas lietuvįs privalo jaus
tis kaip pas save, namie. Lie
tuvių ateitis priklauso nuo pri
silaikymo prie savų įstaigų.
Tas yra kelias į musų gražią;ą tus tarybos narius, kad jų pa-(ta atsakominga pereiga sekti 

reikalaujamą pėdomis musų kiltų ‘pirmtaku- 
nų ir gelbėti daktarams jų ru-

Ir netik 
atmename 

artimui 
norėtume,

Musų profesijai tapo suteik-

J. J. Hertmanavičius.

Lithuanian Real 
Estate Board 

(Lietuvių,. Realestatininkų 
Taryba)

gelba suteikus
pirkinį.

—Gerai, o jei kostumeris pa- pi nuneši 
nuskriaustas, ar gali į Kalėdų laiku

ligoniais, 
sijunta nuskriaustas, ar gali j Kalėdų laiku mes 
jis kreiptis į tamstų tarybą su prisakymą tarnauti 
skundu arba ieškojimu teisy
bės? *

—Visuomet. Ir buki tamsta 
užtikrintas, kad Lietuvių Real- 

yra taip 
jau svarbus tas skundas, kaip 
skundėjui. Dalykas toką, kad 

taryba? Tarybai yra svarbu palaikyti 
| geras realestetininkų vardas, 

priskai- idant turėjus žmonėse pasitikė- 
Ijimo. Tarybos nariai dėl vieno 
ar kito nusikaltusio asmens ne

lietuviai nori žudyti savo vardo ir savo 
priklauso šiai biznio.

I —O koks dar buvo tiksiąs

Pasikalbėjimas, su Lietuvių estetininkų Tarybai 
Realesteti ninku Tarybos pi 
mininku, p. Mačiuku—Macke:

Kada susitvėrė ši
—1925 metais.

Kiek narių taryba 
to?

—Pilnų į 40.
—Ar visi Chicagos

realestetininkai
tarybai ?

—Kurie turi ofisus, didelėje žmonių, kurie tvėrė šią tary- 
didžiumjoe priklauso.

Kas buvo šiemet tarybos 
valdyboje?

• —Pirmininku
Macke, sekretoriumi J. Je

lnus, idant apsaugojus ne tiek 
savo pačių, kiek publikos in
teresus. Mes norėtume, idant 
publika žinotų, jogei jų apie- 
linkės aptiekorius yra ten kaip 
pagelbos ir apsaugos teikėjas, 
ir tikimės, kad publika koępc-

ruos su juo padėdama jam pa
tarnauti jai kuogeriausia.

Mes c' 'čiame Publikai ge
riausių linkėjimų sveikatos ir 
laimės ir gerbūvio ateinančiais 
Naujais Metais ir dėkojame už 
rėmimą musų įstaigų.

£
E Visiems musų kostumeriams ir draugams *
g Linksmų Kalėdų

2 A. R. JUNIEVICZ Š 
w • Utyį* * ” 3317 So. Halsted St. *■
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taip, kaip kad mes 
idant mums butų tarnaujama, 

, bet kasdien mes esanie prisiren
gę išpildyti reikalavimus musų

i rėmėjų, teikti .patarimų, kur 
reikia, užuojautos ir pagelbos.

Apart šių pareigų, iš vaisti
ninko reikalaująma daugybės 
kitokių patarnavimų, 'labiausia 
komercialižacijos ir profesijos. 
Rėmėjai patys uždėjo ant mu
sų reikalavimus, kurie išeina 
iš vaistininko darbo srities, 
kaip pav. laikymas ir pardavi
nėjimas aptiekose k rasos ženk
lų, špilkų, šukų, etc., bet ku
riuos dalykus mes mielu noru 

i parūpiname.
Tas pareigas mes apsiėmėm 

nešti, nekeldami klausimo, ar 
šis padidėjęs reikmenų skait
lius pakenks musų profesijai; 
mes turėjome mintyse tik pato
gumą musų rėmėjų (patronų).

'Pieša, kaip kiekvienoje pro
fesijoje, biznyje arba amate, 
taip ir vaistininkų profesijoje 

| pasitaiko ašfnenų, kurie ne vi
suomet laikosi prideramoje 

l aukštumoje. Todėl mes turė- 
jjome sudaryti aštrius jstaty-

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS!
šiais metais sulaukė linksmų Kalėdų, musų 

tikslu yra padaryti kuouaugiausiai draugų tarne 
lietuvių. Mes dėkavojame už suteiktą mums biz- 
nj praeityj ir musą didžiausios pastangos bus pa
daryti, kad kuogenausiai jums patarnavus ir su
teikus kuopigiausiomįs kainomis. Todėl visiems 
savo draugams ir pažystamiems ir busimiems 
draugams linkime Linksmų Kalėdų. SS

BRIGHTON
jbą?

—Well, prie to, ką pasa- 
I kiau aukščiau, turiu dar paste- 

K. Mačiukas-Į bėti, kad buvo tikslas supažin
dinti publiką su užduotimis ir 

. Kad 
stengiasi atlikti, 

j liudija faktas, jogei “Naujieno- 
—Taip. Pirmininku išrinktas se” ji turi net Real Estate sky- 

______ia, sekretoriumi p. rių.
Stulpinas, iždininku p. Masių-1 
lis.

Kokiais tikslais buvo su
tverta taryba?

Kad turėjus kooperavimą,

rijos įkūrėjas, 2200 metų pirm keyičia, iždininku N. Masiulis, j dirva real estate biznio. 
Kristaus gimimo, išleido įsta-' —Ar jau išrinkta valdyba tai Taryba stengiasi

Coal and Building Material Co
3701 S. Maplewood Avė.

Phone Virginia 1050

IRt
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tymą, kuriame ve kas buvo pa- 1928 metams? 
sakyta: “Jeigu žmogus duoda1 __ r

I kitam sidabrą, auksą, arba ką j. Juškevičia, 
kitą globoti, jis privalo paro-1 
dyti tą liudininkams ir jis pri-* 
valo padaryti sutartį pirm pa
darinio depozito.”

Tas gal yra vienas seniausių 
bankinikų parėdimų pasaulyje, 
nors bankinės transakcijos tu
rėjo būt vedamos civilizuotų 
tautų daug anksčiau, nes be 
bankinių transakcijų civilizaci-' 
ja plėtotis ir gyvuoti negalėjo.'

Už palaikymą bankų globoje' 
turto babilioniečiai mokėjo’ 
bankininkams vieną šešioliktą 
dalį vertės globojamo turto,' 
kitaip sakant 6%.

Turtai menais laikais buvo 
kraunapii šventyklose, ir ten1 
globojami. Karo metu išplėši-! 
mas šventyklos reiškė išplėši
mą iš nukariautos tautos jos 
judinamojo turto. Salamonas 
statydamas Jerpzolime žydų' 
šventyklą, numatė reikalą iš
daryti joje skyrių turtams sau
goti. Visos senosios Graikijos 
šventyklos buvo tai turtų sau
gumo įstaigos, kurios turėjo 
turtų saugojimui kambarius.

Nuo 6% mokamo bankinin
kui už saugojimą turto, iki 
3% dabar bankų^mokamo depo- 
zitoriams už taupimą turto yra 
didelė spraga. Saugumas buvo 
svarbiausiu 
tų bankan 
bar, greta 
riai gauna 
svarba dar 
tas pelnas, 
tautų kreditą, kuris duoda gy
vybę pramonei bei prekybai. 
Uždaryk pinigus saugioje dė
žutėje, tuoj kreditas dings, o 
su dingimu kredito dings pra
monė bei prekyba, darbai, už
darbiai žmonių ir visa gerovė, 
čia yra didelė bankų svarba.

Musų naujos gadynės ban
kai duoda daug didesnę gąran-' 

ir budavojimo bendrove^. Išsyk tiją saugumo, negu senovės 
jos būdavo silpnos, bpt laikui bankininkai. Visųpirma, ban-Į 
bėgant augo ir stiprėjo. Vie-.kai turi kambarius, kuriuose 
nom sekėsi geriau, kitoms pra-' turtus laiko, apsaugotus nuo 
sčiau, bet visų buvo vienodas'ugnies ir plėšikų. Kaipo įstai- 
kiltas siekis: kad vieni kitiems'gos, bankai yra kontroliuojami 
padėtų įsikabinti namelio, sa- įstatymais ir turi sudėti ata- 
vasties, padėtų sutaupinti cen- tinkamą kapitalą ir perviršį 
tą-kitą. Spulkos daugybei įvai- pirm atidarymo įstaigos biz-

kad
IkH

-Reporteris
j------------ :—-—

Nei vienas orderis nėra perdidelis prie musų prisirengimo: 
Nei vienas orderis nėra permažas dėl musų užganėdinimo” St...... .tyĮltyHM

liais žodžiais, 
kelios šeimynos 
kioje kolonijoje, 
kalas įsitaisyti 
nansinių įstaigų 
davo, o kartais,
tai jos nenorėdavo skolinti pi
nigų, arba skolindavo už dide
lius nuošimčius. Kas daryti? 
Ot ir susirenka Jurgis, Baltras, 
Matas ir keli kaimynai, ir nu
taria padėkime Jurgiui nupirk
ti ar budavoti namelį, o jis 
lai moka mums nuošimčius. 
Kai jis išmokės tai padėsime 
kitam įsigyti savastį. Bet Ju •- 
gis negali kas savaitė kiekvie
nam paskolą atiduoti. Taigi i- 
sakoma, kur jis turi nunešti 
ir kam atmokėti pinigus. Pan
kui jau skolintojai pasidalina 
tarp savęs. Prasidėjus šitokiai 
tvarkai, pasirodė, kad ir dau
giau pinigų atsirado. Todėl pa
sidarė galimybės pagelbti ki
tam tai namelį pataisyti, tai 
sklypą žemės įsigyti, tai kito
kiam reikalui. Ir iš mažo lašo 
šios bendrovės išaugo į milži
niškas įstaigas. Valstybė pa
darė tam tikrus patvarkymus, 
idant apsaugojus nuo nuostolių 
ir kuriais dalykais yra veda
mi tam tikroje tvarkoje.

Gal kam bus nuostabu, kai 
pasakysiu, jog Louisiana Home- 
stead and Loan Association tu
ri aktyvio kapitalo $165,318,- 
1 16.02. Pasirodo, kad čia kal
bama nebe su lašu vandens, 
bet su milžiniška finansine į-

Lietuviai, būdami pačėdųs, 
pamatė naudą iš tokių koopera- 
tyvių bendrovių. Ar tai prie 
galo baro saliune (atsiprašau, 
daug musų parapijų, bankinių 
įstaigų, visokios rųšies drau
gysčių ir susivienijimų susitvė
rė prie galo baro), ar pas savo 
draugą susirinkę aptarė ir su
tvėrė kalbamos rūšies paskolos

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

tikslu dėjimui tur- 
senais laikais. Da- 
saugumo, depozito- 
pelnų. Bet bankų 
yra didesnė, negu

Depozitai sudaro

NASH
Ltads the World H?Motor Car Valus

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street

Linkime Linksmiausių Kalėdų 
visiems musų gerbiamiems kos
tumeriams ir rėmėjams ir Jų 

Šeimynoms Valdyba

Standard Six 
Landau

*1(185 DAR YRA LAIKO JST0T1Į MUSU 
KALĖDINĮ TAUPYMO KLIUBA

Nuostabus Karas 
■Dar labiau nuostabia kaina

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

Iš lauko puikus, iš vidaus patogus ir typiš- 
kas Nash veikimas. Tie trys sujungti daly
kai padaro Standard Six 4 durių, 5 pasažie- 
rių įkandau padaro vienu geriausių pirkinių, 
koks pasauliui buvo žinomas.
Atsižvelgkit į jo išlaukinę išžiūrą: smart 
Nash linijas, puikus landau typas, puikiai 
išrodantis viršus, mėlinai malevotas.
Atsižvelgkit į jo vidų: tamsiai mėlinu mo- 
hair dengtas, gražus hardvvare, VVahiut už
baigimo moldingai, walnut užbaigimo paųel, 
visi instrumentai po stiklu, tikro walnut 
valdymo ratas, yra daug ruimo fronte.
Atsižvelgkit į jo veikimą: stiprus Nash 7 
bearingų, 6 cilinderiu motoms teikia vieno-

Cicero Auto Shop, 5912-14 West 22nd Street 
Chicago Nash Co., 2000 So. Michigan Avenue 
Rusei and Motor Car Co., 10857 Michigan Avė.

dą ėjimą visuomet; plieniniai springsai už
tikrina malonų važiavimą, 4 ratų brekiai 
niekur nepalyginami dėl jo operavimo.
Atsižvelgkit į kainą: $1085 f. o. b. dirbtu
vėj už VISUS šituos patogumus — pridėč- 
kui bumperiai iš fronto ir užpakalio, moto- 
meter ir daug kitų dalykų.
Jeigu jus žingeidaujat pirkti karą už tą 
kainą, tai būtinai atsilankykit į musų sales- 
rooin.
Specialia pasiulymhs dabar yra suteikiama^ 
dėl mainų. Todėl atgabenki! savo seną ka; 
rą ir pamatykit kaip lengva galėsit įsigyti 
ši Nash.

' r - ■
šitas Kliubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantu’ms 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. Jstokit į vienų ar daugiaus iš musų patogių klesų. Prisi- 
rašykit dabar

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutinė ir didžiausia Lie
tuvių Valstijinč Banka 

Amerilcoje f
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street 
Bankas atdaras šį vakarų iki 

8:30 vai. vakaro.

—
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Šližikai

Atsisveikinimas

< (Kačių vakarienė) 
Veikiančios asrKos:
1. Kuprelis
2. I( ėda k toriu s
3. lUddo.L , V.:,tum.ivlis
!. Ga pUGhič
5. Svečiai.

K e d u k toriu s: Var
dan Lenino, Stalino, Kapsuko, 
Angariečio....

P a st u m d ė 1 i s: Ką čia 
pliurpiate, kad nemokate.

G a s p a d i n 6: Gana jau, 
gana — kodėl nepoteriaujate.

V i es n a s svečių: Kad 
aerpokame.
Pastumdėlis: Aš

(Padaužos mano, kad taip dainuos Voldemaras atsisveikinda
mas su Lietuvos valdžia).

Sudiev garbė, valdžia didžiausia, 
Sudiev ir laimė man biednam. 
Matau, paskyrė taip aukščiausias, 
Kad vargti man reikės vienam.

Jau arti toji nelemta diena
Su valdžia reikia persiskirt.
Oi, širdis alpsta... Dievas žino,
Kaip reiks gyvent ir kaip numirt?

Kaip dilgė ne visur žaliuoja, 
šaka be rasos neprigys, — 
Taip mano širdis aimanuoja, 
Kad fašistų valdžia jau nebgrįš.

Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nei gautas laipsnis suramins, 
Nei saulė neatneš linksmumo....
Kas man vargšą beatmins?

Kaip gaili rasa skalsiai krinta,
Taip mano ašaros riedės,
Kaip eilės fašistų jau krinka
Ir Plechavičius nepadės!....

Nyi tas berželis-svyruonėlis
Per amžius verkdama nesupras, 
Neprakalbės ir tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo neatras.

Viskas dedasi redakcijos kam
baryj.

(švarus kambarys. Kamba
rio viduryj stovi didelis stalas 
paruoštas vakarienei. Ant sta
lo prikrauta visokios Dievo do-

i

I

vanos: šližikų, silkių, aguonų 
pieno, raudoiib ir balto kisie
liaus, razinkų pyrago ir tt. Ant 
vieno stalo galo truputis šie
no, o ant kito — kažkas pana-’ 
šus į “devil keik,” labai juo
das. Tai Maskvos senvičius. ša
lia stovi galionas rusiškos vod- 
kos. Aplinkui stalo sustatyti 
krėslai. Prie vienos sienos sta
liukas. Ties staliuku kabo Kris
taus stebuklingas paveikslas, 
kur parodoma, kaip Kristus 5

Plaukia sau laivelis KALĖDOS
Piaukė visas stalas
Su alum apkrautas,
Senbernis sėdėjo
Tarp bobų suspaustas.

Iš abiejų pusių
Su dresėm trumpom
Ir su plaukais garbiniuotais
Su kojom kumpom.

Senbernis nenori

(Feljetonėlis)
Hm. . Kalėdos, Kalėdos kaip 

kam, bet ne man. Kai kas džiau
giasi Kalėdomis, ale *ne aš!

Tiesa, mano boba rūpestin
gai prirengė visko akuratniai. 
Znočijasi, kaip turi būti.

silkėmis papenėjo 10 tūkstan
čių nevierninkų. Ant staliuko 

' padėta didelė aziatų biblija ar
ba aprašymai Lenino stebuk
lų. Mėtosi krūva laikraščių).

G a s p a d i n ė — redak
toriaus pastumdėlis žmona-(pri
rengusi vakarienę vaikštinėja 

' ir žiuri į paveikslus. Vėliai 
! prieina prie biblijos ir varto ją. 
Patraukusi pečiais padeda bib
liją j šalį, žiuri j laikraščius 
ir susimąsto, kai pamato pas- 

I tumdėlio raštus, kurie kas die
ną ant pirmo puslapio talpina
mi) : Et ir kard jis tikęs tas 
pastumdėlis. Nuskriaudė vieną 

' pačią, o dabar ir man ne pyra- 
’gai... (sukniumba ir verkia). 
• Prosijo jis kelnias... Buvo re- 
i daktorius ir keikė komunistus.

netikiu.
R e daktorius: Pas

tumdėli, atnešk aziatų bibliją. 
Paskaitysiu, ką Leninas sako. 
(Pastumdėlis bėga paknupšto- 
inis, varto aziatų biblijos lapus 
ir košia per dantis: aš netikiu).

V i e n a s svečių: Et, 
ką jus čia su tomis biblijomis.

Kuprelis: Geriau šau
dykime šližikus...
Pastumdėlis: Kur?
Vienas sv e č i ų: J 

burną.
P a st u m d ė 1 i s: O jei 

į kaktą?
Redaktorius: Palau

kite, pirmiausia reikia padalin- 
linti po truputį Maskvos senvi- 
Čio. (Paima senvičių ir duoda 
kiekvienam atsilaužti).

Vienas svečių: Va
je, koks juodas!
Pastumdėlis: “De

vil keik.”
Kuprelis: Kvaily, tai 

Maskvos senvičius, geriausias, 
pagal Lenino ręceptą, Kalėdų 
pyragas.

R e d a k t o r i u s: Ale 
skanus!....

Pastumdėlis: O kur 
jūsų ta importuota vodka.
• Redaktorius pila sau pilną ir 
geria į Pastumdėlį, kuriam pa
duoda tuščią stikliuką.

Pastumdėlis: O kad 
tave kur! Kode! tu man tuš
čią padavei?

Redaktorius: O ko-

Patarimai, kaip Kalė-. į 
das praleisti ,

Kurie dar matysite ir vaik
ščiosite, tai darykite šit ką:

Susikvieskite visus gimines i 
ir draugus be skirtumo lyties’ 
ir išžiūru, tai turėsite puikios 
progos pinigą pasiskolinti. Gas- 
padinėms bus ( auksinė proga 
surasti sau naują burdingierių. 
Aišku, ar ne?

Kurie sulauksite vėlesnio lai-, 
ko, tai galėsite sekamai pasibo-

mėtute mūšį ir jus nuvežtų į 
artimiausį beismontą, tai tuo
jau šaukite Padaužų ofisan. 
Mes bylojam visus ir visada. 
Vadinasi, busite “free” ir ga
lėsite eiti namo mulo gerti.

Todėl nebūkite veršiai ir švę
skite Kalėdas kaip :< kia.

Jūsų patarėjas
Padauža No. 2.

P. S. Jeigu kurie nekeltų, 
tai šaukite musų graborių. Mu

sų “emalming fluid” yra stip
rus, ir jums rugoti nereikės.

Toleika

Misinginis Bonas linki visiems 
numirėliams (tiems, kurie sa
vo laiku grajino) ilsėtis ra
miai. O ką benas veikia, tai 
nevermai.

—Beno dirigentas.

GARSINKITĖS 
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Jau daugiau sėdėti,
Nes jisai tik žiuri, 
Kaip laukan išbėgti.

Dairos, pats nežino, 
Ką reikės daryti.
Dar penkinę tur kišeniuj,— 
Bet kaip ją sulaikyti?

Stūmė, stūmė munšainėlį 
Senberniui artyn, 
Kiša, kiša |>enkinėlę 
Užantin gilyn, gilyn.

—PustApčdis.

Ale.. Ei.. Na, geriau pa-, Paskui sukvailavojo ir neteko 
akysiu, kad Ka—lė—dos lai vis darbo. Glostyti kelius užmiršo, 

tos pačios l>ėdos. Bloga, kuo- tad dabar tapo pastumdėliu tų, 
met turi daug giminių: Dėdės, ant kurių pirma lojo. Ale... ale 
dėdienės, tetulės, tetulienės,1 nelengvas darbas — spiaudo vi- 
švogeriai, žentai; broliai, bro-■ sus, kas pakliūva. O pati... pa- 
lienės, seserys, kūmai.. O jeiiti sunkiau dirba ir dirbs, naba-

vyti: pašaudyti, snukius viens 
kitam išdaužyti, duris išlaužti 
ir tt.

Tu l ūkite pakankamai mulo, 
kad ant rytojaus galėtute pa
imti “eye opener.” Kurie ei
site namo ir dar galėsite pa
eiti, tai parveskite namo la
biau pavargusius.

Padėkime sau, nelaimei pasi
taikius, pavyzdžiui, jei guzikuo- 
ti dėdės užkluptų, tai nepasi
duokite. Įsidėkite į pakaušį tą 
faktą, kad konstitucija garan
tuoja laisvę dieną ir naktį. At
minkite tą punktą ir nesiduo
kite niekam blofinti.

Pinigas
Pinigas pasaulio dievaitis,— 
Juo džiaugias elgeta ir ponaitis. 
Vienus jis puošia ir maitina. 
Kitus pusnuogius badu marina.
Pinigas, kiek vardų jis turi? 
Milionai dėl jo jau "kapuos guli. 
Vieni šaukia, sako, doleris!
Kaip geras žmogus taip ir ne

dorėlis.
Antri sako: musų litas.
Kunigas, valdininkas, ar kas 

kitas.
Treti vadina jį piesas,
Ir ne vieną už jį apsėdo biesas.
Ketvirti kasdien mini: frankas;
Ministeris ponas ar žmogus 

menkas.
Penkti vadina jį—liras
Netik analfabetas, bet ir moks

lo vyras.

šešti tankiai mini: zlotas;
Ne tik sausas, bet ir pilvotas.
Da randasi pasauly ir morkė, 
Milionai invalidų, — kita tiek 

akis užmerkė.
Sviete yra ir šilingas, 

Dirbo dėl jo net dvilinkas.

Pinigas ir daugiau vardų turi 
Dauguma tik su ašaromis žiuri. 
Vieni maišus prisikrauna, 
Kiti cento nesugauna.
Ir taip žmonelius kankina, 
Marina ir kitus maitina. 
Triūsias, alkani vergauja 
Del pinigų save aukauja.

—Pustapėdis.

Prietarai.
—Tu rodos, norėjai eiti kliu- 

ban?
—Taip, bet aš pakelyje suti

kau rauplėtą bobą, o iš kartaus 
prityrimo žinau, kad tai blo
gas ženklas.

- Nejaugi, tu tiki į prieta
rus?

-—Ne, bet šita rauplėta boba 
----- mu.no MkuH^.iu, kuriai ai, sko- 

lin^as už skalbinius.

'dar pridėsi ir susiedus, tai, 
b.*al, nors ir iškalno pakavok 
galvą kokiame bakse. Apie jų 
sveikatą nėra klausimo, nes 
tarp tų giminių yra labai kap- 
r’.znų vyrų. O znočijasi, aš ir
gi ne pėsčias. O mano boba. . 
tai neduok Dieve nei pamislyt. 
Jei., o jei kad bent ta mun- 
šainė butų nuvykusi, bet da
bar — dabar, ob, tai bent mun- 
šainė. Tik vienas mizernas stik
liukas gali padaryti tragediją: 
sjrardisiesi, kaip velniai praga
re. Baugu.. Ale bet., juk ne 
aš, znočijasi, pirmutinis Kalė
domis džiaugtis, — ir nepasku
tinis. Garbina užgimstantį pon 
d.'evą, tą mažą mažiliuką, ma
žutytį, mažulėlį kūdikėlį pana
šiai ir daug kitų. Todėl lai bū
na, znočijasi, Dievui ant gar
bės. Dievas yra geras: atleis 
mums musų griekus. O jei ir 
gnievotųsi, tai., mes, — mes, 
o ne kas kitas, znočijasi, per
prašysime: duosime tam ma
žutėliui afiera, kad kūdikėlis 
nesušaltų. Jisai žino, kad mes 
mbidieviai.

Ale., hm., ar jis pažįsta 
pinigus? Hm.. Dievas yra tik 
vienas, o karbonkų visam pa
saulyje milionai. O kiek tą kū
dikėlį mylinti žmonės tik į vie
lą k ar bon ką sumeta afierų! O 
jis visas oi-oi-oi! Kad tiek aš 
turėčiau! Sakyčiau: Gerkite, 
padlos, kots ir, znočijasi, pa- 
?.pypkite. Bet.. l>et tas man 
▼aivą suka, kur tie, znočijasi, 
ninigai pasideda?

'gė, iki grabo lentos... (šluosty
dama ašaras) Ką čia gelbės? 
| Reikia šaukti prie vakarienės. 
(Barškina į duris) Vyriu, vy
rai, šližikai gatavi!

Visi ’ sueina.
Pastumdc.i s:... Te

gul bus pagarbintas...
Svečia i:... Leninas!
Pastumdėlis: Aš 

netikiu...
Kuprelis: Eh... Pas

tumdėlis kvailas per visą pilvą.
Pastumdėlis: A-a, 

čia matau yra kur apanka...
Kuprelis: Kvaily, čia’ 

ne munšainas.
Redaktorius: Tai im

portuota vodka.
G a s p a d i n ė: Sėskite, 

sėskite, nors ir ankšta, bet drau
giška.

Kuprelis (atsistojęs): 
Nau, kaip sakyt, šitas supuvi
mas reikalauja...

Redaktorius: Ką čia 
niekus pliurpi. Ei, Pastumdėli, 
atnešk spytuną.

Pastumdėlis (grai
bo neranda): O kam reikia, juk 
tabako nekramtai.
Redaktorius: Nusi- 

įpiaut.
Kuprelis: Draugai, mes 

matome, kaip gaspadinė visko 
parūpino. Tai nepaprasta va
karienė. Dabar sulig parlamen- 
.ariškų taisyklių turime pra
dėti vakarienę valgyti su po
teriais.

G a s p a d i n ė: Su po
teriais, su poteriais...

Ale tiek to. Lai musų vai
dai galvą suka, o mes senie-v 
ji nepatikome mįlionieriais iki 
Šiol. Hm., tšš. . nugi tie, at
leisk man Dieve, znočijasi, kas 
uos pinigus sudoroja, beeinu 
atritveja taip, kaip ir aš. Grie-( 
kas taip mislyti, ale jei taip1 
butų, tai, znočijasi, aš pasla- 
’yčiau klausimą. Ar jų burna 
•te tok i a durna, kaip mano? O 
jei tokia jau, tai, znočijasi, ir 
aš galiu šitą afierą sudoroti: 
tai bent bus geras paminklas, 
znočijasi, kad linksmai Kalė
das prtileidnu.

—- Gvaizdikas.

lel tu, pastumdėli, vis netiki?
Pastumdėlis: Tikiu, 

tikiu, kad darbininkų pasiliuo- 
ravimas priklauso nuo komu
nistų vadovavimo; tikiu, kad 
Norvegijoj komunistai laimėjo 
58 vietas; tikiu, į visus komu- 
listų težins. Be to, visais sa- 
/o galais prižadu keikti, nie
kinti ir šmeižti kas dieną tuos, 
kurie jūsų nelaikina. Ar to 
lar negana?
Redaktorius: Gerai, 

gerai. Dabar matau, kad nori. 
(Pila pilną ir duoda).
Pastumdėlis (išgė

ręs) : Ot, tai bent gėrimėlis. 
Tikrai importuota. O daugiau 
ar neduosite?

Redaktorius: Gana, 
mes pažiūrėsime, kaip pildysi 
savo priežadus.
Kuprelis: Nau, kaip 

sakyti, šitas supuvimas reika
lauja.... ;

R e d’a k t o r i u s: Et, 
ką čia niekus pliurpi. Pastum
dėli, uždengk laikraščiais lan
gus, kad kas nepamatytų, kaip 
mes šaudysime.

P a st u m d ė 1 i ?: Klau
sau, drauge, klausau.

K u t) r e 1 i s: Dabar visi 
draugiškai bendru frontu šal
kime šližikus j burną.

Visi valgo. Kambaryj vieš
patauja tyla. Uždanga nusilei
džia. —Gvaizdikas.

» Teisme.
Teisėjas: (vyrui-stenogra-

fui) Kokie pas tamstą moty
vai nesusipratimams su žmo
na?

Vyras: Ah, ponas teisė
jau! Ji ištaria per minutę tris 
šimtus žodžių.
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1. Ga panine

1. Kuprelis
2. Redaktorius

• (Kačių vakarienė) 
Veikiančios asr.ibos:

Šližikai

(Padaužos mano,

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštaęlienis gruod. 24, 192?

Atsisveikinimas

B e d a k torius: Var
dan Lenino, Stalino, Kapsuko, 
Angariečio....

P a st u m d ė 1 i s: Ką čia 
pliurpiate, kad nemokate.

C a s p a d i n e: Gana jau, 
.'•.ana — kodėl ne|X)terlaujate.

V i es n a s s v e 
r.crųokarne.

P a s t u m d ė

č i ų: Kad

1 i s: Aš

Patarimai, kaip Kalė-.imetute muSi ir ius nuvežtų j 
■ das praleisti ! artimiausi beismont, tai tuo- a imi n Ir it/> I 'n/l minu innn

kad taip dainuos Voldemaras atsisveikinda 
mas su Lietuvos valdžia).
garbė, valdžia didžiausia,
ir laimė man biednam.
paskyrė taip aukščiausias,

Sudlev 
Sudiev 
Matau, 
Kad vargti man reikės vienam.

Jau arti toji nelemta diena

Oi, širdis alpsta... Dievas žino, 
Kaip reiks gyvent ir kaip numirt?

Kaip dik?e ne visur žaliuoja, 
šaka be rasos neprigys,— 
Taip mano širdis aimanuoja, 
Kad fašistu valdžia jau nebgrįš.

Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nei gautas laipsnis suramins, 
Nei saulė neatneš linksmumo....
Kas man vargšą beatmins?

Kaip gaili rasa skalsiai krinta,
Taip mano ašaros riedės, 
Kaip eilės fašistų jau krinka 
Ir Plechavičius nepadės!....

Ngi tas berželis-svyruonėlis 
Per amžius verkdama nesupras, 
Neprakalbės ir tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo neatras.

Plaukia , sau laivelis KALĖDOS
Piaukė visas stalas 
Su alum apkrautas, 
Senbernis sėdėjo 
Tarp bobų suspaustas.

Iš abiejų pusių
Su dresėm trumpom
Ir su plaukais garbiniuotais
Su kojom kumpom.

Senbernis nenori
Jau daugiau sėdėti,
Nes jisai tik žiuri, 
Kaip laukan išbėgti.

Dairos, pats nežino. 
Ką reikės daryti.
Dar penkinę tur kišeniuj,— 
Bet kaip ją sulaikyti?

Stūmė, stūmė munšainėlį 
Senberniui artyn, 
Kiša, kiša |>enkinėlę 
Užantin gilyn, gilyn.

—Pustapėdis.

(Feljetonėlis)
Kalėdos, Kalėdos kaip

Viskas dedasi redakcijos kam
baryj.

(švarus kambarys. Kamba
rio viduty j stovi didelis stalas 
paruoštas vakarienei. Ant sta
lo prikrauta visokios Dievo do
vanos: šližikų, silkių, aguonų 
pieno, raudorib ir balto kisie
liaus, razinkų pyrago ir tt. Ant 
vieno stalo galo truputis šie
no, o ant kito — kažkas pana-' 

j.šns j “dėvi! keik,” labui juo
das. Tai Maskvos senvičius. ša-. 

' lia stovi galionas rusiškos vod- 
( kos. Aplinkui stalo sustatyti 
krėslai. Prie vienos sienos sta
liukas. Ties staliuku kabo Kris
taus stebuklingas paveikslas, 
kur parodoma, kaip Kristus 5 
silkėmis papenėjo 10 tukstan-

1 čių nevierninkų. Ant staliuko 
padėta didelė aziatų biblija ar
ba aprašymai Lenino stebuk
lų. Mėtosi krūva laikraščių).

G a s p a d i n ė — redak
toriaus pastumdėlis žmona-(pri
rengusi vakarienę vaikštinėja 
ir žiuri į paveikslus. Vėliau 
prieina prie biblijos ir varto ją. 
Patraukusi pečiais padeda bib
liją į šalį, žiuri į laikraščius 
ir susimąsto, kai pamato pas- 

' tumdėlio raštus, kurie kas die
ną ant pirmo puslapio talpi na- 
mi): Et ir karri jis tikęs tas 

'pastumdėlis. Nuskriaudė vieną 
pačią, o dabar ir man ne pyra
gai... (sukniumba ir verkia). 
Prosijo jis kelnias... Buvo re
daktorius ir keikė komunistus. 
Paskui sukvadavo j o ir neteko

Glostyti kelius užmiršo.

netikiu.
a k to r i u s: Pas- 
atnešk aziatų bibliją.

ką Leninas sako.

s: Kur? 
č i ų: J

s: 0 jei

s: Palau-

lis: “De-

Kvaily, tai 
geriausias,

jau šaukite Padaužų ofisan. 
Mes bylojam visus ir visada. 
Vadinasi, busite “frce” ir ga
lėsit? eiti namo mulo gerti.

! Todėl nebūkite veršiai ir švę- 
kia.

Jūsų patarėjas

Padauža No. 2.

Kurie dar matysite ir vaik
ščiosite, tai darykite šit ką:

Susikvieskite visus gimines 
ir draugus be skirtumo lyties 
ir išžiūru, tai turėsite puikios'sLitc Kalėdas kaip 
progos pinigą pasiskolinti. Gas- 
padinčnis bus ( auksine proga 
surasti sau naują burdingierių. 
Aišku, ar ne?

sų “emalming fluid” yra stip
rus, ir jums rugoti nereikės.

Toleika
Misinginis Benas linki visiems 

numirėliams (tiems, kurie sa
vo laiku 
miai. O 
nevermai.

grajino) ilsėtis ra
ką benas veikia, tai

—Beno dirigentas.

GARSINKITĖS

Pinigas
Pinigas pasaulio dievaitis,— 
Juo džiaugias elgeta ir ponaitis. 
Vienus jis puošia ir maitina. 
Kitus pusnuogius badu marina.

Pinigas, kiek vardų jis turi? 
Milionai dėl jo jau "kapuos guli. 
Vieni šaukia, sako, doleris! 
Kaip geras žmogus taip ir 

dorėlis.
ne-

Antri sako: musų litas.
Kunigas, valdininkas, ar 

kitas.
Treti vadina j j piesas, 
Ir ne vieną už j j apsėdo biesas.
Ketvirti kasdien mini: frankas;
Ministeris ponas ar žmogus 

menkas.
Penkti vadina jį—liras
Netik analfabetas, bet ir moks

lo vyras.
šešti tankiai mini: zlotas;
Ne tik sausas, bet ir pilvotas.
Da randasi pasauly ir morkė, 
Miliūnai invalidų, kita tiek 

akis užmerkė.
Sviete yra ir šilingas, 

Dirbo dėl jo net dvilinkas.

Pinigas ir daugiau vardų turi 
Dauguma tik su ašaromis žiuri.
Vieni maišus prisikrauna, 
Kiti cento nesugauna.
Ir taip žmonelius kankina, 
Marina ir kitus
Triūsias, alkani vergauja 
Dt'l pinigų save aukauja.

—Pustapėdis.

kas

maitina.

Prietarai.
—Tu rodos, norėjai eiti 

ban?
—Taip, bet aš pakelyje

kau rauplėtą bobą, o iš kartaus 
prityrimo žinau, 
gas ženklas.

kliu-

SUtlA

kad tai blo-

tiki j preta-
rus?

—Ne, bat šilą 
—mano skalbėja, 
lingas už skalbinius.

rauplėta boba 
kuriai aš sko-

Hm..
kam, bet ne man. Kai kas džinu- 1 
piasi Kalėdomis, ale Yie aš! 

I 
Tiesa, mano boba rūpestin

gai prirengė visko akuratniai. 
Znočijasi, kaip turi būti.

Ale.. Et.. Na, geriau pa- 
akysiu, kad Ka—lč—dos tai vis darbo.

tos pačios bėdos. Bloga, kuo- tad dabar tapo pastumdėliu tų, 
met turi daug giminių: Dėdes, ant kurių pirma lojo. Ale... ale 
dėdienės, tetulės, 
švogeriai, žentai,7 
1 ienos, seserys,

'dar pridėsi ir ----- --- - .... o----- -----
bral, nors ir iškalno pakavok dama ašaras) Ką 
galvą kokiame bakse. Apie jų 'Reikia šaukti prie 
sveikatą nėra klausimo, nes ( (Barškina į duris) 
tarp tų giminių yra labai kap- rai, šližikai gatavi! 
rlznų vyrų. O znočijasi, aš ir-. Visi sueina.
gi ne pėsčias. O mano boba.. P a s t u m d v . i s:... 
tai neduok Dieve nei pamislyt. gul bus pagarbintas...
Jei., o jei kad bent ta mun-, Svečia i:... Leninas! 
šuinė butų nuvykusi, bet da-j Pastumdėlis: 
bar — dabar, oh, tai lamt mun- netikiu...
šainė. Tik vienas mizernas stik-1 Kuprelis: Eh... Pas
ijukas gali padaryti tragediją: I tumdėlis kvailas per visą pilvą, 
sp&rdisiesi, kaip velniai praga
re. Baugu.. Ale bet., juk ne 
aš, znočijasi, pirmutinis Kalė
domis džiaugtis, — ir nepasku-į 
tinis. Garbina užgimstant) pon į 
dievą, tą mažą mažiliuką, ma- i portuota vodka. 
žutytį, mažulėlį kūdikėlį pana
šiai ir daug kitų. Todėl lai bū
na, znočijasi, Dievui ant gar
bės. Dievas yra geras: atleis 
mums musų griekus. O jei ir 
gnievotųsi, tai., mes, — mes, 
o ne kas kitas, znočijasi, per
prašysime: duosime tam ma- 

kad kūdikėlis 
žino, kad rhes Į

bo neranda): O kam reikia, juk 
tabako nekramtai.

B e d a k t o r i u s: Nusi
plaut.

Kuprelis: Draugai, mes 
matome, kaip gaspadinė visko 
parūpino. Tai nepaprasta va-! 
karienė. Dabai* sulig parlamen- 
.ariškų taisyklių turime pra
dėti vakarienę valgyti su po
teriais.

G a s p a d i n ė: Su po- 
-aivų suka, kur tie, znočijasi, i teriais> Sll poteriais... 
ninigai pasideda? į,

Ale tiek to. Lai musų vai
dai galvą suka, o mis senie-\ 
ji nepalikonie milionieriais iki 
Šiol. Hm., tšš.. nugi tie, at
leisk man Dieve, znočijasi, kas 
uos pinigus sudoroja, beeinu 
ahtvcja taip, kaip ir aš. Grie-1 
kas taip mislyti, ale jei taip' 
butų, tai, znočijasi, aš pasta- 
‘yčiau klausimą. Ar jų burna 
•telekia durna, kaip mano? O 
jei tokia jau, tai, znočijasi, ir 
aš galiu šitą afiera sudoroti: 
tai bent bus geras paminklas, 
znočijasi, kad Linksmai Kalė
das praleidau.

tetulienės, nelengvas darbas — spiaudo vi- 
broliai, bro-' sus, kas pakliūva. O pati... pa- 

kumai.. O jei i ti sunkiau dirba ir dirbs, naba- 
susiedus, tai,'gė, iki grabo lentos... (šluosty- 

Čia gelbės? 
vakarienės. 
Vyriu, vy-

Pastumdėlis: A-a, 
čia matau yra kur apanka...

K u Į) r e 1 i s: 
ne munšainas.

B e d aktorių

Kvaily, čia

s: Tai im-

ė: Sėskite,

žutėliui afiera, 
nesušaltų. Jisai 
n e bedieviai.

G a s p a d i n 
sėskite, nors ir ankšta, bet drau
giška.

Kuprelis (atsistojęs): 
Nau, kaip sakyt, šitas supuvi
mas reikalauja...

H e d a k t o r i u s: Ką čia 
niekus pliurpi. Ei, Pastumdėli, 
atnešk spytuną.

Pastumdėlis (grai-

Ale. . hm. . 
pinigus? Hm., 
vienas, o karbonkų visam pa
saulyje milionai. O kiek tą kū
dikėlį mylinti žmones tik j vie
ną k ar bon ką sumeta afierų! O 
jis visas oi-oi-oi! Kad tiek aš 
turėčiau! Sakyčiau: Gerkite, 
padlos, kots ir, znočijasi, pa
sprukite. Bet.. l>et tas man'

ar jis pažįsta 
Dievas yra tik

Gvaizdikas.

s: O kad 
man tuš-

s: O ko-

tumdėli
Paskaitysiu, 
(Pastumdėlis bėga paknupšto- 
mis, varto aziatų biblijos lapus 
ir košia per dantis: aš netikiu).

V i e n a s s v e č i ų: Et, 
ką jus čia su tomis biblijomis.

K u p r e 1 i s: Geriau šau
dykime šližikus...

P a s t u m d ė 1 i 
Vienas sv e 

burną.
P a st u m d ė 1 i 

į kaktą?

R e d a k t o r i u
kitę, pirmiausia reikia padalin- 
linti po truputį Maskvos senvi- 
čio. (Paima senvičių ir duoda 
kiekvienam atsilaužti).

Vienas svečių: Va
je, koks juodas!

P a s t u m d ė 
vii keik.” 

Kuprelis: 
Maskvos senvičius,
pagal Lenino receptą, Kalėdų 
pyragas.
Redaktorius: Ale 

skanus!....
Pastumdėlis: O kur 

jūsų ta importuota vodka.
• Redaktorius pila sau pilną ir 
geria į Pastumdėlį, kuriam pa
duoda tuščia stikliuką.
Pastumdėli 

tave kur! Kodėl tu 
čia padavei?

Redaktorių
lel tu, pastumdėli, vis netiki?
Pastumdėlis: Tikiu, 

tikiu, kad daroininkų pasiliuo- 
invimas priklauso nuo komu
nistų vadovavimo; tikiu, kad 
Norvegijoj komunistai laimėjo 
58 vietas; tikiu, į visus komu- 
listų težins. Be to, visais Ba
ze galais prižadu keikti, nie
kinti ir šmeižti kas diena tuos, Į ‘
kurie jūsų nelaikina. Ar to 
Ja r negana? H-
Redaktorius: Gerai, 

gerai. Dabar matau, kad nori. 
(Pila pilną ir duoda).
Pastumdėlis (išgė

ręs) : Ot, tai bent gėrimėlis. 
Tikrai importuota. 0 daugiau 
ar neduosite?

Redaktorius: Gana, 
mes pažiūrėsime, kaip pildysi 
savo priežadus.
Kuprelis: Nau,-kaip 

sakyti, šitas supuvimas reika
lauja....

R e d • a k t o r i u s: Et, 
ką čia niekus pliurpi. Pastum
dėli, 
gus, 
mes

P 
sau,

uždengk laikraščiais Vlan- 
kad kas nepamatytų, kaip 
šaudysime.

a st u m d ė 1 i s: Klau- 
drauge, klausau.
u p r e 1 i s: Dabar visi 

draugiškai bendru frontu šau
kime šližikus į burną.

Visi valgo. Kambaryj vieš
patauja tyla. Uždanga nusilei
džia. —Gvaizdikas.

Jeigu kurie nekeltų,
Kurie sulauksite vėlesnio lai-. įaį šaukite musų graborių. Mu-

ko, tai galėsite sekamai pasibo 
vyti: pašaudyti, snukius vien 
kitam išdaužyti, duris išlaužt 
ir tt.

JOKANTAS BROS

LINKSMŲ KALĖDŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN 
GŲ NAUJŲ METŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ 

VELIJA VISIEMS 
SAVO 

KOSTUMERIAMS
STANLEY DRIGOT 

PIEKORIUS 
3006 W. 41 St.

LAFAYETTE 6573

Linkime visiems musų kostume 
riams ir rėmėjams

Linksmų Kalėdų visiems 
kostumeriams ir rėmė

jams
B. R. Pietkiewicz Co 

REAL ESTATE 
2608 W. 47th St.

Tu rėkite pakankamai rr 
d ant rytojaus galėtute

“cye opener.” Kurie 
namo ir dar galėsite 
tai paveskite namo 
pavargusius.

imti 
aite 
eiti, 
biau

Padėkime sau, nelaimei pa 
taikius, pavyzdžiui, jei guziki 
ti dėdės užkluptų, tai nepa 
duokite. įsidėkite į pakaušį 
faktą, kad konstitucija gari 
tuoja laisvę dieną ir naktį. / 
minkite tą punktą ir nesidi 
kitę niekam blofinti.

Daleiskim sau, jeigu pral

ŠIO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI 
ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS DEPOZITORIUS IR 

DRAUGUS LINKĖDAMI JIEMS

LINKSMŲ KALĖDŲ
Peoples “s^Bank

r f11 fftf < t ftffft fff fff fffi.fvff.of

M

Teisme.
(vyrui-stenogra- 

moty- 
žmo-

Teisėjas: 
fui) Kokie pas tamstą 
vai nesusipratimams su 
na?

Vyras: Ah, ponas

šimtus žodžiu

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS 
KOSTUMERIAMS

PETER BARSKIS
Furniture House

The Home of Fine Furniture 

1748-50 West 47th St.
CHICAGO, ILL.

teisė-

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS KURIE 
RĖMĖ MUS PER 1927 METUS, LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. IR MANOME, KAD 
JUS REMSITE MUMIS IR DARYSITĖ SAVO BįZNJ 

PAS MUS LAIKE 1928 METŲ.

JEI NORITE TURĖTI GRAŽŲ KALENDORIŲ 1928 
METAMS, RAŠYKIT MUMS, MES MALONIAI 

PRISIUSIME JUMS VIENĄ.

State and 22nd Streets


