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Komunistams Nepavyko pasi 
grobti Rubsiuviii Iždas

Master-in-Chancery išsprendė, kad komu
nistai neturi teisės savintis Internatio
nal rubsiuvių Joint Board vardo ir ne
gali gauti nė vieno cento iš tos unijos 
iždo

UJIIU.AGO, gruod. 21. Master in UJumcery išspren- 
Unijų ardytojams komunis-ldė, būtent, kad komunistai lie
tums, kurie, diskreditavę save 
savo “komunistiškais” darbais 
ir dabar, dangstydamies “pro- 
gresistų” ir kitokiomis kaukė
mis, bandė pasigrobti daugiau 
kaip 50 tūkstančių dolerių rub
siuvių International Ladic' 
Garment \Vorkers unijos pini
gų, labai nepavyko.

Komunistų avantiūristai, ku
ri: prieš pusantrų metų kontro
liavo Chicagoj lubsiuvių Jung
tinę Tarybą — Joint Boardą— 
bandė pasigrobti Jungtinės Ta
rybos iždą dar tuo melu, kai 
jie buvo valdžioj, kad nusinešę 
pinigus galėtų juos suvartoti 
International unijai griauti. 
Kai rubsiuvių unijos nariai iš
sirinko naujus virš 
munistai tuojau 
gams, kurie buvo 
juc.se Lankuose, 
lachmentą” tai yra 
tavo.

Jungtinė Taryba buvo pri
versta kreiptis į teismą ir tuo 
bodu ginti iždą nuo komunis
tinių gaivalų, kurie butų ji pa
vartoję pačiai unijai griauti.

Circuit teismo teisėjas Ste- 
vens, išklausęs abiejų šalių ar
gumentus, bylą perdavė Maste
liui in Chancery L. Poliaikui. menduoja teisėjui, kad komu- 
Pastarasi.s, išklausinėjęs abiejų nistų užareštuoti rubsiuvių pi- 
šalių liudininkus, dabar padarė nigai butų grąžinti Joint Boar- 
sprendimą, kuris yra pilniau- -dui ir kad komunistams butų 
sias Toint Boardo ir Internalio- užginta n< teisingai savintis 
nai Lfidies Garmui! \V)arkers unijos vardą ir dėtis rubsiuvių 
un jes lr.’m jim«-. (unijos atstovais.

ininkus, ko- 
unijos pini- 
padėti dvie- 
padarū “at- 

užareš-

gali savintis “Chicago Joint 
Board International Ladi'es 
Garment VVorkers Union” var
do; jie negali pretenduoti ir 
skelbtis esą International Le

idies Garment \Voikers Joint 
Boaido valdininkai, kaip jie 
kad darė, nežiūrint, kad jų vie
toj buvo unijos narių išrinkti 
nauji viršininkai. Jie negali 
gaut nė vieno cento pinigų, kn 
riuos jie norėjo pasisavinti, ne, 
tam jie jokios teises neturi dėl 
to, kad tie pinigai yra Inter
net onal rubsiuviii ir Joint 
Boardo nuosavybe.

Save rekomendarije i t isėjui. 
Master in Chancery nurodo, 
kad komunistai prarado visas 

iscs reikalaut i ir gauti ^ką 
ers is rubsiuvių unijos dėl to, 

kad jie, komunistai, susiorgani 
avo į atskirą, priešingą uni- 

:ą, su niu sava valdyba ir nuo 
avais viršininkais. Jeigu jie 

butų norėję elgtis kaip unijc 
rnriai, ji butų galėję pasilikti 

e izaeijoje ir teisėtu keliu 
cr erganizaciją, gintis nuc 

u’u. jeigu je jautės esą 
skriaudžiami.
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White Star llinijos laivas Celtic, kuris užėjo ant seklumos netoli nuo Queenstown. Visi pa- 
sažierini tapo nuimti nuo laivo. •

Sovietu spauda gina vSSeinlmv“sramžhjy' Kiek kurie kandida 
l kalėti tai tfavn halsu nrariAfganistano karalių 

nuo sukilimų
Sukilimus kurstanti Anglija dėl 

te, kad Amanulla atsisakęs 
bičiuliautis su britais

STANTON, Mich., gruod. pi. 
— Jimmy Deacon, 15 metų 
amžiaus vaikas, kuris prisipa
žino užmušęs savo mokyklos 

i mokytoją, p-lę Flossie Carter, 
I tapo teismo pasmerktas kalėji
mui iki gyvos galvos.

į P-lės Carter kūnas buvo ras
tas šalikelėj pamestame jos 
automobily gruodžio 9 diehą. 
Jimmy teisme prisipažino, kad 
jis paprašęs mokytoją pavėžin
ti jį, ir kai jie išvažiavę už 
miesto, jis gelžgaliu smogęs jai 
j galvą.

tai gavo balsų praei 
tais rinkimais

Komunistai, kurie sakosi 
dovaują minioms”, 
krašte gavo vos 48 
čius balsų

va- 
visame 

tukstan-

gruod.
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53 darbininkai už 
berti anglies kasyk 

lose Japonijoj
TOKIO, .Japonija, gruod. 21. 

— Harutori anglies kasyklose, 
netoli nuo Mušim, Jczo saloj, 
šiandie j vyko smarkus sprogi
mas, dėl kurio buvo urvuose 
užberti šešiasdešimt trys dar
bininkai. Sprogimui Įvykus, ka
syklose kilo gaisras, Užbertųjų 
angliakasių likimas nežinomas.

Smarkus žemės dre
bėjimas Filipinuose

Katabatoj, Mindanao 
daug namų sugriuvo; 
ža žmonių sužaloki

saloj, 
neirta

MANILA, Filipi nai,
21. — Gauta pranešimas, kad 
Mindanao sala buvo smarkaus 
pelnės drebėjimo supurtyta.

gruod.

čiadienį. Kitabato mieste daug 
namų sugriuvo. Daug žmonių 
buvo sužeisti, o vienas užmuš
tas. '

No. 302

LIETUVOS ŽINIOS
Bedarbių gyvenimas ir 

vargai Lietuvoj
JONIŠKIS, Šiaulių apskr.

Jau lapkričio mėn. 20 d. Jo
niškio mieste buvo bedarbių 
apie 280 žmonių. Bedarbių gy
venimas sunkus ir liūdnas. Veik 
visi (90 nuoš.) 
cento.

Daug grįžta 
gairių ir vyrų,
bedarbių ir darbininkų gyveni
mas daros sunkesnis. Pasilaiko 
badaujančių žmonių, kurie 
ša parduoti savo daiktus

neturi nė vieno

is Latvijos mer- 
todcl kas dienų

pusę kainos.

Kova su ligomis

ne-
už

KAUNAS. — Sveikatos de
partamente svarstomas įstaty
mo projektas dėl gyventojų ap
saugos ligų atveju ir medicinos 
pagalbos teikimo. Numatoma 
kiekvienoj apskrity įkurti bent 
3 gydymo įstaigas — apskrities 
ligoninę, rajono ligoninę grei
tai pagalbai teikti ir ambulato
riją. Apskrities ligoninėse bus 
ne mažiau 2 gydytojų speciali
stų.

Oro katastrofos
Oro pašto lakūnas žuvo per 

sniego audrą
HURON, Ohio, gruod. 21. 

Leo Mclknn, oro pašto aero
plano pilotas, neteko gyvybės, 
jo lėktuvui nukritus šiame IIti
rono kaime.

Nelaimė atsiliko vakar vaka
rą per stiprią sniego audrą. Ae
roplanas, krisdamas, atsimušė 
į medžio šakas ir nušoko ant 
kito ūkininko daržinės, kur jis 
nukritęs užsidegė. Visa pašto 
siunta ir daržinė sudegė. Pi
lotas -McGinn buvo išmestas iš 
savo ląstos. Jo kūną rado su 
nutraukta galva. Aeroplanas 
gabeno paštą iš Clevelando Į 
Chicagą.

LAIVYNO LAKŪNAS ŽUVO

Vilkas pastojo kelią
JONAVA. — Lapkričio 19 

dienos rytą, jau gerokai prašvi
tus, ant Ukmergės plento nuo 
Pagelažių pirmame kilometre 
Jonavos link, senas vilkas išė
jo iš miško ir pamatęs čia pat 
atvažiuojantį vežimą, atsisėdo 
vidury plento. Bet tuo pačiu 
metu iš užpakalio privijo va
žiuojantį/motociklistas X, kurs 
aplenkęs vežimą, pasuke maši
ną tiesiog į vilką. Pastarasis 
visai šaltai pakilo ir lėtai nu
keliavo miškan.

VVASHINGTONAS,
21. — Associated Press surink
tos iš visų keturiasdešimt as
tuonių valstijų rinkimų komi
sijų žinios apie praeitų visuoti

nių rinkimų rezultatus parodo, 
!kad partijų kandidatai į Jung- 
i tinių Valstybių prezidento vietą 

:ričio 6 dieną ga
vo iš viso balsų šiaip:

Republikonų kandidatas
H. Hoover .... 21,429,109 

D< 'nekratu kandidrtas
Al Smith .... 15,005,497 

Socialistų kandidatas
1 Norman Thomas .. 267,835 

Komunistų (\vorkerių)
Wm. Z. Foster .... 48,228 

Sočialist-Labor kandidatas
Reynolds  ........ 21,181

Prohibicionistų knnd.
Varney .................. 20,101

Farmer-Labor kandidatas
Wclbb

MASKVA, gruod. 21. — So
vietų laikraščiai, kalbėdami 
apie dabartinius sukilimus |Af- 
ganistane prieš karalių Ama- 
nullą, kaltina dėl jų Angliją. 
'I'uos sukilimus kurstanti Ang
lija, kuri nekenčianti afganų 
karaliaus dėl to, kad jis neno
rėjęs daryti su ja jokios sutar-' 
ties ir pasirodęs sovietų rusų T^npLic voririn o i &U metų lapk
politikos šalininkas. Maskvos ( 1 rUtKIb V"rB111 fe d 1 vo ifi lm
Izviestija sako: i gyvenąs, bet daug Į

“Neturėdami dabar tiesiogi- dirbąs-rašas 
nio susisiekimo su Kabulu, mes -----------
buvome priversti priimti ang- Sveikata jo bloga; niekas jo ne- 
lų pranešimus, kurie dėl tam 
tikrų priežasčių neįvertina ka
raliaus Amanullos valdžios sti- 

je su reakcija, 
mis vėl padary

ti Anglijos vasalais. Mes ir to
liau pasitikime afganų žmonė-

Hesikaujanėius išskyrė policija. I (klirie’ k,,iP; “•'«'«* ka,d 
kuri visą trejybt nusigabeno I kt>. rusų (r turkų |kvep- 
nuovadon l"; ,r pe; dešl,'“> T’ "_e|nl-

! klausomybes- metų sukaupė pa-
Colo., gruod. 21. kankamai jėgų savo laisvei gi n- rė jus, nors jis vis dar tebeser- 

įvyko muštynės ti šį kritingą momentą.” ! -«
Freiburgo “Kry-j |o]iau

F-e - ’ . dra,,,‘,s. aktorll)’ Anglija sulaikius 
(vaidinančių Judo, Kristaus ir 
Marijos vaidmenis.'

Muštynių priežastis buvęs 
profesinis pavydumas. Georg 
Las'snacht, saldinąs . u< o io i, ,sjenjy giminių sukilimų, Angli- 
puolė savo brolį, Ai o tą <ass' ' jai ‘aipjau pavykę atkirsti nuo 

Afganistano daugiau kaip 3 mi- 
lionus gyventojų.

Dabartinis sukilimas, pasak 
Izviestijų, turįs didesnės reik
šmės, ne kad karaliaus Amanul- 
los reformos ir moterų veidų 
imdengimas. Tai esąs rimtas 
nepriklausomos ir pažangios 
musulmonų valstybės būties ar

Master in Chancery reko-

’ lankąs; vietos gyventojai ven
gią su juo kalbėtis

Žmonės Lietuvoj nori 
svetur važiuoti

Amerikos garlaivis Judas, Kristus ir Ma- ' kuri bando afgaii 

užėjo ant uolų
BELFASTAS, Airija, gruod. 

2L - - Bangor įlankoj užėjo ant 
uolų Amerikos garlaivis West- 
otant, plaukęs iš Glasgovo į 
Itelfasta.

rija susikovė

MASKVA, gruod. 21. -—Mas
kviškis United Press korespon
dentas sakos sužinojęs kai ku
rių snidkmenų apie Trockio 
gyvenimą Alta-Atoj, centralinėj 
Azijoj, kur jis yra ištremtas.

Korespondentas sako, kad 
Trockio sveikata truputį page-

SAN DIEGO, gruod. 21. — 
Jo* aeroplanui nukritus netoli 

‘nuo Camp Kearney, užsimušė 
laivyno rezervo lakūnas F. 
Hauck.

6,391 j

Kitas laivas susikalė
MEKSIKOS MIESTAS, gruo-i 

džio 21. — Telegramos iš Tam-1 
pico praneša, kad per stiprią 
audrą jūrėse ties Tampico su
sikūlė į povandenini s uolas A- 
merikos prekių garlaivis Neva
ria. Del jūrių audringumo, vi
sos pastangos išgelbėti 
įgulą buvo bergždžios.

laivu

MlIjLElKiEVILLE, Ga., 
gruod. 21. —Valstijos kalėjime 
čia tapo elektros kėdėj nužudy
tas nusikaltėlis R. Sheppard, 
mirties bausmei pasmerktas dvi 
žmizgžudybes.

lORR
UHcagtti ir apietmkei fede

ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
sniego; netaip šalta; vidutiniai 
mainąsys vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 3° ir 1 U F.

Šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:22.
2:40 ryto.

Mėnuo leidžiasi

DENVEB, 
—Vakar čia 
tarp žinomų 
žiaus Kelių”

Įgąs sena vidurių liga. Jis daug 
įdirbąs, — rašąs tris naujas 

i knygas, kurias jis tikis išleistisako,
afganų pa- j ““‘T5“”’* •»»••«- j- ..„v.„v. 

. . .... /• 'užsieny, taupiau rasąs savo at-zangos judėjimą 192o metais,, . . . ,, . .. t. -.t, , J. .... 'Siminirnus. Be to jis rašinėjąs papirkdama ir ginklais apru-J c
pindama afganų viršilą, chaną 
Abdul Kerimą. Kurstymais pa-

nachtą, vaidinantį Kristaus ro- j 
lę, dėl to, kad jam nepatiko 
pastarojo vaidinimo būdas. Te
atro auditorijoj smogė jam į 
žandą. Adolfo žmona EJza, 
vaidinanti Marijos rolę, šoko 
savo vyrui j pagalbą, ir prasi
dėjo tą y nes.

Atvykusi policija muštynes 
sustabdė ir Judą, Kristų ir Ma-1

daug laiškų savo draugams, ki
tiems ištremtiems bolševikų 
vadams, kaip Radekui, Rakovs- 
kiui etc. Jis pats gaunąs, bend
rai imant, po dvidešimt 
laiškus kasdien.

penkis

gaunąs 
galėtų 

Be to,

Prezidento rinkimuose 1924 
metais socialistai nuosavių kan
didatų nestatė, jie rėmė bend
rą progresyviųjų tikietą su kan
didatais Į prezidentus ir vice
prezidentus Robertu LaFollettu 
ir Wheeleriu. Tas tikietas tuo
met gavo 4,826,471 balsą. Tos
teris, komunistų kandidatas 
tuomet buvo gavęs 36,386 bal
sus, o Sociąlist-Labor kandida
tas, Jobus, 27,650 balsų.

ŠĖTA. — sėtos apylinkėje la
bai plečiasi emigracija. Pavasa
rį ketina gerokai žmonių iš
vykti Į Kanadą ir kitas Ameri
kos valstybes.

Važiuoti rengiasi netik bied- 
nieji, bet ir ūkininkai, turtingų 
ūkininkų sūnus ir net.Liet, ka
riuomenės savanoriai. Išvaž'uo- 
jantieįi, neturėdami kelionei

OKLAHOMA CITY, Okla., 
gruod. 21. —Nuveikę du sar
gu, iš vietos kauntės kalėjimo 
pabėgo penki kaliniai. Du jųsavo pinigų, užstato savo ukius 
netrukus buvo sugauti, kiti try-.Guž menką atlyginimą tam, kas 
gaudomi. duoda kelionei pinigų.

Uostų darbinink a i 
Vokietijoj laimėjo

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Iš sovietų valdžios jis 
12 rublių savaitei, kad 
su savo šeima gyventi, 
retkarčiais gaunąs truputį pini
gų iš vienos Maskvos knygų 
leidyklos, kuri jam esanti kalta 
nemažą pinigų sumą už pirmes
nes jo knygas.

Bendrai, sako koresponden
tas, Trockis gyvenąs labai var
gingai. Jis niekur neinąs ir nie
kas jo neatlankąs. Vietos žrn<>- 
nės, dagi tie, kurie žiną, kas 
Trockis esąs, ir jam šimpati- 

l *,1UU izuoją, biją su juo kalbėtis, ar- 
kltiems kras-, ..

rij«> nusigalH'no nuovadon, bet Nuties klausimas. .Afganistanas 
netrukus vėl visus paleido. nuveikęs milžinišką darbą, 

bt'sistdngdamas išsivaduoti iš 
238 C<to<lnline.s vei*tryl>ės Anglijai, 

kuri visados žiurėjus į atsiliku- 
sj, neturintį jokių susisiekimo 

! kelių, Afganistaną kaip į kliūti J 
I carinei Rusijai ir l______ ___
tams sausa žeme prisiartinti 
prie Indijon.

Bet Afganistanas, sako Mas
kvos laikraštis, Sovietų Sąjun
gos paremiamas, sutraukęs sa
vo pavergimo Anglijai grandie 40, ir jos sesuo, Miss Dora 
nius.

Arbitražo teismas pripažino 
jiems algos priedą ir trum
pesnę savaitę

liondone užmušti 
vaikai per vienus 

metus
LONDONAS, gruod. 21.

Vidaus departamento praneši
mu, per pastarus dvyliką mėne
sių įvairiuose nelaiminguose at
sitikimuose Londono gatvėse 
buvo 238 vaikai užmušti ir 10,- 
877 sužeisti. Dauguma tų nelai
mių parėjo iš automobilių.

ba jį atlankyti.

MARION, Ind., gruod. 21.— 
PasaŽieriniam traukiniui už
gavus netoli nuo čia automobi
lį buvo užmuštos Mrs. Ruby

Hample, 16 metų amžiaus.

BEBLYNAS, gruod. 21. — 
Arbitražo teismas, kuris svar- 
.ste giiiejį turp streik u<ijan£ių 
laivų darbininkų vokiečių žie
mių ir Baltijos jurų uostuose 
ir laivų savininkų, išsprendė, 
kad samdytojai turi pridėti dar
bininkams 5 fenigius algos 
priedo valandai. Be to, darbo 
ilgumas nustatyta 50 valandų 
savaitėje.

Vokiečių uostų darbininkų 
streikas traukėsi jau tris mė
nesius.
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Ifvdvtoiai Tlftllifti ffua ^rft(bmaa‘ &iftip po sunkiųI pasveiko. Taip pat ir jo padė- fev J J J innAvaniiii uioitibzloun Iznd tnlrio jėjfl

Bet tik per apskritimus jifsusekė
(operacijų atsitikdavo, kad tokie 
' žmonės būdavo plaučių stabo iš

Pjaustys širdį. — Drugio pa
slaptis. — Kaip pašalinti iš 
kūno nepageidaujamus įna
mius.

tikti, nes žaizdų srovės patek
davo j kraujo apytakos indus ir 
iš tęp,,npj<įedavo širdį ir prigir- 
dydiin ĄjiČius. čia užsidhro 
siaurieji Krtiujo indai ir žmogus

šiandien gydymo budai jau 
taip ištobulinti, jog dabar gali
ma daryti ir tokios operacijos, 
kurios pirmiau, be al>ejo, butų 
žmogaus gyvybei pavojingos 
buvusios. Dabar galima jau ir 
žmogaus širdis operuoti, pjaus
tyti.

Yra tai šių laikų stebuklas, 
bet žmonijai yra tai labai bran-

V Y RA I
Yra gerai žinomas faktas, kad ne 

visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studijuoja 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis jgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra- 
žutingu ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSfSENfiJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PUSi.eS, PROSTATE IR SLAPI- 
N1MOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekme yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yru sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, III 

Criily Building. Imk elevatorių 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliotais nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metu šiame name.

turi staiga mirti. Ir daug žmo
nių, kurie manė esą jau sveiki^ 
greit po to mirdavo.

Tam tėra tik viena pagalba 
— greita operacija, šitokia ope
racija buvo prieš kelerius me
tus sėkmingai padaryta.

Greitu pruviu reikia krutinės 
ląstą atidaryti ir širdis bei plau
čiai išvaduoti ir nuo sukreku
sios kraujo nuvalyti. Padary
tosios operacijos jpiovus yra 
greit užsiuvamos ir jau sustoju
si širdis gali vėl plakti, žino
ma prie to reikia labai greit 
veikti. Svarbiausia yra tai, kad 
gydytojas gali anksčiau prie
žastis susekti ir jas salint. Pra
eitais metais pavyko tokiu bil
du dvi žmonių gyvybes iš mir-' 
ties nagų išplėšti. Dabar jau, 
turima apie tai ir daugiau ži-' 
nių. Taigi, galima jau ir ši r-1 
dis pjaustyti.

Susekė geltonojo drugio pra
dus. Europiečiai, kurie dumb
luotuose kraštuose gyveno, ap- 
sikrėsdavo dažnai geltonuoju 
drugiu. Pas mus žmonės ta li
ga neserga, nes ji išnešioja
ma tam tikrų dumblynuose gy- 
venaičių vorų. Tyrinėtojai daug 
ieškojo, kad susektų šitos li
gos sužadintojus. Kadangi ligi i 
šiol jų niekas nesurado, tai ir 
sunku buvo su ta liga kovoti. 
Japonietis Noguchi, kurs manė 
esąs jau šitos ligos suerzinto- 
jus suradęs, mirė pats 'ta liga 
Afrikoje; Ui p pat ir anglų prof. 
$tackes, kurs šitą ligą skiepy
damas beždžionėms perdavė.

Dabar Berlyno prof. Ku- i 
bildu sugebC- j

jo šitos ligos bacilas išauginti 
ir skiepijimo keliu jas beždžio
nėms perduoti. Jis pats nors ir 
susirgo ta liga apsikrėtęs, bet

susekė ir tos ligos bacilas. Tuo- 
pat laiku prof. Jungmamia*. 
kurs jį serumu gydė, ir tą ligą 
nugalėti galėjo.

Jeigu ir tolimesni bandymai 
parodytų' kad išradimas yra 
tikras, ta ir geltonasis drugys 
nebebūtų žmonėms pavojingas, 
ir jie galėtų jau ir karštų kraš
tų dumbluotose šalyse apsigy
venti. “B.”

ko apie kitą sprendžia
|eina mažos krautuvėlės savi

ninkas žydelis į kito žydo di
džiulę krautuvę. Krautuvė pilna 
prekių, o jos savininkas įtukęs, 
raudonas. Ir galvoja neturtin
gasis žydas, žiūrėdamas į pre
kių pilnas lentynas.

Iš

’ ikijezynski ypatingu

Majestic Elektrikinis Radio
DYKAI

Taipjau Sekami Naudingi Dalykai
Elektrikinč siuvama mašina 
Coxwell kėdė ir otomanas 
Riešutinis Cedar Chest 
Staliukas
Sidabriniai daiktai 
Bukimo stalelis 
Narvelis

Grindų lempos
Gražus indai
Elektrikinis Waffle Iron
Stalo lempa
Elektrikinis toasteris
Veidrodis
Elektrikinis prosas

ŠTAI KAIP
Atidaryki! Taupymo Sąskaitą

Prisidėkit prie musų 1929 Kalėdinio Taupymo Kliubo, arba 
IHisirenduokite ^.augiųjų pasidėjimo dėžutę-DABAR!

Del Platesnių žinių Kreipkitės

SOUTH WEST TRUST & 
SAVINOS BANK

35th St., ARCHER ir HOYNE AVĖS.
Turtas virš $6,000,000.00

Valstijinis Bankas po Clearing llouse Priežiūra

ir

—Nu, -jeigu-aš -menkas žyde
lis turiu savo mažai krautuvė
lei tik skolų, tai kiek tų skolų 
turi štas mano kaimynas, tokių 
krautuvę turėdamas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXl

Reumatizmas

Fotografuokitės |
Mano naujai, artistiš- £ 
kai ištaisytoje studijoje I

Tiktai $5 Pilna'Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atailankykit pas mane. Mano pilnas ileg< 
zauūnavimas atidengs Jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ilegzamina' 
rimo — kas jums yra.

I DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo fi iki 7:80 vakaro. • 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt H 
arti St. Louis Avė 

CHICAGO, ILL.

Sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvvbę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per naštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- J 

KATOS,” augalais gydyties, *
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS 
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musų mot to j PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

COHEN BROS
FURNITURE CO
1401-1409 So. Halsted Street

Phone Canal 0300—0301

37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga iy užtikima ištaiga, kuri, yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. ' Mes sutei- 
kėm musu rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

MALT TONIS — EXTBA PALE
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO
• arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo grosentinko trbu aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m i 

pa V e i k s 1 u 
traukimo ūžti 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra pri-
mokSjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street f
Telefonas Yards 1546 £

Chicago, III.

_________ _____■ ■______ ____ __A........................

Lietuvių Tautiška Parapija
Stato Scenoje

Linksmą Keturių Atidengimų Komediją

Ponas Daugancris
Sekmadieny, Gruodžio (Dec.) 23 d., 7 v. v.

Lietuvių Tautiškos Parapijos Svetainėje
Prie Union Avė. ir 85-tos g-vės

Vaidins Vaidybos Dramos Ratelis.
ši komedija yra viena iš linksmiausių ir juokingiausių, vaizduojanti 

Lietuvos miestelėnų gyvenimą. Ponas Dauganoris, turtingas ir labai sku- 
pus pirklys išvaro savo vienintčlj sūnų iš namų. Planuoja ir deda pastan
gas kad išleidus savo (lukteri už 54 metų senio su penkiais vaikais, ir pats 
būdamas našlys, nori vesti savo sunaus sužieduotinę. Publikai būna labai 
daug gardaus juokelio kaip jo planai vis pajra ir nesiseka, ir juokingiau
sia kaip ant galo dalykai taip susipina, kad jam prisieina duoti savo 
sunui dalj, dukteriai krait) ir pačiam netenka apsivesti.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir linksmai praleisti vakarą.
KOMITETAS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Klasiškas

1 rečiadieny, Sausio 16,1929

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

ARTISTAS LEONARD BRUNVVALD
Turime garbės perstatyti lietuvių visuomenei paskilbusj pasau
linį dainininkų. Jis yra daug dainavęs Italijoje, Rygoje, estų ope
roje, Dorpate ir Kaune. Artistas Brunwald paeina iš Rygos. Čia 
baigė mokyklų. Gi dainuoti mokinosi Vokietijoj, Italijoj ir Fr un
cijoj. Šį žymų dainininkų lietuviai turės progų pirmu kartu 
išgirsti.

Mes kvečiame jus atsilankyti i šj klasiška ir puikų koncertą. 
‘NAUJIENOS.

PUSi.eS
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šeštadienis, gruod. 22, 1928 ■ NAUJIENOS, Chicagn, III.
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Daktarai
Rašo Dr. A. Montvidas

Jungtinėse Valstijose 1927 
m. buvo 1 19,521 medicinos dak
taras. 1928 m. medicinos moks
lų “baigė” ir diplomus gavo da 

• 4,262 žmonės, vienok tais pat 
metais keli tūkstančiai mirė. 
Reiškia, kad ir šiemet skaitlinė 
ne ką skiriasi nuo 1927 metų. 
Už šiuos metus skaitlines da 
nėra surinktos. Sulig valstijų 
1927 m. gydytojų New Yorkas 
turėjo 18,634. Pennsylvania — 
11,105.. Illinois—10,893, Califor- 
nia—8,854, Ohio—-8,405, Massa- 
chusetts 6,242, Texas 6,123, 
Missouri

G,212, 
5,713,

■

Kitose valstijose po 1,560,

las, kurias veik niekas jau ne
reikia

—------------------------------------------------- .-------—----------
suktybėmis ir kriminaliais dar- daktarų tarpo visoj Amerikoj 
bais ir neretai patenka bėdon, turime, rodos, tik ketinius, ku- 
Šitokių daktarų Amerikoj ne
maža ir jie žymiai nupuldė pro- pripažinti 
fesijos garbę.
dikalė draugija ir lokalūs dak
tarų draugijos veda aštrių kovų 
su šitokiais asmenimis. Lietuvių

10 metu, kol daktaras gauna 
ganėtinai pacientų savo ekono
miniam aprūpinimui. Reiškia, 
jis yra apie 37 ar 40 metų, ka
da gali vesti ir be skurdo gy
venti. Yra išimčių, bet jos re
tos. Kas urnai bando prasisiek
ti, tas užsiima apgavystėmis,

rie medikalių organizacijų yra 
neetiškais. Kitose 

Amerikos me- tautose jų kur kas daugiau.

Mokyklų viso esama apie 80. mokslas brangiai jam kainuoja, 
/!*) 2,000 ir 3,000, o mažiausia1 Netoli visos (72) yra pripažin- bet laikui bėgant jis sužino, 
po kelis šimtus. Pav., Nevadoj tos geromis, išėmus dvi, kurios kad jis neužmoka pilnai, čia 
tik 129 gydytojai, DelavVaro— reikalingos pagerinimų, o šešios' nekalbu apie tas kelias žemos 
251, VVyoming—238. Lietuvių yra prasčiausios rūšies, nes ne- rūšies “gešeftmakerių” mokyk* 
gydytojų Amerikoj yra virš, turi tinkamų mokytojų, tinka
šimto Daugiausia jų Chicagoj, i mo įręngimo ir tinkamos vie- nori lankyti. Knygos
Illinois valstijoj, paskui turbut. tos. Baigusieji mokslą šitose pirkti, neretai už laboratorijas 
seka Pennsylvania, New Yor- šešiose žemos rųšies mokyklose mokėti.

i turi keblumų, nes tik poroj ir! mas Amerikos medicinos stu- 
trejatoj valstijų jie gali prak- (tentui metams 
tikuoti—kitur nė prie kvotimų 
neleidžiami. Reikia tikėlis,
kad šitokių mokyklų amžius
bus trumpas, nes menkas skir
tingumas, ar iš jų diplomą nu- lengvi laikai, kuomet jis turėjo 
siperki ar jose mokinius.
1910 met. Amerikoj buvo 131 
medicinos mokykla, 1900 m. bu
vo 160 du sykiu daugiau, ne- i 
gu dabar. Kada daktarų kom- 
petentiškumu susirūpino ir pa 
etos mokyklos ir visuomenė 
daugelis netikusių mokyklų už
sidarė, kitas valdžia uždarė, o\ 
tūlos susiliejo ir tapo augštos 

! klases mokytomis. Ne visos ir 
!jos stovi lygioj augštumoj, vie-į 
nok iš 80 pilnai 72 reikalauja,1 

1 kad studentas prieš įstojimą uj!
butų ėjęs bent pora metų ko-1 T. i • • • • • Glegijon studijuoti gamtos mo- įį, 
kslų. Kelios visai nepriima, 
jei nesi kolegijos baigęs arba 
verčia ja baigti ryšyj su me-1 
dicinos mokslu. Nestebėtina, 
kad šiemet Minnesotos, Grego- i 
no, Stamfordo, Cornellio ir John 
Hopkinso universitetus baigu
sieji studentai visi buvo, arba 
gamtos mokslų arba meno ba- 
kolioriai ir sykiu tapo medici
nos daktarai. Tik Detroit Col-

i lege of Medicine and Surgery, 
Temple University ir Tufts Col

■ lege ne kaip pasirodė, nes tik 
’ apie 15 nuošimtis baigusiųjų 
turėjo bakalioriaus laipsnį, vie 
nok ir šitos trys mokyklos rei
kalauja, kad studentas butų 
lankęs dviejus metus pripažin-

kas, Massachusetts, o kitos.1 
valstijose kur vienas, kur du.

StudO/.tų medicinos mokyklo
se šiemet buvo 20,515. Jų tarpe 
apie 1,000 moterų. Yra tik vie
na mokykla išimtinai moterims 
—Pennsylvanijoj ir pernai ją 
lankė tik 90 moterų, kitos mo
kinosi sykiu su vyrais. Skaitlius 
moterų medicinos mokyklose 

Michigan 5,-: kažkodėl pradeda mauti.

Linksmų Kalėdų ir laimingi) Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir pacijentams

DR. S. A. BRENZA
1608 S. Ashland Avė.

***

Mokslas ir pragyvam-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

atsieina tarp 
$1,500 ir $2,000. Dirbti mokslo 
sezonu jis neturi laiko, nes kas 
vakaras namie prisieina po ke
lias valandas mokintis. Seni-

Da .aiKo uždarbiauti, yra dingę.
Gabus ir pertraukų nedaranti 

studentai, kurie tuoj po high 
schoolės stoja kolegijon ir po 
jos medikalėn kolegijon, nespė
ja pasenti prieš diplomo gavi-

’ mų. Vidutinis amžius prade- 
i dančio praktikuoti daktaro yra 

27 metai. Aplamai, ima apie

Linksmu Kalėdų

Su Kalėdų šventėmis ir Naujais Metais sveikina 
ir linki daug labo ir geriausių pasekmių 

visiems pažystamiems lietuviams

DR. C. K. KLIAUGA
1821 S. Halsted St.

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

Gen. Engineering & Electric Co.
LIETUVIŲ RADIO KRAUTUVĖ

3856 Archer Avė.

Linksimi Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams 
pažystamiems ir kostumeriams

STANKO & Co
5076 Archer Avė.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
finkiu visiems savo draugams, w

pažystamiems ir kostumeriams W

S.A.ALEKNO z . 3
SIUVĖJAS S

2537 W. 63 St. ' 2

Mutual Tobacco Co

kintis medicinos. Netoli visose 
valstijose reikalaujama, kad po 
4 metų medicinos i 
studentas da metus arba dvejus 
tarnautų ir mokintus pripažin
toj ligoninėj. Teoretinius mo
kslus jis eina kolegijoj ir per 
du metu medicinos mokykloj, o '■ 
du pastaruoju metu dirba labo- į 
ratorijoj ir klinikose, penkta, o 
kartais ir šeštų metų dirba Ii-' 
goninėj. Per pastaruosius tris 
ar keturis metus jis daugiau 
ligonių mato ir patyrimo gau
na, negu per 10 metų privalės 
.rakti k./*.

i
Taip sakant, išeiti j daktarus 

Amerikoj netrumpesnė kelionė, 
kaip ir kitose šalyse,— tūlai* 
žvilgsniais da ilgesnė. Daugelis 
šalių ir pasilyginti negali.

Finansinė dalis kad ir nesvar
bi, vienok tūliems įdomi. Tū
los valstijos turi įsteigusios sa
vo universitetus ir savo gyven
tojams leidžia pigiau mokintis, 
negu atvykusioms iš kitų vals
tijų. Yra 25 mokyklos, kur už 
mokslo ■ metų tereikia mokėti 
nuo $150 iki $250. Tūlos ima 
po $400, $500 ir $600. Vienok 
studentų sumokėtų pinigų neuž
tenka mokyklų vedimui tinka
moj augštumoj ir surandami 
kiti pajamų šaltiniai: dovanos, 
palikimai, valstijos iždas ir 
kt. Studentas gali pykti, kad

4707 South Halsted Street

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS 
SAVO KOSTUMERIUS IR DRAUGUS 
IR VISUS TABAKO RŪKYTOJUS SU 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS.

KAI PAVALGYSIT GARDŽIUS KA
LĖDŲ PIETUS, UŽSIRUKYKIT CI
GARĄ, CIGARETĄ AR TABAKO PY
PKĘ IR ATSIMINKIT, KAD MUSŲ 
SANDĖLIUOSE YRA DAR DAUG, 
DAUG TABAKO.

Nathan Kantor
Stasys Dambrauskas

I Įim. \

*»
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Širdingiausiai 
Linkiu 

“Naujienoms” 
Didžiausio 
Pasisekimo

Leonard
S Brunwald
m

•os dainininkas
I

f*
i *

studijavimo 1 4 t 4

ir NaujųLinksmų Kalėdų 
Metų visiems musų kostu

meriams ir draugams.

Mid-West Dry Goods
Store

Sandargs & J. Pikelis 
4172 Archer Avė. 

Chicago, III.
rt 4111 a < t < a t a

J.

ŠIAME LINKSMAME ŠVENČIŲ SEZONE 
MUSŲ MINTYS DĖKINGAI KRYPSTA 
PRIE TŲ, KURIŲ GERADARYBE, GERA 
VALIA IR PASIŠVENTIMAS PADARĖ 
GALIMU MUSŲ PROGRESĄ IR GEROVĘ. 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR 
DRAUGAMS MES SIUNČIAME MUSŲ 
ŠIRDINGIAUSIUS LINKĖJIMUS /LAI
MES IR GEROVĖS PER VISUS ATEI
NANČIUS NAUJUS METUS.

f oi čms W ons.inc.{J PLUMBING HEATING k G/ELECTRIC AL SUPPUEG

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Phone: Victorv 2454-55-56 Phonė: Lawnda’c 2454; Cicero 130

CIIICAGO, ILL. CICERO, ILL.

mimas
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS Valdyba ir 
Direktoriai Sveikina savo Rėmėjus/ Prietelius ir Visus 
LietuviuS'SU Kalėdų Šventėmis; velija daug laimės ir 
pasisekimo turėti ateinančiais 1929 metais. Taipgi iš
reikšdami didžiausią padėką už rėmimą ir prisidėjimą 
prie išauklėjimo šios didžiausios Lietuvių Prekybinės 
įstaigos Amerikoje. Turime viltį, kad šis musų ištiki
mas draugingumas tvirtai gyvuos per ilgus metus.

M. KEŽAS, A. LAPENAS,
J. Ą. KRUKAS, J. NAKROŠIS

A. KRUKAS, V. MAKAVET
D. SIMAITIS.
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Chicago. UI.
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by

Editor P. GRIGAITIS

'Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ..................................
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AMERIKOS GEROVĖ

Po septynerių metų kovos Jungtinių Valstijų kon
grese galų gale paėmė viršų tie, kurie reikalavo, kad 
valdžia savo lėšomis pastatytų užtvanką Colorado upė
je elektros jėgos gaminimui. Tas projektas yra žino
mas vardu “Boulder Dam”. Vakar prezidentas Coolidge 
pasirašė kongreso priimtą bilių, kuriuo paskiriama tam 
tikslui $165,000,000 iš federalės valdžios iždo.

Elektros trustas, padedamas kitų kapitalistinių in
teresų, vedė prieš tą projektą atkakliausią kovą, ir iki 
paskutinės valandos nebuvo tikrumo, ar prezidentas pa
sirašys po bilium. Privatinių interesų atstovai įrodinėjo 
valdžiai ir visuomenei, kad kraštui butų didžiausias 
“pavojus”, jeigu valdžia pradėtų užsiimti pramonės vys
tymu. Bet kongresui ir vyriausybei teko atsižvelgti į 
žmones, ypatingai Californijos farmerius, kurie žino, 
kad valdžios kontroliuojama įmonė jiems patarnaus pi
giau ir geriau, negu privatinių kapitalistų trustas. Todėl 
Boulder Dam projekto šalininkai laimėjo. .

r-”' ' . ” " —— Į maistas, ypač jei ligonis turi

(Sveikatos Dalykai. ras oras beveik kiekvienam 
l , . ' šių ligonių yra į sveikatą, to-

ir reikia juo kiek tik gali- 
pasinaudoti. Kambarys,Skambėjimas ausyse

Rašo Dr. Margeris

Jungtinės Valstijos yra turtingiausias pasaulyje 
kraštas. Jų turtas yra apkainuojamas į $400,000,000,000 
(keturis šimtus bilionų dolerių). Gyventojų Jungtinės 
Valstijos turi apie 120,000,000. Jeigu visi žmonės .butų 
lygiai turtingi, tai iš to milžiniško turto kiekvienam 
priklausytų daugiaus kaip $3,000; o kiekvienai šeimynai, 
susidedančiai vidutiniškai iš penkių narių, priklausytų 
daugiau kaip $16,000.

Bet visi žino, kad turto jpasiskirstymas Amerikoje, 
kaip ir visame pasaulyje, nėra lygus. Vieni turi jo labai 
daug, kiti neturi nieko. Federalė vaizbos kimisija sura
do, kad 76.5 nuošimčiai žmonių miršta, nepalikdami jo
kio turto! Iš to matome, kad didelė dauguma Amerikos 
gyventojų yra beturčiai. Todėl tas aukščiaus paminėtas 
milžiniškas turtas yra palyginti nedidelio žmonių skai
čiaus rankose.

Daugiau kaip pusę Amerikos turto, būtent 59 nuo
šimčius, valdo vienas nuošimtis gyventojų, t. y. kokie 
1,200,000 žmonių. O 99 nuošimčiai gyventojų valdo tik 
41 nuošimtį turto!

Šitos skaitlinės rodo, kad turto koncentracija ne
daugelio žmonių rankose jau pasiekė Amerikoje labai 
aukšto laipsnio. Ir tolyn koncentracija vis labiaus ir la- 
biaus auga; patys didžiausieji lobininkai dar labiau 
lobsta, ir tuo pačiu laiku beturčių skaičius nuolatos di
dėja.

Tai nėra sveikas reiškinys. Senovls Romoje apie 
krikščioniškos gadynės pradžią buvo panaši, kaip šian
die Amerikoje, turto paskirstymo nelygybė. Ir nors 
Roma tuomet išrodė be galo galinga, bet ji nepajėgė 
atsilaikyti net prieš barbariškas tautas, kurios ėmė ją 
pulti. Ir sugriuvo. O kol Romoje didelių lobininkų ne
buvo, bet turto paskirstymas buvo lygesnis, tol ji buvo 
stipri ir niekas negalėdavo jai pasipriešinti.

Pavojingam turto koncentracijos augimui galės būt 
padarytas galas tuomet, kai jį paims į savo rankas vi
suomene, nes tuomet, kai jisai augs, tai darysis turtin
gesni visi žmonės, o ne vien tik privilegijuotų kapitalis
tų sauja. Tikra krašto gerovė reiškia gerovę visuome
nės, o ne atskirų žmonių.

Apžvalga)
LATVIJA IR LIETUVA

reikalų ministerio, p.

PAVYDI

Paprastai sakoma “skambėji
mas ausyse“, bet iš teisybės, 
tai ne visada ir ne visuose ligo
niuose būna tik skambėjimas. 
Gana dažnai jaučia šitie ligo
niai ošimą, šnypštimą, birbimą, 
kalimą, švilpimą ir visokius že
mus ar aukštus muzikalius gar
sus. Iš karto šitie garsai pasi
rodo tik retkarčiais ir ne taip 
jau baisiai įkirųs būna, bet lai
kui bėgant virsta nuolatiniais 
ir tiek ligonį prikamuoja, kad 
kartais jis visai kantrybes ne
tenka ir abnormaliu virsta, o 
kartais net ir gyvybę sau at
imti bando.

NUMALŠINO!

Colombijos valstybėlėje neseniai sustreikavo darbi
ninkai, dirbantys prie bananų skynimo ir krovimo. Da
bar tas streikas jau numalšintas, ir tikimasi, kad atei
nančią savaitę darbininkai vėl grįš į darbą.

Geru Carlos Vargas, kurio komandoje yra kariuo
menė, malšinusi bananų darbininkų streiką, pareiškė 
vieno Chicagos laikraščio korespondentui, kad, bemal- 
šinant streiką, 400 darbininkų užmušta ir 1,000 sužeista.

Colombia yra krikščioniška šalis, krikščioniškų 
Jungtinių Valstijų globoje. . Bet kada nežmoniškai iš
naudojami darbininkai pareikalavo didesnio atlygini
mo už savo darbą, tai jie tapo “numalšinti” taip, kad 
400 jų užmušta, o 1,000 sužeista! Ir ar Washingtone 
kyla nors vienas protesto balsas prieš tokią Herodo 
skerdynę? Kur tau!....

SOCIALISTŲ PERGALE NORVEGIJOJE
' I 1(11 ■ II I

Tik ką įvykusiuose municipaliuose rinkimuose Dar
bininkų Partija laimėjo didelę pergalę Norvegijos sosti
nėje Oslo. Darbiečiams teko miesto burmistro ir vk*e- 
burmistro vietos ir dauguma vietų miesto taryboje.

Norvegijos Darbininkų Partija yra susivienijusi su 
Socialdemokratų Partija, kuri pirmiaus buvo nuo jos 
atskilus, kuomet darbiečiai buvo pasidavę bolševikiškai 
propagandai ir rėmė “trečiąjį” internacionalą. Prieš 
dvejetą metų Norvegijos Darbininkų Partija atsimetė 
nuo bolševikų ir ėmė veikti bendrai su socialdemokra
tais. Paskui darbiečiai ir socialdemokratai susidėjo i 
vienų partiją, o komunistai tapo visai izoliuoti. Matyt, 
kad boiševikii atsikračius DarbiuiuUu Partija sustiprėjo,

“Vienybė“ rašo:
“1926-1927 metais buvusio

ji (Latvijos) socialdemokratų 
valdžia, reikia pasakyti, už
sienio
Cielenš, pasidarbavimu, buvo 
latvius žymiai pasukusi iš 
lenkams pataikauti kelio, ku
riuo Mejerovičius ir kiti lat
viai važiavo. Latviai pradeda 
suprasti, jog Lietuvos nepri
klausomybės išlaikymas yra 
vienas svarbiausių latviams 
dalykų.“
Prie to reiktų dar pridurti ve 

ką: -kaip tik socialdemokratų 
valdžia Latvijoje rezignavo ir 
jos vieton atėjo dešiniųjų par
tijų blokas, tai Latvija tuojaus 
vėl pasuko j lenkų pusę. Vienu 
aršiausiųjų Lenkijos pataikūnų 
pasirodė p. Balodis, kurį Kauno 
tautininkai garbino, kailio ge
riausią Lietuvos prietelj.

Brooklyno laikraštis tečiaus 
be reikalo mano, kad Latvijos 
socialdemokratų nusistatymas 
prieš Lenkiją rodąs, jogai lat
viai “pradeda suprasti“ Lietu
vos nepriklausomybės svarbą. 
Yra faktas, kad Latvijos social
demokratai visą laiką stojo už 
sudarymą kaip galint artimes
nių ryšių su Lietuva ir taip pat 
už Baltiko valstybių sąjungą, 
kuriai idėjai tik dar neseniai 
ėmė pritarti p. Voldemaras. O 
Latvijos tautininkai ir kiti at
žagareiviai ne “pradėjo supras
ti“ reikalingumą eiti išvien su 
Lietuva, bet kaip tik dabar ėmė 
visiškai nukrypti į Lenkijos pu
sę. v

LENKAI BAIGIA SUSITARTI 
SU LATVIAIS

“L. žinios“ sako, kad lenkai 
baigią susitarti su latviais. Pir
mieji pripažino antriemsiems 
šešis ginčytinus valsčius Letga- 
lijoje ir baigiama susitarti mui
tų ir tranzito klausimais. Pa
starasis punktas esąs ypatingai 
pavojingas Lietuvai, nes

“Kadangi susitarus dėl len
kų tranzito per Latvių uos
tus, reiškia ir per Liepojų, 
bus sudarytas ir juridinis pa
matas t. v. trečiųjų valstybių 
interesams ginti. Musų gin
če su Lenkais Latviams teks 
faktinai atsistoti Lenkų pu
sėje.“
Kauno dienraštis mano te- 

Čiaus, kad dar ne viskas pra
rasta. Latviai dar vis atsisako 
formaliai pripažinti Vilnių len
kams. Todėl reikią kreipti ypa
tingo dėmesio į Lietuvos- san
tykius sų latviais 
atremti stiprėjančią 
ką Latvijoje.

Tiesa, kad reikia, 
tautininkų valdžia
kaip ir buvusios klerikalų val
džios) iki šiol taip mažai rūpi
nosi aųaituVi su Latvija9

ir stengtis
lenkų jta-

Bet kodėl

Rašydamas apie “antikatali- 
kišką“ (teisingiau butų: anti- 
krikdemišką!) Voldemaro reži
mą, So. Bostono “Darbininkas“ 
dejuoja: t

“Neabejojame, kad sugrįžš 
ir šis numeris.... Tuo tarpu
‘Keleiviai’ ir ‘Naujienos’ ke
liauja į Lietuvą ir cenzorius 
juos laimina. Ką darysi?” 
Pavydas yra nekrikščioniškas 

jausmas. Ir “Darb.“ griešija, 
pavydėdamas “Keleiviui“ ir 
“Naujienoms“, visai be pama
to. Štai, tik ką dabar gavome 
Lietuvos cenzoriaus sugrąžintus 
atgal šiuos “Naujienų“ nume
rius: 250, 251, 252, 253 ir 251.

Vienam tų numerių įdėta 
straipsnis apie krikščionių dien
raščio “Ryto“ redaktoriaus p. 
Bistro nubaudimą; antrame yra j 
trumpa , pastaba apie tai, kad 
Voldemaras žino apie teroristi
nių organizacijų, “Geležinio 
Vilko“ ir “Balto žirgo“ gyva
vimą (pasiremiant paties Vol
demaro kalba); trečiasis paduo
da žinią apie Lietuvos Ukin. 
Sąjungos palinkimą dėtis į blo
ką su tautininkais; ketvirtam • 
išreikšta nuomonė, kad smeto
nine “valstybės taryba“ bus pa
siųsta šunims šėko piauti, kuo
met Lietuvoje bus atsteigta de
mokratinė tvarka; šeštame per
spausdinta 
vos žinių“ 
merdi" i imą 
valdžios.

Taigi pasirodo, kad Lietuvos 
cenzorius mus visai ne “laimi
na“, kaip įsivaizduoja So. Bos
tono klerikalų organas.

Mes tečiaus keliame savo bal
są prieš valdžios despotizmą ir 
tuomet, kai dėl to despotizmo 
tenka nukentėti klerikalams. 
Tuo tarpu klerikalai niekuomet 
neprotestuoja prieš represijas, 
atkreiptas prieš socialistus. 
Jiems širdį sopa tiktai tada, ka
da jiems pasirodo, kad socialis
tai esą nepakankamai persekio
jami!

ausi erzina ir 
skambėjimas, 

dažnai pasitai- 
yra staigusis 

kataras (užde-

Ištrauka iš “Lietu- 
apie Lietuvos kaimo 

prie diktatoriškos

ĮVAIRENYBES
Kaip greit pajuntame 

jaudinimus

Mums rodosi, kad tuo pačiu 
momentu, kai tik kas nors odos 
paviršių paliečia, mes pajunta
me jaudinimą. Bet pirma turi 
jaudinimas ateiti nervais pana
šiai, kaip telefono viela, į sme
genis. O jaudinimas eina daug 
lėčiau kaip elektros srovė, bet 
palyginti, su kitais judėjimais, 
jaudinimas nervais eina ganu 
greitai, vidutiniškai 70 metrų 
per sekundą greitumu. Reiškia, 
palietus odą 1 metro atstumu 
nuo centralinės nervų sistemos, 
smegenyse įspūdis susidarys po 
vienos septyniasdešimtos dalies 
sekundes.

Reaguoti j įgytus įspūdžius 
žmogus taip greitai negali, nes 
čia jaudinimui reikia pereiti per 
smegenų centrus, kur jis eina 
daug lėčiau ir vėliau grįžta prie 
raumenų, kad iššaukti judėji
mą

Ausyse skambėjimo priežas
čių yra gana daug. Paprasčiau
sia priežastis — tai koks nors 
erzinimas ar spaudimas ausies 
aikštės klausomoje landoje. Pa
vyzdžiui, jeigu šitoje landoje 
yra perdaug susirinkę taip va
dinamos ausines sieros (vaško, 
cerumino), arba, pagalios, jei
gu ten randas ir šiaip jau koks 

I svetimas daiktas, tai juk su- 
i prantamą, kad 
dėl to pasidaro 
Kita, irgi gana 
kanti priežastis, 
vidurinės ausies
girnas). Pasidaro vidurinėje au
syje puliavimas, iš ko pareina 
vidaus ausies (labirinto) pa- 
brinkimas arba krauju apsiriji
mas, na, o paskui ir skambėji
mas. O jei staigusis vidurinės 
ausies kataras neišgyja, tai jau 
suprantama, kad jis pavirsta 
chronišku, arba įsisenėjusiu. 
Dabar, žinoma, ir tie trys kau
liukai (plaktukas, priekalėlis ir 
kilpa), kurie vidurinėj ausyj 
randas, lyg ir krūvon suauga, 
vadinas, otosklerozas pasidaro, 
gi pasėkos tokios, kad net ir 
vidaus alisyj'e’ žymios sugedimo 
permainos pasidaro. Taigi, tu
rint ir vidurinės ausies ir, pa
galios, vidaus ausies sugedimus, 
skambėjimas neišvengtinas.

Bet skambėjimo (ausyse) 
priežasčių dartės ir kitur pa
ieškoti reikia, nes jos ne tik 
vienose ausyse randas. Pirmiau
sia, reikia galvoje turėti krau
jo apytakos prietaisas. Sugedę 
inkstai, arterijų (gyslų) sukie
tėjimas, arba arteriosklerozas, 
aukštas kraujo spaudimas, ma
žakraujyste (anemija) neretai 
skambėjimą ausyse padaro. 
Antra, jeigu yra kūne kur nors 
puliavimas, o labiausiai tonsi- 
luose, dantyse, nosyje, tulžies 
pūslėj, žarnose, etc., tai ir gi 
gali būti skambėjimo ausyse 
priežastimis. Trečia, kas per 
daug vartoja tabako, tai kar
tais skambėjimą ausyse gauna. 
Pagalios, yra ir tam tikros gy
duolės, kurios skambėjimą au
syse gali padaryti; dažniausiai 
tai kinina ir salicylatas.

Vienokios ar kitokios permai
nos kūno ar proto būsenos ga
na dažnai ne tiktai paaštrina 
skambėjimą, bet kartais ir pa
gamina jį. Fizinis ar protinis 
persidirbimas, ilgokas susilen
kus buvimas, daug kalbėjimas, 
kosėjimas bei šnypštimas, su
kimosi bei galvos kraipymas ar 
kratymas, nedamiegojimas bd 
permiegojimas ir daugelis kitų 
dalykų, kurie vienokiu ar kito
kiu kęliu dirksnių sistemą er
zina, dažniausiai žymiai paaš
trina skambėjimą, o retkarčiais 
ir visai iš naujo pagamina jį.

Ligi šiol suminėtas priežastis 
galima pritaikyti tiktai kokiai 
70-čiai nuošimčių šitų ligonių, 
o 80-čiai nuošimčių likusiems 
reikia surasti kitokios priežas
tys, nes viršminūtos visai ne
tinka.

Gydant tam tikrą ligą (my- 
xedemą) skydinės kaklo liaukos 
(thyroid gland) ekstraktais, pa
sirodo, kad kartais skambčji-

--------------- dėl 
mas sumažta arba ir visai din- ma 
gsta. Susirūpinta toliau tyrinę- riame gyveni ar miegi, turi 
ti, bene tik endokrinių *liaukų ti gerai išvėdintas, 
pakrikimas kartais nebus skam-i 
bėjimo priežastimi? Surasta, 
kad iš tikrųjų apie 80 nuošim
čių skambėjimą turinčių ligonių 
turi podraug ir vienos ar kitos 
endokrinės liaukos kokį nors

i suirimą.
Dabar, prieš prasidėsiant kal

bėti apie gydymą, reikia dau
giau pakalbėti apie simptomus, 
nes ką iš pradžios sakėme apie 
simptomus, tai, rodos, tik ke
liais žodžiais.

Ne visuose ir visada tik skam
ba, kadangi gana dažnai būna 
švilpimas, čirpimas, dainavimas, 
visokiais instrumentais groji
mas ir tt. Nekurie jaučia plo
nus arba aukštus garsus, o ne
kurie storus arba žemus, pa
vyzdžiui, ošimą, dundėjimą 
kriokimą arba žemais balsais 
dainavimą, grojimą ir tt. Aukš
to tono garsai dažniausiai pasi
rodo, kai vidurinėj ausyje yra 
pakilęs spaudimas, kurį padaro, 
žinoma, arba staigusis arba įsi- 
senėjęs kataras. Kraujo, mat 
daugiau nei paprastai suplau
kia, audiniai patinsta, o dėl to 
ir spaudimas, itin trečiojo klau
somojo kauliuko, arba kilpos, 
pasidaro. Dabar gana dažnai ir 
pulsavimą ligonis ausyse jau
čia. Bet pulsavimą gali jausti 
ir dėl ’abirinto pabrinkimo.

Paprastai sakoma, kad ausyse 
skamba, bet iš teisybės, tai 
daug šitų ligonių skundžiasi, 
kad jiems smilkinyj, pakaušyj, 
viršugalvyj ar kur nors kitur 
galvoje skamba.

Dar kitas dalykas. Nekuriems 
skamba tik vienas kokis garsas, 
nekuriems keli; nekuriems tik 
kai kada, o nekuriems visada. 
Nekurie šitų ligonių pripranta 
ir lengvai pakenčia, bet neku
rie taip baisiai nervuojasi ir 
kamuojasi, kad arba iš proto 
išeina, arba nusižudo.

Skambėjimas paprastai pasi
daro stipresnis ir įtaresnis drėg
name ir neišvėdintame kamba
ryj būnant. Išėjus oran, šitie 
ligoniai geriau jaučiasi. Neku
rie visai nepakenčia tabako du
rnų arba by kokių nepriimnių 
dujų. Oro permainos irgi turi 
įtakos, nes darganoje šitie ligo
niai visados prasčiau jaučiasi, i 
negu giedroje. Nekurie jaučiasi 
daug geriau, kai aplink būna 
koks nors triukšmas bei bilde
sys, bet nekurie mėgsta tylą.

Keistas daiktas, vis dėlto fak
tas, kad nekuriuose, kai tik pra
deda girdėjimas menkuti, tai 
skambėjimas stipresnis ir įta
resnis darosi, o nekuriuose, kaip 
tik atbulai. Nekuriems visai ne
tekus klausos, skambėjimas irgi 
visai‘sustoja, o nekuriuose, kaip 
tik priešingai, padidėja.

Tai tiek apie simptomus, da
bar apie gydymą.

Ausyse skambėjimas, reikia 
tiesa sakyti, gydosi labai sun
kiai. Ne nuolatinį, bet tik pro
tarpiais pasirodantį skambėji
mą gana dažnai galima ir visai 
išgydyti, bet nuolatinį, tai be 
galo sunku.

Pirmiausia, žinoma, reikia su
rasti ligos priežastį ar priežas
tis ir jas pašalinti. Jeigu, pa
vyzdžiui, yra sugedę dantys, no
sis, tonsilai, tai jau ir reikia 
padaryti taip, kad jokio suge
dimo čia nebūtų. O jei kur nors 
kitur yra puliavimas, tai reikia 
jį pašalinti. Suprantama, reikia 
pataisyti ausis tiek, kiek gali
ma. Inkstų sugedimas, afterijų 
sukietėjimas, mažakraujystė, 
širdies visokie iškrypimai, ner
vų suirimai ar nusilpnėjimai 
Vęjkia atatinkamais budais gy-| 
dyti. Maža nervų ir smagenų 
jėgos turintiems nereikia fiziš
kai ar protiškai persidirbti, ne
reikia rūpintis ir siekti to. ko 
negalima pasiekti. Nereikia il
gai pasilenkus būti. Lengvas

ka
bli

pa-Baigiant, štai kas reikia 
sakyti: Kadangi šita liga sun- 

, Riai gydosi, tai iš nelaimingų 
ligonių visokie šundaktariai gy- 

į vais pinigais apsipila. Laikraš
čiai yra pilni visokių skelbimų, 

• visokių stebuklingų daktarų ir 
gyduolių. Net ir lietuviuose yra 
tokių burtininkų, kurie — vie
ni “šiusus“ taisydami, kiti su 
magiška lazdele ligoniui apie 
nosį ratukus sukdami — bando 
šitą sunkią ligą išgydyti. Bet 
tai yra tik humbukas ir niekas 
daugiau! čia gali pagelbėti tik
tai tikras ir sąžiningas gydyto
jas. Ir atvirai, reikia tiesą pasa
kyti, kad šituos ligonius gydyti 
geriau sekasi generaliam gydy
tojui, negu specialistui, 
aišku iš fakų, kuriuos 
mums šitame straipsnyj aikš
tėn iškelti. Juk matėme, kad 
ausyse skambėjimo priežasti
mis nėra vien tik ausų sugedi
mas, bet ir kitų kūno dalių. To
dėl faktas yra faktu, kad gene- 
ralis gydytojas, kuris fie tiktai 
ligonio ausimis rūpinasi, bet ir 
visu kunu, tas priežastis grei
čiau suras, negu koks ten spe
cialistas, ir jas pašalins.

Galų gale, bene tik perdaug 
pradėjo žmonėms visokie spe
cialistai rūpėti. O tie specialis
tai, dažniausiai tik i mažą me
dicinos mokslo kampelį susime
tę, kitus svarbiausius dalykus 
visai pamiršę, tikros priežas
ties ligos nesuranda, na, ir 
išgydomo ligonio neišgydo, 
dėlto, mažai tedirba, gerai 
ima ir puikiai gyvena. Juk 
noj medicinos mokslo šakoj 
simetus, maža kiek studijuoti 
tereikia; tai viena, gi antra, 
kur generalis gydytojas paims 
tris dolerius, tai specialistas 
dešimtį arba penkioliką! Ir ne
stebėtina todėl, kad nuėjęs žmo
gus “ballgėmin“, labai retai ka
da gaus pamatyti tenais savo 
šeimynos daktarą, bet l>eveik 
visados jis pamatys specialistą. 
Šeimynos daktaras, mat, turi vi
sose ligose prisirengęs būti, ar 
biaurus oras ar vidurnaktis, 
kelti ir eiti, o specialistas, — 
kas jam gaivoj! Už tai tiek 
daug visokių specialistų ir pri
viso jau. Lengvas gyvenimas, 
o duonutė labai skani.

O tai 
teko

net 
Vis 
pa- 
vie- 
sų-

Yra betgi ir labai naudingų 
žmonijai specialistų, ypač chi
rurgai. Bet apskritai specialis
tus imant, tai 90 nuošimčių jų 
yra niekam nereikalingi. Ant
ra, jų per daug yra. Jeigu spe
cialistai taip smarkiai • daugin
sis, kaip keliais pastaraisiais 
metais, lai už nedaugelio metų 
bus kone vieni specialistai. Kas 
reikš, kad maža tebus daktarų, 
kurie visą žmogaus kūną su
pras, ligas žinos ir išgydyti ga
lės.

“Kultūros” No. 11 atėjo. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

GYVENIMAS 
Mineaiala t urna] m 

900 W 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pueei meti $1 
Kopija--------------------- 10c

Geriausia Kalėdoms 
dovana — “Gyveni
mas”. Užrašyk savo 
giminėms į Lietuvą 
“Gyvenimą Kalėdoms ' 
dovanų; jie bus jums 
už tai visuomet dė- i 
kingi.
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Skaitytojų Balsai
Skaitydami “Naujie
nas” jaučiasi gyveną 

tarp lietuvių
Nors mes esam labai toli ir 

viena tik lietuvių šeimyna tarp 
svetimtaučių nedideliam, bet 
gražiam miestely, vienok skai
tydami “Naujienas” jaučiamės 
kaip kad ir gyvenam tarp lie
tuvių, nes mes viską sužinom 
iš “Naujienų” apie lietuvių vei
kimą. Taip iš jų sužinojom, 
kad p. J- Babravičius dainuos 
per radio iš Chicagos “Tribūne”. 
Mes laukėm to vakaro, o la
biausia musų sūneliai—vienas 
penkių ir pusės metų, o kitas 
dvylikos ir pasės metų, kurie,

Tas Skaudėjimas
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų
Jūsų

riešuose 
rankose 
pečiuose 
nugaroje 
strėnose 
kojose 
letenose

IŠVYK1T JI SU

Dr. TRIPPS
LIQUOR RHEUMATICA

talkiu

B Rt.'otnaKnJt'j K»r

RMEUMATžSM 
ARTHRrriS 
NEUKITIS 
LUMBAGO 
SCI A l ICA 
GOUT And 
MU.SCLH.AR 
KHEL’MAfLSM

Pasik tauški t savo a 

įlinko”. Jis žino

Parsiduoda visose aptiekose ir 
departamentinėse sankrovose

myli savo lietuvių kalbą ir gra
žiai ją vartoja, nors jos niekur 
kitur negirdi, kaip tik namie.

Sužinoję, kad tą vakarą dai
nuos J. B., vaikai 
go ir atsisėdę pri<

nenori mie- 
musų Ma

jestic radio, laukia tos valan
dos. O pas mus yra viena va
landa vėliau, negu Chicagoj. 
Jau kaip jiems, tai per vėlus 
laikas, bet laukia. Jau laikas. 
Užsuka radio ant stoties WGN. 
Pasigirsta p. Babravičiaus dai
navimas. Rodos, kad čia pat 
dainuoja, taip aiškiai ir švel
niai savo maloniu balsu mumis 
užžavėjo, o labiausia lietuviš
komis dainelėmis. Jau du sy
kiu girdėjom, ale vėl laukiam 
kuogreičiausiai išgirst p. J. 
Babravičių dainuojant, nes jis 
ne tik mus užžavėjo savo dai
nelėmis, bet ir svetimtaučius, 
kurie sako: “He is vvonderful 
and we are waiting to hear him 
again”. O mes lietuviai galim 
pasididžiuoti, kad turim tokį 
garsintoją savo tautos, kaip p. 
J. Babravičių. Savo tyru, kaip 
varpas, balseliu jis garsina Lie
tuvą. Daug laimės ir pasiseki
mo mes jam linkime.

—P. L. Krikščiūnai, 
New Milford, Connecticut. 

12-18-1928.

Chicago, III., suvažiavę išradė- 
' jai ir mechanikai, po ilgam ir 

visapusiškam apsvarstymui, ra
do reikalinga organizuotis į 
vieną bendrą sąryšį.

Tame suvažiavime buvo iš- 
| rinkta vykdomoji valdyba, ku
riai buvo pavesta rūpintis orga- 
nizatyviu darbu, kad surišus 
lietuvius išradėjus ir mechani
kus j vieną bendrą kūną ir, be 
to, pagelbėti jiems sekančiuose 
reikaluose:

1. Apsaugoti išradėjų paten
tus nuo apgavingų agentų.

2. Pagelbėti užpatentuoti iš
radimus.

3. Aprūpinti sąžiningais advo
katais per viršininkus organi
zacijos.

4. Pagelbėti savininkui par-| 
duoti ar su firma kontraktuoti 
jo. išradimą.

5. Surasti budus, kaip priei- 
namiau pastatyti išradimas ko- 
mercinin marketan pagal savi
ninko norą.

6. Rūpintis prisirengimu prie 
pasaulinės Chicagoj 
1933 metais.

7. Išstatyti parodoj lietuvių 
technikų, mechanikų ir išradė-

jų skyrius.
8. Sutraukti kuodaugiausia 

lietuviškų išdirbinių iš plačios 
Amerikos pasaulinėn parodom

9. Suinteresuoti tuomi visus 
lietuvius technikus, mechanikus, 
inžinierius ir chemikus, kad im
tų dalyvauti kaipo lietuviai.

ši organizacija yra nutarusi 
plačiai veikti ir duoti progą 
kiekvienam suinteresuotam da
lyvauti ir per organizacijos tar- 
pininkystę atsiekti savo tikslą.

Susirašinėjimui adresas:

A. Meškunas, Vice-pirm.,
S. A. Zolp, Rast.,
S. Gasparaitis, Ižd.,
M. K. šilis, Raportų Ved.

parodos

Atsišaukimas į Ameri
kos lietuvių išradėjus ir 

mechanikus
Broliai lietuviai, išradėjai ir 

mechanikai!
Mes esame išblaškyti po pla

čią Ameriką; kaip centralinėj, 
taip šiaurinėj ir tolimoj pietinėj 
Amerikoj visur randasi musų 
talentingų vientaučių.

Bet mes žudom energingas 
savo jėgas tarp svetimųjų, kar
tais už mažą ir bereikalingą at
lyginimą.

Tuomi daugelis musų brolių 
išradėjų ir mechanikų susido
mėjo, ir lapkričio 25 d., 1928 m.,

Biblijos Studentai

Turės programą per Radio 
Nedėlioj, Gruodžio 23, 1928

Iš stoties WORD, 202 m., USO 
kjlocycles; pradžia lygiai nuo 2 
vai. iki 4 po pietų (Standard time). 
Bus malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Kalbės 
S. Beneckas temoje: Jėzaus užgimi
mas ir bus j klausimus atsakymai. 
Adresas laiškams:

Sargybos Bokštas W O R D 
Webster HoteL, 2150 Lincoln 
Park West, Chicago, III.

Istokit Šiandie | Musų 
Kalėdinį Taupimo Kliubą

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)
Šitas Kliubas pagelbės jums sutaupyti savo pinigus ateinantiems 
metams, kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavaitoti tuos pinigus kalėdinėms dovanoms ir kitiems jūsų rei
kalams. Istokit į vieną ar daugiau* iš musų patogių klesų. Pri- 
si rašykit dabar.

Dabai geriausias laikas siųsti pinigus Lietuvon savo giminėms ir 
draugams, jei nori, kad nueitų prieš Šventes. METROPOLITAN 
STATE BANKAS siunčia pigiai, saugiai ir greitai.

METROPOLITAN
STATE BANK

Pirmutinė ir didžiausia Lie 
tuvių Valstijinė Banka 

Amerikoje
2201 West 22nd Street

Kampas Leavitt Street 
Bankas atdaras šį vakarų iki

• 8:30 vai, vakaru.

834 West 33rd Street, 
Chicago, III.

Valdyba:
A. Kazlauskas, Pirm.,

ATYDAI ROSELANDO IR 
APIELINKfiS LIETUVIAMS

Norėdami pirkti 
auksinių daiktų, 
deimantų, laikro
dėlių ir visokių 
gražnų, kreipki- 

__ tės pas mane, o
busit visada užganėdinti, per auk- 
sorių ir laikrodininką
F. A. BUKAUSKĄ
10831 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 0990

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egzaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pavargę ?
Kas priverčia jus visuomet 

jaustis atbukusiu ?
Kodėl jus visuomet jaučiatės 

pavargę ?
Kode! jus .esate nervuoti ?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Negi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard

S'uite 1615, 
Phone H ar r ison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Pavyzdys
—Sarmatykis, Onyte, tokia 

didęlė, jau penkerių metų, o 
nori sėdėti ant mamos kelių.

—O kodėl Mare, daug vyres
nė už mane, o vakar Juozui ant 
kelių sėdėjo.

Ne į visus klausimus atsakoma
—Mamyte, kodėl tėvelis pli- 

kas?

—Jis daug galvoja.
—O tu, mama, ar nupliksi?
—Eik gult, Joneli.

“Bukite Tikri Del Savo Anglių”
Kiekvienas tonas Anglių ar Koksų, ku

riuos mes parduodame, yra musų garan
tuotas dėl kokybes, pilno svarumo ir pa
tenkinimo. “Jie turi patenkinti, arba mes 
atsiimsime juos ir sugrąžinsime jums pini
gus.”

(foismgrs (§mpany
elephone
FRANKLIN ICOAL- COKE-ICE 

/BUILDINC MATERIAL

at 4414 * t a 4444444 a a a ta a a a a
Linksmų Kalėdų ir Ląimingų Naujų Metų 

linkiu visiems savo draugams, pažysta
miems ir klijentams

A. A. Slakis
Advokatas

77 W. Washington St., Room 1502

*44444444444 4 4 4444444 4444*
S DIDELIS PASIRINKIMAS

^Kalėdinių Dovanų
E?

Vyriškų, moteriškų laikrodėlių, deimanto žie- 
^dų ir daug kitų gražių ir naudingų dalykų. KainosW 
^tiyra žemesnės, negu kur kitur.

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.
* JOS. RIZGEN
fe 3313 So. Halsted St., Chicago, III

a ra a a a a aa a a a aa a aa a a a a a a a a

Linksmos Kalėdos
yra užtikrintos tiems, kurie taupina Kalė
dinio Taupinimo Sąskaitoje šiame banke.

Atidarykite 1929 Kalėdinio Taupinimo 
sąskaitą šiandie. 2 centai ir daugiau—kliu- 
bas kiekvieno kišenini.

Atveskite vaikus pamatyti Kalėdų Die
duką Santa Claus. Jis bus čia visą dieną 
Subatoj ir Kūčių dieną.

CENTRAI“"“ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

■ 1110 West 35th Street, jj 
Chicago 3

LiJ 

. Valstijinis Bankas Biržos Bankas JJJ
14 4 4 4144414414444 4 44 4444443

Garsinkitės Naujienose

Del Kalėdų Kainos
Sumažintos

S106

3417-21 S. Halsted SI., Tel Boulevard 4705

RADIOLA 18
RADIOLA 60

Lengvas būdas įsigyti Radio, Victrolą ar Pianą labai 
lengvomis sąlygomis pas Budriką

čia rasite Radias, Pianus ir Radias ir Viktrolas krūvoje visu 
bysčių: Victor, Brunswick, Zenith, Bosch, Eveready, Freshman, Columbia, 
bransen ir Majestic.
Didelis pasirinkimas ir vėliausios mados Radios. Setus prijungiame dykai, 
rantuojame vieniems metams. Su kiekviena Radio duodame dykai gražius 
čius.

aukštųjų išdir
Gul

ATWATER KENT Radio su 
Dynamic Spykcriu, gražus 
Kabinetas, viskas už S139

MAJESTIC RADIO
MODEL 72 ............. $167.50
MODEL 71    $137.50
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Peoples Stock 
Yards State 

Bank

f krautuvėje, šiandie gi ta jsloi-'čius gali sudaryti nemažą mies
1 ga užima visą trijų aukštų tro- tėti. ,xi ,li---- * rvz'“ *

Birželio mėnesį 19‘‘l melais 
17-los gatvės ir Ashland n ve 
distrikle atsidarė pirmas ban
kas. Tai buvo dabartinis Pco|>- 
les Bankas. Jisai iš karto tilpo 
mažoje vietoje, kaip kokioje

hesį. Šiandien banke yra 34 
klerkų langai, 4 saugiosios šė
pos. ir tarnauja jam daugiau 
kaip T'O darbininkų.

Skaičius klijentų,
p. rių ir lokių žmonių, kurie savo daryli.

. Didžiuma tų 60,000 žmo
nių gyvena Chicagos pietvaka
rių dalyje, bet apie 15,000 ran
dasi kitose dalyse, ir vienok pa
laiko ryšius su šiuo banku, tu- 

depozito-j rėdomi svarbių sumetimų taip

finansines tranzakcijas atlieka 
pagalba Peoples Stock Yards I 
Stati Banko, siekia 60,000 žino-, 
nių. Juk tokis žmonių skai

Širdingai sveikinu visus Chicagos lietuvius 
linkiu smagiai praleisti Kalėdas. 

Valio, Chicagos lietuviai!

ir

ta

M0

zm0|

Juozas Babravičius
Jusu dainininkas

Yards State 
Bank yra saugi pinigams ištai
ga: Ji turi kuone $2,000,000 
perviršio ir neišdąlintų pelnų. 
Tai gera suma atsargai. Žinan
tys savo užduotis' banko tarnau
tojai ir aukštos reputacijos di
rektoriai, o taipjau priklausi- 
inas Chicagos Clearing House 
asociacijai padaro šią Įstaigą 
saugia laikyti čia pinigus ir at
sakom ingo daryti j< 
finansines apyvartas.

Bankas atidarytas 
' nuo 9 valandos ryto 
valandai po pietų, (ii 
niais, klijenlų

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų ta 
linkiu visiems savo draugams, pažystamiems 

ir kostumeriams

P. P. MANKUS
SIUVĖJAS .

2230 W. 22 St.ta

4 4 4 4 4444444 4444 44 4 444 MT i

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

J. Sinkus & Co.,
Real Estate

6959 So. Halsted St.

pagalba

kasdien į ta

Linksnių Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

JOSEPH YUSHKEW1TZ
REALESTATININKAS 

3647 Archer Avė.

ta 
ta 
0

Ita ita

M
I

**
0

*0 
ta 
04 
04 
0*

* Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin-
* kiu visiems savo draugams ir pažystamiems

M. A. Meldažis
2211 W. 23 Pi.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

B. R. Pietkiewicz & Co.
Real Estate

2608 W. 47 St.

ta

šc.štadie- • 
parankumui,!

nuo 9 valau- >
1 Jos ryto iki 8 valandos vakaro, ta 

šis bankas nėra viena taupi- ta 
i ainiui pinigų įstaiga. Faktiniu ta 

jis yra nelyginant tokia depar- 
lamenlinė pinigų krautuvė:

! randasi čia taupinimo doparta- 
| meilias (Saving); yra komerci
nis skyrius, real estate ir in- 
:/cstaviino, švitimų šalių sky

dus (Foreign), vadinamas pa
sitikėjimo ir kili departamen-

1 ai.
Tiems, kurie čia padeda pini

gus taupinti, mokama nuošim- 
is. Komercinis departamentas 
uri reikalų su kai kuriais 

; .tambiausiais Chicagos biznie- 
iais, taipjau ir su janiausiomis 

: liznio įstaigomis. Patarimams 
luoti departamentas turi dide- 40 

i ’ės reikšmės banko klijentams

Wi

.«■>. 1

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams, pažys

tamiems ir kostumeriams

Piwarunas Bros.
Kepykla

4620 So. Marshfield Avė.

ta

00

M

Linksmų Kalėdų ir Laimingi) Naujų Metų lin
kiu visiems savo draugams ir pažystamiems.

L. V. Radžiukynas
3205 Shields Avė.

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

miems ir klijentams.

A. A. Olis
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001

Linksmų Kalėdų ir Laimingi) Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, pažysta

miems ir klijentams

J. P. Waitches
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.

0

S

44 444441444411444444144440
0 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin-
•* kiu visiems savo draugams, pažystamiems 
ta ir kostumeriams

ta 
ta

Karolis Požėla
158 E. 107 St.

ta 
ta

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

miems ir kostumeriams.

A. N. Masulis & Co.
Real Estate

, 6641 S. Western Avė.

Linksmų Kalėdų ir Laimingi) Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, pažysta

miems ir kostumeriams

Geo. Skoby
Siuvėjas

2415 W. Marųuette Rd. I

»>
ta

0 
0 ta 

0444 44 4 4444 4 4 4 44 4 44444 444 4
w

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

miems ir kostumeriams

W. Kelpsz
Real Estate

2519 W. 69 St.0
0 441 44444444444444444 4 444 4

<14:1441114 4 444 444 44 4444140
0
0
0

I 0kaip ir visiems tiems, kurie no-
i f€tų gauti paturimu tjinansų j 0ih 

’da’i. :mais. ita
—Jeigu žmogus nori statytis1 

tarną, apartmenlą, krautuvę, 
jis gali čia gauti paskolos. Tai Ita 
real estate < 
buotės srytis. Duodami čia pa- ta 

‘.arimai, kur geriau butų inves-1 0^ 
uoli pinigus, 'rūkstančiai žino-1 ta 
lių yra pasinaud<»ję Jumko real ta 
jstate skyriaus patarimais. ta

Vadinamas užsienio skyrius I 
(foreign department) perka ir|ta 
parduoda kitų šalių valiutą, I 
siunčia pinigus užsienin grei-t 
tai ir pigiai, parduoda laivakor
tes, padeda išgauti važiuojan
tiems pasus, parduoda ir išmai
no American Express ir “A. 
B. A”, keliauninkų čekius, ku
rie yra patogiausia priemone 

| pinigams vežiotis keliaujant.
Saugiosios šėpos ir dėžės ge

rai apsaugotos. Jų saugumas 
garantuotas. Brangioms popie- 
roms, įvairioms brangmenėms 
pasidėti tai geriausia vieta.

Bendrai, Peoples Stock Yards 
State Bank yra viena saugiau-1 
sig ir parankiausių ‘-“O,;..;.. • 
įstaigų turėti reikalus.

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

miems ir kostumeriams.

Balzekas Bros.
Automobiliai

6012-14 S. Kedzie Avė.

departamento dar- < Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin-
kiu visiems savo draugams, pažystamiems ir 

kostumeriams

J. Mackiewicz
Real Esttatc

2342 S. Leavltt St.

44104 4114144 44 < 4 t ii 4 4 m *0

DR. SHINGLMAN

0
0 0
0
ta

|0-

0 0
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0

0
0

ta • 

__ ta

Office 4930 West 13 Street, 
Cicero, III. Residėnce 1648 S. 
50th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.
Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų1 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.

iiiiiiiiiiiii

atidarymas
Nauja vieta bus atidara 

šiandien, subatoj, gruodžio 
22, 1928. Visus draugus ir 

; pažįstamus kviečiu atsilan
kyti.

Lietuvių Užeiga

Wm. Zieck
1942 Canalport Avė.

Tel. Canal 0654

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU
NAUJŲ METŲ

nuoširdžiai linki visiems nariams ir jų šeimynoms.
Del linksmesnių, sekamų Kalėdų pradėk taupyt ir 

pasidėk šioj draugijoj pinigus.

Simano Daukanto Skolinimo ir Budavojimo 
Draugijos Valdyba

2242 W. 23rd PI.

00 

ta

<0

ta
0

*•

0*

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin- i 
kime visiems savo draugams, pažystamiems ir 

kostupieriams

Universal Restaurant
A. A. Norkus, Sav.

750 W. 31 St.

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

tamiems ir pacijentams

Dr. B. J. Rooth •
Dentistas

7054 S. Westem Avė.

uul 
‘TV’"

ta
UbV 00
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų lin
kime visiems savo draugams, pažystamiems ir 

kostumeriams

P. Dubickas ir M. Valionis
1606 S. Halsted St.

0

ZniirmiH* •4444 4 4 4 44444
< a i rrrn^rrrra t a 11 a a a a a a
ta Linksmų Kalėdų/ir Laimingų Naujų Metų
tai linkiu visiems savo draugams, pažysta

miems, kostumeriams ir rėmėjams

Brighton Park Restaurant
Ch. Walantas, Sav.
4180 Archer Avė.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS 
IR KOSTUMERIAMS.

State Bank of West Pullman
624 W. 120th St.

The Community Bank

Agi
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Šeštadienis, gruod, 22, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ll. ' ' '■■'8=

Kas džiaugiasi, 
o kas liūdi

Arba kada prapuolė Van 
Bernotaičiutė?

Jau nuo pereito šeštadienio 
liūdi Bernotaiėių-Micevičių na
mai ir kartu su jaię lindi arti
mieji Bernotaičių kaimynai. 
Kuomet vienur yra liūdesys, 
tai kiti namai, būtent Broniaus 
Petrulio, nepaprastai džiaugia
si.

Ta skirtinga dviejų namų 
nuotaika susidarė dėl sekamo 
įvykio.

Marųuette Park tipielinkėje, 
7145 So. \Vashtenaw avė., sa
vo tėvelių namuose laisvai au
gu, klestėjo gera, gabi ir pa
dori mergaitė, |>anelė Vanda 
Bcrnota&iutė. Kitoj miesto da
ly augo, brendo ir tapo puikus 
jaunikaitis, Bronius Petrulis. 
Vanda mokinosi abelnų mokslo 
šakų, piešimo, siuvimo ir dirbo 
namuose; o Bronius mokinosi 
dentiaterijos, chemijos ir dirbo 
smilkohis, vadinamus llindu 
Incense. Kaip vienas, taip ir 
antras turėjo savo moksle ir 
darbe gero pasisekimo, dėlto, 
ar ga| būt dėlto susitarė sueiti 
i porą.

Suėjo jiedu j porą kaip ir 
paslapčiomis nepasisakę ne kai-
mynams, ne Reporteriui. Tik 
dabar teko sužinoti, kad lapkri-
Čio 27 d., kun. Albavičius, č:s 
pat netoli Naujienų juos surišo 
laimingam gyvenimui.

Pereitą šeštadienį Vanda su
sirinko savo kraitį ir apleido 
savo tėvelių namus ir musų 
Marųuette Park apielinkę.

—Sudiev Bernotaičiute!
- Sudiev Vadnute!

—Laimingo gyvenimo po
nams Petruliams!

Taip dūsavo ir kalbėjo vist 
kaimynai, kai Vanda išvažiavo 
su kraičiu pas sfiv.i mylimąjį 
Bronių. --Reporteris Pupa.

Burnside
Mirė ir palaidotas lietuvis

Gruodžio 12-tą dieną mirė 
M. Pauliukas, sulaukęs 49 me
tų amžiaus. Gyveno jis Burnsi- 
dėj keletą metų. Dirbo daugiau
sia prie geležinkelio tavorinių 

Lietuvių

VIEŠBUTIS
VVALTERIO NEFFO

Ant West Sidės
2435 S. Leavit St„ Chicago, III.
Sveikinu visus savo rėmėjus su šventoms 
Kalėdoms ir Naujais Metais, kad linksmi 
sulauktumei Kalėdų ir Naujų Metų.

Ruimai pasirenduoja ant savaičių ir dienų 
Linksma girdėti, kad atvažiavus i Chicago 
gali gauti lietuviškų viešbutį pernakvoti. 
Nu, Mikol, ar aš tau nesakiau, kaip atva
žiuosi į Chicago ir paklausk, kur Walterio 
Neffo viešbutis ir jums pasakys, nes jį ži
no kožuas vienas.

H*
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vagonų taisymo. Samdė jį Niek
ei Pinte kompanija.

Artimesnių giminių neturėjo. 
Buvo tik pusbrolis Ciceroje, 
kuris ir laidojimu rūpinosi. P. 
Pauliukas priklausė Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 63-iai 
kuopai. Taipgi turėjo Niekei 
Pinte kompanijos apdraudę ant 
tukstanties dolerių ir mokėjo 

j jai palaikyti kuone 3 dolerius 
mėnesiui. Bet Pauliukui mirus 

(Pasirodė, kad nieko iš tos ap- 
I draikios negalima bus gauti.
1 Jeigu Pauliukas butų miręs , 
ant kompanijos žemės, tada 
butų buvusi išmokėta toki su
ma, kuria darbininkas buvo ap-i 
draustas. Reiškia, kompanija 
pati save apsidraudžia darbi-1 
ninku pinigais. žmonės tirėtų 
apsižiūrėti imdami inšiurenus 
(apdraudas), kad nereikėtų po 
laikui gailėtis. — Z. R.

Roseland
Rytoj Strumilos svetainėje 

oš Golden Star Kliubo abudu 
basketbolo jauktai. Lengvasai 
auktas los su Eberhart Boost- 
»rs. Sunkiojo svorio jauktas 
oš su Boseland Panthers arba 
;u Semcos of Hammond, Ind.

— Kliubietis.

Clearing
Vakar tapo palaidotas Bro- 

lislovas Barista, 15 metų ber
naitis, gyv. 5915 VVesl 64th pla- 
?e. Jisai ir trys jo draugai 
važiavo dvyračiais. Tai buvo 
11 dieną gruodžio apie 7 va-' 
’andą vakaro. Prie 7 l-tos gat- 
vės ir Archer avenue užvažia
vo ant jų autas, kurio šoferis
buvo viekelių policininkas.

Pasėkoje vienas bernaičių, 
Bronislovas Barista, mirė nuo 
žaizdų, o kiti trys sužeisti. Bro
nys mirė \Vest Suburbau ligo
ninėje gruodžio 16-tą d. Koro
nerio tyrinėjimas buvo 17 die
ną gruodžio pp. Ęudeikių lai
dotuvių įstaigoje, 4605 So. Her- 
mitage avenue.

Koronerio prisaikintieji pri
pažino kaltu policininką. Jo by-j 
la atiduota grand džiurei. Po
licininkas bus kaltinamas papil- 
lymu “manslaugther.”

Jaunas lietuvis palaidotas šv., 
Kazimiero kapinėse. —Rep.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Ascilla, Joe
Aštraus, K.

Denelicienė, M. 
(larbauskis, T. 
Gesevičius, P. 2 
Greitj urgis, V. 
Ilobsted, S. 
Kate r, F. 
Kazak P. J. 
Krishuk, J. 2 
Mikna, W. 2 
Baudis, .J. 2 
_________ X-_____________

Sveikatos Žinyba
Persergsti Publiką

Prieš Flu

Sveikatom komiatouloi'tal visur peiHcriratl pu- 
blik^ priei limptuMUiuij influenzos. Tie per- 
genėjimai, pnptiuėje, ttako. kad vienas žino* 
eut*. užaikrdt«H flu bakterijomis, utovėda- 
uiiik minioje, nuli uZkrČHti praktiškai kiek
vieną žmoKU tojo minioje.

1'aalaptiH npatHun sojinio nuo influenaoR 
I yra nrlclHti bakterijoms jHirauli ir veistin 

kvėpavimo orKanuoae — burnoje. iiouyno, 
gerklėje. Reiklu labiausiu mplntis nepa
gauti šalt|. nt*H huIHh numažiną atsparu- 
m.) prieit influenzos bakterijas. Gydytojai 
pataria vartoti antiseptikus, kad apsaugoti 
kvėpavimo kelius. Turpo yra velkamingas 
antiseptikas. siijiinifi:jH senovines gyduoles 
terpatino, camphoro ir menthol (rryuai mi
neraliniam pamate. Tie junginiai jau nuo 
senai yra pripažinti kaipo veiksminei auti- 
septikai, taipjau turintys imstobftiiia ypa
tybę palengvinti šalčius ir slOgimą. Apsi- 

’ saugojimui nuo flu. įtraukite btskutl Tur
po į nosis kelis sykius i dieną, ir flu bak
terijos mažai turfls progos įsigyventi ir su
sirasti vietą veistis. Daugelis trydytojų ir

I ligoninių vartoja ir pataria Turpo.

Nusipirkit tris deAimt penkių centu puo
duką Turpo IA savo aptiekinlnko dabar, kol 
jis turi jų ant ranku ir vartokite nulis- nu- 

| rodymo, 

i Atsiminkite, kad Turpo yra apsauirotojas. 
' bet ne gyduolė prioA jnfluenz.j. Apslrupin- 
I kit savim. Atlikite savo dalį ueprileitlimo 

flu.

Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

ANTANAS
NEVERDA USKIS

Persiskyrė su šiuo • pasauliu 
Gruodžio 20 <1., 1:20 vai. ryte, 
1928 m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Kaltinėnų pa ra p., Grigalių k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Julijoną, brol’enę Hele
ną, brolio dukteris Oną Bron- 
skienę ir Zofiją Gricienę, se- I 
sers sūnų, Aleksandrą Malkus 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 1331 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Gruodžio 24 d., 2 vai. po pie
tų, iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A, Antano Never- 
dauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Brolio Duk
tė, Sesers Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeiki.s, Tel. Yurds 1741

JONAS GIEDRAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 20 d., 9:15 v. vakare, 
1928 m., sulaukęs 58 metų am
žiaus, gimęs Raseinių aps., Jur
barko parap. ir mieste. Ameri
koj išgyveno 26 metus. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Emiliją po tėvais Dulaitaitė, 2 
dukteris Emiliją ir Bronlslavą, 
4 sūnūs Praną, Juozą, Aleksan
drą ir Joną, 2 seseris Oną ir 
Agotą. 2 švogeriu Pranciškų 
Povilaitį ir Petrą Chapą, 2 bro
liu Juozapą ir Antaną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
4806 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Panedčlyjc, 
Gruodžio 24 d., 8 v. ryte iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėbonio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A> A. Jono Giedr&’Mo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą 
sveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Dukterys, Sunui,

‘ Seserys, Broliai ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

riuš Eudeikis, Tel. Yurds

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ruby, J>
;Skuk(>WHky M.
Šilinskns, J.
Šimkui, K.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiška Parapija etato 

scenoj linksmą 4-rių aktų komediją, 
“Ponas Dauganoris”, Nedėboj, Gruo
džio (Dec.) 23 d., savo svet. (3501 
So. Union Avė.). Pradžia 7:30 vai. 
vakare. įžanga nebrangi. Visus nuo
širdžiai kviečia atsilankyti. Nesigai- 
lėslt. KOMITETAS.

Lietuvių Teatrališkos Dr-stės šv, 
Martino priešmetinis susirinkimas j- 
vyks šeštadieny, gruodžio 22 d., 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio parap. svet.z 
32nd PI. ir Auburn Avė. Visi nariai 
būtinai malonėkite laiku pribūti, nes 
turim daug svarbių reikalų. Taipgi 
bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Be to, yra kviečiami atsilan
kyt tie, kurie išpildė aplikacijas va
karienės laike, lapk. 18 d., nes bus 
priimti visai į draugiją.

P. K., nut. rašt.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa 
nijas.
2) RE AI, ESTATE: Tūrių geru 
hargenų visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
N‘mįienos

1789 %. Halsted St
Tel. Roos' -lt 8500

Graboriai
A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
Digiai patar- 

. nauju dieną ir 
n a k t i visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininka.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGBABŲ VED8JAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

OITOJJETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. 1LL.

J. Lulevich
Lietuvia graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balvamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MUS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
Phy.sical Theraphy and Midvvife 
32)2 South Halsted Street

Bes.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
mussage, electric 
treutment ir mag- 
netic blanket.s ir 
tt. Moterim ir 
merginom paturi’ 
mai dovanai. Ofi
so valandos nuo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

8118-T-20—-22 S. State SU
Tel. Victory 2454

4606—08 W. 22nd St.
Te.' Cice-o 13Q

Lietuvės Akušeres

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai • praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim- 

Į dymą. laike 
' gimdymo ir po 

gimdymo. Už 
; dykų patari- 
' mas dar ir ki

tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbų. 

! Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujo* vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-uffihu ŽMOGAUS 
AKIS

• • 111-i. .i-jų t i

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jo* 
veikimą. Didelė daugybė akių auga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų | namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMFTRISTAS

ilksperta* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nSra skirtų va

landų. Room. 8. 
<nr Cai.ai OA23

....... ..... I.

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
i Gydytojas Ir Chirurgas 

3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo V iki 12 vol. f’enos h 
nuo 6 ik* 9 valandai vakare.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 
nuo 6 iki 8 vakare. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St.

Telephone Jk'rkshirc 4820 •
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. i 
Nedaliomis liktai iki 12 vai. dienos

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Kampas Nortb Avė. ir Robey St.
Vai.* 1 Iki 3 po pietų, 6 Iki H vak 

Tel. Brum*wicli 4983 
Namu telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermla

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Bes 2359 S. Leavitt St., Cana) 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarty

Rm. 6660 South Artealan Avunue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tei. Canai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

K/kicago, 11L

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTA8
<645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, 1LL.

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

Tel. Lafayette 4146 |
Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas 
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 Iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St.. Chicago, 111. 

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P M. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rp&m 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone ('anai 6222 •

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayetye 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 9624 \ \

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwauikee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

jvairųs Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexe) 9101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31et Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—13 dieną

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomls Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Cana) 1912 

Residi»nc? Tel Fnirfai 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 121 

Res. Telephopa Plaza 9900

- 7 >
• ■ —-

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolpb

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Spirom vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutarty

GYDO
Kraujo, mIos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
NedėPn1 nor> 2*30 iki 1-30 v. pn niel 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

_______Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vflk&rdis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-» 

Telephone Roosevelt 9090 
y Namų Telefonas Republic 9606

a.a.IlakūF 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 '

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Saredoi ir Pėtnyčioj nuo 0 iki 6 

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

V. W. RUTKAUSKASADVOKATAS
29 So. La Šalie SU Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

137 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vgl.t nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 rvto

DETRO1T, MICH,
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam OiibC 
2338 Bariu m Tower 

Kampas Bates and Cadillac Sųuaie 
Valandos nuo 8:80 iki 5 vai. vakare. 

Panedėliais ir Pėtnyčionji: 
ikj 7.80 vai. ’-ak*re
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Lietuviai advokatai' velt?i«3 nedrįs kreipti litulinin- 
. ko kalbos negeistinon jam, he-

NEPRILEISKIT ŠALČIŲ

Chicagoje tuviui advokatui, pusėn, ba ad
vokalas gali vertėja pagauti.

Chicagoje yra dvi stambesnės 
lietuvių profesionalų grupės, 
būtent, daktarai ( 
dentistai) ir advokatai. Keletas 
žodžių apip lietuvių advokatų 
rolę musų gyvenime.

ši rolė, bendrai kalbant, yra 
dvejopa. Viena, lietuviai advo
katai praktikuoja savo profesi
ją ir gauna didžiumą praktikos 
iš lietuvių klijentų. o antra — 
jie tur būt aktingiau, ne kad j 
lietuviai daktarai, dalyvauja 
musų viešajame ir biznio gy
venime. . I

Kai dėl profesijos praktikavi
mo, tai advokatams Illinois vals
tijoj, kaip ir daktarams, reika
lingas yra tam tikras mokslo 
cenzas — aukštesnėj! mokykla 
kolegija ir specialio teisių sky
riaus baigimas. Kada jau stu
dijuojantys advokatūrą žmonės i 
baigia mokyklą, jie turi dar iš
laikyt Vn’stijos kvotimus, kad na 
gauti leidimą praktikuoti. ; vra darbuotojai lietuvių vieša-, kuris

Tenka nurodyti, kai lietuviai, [me gyvenime, lietuvių organiza- 
kurie studijuoja advokatūrą, cijose. Ir kartkartėmis musų 
mokyklose pasižymi tokiu jau organizacijos, musų draugijos 
gabumu, kaip ir kitų tautų stu-'ir kliubai naudojasi taip jų pa- 
dentai, jei ne geriau. Be to, 
mokyklos ir valstijos kvotimai 
priverčia žmogų, norintį prak
tikuoti advokato profesiją, 
rėti tam tikrą žinojimą. Ir 
tuviai turi jį, kaip privalo 
rėti visi kiti.

Bet 
gražu, 
rusiu 
teikia 
to karjerą. Advokatui 
labiau, negu daktarui 
nieriui, reikalingas patyrimas. 
Nes kone kiekvienoje byloje 
prieš jį stoja kitas advokatas, 
kuris pavailoja visą savo gud
rumą, sąmojingumą, iškalbin-, 
gumą. Daktarui priseina nu- 
statyti diagnozas (nužiūrėti ko
kia liga susirgo žmogus) ir pas- i 
kiau gelbėti 1 
priemonėmis, kokias jam nuro
do jo mokslas. Advokatui gi 1 
tenka kone kiekvienoje byloje 
turėti prieš save sveiką žmogų, 
taipjau gudrų advokatą, kar-

Toliau, lietuvis advokatas pa
(medikai ir ž'sta lietuviu gyvenimą jų pa

pročiUR, jų “triksus.” Jei rei
kia sugauti liudininką meluo
jant, jam lengviau tai padaryti, 
ne kad kitataučiui advokatui; 
jei reikia jam išmaldauti leng 
vesnės bausmės klijentui, lie-' 
tuvis advokatas, žinodamas sa
vo tautos žmonių gyvenimą, ge
riau sugebės atvaizduoti “liud- 
nai” aplinkybes, kurios pastūmė 

,_ljo klijentą papildyti tą ar kitą I 
i nusižehgimą. Gali pasitaikyti ir
pasitaiko daug tokių bylų, kur I 
vien žinojimas lietuviško gyve
nimo jau išlošia lietuviui advo
katui, kaip sakoma, pusę bylos.'

Paviršutinai žiūrint, lietuviai1 
advokatai išrodo lyg ir nedaly- 

i vantų musų viešajame gyveni
me. Jie betgi dalyvauja, ir ytin 
akt ngai. Pp. Gugis, šlakis, ()- 

llis, Jonas Kučinskas, Bagdžiu-
Mastauskas ir kiti --- visi

Dabar, kai prasidėjo sniegai ir 
purvynai, žmones pradėjo sirgti šal
čiais, kurie, jei kartais greitai ne
pagydomi, gali privesti prie rimtų 
ligų. Kosulys, nežiūrint kaip nė ma
žas butų, turi būti gydomas, kad 
neLavir.rtjį į rimtesnę ligą.

Jau nuo senai medikai i autorite
tai yra pripažinę, kad kosulio ir ger
klės suerzinimų gydymui yra ge
riausia Creosote. šalę tų vaistų 
Creomulsion Comnany of Atlanta, 
Ga., pridėjo dar kitus tiek pat veik
smingus vairtus, kurie greičiausia 
pašalina nesmagu kosėjimą.

Anie produktą geriausia yra sprę
sti iš liudijimų tų žmonių, kurte jį 
vartojo ir liko išgydyti. Kompanija 
turi tuksiančius laiškų, liudijančių 
apie išgydymą tais vaistais. Jie visi 
yra neprašyti liudijimai ir tai aiš
kiausia parodo tų vaistų veiksmin
gumą. •

KOVOKIT FLU!
Kiekvienas žino kiek gyvasčių flu 

prarijo pirmesniais metais. Dabar 
epidemija vėl plečiasi iš Pacifiko 
jakrančių j rytus ir pietus. Dauge- 
y atsitikimų prieš flu pasirodo nie- 
eurios vidurių ligos, o daugely vie
tų dauguma susirgimų būna vidurių 
pobūdžio. Imkit

Trinerio Kartųjį Vyną

Miscellaneous
(vairus

Financial
Finansai-Paskolos

tu- 
lie- 
tu-

tariniais, kaip prestižu arha 
vieta, kurią jie užima musų 
gyvenime; kartkartėmis, kai 
pasitaiko svarbesnis reikalas, 
jie yra kviečiami kalbėti susi- J; wrinkimuose.

i palaikys jūsų vidurius liue
sus ir sustiprins jūsų kūno atsparu
mą. Lengva yra nugalėti flu, jei 
jus panaudosite reikalingas apsau
gos priemones ir išvalysit savo vi
durius su pagelba Trinerio Kartaus 
Vyno. Jūsų aptiekininkas jį turi. 
Vertingas kunonas yra kiekviename 
pakelyje. Dykai sempelis (tik vie
nas šeimynai) iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė. Gauk dykai 
puikų Trinerio Sieninį Kalendorių iš 
savo apt'ekininko, arba prisiųskit 
10c Jos. Triner Co. Linksmų Kalėdų!

mokyklos 
nepadaro 

advokatu.
pagrindą pradėti

tolibaigimas, 
žmogaus paty
>Jisai tik SU- 

advoka-1 
tur būt: 
ar inži-1

Didžiuma lietuviu advokatų 
Chicagoje dalyvauja aktingiau 
ar mažiau politikoje. Ir išrodo, 
kad ateityje jie dalyvaus 
aktingiau.

vis

Žemiau suminėsiu keletą 
tuvių advokatų, kuvie yra 
mintys savo profesiją ir turin
tys joje patyrimo žmonės: Ka-' 
zimieras Gugis, Jonas Kučins
kas, A. A. šlakis, A. A. Olis, 
.li nas Borden (Bagdžiunas), J. 
P. \Vaitches, Balys Mastaus-1 
kas. Aibių Petirs, V. W. Rul- 

ligonį tokiomis kauskas, ir tt. Reporfeiis. į

Ii e- 
x * 1 Zl-

Phone Boulevaid 0179 •
NEMESKITE LAUK SAVO 

SENOS SKRYBfiLfiS
Duokite ją išvalyti ir sutvar

kyti ir namatykit skirtumą. Mu
sų išvalytos motorų šlebėa, kau 
tai, skrybėlės .šriš jūsų valymo 
problemą. Mes tai garantuoja
me!

Vyrų overkotai, siutai, ap
siaustai išvalomi.

LITTLE STAR HATTERS

★
 Valytojai ir Dažytojai

3328 S. Halsted St» 
Mes atvažiuojame ir pristatome

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ATYDA BUDAVOTUJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namu? Jeigu taip, tai susi- 
iinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
(mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 VVest Grand Ae.

Berkshire 1821 
M K. PARIS.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai 
taisyti katilai ** furniaai, grotos -
vandenio įtaisus. American Stove 
Repair Works, 8110 Weutworth Avė. 
Tel. Virtpry 9634.

pei

107r PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei 
tai taisome slogus visokios ryšius

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bos lems naudingos I 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Rė kia

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo, neapribuotam 
laikui. Kambarys, valgis ir $2.00 j 
dienų. Kreipkitės j krautuvę 5609 W. 
68rd St. arba pašaukite

Tel. RepubliC 10091

Real Estą te For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

Pasekmingi pirkiniai 
pelno auginimui ne- 
aprubežiuota proga 

biznieriams
For Kent

STORAS išrendavimui su 4 kamba
riais dėl pragyvenimo, taipgi ir ga
ražas dėl vieno karo, jeigu kas norė-

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 , _ ..
arba $300, imame iegalj nuošimti, i tų vartoti. 4544 So. Califomia Avė. 
Pinigus gausite į 12 valandų, Savininką galima matyti iš užpakalio 

ant antrų Tūbų.Pinigus gausite į 12 valandų, 
industrial Loan Service 

17UJ W. Chicago Avė.
Kau. pa a Hermitage A ve.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

IŠSIRENDUOJA vieta Real Estate 
ofise. Tinkama vieta dėl advokato.

STERLING INVESTMENT CO., 
2119 W. 22nd St.

Mainysiu greitai savo biznio namą 
aukštų muro. 2 štorai, 1 flatas 6 

kambarių, basementas, štimu apšil
domas, 2 karų mūrinis garažas, 6551 
Cottage Crove Avė., arti Tivoli teat
ro. žemė viena verta daugiau $1000 
pėda.

Mainysiu ant 6 ar 7.kambarių re
zidenciją Marųuetle Manor ar Chi
cago Lawn. Atsišaukit greitai.

2

Furnished Rooms
bile kada ir bile km. Dykai apskail- SUSllaUK paSlSCKimO SU 
liavinias. Mes atliekame geriausi ^4-
iiubų mieste. Kedzie 5111. ; VllGVTOiev

 Energiški ir sumanus vyrai gali ra- 
■ MES darome pirmoa klesos kar- ‘.r
penterio, plumberio ir apšildymo zeng mui I)nm.yn» Pa™iav nejant ne Serbus: 2-! mūšiai. | paprastua^naujjm 6 Jlinderiu^hev-
Mes ateisime I 
Visas darbiu garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street
Tel. Buckingham 5031

REIKALINGAS kambarys vienam 
žmogui Town of Lake apielinkėje, 
prie mažos šeimynos, nevartojančio^ 
svaiginančių gėrimų. Atsišaukite lai
šku j Knygyną LIETUVA, 3210 So. 
Halsted St., Box No. 6.

RENDON kambarys apšildomas

2 aukštų jaunas muro biznio 
mas, Storas ir 5 kambarių flatas 
antrų lubų, basementas, štimu 
šildomas, 1 karo garažas, ant 59th 
arti Westem Avė. Parduosiu pigiai 
tik už $19,500 su $1000 {mokėjimo, o 
likusius po $75 kas mėnesį. Gera pro
ga uždėt bile kokį biznį ir sykiu ge
rą namą įsigyti su mažu įmokėjimu 
arba priimsiu j mainą gerą lotą, au
tomobilių arba mažą farmą.

na-
ant 
ap-

pats.
Ir štai, šią advokatų profe

sijos ypatybę turint omenėje, 
tenka nurodyti, kur lietuviai ad
vokatai gauna pirmenybės prieš 
kitataučius. Visoms aplinky
bėms esant, lietuvis advokatas 
gali patarnauti lietuviui kli- 
jentui geriau, ne kai kitatautis. : 

Imkime paprastą pavyzdį. Rei
kia vertėjo lietuvio teisme. Tas 
vertėjas, jei yra apsukrus, gali 
šiek tiek pakreipti liudininko 
atsakymus teisme. Jeigu te- 
čiaus bus lietuvis advokatas,

DRESIV DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žiur dėl savęs, a r b i |
kaipo profesi ją. Pa I y W!g. 
mokos dieną ir vaka 
rais. Ateikit ar rašy uHhtfly 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10
JOS. F. KASNICKA, principalas

MBMMKMM ■    iii »■■■ R

CLASSIFIED ADS.
Educational
___Moky k los___

MOKINKIS HAUBERYSTES AMATO 
Dienomis ar vakarain. Del informacijų Aauk 
arba raAyk INTERNATIONAL RARBER 
COLLEGE. 072 W. Madlaou St.

VEIKIA VYRI IASIMOK I.NIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiško*
,o) mokinKitės «r dar geresniu kaip 

| Am ok «ite 
-akarais.

■ikit aplikacijos.
FEDEPA’

P Ko ne Virtiniu 205 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Stoty m o
KON TRAKTORIUS

4 558 S. Wa»htenav» Avė Chicago, III

instrukcijos, darbat
- : • _ ’ ‘ -p,
Mokykla dienomis ir

Atsilankykit arba rejka- _ 9 j  I
AUTO ENGINEERINl.

•3CHOOL
•>nao-42 Waahinsrtnn T^lvd

LINKSMŲ KALĖDŲ
Nariai CHRISTMAS SAVING CLUB’Ų 

paprastai turi Linksmas Kalėdas, nes jie 
turi bėgyje metų sutaupinę užtektinai pini
gų aprupiiilmui savo reikalų ir apdovanoji
mui savo draugų.

Yra astuoni laipsniai Kalėdų Kliubų, 
sekančiai: mokami po 25c., 50c., $1, $2, $3, 
$5, $10, ir $20 kas savaitę, jie sudaro sekan
čias sumas, beje: $12.50, $25, $50, $100, 
$150, $250, $500 ir $1000. Bankas da- 
deda.3%.

Mes velijame Tamstai Linksmų Kalėdų 
ir išsipildymui musų velijimų kviečiame 
ateiti musu bankon ir prisirašyti bile prie 
kurio CHRISTMAS CLUB.

GREITAI IR PIGIAU
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

' irramatikos, sintaksės, aritmetikos, | 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų I 

1 mokslo šakų. Musų mokyklos nauįa 
! sistema stebėtinai greitai užb.iigia- 
, ma pradinį mokslą į devynis mėne-' 
Į sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. / 
jums padėsime įsigyti abelną moks 
lą. Savo L.... 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago.

Uiiversal Stale Bank 
3252 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

kurie buvo rodomi Pure Oil sl? visais ^engimais vaikinams, mer- -------- , ar ženotiemsfT Be valgio.
4212 So. Washtenaw Avė.

Tol. Lafayette 2774

h P kur rhi^o ’^olet, kurie buvo rodomi Pure Oil! ™r»n,..n^. g J' lroW»y. Prie Wncker Drive ir Wa- K’"omM
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. i 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 

GENERALIS KOM‘({AKTORIUS (R iroa,?.gli^kai l., ... , . .
Priimti aphkantai bus trumpą lai-Dtfyn ESTATE * i minui apiiKunvui dub uuiiipų i<*i-

Statau namus nuo bungal..w ikt Į“> lavinami dykai konstrukcijos Ji!) 
didžiausio anartmentinio namo k»12>.,r ««"««■’■« bu(t>l Ju°s Pnr(l»-

J«.$- » i t »«- <*'•"» "»» *0 « nt-j
l'hnnn ko. hlic 7X(5Q to ’HL4 va*‘ P° ptetų.

RE A L ESTATE

uhone Rep..hlic 7869

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojain ir popieruojam. Užlai- i 
kum malevų, popierą, stiklus ir lt.

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 72rl 

j S RAMANČ1ONIS. Sav

RAKTAI—Raktu duplikatai pada
romi jums belaukiant; 15c už auto-; 
mobilių raktus, padarytus iš nu- i 
merių; užsakymai per paštą greitai 
išpildomi. Pasimatykit su

MORGAN’S KEY SERVICE, 
5J W. Ohio St., Tel. Delavvare 3441 
.........  . ...4 „1...... — -

Financial
Finansai-Paskolos

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

REIKALINGI vyrai j galvanizavi- 
mo dirbtuvę. John Joslyn Mfg & 
Supply Co. 3700 So. Morgan St.

REIKALINGAS bučerys, žinantis 
savo darbą ir vartojantis anglų ir 
lietuvių kaibas. Atsišaukit

3001 Emerald Avė.

REIKALINGAS bučerys. Geras už
mokestis. Darbas ant visados.

3423 So. Morgan St.

Mes pcskolinsime jums pinigų Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$100 iki $2,000 
ant mažu mėnesinių išmokėjimų. 

PETRZILEK BROTHERS
1647 VVest 47th St.

PAŠKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
West DiVision St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199
2231

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi 
žilis.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leav’tt St.
Phone Canal 1678

5V2% ir 6% nuošimčiai
Ateikite ieiraJytl šiandien ir ant Imu morgičių paskolos 
nadėsime įsigyti abelną moks- i • A o

būvį žymiai pagerinsite. | Tiktai 4 70 koiDlSO ant
morgičių paskolos. Mes sko 
''..„.j privačiai piniguslinam privačiai

tarnavimas.
m.

Miscellaneous
(vairus

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.
Gintarai

Gintarai
Iš Pat—

Palangos
Kalėdos jau čia pat — pirkties 

Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražių-gražlausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių, 
taipgi Spintų, sagučių, plunksnako- 

, čių, cigamyčių ir kitų gintarinių 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinj i 
tik ką aplaikėm iš PALANGOS — I 
greitu laiku gausime dar daugiau. 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius 

, — vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkiinui gintarinių reik-

■ menų.
Pas mus taipgi galima gauti ka- 

i ledinių laiškų, atviručių, sienini!} 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės j —

Knygynas “Lietuva”, 
(“Naujienų” Skyrius) 

3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266

Paskolos suteikiama 
į vier° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

LIETUVIŲ RADIO DlHBTUVfi I 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu 
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemloek 9149.

KONCERTINAS — “A low pitch.” 
Beveik kaip naujas.

4140 So. Campbell Avė.

MODERNIŠKAS gražaus balso, 
grojiklis pianas, kuris kainavo man 
$785 naujas. Parsiduoda už $135 už 
pinigus arba $35 dabar, o likusiu? 
j 6 mėnesius.
Galima matyti 6136 So. Halsted St.

Klauskit AUGUST HIRCHMAN

PARDAVIMUI 2 pirmos klesos 
gramatinės armonikos, 140 beisų. 
Kreipkitės Luschitz nuo 7 iki 10 
vakare ir nedėlioj. Aš parduosiu pi
giai. 2701 W. 18th St., Chicago, 111.

Phone Crawford 3598

Radios
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 31st St. 
Tel. Victory 9818

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928 _____
Cadillac coupe, 4 pass., perfęct 

Essex, Fords, 
rinkimo.
McDERMOTT

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas............
Oakland sedan naujas.... 
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

50 kitokių

MOTOR
dėl

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495 
pari

SALES
7136 So. Halsted St.

BUICK — vėliausio modelio Mas
tei- Six Sedan. Keturių ratų brekės, 
naujos originališkos ballon tai ros 
kaip naujos, ne jokio mažo įdrėski
mo nėra ant viso karo. Važiuotas 
per mane tik 8000 mylių. Aš esu 
firiverstas parduot, nes man reika- 
ingi pinigai. Karas man kainavo 

virš $2000, dabar atiduosiu už $375. 
Namuose visą dieną nedalioj.

2281 N. Kedzie Avė.
Apt. 1.

FORDAS, 1925 metų modelis — 
2 durų sedanas, atrodo ir bėga kaip 
naujas $45. 3121 S. Halsted iSt.

Situation VVanted*
Darbo Ieško

BUČERIS ieško darbo turiu 8 metų 
patyrimų, telefonuokit po 7 v. vakare 
Yards 5547 W. Kibartas.

920 W. 54th PI.

Furniture & Fixturės
Rakandai-(triaši

TURIU parduot už storage rendą 
4 kambariu rakandus, parlor setas, 
valgomojo kambario, miegruimio ir 
virtuvės setas, pianas, lempos ir tt. 
verta $2uJ0. Parduosiu tik už $195 
mokant pinigais ant «yk. BURKE 
STORAGE CO., 4332-3^ W. Madison 
St., Tel. Mansfield 0127

RAKANDAI parsiduoda nebran 
giai, galima ir butą renduoti, taip 
gi parduodu Soft Drink Parlorį.

6606 So. Robey St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau 
gioji šėpa tinkama dėl byle kokie 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi 
giai.

Matykit
“NAUJIENOSE.”

Reikalingas nedaug vartotas auto
mobilius uždarytas j mainą ant dvie
jų gerų biznio lotų ant Archer Avė. 
gatvekarių linijos, Pietvakariuose. 
Atsišaukit greitai.

Du^eltavas Transfer kampas, 11 
Storų, 4 ofisai ir 1 flatas 6 kamba
rių ant loto 150x150 pėdų dydžio, 
pietrytinis kampas Elston ir Califor- 
nia Avės. 3141 N. Califomia Avė. 
Renda $11,460 j metus be jokių iš
laidų nei šilumos nei dženitoriaus nė
ra, rendauninkai patįs atlieka. Mort- 
gaČių $65,000. Kaina $125,000. Par
duosiu tik su $10,000 įnmokėjimu ir 
priimsiu į mainą mažesnį namą ar
ba lotus.

S. P. KAZWELL & CO, 
2839 W. 63rd St.
Republic 8899

MAINYSIU ant gero vartoto au
tomobilio savo didelį 75x180 pėdų 
didžio rezidencijos kampinį lotą su 
dideliais medžiais, aukšta ir sveika 
vieta gyvenimui. Pietvakariuose, at
sišaukit greitai.

J. ZACKER, 
6635 So. Troy St.

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dv 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik 
tai 50 centų — dvi poros už 95 ceri 
tus. Moterims pančiakų pora p< 
85c. ir 95 centai. Vilnonios arijo 
nėriniams —•kaina 4 uncijos matko 
29c.. 3lc., 34c. ir 35c. Vilnonios mn 

j erijos vaikams dėl kelnučių už 6 
•entuR Tainffi turime marškoni) 
gijų dėl mezginių.

KRANK oALEMONAVIČIUS, 
>04 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 iub<> 

Chic**?o. III

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA valgymo daiktų 
krautuvė, geroj vieto), geras biznis. 
Priežastis — nesutikimas partnerių. 
Atsišaukit 5346 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga. gera vieta švedų apgyventa. 
Parduosiu pigiai 1107 W. 60th St.

PARDAVIMUI groseme ir delika- 
tesen krautuvė. Parduosiu už pirmą 
teisingą, puaiulymą. 26d3 W. 71«t St.

GREITAM pardavimui nebrangiai 
Hops krautuvė. Savininkas serga. Su
prantančiam, šis biznis neš gerą pel
ną. 4637 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink {stai
ga. Senai uždėtas biznis, gera vie
ta dėl biznio.
5137 Wentworth Avė., Chicago, III.

DIDELIS bargenas. Parduosiu gro- 
sernę ir delicatessen. Su namu. Ge
riausioj vietoj ant Ashland Avė. Mai
nysiu ant privat’Ško namo. Atsišau- 
kit 5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlor 
3 vietos ant pardavimo, biznis gerai 
išdirbtas per ilgą laiką. 2 ant Hals
ted ir vienas ant Emerald Avė. 
Parduosiu pusę arba visą. 4945 So. 
Halsted St. Galit mane matyt visa
da. BRANISLOVAS ANDRIUŠIS.

PARDAVIMUI Soft Drink Park
ris su pagyvenimo kambariais.

4450 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI groseme, pigi ren- 
da, biznis geras, tūrių parduot urnai. 

2643 W. 71 st St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA naujas muro 8 pa
gyvenimų namas. Modemiškai įreng
tas, 4 po 4 ir 4 po 5 kambarius. 
Parduosiu arba mainysiu į namą ar
ba j lotus. Namas randasi ant 6623- 
25 So. Sacramento Blvd.

Tel. Republic 4151

$1000 IMOKfiT Kaina $6000
Nupirksi puikų 6 kambarių medi

nį namelį aržuolo užbaigimas ir grin
dis. Furnusu apšildomas, aukštas sto
gas ir. garažas. Arti Garfield Bulva
ro ir Seeley Avė.

RYAN COLGAN & CO., 
9447 So. Ashland Avė.

Tel. Beverly 5747.

TURIU parduoti namą ir lotą su 
groseme ir delicatessen krautuve iš 
priežasties mirties. Lietuvių apie- 
linkčj. Didelis bargenas.

2216 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 3 aukščių, 6 pagy- 
i venimų muro namas po 4 kambarius. 
Tas namas randasi West Side, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Rendos neša 
$150 i mėnesį, o kaina to namo $10,- 
000. Tai yra didelis bargenas. Kas 
nori investyti pinigus ant gero nuo
šimčio, tegul greitai pasiskubina pir
kti tą namą, bo retai toki proga pa
sitaiko.

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd PI.

MAINYSIU ant farmos 12 Ratų, 
fumasu ir pečiais šildomi, Logan 
Square dalyje. Visi šviesus kamba
riai.' Maudinės tile išgręžtos. Aržuo- 
lu užbaigimas. Paskiausios mados už
baigimas valgomojo kambario. Kam
pinis lotas 60x125 pėdų. Savininkas 
ant 3-o aukšto. 3137 Wellington Av., 
Mr. Bonowicz.

PARDAVIMAS bizniavas namas, 
•^gyvenimas užpakaly ir viršui fla

tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
tildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas de! pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu į namą 
iidelį ar mažą. Paul Real Estate. 
<286 W. 55th St., Tel Repuhlic 4170

NEGIRDETI MAINAI
Išsimaino kampinis, bizniavas, mu

ro namas, 2 štorai su 6 flatais, extra 
lotu ir 2 karų garažu. Namo paran- 
kumai vėliausios mados. Kaina $56,- 
000. arba mainysiu ant didesnio pri- 
vačio namo, didelio fumiture Storo, 
garažo, farmos, gasolino stoties ar 
sumalėt resorto. Namas turi būt par
duotas ar iSmainytas j trumpą laiką.

Išsimaino puikus, bizniavas namas 
su bučernės bizniu, Brighton Parke, 
namo kaina $13,500 už cash, arba 
mainysiu ant 2 flatų muro namo 
Marųuette Manor.

Išsimaino 3 flatų muro namas, na
mo kaina $7,500. Priimsiu mainais 
kas ką turit, nedideli bizniavą na
mą, buČernę ar lotus.

Išsimaino 2 flatų puikus namas 5 
ir 4 kambariai su 2 karų garažu. Na
mo kaina $5,500. Mainysiu ant nedi
delės farmos, automobilio arba bu
černės.

Išsimaino puikus lotas Aurora, III., 
50x155, mainysiu ant automobilio ar 
groserio.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BARGENAS. 4 po 4 ruimus fia
lai. pečiais šildomi, 2 karų garažas. 
Labai gražioj vietoj ant South Park 
Avė. arti prie 95th St. Parduosiu 
su $1000 cash, arba mainysiu ant 
bungalovv, 2 flat namo arba loto. 
Kam reikalingas šitoks namas mel
džiu pašaukt Fairfax 2175.

jfkdLiiuk^iu,,.: ‘ 4-y^-i y V,1 Arf _:
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Legendos apie Kristaus
gimimą

tarpu apie 
labai ma- 

šventraštis 
mažai ver-

Kristaus 
tai gali- 
jog jais

Daugu- 
fikcijos,

nia, pasakojimai apie Kristaus 
gyvenimą ėjo iš lupų į 
per daugelį metų, pirm negu 
jie buvo užrašyti. Gi 
kaip yra sakoma, išlekia 
liu, o grįžta drambliu.

Pravartu atsiminti ir kitą 
svarbų faktorių. Kristaus lai
kais buvo žinomi kiti senovės 
pranašai ir išganytojai. Kiek
vienas jų pasižymėjo kokiais 
nors stebuklingais darbais. 
Kristaus sekėjai pasirūpino, 
kad ir jų išganytojas neatsi
liktų tuo atžvilgiu.
tikėjo į kiekviną gandą apie 
Kristaus padarytus stebuklus. 
Daugiau to. jie patys stengėsi 
tuos gandus labiau išpusti. Juk 
Zoroaster, Buda, Krišna ir ki
ti religiški pranašai darė viso- 

• kius stebuklus, kodėl tad jų 
negalėjo daryti Kristus? Kaip 
galima įsivaizdinti sau išgany
toją, kuris nebūtų pasižymėjęs 
stebuklų darymu? Su tokiais 

klausimais tek

lupas

žodis, • 
žvirb-

Kalėdas apvaikščioja visas
krikščioniškas pasaulis. Skel
biama, kad gruodžio 25 d. gi
mė Kristus. Tuo 
Kristaus gyvenimą 
žai tėra žinoma, 
istorišku atžvilgiu
tės teturi. O kai dėl 
gyvenimo aprašymų, 
ma pasakyti tik tiek, 
pasitikėti negalima, 
moj atvėjų tai tik
kur tiesos yra gal koki dešim
toji dalis. Kad Kristus buvo 
nepaprastas žmogus, — su 
tuo galima sutikti. Nors yra 
gan stambių mokslininkų (pa
vyzdžiui, Dr. Georg Brandes), 
kurie yra linkę manyti, k d 
Kristus buvo fiktyviškas as
muo. Tačiau kaip ten nebūtų,; 
bet nėra nei mažiausio istoriš-1 
ko įrodymo, kad su Kristaus* 
gimimu, gyvenimu ir mirtimi 
butų surišti kokie nors stebuk
lai.

Tikėjime*, jog Kristus darė ;r panašiais 
stebuklus, įsigyveno ačiū tam,! susidurti tiems žmonėms, ku- 
kad evangelijų pasakojimai ta- rje pasiryžo aprašyti Kristaus

J pinigą, gyvenimą ir jo darbus. Leng-

Jie noriai

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-l)ec< mber 22 d., 1928

»s

Bolivijos kareiviai paraduoja sostinės La Paz gatvėmis.

po priimti už gryną pinigą, gyvenimą ir jo darbus. Leng- 
Bet taktas yra tas, kad net vatikystė ir didelis noras su- 
pirmieji evangelisto Markaus kurti naują religiją prisidėjo 
pasakojimai buvo užrašyti pra-'pr|e gad visokie mitai ir 
ėjus mažiausia 40 metų po legendos 
Kristaus mirties. Reikia ži-‘ 
noti, jog tas laikotarpis pasi
žymėjo dideliu neramumu. 
Kristus savo pamokslais suju
dino žydus labiau nei kuris 
kitas žmogus. Ir kadangi Pa
lestinoj pradėjo platintis gan
dai. joflr Kristus neužilg-o su- 
jęrįš, tai niekas nematė reika
lo rašyti apie jo gyvenimą ii 
darbus. Tuo laiku nemažai dar 
buvo žmonių, kurie savo aki
mis matė Kristų ir girdėjo jo 
pamokslus. Kaikurie galėjo 
prisiminti tų pamokslų turinį 
arba atskirus išsireiškimus.
Atsiminimai pradėjo eiti iš lu
pų į lupas. Vienok tikrų do
kumentų apie Kristaus gyveni
mą nebuvo. Jam priskaitomi 
žodžiai ir išsireiškimai užsili
ko tik žmonių atmintyse. Kuo
met jie buvo užrašyti, tai tie 
žmonės, kurie girdėjo Kristaus 
pamokslus, jau buvo mirę. Va 
dinasi, žinios apie Kristaus gy
venimą buvo imamos ne iš pir 
mų rankų. Kitų tautų isto 
rijose negalima beveik nieke 
užtikti, kas patvirtintų evan
gelijų pasakojimus. Taip pat 
nėra jokio įrodymo, kad evan- 
gelijose atpasakoti įvykiai yra 
istoriški faktai. Tų dalykų 
neprivalo užmiršti nei viena 
žmogus, kuriam rupi teisybė, 
žmonės dažnai pasiduoda emo 
cijoms ir nesiskaito su faktais 
Bet vien tik emocijomis pa 
remtas tikėjimas yra niekas 
daugiau, kaip tik iliuzija.

Bet kuomet žmonės nebesu 
laukė Kristaus sugrįžimo, tai 
atsirado reikalas pagamint 
raštišką jo žodžių ir darbų re 
kordą. Bet kuriuo budu tok' 
rekordas buvo galima gauti? 
Laike Kristaus gyvenimo dai 
nebuvo priimta tinkamai užrr 
šynėti svarbesniuosius įvykius 
Istorijos rašymas tuo 
buvo nežinomas menas, 
singą istoriškų įvykių 
ko j imą mažai tebuvo 
ma dėmesio. Perdėti 
šyti faktus su prasimanymai' 
buvo paprasčiausias dalykas 
Tų laikų rašytojai tai darė ne- 
sužiniai ir ne su tuo tikslu, 
kad klaidinti busimas gentkar- 
tes. Jie buvo, taip sakant, dar 
vaikai, kuriems literatiška.' 
teisingumas mažai reikšmei 
teturėjo.

štai kodėl Kristaus gyveni 
mo aprašymas išėjo pamargin 
tas visokiomis legendomis i’ 
padavimais apie stebuklus. Ta’ 
buvo lengvatikystės amžius, ir 
žmonės nemokėjo atskirti pe
lus nuo grudų. Be to, kaip ži-

laiku
Į tei 

atpasa- 
kreipia 
ir mai-

apie Kristaus gyve
nimą tapo priimti už gryną pi
nigą.

Senovės raštuose yra pada
vimų, kad Zoroaster, Buda ir 
Krišna nekaltai prasidėjo. Tas 
pat sakoma apie Dorus, Bac- 
chus, Perseus, Cyrus, Plato, 
Romulus, Apolonius ii- tliiug-oli 
kitų. Net meksikiečiai nauja
jame pasaulyj garbino nekal
tai prasidėjusį išganytoją, 
pirm negu Kolumbas atrado 

•Ameriką. Senovėj buvo ma
noma, jog visi žymiausi žmo
nės nekaltai prasideda. Be 
abejonės, žmonės tikėjo tais 
pasakojimais. Visi žymus as
menys buvo skaitomi dievų 
vaikais. Ta tradicija ypač bu
vo įsigyvenusi pAs graikus. Nė
ra abejonės, kad tatai buvo ži
noma evangelijų rašytojams. 
Tie skaitė savo pareiga pada
lyti Kristaus grimimą stebuk- 

1 ingu. Kaip gi kitaip jie galė- 
:o įtikinti žmones, kad jis bu
vo dievžmogus? Justin Mar- 
tyr, apšviestas graikų krikš
čionis, kuris gyveno pirmame 
r antrame šimtmetyj, kalbė
damas į Antoninus Pius, pa
liškė, jog tikėti į Kristaus ne
kaltą prasidėjimą ir jo prisi
kėlimą iš numirusių yra tiek 
nat pagrindo, kaip tikėti į Ju
piterio sūnūs.

Pasirodo tad, jog kaikurie 
širmųjų krikščionių netikėjo 
Kristaus nekaltu prasidėjimu. 
Neužilgo po Kristaus mirties 
’eruzolime susikūrė krikščio- 
’iška sekta. Eusebius, pirma
is bažnytinis istorikas, sako, 
og tie pirmieji krikščionys 
.kaitė Kristų paprastu žmo
gum, kuris buvo Marijos ir jos 

Dėliai to savo 
krikščionys 

buvo 
ir ku- 
organi-

buvo daug ir kitų krikščioniš
kų sektų, kurios netikėjo, kad 
Kristus butų prasidėjęs iš dva
sios šventos. Tik keliems šimt
mečiams prabėgus, vyskupų 
taryba nutarė, kad Kristus bu
vo Dievas žmogaus pavidale, 
kuris atėjo į šį pasaulį išga
nyti žmones.

Pažiūrėkime dabar j švent
raštį. Markaus evangelijoj nič 
nieko nėra sakoma apie Kris
taus stebuklingą gimimą. Apie 
tai nieko nemini ir Jonas. Pa
sakojimą apie Betlejaus “stai- 
nelę” ir stebukling' gimimą 
užtinkamo tik pas Mataušą ir 
Lukošių. Daugelis mokslinin
kų yra tos nuomonės, jog ori
ginaluose tų pasakojimų nebu-

Genealogijos, kurios randasi 
pas Mataušą ir Lukošių, yra 
istorišku atžvilgiu be jokios 
vertės. Jos ne tik skiriasi 
tarp savęs, ale nesutinka ir su 
senojo testamento rekoddals. 
Tos genealogijos, matomai, bu
vo prirengtos tuo laiku, kuo
met į Kristų buvo žiūrima kai
po į paprastą žmogų. Jų tiks
las buvo patvirtinti pranašavi
mą, kad išganytojas turės kil
ti iš karaliaus Dovydo gent 
kartės. Tie Kristaus kilmės 
rekordai, nežiūrint į savo ne
tikslumą, aiškiai parodo, jog 
legenda apie nekaltą prasidėji
mą buvo įtraukta į šventraštį 
vėliau. Kas sugalvoja tą ne
vykusį pridėčką, tas nesuprato 
nei to paprasčiausio dalyko, 
jog Kristus vienu ir tuo pačiu 
laiku negalėjo paeiti iš kara
liaus Dovydo gentkartės ir 
prasidėti “iš dvasios šventos”. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
abu tie tvirtinimai yra legen- 
diški.

Evangelijose visur apie Kri- 
kalbama kaipo apie daily- 
arba Juozapo sūnų. Atro- 
kad pats Kristus nežinojo, 
jis yra kilęs iš karališkos

gentkartės ir prasidėjęs 
dvasios šventos. Net jo 
tina, Marija, nepajėgė jį 
prasti ir manė, kad su juo
kas nors negerai. Kai dvyli
kos metų Kristus kalbėjosi 
šventovėj su išminčiais 
vai atėjo parsivesti jį 
jis pareiškęs, kad turįs 
savo tėvo valią. Tų 
ręikšmės tėvai negalėjo
sti. Bet jeigu pasakojimai 
apie Kristaus stebuklingą gi
mimą butų buvę teisingi ir an
gelas Marijai ir Juozapui 'butų

/yro sūnūs, 
dtikinimo 
'ebionitais 
riežtai

Kai dėl angelų pasirodymo, 
tai tiesiog sunku suprasti, kaip 
protaujantis žmogus dar gali 
rimtai apie tai kalbėti. Tikėti 
į angelų buvimą yra tiek jau 
pagrindo, kaip tikėti į vaide
nos ir visokios dvasias.

dabar žvaigždės pa- 
kuri buk tarnavusi 
išminčiams ir atve-

i Kristaus gimimo

MARGUMYNAI
Anglijoj prasidėjo sma r k u s 

judėjimas panaikinti mirties 
bausmę, žymiausi rašytojai ir 
mokslininkai stoja už panaikini
mą barbariškos bausmės. Char
les Duff išleido “Korimo rank- 
vedį,” kur aštriai pašiepiama 
mirties bausmė.

----- ooo-----
Vokietijos elektros prietaisų

už gryną faktą. Tačiau kuomet 
tas mitas lyginai tokioj pat 
formoj užtinkama dar senes
niuose raštuose, tai pasakoji
mas yra skaitomas prasimany
mu. Kodėl taip? Kodėl pasa
kojimai apie Kristaus gimimą 
yra skaitomi tikrais, o apie ki
tus senovės išganytojus klaidin
gais? Tokiai diskriminacijai 
nėra juk mažiausio pagrindo.

Taigi mes matome, kad paša-1 
kojiniai apie Kristaus stebuk-’ 
lingą gimimą nesiskiria nuo ki
tų senovės pasakojimų apie iš- gaminimo fabrikai įvedė radio 
ganytojų ir pranašų gimimą, priimtuvus, kurie perduoda džia- 
Kodel tad neatmesti tą nesamo- zišką muziką. Sakoma, kad džia- 
nę? Biologijos mokslas seniai zAs akstiną darbininkus spar- 
jau įrodė, jog toks dalykas, kaip čiau dirbti.

----- ooo-----
šiais metais žuvo apie 500 

Jugoslavijos pilgrimų, kurie ke- 
liavo į Meką pagerbti Magometo 
liekanas. Jie žuvo vyriausia nuo 
ligų. Grįžusieji pilgrimai pasa
koja, kad arabai, kurie kontro
liuoja šventąją žemę tiesiog juos 
apiplėšė.

Imkime 
1 si rodymą, 
kelrodžiu 
dusi juos
vietą. Tai yra niekas daugiau, 
kaip tik legenda. Apie Budą, 
Krišną ir kitus senovės prana
šus irgi tas pat pasakojama. 
Kiekvienas jų turėjo “savo 
žvaigždę”. 

/
Įdomu dar ir tai, jog pada

vimai apie Budą ir Krišną sa-Į nekaltas prasidėjimas, yra gry-i 
ko, kad stebuklingas žvaigždes nas absurdas. Kiekvienas pro- 
matę tik rytų išminčiai, kurie i taujantis žmogus tai gerai ži- 
dieviškiems kūdikiams atnešę 
dovanas. Vadinasi, apie seno
vės pranašus pasakojama ly
ginai tas pat, kas pasakojama 
apie Kristų.

Pasakos apie žvaigždžių pa-

No. 302

ir-.Higosiavijos. Mat, Vokieti
joj visi, kas tik išgali, stengia
si turėti Kalėdoms žąsienos.

-----ooo------
Po karo 12,600,000 amerikie

čių aplankė Kanadą. Vien tik 
per 1927 m. 946,858 amerikie
čių su automobiliais buvo nuvy
kę į Kanadą.

----- ooo-----
Belgijoj tapo surasti seni pi

nigai, kurie buvo vartojami 
prieš keletą šimtų metų. Ant se
niausių varinių pinigų uždėta 
data 1230 m.

----- ooo-----
Dr. J. H. Korns tyrinėjimai 

rodo, jog tarp kiniečių yra labai 
prasiplatinusi džiova. Atrodo, 
kad kiniečiai daug lengviau su
serga džiova, negu baltaodžiai, 
kurie gyvena Kinijoj.

----- ooo-----
Pekine, Kinijos sostinėj, dar

bininkai uždirba nuo penkių iki 
•$7.50 per mėnesį. Vidutiniškas 
rikšos uždarbis yra 20 centų per 
dieną. Rikša yra savo rųšies ve
žikas, kuris įsikinkęs į dviratį 
vežimą veža žmones.

----- ooo-----
Intemacionalis Darbo Biuras 

skelbia, jog Europoj dabar yra 
apie 3,500,000 bedarbių. Perei
tais metais šiuo laiku bedarbių 
buvo 4,500,000. Vadinasi, šiais 
metais bedarbių skaičius suma
žėjo vienu milionų.

----- ooo-----
Parana, pietinė Brazilijos pro

vincija. nori importuoti imi
grantus iš Čekoslovakijos. Tuo 
reikalu ji veda su Čekoslovakijos 
valdžia derybas.

----- ooo-----
Leningradas pradeda atgyti. 

1916 m. jis priskaitė apie 2,5(X),- 
000 gyventojų. Po revoliucijos, 
kuomet sostinė buvo perkelta į 
Maskvą, gyventojų skaičius nu- 
puolė iki 722,000. Tačiau da
bar, pasak miesto statistikos 
departemento, gyventojų jau 
priskAitoma 1,724,000. K.

no. Mitas apie nekaltą prasidė
jimą užsiliko nuo tų laikų, kuo
met žmonės buvo dar laukinia
me stovyj ir nepajėgė suprasti, 
kad lytinis susinešimas pagim
do naują gyvybę. Australijos lau- 

sirodymą, žinoma, yra išmislas.1 kiniai žmonės, kaip sako prof. 
šiandien mes žinome, kad to- Klaatcsh, dar ir šiandien nesu- 

Bet pranta naujos gyvybės atsiradi- 
kaip Dr. Geikie Ino progreso.

Ant galo, kuomet žmonės su
prato, jog ne dvasios ir dievai 
atneša vaikus, bet jie atsiranda 
naturališku budu, tai jiems vis
gi buvo sunku susigyventi su 
taja mintimi, kad visokie prana
šai ir garsenybės gimsta tokiu 
pat budu, kaip ir paprasti žmo- metonai penktadienį, 
nes. Ypač išganytojai turi bū
ti liuosi nuo “griešno” prasidė- 
jimą^’n Ir stebuklingo gimimo, daugiau nebesimatys basakojų. 
pasaflbs pradėjo vis labiau ir la- Valdžia išleido patvarkymą, ku- 
biau įsigyventi. i ris reikalauja, kad basi gyven-

Atmetus visus mitus ir legen-Į tojai nevaikščiotų gatvėmis. Iki 
das, reikia atvirai pasakyti, kad šiol Lisbone ir kituose Partuga- 
Kristus buvo žmogus, kuris nie- lijos miestuose biednesnieji gy- 
kuo nesiskyrė nuo kitų žmonių, ventojai vaikščiodavo basi.
Mes apie jo gyvenimą labai ma- - 
žai težinome. Sakyti, kad Kri-1 
stus atėjo į šį pasaulį išganyti 
žmoniją, yra teisinga tik ta pra
sme, kaip sakyti, jog Louis Pa- 
steur atėjo į šį pasaulį paliuo- 

i nuo ligų arba 
Linkolnas atėjo panaikinti ver
giją.

Įvairenybės
PERMAŽAS PASAULIS

--------000--------
Sovietų geologinė ekspedicija su
rado Sahalino saloj aliejaus. 
Skelbiama, kad aliejaus ten esą 
labai daug, — tiek, kaip Baku 
apylinkėj, Kaukaze.' 

----- ooo-----
Tripoly j, šiaurinėj Afrikoj, 

apvaikščiojama trys šventadie
niai. Krikščionys švenčia sekma
dienį, žydai šeštadienį ir mago-

kio dalyko negalėjo būti, 
tais laikais, 
sako, žydai buvo linkę prie as-! 
trologijos ir visokių magijos 
formų. Visur Romos imperi
joj buvo galima sutikti žydų 
kilmės magikus, sapnų aiškin
tojus ir burtininkus. Senovės 
Persijoj astrologų buvo devy
nios galybės. Pagal žvaigždes, 
jie aiškino kiekvieną žymesni 
įvykį.

Svarbu pažymėti dar ir tai, 
jog išminčiai atvyko pagerbti 
“žydų karalių” kaipo politišką 
valdovą. Lyginai taip pat ka
ralių suprato ir Herodas. Min
tis apie žmonijos išganytoją 
jiems buvo svetima.

šventrašty j sakoma, kad He
rodas paliepęs nugalabyti ne
kaltus kūdikius, kad tuo budu 
atsikratyti nuo pranašaujamo 
konkurento. Apie tą įvykį 
istorija absoliučiai nieko nesa
ko. Jeigu tokios skerdynės iš «?u°ti žmones 
tiesų butų įvykusios, tai, nėra 
mažiausios abejonės, kad tų 
laikų rašytojai tatai butų pa
minėję. Tačiau dalykas yra 
tas, jog mitas apie “pavojingą 
kūdikį”, kurį valdovai stengėsi 
nužudyti, buvo žinomas ilgai 
dar prieš Kristaus 
Padavimai sako, jog 
lyginai taip pat, kaip 
norėjo nužudyti Budą, 
Zoroasterį, Horusą ir 
kitų. Ir kadangi apie 
kruvinus darbus istorija nič 
nieko nesako, tai kūdikių sker- 

.......... , „„ dymą tenka skaityti mitu, pa- 
kiam nesusipratimui vargu bu- skolintu iš senovės raštų.

~ * Kristaus

----- ooo-----
Lisbone, Portugalijos sostinėj,

stų 
dės 
do, 
jog

iš
mo
šų- 
yra

tie
vadinami) 

persekiojami 
iam laikui praėjus jų 
acija visai pranyko.

Daugelio pirmųjų krikščio- 
iškų sektų nariai buvo žino

ki kaipo gnostikai. Jie Įvir
ino, kad Kristus buvo 
>at žmogus, kaip ir visi kiti. 
Jis tik pasižymėjo nepaprastu I kalno pranešęs apie stebuk- 
gerumu ir doringumu. Apie’lingo sunaus gimimą, tai to
juos Irenacus pasakė: “Kai- I 
kurie jų buvo tiek didybės pil-’tų galėjęs būti vietos.

ir tė- 
namo, 
pildyti 
žodžių 
supra-

toks

Pasakojimas apie

gimimą. 
valdovai 

Kristų, 
Krišną, 
daugelį 
Herodo

___ „____ ____ ___ t_________, _____ ____  Fak-
u, jog jie manė, kad gali pri- tas yra tas, jog tos biografijos gimimą J(!°"

’vgti pačiam Kristui, o kaiku- jokiu budu negali būti skaito-. mus- 
•iuose atvejuose net pralenkti mos tikromis. Jos žymiai
i.” skiriasi viena nuo antros. Iš

tiesų reikia stebėtis, kad per 
devynioliką šimtmečių žmonės 
tikėjo į tas fabrikacijas. Tai 
parodo, jog religijos klausi
muose dauguma vaduojasi jau
smais, o ne protu.

Cerinthus, vienos sektos va
las, pristato Kristų kaipo Juo- 
auo ir Marijos sūnų, kuris 
uo kitų žmonių skyrėsi gal 
ik didesne išmintimi ir dorin

gumu. Pirmiausiais amžiais

Įdomus tuo 
jog visi išganytojai 
gimė stainelėse arba 
(Eusibins, pirmas bažnytinis 
•istorikas, sako, kad ir Kristus gi
mė urve). Tai keistas supuoli
mas, kuris labai atsiduoda mi
tu. Kuomet tas mitas randa
ma biblijoj, tai daugelis jį ima

žvilgsniu, 
taip pat 
urvuose

----- ooo-----
Paryžiuj gyvena Raymond 

Briez, kuris 264 kartus aukavo 
savo kraują, kad išgelbėti ane
mija ir kitomis ligomis sergan
čius ligonis. Medicinos akade
mija praneša, kad per paskuti
nius trejus metus iš Briezo bu- 

1 vo išleista 117 painčių kraujo.
Kad žmonės dar ir šiandien Jo kraujas esąs 

tebetiki į pasakas apie stebuk- tinkąs visokio 
lingą Kristaus gimimą, tai rodo, niams.
kad jie dar tebegalvoja primity- Briez yra 30 
viškai.

Taip maždaug rašo Dr. Floyd 
L. Darrovv savo knygoj “Mirac- 
les”. Pravartu bus pažymėti, 
jog Darrovv yra tikintis žmogus. 
Bet tuo pačiu laiku jis yra 
mokslininkas, todėl jis visokias 
pasakas apie stebuklus griežtai 
atmeta. ' — K. Sėjikas.

labai geras ir 
amžiaus ligo-

x Apsirūpino
Pareina vyras iš darbo ir 

randa duris užrakytas. Laukia, 
laukia ir nesulaukia durų atida
rant. Matyt, žmona kur išėjo. 
Nusprendžia įlysti pro langą. 
Įlindęs randa tokį žmonos pa
ketą ant stalo raštelį:

—Mielas Motiejau! Aš išeinu 
j miestą svarbiu reikąlu ir ne
greit grįšiu. Raktą nuo durų 
rasi lauke po laiptais pakištą.

metų amžiaus. 
Nuo neturtingų pacientų jis ne
ima nei skatiko už savo kraują.

----- ooo-----
Austrijoj susikūrė “Liepsnos” 

draugija, kuri jau turi keletą 
desėtkų tūkstančių narių. Drau
gija turi surinkusi 120,000 mar
kių, kurie yra skiriami krema- 
torijų statymui. Kai' bus surin
kta daugiau pinigų, tai krema- 
torijos bus steigiamos visuose 
didesniuose miestuose.

Nuo šių metų pradžios mirė 
707 “Liepsnos” nariai. Visi jie 
buvo sudeginti krematorijose.

----- ooo-----
Vokietija rengiasi prie žie

mos švenčių. Pomera n i j o j. 
ASchleiswige, Thuringijoj tapo 
užsakyta 1,000,000 žąsų. Daug 
žąsų taip pat importuojama iš 
Rumanijos, .Vengrijos, Lenkijos

Vienas Chicagos jaunuolis 
rašo: “Esu jaunas vaikinas — 
19 metų mažiaus ir ant nelai
mės 6 pėdų 4 colių aukštumo. 
Atrodo, kad kiekvienas žmogus 
aukštesnis šešių pėdų yra ne
tinkamas šiam pasauly. Pavyz
džiui, aš negaliu užimti vyro 
darbą dėl savo metų ir vaikino 
darbą dėl savo didumo. Beveik 
visi įrankiai ir mašinos yra pa
dirbtos vidutinio ūgio žmonėms, 
ir todėl man yra sunku jas ope
ruoti.

“Sėdynes gatvekariuose ir 
kitose vietose yra per žemos ir 
per arti viena antros, kad ga
lėčiau patogiai važiuoti. Negaliu 
palysti po automobilio operuoja
mu ratu, kad galėčiau važiuoti 
automobiliu. Net mano lova ir 
kaldros per trumpos, ir todėl 
negaliu tinkamai pasilsėti, ir iš 
bimiegoti- Be to, turiu specia 
Mai orderiuotis drabužius, kas 
gan brangiai man kainuoja.

“Ką aš norėčiau žinoti, tai ar 
niekas nežino mano gyvenime 
man geros ateities”. '

Ištikrųjų dideliam žmogų 
yra bėda gyventi šiam “maži? 
kų” žmonių pasauly. Mat, vis 
kas padaryta dėl vidutinio ug» 
žmogaus. Jeigu atsirastų dav 
didelių žmonių, tai musų pasau
lis turėtų keistis—viskas turėtų 
būt proporcionališkai padidinta. 
Tada dideliam žmogui butų ge
ra gyventi, bet vidutiniam žmo
gui butų tokių jau nepatogumu 
koki dabar yra dideliam žmo 
gui.—Vi.

Nebuvo laiko

—Adomėli, tu vėl į medį įsi- 
kraustei. Andai išpuolęs, ru’ us 
susiplėšei. Kas iš tavęs bus?

—Dovanok, mamyte, puolant 
nebuvo laiko nusivilkti.

FIMPERFECT IN ORIGINAL k



NAUJIENOS, Chicago, III
Peras Bergeris

namo.

paklausiau

(Iš “Kalnuose ir mišk uote')pasmagu

CHICAGO, ILL

nuėjau
Tenai

gausiai ir 
gėrybėmis,

Pro 
saulės

sau, o mane

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

BERNARD PETKA
4171 Archer Avė. 

prie Richmond

Didysis penktadienis 
pasisakiau.

nerei
pavel

Toj vietoj kelias 
vienas eina j Alpe- 

Ėmiau

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

A. BLACKSTONE
PLUMBING SUPPLIES 

809 W. Lake St.

Staiga užuodžiau stiprų taba
ko kvapų. Paskui mane pri
durmu! ėjo, lengvai žengdamas, 
Kilijonas žaliasis. Kilijonas bu
vo pirma buvęs girininko padė
jėjas kertamose giriose; paskui 
tų pareigų nebėjo, gyveno su 
savo šeimyna vienoje troboje 
tenai Fisbaėho apylinkėje ir ne

nestovėjau ;
Dopelreiterį
ramiai ir atsargiai

ėjęs
slidžiu vieškeliu,

Reikia 
ra z inkų 
cukraus 

irfrono už

pas pirklį 
paprašiau 
lyg nieko nebūtų buvę, du sai-. 
keliu miltų, du svaru taukų, už 
du grašiu druskos, už grašį 
mielių, už penkis kreicerius ra- 
zinkų, už penkis grašius cuk
raus, už du grašiu šafrono ir už 
du grašiu šaknelių. Pons Do- 
pelreiteris pats viską padavinė
jo, gražiai dėjo į ryšulėlius ar 
suko į popierį, paskui tą. viską 
surišo j vieną ryšulį ir taip pri
rišo prie miltų, maišelio, kad 
viską galėjau užsimest ant pe
ties: iš pryšakio pundelis, iš už
pakalin pundelis.

Kaip tatai buvo padaryta, pa-

Kaip vaikščiojau Kalėdų 
gėrybių
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klausiau su tokiu pat gudriu ra
mumu, kiek už tą viską.

— Trys guldenai ir penkioli- 
ką kreicerių, — atsakė, suskai
tęs su kreida.

— Gerai, — tariau, — štai 
tuo tarpu guldenas, o kitus už
mokės Velykoms mano tėvas, 
ūkininkas iš Alpelių.

Nelaimingas žmogus pasižiu
rėjo į mane ir paklausė nera
miu balsu: ,

— Velykoms? Kelintų metų?
— šioms Velykoms, kai jam 

atiduos už anglis.
Čia įsikišo į kalbą Dopelreite- 

rienė, pardavinėjus tuo tarpu 
kitiems, ir tarė:

— Tegu nešasi: miškų ūki
ninkas dažnai imdavo be* pinigų 
ii’ paskui visada gražiai užsimo
kėdavo. Tegu sau.

— Tegu nešasi, juk davęs ne
sutiko Dopelreiteris.

rei 
kitas 
po dešinei visa eilė -
Langenvango kaimas

Visi, kas tik atspėjo, ėjo į 
bažnyčia, nes Kūčios vakaras 
yra pilnas laukinio ir Dievui at-

ir tuojau nuėjo savo keliu.
Jonas padėjo patogiai ryšulį 

ir paklausė, ar gali ant jo atsi
sėst. Prašiau to nedaryt.

Jis to ir nepadarė. Atsisėdo- 
va gražiai šalia viens kito, aš 
laikiau abiem rankom ant kelių 
savo Kalėdų pirkinius.

Taip atvykova į Alpelius. 
Kai privažiavova prie pirmojo 
tiltelio, Jonas pasakė jaučiams 
“o-a”! o man “na”! Jaučiai 
suprato ir sustojo, aš nesupra
tau ir nesijudinau. Bet ne il
gam; teko išlipt, nes Jonui rei
kėjo sukt po kairei žemyn, o 
man į kalną augštyn.

— Dievas tau atlygins, Jonai.
— Eik sveikas, Petreli.
Kai pakilau su savo našta 

stačiai į kalną prie namų, buvo 
ėmę temt ir snigt. Pagaliau 
buvau namieje.

— Ar viską turi? — pa
klausė motina iš viralinės.

— Viską!
— Tai vyras esi. Ir, tur būt, 

išalkęs.
Neprieštaravau nei vienam, 

nei kitam. Tuojau motina ne
traukė man nuo kojų sušalusius 
barškančius batus, nes panorė
jau, kad juos šviežiai išteptų 
eit į rarotas. Paskui atsisėdau 
šiltame kambaryje valdyt.

Bet su tuo atsisėdimu nutru
ko mano atsiminimai. Atsi
kvošėjau begulįs, gerai išsimie
gojęs savo šiltoje lovoje; pro 
mažą langelį švietė Kalėdų ryto 
saulė.
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tarp įpudviejų vis didėjo; kur 
kelias vingiuodavo, jis visai man 
iš ąkių pranykdavo, tik paskui 
vėl pamatydavau jį dar toliau, 
jau beveik paskendusį prietemą 
ūkuose. Ėmiau bijot dėl savo 
ryšulio. Artinavos, mat, į Pe
klos Kūgį 
šakojasi: 
liūs, kitas į Fišbachą 
bėgt. Kai pajutau pavojų, pra
ėjo man nuilsimas, bėgau kaip 
šuniukas ir buvau beprisivijąs. 
Bet ką bučiau daręs pavijęs, 
kad jis nebūtų norėjęs atiduot, 
o aš nebūčiau pajėgęs atimt? 
Gąlėjo būt gražus tos dienos ga
las, nes daiktų nebūčiau palikęs, 
bučiau turėjęs bėgt paskui jį 
iki anapus Fišbacho miško į jo 
trobą.

Taip smarkiai eidami, pasivi- 
jova roges, su pakinkyta į jas 
porą pilkų jaučių ir su juodu 
angliavežiu, palengva šliaužian
čias keliu. Tai buvo Jonas Gra- 
bleris. Mano žaliasis Kilijonas 
pore j o prasmukt pro roges, bet 
aš iš užpakalio sušukau iš viso 
vieko:

— Jonai! Jonai! buk malo
nus, priimk mano Kalėdų pirki
nius į roges! jie Kilijono pinti
nėje, jis tur juos tau atiduot!

Turėjau labai bailiai šaukt, 
kad Jonas tuojau šoko iš rogių 
ir pastojo kelią. Kai Kilijonas 
pamatė, kad turiu čia draugą, 
nusiėmė pintinę nuo pečių ir iš
metė ryšulį į roges. Pramur
mėjo dar kažin ką apie “žiop
las meškas”, apie nedėkingumą

Man kuo neužkirto žadą; juk 
kai taip, tai su visu mus šven
čių valgiu nieko negalėjo išeit.

— I.abai gražiai prašau pini
gų, turiu nupilto miltų, taukų, 
druskos, negaliu sugrįžt namo 
su tuščiu maišu.

Jis pažiurėjo į mane...
— Gali, gali — pramurmėjo 

jis, išsitraukė susiraukęs savo 
didelę raudoną piniginę, pasi
rausė popieriuose, tur būt, ne 
visi jie buvo pinigai, ištraukė 
vieną guldeną ir tarė:

— štai, imk tuo tarpu tiek, 
po dviejų savaičių tėvas gaus 
kitus. Šiandie daugiau neturiu.

įspraudė man guldeną į ranką 
ir nuėjo 
laukt.
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Tuomet ėjau dvyliktus metus. 
Kūčių rytą tėvas papurtė mane 
už peties: aš turįs pabust, ąsti- 
kvošėt, jis turįs man ką pasa
kyt. Akis tuojau pravėriau, 
o su atsikvošėjimu... Kai ma
mos padedamas apsitaisiau ir 
atsisėdau pusryčių srėbt, tai pa
lengva ir miego pagirios išsiva- 
dėjo. Tuomet tėvas tarė:

žinia kuo vertėsi. Dabar grįžo 
Jis nešėsi ant pečių pin

tinę, matyt, nesunkią; jo dra
bužiai buvo medžiokliniai, tik 
gerai nunešioti; per juodą tirš
tą barzdą nedaug buvo matyt jo 
kiek nugeltusi© veido, 
pastebėjau, išsitraukė p, 
dantų, garsiai nusijuokė ir tarė:

— •Kur keliauji, vaikuti?
— Namo, — atsakiau.
— Ką čia velki?
— Visokio gero Kalėdoms.
— Gerų daiktų? šimtas pyp

kių! Kieno busi?
— Miškų ūkininko.
— Nori užsikraustyt net pas 

miškų ūkininkus! Tai turi ge
rai žengt.

— žengiu, — tariau ir žen
giau toliau.

— Po tokios kelionės naktį 
gerai miegosi, — tęsė kalbą Kli- 
jonas, žengdamas su manim ly
giu žinksniu.

— šią naktį nemiegosiu, šian
die Kalėdų naktis.

— Tai ką gi veiksi naktį, kad 
nemiegosi?

—Eisiu į Katreiną į rarotas.
— J Katreiną? Tokį ilgą ke

lią?
— Dešimtą vakare išeinam iš 

namų, trečią ryto grįžtam.
Klijonas patraukė durną ir 

tarė:
— Na, žinai, tai reikia būti 

geru krikščioniu. Dieną į Mir- 
cės klonį, naktį į rarotas į 
Katreiną! Aš pasakysiu: Kad 
mestum savo ryšulį į mano pin
tinę ir aš jį tau panėšėčiau, o tu 
gautum atsikvėpt, tai visai bu
tų teisinga, nes kodėl senas asi
las negalėtų už abudu nešt!

Su tuo sutikau ir, kai mano 
ryšulys dingo jo pintinėje, pa
maniau: betgi žaliasis Klijonas 
geresnis žmogus, nekaip apie jį 
kalba.

— Taigi, Kalėdos!

šildyt, 
ir parodė į vidų: — 
šilk, šiandie šalta

Ir norėjo eit sau
— Man ne šalta, — atsakiau: 

— mano tėvas siunčia špreice- 
geriui labų dienų ir prašo pi
nigų.

— Pinigų? Kokių.? — pa
klausė. Beje, tu girių ūki
ninko sūnūs. Anksti kėlęs 
šiandie, kad tokį kelią atėjai. 
Pasilsėk. Ir aš tavo tėvui siun
čiu labų dienų ir linkiu laimin
gų švenčių; be to, aš neužilgo 
atvyksiu pas jus, tai astiteisi-

Petruk, dabar paklausyk, 
ką aš tau pasakysiu. Pasiimk 
tuščią maišą — gausi ką par
nešk Pasiimk mano lazdą — 
yra daug sniego, pasiimk švie
sos — kelias blogas ir lieptai 
apledėję. Nueisi į Langenvan- 
gą. Medžių pirklys špreicege- 
ris l.angevangė, tu jį pažįsti, 
skolingas man pinigų du gulde
nu ir trisdešimt šešis kreicerius 
už maudrus. Pasakyk, aš jų 
prašau; mandagiai pabelsk į du
ris ir nusiimk kepurę, eidamas į 
vidų. Su pinigais nueisi pas 
pirklį 1 Nipeireiterį ir nupirksi 
du saikeliu kvietinių miltų, du 
svaru taukų, už du grašiu drus
kos ir viską parneši.

Tuojau priėjo mama, taipgi 
jau apsitaisius; tuo tarpu še
šios mano seselės dar miegojo 
savo lovelėse aplinkui pasieniais. 
Mama štai ką pasakė:

Iš vienų miltų, taukų ir 
negaliu paruošti Ka

dai* mielių 
už penkis 
už penkis 
du grąšiu 

ir šaknelių už du kreiceriu. Rei
kės dar kelių pyragėlių.

Tai ir tų daiktų nupirksi, 
ramiai sutiko tėvas. — Jei 

pristigsi pinigų, tai paprašysi 
poną Dopelreiterį, kad duotų be. 
pinigų: Velykoms, kai mokės 
už anglis, aš tikrai atsiteisiu. 
Vieną pyragėlį gali pakeliui su
valgyti, jei negrįšį iki vakaro. 
Dabar gali eit, jau penkta bai
giasi, kad Langenvange rąj 
stum pamaldas.

V iskas buvo pasakyta ir baig
ta. Maišą man tėvas užrišo per 
stuomenį, lazdą pasiėmiau į de
šiniąja ranką, lempelę 311 švie
žia lajine žvakė į kairiąją ir iš
ėjau, kaip tuomet dainai žie
mos metu vaikščiodavrfti. Ta
kas, kur tik kelių žmonių buvo 
eita, buvo nelygus, sniego daug. 
Nelengva buvo žengt kiti; pė
domis, nes jų turėta ilgos kojos. 
Nenuėjęs ir trijų šimtų žings
nių, jau gulėjau sniege, lempe
lė, nulėkus į šalį, buvo užgesus. 
Palengva susigrabaliojau ir ste
bėjausi puikia naktim. Iš pra
džių buvo nejaukiai tamsu, pas
kui sniegas ėmė palengva balti, 
medžiai juosti, aukštai, aukštai 
žėrėjo žvaigždės. Krist į snie- 

^a1i ir lempelės, todėl pa
kišau ją po krumu ir be šviesos 
ėjau smagiau, nekaip pirma.

Nusileidau į klonio daubą. 
Epelio.’vanduo buvo užklotas ly
giu ledeliu; ėjau liepteliu, 
žvaigždės čiuožė ledu lygia gre
ta su gumini. Paskui reikėjo 
peržengti kalnas. Pro vietą va
dinamą “Peklos kūgiu”, pasu
kau į paeinamą apskrities kelelį, 
kurs miškais, miškais veda j 
Mircės klonį. Tame klonyje 
telkšojo visa ūkų jura; tuojau į 
juos atsargiai nusileidau. Drėg
nas oras ėmė atsiduot akmeni
nių anglių durnais; per jį,ėmė 
atsimušti į mano ausis triukš
mas: mat, klonyje tarškėjo ge
ležies fabrikai, retkarčiais rito
si dundančiais tiltais traukiniai.

Po Igos kelionės į klonį pri
ėjau vieškelį. Pasigirdo rogių 
skambučių, ūkai ėmė pilkėt, 
šviesėt, jau galėjau iš arti ma
tyt vežimus ir žmones, trau
kiančius šventėms į savo gimtą- 
siąs vietas. Po valandos kelio
nės kloniu išnėrė iš ūkų po kai- 

tamsus daiktas, po dešinei 
po kairei daugiau tokių, 

tai buvo

atimsiu
Tai geras buvo pirklys Čia 

prisiminiau pyragėlius, ką ma
ma liepė parnešt.

— Ar negaučiau dar penkių 
bandelių

— Pyragų gausi pas dunoke- 
pį, — pasakė pirklys.

Tiek ir pats žinojau, bet ne
buvau girdėjęs, kad kelias gali 
gaut be pinigų: todėl pasisa
kiau Dopelreiterienei, savo už
tarytojai, kad neturiu kuo už
mokėt. Ji davė man grynais du 
grašiu pyragams, o kai pamatė, 
kad mano akys iš po apšarmo
jusių blakstienų nuolat dėpso į 
džiovintas slyvas, tai padavė 
dar visą saują tų gardumynų:

— štai, pakeliui 
riauk.

Neilgai trukus, 
sunkiai apkrautas 
žengiau kaimo gatve namo. Vi
suose namuose piovė, čirškino, 
kepė, gėry mus taisė. Aš tiems 
žmonėms nepavydėjau, man 
dargi gaila jų buvo, kad jie ne 
toki, kaip aš, taip apkrautas ei
nąs į Alpelius. Tai ryt bus Ka
lėdos! Mama pataisys, kai tu
rės iš ko. Jau tenai kiaulė pa
skersta, bus jukos su sausainė
liais, spirgų, dešrų, inkstų, ka- 
potininkų su krienais, be to 
pampuškų, saldytų makaronų, 
pyragų su razinkomis ir šafro
mi ! Langenvango ponai tokių 
valgių tur kasdien, tai jiems 
mažmožis, o mes tik kartą me
tuose ir kemšam į sveikus vi
durius, tai kas kita!

Vis dėlto, sunkiai ir linksmai 
žengdamas, mažiau galvojau 
apie valgį, nekaip apie vaikelį 
Jėzų ir jo didelę šventę. Su
grįžęs paskaitysiu apie tai iš 
Šventojo Rašto, mama ir tar
naitė Mortelė pagiedos Kalėdų 
giesmių. Paskui, kai išmuš de
šimts, eisiu į Katreiną ir baž
nyčioje kiaušy sim iškilmingų 
pamaldų su varpeliais, vargo
nais įr daugybe žvakių, šoni
niame altoriuje bus įrengtos 
ėdžios su jaučiu ir asilu ant kal
no Betlejaus miestas, dar aukš
čiau angelai giedą “Garbė Die
vui aukštybėse“.

šitos mintys iš pradžių kaip 
sparnai mane nešė. Bet, 
valandėlę 
girgždinęs kojomis sniegą, jau

sidavimo. Prieš prasidenant pa
maldoms, ėjo per bažnyčią lie
sas susikūprinęs mokytojas, 
dairėsi po maldininkus, lyg ko 
ieškodamas. Pagaliau priėjo 
prie manęs ir tyliai paklausė, 
ar negalėčiau jam prie vargonų 
padėt; vaikas, jo padėjėjęs, su
sirgęs. Pilnas* džiaugsmo ir di
dybės, kad esu išrinktas patar
naut ponui, nuėjau su juo ant 
užlų prie dumplių. Tenai aš 
traukinėjau iš skrynios paeiliui 
du ilgu šikšniuniu diržu, moky
tojas vargonavo, o jo duktė gie
dojo:
Dangaus vartai atsiverkit! 
žemėje tamsa, kapai. 
Išganytoją mums leiskit! 
Spaudžia mus kieti vargai. 
Tamson mus šėtonas suvarė, 
Plito nuodėmės, mirtis, 
Dangaus vartus mums uždarė, 
Grėsė baisi prapultis.

Tolinus atsimenu, tą rytą po 
pamaldų klūpojau apytamsėje 
bažnyčioje ties šventu paveiks
lu ir meldžiau pasisekimo ir pa
laiminimo mano žygiui. Pa
veikslas vaizdavo keturiolika už
tarytojų; vienas jų tarpe turė
jo būt sugadus skolai išgaut. 
Bet man pasirodė, kad man mel
džiantis vienas palengva pasi
traukė į užpakalį.

Vįs dėlto nenusiminę išėjau į 
ūkanotą orą, kur aplinkui visi 
judėjo besiruošdami šventėms ir 
nuėjau prie miškų pirklio Šprei- 
cegerio namų. Kai priėjau ir 
norėjau eit pro pryšakines du- 
rių senis špreicegeris, kaip .pas
kui man atrodė, norėjo pasprukt 
pro užpakalines duris, ir butų 
jam pavykę, kad man nebūtų 
dingtelėję: Petruk, neik kaip 
koks ponas pro pryšakines, buk 
kuklus, eik pro užpakalines, 
kaip girių ūkininko berniukui 
pritinka. Ėmėva pačiose dury
se ir susitiko va.

■ — A, berniuku nori įeit pasi
tarė jis lipšniu balsu 

na, eik, su

kalbė
jo Klijonas leisdamas durnus, — 
— ko pėr jas nedaro. Apie jas 
prakalba jautrių ir maldingų 
žodžių visai neteisingai. Iš tik
rųjų Kalėdų diena tokia pat 
diena, kaip ir visos kitos, nė 
kiek negeresnės. Juk turtin
gam kasdien Kalėdos, o mus 
žmogui kasdien didysis penkta
dienis. ; < h.j

puiki diena,
— Žinoma, kas pasnikui tur 

pakankamai žuvies, sviesto, 
kiaušinių, tešlainių, pampuškų! 
— nusijuokė Kilijonas.

Jo kalba man atrodė nebe- 
kriščioniška. Bet ką jis toliau 
kalbėjo, to negalėjau suprast, 
nes ėmė smarkiai eit, aš nega
lėjau pasekt, žengiant slidžiu 
sniegu man kaskart čiuožė ko
jos kiek atgal; Kilijono batai 
buvo kaustyti, kojos ilgos, ne
buvo nuvargęs, tai, žinoma, ga
lėjo paeit greičiau.

— Ponai Kilijonai! — šau
kiau.

Jis manęs negirdėjo. Tarpas

turėjau savo dvilypį ryšulį per
simesti nuo vieno peties ant ki
to. Netoli viešbučio “Pas už- 
tvorę” sutikau važiuojantį ket
vertu. [ lengvas rogeles pakin
kytas ketvertas karštų iššukuo
tų juodžių, pryšaky vežikas su 
blizgančiomis sagomis ir gorči- 
ne kepure. Karalius? Ne ka
ralius, tik ponas Vachtleris iŠ 
llohenvango pilies sėdėjo rogė
se, apsisupęs kailiniais, cigaras 
dantyse. Sustojau, žiurėjau į 
žaibo greitumu šliaučiančias ro
ges ir galvojau sau: Kažin 
kaip kreivai sudaryta kai kas 
šiame pasaulyje: štai sėdi tvir
tas vyras, jį traukia tiek 
kalingos jėgos, o aš vos 
ku savo ryšulius.

Jau buvo vidudienis, 
ukus buvo matyt baltas 
skritulys; ji buvo ne aukštai 
pakilus danguje, nes ketvirtą 
valaridą norėjo vėl nusileisti į 
ilgą Kalėdų naktį. Man kartais 
taip skaudžiai žnaibė kojas, 
kad krutinėję atsiliepdavo, ko
jos ir rankos drebėjo. Netoli 
'nuo tos vietos, kur skiriasi ke
lias j Alpelius, stovėjo kryžius 
su Išganytojo vaizdu žmogaus 
didumo. Apačioje stovėjo, kaip 
ir šiandien dar tebestovi, Jonas 
ir Magdeiena, viskas aptverta 
lentomis, pasidaro lyg koplyčia. 
Atsisėdau papietaut ant suole
lio .prieš kryžių: jis buvo pada
rytas tam, kad norį pasimelst, 
tu rotų kur atsiklaupt. Bandu
tė. kuri man buvo skirta, taip 
man parupo, kad noras ėmė tuo
jau keliais kąsniais praryt. Bet 
skubiai valgyt nesveika, tai aš 
buvau iš kitų girdėjęs: paleng
va valgyt daug gardžiau — tiek 
,pat žinojau. Tai nusprendžiau 
valgyt pyragėlį visai ramiai, ne
skubėdamas, protarpiais su- 
grauždamas sausą slyvą.

Buvo labai gardus pietus. Kai 
šiandie noriu ką gera turėt, tai 
turiu padaryt daug visokių pas
tangų. Oi, kai žmogui niekad 
nieko nestinga, tai koks jis 
vargšas!

Koks aš buvau tuomet turtin
gas, kai nieko beturėjau!

Kai pavalgęs užsimečiau savo 
dvilypį ryšulį, tai tik juokai 
buvo: žengiau, kaip vyras. Kai 
paskui atėjau į kalnų miškus, 
kur sunkus ūkai gulėjo ant pat 
apsnigtų medžių, prisiminė man 
Jonas Grableris. Jis buvo ang
lių vežiotojas, kasdien važinėjęs 
iš Apelių į Mircės klonį. Kad ir 
šiandie jis butų* nuvažiavęs Ir 
kad dabar grįžtų tuščiomis ro
gėmis ir mano naštą prisiimtų! 
Gal ir mane patį! Kad žiemą 
galėtų būt taip šilta! Tarp 
sniego ir ledo taip prakaituoti 
Bet ryto visas nuovargis bus 
pamirštas.

Tokios mintys ir vaizdai 
striukino man kelionės laiką.

3417-21 Soyth Halsted Street
Telefonas Boulevard 4705
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Paraguaja ir Bolivija
Bolivija turi 515,000 ketvir- 

I tainiškų mylių žemės plotą ir 
I 3,000,000 gyventojų. Paragua- 
B jos žemės plotas lyginasi 200,-
■ 000 ketvirtainiškų mylių, o 
• jos gyventojų skaičius siekia
■ 1,000,000. Gran Chaco teri- 
r torija, dėl kurios tos dvi Loty

nų Amerikos respublikos susi
ginčijo. užima du kartu dides
nį žemės plotą, negu New Yor- 
ko valstija.

Gran Chaco randasi tarp 
Paraguajos ir Pilcomajo 
Rivera. 
desnė 
pažymėta 
rito rija.
1891 m. 
viena nei 
tifikavo. 
susideda iš pelkių ir upių, ku
rios dažnai patvinsta ir užlieja 
klonius. Kitą dalį sudaro pie
vos ir miškai. Mažai kas te
kreipė į tą neabgyventą žemės 
plotą dėmesio, kol ten nebuvo 
surasta mineralinio aliejaus.

Paraguaja susisiekia su At- 
lantiko vandenynu pagalba u- 

i pių. Tuo tarpu Bolivija išei
ties į vandenyną neturi. Jai 
tad ypač svarbu yra gauti upę, 
kuria laivai galėtų nuplaukti 
j Atlantiką.

Paraguaja vyriausia buvo 
apgyventa misionierių, kurie
atvyko skelbti krikščionybę 
tarp Guarani indėnų. Jos da
bartiniai 
yra tyro 
mestizai 
indėnų), 
daug tėra.

Paraguaja buvo valdoma 
ilgus metus trijų despotų, 
rių autokratiški darbai jokiu 
budu nebuvo suderinami su res
publikoniška tvarka. Pirma
sis jų, pagersėjęs Dr. Fran- 
cia, viešpatavo dvidešimt ketu- 
rius metus, nuo 1816 iki 1840 
m. Jį pavadavo Lopez, kuris 
valdė^šalį geležine ranka ir pra
ktiškai izoliavo ją nuo likusio 
pasaulio. Jam mirus valdžia 
pateko j Francisco Solano Lo- 

♦pezo rankas. Tas despotas vy
ravo nuo 1862 iki 1870 m. ir 
pasižymėjo tuo, kad vedė karą 
su trimis respublikomis — Ar
gentina. Brazilija ir Craguaja.

Lopez, kuris sirgo Napoleo
no manija, paskelbė karą Bra
zilijai, o kiek vėliau Argenti
nai. Kuriam laikui praėjus Ar
gentina, Brazilija ir l’raguaja 
ątidarė sąjungą, kad bendro
mis jėgomis sutriuškinti Lo- 
pezą.

Pirmiausia sąjunginių k a i 
puolė Humaitos uostą, kurį gy
nė pulkininkas Martinez. Ne
žiūrint į tai, kad sąjungininkai 
turėjo kelis kartus daugiau 
kareivių, Martinez visas ata
kas sėkmingai atmušė.

Tuo pačiu laiku kitos są
jungininkų armijos pradėjo 
veržtis į Paraguaja. Lopez, ap
suptas iš visų pusių, paliept 
visiems gyventojams išsikrau
styti iš sostinės Asuncion. Vai 
džią jis perkėlė į mažą mies
tuką Luqui. Nuskurę, sužaloti 
ir badaujantys Lopezo indėnai 
kovėsi, kaip tigrai.

Prie Humaitos padėtis diena 
iš dienos ėjo blogyn. Brazilie- 
čiai ir argentiniečiai apsupę 
miestą ir be paliovos jį ataka
vo. Paraguajiečiai bandė pa
skandinti priešo laivus, bet tas 
žygis jiems nepasisekė. Ant 
galo, Martinez buvo priverstai 
pasiduoti. Jo kareiviai buvo 
tiek nuvargę ir išbadėję, joj 
su dideliu sunkumu galėjo sto 
vėti ant kojų. Kuomet Lopei 
išgirdo apie Martinezo pasida
vimą, jis apšaukė jį išdaviku ii 
sušaudė jo žmoną.

Kitoj vietoj 2,500 
j iečių po vadovyste 
Duarte tapo atskirti 
armijos. 13,000 Brazilijos ka 
reivių užpuolė juos. Paragua 
j iečiai kovėsi su kokiu tai ne
žmonišku įnirtimu, ir beveik vi
si žuvo. Po to nepasisekimo 
Lupez paėmė armijų vadovy
bę į savo rankas. Jis sumobi-

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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krautuvėje tiek ir tiek. Išteks 
visieųis.

0 švarkų ir kelnių — tų dar 
daugiau, ne kad ploščių. Ir ga
li surasti tinkamą sau porą šio
je krautuvėje kiekvienas — se- 
nft8 ir jaunas. Jeigu gi kas no
ri, tai gali gauti švarką su 
dvięmls kelnių poromis.

Kaip Kalėdų ir Naujų Metų 
laiku bile kas šioje krautuvėje 
<yali pirkti tinkamą dovanėlę 
draugui ar draugei, 
mynai.

kad jų setai duoda geriausią ryšyje su naudojimu elektros 
muziką, kokią tik gali duoti ge
riausi radio setai. Su šiais se
tais galima gauti muzika iš to
limesnių vietų. P-nas Bartkus, 
kalbami) radio setų išradėjas, 
garantuęja tuos setus 
pilną atsakomybę.

Be to, šioje įstaigoje 
gauti visokie dalykai,
aparatai ir prietaisai, reikalingi

jėgos arba šviesos.
Nors, kaip jau minėta aukš

čiau, B. ir J. biznis atsidarė tik 
porą metų atgal, vienok jis 
sparčiai auga ir vien pereitais 
metais paaugo SOft palyginus 
su piimaisiais metąls, Kompo- 
nijos šėrininkai nusistebėjo, kad 
į vienus metus b|zn|s taip žy
miai paaugo. Reporteris.

Bolivijos ir Para- 
dorybos 1894 m., 
m. Bet jokių re-lizavo visus šalies piliečius, ku

rie tik galėjo ginklą panešti, ir 
pasiryžo kariauti iki pat galo.

Pradžioj Lopez laimėjo ke
lis mu.šius." Bet kova buvo ne
lygi, ir sąjungininkai pradėjo 
imti viršų. Pagalios, pradėjo 
siausti choleros epidemija, nuo 
kurios žuvo tūkstančiai gyven
tojų. Kad papildyti savo ar
miją, Ix)pez pradėjo verbuoti 
moteris, kurios ne tik laidojo 
užmuštuosius, ale kartu su vy
rais kovojo karo lauke. Kuo
met paraguajiečiams reikėdavo 
pasitraukti, jie išžudydavo sa
vo moteris, kad jos nepatektų 
i priešų rankas.

Ant galo, Ita-Ivate stovykloj

.......... ■ 1' ■■■■—" ' I.

čiau ir ta sutartiš nebuvo rati
fikuota.

Po to tarp 
guajos įvyko 
1907 ir 1913
zultatų jos nedavė. Nedavė re- 
zultatų nei pereitų bei šių mo
tų konferencijos Buenos Airė
se.

Kuomet pastangos taikiu bu-

tai prasidėjo karingos demon
stracijos. Tarp Bolivijos ir Pa
raguajos kareivių įvyko 
kruvinų susirėmimų, kurie 
mojo išsivystyti į karą, 
čiaus Tautų Sąjungos ir
Ameri koniškos konferencijos 
įsikišimas j konfliktą, matomai, 
sulaikys tas lotynų respubli
kas nuo karo. * —K. A.

net
gru-
Ta-

Pan-

persona-

Co. yra 
žvilgsniu

ir ima

galima 
visokie

ir 
žemėlapiuose 

jos dalis 
kaipo Paraguajos te- 
Tai daroma einant 

sutartimi, kurią nei Lopez buvo prispirtas prie sie
nos. Markizas Caxias su 32,- 
000 Brazilijos kareivių pradė
jo puolimą. Nežiūrint į tai, kad 

Lopez turėjo apie 7.000 karei
vių, jis atmušė vieną ataką po 
kitos. Tame mušy.i žuvo tūks
tančiai braziliečių.

Lopez su savo štabu ir mei
luže Lynch sustojo vienuose 
namuose ir vadovavo mušiui. 
Laiks nuo kailo pamišęs despo
tas kreipdavosi į kurį nors šta
bo narį, įsakydamas: “Eik mu
štis.’’ Kada visi štabo nariai 
buvo pasiųsti į frontą, Lopez 
70 metų komendantui paliepė 
eiti į mūšį. Kelioms minutėms 
praslinkus, senio lavonas buvo 
atneštas j despoto buveinę.

Lopez, stovėdamas prie savo 
buveinės, tėmijo sužeistuosius 
ir kiekvienam jų statė klausi
mai

“Ar sunkiai sužeistas?’’
“0, tai menkniekis,’’ atsaky

davo netekęs rankos, ar su su
žalota koja kareivis.

“Grįžk atgal į mūšį,“ surik
davo Lopez. Ir kareiviai, ati
davę garbę, vėl .eidavo muš-

di-
yra

Dalis tos teritorijos

gyventojai daugumoj 
kraujo indėnai arba 

(kilę iš baltaodžių ir 
Tikrų baltaodžių ne-

per 
ku-

paragua 
generole 

nuo save

The Peoples Furni 
ture Co.

Didžiausi lietuviai krautuvinin
kai Amerikoje, muzikalių 
daiktų ir rakandų pardavėjai 

ir išdirbėjai, džiaugiasi šių 
metų bizniu.

Po septynių dienų mūšio Ia)- 
pez beturėjo tik 1,000 sveikų 
kareivių. Tuo tarpu brazilie- 
5iwms į pagalbą atėjo Argenti- 
ios armija. Sąjungininkai pa
darė paskutinį puolimą ir su
triuškino saujalę . paraguajie- 
čių. Tačiau Lopez ir Lynch 
spėjo pasprukti.

Neužilgio po to sąjunginin
kai užėmė Asuncion ir paskel
bė karą baigtu. Bet Lopez vis 
dar nepaliovė kovojęs. Jis su
šaudė savo brolį ir kelis para- 
guaj iečių lyderius dėl mena
mos konspiracijos. Praėjo dar 
kiek laiko ir Lopez su keliais 
šimtais savo šalininkų tapo pa
gautas į pinkles ir žuvo mūšio 
lauke.

Su Lopezo mirtimi užsibaigė 
penkių metų karas. Karo pra
džioj Paraguaja priskaitė apie 
1,000,000 gyventojų. Bet kuo
met’ karas užsibaigC, ji betu
rėjo vos apie 300,000 žmonių, 
šiandien niekas neabejoja, kad 
desjiotas Lopez, kuris pražu
dė kelis šimtus tūkstančių žmo
nių, buvo pamišęs. ,

Bolivija įsteigė venezualietis 
šimon Bolivar, kuris paliuosa- 
/o nuo Ispanijos jungo ne tik 
;avo gimtinę šalį, bet ir Ko- 
’ombiją, Ecuadorą 
Bolivija pirma buvo 
*asiliuosavusi nuo 

Bolivija pasiskelbė
Tos pirmas prezidentas 
^en. Antonio Jose Cucre, ku- 
io vardu buvo pavadinta pir

moji Bolivijos sostinė.
1879-1883 m. Peru ir Bolivi

ja vedė karą su Chile respub- 
ika. Karą laimėjo Chile. Re- 
:ultate Bolivija prarado savo 
lestus ir tapo atskirta nuo ju
os. Nuo to laiko ji pradėjo 
smalsiai žiūrėti į Gran Chaco, 
? ypač į Paraguaja upę. Mat, 
a upė duotų Bolivijai galimy- 
ės vandeniu susisiekti su At- 
antiku.

Pagal Išsireiškimą šios įstai
gos vedėjų, jie džiaugiasi, kad 
šį metą turėję keletą desėtkų 
nuošimčių daugiaus apyvartos, 
negu pirmesniais metaisi Tvir
tina, kad seklyčioms setų dirb
tuvėje turėjo daug užsakymų ir 
dirbo pilną laiką su padidintu 
darbininkų skaičiumi. Taipgi 
turėjo didį pasisekimą pardavi
me radios, pianų, rakandų, kau
rų, pečių ir visokių kitokių 
smulkesnių namams reikmenų.

šis Peoples Furniture Kom
panijos pasitenkinimas padary
ta šiemet pirklyba sukėlė įdo- 
mavimą visuomenėje.

Kodėl gi Peoples padarė daug 
didesnę biznio apyvartą ši me
tą, kuomet dauguma krautuvi
ninkų nusiskundžia, mesdami 
bėdą ant bedarbės laikų, ant po
litiškų abejonių ir t. t.? | klau
simą, kodėl šiai įstaigai sekėsi, 
vra daug atsakymų. Bet svar
biausioji priežastis, tai žino
jimas, kaip pirklybą vesti ir 
mokėjimas patenkinti savo rė
mėjus. Kas gi iš lietuvių neži
no Peoples Furniture Co. Krau
tuvių? |Kas gi nėra, pasitenki
nęs šios įstaigos veikimu? Ypa
tingai, kuomet laikai yra sun
kesniu žmonių įeigos mažesnės, 
kuomet jie yra daug atsargesni 
su išlaidomis, kuomet jie bijo 
spekuliuoti, tada jie eina į pi
nai atsakančias krautuves, ieš
ko atsakančių prekių.

Peoples Furnitūra Co. tucm 
tarpu užlaiko dvi dideles krau
tuves, — viena Brighton Parke, 
o kita 18tos gatvės kolionijoje, 
ir seklyčioms setų dirbtuvę už
laiko Brightone Parke. — Ka
dangi pirklyba labai sparčiai 
plečiasi, tai, kad duoti geresnį 
patarnavimą ir parankumą Chi- 
cagos lietuviams, Peoples Kom
panija stato naują krautuvę 
Marųuette Manor apielinkėje 
kame ateinantį pavasarį atida
rys didžiausią, gražiausią ir pa
rankiausią Muzikos ir Rakandų

Krautuvę visoje šio miesto apie- 
linkėje.

Peoples Furniture Co. yra 
korporacija ir įkorporuota pa
gal Illinois valstijos tiesas. — 
Savininkai — direktęrini yra 
augštos reputacijos žinomi Chi 
cagos lietuviai: M. Kežas, J. A. 
Kinkas, S. Krukas, A. Lapenas, 
V. Makavetskas, J. Nakrošis, D 
Šimaitis ir kiti. Taipgi iš tų 
pačių ypatų yra sudarytas šis 
įvairių skyrių vedėjų 
las.

Peoples Furniture 
patėmyta dar vienu
savo pasisekime — tai tuo, kad 
ji užlaiko pilną skaičii 
mandagių ir patyrusių įvairių 
amatninkų ir darbininkų — ra
kandų dirbėjų, radio mekanikų, 
pianų mekanikų ir kitų, kas už
tikrina skubų ir užganėdinantį 
patarnavimą.

Peoples Furniture Co. Krau
tuvės stovi Ilgiose eilėse su di
džiausiomis miesto krautuvėmis 
kiekvienu žvilgsniu, — kaip tai 
prekių pirkime, patarnavime, 
pasirinkime ir kainų teisingu
me. Todėl ir yra mums lietu
viams garbe ir nauda turėti to
kią įstaigą, kaip Peoples Furni
ture Co.

Bridgeport Clothing 
Co. .

Savininkas p. Petrauskas, krau
tuvė randasi adresu 3312 So. 
Halsted Street.

Bridgcport Clothing Co. yra 
gal būt stambiausia lietuvių 
drabužių krautuvė Chicagoje.

Krautuvėje yra keletas sky
rių. Prie durų, kairėje pusėje, 
kai įeiriUte vidun, didžiulis pa
sirinkimas skrybėlių — visokio 
didumo (visokių šaižų) ir įvai
rių spalvų — pilkų, tamsiai pil
kų, juosvų, šiek tiek žalsvu at
spindžiu, rudų. Tavoro pakan
kamai — pigesnio, brangesnio ir 
ytin brangaus. Galite pasi
rinkti, kokio pirkinio norite ir 
kiek kišenius leidžia mokėti, 
čia pat taipjau pilnas pasirin
kimas kepurių (caps) — suau
gusiems ir jaunesniemsiems.

Kitoje pusėje, taip pat prie 
durų, vadinamas “gents furni- 
sing” departamentas arba sky
rius. Tai yra sandėlis kakla
raiščių, kąlnierių marškiniams, 
nosinių, skaraičių kaklui ap
gaubti, pirštinių, pančiakų, ,gu- 
zikų, na, ir ką tik čia nėra.

Svarbiausia tečiaus krautuvės 
skyrius, kuris užima daugiausia 
ir vietos, yra drabužių departa
mentas. Norite gauti ploščių 
(overkotą) — rasite čia. No
rite pirkti brangų, kad išrody- 
tumet kaip biržos vertelga La 
Šalie gatvėje, gausite tokį, nors 
kainos šiek tiek brangiau. No
gite pasiimti drabužį pigiau, bet 
kad jis išrodytų gerai, rasite ir 
tokį. Esate sportas, ieškote 
paskutinės mados, paskutinio 
braižinio (design) ploščių — ne
apsiriksite užėję. Faktinai, p. 
Petrauskas ir laiko tik madnius 
drabužius. Keikia ploščiaus 
vaikams — jų p. Petrausko

bei Peru, 
dalis Peru.

Ispanijos, 
respublika, 

buvo

Tarp Paraguajos ir Bolivijos 
nivo padaryta sutartis, kurią 
1881 m. Bolivijos parlamentas 
atsisakė ratifikuoti, reikalau- 
lamas sau uosto. 1887 m. bu
žo padaryta nauja sutartis, ku
ria einant Bolivija gavo skly
pą Gran Chaco teritorijos. Ta-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų linkime visiems musų drau

gams, pažystamiems ir 
kostumeriams

B. & J. ELECTRIC AND 
RADIO ENG.

6819 S. Western Avė.

arba šei- 
Tos dovanos gali ir 

nekaštuoti daug, bet jos reikš 
tai, kad jus gerbiate, įvertinate 
draugingumą ar meilę asmens, 
kuriam perkate dovaną, štai 
kame didžiausia švenčių dova
nos reikšmė.

P-nas Petrauskaš yra vienas 
seniausių lietuvių biznierių vi
soje Chicagoje. Jisai gali pa
sigirti, kad jau 25 metai, kaip 
įėjęs biznin. Jisai yra dar’ 
drūtas vyras ir galima tikėtis, 
kad ilgai, ilgai rėdys taip Chi- 
cagos lietuvius, kaip kitatau
čius, nes jis, mat, kaip gabus 
biznierius, mokėjo išdirbti kos-i 
tumerius ir svetimtaučių tarpe.

Reporteris.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams.

. i

Brisk Parlor Furn. Mfgs.
3016 Archer Avė.

Telephone Lafayette 5053
R
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B.&J
Electrical and Radio Engineer- 

ing Laboratories.

ši dirbtuvė randasi adresu 
6819 So. Western avenue. Sa
vininkai lietuviai. Bizniui va
dovauja lietuvis inžinierius, p. 
Bartkus. •

Biznis gyvuoja jau antrus 
metus. Išdirbama radio setai, 
pačių biznio vedėjų išrasti ir 
žpatentuoti. i $
Kostumenai, sako vedėjai, 

yra užganėdinti.. Aplaikoma 
užsakymų radio setų ne tik iš 
Chicagos, bet ir iš kitų miestų.

Biznio vedėjai prašo lietu
vius kreiptis į jų įstaigą, o jie 
jaučiasi tikri, kad kostumerius 
jų tavoras ir patarnavimas pa
tenkins. |

Tiems, kūne norėtų savo 
krautuvėse pardavinėti išdirba
mus šioj įstaigoj ' radio setus, 
duodamos yra ypatingai geros 
sąlygos.

Išdirbėjai radio setų tikrina,

• 4
Linksmų Kalėdų visiems musų 

kostumeriams ir draugams

A. J. KAREIVA & SON
HARDWARE

4537 So. Wood Street., Chicago, III.
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI., Chicago, III.
Roosevelt 2515—2516
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams
AČiu už rėmimą praeity ir neužmirškite 

mus ateity.
M. J. Matulauskas,

3356 S. Halsted St.
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Musų draugai ir rėmėjai, linkime jums linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

MAL»T«D AND 3 BU 
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Ačiū rėmėjams, ši įstaiga padarė didelę apyvartą pardavi
me ir mainyme namų, lotų ir farmų, taipgi skolinime pinigų ant 
pirmų ir antrų morgičių.

Čia gausit gerą patarnavimą atsakančių žmonių ir žinovų 
savo srityje. Jums butų labai naudinga pradėti vesti savo reika
lus su šia įstaiga.

Jų kainos yra žemos dėlto, kad jų biznis yra didelis.
NEGALI DUOTI GERESNIO PATARNAVIMO Už JUOS 

JOKIA KITA IŠTAIGA, NĖRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR 
SENA JI BUTŲ.
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Mariampolės 
1 spaustuvės

Mariampolė miestas nedidelis, 
turi apie 10,000 gyventojų, tris 
gimnazijas (Rygiškių Jono, 
Marijonų ir žydų), Mokytojų 
seminariją, dvi bažnyčias, sod
ną, teatro salę, du kinemota- 
grafus, keturias spaustuves, ke
turias fotografijas ir t.t. Pir
moji spaustuvė yra “Dirvos”, 
spausdinama visokio turinio 
knygas ir mokykloms vadovė
lius. Toje spaustuvėje jau 
ketvirti metai spausdinasi a. a. 
žemaitės raštai. Trys tomai 
(apie 60 veikalų) atspausdinta, 
o dar trys tomai laukia savo 
eilės.

Antra spaustuvė yra Šešupės. 
Joje dirba vienuolės ir spausdi
na tiktai religiško turinio kny
gas.

Trečia spaustuvė žydelio Agu- 
ševičiaus. Joje spausdinama 
skelbimėliai, pranešimai, viziti
nės .kortelės ir kitos kasdienines 
smulkmenos.

Ketvirta spaustuvę visai mo
derniškų šiemet pasistatė ir jau 
įsirengė Marijonų vienuolynas. 
Ji manoma kuoplačiausiai iš
plėsti. Joje tik vien katalikų 
spausdiniai bus spausdinami. 
Visus tos spaustuvės darbus 
dirbs tiktai vienuoliai. Tik da
bar išpradžios pasiėmė keletą 
sviet.iškių, specialistų, kuriuos 
tik metams susiderėjo- Per me
tus manoma išmoks vienuoliai 
ir varys tolyn savo apaštališką 
darną. Dabar toje spaustuvėje 
spausdinamas senomis tradicijo
mis prisigėręs prieškarinis, da
bar t atnaujintas, kunigų “Šal
tinis”.

Tokiame nedideliaine mieste
lyje keturios spastuvės, tai lyg 
atrodytų perdaug du grybai į 
barščius. Bet ateityje, kaip 
jaučiama, kiekvienas parapiji
nis miestelis turės spaustuvę.

—Antoška.

Lietuvio namų r a- 
kandų krautuvė

į » *•Laiko ją p. Petras Bar skis, 1748 
—50 West 47th St.

(Town of Lake)

P-nas Petras Barskis yra vie
nas seniausių šios apielinkės 
biznierių. Jis čia yra biznyj 
jau 21 metus. O tai gera me
tų eilė.

Jo krautuvė erdvi ir tavoro 
pilna visokio—seklyčioms setų, 
virtuvėms rakandų, lempų, pia
nų, radio setų, karpetų ir kau
rų, klijankų ir kitokių reikme
nų, kurių visų čia nei suminėsi. 
Krautuvėje yra visa, kas reika
linga namams papuošti ir šei
myniniam gyvenimui įsitaisyti 
Dabar, kai jau Kalėdos čia pat, 
tai p. Barskis turi puikų pasi
rinkimą Kalėdų dovanoms: vai
kams autai, dviratukai, lėlė, ve
žimėlis- Vis tai palyginamai pi
gus pirkiniai, bet kiek laimės 
tokios dovanos suteikia jaunuo
liams. Suaugusiems geros do
vanos: lempos, vacuum clea- 
ners, cedar chests (kraičiams 
skrynios) ir kitokios dovanos.

Seklyčių setai p. Barskio 
krautuvėje naujausios mados. 
Dalykas tokis, kad, kaip p. 
Barskis aiškino, seniau būdavo 
/•imu rakandų mados mainyda
vęs rečiau, dabar gi jos mai
nosi kas sezonas. Tad reikia 
jas tėmytj, reikia visuomet tu
rėti geriausias kostumeriams 
patenkinti tavoras. Ir kadangi 
p. Barskis yra jau senas biznis- 
rius ir gerai patyręs šiame biz
nyje, tai jisai pajėgia patenkin
ti kostumerių skoniui. Be to, il
gų metų patyrimas biznyje 
duoda jam. galimybės ne tik tu
rėti madnų tavorą, bet ir gauti 
ir parduoti kostumeriams kaip 
galima prieinamiausiu kaina.

NegulŲdaiuas uumunidkiii vi- 
Šiems savo kostumeriams pa-

* K • n ’ '
dėkavoti už patronavimą jo biz
nio, p. Barskis prašo išreikšti 
padėką jiems per “Naujienas” 
ir jo linkėjimus kostumeriams 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Nauju Metų. Reporteris.

F, Mickus
Custom Tailor, 4146 Archer av. 

Jis siuva drabužius sulig už
sakymu.

Kad ir taip dar būtumėt su
vargęs, pasenęs, susilenkęs, ale 
kai p. Mickas pasius jums dra
bužių porą, tai išrodysit lyg 
dvidešimtį metų nuo pečių nu
metę. Matote, tai jau gero 
kriaučiaus užduotis. Ne veltui ii 
lietuviškas priežodis sako: ap
rėdyk kelmą, tai ir kelmas išro- 
dys gražus.

Suprantama, lietuviai nėra 
kelmai. Abelnai imant, jie di
džiumoje yra gražiai nuaugę 
vyrai ir vaikinai. Todėl p. Mic
kaus užduotis pasidaro lengves
nė, ir jisai aprėdo savo kostu- 
merius tikrai dailiai, kaip sako
ma, nuo galvos iki kojų. Nes 
siuva jisai švarkus, kelnes, 
bruslotus ir ploščius (overko- 
his). Pasiuva taip, kaip tik no
rite,’ o jei nežinote, kokią mauą 
pasirinkti, tai jis jums patars.

Be to, p. Mickas dirba taisy 
mo darbą — pertaiso ir patai
so drabužius, jei kartais pirktas 
siutas nepriguli, tai jisai pritai
kys. Priima jisai ir valymu, 
drabužius ir tą darbą ypač ge
rai prižiūri. Todėl ir kostume- 
rių nestoka. Nes pats vienas p. 
Mickas nespėja apsidirbti ir vi
suomet turi pagelbininkų — po 
du, po tris, o kai kada, sezono 
laiku, tai po daugiau siuvėjų.

Biznyje p. Mickas jau 8 me
tai, ir vis Brighton Parke, prak
tiškai viename bloke. O tai reiš
kia, kad kostumeriai nuo jo ne
bėga, kad greičiau jisai juos su
traukia paą save. Didelių “tro
belių”, kaip sakosi, jisai neturi, 
matyti, kad žmonės jo darbu 
patenkinti.

P-as Mickas yra kriaučius iš 
Lietuvos, adatai pratęs nuo jau
nų dienų, nuo 15 metų. Atvažia
vęs Amerikon, pradžioje dirbo 
kriaučių dirbtuvėse, o vėliaus, 
kada įkyrėjo “peštis” su samdy
tojais, užsįdejo savo biznį, jr 
dabar nesigįaili tai padaręs^

Ištikrųjų,, rodosi, kad jis ne
turėtų gailėtis, nes dirbtuvėje 
visuomet pilna padaryto jau ir 
ąaujo, tik atnešto darbo. Stal
čiai pilni tavoro kostumeriams 
pasirinktu daug sampelių. Dirb
tuvė gerai įrengta. Ir siuvamos 
mašinos nuolat ūžia, o prosai 
varo debesius garų, kaip gele
žinkelio lokomotyvas. Na, o jei
gu Amerikoje yra darbo, tai 
reiškia, kad ir gauni atlyginimą 
už darbą.

P-o Mickaus dirbtuvė atida
ryta kasdien nuo kokios 7 va
landos ryto iki 9 valandos va
karo.

Musų darbštusis kriaučius 
priklauso didžiulei vietos lietu
vių organizacijai — Keistučio 
kliubui. — Reporteris.

Lake City Laundry 
Company

Ši įstaiga randasi adresu 512-20 
West 36-th stneet.

Tai yra didžiulė skalbykla, 
viena geriausiai įrengtų tos rų- 
šies dirbtuvių mieste. Visos 
mašinos, visi kubilai, visi įran
kiai paskiausios mados. Viskas 
įtaisyta taip, kad galėjus atlikti 
darbą goriausia ir greičiausiu 
galimu laiku.

Skalbykla samdo 135 žmones 
darbui atlikti. Iš to galima 
spręsti, kad tai yra didelė dirb
tuvė.

Kompanija turi 30 trokų dra« 
bučiams sukolektuoti ir išplau
tus, išprosytus parvežti namo 
savininkams. Skaičius trokų 
liudija, kad kompanija patar- 

plpfc© ----  fukti-
nui, ji turi' kostumerių visoje 
pietinėje ir vakarinėje miesto 
dalyje. Ii- bile viena šeima, no
rinti paduoti šiai kompanijai 
skalbinius, turi tik patelefonuo
ti, ir, kaip matai, kompanijos 
vežimas bus pas ją. O telefo-

fono numeris nesunku atminti. 
Jisai yra: Boulevard 630. ;

Visas muilas, visos reikmė- 
nės, naudojamos skalbimui, čia 
tokios, kurios yra pripažintos 
kaip ne kenksmingos nei svei
katai žmonių, nei audeklui. Dar
bas atliekama švariausiai. Pirm 
negu baigiami drabužiai plauti, 
jie pereina per dešimtį vandenų 
arba dešimtį operacijų.

Jeigu skalbįniai paduoti tik 
išplauti, tai jie sugrąžinami sar 
vininkams į 24 valandas; jei 
reikalinga atlikti visas darbas 
— džiovinimas ir prosymas, tai 
jis atliekamas į laiką nuo 36 iki 
48 valandų. I

Kaip daug darbo šį plovinė 
daro, galima spręsti iš to, kad 
vien suprosijama daugiau kaip 
12 tonų skalbinių savaitėje. Tik 
muilo suvartojama vienas tonas 
savaitėje. Skalbykla garantuo
ja, kad nei vienas mažiausias 
paduotas skalbti dalykėlis ne
pražus. Skalbyklos boileris yra 
200 arklių jėgos. Skalbykla ga
mina savo elektrą ir išplauja 
168 ryšulius į pusantros valan
dos.

Skalbykla turi vadinamą 
Home Economics departamentą. 
Tai yra, skalbykla turi pasam- 
džiusi moteriškę ekspertą, kuri 
duoda veltui patarimus namų 
šeimininkėms įvairiais namų 
ruošos klausimais. Ta moteriš
kė yra p-nia Craig. Gauti jos 
patarimą užtenka patelefonuoti 
Boulevard 630. Ji arba pati 
atsilankys, arba patars per te
lefoną. Ir patarimo ieškan
čioms šeimyninkėms tatai nieko 
nekoštuos.

BRASTA BUDAS GREIT 
PRINOKINTI VAISIUS

Chemijos teknikos institutui 
Abchaze pavykę bandymai la
bai greitai nunokinti nenuno
kusius vaisius. Tai padarome

pagalba cheminės medžiagos 
etilėno. Visai žali, etilenui vei
kiant, pamidorai per 3 dienas, 
persikai per 2 d. visiškai pri
noksta, įgauna kvapą, gerai 
prinokusių vaisių skonį ir iš
vaizdą.
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Vitak-Elsnic Company , 
MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVĖ 
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DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 
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ĮVAIRENYBĖS
MEDAUAI MOTINOMS

Vengrų valdžia yra labai su- 
ąirupinusi dėl gyventojų skai
čiaus mažėjimo. Kuomet valsty
bė turi mažai gyventojų, tai 
pasaulio politikoj paprastai ji 
menką rolę telošia. O diktato
riams, kurie serga didybes ma- 
nįjaA tataį, nepątin^ą.

z Vengri;ioj/ų^>ip Žinia, gyvuo
ja diktatūra? Diktatorius Hor- 
ty nori tokiu pat budu, kaip ir 
Mussolini, savo valstybę su
stiprinti. Prieš kiek laiko Mus
solini pareiškė, jog Italija turi 
būtinai turėti 60 milijonų gy
ventojų. Dabar ir Horty eina 
jo pėdomis—pasiryžo Vengrijos 
gyventojų skaičių padidinti, Yra 
nutarta skaitlingų šeimų moti
noms duoti piniginės dovanos ir 
medaliai. Nesenai aukso meda
lis buvo įteiktas vienai kaimie
tei, kuri turi 27 vaikus.

HOME BUILDERS, REAL ESTATE 
INVESTMENTS

SKęlbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

RUB1N BROS

Phones Lafayette 8705—8706—8707

4155 Archer Avė
Prie Richmond St., Chicago

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME

VISIEMS CHICAGOS

LIETUVIAMS

DRAUGAMS LIETUVIAMS

LAIMINGŲ IR IŠTEKLINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime jums ir jūsų šeimynoms 
LABAI LINKSMŲ ‘ KALĖDŲ

Mes pasinaudojame šia proga viešai jums padėkuoti už di
delį kiekį plųmbingo ir apšildymo biznio, kurį jus davėt mums 
1928 metaias.

Sąuare Deal Plumbing 
Supply House

Phone Caluniet 5200 1725 South State Street

Buvo labai malonu patirti, kad tiek daug musų 1927 m. kos
tumerių atvedė ar Rekomendavo mus kitiems 1928 metais.

* Kaip matyti, mes davėm jums visiems “Sąuare Deal” ir 
musų biznio santikiai buvo labai malonus. Tegul jie tokiais pat 
maloniais bus ir 1929 metais.
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Ar buvo pasaulinis
tvanas?

liam savo rašiniui naudo
jausi N. Rubakino, McCanon’o 
ir kitų autoritetingų rašytojų 
tos rųšies raštais.—Autorius.

1. Įžangos vietoje
Kiekvienas žmogus yra gir

dėjęs apie kadaise buvusį baisų 
pasaulinį tvaną, kuriuo Dievas 
nubaudęs nepadorią ir neklusnią 
žmoniją. Pasakojimai apie pa
saulinį tvaną yra giliai įsmigę 
i žmonių jausmus, ir jie tiki, 
kad tikrai senovėje pasaulinis 
tvanas buvo, nes rimtų ir ob- 
jektingų nuomonių tuo klausi
mu žmonės (o, ypač musų kai
miečiai) nėra girdėję. Ir dabar, 
dažnai ‘ pasitaikius lietingam 
orui, tamsesnės moterėlės bai
mingai kalba:

—Dievą» žino, ar jau patapas 
bus, ar kas? Juk žmonės da
bar taip sugedę, atšalę nuo ti
kėjimo ir t.t.

Aš irgi labai jdomavausi pa
saulinio tvano paslaptimi, skai
čiau pakliuvusius po ranka tuo 
klausimu raštus ir dabar norė
čiau bešališkai išaiškinti ar tik
rai buvo pasaulinis tvanas, iš 
kur kilo padavimai apie tvaną 
ir t.t.

to nesuprato ir vaivo- 
laikė stebuklu, kaip ir 
nesuprantamus reiški-

novėje 
rykštę 
kitus 
nius...

Be to, reikia turėti galvoje, 
kad iki šių laikų Biblija buvo 
daug kartų perrašinėta, o gal 
ir pertaisyta, todėl aklai ja ti
kėti negalima, tuo labiau, kad 
Biblija buvo ’ parašyta hebrajų 
kalba, kuri yra labai sunku 
skaityti ir suprasti. Vienas mo
kslininkas Osgut suskaitė, kad 
Biblijoje yra mažiausia apie de-| 
šimts tūkstančių vietų, kurias 
galima įvairiai suprasti.

3. Ką sako įvairus padavimai 
apie tvaną?

Be žydų yra ir daugiau pada
vimų apie tvaną. Jų galima 

beveik kiekvienoje senes- 
tautoje. Vieni padavimai 
kad tvanas buvęs pasau

r,____

Ūkusių ant akmens raštų moka- ve, bet dar geriau negalima ti-1 v$jo—ciklono siautimai ir i*. 
lininkal aptiko raštus, kuriuose 
yra aprašytą tvanas. Kadangi 
tie .raštai yra i padaryti apie 
2,000 .metų prieš Kristų, taigi 

metų prieš 
j prieš j e, ir kad juos apsemtų, reikia, 

kad visoje žemėja vandens pa
kiltų apie 9 kilometrus aukščiau 
juros lygio, o tam reikalinga 
yra -vandens, • mokslininkų iš- i 
skaičiavimu, apie penkis mili- va, jeigu su ciklonu esti ir 
jardus kubinių kilometrų, jau mės drebėjimas juroje ar van

kėti, iŠ kur galėjo atsirasti tiek 
vandens, kad įvyktų pasaulinis 
tvanas ir “vanduo apsemtų 
aukščiausius kalnus“. Aukščįau- 
si kalnai yra Himalajai, Azijo-beveik už 4,000 i 

hpus, ir 600—650 metų 
į ^ožę, t. y. tą, kuris iš Dievo 
pareiškimų parašęs “Buities 
knygas“, kuriose minimas ir 
pasaulinis tvanas. Asirų pada
vimai ir Mozės užrašyti padavi
mai labai panašus ir reikia 
spręsti, kad Žydai tuos padavi
mus yra paėmę iš Asirų tuo 
laiku, kai žydai užkariavo Ka- 
nano žemę, kuri buvo greta asi
rų valstybės. Vadinasi, stab
meldžių padavimas pateko j 
Bibliją, o iš Biblijos pas mus ir žmpgaus protas jokiu budu ne- 
'a * > gali suprast, kaip taip galėjo

atsitikti.
Jeigu butų buvę vandens už

tektinai, tai kad įvyktų pasau
linis tvanas, tas vanduo butų 
kritęs didžiausiu kriokliu ir bu
tų sugriovęs visus kalnus, visus 
murus, o ką jau bekalbėti apie 
medinį Nojaus laivelį, visą sau
sakimšai prikimštą gyvulių....

neskaitant to vandenio, kuris 
yra žemėje ir debesyse. Bet vėl 
klausimas, kur tas vanduo butų 
staiga pasidėjęs pasauliniam 
tvanui pasibaigus? čia jau tie- 
siog nebeįmanoma ir sveikas

3f

mės drebėjimai po vandeniu. 
Didelės jėgos vėjas —ciklonas 
verčia akmenines sienas, murus, 
sulaiko upių srovę, o sulakius 
upės srovę, vanduo užlieja apy
linkes. Del tokių priežasčių 
1876 metais Bramanturos 
išsiliejo ir paskendo apie 
tukstančijų žmonių.

Bet dar didesni potvyniai

upč
270

bu- 
že-

t-
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2.Ką sako biblija apie tvaną?
Biblijoje yra smulkiai apra

šytas pasaulinis tvanas. “Bui
ties Knygoje“, kurią parašęs iš 
Dievo žodžių senovės žydų pra
našas Možė, apie tvaną taip yra 
rašoma:

“Kai žmonės išsiplatino že
mėje, pamatė Dievas, kad žmo
nės yra labai ištvirkę ir kad jų 
mintys visuomet yra piktos.

Ir jis gailėjosi sutvėręs žmo
nes ir susisielojo savo širdy.

Ir tarė Viešpats: “aš žmones, 
kuriuos sutvėriau, žemėj išnai
kinsiu, pradėjęs nuo žmonių iki 
galvijų, iki kirmėlių ir iki pa
dangės paukščių, nes aš gailiuo
si juos sutvėręs“.

Bet Dievas nors ir labai 
sirustino, bet visai žmonių 
minės išnaikinti nenorėjo-
apie savo sumanymą įspėjo No
jų ir Įsakė jam pasidirbti “di
delį laivą, trijų šimtų pėdų il
gio, penkios dešimts pėdų plo
čio ir trisdešimts pėdų aukščio, 
ištepti jį derva (smala) iš lau
ko ir iš viršaus ir į tą laivą su
rinkti visų galvijų, visų angių 
ir visų gyvių po vieną porą vy
riškos ir moteriškos giminės, 
kad jie išliktų gyvi su Nojum- 
Ir visų rųšių 
rųšių roplių ir 
minta.“

Kiek ir kokių 
Nojus sutalpino
Biblijoj nei žodžio nėra pasaky
ta. Kai Nojus su visais gyvais 
sulipo laivan ir Dievas uždare 
laivo duris, “prakiuro šaltiniai, 
dangaus langai atsidarė ir pylė 
lietus per keturiasdešimt dieni 
ir naktų ir apsėmė aukščiausių 
padebesių kalnus. Penkiolika pė
dų virš kalnų pakilo vanduo ir 
žuvo kas gyva, kas kruta ir kas 
kvėpuoja žemėje“...

Po šimto penkiasdešimts die
nų vanduo pradėjęs slūgti ir 
Nojaus laivas sustojęs prie Ara
rato kalno. Visi buvę Nojaus 
laive gyviai išliko sveiki, ir 
jiems išėjus iš laivo Dievas ta
ręs: “Veiskitės, dauginkitės ir 
pripildykite žemę“.

Paskiau Dievas 
daugiau nebebausti
atsiuntęs vaivorykštę, kaipo tai
kos ženklą.

Iš to matyti, kad ir vaivo
rykštę senovėje laikė stebuklu 
ir apie ją kaipo apie stebuklą 
rašoma Možės “Buities knygo
se“, tuo tarpu kai . kiekvienas 
mokinys žino, kad vaivorykšte 
yra saulės spindulių spindėji
mas ant vandens (lyjant) ir 
kiekvienam galima ta vaivory
kšte (laumės juosta) pasidaryti. 
Keikia tik prisigerti burną van
dens ir išėjus į kiemą saulėtą 
dieną, prieš saulę purkšti. Se-

už- 
gi- 
Jis

paukščių, visų 
maisto, kuriuo

rųšių gyvulius
tame laive,

nėję 
sako, 
linis, kiti gi kad vietinis.

Vieni padavimai sako, kad 
kažkokie juros dievai užlieję že
mę ir visus kalnus vandenįu, 
vien dėl to, kad žvėjys užkliu
dęs kabliuku už miegančio ju
rų dievo plaukų, kitas Grenlan
dijos laukinių padavimas sako, 
kad buvusi patvinus visa žemė 
ir likęs tik vienas vyras. Jis 
savo lazda sudavęs į žemę ir 
atsiradusi moteris, o iš jų ir 
visa žmonija. Senovės indų pa
davimas sako, kad daug kartų I 
buvęs tvanas, nes Aukščiausioji 
būtybė kurdavo ir vėl naikinda
vo pasaulius, vien žaisdavo, iš 
malonumo.

Irano tautos irgi turi padavi
mų apie tvaną ir vienintėlį iš
sigelbėjusį, dideliame aptverta
me sode kalno viršūnėj, žmogų 
Nimą. Kiniečiai ir graikai turi 
po keletą padavimų apie tvaną. 
Įdomus padavimas apie tvaną 
yra užrašytas senovės germanų, 
šventose knygose. Dievas Bo
ras turėjęs tris sūnūs—Ediną, 
Vilį, ir Ovę. šie sūnus ir užmu
šę kažkokį Imirą. Iš imiro kūno 
sukurė pasaulį, o iš kraujo, ku
ris tekėjo iš jo kūno buvo van
duo, kuris ir užliejęs visą žemę. 
Tik .likęs vienas milžinas Ber- 
gelmir su žmona, iš kurių ir ki
jo visa žmonių giminė.

Bet ne tik Europoj ir Azijoj, 
l>et ir antroje žemyno dalyje 
Amerikoje galima rasti vietinių 
laukinių gyventojų indėnų tarpe 
padavimų apie tvaną, tik žino
ma, kiek kitokių, bet esmėje jie 
beveik visai nesiskiria jau nuo 
minėtų tautų padavimų.

Tad ką gi reiškia tie padavi
mai, jeigu jau visos tautos kal
ba apie pasaulinį tvaną? Tai gal 
jis tikrai ir buvo? Juk vis tik 
padavimai iš fieko negali atsi
rasti... Gal buvo kas nors taip 
baisaus, kad jie taip 
pasklido?’

į kitas tautas.
Labai įdomu, kad asirų pada

vimas nesako, kad tvanas buvęs 
I pasaulinis, o jau Biblijoje ir ki
tuose padavimuose kalbama 
apie tvaną, kaip# apie pasauli
nį. Bet tas suprantama 
davimai eidami iš lupų į lupas 
keitėsi ir pamažu visąi liko 
skirtingi. Juk ir dabar visi ži
no, kad mysų gabios moterėlės 
iš niekų, daug pripasakoja, 
y. iš adatos* vežimą priskaldo

pa-

7. Iš kur atsirado padavimai 
apie tvaną

Kaip matote, pasaulinio tva
no buvimas įvairiais atžvilgiais 
negalimas, nes kiekvienas įvy
kis turi ir gali įvykti tik tada, 
kai yra tam tikros sąlygos, gi 
pasauliniam tvanui tokių sąly
gų nebuvo, ir visi daviniai kal
ba prieš jo buvimą.

Bet antrą dalyko pusę atver
tus, juk ir padavimai savaime, 
jeigu nieko tokio neįvyko, ne
galėjo atsirasti. Tur būt atsiti-

denyne. ' į
Labai didelis potvynis, per 

kurį žuvo daugybė žmonių, bu- 
vo žiloje senovėje Mesopota
mijoje, kurioje teka dvi didžiu
lės upės—Tigras ir Eufratas. 
Ten buvo didžiulis žemės drebė
jimas ir potvynis, per kurį žu
vo daug žmonių, nes Mesopota-; 
mija jau buvo tankiai gyvena-’ 
mas kraštas. Per tą potvynį 
Mesopotamijoje išsigelbėjo tik 
viena arba kelios šeimos laivuo
se, ir todėl kilo padavimai, ku
riuose dar baisiau atpasakoti 
tie įvykiai.

Panašių potvynių ouvo ir dar 
gali būti ne vienas, bet daugy
be, jeigu susidarytų reikiamos- 
aplinkybės, nes jie yra, kaip 
minėjau, visi natūralus gamtos, 
reiškiniai, bet ne stebuklai.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Metų linkime 
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A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUŠERKA 
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prižadėjęs 
žmonių ir

4. Kurie padavimai apie 
seniausi?

Kadangi beveik visose 
se randasi padavimų apie tva
ną, tai į|lomu žinoti, kurie pa
davimai, t. y. kurios tautos pa
davimai apie tvaną geniausi. 
Padavimai gali eiti iš lupų į lu
pas, iš tautos į tautą ir tas pala 
padavimas gali rastis kiekvieno
je tautoje, nes tautos jau nuo 
senovės sueina prekybos ir kit. 
tikslais.

Paprastai manoma, kad tik
riausias padavimas yra žydų pa
davimas, Možės užrašytas. Bet 
dabar jau visiems aišku, kad 
padavimas apie tvaną, visai ne 
žydų, bet kitos tautos padavi
mas. Jis j žydus atėjo iš kitos 
šalies, todėl jis paprastas žemiš
kos kilmės padavimas,

Prieš 70 metų Mesopotamijo
je anglų mokslininkas ĮUčas su
rado senovės galingos asirų 
valstybės Nįnevijos griuvėsius. 
Ten surasta ir išvalyta asirų 
karalių rūmai, kuriuose rasta 
senovės bibliotekos. Iš ten užsi

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 E. 111 St.

5. Koks turėjo būti Nojaus 
Į laivas /

Dabar technika stebuklus da
ro — dideli plieniniai laivai rai
žo vandenynus, zepelinai raižo 
padangių orą, bet kažin, nors ir 
prie dabartinių technikos laimė- 
j imu, ar galima* Imtų padaryti 
tokį laivą, kuris išgelbėtų žmo
nes pasaulinio tvano metu? La
bai reikia abejoti, nes paprasti 
vandenynai dar įveikia laivus.
Užtenka prisiminti “Titanįco“. ko koks nors baisus įvykis, žmo- 
ir “Mafaldos“ katastrofas ir nes suprato, kad jis apima visą 
mes jokiu budu negalėsime su
tikti, kad Nojaus medinis lai
vas,’statytas tuomet, kai nebu
vo ; nei geležies, nei įrankių ir 
statytas be jokio techninio 
mokslo, butų sugebėjęs atsispir
ti tvanui. Juk medinis laivas, 

|nors ir dabar statomas, tuojau 
1 per pirmą didesnę audrą žūtų, 
jau pekalbapt apie tokią audrą, 
kuri kiltų, jeigu reikėtų visą že
mę apsemti vandeniu.....

Na, bet daleiskim, kad No
jus laivą pastatė, bet kaip tuo
met jame sutalpino .visus saus- 
žemio gyvius, kaip juos surinko 
ir t. t. šiandien įvairių gyvulių 
rųšių yra labai dkug ir juos su
rinkti į vieną vietą tiesiog ne
galima, nes vieni negali pakęsti 
šalto klimato, kiti šilto klimato, 
ir juos <įar begabenant į laivą 
jie padvėstų, kur gauti jiems 
visiems tinkamo maisto, kas 
juos laike tvano aptarnavo ir tt. 
Be to, gyvuliai reikėjo juk sky
rium vienas nuo kito laikyti, 
skyrium šerti ir t. t. Juk reikė
jo išgelbėti nuo tvano ir dram
blys ir musė ir voras ir daugy
bė didelių ir mažų gyvių, —• 
kad jie visi išliktų gyvi laive, 
negalimas daiktas, nes toks lai-1 
vas ne padirbti, bet tik jsivaiz
duoti galima.

9. Bendros išvados
Iš pasakyto mes galime drą

siai daryti išvadas, kad pasauli
nio tvano nebuvo, nes negalėjo 
būti ir nebuvo jo buvimui rei
kiamų aplinkybių.

Gi padavimai apie tvaną kilo 
vis pagražinant pasakojimus 
apie didelius .potvynius, kurių 
visose pasaulio šalyse yra buvę 
ir kurie vietiniams gyventojams 
rodydavosi esą pasauliniai, nes 
tuo laiku žmonės, kaip minėjo
me, neturėjo jokio supratimo 
apie žemės pavidalą, ir manė 
kad žemė “tik truputį“ didesnė 
už jų gyvenamą vietą...

[“L. U.“] —žvagulis.
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Z. S. MICKEVICE and £0
REAL ESTATE 
2505 W. 63rd St.

F'

žemę, na, ir sukurė apie tai pa
davimus, kurie su įvairiais pa
gražinimais išliko iki musų die
nų. > ■ <

Senovėje žmbnės neturėjo jo
kio supratimo apie žemės pavi
dalą, nesuprato jokių šiandien 
paprasčiausių gamtos reiškinių 
ir juos laike stebuklais. Visus 
nesuprantamus įvykius aiškin
davo kaip vfršgamtiškų būty
bių įsikišifną į’ žmogaus reika
lus ir t.t.

Nesenai dar žmonės manė, 
kad žemė esanti plokščia, o lau
kinių dar ir dabar yra tokių, 
kuri mano, kad'žemės tik trupu-, 
t j didesne jį gyvenamąją' —kviečiai, rugiai, dobilai ir pie-
vietą, todėl vietos įvykius jie 
lengvai gali palaikyti pasauli
niais, jeigu tik įvykiai paliečia 
visą jų gyvenamąją vietą.

Pasėlių stovis ir keliai 
. Lietuvoje

44414114143444443144444444 
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plačiai

tvanų

tauto-

Nors vasara buvo šlapia ir 
vesi, bet ruduo tai tikrai gra
žus, ypač Suvalkijoje. Mariam- 
pplės, Vilkaviškio ir Naumies
čio apielinkese žieminiai javai

6. Iš kur galėjo atsirasti 
vandens?

Nors negalima jsivaizduoti, 
kaip visi gyviai galėjo tilpti,
kaip galėjo susirinkti laiku lai- žastys yno milžiniškos

4

8. Potvyniai
Seniausias, kaip minėjome, 

asirų padavimas visai nesako, 
kad tvanas buvęs pasaulinis, at
virkščiai, jame kalbama tik apie 
dideli potvynį, žydai tą asirų 
padavimus savai p iškraipė ir 
iš ne stebuklo padare stebuklą, 
nes paprasti dideli potvyniai 

I yra visai natūralus gamtos reiš
kiniai ir jie dažnai pasitaiko, 
kai esti tam reikalingos aplin
kybės.

Didelių potvynių, kuriuose 
žuvo daug žmonių, buvo įvairių 
laiku ir įvairiose vietose. Svar
biausios didelių potvynių prie- 

jėgos

vos miela žiūrėti, kaip gražiai 
žaliuoja. Lapkritis štai jau vi
sai baigiasi, o žiemos pažymių 
nesimato- Dienos šiltos ir ra
mios. Tik jau to juodojo pur- 
vynėlio, tai tikra lietuviško 
dievo malonė. Jiegu dideliu rei
kalu tenka iš už kokios mylios 
atvažiuoti žmogeliui'į mietą, tai 
arklių ausys ir kripių viršus 
dumblina. Kelių gerumu nega
li Lietuva pasigirti. Kol dar 
keliai kiek laikėsi nuo vokiečių 
okupacijos laikų, tai gerai buvo, 
vokiečiams išsinešdinus ir ke
liai pabėgo. O galėtų Lietuva 
grąžtus kelius įsitaisyti, nes 
bedarbių yra užtektinai.—A

Visiems musų kostumeriams, pažįs
tamiems ir draugams rėmėjams 

Linksmų Kalėdų

JOHN J. ZOLP
4559 S. Paulina St.

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

LINKSMYBIŲ

THE PULLMAN IGE & SUPPLY 
GO. MANUFACTURERS OF 

PURĘ ICE

742 W. 120th St

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

t ‘ t t • .L 'Ti' T 1 ’

LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, KU
RIE REMS MUS PER 1928 METUS, LINKSMŲ KALĖ
DŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. IR MANOME, 
KAD JUS REMSITE MUMIS IR DARYSITE SAVO 

BIZNI PAS MUS LAIKE 1929 METŲ.

JEI NORITE TURĖTI GRAŽŲ KALENDORIŲ 1929 
METAMS, RAŠYKITE MUMS, MES MALONIAI 

PRISIUSIME JUMS VIENĄ.

M. Levy Company
State and 22nd Streets
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Chicagos lietuviai 
Realestatininkai

1105 S. Fairfield Avo.
S lirom s kis, C.,

3352 S. Halsted St. ,
Valaitis. C. M.,

3404 S. Morgan St.
Vilimas, J.,

4558 S. Washtenaw Avo.
Visb?ras, A.,

6409 S. Kedzie Avo.

ir 
ji-

Chicagoje randasi didžiausia 
būrys lietuvių realestatininkų. 
Kiekvienas jų parduoda lotus, 
namus, farmas. Taip pat mai
no naujus namus į senus, far
mas maino į namus, o taipgi Į VVengierski, Felix, 
daugelis jų užsiima namų sta-l 3137 S. Morgan St. 
tymu. Jei kuris chicagietis su- Zekas, Chas., 
mano įsigyti nuosavą namą, j 4454 S. Western Avė. 
jam nėra jokio keblumo. Bile Zevvert, J. N., 
vienas iš žemiau paduoto su-Į 4377 Archer Avo. 
rašo suteiks patarnavimą ir ap- Zolp, John, 
kainavimą. > . 4559 S. Paulina St.

O kas turi atitekamo skatiko, 
tam namas yra geras invest- 
mentas. Tiesa, daug yra tokių 
lietuvių, kurie tik ir verčiasi 
tuo, kad perka ir parduoda na
mus, lotus ir farmas.

Chicagos lietuviai, galima 
drąsiai sakyti, yra investavę į 
namus ir žemę net kėlės dešim
tis milionų dolerių. Vien tik 
Chicagos lietuviai, jei, daleis- 
kirn, susitarę parduotų (atsira
dus pirkėjams) savo nejudina
mą nuosavybę, tai už tuos pi
nigus galėtų atpirkti visą Lie
tuvą. Ir tas didelis turtas yra 
perleidžiamas per lietuvius real- 
estatininkus.

la-

Daugelis lietuvių realestati- 
ninku yra gana pasiturintys 
žmonės. Jie turi gražias rezi
dencijas; užlaiko gražiai įreng
tus ofisus; patarnavimą parda
vime ir mainyme namų atlieka 
sąžiningai. Ir kuris iš jų sąži
ningiau veda savo biznį, tas 
ateityje turi didesnį • ir pasise
kimu, c

Dabar namų statyba yra bis- 
kį apsnudusi. Bet ateis pavasa
ris, tada vėl lietuviai pradės 
žvalgytis, kur čia reikia įsigy
ti namą, farmą tūba kad ir va
sarnami. Tuomet realestatinin- 
kams prasidės šienapjūtė.

Kas iš lietuvių mano įsigyti 
sau namą arba lotą, lai kreipia
si prie šių lietuvių realestati- 
ninku:
Bagdžiunas, Chas. J. Co., 

748 W. 35th St.
Bagdžiunas, J. J..

2116 W. 22nd St.
Bcącham, C. C. (Bičiūnas),

2437 W. 69th St.
Uiighton Realty Co.,

3647 Archer Avė.

810 W. 33rd St.
F’abionas, S. L. A Co.,

809 W. 35th St.

w.

Halsted St.
Bros., 
47th St.

Archer Avė.

W. 59th St.

3114 S. Halsted St.
Hertmanavičius, J. J., 

7740 S. Green St.
Jokantas Bros.,

4138 Archer Avė.
Kazwell, S. P.,

2839 W. 63rd St.
Kelpsz, VV.,

2519 W. 69th St.
Kiras, M.

3335 S.
Kozlovvski

2525
Lucas, F. G 

4108 
Lucas G., 

3255 S. Halsted St.
Macke, K. J. & Co.,

2436
Masiulis, A. N. \ Co.,

6641 S. Western Avė.
Mickievicz, Z.,

2505 W. 63rd St.
Milaszevvich, Vincent B.,

4600 S. Wood St.
Olszewskis, A.,

3241 S. Halsted St.
Pakalnis, J.,

2547 W. 71st St.
Pietki?wicz & Co.,

2608 W. 47th St.
Rozenski, Lemont & Co.,

6312 S. Westem -Avė.
Rubin Bros.,

4155 Archer Avė.
Sinkus, J. & Co.,

6959 S. Halsted St.
Shvelnis, P. P. A Mankus,

1443
Smith,

4457
"'tanko

5076
Stasulis, F

N. Paulina St.
p. M.,
S. Talman Avė.
& Co.,
Archer Avė.

greitai. Jei reikalinga atlikti] drabužių paimti, tai reikia te
tik vadinamas “wet wash”, tai lefonuotl taip: Lafayette 9211. 
galite gauti paduotus drabu-| Skalbyklos savininkai 
žius atgal į 24 valandas arba ir Rene Calleweart ii’ sūnus, 
ankščiau. Jei reikia atlikti 
visas darbas, t. y. skalbimas, 
džiovinimas ir prosymas, tai 
darbas atliekama į laiką nuo 26 
iki 36 valandų.

Iš mažos skalbyklos, kuri 
naudojo paprastą tašką kaip 
pagalbą rankoms, ši įstaiga iš
augo į vieną didžiųjų skalbyk
lų Chicagoje, kuri samdo dau
giau kaip 100 darbininkų, vyru 
ir moterų.

Kompanija operuoja 20 tro- 
kų skalbi niąms sukolektuoti 
(surinkti) ir išplautiems par
vežti namo. Kainos už atlik
tą darbą tos pačios, ar duodan
tys skalbti drabužius gyvena 
arčiau, ar toliau nuo skalbyk
los. Ir tegul šeimininkė duoda 
daug drabužių plauti, ar vieną 
ryšulį —jos skalbiniai bus pri
imti tokiu jau noru, kaip di
džiulis užsakymas.

Kompanija patarnauja visai 
pietvakarių miesto daliai. Fak- 
tinai, ji gauna darbo iš taip 
toli, kaip 8600 North Kedzie 
Avė. Operuoja ji dideliame 
plote.

Kompanija daro viską, kad 
paduoti plauti skalbiniai ne
prapultų ir kad jie nebūtų su
žaloti. '

Dirbtuvė šios kompanijos au
ga, galima sakyti, kasdien. Nes 
ir dabar ji yra gerinama, ir da
bar įrengimai nauji boileriai, 
nauji kubilai.

Archer Ijaundry kompanijos 
tikslas yra duoti pilną vertę už 
tai, ką kostumeriai užmoka už 
patarnavimą. Jos tikslas yra 
atlikti geriausį galimą darbą.

Todėl čia įvesta yra stropi 
priežiūra, kad darbas butų at
liekamas kaip galima deramai, 
ši skalbykla gal yra vienintėlė 
skalbykla, kuri samdo chemi
ką inžinierių. Dalykas tokis, 
kad moderniškos Amerikos 
skalbyklos darbąs susidaro iš 
mechaniškų ir Chemiškų pro
cesų. Ir tokiai skalbyklai tin
kamai operuoti reikia žmogaus, 
kuris butų ir chemikas ir in
žinierius. . ‘

Skalbinius, jei arti, galima 
atnešti į skalbyklą. Už paduo
tus ofise skalbinius nuleidžia
ma 15 nuoš. Jei norima pa
šaukti, kad atvažiuotų trokas

yra

Archer Parlor Fur 
niture Mfg. Co.

savo lėšomis ir pristato tavorą 
j vietą.

šiemet, kai jau metai baigia
si, p. Kazikaitis žiuri į juos su 
pasitenkinimu. Jis mano, kad 
biznis jam sekėsi, kad vis di

desnis skaičius kostumerių su
pranta ir įvertina jo darbą. Jis 
su pasitikėjimu žiuri į ateinan
čius naujus metus ir tikisi da
ryti dar geresnį biznį.

Reporteris.
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| lietuvių judėjime, gerai pąžįs- 
tami visos Chicagos lietuviams.

Kalbamoje įstaigoje parduo
dami yra radio setai; jei reikia 
jie pataisyti, tai ir pataisomi.

P-as šilkaitis yra radio 
elektros inžinierius. Dirbo 
sai, pirm negu atidarė savo 
taigą, tyrinėjimo (research)
boratorijose keletą metų. Dirbo 
pas Howard Radio Co., kur iš
dirbami aukštos rūšies radio 
setai; dirbo Thorolas Radio Co. 
ir kitose vietose.

Taigi p. Šilkaitis atlieka viso
kį darbą,. reikalingą prie radio 
setų ir prie įvairių elektros 
aparatų. Patarimus jisai duoda 
veltui. Radio setus, kuriuos čia 

krina. Par- 
___ ___ __ ____ prieinama kai
na. Jo krautuvėje parduodami 
radio setai j vairių kompanijų, 
kaip pav. Fados, Howard, Grėbė, 
Philco, Stenite, Ariola, Baste ir 
kitų, čia galima gauti visokiu 
elektros aparatų. Trumpai kal
bant, čia yra pilna radio ir elek
tros dalykų krautuvė.

Kalbama krautuvė buvo ati
daryta pirm poros metų. Bet 
jau šiemet ir vien tik radio se
tų joje parduota apie 200 su
moje $27,000.

Pirkėjai, saRo p; šilkaitis, pa
tenkinti. Mat, jei kartais kas 
pasirodytų reikalinga taisyti, 
tai kaip radio ekspertas, p. šil
kaitis pataiso, ir, be to, jei kas 
pirkėjams nepatinka, jisai kvie
čia juos atsilankyti į krautuvę 
ir stengiasi atithisyti klaidą 
taip kad pirkėjai butų pateną 
kinti.

Jei kam reikia* pertaisyti 
nuosius radio setus, tai ir 
gali gauti čia pagalbos.

Visi dalykai, kurie yra ima
mi šioje krautuvėje, duodami, 
jei pirkėjai nori, lengvais išmo
kėjimais ir be nuošimčio.

Savininkas Juozas Kazikaitis; 
dirbtuvės adresas 4140 Ar
cher avė.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

i Eudeikių laidotuvių
I istaiįja duoda radio labai prie

Centralinis ofisas randasi ad
resu 1605 S. Hermitage avė., 
Town of Lak? apielinkėje. Kiti 
ofisai yra: 4447 So. Fairfield 
avo., 3201 S. A u bu iTi avė., 1410 
So. 49th court, Cicero, 111.

Pp. Eudeikių įstaiga yra vie
na didžiausių tos rūšies įstaigų 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe. Kodėl ji išaugo?

Reikia pasakyti, kad p. J. 
Eudeikis pradėjo praktikuoti 
šią profesiją nuo 1907 metų. 
Tai yra, šiandien jis laiko lai
dotuvių įstaigą jau 21 metus. 
Tolinus, pp. Eudeikiai yra trys 
broliai. Jie, kartu su tėvu, vado
vauja įvairiems skyriams, bet 
visi skyriai veikia kAip viena 
įstaiga. Visi dirba išvien ir tei
kia patarnavimą tokiu pat man
dagumu ir užuojauta ar tai bus 
nabašninkas palikęs turtus, ar 
vargdienis, kuris gyveno skur
džiai.

Pp. Eudeikių tėvas yra vie
nas seniausių Town of Lake 
gyventojų. Jisai gyvena šioje 
apielinkėje 40 metų, ir didžiąją 
dalį laiko buvo tai viename, tai 
kitame biznyje. Jisai yra pla
čiai pažįstamas Chicagos lietu
viams žmogus, taipjau ir jo sū
nus.

Pp. Eudeikiai patarnauja ne 
tik laidotuvėse. Jei kam prirei
kia autų vestuvėms, krikšty
noms ir tt., tai galima pas juos 
užsakyti juos. Laidotuvių for
malumus atliekant, visokias te
galės popieras ryšy j su žmo
gaus mirtimi jie padeda atpai
nioti, sutvarkyti.

Kaip jau minėta aukščiau, p. 
Eudeikis atidarė laidotuvėms 
ofisą 1907 metais. Pradžia bu
vo menka. Atidarė mažą ofisą 
su kambariu nabašninkui pa
šarvoti. šiandien tasai ofisas iš
augo į didžiulę įstaigą su kele
tu skyrių. Pp. Eudeikiai, vieni 
iš visai mažo skaičiaus grabo- 
rių Chicagoje, turi grabų san
dėlį, taip jau laiko drabužius 
įnirusiems parėdyti — taip vy
rams, kaip moterims.

Jie užlaiko net tris kariaunas 
(vežimus grabui vežti) ir 15 
automobilių. Jų laidotuvių įstai
gos koplyčia erdvi, tamsiai raus
vu medžiu tinkavota, matiniais, 
kaip bažnyčiose, langais. Tai 
buvo pirmutinė lietuvių tarpe 
tokia koplyčia, kur pašarvoja
mi nabašninkai.

P. J. Eudeikis tarpe lietuvių 
graborių gal būt buvo visuomet 
priešakyj tobulinime patarnavi
mo laidotuvėse. Ir šiandien įs- 
Uiga išrodo viena tinkamiau
siai įrengtų.

Jei reikės parvežti nabašnin
kas iš kito miesto, p. Eudeikiai 
parveš. Jei norima palaidoti ar 
išsiųsti nabašninkų į Lietuvą, 
pp. Eudeikiai gali ir tai pada
ryti. Dar nesenai, koks mėnuo 
laiko atgal, jie išsiuntė grabą 
su nabašninku j Meksiką.

patys dirba ir patys pa- 
tavorą parduoda, tai jie 
kad gali parduoti jį pi-

Tai namų rakandų dirbtuvė. 
Savininkai patys rakandus dir
ba, patys ir parduoda. Jei kas 
nori, tai gali čia užsteliuoti, ga
li pasakyti, kokių rakandų no
ri, o jau dirbtuvė jam padarys. 
Parduodama taipjau ir lempos 
ir pianai ir. kitokie namų išda- 
binimo ir gyvenimo smagumo ir 
malonumo reikmenės.

Ir kadangi šios įstaigos savi
ninkai 
dirbtą 
mano, 
giau.

Šioje vietoje kalbama dirbtu
vė randasi jau treti metai. Se
niau p. Kazikaitis turėjo tokią 
pat dirbtuvę De Kalb, III. Ka
dangi, kaip kiekvienas iš musų 
ieškojo platesnės dirvos savo 
darbuotei, tai persikėlė į dides
nį centrą, būtent į lietuvių “sto- 
lyčią” Amerikoje — Chicagą.

Biznį daro taip su lietuviais, 
kaip su kitataučiais. Ir ne ste-. 
bėtina: gavę gerą tavorą vieni 
kostumeriai prirodo kitus. O p. 
Kazickas, kai kostumeriai atsi
lanko, netingi parodyti tavorą. 
Jis kviečia visus lietuvius atsi
lankyti ir pažiūrėti jo išdirba
mų reikmenų gyvenimui; pažiū
rimas nieko juk nekaštuoja.

Archer Parlor Furniture Ma- 
nufacturing Co. parduoda pa
dirbtus savo dirbtuvėje rakan
dus kitoms krautuvėms į Chica
gos apielinkės miestelius daug-' 
menų kainomis- Dirbtuvė pati į

General Engineering 
and Electric Co.

Radio ekspertai, 3856 Archer 
Avenue

Savininkai šios įstaigos yra 
pp. M. šilkaitis (Shills) ir Mi
leriui. Taip p. šilkaitis, kaip pp. 
Mileliai yra seni Brighton Par
ko gyventojai ir darbuotojai

Central District Furniture Co
3621 S. Halsted St. iH■<
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DR. S. BIEŽIS
2201 W. 22nd St. 
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Archer Laundry Co
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Randasi ši skalbykla adresu 
3857-67 Archer Avė. ’

Geriausių linkėjimų šventėms! 
Linksmų, laimingų ir turtingų Naujų

- 1929 Metų

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

ra tat tat a tara a a ararta ra a

Senai įrengta įstaiga. Visi 
naudojami darbui įrankiai ir 
materiolas aaukštos rūšies. Jie 
nekenkia nei darbininkų svei
katai, nei skalbiniams, paduo
tiems čia plauti.

Darbas atliekama gerai ir

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

J. STANKŪNO STUDIJA
3315 S. Halsted St.

ffl a* a a

Linkime Linksmiausių Kalėdų 
visiems musų gerbiamiems kos
tumeriams ir rėmėjams ir Jų 

Šeimoms, Valdyba

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd Street

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGU NAUJU METU

Visiems draugams ir pažystamiems 
Širdingai Velija

Valdyba, Viršininkai ir Darbuotojai

UNI VERS AL STATE BANK

Senai Laukiamas
KONCERTAS

• ■ ' • • . . .

JUOZO BABRAVIČIAUS

Eighth Street Teatre
8th St. ir Wabash Avė.

Nedėlioj, Sausio-January 6, 1929
Pradžia lygiai 8:15 valandą vakare

Apart J. Babravičiaus dalyvauja dar Mrs. Rita 
Rothermel — pianistė iš Fine Arts Building ir Leon 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos.

Del užtikrinimo sau geresnės vietos įsig-ykit tikie-
tus iškalno.
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Apšildymas bakterijomis
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W. C. LUKAUS
SAVININKAS

1745 So. Halsted St
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S. D. Lachavjčiaus 
laidotuvių įstaiga

Investment 
prezidentas

Midland National
Bank žiniai paaugo

žėse begyvendamos bakterijos, 
tarytum pečiai, be perstojimo 
teikia oranžerijai apšildyti rei
kalingos šilimos.

jiems n
galimu bu

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

Tai yra lietuvių namų rakandų 
krautuvė, randasi ji adresu 3621 

So. Halsted St.; 
krautuvė

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

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

Central District 
Furniture Co.

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

Linksmų Kalėdų ir sveikų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 
pažystamiems ir pacientams

ties ir Midland National Bank 
of Chicago vardu širdingus' 
sveikinimus ir geriausius linkė
jimus Kalėdoms ir Naujiems 
Metams.

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

naujieniečiams

The Midland National Bank 
of Chicago, esantis ties Archer 
avė. ir Sacramento, artinasi 
prie užbaigimo antrų metų sa
vo operacijų. Ateinančios šven
tės bus pirmosios Kalėdos ban
ko naujame ir dailiame trobe
syje nurodytoje aukščiau vie-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams 

pažystamiems ir kostumeriams

S. P. KAZWELL & CO.
REAL ESTATE 
2839 W. 63rd St.

Yra bakterijų, kurios besi- 
maitindamos ir besidauginda- 
mos išdalina šilimos. Visi esa
me pastebėję, kad šalinėse su
krautas šienas per kai kurį lai
ką įšyla. Ta šilima ir yra atsi
radusi iš šilimą išdalinančių 
bakterijų, kurių buvo pilnas 
Šienas.

Yra bakterijų, nuo kurių iš
dalinamos šilimos aplinkinė tem
peratūra pakyla iki 70°C. Yra 
ir tokių bakterijų, kurių išdali
nama šilima pakelia aplinkos 
temperatūrą iki 110° C- Reiškia, 
ta šilima galima lengvai užvi
rinti vandenį, o kai kuriais at
vejais bakterijų gaminama Si
lpna gali iššaukti padegimą.

Bakterijų išdalinamų šilimą 
žmonės nesąmoningai išnaudoja 
daigynams apšildyti dėdami 
mėšlą ant anksti pavasarį paso
dintų daigynų (rasodų), kad 
diegus apsaugotų nuo nakties 
šalčių. Čia iš tikro šildo ne 
mėšlas, o jame esančios atatin
kamos bakterijos.

Vokietijoje yra bakterijomis 
apšildomų oranžerijų. Pririnkę 
iš medvilnės fabrikų atlikusių

Ji randasi adresu 2814 W. 
23rd PI. (VVestsidėje). Įstaigai 
vadovauja patsai p. Lachavi- 
čius, o jam padeda jo sūnūs. 
P-as Lachavičius yra graborius 
ir balzamuotoj as.

Laidotuvių įstaigą užlaiko jau 
kęturioliką metų. Turi koplyčią 
pašarvoti nabašninkui, jei kar
tais nabašninkas neparanku lai
kyti namuose, kuriuose gyveno.

P-as Lachavičius parūpina 
autus visokiems pareikalavi
mams. žmogui mirus, jisai pa
deda išlyginti visas legales kliū
tis, sutvarkyti popieras, etc.

Patarnavimus atlieka labai 
prieinama kaina.

Kaip senas Chicagos lietuvis, 
Lachavičius priklauso daugeliui 
lietuvių organizacijų.

Laidotuvėse patarnauja man
dagiai.

Ofisas atidarytas visą laiką. 
Reikalui esant, galima kreiptis 
į p. Lachavičių dieną ir naktį, 
nes ofise visuomet bus žmogus.

Nedaro skirtumo, ar nabaš
ninkas bus Westsidėje, Bridge- 
porte ar kurioj kitoje miesto 
dalyje. Atlyginimas už patarna
vimą vis tas pats. Jei žmogus 
ar šeimyna kreipiasi ieškodami 
patarnavimo, tai p. Lachavičius 
pribus laiku, kaip žadėjo.

South-West Lumber Co 
3456-60 Archer Avė.

DR. V. S. NARYAUSKAS
2435 W. 69th St.

G. & E. BURBA
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

3214 S. Halsted St.

The Buildcrs 
Company, kurios 
yra taipjau p. Wuehrman, turi 
malonių santykių su musų žmo
nėmis. Jie specializuojasi vadi
namuose Junior morgičiuose, jų 
kainos yra labai prieinamos ir 
patarnavimas puikiausias.

The Midland National Bank 
of Chicago šiais metais turėjo 
keletą taupinimo vajų ir visuo
met parode aktyvių pastangų 
didihti depozitus. Tų pastangų 
pasėkos buvo pripažinimas jų 
vertes. Kalbama įstaiga yra Na- 
cionalis Bankas, kurio direkto- 
riatą sudaro žmonės aukštos 
reputacijos ir turtingi pinigais, 
ir įstaiga užsitarnauja paramos 
iš visų žmonių, gyvenančių 
apylinkėje.

P-as Wuehrman, baigdamas 
pasikalbėjimą, išreiškė savo pa-

DR. P. Z. ZAL ATORIS
1821 S. Halsted St.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

J. F. EUDEIKIS CO.
GRABORIAI -

4605-07 S. Ęermitage Avė.

prantaiąa, randasi ir reikalingi pašukų sudeda į dėžes, užpila 
taip gyvenamiems kambariams, vandeniu ir užveisia šilimą iš- 
kaip virtuvei rakandai ir įren- dalinančias bakterijos. Dėžes 
girnai, kaurai, linoleumai, pia- sustato j oranžerijos vidų ir dė- 
nai, radio setai, lempos.

Kaip šiam laikui, kada Ka
lėdos arti ir žmonės perka do
vanas vieni kitiems, tai krautu
vėj ę yra puikus pasirinkimas 
Šventėms dovanų pirkti: vai
kams ir mergaitėms vežimėlių, 
dviratukų, visokių žaislų, o su
augusiems — lempų, cedar 
chests, gražių pagalvinių, pyp- 
koriams stalelių cigarą arba 
pypkę pasidėti ir daugybė kito
kių puikių reikmenų, tinkančių 
dovanoms ir dovanėlėms.

Reporteris.

J. P. EWALD & CO
840 W. 33 St.

Šio banko augimą atydžiai 
tėmijo daugelis bankinių įstai
gų, ir, atsižvelgiant į visas apy- 
stovas, jis pasižymėjo stebėti
nu augimu.

Bankas pradėjo biznį maža
me krautuvės trobėsyje adresu 
4191 Archer avė. vasario 2-rą 
1927 m. Gruodžio 10 dieną 1927 
metų banko depozitai jau siekė 
$769,000. Sausio 2 dieną 1928 
metų ši įstaiga pradėjo biznį 
savo naujame trobėsyje, ir šiuo 
laiku banko depozitai siekia 
jau daugiau kaip $1,300,000 
Banko turtas viršija $1,500,000. 
Depozitorių yra apie 9,000.

P-as H. F. Wuehrman, Mid
land National Banko preziden
tas, pasikalbėjime pareiškė: 
“Mums buvo smagu, kad galė
jome tarnauti žmonėms įvairių 
tautų. Musų įstaigos štabas su
sidaro iš lietuvių, lenkų, vokie
čių, airių ir čekų ir mes nejau
čiame jokios sunkenybės patar
nauti kiekvienos tautos žmo 
nėms. Lietuviams už jų nuošir
dų kooperavimą, nuolatinį dė
mesį apielinkės reikalais ir už 
jų draugingą rėmimą musų įs
taigos esame giliai dėkingi. Mes 
žinome, kad jie yra taupus žmo
nės ir tikimės, kad turėsime 
malonumo tarnauti 
ateityje kiekvienu

Šią krautuvę surasti ne 
ku. Viena, ji yra “musų” 
sted gatvėje, o kita—iškaba ma
tosi per keletą blokų. Jei eisite 
pro šalį, tai jau, manau, nesu
stoję prie lango nepraeisite: 
taip tavoras lange, kaip krau
tuvėje patraukia jūsų dėmesį. 
Tuoj matyti, kad žmonės, už
laikantys krautuvę, žino kas yra 
gražu, kas tinka geram namų 
įrengimui.

O juk reikia atminti, kad 
šiandieninė kėdė ar krėslas išsi
vystė gal iš vėjo nulauž
to ar nukirsto medžio kel
mo, ant kurio sėdėjo musų 
“bočiai”. Palyginkite tečiau, 
kad ir ne taip tolimos praeities 
rakandus, sakysime, tuos, ku
riuos lietuviai naudojo pirm 
dvidešimties arba trijų dešimčių 
metų. Koks skirtumas. Ir vis 
jie tie rakandai mainosi, darosi 
patogesni, prarankesni. Arba 
imkime jų apmušalus. Juk yra 
didžiausios firmos, kurios tik 
tuos apmušalus audžia, kurios 
samdo specialistus piešėjus tų 
apmušalų braižimams padaryti; 
kurios studijuoja apmušalų dai
lę; juk tie apmušalai sudaro vi
są dekoratyvės dailės šaką.

Ir, ot, čia pasirodo rakandų 
krautuvės savininko skonies 
svarbumas. Nes geras krau
tuvininko skonis reiškia, kad jis 
parūpins gražų savo kostume- 
niams tavorą.

Kalbamoje krautuvėje, su-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams, 
pažystamiems ir kostumeriams

F. G. LUCAS and C0.
REAL ESTATE

4108 Archer Avė.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

Archer Parlor Furniture Mafgs.
J. Kazakaitis, sav.
4140 Archer Avė.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems savo draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

A. VIZBARAS
REAL ESTATE

6409 S. Kedzie Avė.

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

miems ir kostumeriams.

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

J. N. ZEWERT & CO.
REAL ESTATE

1377 Archer Avee.



Jokantas Bros.

DR. A. J. BERTASH
3464 S. Halsted St
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DR. M. T. STRIKOL
4601 S. Ashland Avė
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Lulėvich’io

The Home of Fine Fumiture

Visiems

Stanley Loveikis

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nauma

Gera duktė
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Broliai .Jokantai, lietuviai 
statybos kontraktoriai 

4130 Archer Avė.

Juliaus 
laidotuviijftstaiga

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

ir Washte- 
prie 68-tos

musų kostumeriams ir draugams 
Linksmų Kalėdų

B-no Masalskio laidotuvių jstai 
ga randasi adresu 3307 

Auburn avė.

1748-50 West 47th St 
CHICAGO, ILL.

Ji yra adresu 3103 South 
Halsted Street.

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS 
KOSTUMERIAMS

PAUL BALTUTIS & C0.
3327 S. Halsted St.,’Chicago, III

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, pažysta

miems ir kostumeriams

Linksmų Kalėdų linkiu visiems musų 
draugams, pažystamiems ir 

kostumeriams •Visiems musų kostumeriams, pažįstamiems 
ir draugams rėmėjams linkime šv. Kalėdų 

ir laimingiausių Naujų 1929 Metų.

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

F. MICKAS
SIUVĖJAS 

4146 Archer Avė

Lietuvis kvietkius, 3316 South 
Halsted Street.

kad daugiau negertum.
Ligonis. Nėr ko rūpintis 

daktare. Aš daugiau ir norėda 
mas negaliu išgerti.

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

A. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St.

DR. V. A. SIMKUS
3343 S. Halsted St.

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė.

urėdamas tokią didelę statybą, 
;uomet kai kurie kiti kontrak- 
oriai tu r būt nei tokios neda- 
o, tai jis atsakė, kad jisai sta- 
ydavęs daug platesnėje skalėje. 
>tatyba esanti jų biznio specia- 
umas, nors tarpe kita ko jie ir 
eal estate biznį varo.
P-no Jokanto manymu, Chica- 

gos gygventojąi pinigų turi. 
3et šiemet, kaip prieš prcziden 
,o rinkimus, tai išrodė, kaip ir 
jutų abejoję, kas taps išrink
tas prezidentu, ar nepakryps 
;alies politika kitokiomis vėžė 
nis, ne kad iki šiol ėjo. Taigi 
monės laikė sugniaužę pinigus, 

Ji jojo jvestuoti juos. Dabar to
jaus dalykai pradeda keistis, 
nvestavimas ima judėti.

Per vasarą pp. Jokantai tu- 
ėjo paėmę atlikti medžio dar- 

’ją Šv. Kryžiaus ligoninei.
Beje, pp. Jokantai atliko di

lelį darbą pereitą vasarą Wis- 
:onsin valstijoj. Jie, būtent, 
astatė didžiulę rezidenciją bu

vusiam Chicagos policijos komi- 
Michael Hujrhes, o

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos linkiu 
visiems savo draugams ir pacientams

lomenui
i tą, mažesnį vasarnamį pasta- 
ę dabartinio policijos komisio- 

nieriaus padėjėjui, Jim Moon- 
jy’iui. šie trobesiai pastatyti 
Gorden’e, Wis., arti Uclear 
uake.—Reporteris.

P-nas J. Lulevich yra lietuvis 
rraborius ir balzamuotojas. Ji- 
3ai paduotu aukščiau adresu lai 
ko ofisą ir koplyčią. Koplyčia 
erdvi, ir vietos pakankamai net 
labai skaitlingam žmonių buriui 
susirinkti. Vieta gražiai ir pa
togiai įrengta — kaip tik pri
dera toms liūdnoms apeigoms, 
kurios atliekamos laidotuvių 
Įstaigose.

P-nas Lulevich ne tik atlieka 
laidojimo patarnavimus, bet ir 
padeda sutvarkyti visas legales 
popieras ir suteikia kitokius pa
tarimus.

Tai yra patyręs ir žinąs savo 
profesiją žmogus. Jisai yra 
dirbęs pas Western Gndertak- 
ing Co. Praktikavo kaip balza- 
imuotojas Hurson Undertaking 
kompanijoj — vienoj didžiausių 
šios rųšies įstaigų Chicagoje. 
Profesijos • diplomą gavo iš 
VVarshom Shool of Sanitary 
Science and Embalming.

Seniau turėjo laidotuvių įstai
gą Kenoshoj, Wis. Taigi nors Į Daktaras, šiandien tamsta vėl 
Chicagoje laidotuvių įstaigą | girtas, o kiek aš kartų sakiau, 
atidarė nesenai, bet yra patyręs 
savo profesijoj žmogus.

P-nas Lulevich parūpina au
tus laidotuvėms; parūpina juos, 
kai reikia, vestuvėms ir krikš
tynoms. Jei kartais pasitaiko 
žmogui mirti ligoninėje, tai na- 
bašninką pargabena iš ligoninės. 
Jei pasitaiko žmogui mirti kita
me mieste, tai, giminėms ar 
draugams norint, jis pargabena 
nabašninką iš kito miesto Chi- 
cagon.

P-nas Lulevich yra mandagus 
žmogus, malonaus budo, ir tokis 
žmogus kaip tik ir tinka patar
nauti tokiuose liūdnuose atsiti
kimuose, kaip laidotuvės.

Mokslą yra ėjęs p-nas Lule
vich Vilniuje, kur baigė šešias 
gimnazijos klesas. Po to, mo
kinosi ir baigė kariškąją Alek
sandro mokyklą Maskvoje.

Linksmų Kalėdų ir daug sveikatos link u 
visiems savo draugams ir pac’enta- ;s

Aleksandro Masals 
kio laidotuvių 

įstaiga

turėti omenė- 
žmonėmsCEO. JOKUBONIS

1747 S. Ha’stcd St.

—Kur gi tamsta savo dukre
lę išleidai? Girdėjau į Kauną.

—Taigi, į Kauną. Gal ten ko
kią tarnybą gaus, nes namie 
nenori jokio darbo dirbti.

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

DR. C. Z. VEZELIS
4645 S. Ashland

Brighton Parke randasi dide 
ė įstaiga visokio medžio mate 
’iolo: lentų, langų, durių ir t. t 
ra įstaiga daro didelį biznį s’ 
etuviais. Patarnavimas pa 

-uos greitas ir mandagus. Me 
Ižio materiolas prieinamomi 
dainomis. Jei kam dabar yri 
Skalas įsigyti medžio materio 
o, malonėkite atkinkyti ► šią įs 
aigą. Įstaigos vardas: Soutt 
Vest Lumber Co., 3456 Archei 
Avė.

Įeini šion krautuven 
lomi. Kvietkynu kvėpuoji, tar
tum ne Chicagoje esi. Oras ty
ras, taip ir norisi ilgiau pavu- 
voti. ,

O aplinkui ant lentynų, ant 
stalų, sienose po stiklais — gė
lės ir gėlės. Vienos jų gyvos, 
kitos dirbtinos, bet visos tokios 
gražios, kad Širdį traukia.

Pilna kvietkų — bukietai, 
pintiniai, kryžiai ir širdys iš 
kvietkų, įvairios formos.

Prireikia jums gėlių — čia 
gausite. Prireikia kokią nors 
formą iš gėlių padaryti — čia 
padarys į valandą, į porą ar tre
jetą valandų laiko.

P-nas Lovick tartum kviet- 
kiaus darbui ir bizniui išaugęs 
— malonus, ramus, mandagus. 
Gal būt, kad kvietkius kitokis 
ir negali būti: juk gyvenant ir 
dirbant tarp gėlių žmogus pa
mažu pats turi persiimti ramia 
vietos “dvasia”. O p. Lovick 
jau ne pirmą dieną ir nebe pir
mus metus šiame biznyje. Jisai 
jau turi gėlių krautuvę penkio- 
liką metų. Jaunesnis būdamas 
dirbo pas kitus kvietkininkus. 
Kai padirbo pas kitus, kai išmo
ko profesijos, atidarė savo 
krautuvę, ir juo toliau, tuo pla
tesnį biznį daro ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir kitataučių.

P-nas Lovick suteikia kviet- 
kas įvairiems parengimams, iš
puošia sales bankietams, parūpi-

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJU METU

MUSŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS, 
RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS
M. J. KIRAS

3335 So. Halsted Street

kitą įstaigą, 
savo budu ir 
geriausia ir

Tai yra vieni seniausių lietu
siu kontraktorių Chicagoje. šį 
nznį jie jau varo per 15 metų.

Pereitą vasarą statyba, abej
ai, didžiumai kontraktorių ėjo- 
i ne geriausia. Ir visgi pp. Jo
lantai pastatė daugiau kaip 10 
lidesnių ir mažesnių trobėsių.

Pastaruoju laiku atrodo, kad 
’alykai pakitės. Daugiau žmo
nų pradeda klausinėti ir teirau- 
is apie statybą, daugiau ima 
domauti. Tai yra ženklas, kad 
galima tikėtis statybos atgiji
mo.

Pp. Jokantai jęi-eitu laiku pra- 
čs statyti keletą iftimų: du 
>ric 68-tos gatvės 
aw Avė., vieną — 
r Talman Avė., vieną — prie 

59-tos ir California Avė. Taip- 
au planuoja statymą keturių 
amų Northsidėje, apie 3300 ir 
iachest Avė.

P-nai Jokantai ne tik užsiima 
tatyba naujų namų, jie atlieka 
r taisymo darbus.

Dar jie turi padarę planus 
tatyti didžiulį trobesį adresu 
122-24 W. Irving Blvd. Kai 
>astatys, tai bus trobėsis su ke- 
uriomis krautuvėmis ir 24 flia- 
ais gyvenimui.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
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PETER BARSK1S t
Furniture House

P-nas Masalskis — vienas se
niausių lietuvių graborių Chi
cagoje. Toje profesijoj dirba 
jau 17 metų. Patsai laiko lai
dotuvių įstaigą nuo 1918 metų; 
tai jau bus 15 metų. Jo įstai
ga visą šį laiką randasi toje pa
čioje vietoje — Auburn avė., 
prię 33-čios gatvės.

P-nas Masalskis plačiai pa
žįstamas Chicagos lietuviams. 
Priklauso keliolikai lietuvių j 
draugijų. Yra patarnavęs dau
geliui lietuvių liūdnose valan
dose ir, be abejonės, dar ne vie
na lietuvių šeimyna kreipsis į jį 
ieškodama jo patarnavimo.

Pernai p. Masalskis, kad tin
kamiau patarnauti, įrengė pui
kią koplyčią — tokią, kokių ir 
kitataučių tarpe ne daug rasi. 
Vieta rimtai ir dailiai ištaisyta; 
koplyčioje vargonai; tai maža 
bažnytėlė.

P-nas Masalskis turi daug 
darbo. Kai kurie žmonės gali i 
stebėtis dėl to. Bet reikia ži
noti, jog tokioje profesijoje, 
kaip p. Masalskio, tinkamas 
žmogaus budas, jo širdinga už
uojauta svetima vargui, jo no
ras pagelbėti nelaimėje, sura
minti lindėsiu suspaustą šeimy
ną daug reiškia, kad žmogus pa- Į 
sirinks tą, o ne 
P-nas Masalskis 
patarnavimu kuo 
pasižymi.

Pagalios reikia 
je, kad kai kuriems 
ar dėl vietos stokos ar’del ku
rių kitų apystovų, neparanku 
laikyti nabašninkas namuose 
Tad kur kreipsis žmonės ieško
dami vietos nabašninkui? J lai
dotuvių įstaigą. O p. Masals
kis, kai jau minėta, turi puikią 
koplyčią.

Be to, p. Masalskis neatsisa
ko patarnauti, jei yra reikalin
gas autas. Kai kreipiasi pas jį 
jisai duoda autą ir kunigui pas 
ligonį nuvežti, ir nabašninkui iš 
ligoninės parvežti, jei kartais 
miršta žmogus ligoninėje, ir 
šiaip neatsisako rodą duoti ir 
pagelbėti, jei tik jo galėję yra 
pagelbėti.

Visa tai lietuviai supranta ir 
atjaučia, ir todėl ne stebėtina 
kad taip daug žmonių ieško p. 
Masalskio patarnavimo.

Town of Lake apielinkėje, ku 
n yra tirštai apgyventa lietu 
ziais, randasi gražiai įrengt 
danų krautuvė. Toje krautuve 

I je pianai yra parduodami vi 
[ jiems vienoda kaina.

Reikia pastebėti, kad savinin 
’cas .šios krautuves pnrduod- 
tik pirmos rųštes ir greriausli 
šdirbysčiti pianus, Jei kas nor 
kalėdoms įsigyti gerą pianą i 
šmokinti savo vaikus skambi, 

t i pianą, tai gali šioje krautu 
vėjo įsigyti labai gerą pianą 
da pianą galima pirkti už casl 
irba lengvais išmokėjimais. Jc 
kas perka už cash, tai yra nu 
eidžiama 10 nuošimčių; o jc 

kas perka išmokėjimais, tai ne 
reikia mokėti jokių nuošimčių 
Vadinasi, sąlygos labai geror 
Lietuviai gali pasinaudoti tokii 
naudingu patarnavimu.

ši krautuvė vadinasi: Bu 
ehinski Piaho Co., 5054 Sout’ 
\shland avė.

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

JOHN SAIKUTIS 
BUCERNE IR GROSERNE

1810 S. Halsted St. Tel. Canal 5821

NAUJIENOS, Chicago, III.
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na gėlių krikštynoms, vestu
vėms, pagrabams. Jisai augi- 

į na kvietkas ir išpildo Užsaky
mus, kokius tik jo kostumeriai 
nori. Ir visai tai atliekama grei
tai, gražiai ir prieinama kaina, 
čia pat galima gauti pulkit; dė
žių ir indų gėlėms sudėti — to
kių, kurie gali būti papuošimu 
kiekvienam namui.

jų Metų linkime visiems musų 
draugams, pažystamiems ir kos-

liiiii iittmirmit oiio

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems musų draugams, 

pažystamiems ir kostumeriams

A. BIELSKIS
APTIEKORIUS 

1900 S. Halsted St.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
velija draugams, kostumeriams ir 

pažįstamiems

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. v

Tel. Boulevard 4552. Chicago, III.




