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Antanas Girskis Išgelbėtas Nuo Elektros Kėdės
Už B. Walkerio nužu 
dymą nubaustas 

15 m. kalėjimo

Du žmonės žuvo, 26 
pasigendama Chi- 

cagos gaisre
M

VMM

Lietuvos Naujienos

Vakar kriminaliame teisme įvy 
ko Girskio bylos svarstymas

Eksplozija ir gaisras sunaikino 
didelį grudų elevatorių prie 
28 gatvės

Lietuvis Antanas Girskis va
kar ištruko nuo mirties, kuo
met teismas parodė jam mie- 
laširdingumą ir atsižvelgdamas 
i gynėjo advokato F. J. Fer- 
lic prašymus, paskyrė penkioli
kos metų kalėjimo bausmę už 
Bert Walkerio nužudymų.

Girskį nuo elektros kėdės iš
gelbėjo ne vien advokato gabu
mai ,bet draugai ir lietuvių vi
suomenė, kuri jo likimu užsiin
teresavo ir kreipėsi į teisėjų 
Philip L. Sullivan su prašymais 
nepaskirti perdaug žiaurią baus
mę žmogžudyste apkaltintam 
lietuviui.

Susirinko virš 20-tis liudi
ninkų

Antano Girskio bylos svars
tymas įvyko vakar rytų krimi
naliame teisme, prieš teisėjų 
Philip L. Sullivan, septintam 
kriminalių rūmų aukšte. Dar 
anksti rytų, apie jėvynias, pra
dėjo rinktis liudininkai ir šiaip 
lietuviai, suinteresuoti byla ir 
norį jos svarstymą išgirsti. Ar
tinantis dešimtai valandai, bū
rys augo, ir buvo galima pri- 
skaityti apie dvidešimts liudi
ninkų ir kita tiek smalsuolių.

“BailTfų” lydimas pasirodė
■ Girskis

Apkaltintasai lietuvis Anta
nas Girskis pasirodė teismo sa
lėje apie 10:30 vai. lydimas 
dvejų, žvaigždėmis apsikabinė
jusių “bailiffų”, kurių vienas 
vienoje pusėje, kitas kitoje pu- 
sėje išstovėjo prie sėdinčio 
Girskio per visų bylos eigą.

f Jis buvo gerokai išbalęs, ma
tomai nesiskutęs K dieną, dvi, 
nervintas. Bailiomis akimis 
dairėsi aplink, kartais patėmy- 
damas giminių ir draugų užuo
jautos žvilgsnius.
Girskis ir liudininkai susijau

dinę
Bet niekuo neparodė, kad

juos pa t ėm i jo. Sėdėjo šaltas, 
užsimąstęs apie galimų likimų. 
Jo rankos, sugniaužtos, laiks 
nuo laiko sudrebėdavo.

Gal toks pats susijaudinimas 
pasireiškė ir tarp kai kurių liu
dininkų, kurie gerai žinojo, kad 
nito to ką jie sakys, priklausys 
kokią bausmę teismas Girskiui 
paskirs.

(Tęsinys ant 6-to pusi.)

Chicago.—Vakar dideliame 6 
augštų grudų elevatoriuje San
ta Fe geležinkelio yarduose, 
prie 28 gatvės ir pietinės Chi- 
cagos upės šakos, kilo eksplozi
ja ir gaisras, kuriame, kaip spė
jama .žuvo du darbininkai, 6 
skaudžiai apdegė, du jų gal mir
tinai ir 26 darbininkų pasigen
dama. Keli gi išsigelbėjo.

Eksplozija kilo viršutiniuose 
augštuose ir nunešė elevato
riaus stogų. Tuoj po to kilo 
gaisras, kurį gesinti labai truk
dė stoka vandens pervadų. O 
elevatoriuje buvo 1,350,000 bu
šelių grudų. Vėliau užsidegė 
ir kitas elevatorius, kuriame 
yra .1,000,000 bušelių grudų. 
Ar jį pasiseks išgelbėti, dar 
nežinia, nes ugnis dar tebesiau- 
čia. Nuostoliai siekia $1,000,- 
000.

Vėliausios žinios iš gaisro 
vietos sako, kad tik vienas dar
bininkas liko užmuštas eksplo
zijoj, 9 gi darbininkai apdegė 
ir vieno pasigendama. 27 , gį 
darbininkai išsigelbėjo. Užmuš
tas yra Walter Brazel, 2343 
S. Spaulding Avė., kurį eksplo
zija išmetė iš elevatoriaus ir 
numetė paupyn.

Išvogė ir brutaliai nu 
žudė Rock Island, III., 

mergaitę

tilto ant ledo Rock 
pastverta netoli jos

vai. ryto jos patėvis

Linksmų Žiemos Švenčių 
Linki Visiems Savo Draugams 

ir Skaitytojams
II

Naujienos

£ S - | ; J

Rooseveltas rustau 
ja ant Hooverio

Automobilius užmušė 1 
sužeidė

Arklys pigesnis už 
antį

Rokiškis. —Rokiškio turguje 
riebių antį parduoda už 4 lt. 
50 et., o raki į—už 3 litus. Ark
liu dar galima dirbti, žmonės 
sknudžiasi, kad taip pigus ark
liai, nėr iš kur gauti pajamų. 
Nors antys jau brangios butų, 
bet mažai kas jų turi.

Plėšikai Klaipėdos kra
šte nužudė du žmones

Rooseveltas nugina tikrinimus, 
kad jis atsisakęs kooperuoti 
su Hooveriu užsienio klausi
mais

darbiniu- 
kitas gal 
10 darbi-

darbininką, > 11 —Li—----
. Chicago.— Vienas 
kas liko užnąuštas, 
mirtinai sužeistas ir
ninku lengvai sužeista, kai au
tomobilis pervažiavo visas už
tvaras ir įvažiavo į būrį taisiu
sių gatvekarių bėgius darbi
ninkų. Nelaimė atsitiko prie 

prezidentui 4349 Lincoln ' Avė. Užmuštasis
Loitibardo, 51 m.,

, Kritiškai su
lų išrišime ir atsisakant pagel- žeistas Frank Polino, 46 m.,
bėti paskirti komisijų, kuri ves- Važiavęs automobiliu* Edward 
tų derybas,— jis prezidentas, Wessling, 7139 Lowe Avė., deš- 
irgi daugiau nebesirūpins tuo rų išdirbėjus,į sakoma, buvęs 
dfiiiaimn ir ii naliks anrpst.i i<3 '* ,

Washington, gr. 23. —- Pre
zidentas Hooveris paskelbė, 
kad išrinktąjam ] 
Rooseveltui ir demokratams ąt-iyra Frank r.__
sisakant kooperifoti karo sko- 2342 Roscoe Si.

klausimu ir jį paliks spręsti • girtas.
■' I: : ' I --*į'

Japonijoje susikūrė 
fašistinė partija

Prie jos prisidėjo ir 33 seimo 
atstovai. Vilioja ūkininkus ir 
smulkiuosius biznierius

19 žmonių žuvo gaisre 
Tokio

Kaunas.—Lapkr. 28 d., apie 
2 vai. naktį, Pagėgių apskr., 
Piktupėnų bažnytkaimy pikta
dariai per krautuvės langų į- 
lindo į tos krautuvės savinin
ko Genio butų. Savininkas ir 
jo šeima išgųsdinti pradėjo 
šaukti. Piktadariai paleido į 
juos kelis šuvius, kuriais vie
toje buvo nukauti krautuvės sa
vininko žmona Genienė ir jos 
sūnūs. Pats savininkas buvo 
sužeistas. Piktadariai nepaste
bėjo nuošaliau gulėjusios Ge
nių dukters. Įvykdę žmogžu
dystę, jie pradėjo ieškoti pini
gų ir kitų vertybių. Tuo metu 
mergaitė išlindo per langų ir 
pakėlė triukšmų. Pradėjus 
rinktis žmonėms, piktadariai 
suspėjo pabėgti.

Apie įvykį tuoj aus buvo pra
nešta policijai. Auštant Bitėnų 
kaime pasienio policija paste
bėjo įtariamus asmenis, tačiau, 
policijai pradėjus sekti, jie pa
sislėpė. Apie 6 vai. pasienio po
licija. tuos įtartinus du asme
nis suėmė netoli Tilžės tilto.

Tokio, Japonijoj, gr 23. —19 
žmonių žuvo, 32 žmonių pasi
gendama ir galbūt yra žuvę, 18 
žmonių liko sužeista dideliame 
gaisre Tokio biednuomenės 
kvartale Fukagawa.Tokio, gr. 23. — 3,500 dele

gatų susirinkime tapo sukurta 
nauja politinė partija—grynai 
fašistinė ,kuri pasivadino Na- 
cianaline Lyga. Jų sukurė Ken- 
zo Adachi, buvęs vidaus rei
kalų ministėris, kurio taktika 
nuvertė Minseito kabinetų ir 
nustūmė Japoniją nuo aukso 
pagrindo.

33 seimo atstovai atsimetė 
nua savo partijų ir prisidėjo 
prie naujosios fašistų/ partijos. 
Fašistai turės savo vėliavų ir 
uniformų dėl jaunuolių.

Adachi savo kalboj pareiškė, 
kad jo partija atsižada ekono
minio liberalizmo ir sieksis kon
troliuojamos ekonomijos, kad 
tuo pakelti perkamųjų žmonių 
jėgų ir pašalinti1 nedarbu. Jis 
taipjau siūlė, kad vieton kabi
neto butų sudaryta nacionalė 
valstybės taryba, atsakominga 
prieš mikado.

Programoj kontroliuojamoji 
ekonomija apsiryboja tiktai 
kontrole ant visuomenės aptar
navimo įmonių ir transportaci- 
jos. Programas siūlo visų eilę 
naujų taksų, gudriai sugalvotų, 
kad vilioti ūkininkus ir smul
kiuosius biznierius.

10 dienų šventės Meksikoj

Mexico City, gr. 23. *— Visi 
valdžios departamenati, iš
ėmus kongresų, užsidarė vakar, 
tad duoti federaliems darbi
ninkams 10 dienų atostogų lai
te švenčių. Darbas atsinau
jins sausio 2 d.busiančiųjam prezidentui, Kar

tu tapo paskelbtas ir susiraši
nėjimas su Rooseveltu, iš kurio 
matyt, kad Rooseveltas atmetė 
visus siūlymus prisidėti prie 
skirimo komisijos ir abelnai 
skolų klausimo rišimo, kad ne
imti ant savęs jokios atsako
mybės ir nesuvaržyti savo vei
kimo po užėmimo prezidento 
vietos.

Šis prezidento Hooverio pa
skelbimas labai nepatiko Roo- 
seveltui ir jis piktai atsakė, kad 
jis niekad neatsisakęs koope
ruoti su Hooveriu karo skolų 
rišimu. Mat viename laiške 
Rooseveltas pasisako ,kad jis 
sutinka, kad Hooveris paskir
tų preliminariam 
komisijų ir paskui praneštų 
jam, Rooseveltui, apie tyrinėji
mų eigų; taipjau jis sutinkųs 
bile kada pasitarti su* preziden
tu. Rooseveltas sakosi, kad 
jis tuo parodęs sutikimų prak
tiškam kooperavimui ir todėl 
stebisi kaip prezidentas galėjęs 
skelbti, kad jis atsisakųs koope
ruoti.

Po to tapo paskelbta apie 
tolimesnes derybas su Roose
veltu, kurias vedė valstybės 
sekretorius Stimson su Roose- 
velto draugu. Roosevetlas ir. 
čia atsisakė kooperuoti ir dagi 
pritarti skirimui skolų tyrinė
jimo komisijos, nes jis gali bū
ti surištas tos komisijos reko
mendacijų.

tyrinėjimui

15 m. mergaitė nušovė 
tėvų kam neleido eiti 

j partę
Newport News, Va,., gr. 23. 

—Pasak policijos, Frances Las- 
siter, 15 metų mergaitė, nušovė 
savo tėvų, kam jis neleido eiti 

( sekmadienio mokyklos partę. 
Tėvas jau buvo sutikęs jų leis
ti j partę ir pradėjo ieškoti jai 
rakto, kuomet ji pastvėrė re
volverį ir savo tėvų nušovė tri
mis šūviais.

Nuodingų dujų bomba 
Viennoje

Miami, Fla., gr. 23. — Chi- 
cagos meras Cermak atvyko į 
čia atostogoms kartu su išrink
tuoju* Illinois gubernatorių Hor- 
ner.

Cermak pareiškė, kad Chica
go rengiasi prie alaus, bet kad 
. is netiki, kad alus praeitų da
bartiniame kongreso posėdyje.

Horner gi sako, kad Illinois 
egislatura ateinančiame posėdy 
praves pardavimo taksų bilių 
ir įves specialius pardavimo 
taksus visoje valstijoje.

pabė- * 
gę žmogžudžiai, kurie buvo į- 
silaužę į Genio butą. Vienas 
suimtųjų turi, greičiausiai, su- 
klastuotą pasą. Antras jokių 
dokumentų su savimi neturėjo, 
tačiau jį pasienio policija pa
žįsta. Jis yra brolis garsaus 
pėlšiko Juozapaičio, kuris prieš 
1 metų buvo nukautas ant 
Tilžės tilto. Siumtas Juozapai- 
tis buvo sužeistas. Pas jį ras
ta 3 revolveriai, įvairių raktų 
ir kitokių įsilaužimo priemonių. 
Pas jo bendrą rasta 2 revolve
riai.

Wilson, N. C., gr. 23. — Fer
meris Rodney Eatman, 28 m., 
cirviu užmušė savo žmoną ir 
du vaikus ir tada pats nusišo
vė.

Taraškevičius nuteistas
8 metams

Vienna, gr. 23. — Dvi nuo
dingų dujų bombos sprogo cen- 
traliniame Austrijos pašto tau- 
pimo banke ir išvaikė kelis šim
tus žmonių, šešias bombas 
banke padėjo nepažintas žmo
gus, kurių 7 betgi tik dvi vžsi- 
degė.

Viskas rodo, kad tai yra fa
šistų darbas. Kelios dienos at
gal Arbeiter Žeitung paskelbė, 
kad fašistai turi įsikūrę slaptų 
nuodingų dujų dirbtuvę 
nimui diVjų dėl fašistų 
luotų burių.

Sąryšy su eksplozija 
žmogus tapo areštuotas.

Varšuva. XI. 30 Elta, žinio
mis iš Vilniaus, lenkų teismas 
nuteisė buvus} seimo atstovų 
gudų tautinės mažumos vadų 
Taraškevičių už tariamų prieš 
valstybinj veikimų 8 met. sun
kiųjų darbų kalėjimo. Taraš
kevičius jau anksčiau buvo vie
nų kartų nuteistas 12 metų ka
lėti.

Woodsfield, O., gr. 23. — 
Jaunų vyrų ir merginų rasta 
nušautus automobily 
Lewsville.

Siūlė alų, bet senatoriai 
atmetė

Moline, III., gr. 23. — Neži
nomi piktadariai pastvėrė gryš- 
tančių iš darbo Rose Gendler, 
22 m. iš Rock Island, pardavė
ją Davenport, Iowa, departa- 
mentinėje sankrovoje, ją bru
taliai nužudė ir jos lavonų nu
metė nuo 
u’pėj. Jų 
namų.

Apie 5
Jacob Mark, smulkus Rock Is- 
land biznierius, ir jos motina 
rado duryse užkištų raštelį, kad 
jų mergaitė yra pastverta, bet 
sveika ir kad tėvai turi sumo
kėti $2,000. Liepia taipjau 
nepranešti policijai.

Ryte netoli tilto gyvenantis 
Henry Beck rado ant ledo mai
šą, kuriame bi/vo mergaitės la
vonas. Jos galva buvo sutriuš
kinta, burna užrišta, taipjau 
kietai surištos rankos, jos dra
bužiai bttvo sudraskyti. Beck 
sakosi apie 1 vai. naktį girdė
jęs, kaip ant tilto sustojo au- 
toipobilis, užgeisno šviesas, pas
kui girdėjęs šauksmų, vėliau gi 
automobilius ni?važiavęs. Spė
jama, kad mergaitė buvo nu
mesta ant ledo prisvaiginta, bet 
dar gyva. Matyt, norėta ją j- 
mesti į vandenį, kad prigertų, 
nes toj vietoj ledas buvo ply
nas ir naktį atrodė kaip van
duo. Ant tilto rasta ir krau
jo, kurį pastebėjo du vaikai ir 
pašaukė Beck, kuris ir rado la
voną.

vienas

j.| ’.-'j 1 ' I p- ■ ‘ C? f

Peoria, 111., gr. 23

Pen

m. kair juos skleidę tarp
V i.

fiT

1 4

gami- 
gink

Athenai, gr. 23. —Gaikijos 
apeliacijų teismas ateinantį an
tradienį svarstys Samuel In- 
sull išdavimų Jungt. Valstijoms.

Rado griuvėsiuose mergaitės 
lavonų

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Gal būt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Kalėdos busiančios šlapios ir 
šiltos, gal kiek šalčiau bus pir
madieny.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:-

Kewanee, Iii., gr. 23 
ki vaikai, visi jaufnesni kaip 15 
m., prisipažino per metus laiko 
dirbę iš švino nikelius ir de
šimtukus 
žmonių.

netoli

Nušovė plėšiką ir pats 
žuvo

Chicago.—Trys plėšikai Wr 
kar po piet užpuolė Common- 
wealth Edison Co. skyriaus San
krovų 4231 W. Madison St. Įvy
ko susišaudymas su privatiniu 
detektyvu Emil C. Nelson, ku
ris buVo pastatytas saugoti 
sankrovą. Persišaudyme vienas 
banditų liko nušautas vietoj, ir 
kitas galbūt irgi peršautas, bet 
vistiek įstengęs pabėgti. Mirti* 
nai sužeista liko ir pats Nel
son, kuris pasimirė nuvežtas li
goninėn.

Kasi
nėjant griuvėsius rastas lavo
nas jaužnos mergaitės, kuri žu
vo eksplozijoj ir gaisre S. $. 
Kresge sankrovoj. Manoma, kad 
ji yra Genevieve Arter, 19 m., 
pardavėja. 11 žmonių apdegė ir 
sužeista bėgant iš sankrovos.

Washington, gr. 23. — Se
natorius Hiram Bingham, re- 
publikonas, pasiūlė senatui pro
gų skubiai pravesti alaus lega
lizavimo bilių. Jis turėjo įne
šęs savo bilių ir kai priėjo prie 
svarstymo, tai jis pasiūlė savo 
bilių pakeisti atstovų buto pri
imtu Collier bilių*. Tokiu budu 
alaus bilius galėjo būti svars
tomas be jokio susitrukdymo. 
Bet demokratai senatoriai to 
nepanorėjo ir paliko Collier bi
lių eiti per visus komitetus iki 
ateis senatan reguliariu keliu, 
kas ims apie mėnesį laiko. O 
nepanorėjo tik todėl, kad ne
duoti republikonams garbės, kad 
tai jie pravedė senate alaus bi
lių.

Harrisburg, III., gr.
Trys plėšikai uždarė kalėjime 
naktinį miestelio policistų ir 
tada išplėšė tris sankrovas ir 
garažių.

23.
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Dar turime labai Gražių Kalėdinių
Laiškų ir Atviručių
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Trys ukrainiečiai lenkų 
pasmerkti mirčiai

Trys jau-

Pasiskubinkite pasiųsti savo 
draugams ir giminėms, kad jie 
gautų dar prieš Kalėdas. 

Kaina 5c.
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Del Žiemos Švenčių
Pirmadieny, gruodžio 26 d. 

Naujienos neišeis ir Naujienų 
raštinė bus uždaryta Sekmadie
ny ir Pirmadieny.

NAUJIENŲ ADM.
• 1 . .

Varšava; ;gr. 23 
ni ukrainiečiai, Vasil Bilas, E. 
Stanelepšyn ir Mf. žurakovski, 
tapo Lvovo teismo pasmerkt 
mirčiai už ginkluotų užpuolimą 
ant pašto Grodeke gruodžio .7 
d. Pirmieji du bus pakarti, o 
žurakovskiui prezidentas mir
ties bausmę pakeitė 16 
Įėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI S 
BVENTADtfeNlAIS NUO 9 IKI 1 VAL.



Lietuvon Vikingų Keliais
taip pataria Lietuvos bankai
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deive

MUSU DRAUGAMS

Kitur karingos iš vai?!

laiką

LACHAWICZ IR SUNAI

PAGRABŲ VEDĖJAI

BALSAMAVOTOJAI

su plačia šypsena pfc

Peoples Furniture Kompanijos 
Valdy ba, Direktoriai, Darbininkai

Pagrabii kainos ątatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, sympatiškas, patarnavimas

krantai! ir
Žiūrint į Lietuvos ,* 
čiuosi kai]) kitą sykį
Balboa

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAMS

•ia”-—girdžiu atsako 
Einu prieangiu, Nur

degę ir todėl 
os išžiuros.

magiai

ir Jame pražystą, 
1 jurą, jau- 

i Vasco 
kuris atidengė Paci-

p. X. bru|i$m
P-nas pradedą
gerklę ir plaučius

THE STOCKYARDS NATIONAL BANK 
ĄND 

THESTOCKYARDSTRUST&SAVINGS BANK 
of CHICAGO

4150 South Halsted Street ’

Linkime Linksmiausiu 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir Velijame, kad ateinanti 
NAUJI METAI 

butu kupini gerovės, i 
kuriuos mes žiūrime su 

pilnu pasitikėjimu.

Didžiosios Lie- 
visi jie tarpe 
rusiškai, retai

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS 

IR PACIENTAMS

Cicero, III.
1439 S. 49th Ccurt
Telefonas Cicero 5927

Chicago, III.
2314 West 23rd Place 

Telefonas Roosevelt 2515-2516

A. JUOZAITIS, D. D. S. 
3261 South Halsted Street 

Phone VICTORY 5018

Mano širdis pradeda plakti 
greičiau. Vartau man paduo
tus popierius, žiuriu septyni 
puslapiai prirašyti rašomąja 
mašinėle. Giliau įtraukiu kva
pą, atsidustu ir pradedu ati
džiai skaityti, (Bus daugiau)

3202 So. Halsted Street
Phone Victorv 1039

Rašo Dr. C. Kasputis

“Smiltynė.”
Tai viena artimesniu ir my

limiausių vietų, kur klaipėdie
čiai Vasaros laiku važiuoja 
pasilsėti, pasimaudyti, geros 
muzikos pasiklausyti ir pažai-

ir vokiečių, 
matyt, visur 

plėtojasi, 
pamatęs daug 

■j; * jvekiotąičių ; ir 
dėvinčių visokias 
“pajamas”, kaip ir 
* ežero pliažų.

«

Linkimų Kalidų Viliemi Draugami g 
ir Koitumeriams U

kas bus? P-nas X. lėtai ir la
bai rimtai iš portfelio ištrau
kia popieros lakštų glėbį ir man 
juos paduoda. Priimu atsargiai, 
beveik drebančia ranka. Dar 
sykj apsidairau, žmonių nesi
mato. čia tiktai mudu, pa
minklas, suolas, pušys, kryžiai, 
nu ,ir po žeme apkapoti ir vi
saip sužaloti kareiviai. Ant pa
minklo žvirblių būrys pešasi 
tarp savęs ir čirškėdami gadi
na tylą ir muSų rimtą nuotai-

Iš “kurbauso” puikus kelias 
veda per pušyną į jurą. Eiti 
priseina maždaug vienas kilo
metras — apie amerikonišką

Tuoj prie laivų stpties ran
dasi “Cadpo” sų puikiu ręsto? 
ranų. ir parku pušyne, kur po 
piet ir vakarais būna koncer
tai ir visokios pramogos. Ten 
taip pat yra tenniso ir kilų 
sportų aikštė.

Nekuria senesnių chicagic- 
čių, gali būt, atmena buvusį 
“Saus Souci” parką, kas fran- 
euzų kalboje reiškia ‘‘be rū
pesčių”. Tai maždaug pana
šiai išrodo Smiltynės “casino”, 
arba “kurhaus” — tiktai čia 
gamta nesulyginamai puikes
nė, o ] 
gražiai

Prandu, kad j<u «»ų prisįrftygp *u 
savą išdirbysce Naujų čeveryki]. 
prieinama kaina. Ai esu pirmas iš 
Hetuvių. kuris užvedžiau lietuvių 

ČEVERYKŲ DIRBTUVE

44.05 So, Fąirfield Avė. 
m-

DR. N. ZACOVITCH
DENTISTAS

Gražiame pušyne pakely yra 
dar vienas restoranas. Praei
nant turėjome atsistoti ir pa
klausyti restorano orkestro 
smuikininko. Artistas tikroje 
prasmėje to žodžio. Visur yra 
gražių kioskų, kur galima 
gauti laikraščių, cigąretų, 
saldainių ir lt.

Pušynas, matyt, tvarkomas 
ir prižiūrimas gerai. Visur 
švaru ir jaukų. Vielomis pa
kabinti metaliniai krepšiai po- 
pierai ir sąšlavoms.

Pakely matosi daug elegan
tišku vokietaičių 
Pasaulio mados, 
greitai ir vienodai 
Nusistebėjau 
gražių Jaunų, 
lietuvaičių, 
fantastiškas ' 
Chicagoje an

Laikas nuo laiko sutinku žy 
•dus ir žydes iš 
tuvos. Beveik 
savęs kalbasi 
savo žargonu.

Priseina lipti kalnam Girdi
si juros užimąs. Ore jaučiasi 
ozonas ir ypatingas šviežias, 
sūrūs ir gaivinantis juros kva
pas. Iš kalno, kiek tiktai mano 
akys gali apgraibyti, visur 
matau jurą; jura ir jura, ga
linga, begalinė ir žaidžianti 
jura. Baltos, putojančios Vil
nių viršūnės skubiai ritasi

Sveikina Sava KostumeriusrRčmsjus^ 
JPrietelius, Draugus ir Visus Lietuvius 

Su Kalėdų Šventėmis, Širdingai Vėlindami 
Turėti Linksmus ir Laimingus 

j .

Ateinančius Naujus Metus

Diplomatai miškuose
Pusryčius bevalgant? užgir

dau prieangy kaip i? kokį tai 
pažįstamą užkimus} balsą:

“Ar daktaras Kasputis čįą 
gyveną?” '

“Taip, 
tarnaitė 
gi, nugi, žiuriu* stovi senas pa
žįstamas, vienas buvusiųjų CM* 
cagos taip vadinamųjų lietuviš
kų veikėjų, ponas X.

“Sveikas drūtas!”
“Sveikas, sveikas! Nu, iš kur 

gi tu dabar”, išklausiau aš pp-» 
no X.

^Pamačiau laikraščiuose, kąd 
atvykai Klaipėdon, tai, mat, aš 
tuojaus nieko nebėlaukdamass į 
traukinj ir ot, kai tik atvy
kau pas tave tiesiog iš Panp> 
vėžio 
sąkojo man ponąs X. j

,“Labai, labai malonu pasi
matyti”, priduriu jam - ir ne
kviečiu pusryčiauti. !

Perstatąu 
Kalbamės, 
vartoti savo 
nibui spėka. Brolienė po vgr 
landos atąippjięįir palieka val
gomąjį. 'Matyt/ hežingeįdauįa

am t iit a£<>11i i t t>1w ra aa a ar
LINKSMI’ KALĖDŲ *

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

E KAVARSKO MALT EXTRACT C0. S
A. F. Shilliin. Savininkas

—- /ne *

Sos, .
?Ss^^ :̂SŽytHING ForTho HOMES

Po velnių, kaip smagu! Pui
ki diena, saulė, jura, baltas 
smėlis, graži gamta, spalvų mi
šinys, pusiau plikos meygps 
žavėte žavėja, kąjp kokia tąi 
senovės lietuvių pąsąka, 
būti, Čia andai ir gyveno 
Jurata savo gintarinėj 
Kas žino?

Einu arčiau prie juros. Gra
žių merginų ir atletiškų vaiki
nų būrys žaidžia švietimu. Vi
si gerokai saulėj apdegę. Išro
do, kaip ir iš žalvario išlieti,

Skubiai nusirengiu ir bėgte 
bėgu į jurą. Smagu plaukti. 
Lengviau, nes' sūrūs vanduo 
tirštesnis. Ypatingai smagu 
plaukti su vilnimis. Tiktai lai
kykis paviršiuje. Vilnys gra
žiai pakelia ir smarkiai neša 
kranto link. .

Tai lai]) priėmiau Lietuvos 
krikš'ą, nuploviau savo nuo
dėmes ir atsigaivinau.

Pliaže yra kioskų, kur gali
ma gauti viską, apart ameri
koniškų “hot dogą”. Manau, 
kad net Lietuvos šunes čia to
kių gardumynų neragautų. 
Yra tai]) pat puikus restora
nas. Atmenu, paėmiau rūgu
sio pieno lėkštę. Užmokėjau 
lietuviškų dvidešimt centų ar
ba du Amerikos,

Publika pliaže įdomi ir da
ro gerą įspūdį. Daugiausiai 
vokiečiai iš Vokietijos, kurie 
čia atostogauja. Maudosi visi 
kostiumuose. Kostiumų pasi
taiko ląbai gražių ir elegantiš
kų. Vyrąi dažniausiai dėvi tik 
tai kelnaites.

Kląipėdipčia 
praleidžia prie juros. Jų dąu 
guma sąuĮc 
gražios ir ' s

Beveik visą dieną 
ir naudingai pliaže laiką pra? 
leidus, vakare' grįžau į kur-r 
liaus, kur turėjome susitikti 
su broliu ir jo.įmiona.

Jie atėjo apie aštuntą va
karo. Atvirame ore geros mu
zikos beklausydąmį, pavalgė
me vakarienę ir ypatingai .gė
rėjomės gabiu vokiškų komi
ku iš Rygos, kuris publiką 
juokino beveik iki ašarų, Tat? 
komikus tai mano brolio ge
ras pažįstamas. Vėliąu jisai 
atėjo prie musų stalo. Su jup 
praleidome smagiai ir links
mai laiką iki pusiaunakčio.

Tas artistąsrkomikas man 
pasakojo, kad kęlctą jo muzi
kalių kurinių turi gerą pasise
kimą Amerikoje.

Man patiko mergina patar
nautoja prie musų stalo. Visą 
laiką su ja po truputį flirta
vau. Brolienei tas meląbąi pą-

g LINKSMŲ KALĖDŲ A
Linkime Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams

S J. BRUŽAS s
J* RES1AURANTAS ir HOTELIS M

kur visuomet rasite skanių valgių už mažą kainą.
S 2100 W. 59th SL Tel. Republic 5322 H

4142 Archer Avė. Tel. Lafayette 7650 B
4# 44 MkS 44 4 4 0'4'4 4 <4 4414 4 4

ttmrnmrnmimiim 
linksmų KALĖDŲ nfjį Linkime Visiems Savo Draugams įjj

W ir Pacijentams 2

4 looooTtrooooo'-it'O*•’ ' M"".
fį LINKSMŲ KALĖDŲ
01 Linkime Visiems Savo Draugams ■
0Į ir Koslumeriams " W

5 NEW PROCESS BAK1NG CO. Kį
5,..- Kuchinskas Bros., Sav.

£ A iriririL M A 4 i
iį LINKSMŲ KALĖDŲ ĮJ

Linkime Visiems Savo Draugams
E ir Koslumeriams

J Morgan Street Auto Repair Shop į
Patyrę Automobilių Mechanikai

•>* - JOHN MIKAIS, Sav.
2 3407-09 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 9421» 1m

mano “bičiųim’’-“amerokontu”.
Po pusryčių p*nąs X. paže

mina ir pašvelnina »avo balsą ir 
sako mąn į ausį, kad Jisai turįs 
labai didelį “sekretą”, apie ku
rį norįs su manim pakalbėti 
kur nors parke, laikuose arba 
geriau net miškuose, bet tiktai 
ne namuose. Vaje, vaje, mąs
tau sau, kokia čia dabar gali 
būti kopspiraciją, ar kažin kas?

Per daug gerai pažįstu p-ną 
X.; jo išsilavinimą ir gabumus, 
tode) jo toksai ypatingas pąsir 
elgįmaa mane pradeda truputi 
intriguoti,

Išeiname. Man norisi pasi
vaikščioti. Sutinku eiti miš
kan. Medžiai ausų neturi. Ei
dami kalbame apie Chicagą, apie 
dabartinį Amerikos krizį, apie 
Lietuvą, apie pažįstamus ir pa
našiai. Prieiname prie kareivi
nių, ku‘r stovi septintas pėsti? 
ninku žemaičių Kunigaikščio 
Butegeidžio pulkas. Trobesiai 
dideli ir gražus raudonų plytų 
stiliaus. Namų architektūra 
greičiau primena kokią tai au
kštesnę mokyklą, nei kareivi
nes. Tai dar vokiško viešpata
vimo liekanos.

Tuoj i?ž kareivyniu matosi di
delė, lygi aikštė. Vienoje vieto
je beveik pliki kareiviai, apsia- 
vę tiktai trumpomis kelnaitė
mis, lakstydami smarkiai lošia 
futbolą 
dos smarkus viršila mokina ir 
mankština dar ne labai pratusi 
žaliokų būrį.

Už aikštės prasideda gražus, 
švarus pu’šių miškas. Einant 
taku, prieiname prie paminklo 
iš granito didelės, plačios tau
rės pavidalo. Tai žųvusįemes 
paskutinio kataklizmo Vokie
tijos kariams iš Klaipėdos pa
minklas. Aplink paminklą suo- 

, lai, o toliau simetriškos medi- 
, nių kryželių eilės. Tai karei

vių įtapai.
Sakau p-DU*i X., kad čią gali

me atsisėsti ąnt vieno tų suo
lų, žmonių aplink, nesimato, o 
nųmjrėŲai, rodosi, paslapčių ne
išduos. Atsisėdame. Laukiu

# 3401-5 So. Morgan Street M
01 Plione Boulevard 1048 ^4
4 4 4'4-4^rrrrr4riri mrmut

šeštadienis, grllod. 24, 193Ž

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON



COSTUM TAII.OR

Garsinkitės Naujienose
a i tirt ♦ «

Mirė nuo

atimta * a a aa aa a a aaaa atara

rrarrtimrararraaa ar atimtu

NORTH SIDĖJrarrarrararrar ar arar a rarar

DEL KALĖDŲran

ar taiaaararaaaaaaaaimtai pra-

Tas pats Senas Bankas ant to Paties Seno Kampo

aaaraa a laraaaaaaaararma ai MIDGET RADIOS, vertės $18.00,

LIAMPŲ SHADES, vertės $3.00,

SMOKING STANDS vertės $1.00,

B SAKSAFONAI vertės $150.00,

SMUIKOS, vertės $15.00,

aarrarraiaaraaraaraararraa ACCORDINOS ARMONIKOS

SKALBIMUI MAŠINOS

HAYES DENTAL OFFICE

TAILOR. CLEANER and DYER

Raketas pradeda įsi 
galėti tarp organi
zuotų darbininkų

rumjo 
Illinois

PADARO 
GERESNĘ 
KAVA!

Galima 
Nusipirkti 
Grosernėse ir 

Kavos 
Krautuvėse

Specialistas 
Rusijos

lįirmadie- 
Pa tarnaus

Mirė daktarui nesuspėjus ateiti 
su pagelbia; dirbo iki 10-tos 
naktį

$48.00 
$4.00 

$19.00 
$37.00

plaučių uždegimo 
po trumpos ligos

Sav.
Pardavėjai
F. Bružas

Apopleksija vakar 
užmušė lietuvį Sta

nislova Šėrimą

1800 So. Peoria St.
i MMmiJM

negavau iš žydo ai* 
vis prašo palaukti. Erei

29 me- 
Washtenaw 
rytų mirė

610 W. 35th St
S. Rumchaks
A. Jankaitis,

WESTERN AUTO SERVICE
J. BLOZDIS ir ŠURNA, Savininkai

FRANK VAIČKUS 
BUCERNĖ IR GROSERNF: 
634 West 35th Street 

Phone Boulevard 7234

v. 1978 Canalport Avė

šlykštus ir biaurus būdas rin 
kimo “krismas prezentų” biž 
nio agentui

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ GINTARO KAROLIAI vertės $4.00, 

už ......................................... .........
KING BRITVOS, vertės $3.50,

Prieš kiek laiko man teko 
aplankyti savo senų pažįstama, 
kuris turi dženitoriaus darbo.

Direktoriai, Viršininkai ir Tarnautojai 
Reiškia Visiems Chicagos Lietuviams 

Savo Geriausius Linkėjimus

Gera kava, kuri ma 
žai kainuoja

2j 4318-20 S. Western Avė. Tel. Lafayette 1790 ĮJJT 
rm* rm 4?mrt imu

g 326 SO. STATE STREET *

LINKSMŲ KALĖDŲ S
Linkiu Visiems Savo Draugams ir g

Kostumeriams k

“Mažiau penkinės nepriimsime’
“Mažiau* penkinės mes nepri 

imame”.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ię pūslės, užnuodijimą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200. West 26 St. i kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Stanislovas šerunas 
tų, 4605 South 
Avė., anksti vakar 
apopleksijos nutrenktas

Užvakar jis dirbo iki 10-tos 
valandos naktį, Goldblatt krau
tuvėje, prie 47th ir Ashland

Buvo sekmadienis. Atvyko ir 
daugiau pažįstamų, štai pasi
beldžia. į duris du vyrai ir, į- 
ėję į vidų, be jokių ceremonijų 
pradeda:

“Na, tai kiek duoti?“
Aš žiuriu akis išplėtęs ir ne

galiu suprasti, kame dalykas, 
- holdapas, ar kas? O nelaukti 
svečiai vėl sako:

10658 So. Michigan Avė 
Phone Pūliniai! 0652

S 4258 S. Western Avė g
§ Tel. Virginia 1998 «

® Chicago, III.

Užvakar
mirė 45 metų lietuvis Kazimie
ras Matulaitis, 11921 Lowe Av 
Savaitę laiko sirgo plaučių už
degimu. Irgi Eudeikiui patar
naujant bus palaidotas pirma
dienį, šv. Kazimiero kapinėse.

visuomet gerdama su cikorija, dėl to, 
kad Europos šeimininkės žino, kad ci
korija turi savo skonį ir kvapsnį, kuri 
sujungta su kava padaro puikiausį gė
rimą.

Cikorija ne tik pagerina kavos sko
nį, ji taip pat pasižymi pigumu. Jus 
galite nusipirkti FRANK’S CIKORIJOS 
bile krautuve* už lUc. dėžutę, kurios 
užteks jums keliems mėnesiams. Mėgin- 
kit šiandien I! Pilk cikorijos dėžutę 
būtinai; įdėk jos truputėlį į verdulį, 
kuomet kava verda ir jus pastebėsiu 
kiek ji bus pagerinta. Jeigu jus nega
lit gauti cikorijos savo apielinkės krau
tuvėse, pasiuskit mums 10c. pašto ženk
lais (stampomis). o mes su mielu no
ru išsiųsim jums pavyzdinę (sample) 
dųžutę. Kreipkitės į

HEINR. FRANK 8 SONS 
Flushing, N. Y.

LAIKRODĖIAI (Wrist Watch) su dei 
mantais, vertės $35, po ..................

PORTABLE VICTROLOS, vertės $15.00

to ADVOKATAS , IR
fi 3401 So. Halsted Street £
E Telefonas YARDS 3557

Pasidarė pikta-ir šlykštu. Tai 
juk yra niekas daugiau, kaip 
tik raketas. Vadinasi, visokie 
agentai, taip sakant, nuo dar
bininkų dvi skuras h?pa: jie 
gauna riebias algas ir dar tie
siog per prievartų kyšius ima, 
—mat, jei netepsi, tai nevažiuo-

lietingu ir šaltu oru mes labai gėrimės 
geros kavos produktu.

Bet gavimui geros kavos puoduko, 
reik žinot, kaip tokią išvirti. Gerose 
restauracijose kava turi puikų skonį dėl 
to, kad sumaišyta su Frank’s Cikorija, 
Restauracijoj virėjas įdeda Frank’s ciko
rijos j puodą, kuomet jis kavą verda. 
Cikorija suteikia kavai puikų skonį, 
nuostabų kvapsnį, tamsią spalvą ir tirš
tą sudėtį. Senose šalyse taip pat kava

BIG BEN ALABM laikrodis vertSs $3.50, ■yg-

$18.00 
$4.50 
$8.99

®» WEST SIDE TRUST
SAVINOS BANK

ROOSEVELT ROAD PRIE HALSTED ST.

LINKIŲ LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Draugams ir Kostumeriams

A. BALČIŪNAS
STRUMILO SVETAINE PASIRENDUOJA 

DEL VISOKIŲ PARENGIMŲ
158 E. 107th Street
Phone Commodore 1946

^Jįjks'nių Kalėdų ir Laimint/ų Naujų Metų Linkime 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

William Dambrauskas ir Joe Goodeon
I 817 W. 34th St.

KRAUSTYTOJAI IR ANGLIŲ PRISTATYTOJAI 
Tel. Boulevard 9336

Prisiartinant šaltam orui, mes ge
riam vis daugiau ir daugiau kavos. Šiuo

"^DĖKODAMAS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS^'2 ua JŲ GAUSIA PARAMA SUTEIKTĄ MAN PER 
Praėjusius metus, aš jiems linkiu »S * LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Avė. Nesijautė sergu8 artam 
panašiai. >’

Parėjęs namo, kiek užvalgė, 
kalbėjosi su žmona Marie še- 
runiene ir staiga vakar rylų 
apie 2-trų valandų, sugriuvo, 
lyg perkūno trenktas. Tai buvo 
apopleksija. Iki spėjo ateiti 
daktaras su pagelba, Šarūnas 
jau buvo miręs.

Paliko keletą vaikų ir jauną 
žmonų, neskaitant kitų gimi
nių. Dalyvavo politiniame vei
kime ir kelius kartus 
i įvairius apskričio 
valstijos urėdus.

Laidotuvės įvyks 
nį, gruodžio 26 d. 
Eudeikis.

Mid-West Dry Goods Store
J. Sandargs, Sau.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Kostumeriams

S. VILIMOVITZ
APTIEKA

LINKSMŲ KALĖDŲ S
Visiems Draugams ir £

Kostumeriams 9

A.MILLER
Persikėliau į naują vietą.

Užlaikau Valgyklą ir Ruimingauzę jR

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
yT Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams i 

JAMES and JOHNS W
g- AUTO REPAIR SHOP g
ĮJJĮ J, Kazlauskas ir John Gedardt, Sav. m
£ 2625 W. 47th Street
H Tel. Lafayette 0376 — S

Mano draugai klausia, kokiam 
tikslui jie tas penkines ir de
šimkes kolektuoja. “Svečiai“ 
gana grubijoniškai atšauna:

“Tai musų dalykas“. Be to 
jis išsitraukia kažkokį lapą, 
kur surašyta kiek ir kas “au
kavo“. Ėmė gerokai laiko, kol 
dasiprotėjau, kad tai renkama 
“krismas prezentas“ agentui. 
Draugas bando išsisukti: girdi, 
aš mažai teuždirbu. Jau per tris 
mėnesi i.*s 
gos 
piausi ir j agentų, bet tasai man 
atsakė,- esą, jeigu tau žydelis 
nepatinka, tai juk niekas pri
rišęs nelaiko: gali tų darbą mes
ti. Ir dabar jus norite, kad aš 
tam pačiam ponui duočiau pen
kinę.
“Jei netepsi, tai ir nevažiuosi”

“Daug nekalbėk“, rimtai pa
stebi neprašyti svečiai. “Žinai, 
kad šiandien darbas labai.leng
va prarasti. Jei netepsi, tai ir 
nevažiuosi.“

Pienu maitinta veršiena 
nuo kulšies sv..................
Veršiena 
kepimui sv........................
Aviena nuo 
kulšies sv...........................
Aviena viri
mui sv................. ...............
Su šiuo skelbimu jus galite gauti 
geriausį ant marketo Swifto Brook- 
field sviestą, kiek norite 
svaras po ........................... .

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Draugams ir 

Kostumeriams

P. Vaičiūnas
GROSERNfi IR BUČERNĖ

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8202

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. \V.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ įj 
Linkiu Visiems Draugams ir

Kostumeriams

jj 3305 S. Halsted St. Phone Yards 1311

Tik ką gavome naujų siuntini 
iš Northų

Geriausios Rūšies 
Paukštienos

Korupcija pradeda įsigalėti
Jeigu pas mane butų atsi

lankę tokie svečiai, tai aš jiems 
bučiau užkirtęs tokią pirtį, kad 
jie nebūtų žinoję nei pro kurias 
duris sprukti. Ir bjauriausias 
dalykas yra tas, kad tie patai- 
ktfnai ir “aukų rinkėjai“ išsi
rūpina sau geresnius darbus. 
Ir kur gi ne,—juk jie darbuo
jasi agento labui! Na, o 
ka ranką mazgoja...

Biauru, kada korupcija 
deda taip įsigalėti. Bent 
organizuotiems darbininkams 
reikėtų susiprasti ir sudaryti 
bendrų frontų prieš raketerius.

—Bedarbis.
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'JJ Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams Įg
j FRANK MICKAS S

SIUVĖJAS IR

ff 4146 ARCHER AVĖ. W
Tel. LAFAYETTE 9832 Clncago, III. H
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Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

f* SALESMONAI: J"
ffj Mike Bulkeviėius, A. Žuraiuskis, K. Semaška, jj
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 LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ H 

Linkime Visiems Savo Draugams JJv
ir remėjams-kostumeriams

fi WHITE SOX MOTOR SALES g
Tel. Boulevard 8642 jSį 

V. Rumchaks, Mgr. JJ 
John Menzoras, Mech. ig 

peni uot ojas.
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J LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ *

Linkime Visiems Savo Draugams ir Rėmėjams

Labai švieži, jauna, i 
Northų kalakutiena s 
Šviežios, nuvalytos No 
1 jaunos antis sv. .. 
Šviežios .nuvalytos 
No. 1, žąsis sv.........
Swift’s Premium kepimui vištos, 
geriausia ką pinigas 4
gali nupirkti, sv.............. ■ ■
šviežiai nuplautas, 
minkštas pork loin sv. ■ '-.V 
Skanus saldus, kaip riešutas kiau-> 
lėnos dešrelės 1 sv, 7V>f* 
pakeliuose .............................. ■

Ashland Food Shop 
MEAT MARKET

4748 So. Ashland Avenue, Tel. Yards 1507

įJos.F.Budrik,Ml
3417-21 So. Halsted Street B

K SSSg ., Tel. BOULEVARD 8167—4705

ft . LINKSMŲ KALĖDŲ
H Linkime Visiems Savo Draugams 'Jj'
FT. x ir Kostumeriams T?

.■HemR.FRRnCK šonini FUJSMING.NV-

2 Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams JJ
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ J

g PROGRESS DAIRY COMPANY, Ine. g
1634-36-38 N. Girard St 2

Telefonas HUMBOLDT 0068 Chicago, III.

’ v
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*KfčlKšČIONYBĖS ŠVENTĖ

88.00 
4.00 
E.OO 
1.50 

.75

Chicagoja — patau 
Metama ... ..—

‘Pusei mėti .
Trims minėdama
Dviem mtaesiam
Vienam minaitei

Chicagoj per iineiiotajiMi]Viena kopija ..-X
Savaitei .... .............. .
Minorini .......      75c

Suvienytoio Vilatijogo, 'Uk’Chlcatoj 
Mitui

Metama . . . ..................  I7.M
Pusei meti .. ....................  8,50
Trims mtaesiams 1,75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam minėsiu! * -----.....  .75

Lietuvon ir 'kitur uisieniuose 
(Atpiginta) -

Metams __ .... r....... ............. 88.00
Pusei meti - —- - - 4.00
Trims mlneeiams ■ į --- *00
Pinigus reikia siusti palte Money

Orderiu karta su atsakymu.

!• R. Kalnietis.

TIKSLAS
• (Vaizdelis iš kVilriiaus Lietuvių Mokinių Gyvenimo)

NAUMENOS
Tke UtaMtafeMB Daily Neita 

tteMished Daily Escept Sonday by 
Dm Lithuannm New» Pub. Co.» Ine.

1789 South Baiated Street 
Telephone Rooeevelt 8500

Edttor P. GRIGAITIS

'SfcbMrtptton Batas:

eago

Entered M Second Clau Matter 
Maich 7th 1814 at the Post Office 
©f Chicago, IU. andar the act of 
Mareh 8rd 1879.

/
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tarp savęs ne mažiaus, kaip įvairios komunistų srovės 
šiandie, turi vadovauti. Sušaukęs į Nikėjos imestą vi
suotiną krikščionių kongresą, jisai padiktavo jiems ofi
ciali “Credo”, o nesutinkančius su tuo tikybos pareiš
kimu, apšaukė “heretikais” ir uždraudė jiems savo idė
jas ^skelbti.

Nors imperatorius Konstantinas niekuomet nebu
vo krikščionis, ir numirė, krikščionybės nepriėmęs, bet 
jisai gavo iš krikščionių titulą “Didžiojo”.*

Ši, pagono imperatoriaus užgirta, krikščionybė ir 
užkariavo, laikui bėgant, visą Europą, žymias dalis Azi
jos ir Afrikos, ir vėliau Ameriką. Iš beturčių religijos 
ji laipsniškai pavirto karalių ir ponų religija. Tose ša
lyse, kur krikščionybė įgijo didžiausią galią, beturčiai 
susilaukė ne išganymo, bet didžiausios priespaudos ir 
vargo.

Beturčiams krikščionybė paliko tik vilti “geresnio 
gyvenimo” — po mirties.

Sulig krikščioniška tradicija, šiandie sukanka ly
giai 1932Jmetdi ntio Jėzaus gimimo dienos. Bet tikru
moje tai, žinoma, nėra istorijos data. Apie Jėzaus gi- 
■niimo ‘laiką ’jokių tikrų davinių nėra. Pirmųjų amžių 
'krikščionys ^Kalėdų šventės visai neturėjo. Ji buvo va
dinamųjų “pagonų” šventė. /

“Pagonas” lotynų kalboje (paganus) reiškė kai
mietis. Senovės Romos imperijoje dar ilgą laiką tarpe 
sodiečių buvo pasilikęs tikėjimas į gamtos dievus, kuo
met imperijos centre ir kituose didmiesčiuose jau bu
vo įsigalėjusi krikščionybė. Taigi ir gamtos jėgų gar
binimas, kaipo priešingas prasiplatinusiai miestuose 
krikščionybei, ‘buvo pramintas “pagonų” (kaimiečių) 
tikėjimu.

Bet kad ir į kaimiečius Romos ponai žiurėjo su pa
lieka, jie visgi buvo priversti padaryti kompromisą su 
jų įsitikinimais. Kaimiečių įsivaizdavimas, kad kiek
viena gamtos jėga (saulė, griausmas, lietus ir t. t.) tai 
— kokia nors dievybė, pakeitė ir krikščionių įsitikini
mus. Po “pagonų” įtaka krikščionys atsižadėjo savo 
tikėjimo į ‘/Vieną Dievą” ir palengva, vieną po kito, 
priėmė į savo tikybą visą eilę “pagoniškų” gerų ir pik
tų dievų. Priėmė taip pat ir daugelį “pagoniškų” šven- 

'Čių.
Kalėdos nuo senų laikų buvo paminėjimas tos at- 

’mainos gamtoje, kada pradeda eiti ilgyn dienos. Šitą 
gamtos reiškinį žmonės įsivaizduodavo, kaipo šviesos 
pergalę ant tamsos arba kaipo naujo, jauno “saulės 
dievo”-gimimą. Taigi šitą šventę krikščionys perėmė iš 
“pagonų“, pavadindami ją Kristaus gimimo diena.

Krikščionybė, kaip minėjome, pradžioje buvo mies
tiečių religija — panaši j šių dienų komunizmą. Ji ėmė 
platintis pirmiausia tarpe biednuomenės žydų žemėje; 

‘paskui, kai Romos despotai sugriovė Jeruzolimą ir dau
gelis žydų buvo priversti emigruoti į kitas šalis, tai 
•krikščionių idėjos kartu su tais emigrantais praplito 
•įvairiose Romos valstybės dalyse, ypač didmiesčiuose.

Jomis susiinteresavo pirmiausia miestų “proleta- 
>rai” (bėturčiai), kurie tais laikais buvo skriaudžiami 
>ir išnaudojami dar labiaus, negu šiandie. Kur tik buvo 
didesnis beturčių skaičius, tenai ėmė atsirasti “krikš
čionių” grupės. Jų nariai skelbė panieką turtuoliams ir 

‘tūriams. Jie tikėjo į “išganytoją” (graikiškai “chris- 
‘tos”), kuris prisikels iš numirusių ir ateis biednuome- 
nę išvaduoti, pasmerkdamas į amžiną pragarą jos iš
naudotojus.

Pirmieji krikščionys tikėjo į bendrą nuosavybę, 
bet jie neskyrė tarpe tos nuosavybės, kurią žmogus 
vartoja pats sau, ir tos, kuri yra pelno įrankis. Jie bu- 

*vo ne kapitalo priešai, bet turto priešai. Tuo jie skiria
si nuo šių dienų socialistų.

Krikščionys reikalavo ne pakeisti ekonominę siste
mą, bet tik kad tie, kurie turi perdaug, * dalintųsi savo 
jturtu su beturčiais. Jų nusistatymas buvo, kad visi 
"žmonės bendrai suvartotų tą, kas yra pagaminama: 
‘bendruose namuose gyventų, valgytų pri,e vieno stalo, 
dalintųsi kits su kitu rūbais ir kitais daiktais. Bet kaip 
sutvarkyti gamybą (darbą), ų’iems nerūpėjo. Į darbą 
jie žiurėjo, kaip į “Dievo bausmę”, kuri žmogui buvo 
uždėta už Adomo ir Jėvos nusikaltimą. Krikščionių 
idealas buvo gyventi taip, kaip “paukščiai padangėse, 
kurie TneSėja ir nepiauja, o sotus esti.?

Šiemet bus liūdnos Kalėdos milionams biėdnų žmo
nių krikščioniškame 'pasaulyje. Bet1 tarpe tų milionų 
jau yra didėle dalis tokių, kurie supranta, kad vardan 
“artimo meilės” jiems niekas nepagelbės. Jie reikalau
ja ne mielaširdystės, bet‘teisės dirbti'ir’pelnyti sau gy
venimą.

Ši,s naujas supratimas, vis labiaus ir labiaus besi
platinąs; tarpe darbo žmonių, yra dabartinės gadynės 
viltis. Ne viršgamtiška jėgą, bet darbo žmonių susior- 
ganizavimas ir kova atves žmoniją j geresnę ateitį!

..... -y-Mr»pwwf ■

Į Apžvaig
“KRAŠTO IŠGELBĖJIMAS”

šis iš žydų žemės pasklidęs beturčių mokslas pra
džioje buvo nugąsdinęs Romos valdovus. ‘Kaip visi dės-, 
potai, taip ir Romos imperatoriai negalėjo .pakęsti to, 
kad žmonės j ką nors tikėtų, aut ko nėra uždėtas val
džioj štempėlis. Todėl valdžia ėmė krikščionis perse
kioti ir žiauriai bausti. Bet einant pilietiniems karams 
Romos imperijoje, kuomet įvairus pretendentai į impe
ratoriaus" sostą kovodavo prieš kits kitą, vienas gud
rus generolas, vardu ‘Konstantinas, sugalvojo panau
doti krikščionis savo politikai. ,

Jisai prižadėjo duoti jiems teišes, jeigu jie padės 
jam nugalėti jo'oponentus. Ir su krikščionių pagelba 
Konstantinas laimėjo. Patapęs imperatorium, jisai, 
4-ame šimtmetyje, paskelbė krikščionybę valštybihe re
ligija, 'Paskui 'tasai imperatorius nusprendė, ’kuri }iš 
įvairių krikščionių srovių, kurios ^tuomet plaudavosi

“Draugas” dar vis bando pa
teisinti gruodžio 17-tos per
versmą Lietuvoje. Jisai pripa
žįsta, kad perversmas buvo ne
teisėtas, bet sako:

“Bet geriau toks žygis, 
negu valstybės praradimas.” 
Jau šešeri metai praėjo nuo 

to “pučo”, bet iki šiol dar nie
kas neįrodė, kad Lietuvos val
stybei grasino tuo laiku pra
žūtis, ir “Draugas” nepaduoda 
nė vieno fakto tai “valstybės 
pražuvimo” teorijai paremti. 
Nes juk nėra faktai šitokį jo 
pareiškimai:

“Jis (Sleževičiaus kabine
tas) davė valią visokiems 
priešvalstybiniams gaivalams, 
kad pradėjo varžyti valsty
biniai nusiteikusių žmonių 
veikimą. (Padėtis pasidarė ne
pakenčiama.’*
čia yra tuščios frazės, o ne 

faktai. Tie Marijonų organo 
vadinami “priešvalstybiniai ele
mentai” tai — komunistai. Ką 
gi komunistai tokio baisaus da
rė? Jie kėlė triukšmą: darė 
demonstracijas, rėkavo, kolio- 
josi; staugė kitų partijų vie
šuose mitinguose, stengdamiesi 
juos suardyti; vienoje saVo de
monstracijoje jie numušė ke
pures kėliems pa'Šaliniems žmo
nėms ir aps'tumdė vieną nieku 
nenusidėjusį seną, karininką.

Tai buvo, be abejonės, chu
liganiški elgesiai, kurie ra
mius gyventojus erzino ir pro
vokavo. Bėt yra vaikiška pa
saka, kad tokiu savo chuliga
nišku škandalinimu komuništai ■ ’’ t* statė į pavojų valstybę. Gat
vėje keliantiems triukšmą chu
liganams numalšinti reikia pa
sišaukti policiją, o ne daryti 
valstybės perversiną!

Tačiau yra faktas, kad nei 
krikščionims demokratams, nei 
kitiėms “valstybiniai nusitei
kusiems” ^gaivalams 'nėrupejo 
triukšmo pašdlfnikias. Jie.1 pa
tys kėlė ■ triukšmą arba leido 
triukšmadariams siausti. Pir
mutiniai komunistų ekscesai 
'Kauno gatvėse įv^ko, dar te
besant krik-demams' valdžioje. 

‘Kuomet seimas, kuris'buvo iš
rinktas pavasarį 4926 nietų, 
susirinko ir priėmė amnestijos 
įstatymą, klerikalų ’ ministeriai 
dar nebuvo pasitraukę iš savo 
vietų. Taigi už tvarką ‘Kauno 
gatvėse atsakė Jie, o ne Sleže
vičius. Klerikalų valdžią tyčia 
leido komunistams skanaiHniit 
kad parodyti, »jogei amnestijos 
davimas esąs “pavojingas”.

Komunistai buvo taip durni> 
'kad jie davėsi klerikalams ant 
'Šios meškerės pagauti, ir kai 
tik seimas suteikė laisvę poli-

pa-
Tokių ir dar di-

tiniems kaliniams, tai jie išė
jo į gatvę “celebruoti” ir skan- 
dalinti. Dalinai juos galima pa
teisinti tuo, kad jie džiaugėsi, 
gavę išeiti iš kalėjimo. Antra 
vertus, daug ir pašalinių žmo
nių pritarė jų upui, nes Lietu
va per'visus klerikalų viešpa
tavimo metus buvo laikoma 
karo stovyje ir tik 1926 me
tais išrinktas seimas, kuriame 
demokratinės partijos turėjo 
daugumą, ėmė grąžinti kraš
tui pilietines laisves.

Kas čia tokio, kad šitokiose 
apystovose paleisti iš kalėjimo 
“revoliucionieriai” kiek 
skandalija?
dėsnių riaušių Lietuvos mies
tuose įvykdavo , senaisiais ca
rizmo laikais kiekvieną rudenį, 
kada įkaušę “ilbvobrancai” bū
riais vaikščiodavo gatvėmis, 
užkabinėdami praeivius ir kel
dami. muštynes. Arba kokių 
kvailysčių pridirba žmones 
Amerikoje, švęsdami Fourth 
of July ir NaiTjus Metus: čia 
būna ne tik riksmo ir triukš
mo, bet ir gana rimtų nelai
mių. Dar nė viena liepos ket
virtos dienos celebracija Ame
rikoje neapsiėjo be užmuštų ir 
sužeistų. Tačiau niekas nema
no, kad dėl to reikėtų versti 
Amerikos valdžią.
Komunistu skandalinimas Lie

tuvoje, kaip minėjome, prasi
dėjo dar prie krikdemų val
džios. Yra rimto pamato spė
ti, kad klerikalai ne tik leido 
komunistams daryti triukšmą, 
bet ir pasiuntė žvalgybininkus 
j demonstrantų minią, kad Jie 
kurstytų ją daugiaus skanda- 
liriti. Klerikalams r upė j o dis
kredituoti demokratines parti
jas, kurios kovojo ju-ž amnesti
ją ir karo stovio panaikinimą.

gi valdžią į savo 
perėmė vai. liaudiniu-

ževičių už valios davimą triukš
madariams.

“Komunistų sąmokslas”
- . < ' i

Tačiau yra melas ir sąmo
ningas žmonių apgaudinėjimai 
sdkyti, kad dėl keleto triukš
mingų demonstracijų ir susi-J 
stumdymų gatvėse Lietuvos 
valstybe buvo atsidūrus tokiaj 
m e “pavojuje”, jogei reikėję 
ją gelbėti nuo “pražūties”. Pa
tys “pučininkai” žinojo, kad 
tokiu kūdikišku argumentu jieĮ 
pastatys save ir Lietuvą ant 
.noko. Todėl jie sugalvojo kitą 
mmbugą savo pikto darbo pa4 
teisinimui. Jie paskelbė, kad 
esąs susektas milžiniškas ko
munistų sąmokslas prieš val
stybę: komunistai jau padarę 
“planą” pasigrobti į savo ran-j 
<aš valdžią, pagaminę “sąrašą” 
visuomęnės veikėjų, kurie turė
ję būt “išskersti”, ir susitarę 
su Maskva,' kad sukilimo mo
mentu jiems ateitų į pagelbą 
raudonoji armija.

Kuomet gruodžio 17-tos nak
tį “pučininkų” vadai su savo 
Jūriais apstojo valdžios įstai
gas, tai jie irgi paleido gandą, 
jogei jie eina “gelbėti” valdžią 
nuo “komunistų sukilimo”.

Bet jokio komunistų są
mokslo, žinoma, nebuvo. Suki
limo “planas”, kurį perversmi
ninkai žadėjo paskelbti, nie- 
iiiomet nebuvo paskelbtas. 
Vardai tų veikėjų, kuriuos jie 
sakėsi išgelbėję nub “pasker
dimo”, niekuomet nebuvo pa
duoti nei spaudai, nei seimui.

Yra gryniausias absurdas ir 
pati mintis, kad Lietuvos ko
munistai galėję su bolševikų 
raudonosios armijos pagelba 
pasigrobti valdžią. 1926 me
tais komunistų judėjimas Lie
tuvoje buvo ; pasiekęs 'žemiau
sio laipsnio. Trejuose, seimo 
rinkimuose, kuriuose komunis
tai 'dalyvavo, jų balsai kiek
vieną kartą smuko vis labiaus 
žemyn: renkant pirmąjį seimą 

dar buvo gavę 64,000 bak. 
renkant 
tik apie 

tik apie
darbininkų 
1919 metais 
troliavo, buvo seniai pakriku
sios, ir 1926 metais, kada jos 
buvo vėl atgaivintos, johis va
dovavo socialdemokratai. Lais
vesnėse sąlygose bUtij ir pa- 
Škutiriiai komuništų pritarėjai 
nuo jų atsimetę.

O kalbėti apie Rusijos ar
miją, kuri butų Atėjusi į pa
gelbą komunįštų sąmokslinin
kams Lietuvoje, yra nonsensas, 
kadangi Lietuvos siena visai 
nesusisiekia su 'Rusija.
Kodėl ‘‘pučininkams” pasisekė

Marijonų organas tvirtina, 
kad jeigu smetonininkų ir kle
rikalų remiami Lietuvos armi
jos karininkai padarė pervers
mą nakties metu, tai ‘galėjb” 
tokiu pat budu jį padaryti ir 
kas nors kitas. Tai yra taijp 
pat nieku neparemtas tvirtini
mas.

Tokį “pučą”, koks įvykb 
gruodžio 17-tą, galėjo padary
ti tiktai tie, kurie sėdėjo aripi* 
jos viršūnėse. Tai buvo vidaus 
išdavikų darbas. Jie pasinau
dojo tuo, kad jiems buvo pa
tikėtos krašto gynimo jėgos.

‘Lietuvos ‘armijos generolais 
ir generalinio štabo karinin
kus buvo paskyrusios pirmes
nės valdžios: pirmose respdb- 
likos dienose Smetona, o pas
kui klerikalai. Sleževičiaus ka
binetas neturėjo progos per
organizuoti armiją, pastatant 3Į 
atsakorningas vietas savo 'Žmo
nes. Jis, pagaliau, neturėjo pri
mato manyti,

jie
SU, 
jau

antrąjį seimą — 
32,000, o trečiąjį 

17,000. Profesines 
sąjungos, kurias 

komunistai kon-

generolai. Juk respublikų pre
zidentai ir ministeriai gyvena 
ne kokiose nors tvirtovėse, ap
sistatę įginkluotomis sargybo
mis; nakties metu, kada jie 
miega, įsiveržti į jjų namtls ir, 
atstačius revolverį, juos sdim- 
ti, yra lengva. Bet jeigu tokį 
banditišką žygį atliktų Ame
rikos, Francijos ar kitos ku

rios civilizuotos šalęs generolai, 
tai 'žmonės juos ‘amžinai pa- 
s merk tų. O tuo tarpu Lietu
vos ‘'krikščionys” iškėlė juos 
į padanges, kaip “didvyrius”, 
“tautos gėlbėtojus”, ir klerika-
liški laikraščiai nesisarmatija 
da ir šiandie juos girti. Gerą 
“doros pavyzdį” jie duoda lie
tuvių tautai!

(Tęsinys)
III.

Artimiausiame 
valdybos posėdyje 
stonias klausymas

Kuomet 
rankas 
kų ir socialdemokratų koalici
ja, tai klerikalai su tautinin
kais ėmė patys' skandalinti ne 
prasčiau už komunistus. Jie 
savo spaudoje nuolatos provo
kuodavo valdžią, šaukdami ;ž#io- 

prie 'neteisėtų ■žinlęėhių. 
Kada viešos tvarkos palaiky
mui policija laikinai uždraudė 
demonstracijas, tai jie sukurs
tė studentus niaršuoti gatvė
mis, ir iššaiikė ‘susirėmimą sU 
policija, žodžiu, “valstybinia 
nusiteikęs” chuliganizmas buvo 
nė kiek ne 'geresnis, kaip bol
ševikiškas.

Tiesa, kad ‘liaudininkai, ku
rie tuomet stovėjo valstybės 
priešakyje, buvo perdaug hdo-, 
laidus. Klerikališkus ir ‘■tau
tiškus” tiįįukšmajdarius, i'taip 
pat, *kaip ir* ^bolševikiškus, rrei- 
k£jo .suvaldyti. reikalavo 
-net ir vai. liaudininkų parti
jos suvažiavimas, kuris nupei
kė savo vadus už lepšiškumą. 
Bet tie, kurie patys skandalų 
k^lėi5 neturi .tėĮ^s kaitinti Sle-

ries
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kad karininkai, 
davę priesaiką prezidentui Gri
niui' ir pasižadėję gint valsty
bės konstituciją, pasielgs kaip 
banditai. Ateityje Lietuvos 
žmonės žinos, ko yra vertas 
karininko garbės įžodis ir prie
saika.

Tokiu budu, kokiu grūodžib 
peryersmįninkai atliko savo ne- 
lenitąJ darbą Kaune, galėtų nu
versti valdžią, be kurios šalies

Prieglaudos 
buvo svar- 
apie naują 

kandidatę. Ciniunas nušvietė| 
šį dalyką visapusiškai ir ji 
vienbalsiai buvo į priimta ir
priskirta prie našlaičių kate
gorijos, kuri visą išlaikymą 
gaudavo iš prieglaudos.

Kelioms dienoms praėjus, 
Julė Baniulytė buvo įrašyta į 
jendrą sąrašą ir jau figdravo 
caipo tos prieglaudos auklė
tinė. Prie prieglaudos gyvavo 
pradinė mokykla ir Julė pa
kliuvo į antrą skyrių. Dabar 
jai dienos bėgo greitai, ‘tie
siog nepastebiamai. Keldavosi 
peiikiose, pusiau šešių eidavo 
į koplyčią į bendrą maldą, po 
maldos mišios, litanija pritai
kinta kiekvienai 
septintą valandą 
Pusryčiai labai 
svaro duonos, du puodukai 
karštos kavos ir viskas, ipd 
pusryčių prieglauda rištuštė- 
davo. Vyresnieji maudavo 
strimgalviais gimnazijon, 
jaunesnieji pradinėn mokyk
lon, dar kiti į amatų mokyk
lą. Julei mokslas sėkėsi gerai 
ir neilgai įgyjo ji mokytojų 
ir draugių simpatiją ir prie
lankumą.

Visa prieglauda dabar paži
nojo Julę. Ji visuomet buvo 
linksma, fpilna gyvybės. Po 
truputį apsiprato šienauju gy
venimu ir jai buvo gera. Ne
mažą rolę sulošė savo takti
ka Raudonikis.
palaikydavo bernidkų pusę, 
todėl mergaitės stengėsi pasi
rodyti gudresnės, daugiau mo
kančios ir žinančios. Kaip ėjo 
lenktynės kuriose ! dalyvavo ir 
jlhė.

'Prabėgo metai ir Julei'liau-* 
dies mokykla buvo pėr men
ka, ji pradėjo ruoštis gimna
zijom Per tą. laiką ji^gerokaį 
paaugo, įgijo daug rimtesnę 
išvaizdą ir į ją metus žvilgs
nį, iškarto buvo galima atspė
ti, kad be mokslo, Julei dar 
kns kitu yra svarbu. "Budri 
Raudonikio akis tai pastebėjo. 
Bet tuo tarpu nesakydamas 
ųiekam nei įžodžio, sekė lauk
damas kas bus tolinu.

Vaikų padėtis ‘nepagerėjo. 
Medžiaginis 'stovis smuko • že
myn ir žemyn. Tėvų dalis, 
matydami, kad vaikams prie-J 
glaudoje einasi nekaip, pradė
jo juos imti atgal į namus, o 
dar kiti tiesiog ‘pakeldavo :į 
“mnciežos” prieglaudas. Tai 
buvo 'pirmieji Giiliuno ir Rau
donikio auklėjimu vaikai. Li
kusieji vaikui /buvo visiškai 
^sūmenkėję, sudžiūvę ir džio7 
vą rųllusi plačią dirvų, nune
šė daugybę vaikų į kitą^pa- 
Sdulį. cBe džiovos prasiplatino 
kjtoš ligos ir nebuvo dienos, 
kad keli auklėtiniai : nėbiitŲ 
išvežti į iniesto bdrakds. Kad 
davus geresnį tų nekaltų an
gelų kančių paveikslą, čia pa
duodu ištrauką, iš tų dienų 
dieninio, -kurį yėdė mano 
draugas.

’14 U, šiandien 
pusryčiams gavom tlk -pbUub- 
žą duonos šųioteiį dr samtį 
morkų sriubos, j HHdUyklą Uiu- 
ėjau visai alkanas,/galva man 
Skaudėjo ir visai negirdėjau 
ką mokytojas aiškino. Iškva- 
ičiau visus kišenius ir -šdruRęs 
trupinių saujelę,-gardžiai juos 
stivalgiau. fPer šėštų pamoką

dienai. Apie 
pusryčiai 

prašti. 1/4

Jis visuomet

man pasidarė silpna ir tuo 
pat laiku iššaukė mane prie 
lentos. 'Be abejo, uždavinio 
nepadariau ir už tai gavau 
dvejukę.

“Bal. 15 d. — Drebu visas iš 
baimės. Jeigu p. Raudonikis 
sužinos, kad gavau dvejiikę, 
smulkiui nubaus. Laimingas 

’bučiau, kad nors nepaliktų‘be 
pietų. Draugas 'Juozas labai 
silpnas, klajoja, šiandien dvi 
mergaites Zosę ir Teresę išve
žė į'barakų. Jau negrįš.

“Bal. 16 d. Šeštadienis. — 
šiandien padaviau dienyną 
perrašyti. P. Raudonikis pasi
rašė ir mane iŠkoliojęs kiėk 
jam tilpo į burną, paliko per 
dvi Hienas *be pietų.

“Bal. 47 d. Draugą Juozą 
išvežė Kfirdkan. Tš ryto mife. 
Zofė ž’Mėve duok jai dangų, 
buvo getn mergaitė, jai bepri- 
lygti galėjo tik Julė Baniuly- 
tė. Visi valgė, o aš stovėjau 
prie stalo už dvejukę ir nega
vau pietų. -Bevalgant mergai
čių vedėja drožė vienai per 
veidą ’ir taip smarkiai, 'lyg 
piemuo.”

Tokiose tai sąlygose, tokių 
“auklėtojų” globoje augo ir 
lavinosi tjaunuomenė. Auklė
tojai kitos bausmės be paliki
mo be pietų neišrado, nes ir 
begalėjo. ‘Dėl Kiekvieno ma
žiausio prasikaltimo buvo vie
na bausmė: kBe pietų*. Ir toks 
našlaitis, kuris atsiminęs, kad 
turėjo motiną, kuri netik jo 
nepalikdavo be-pietų, bet dar 
paškutiniu kąsneliu ' su juomi 
pasidalydavo matė tuose aUk- 
jėtUdjuose savo tikrus priešus, 
kurie - nori 'padaryti jį.-paklus
niu, padaryti Debiliu, aklai 
klausančiu kiekvieno menk
niekio. Tokių vaikų buvo dau
gybė, kurie įgijo panašią nuo
monę apje savo auklėtojus ir 
širdyje nešiojo jiems paniėką 
ir suėję'krūvon, kuomet buvo 
tikri kad niekas negirdi, juo
kėsi, kritikavo ir išgalvojo 'vi
sokiausius niekus apie juos. 
Iš vienos pusės mokslo troški
mas, iš kitos lėšų trukumas, 
stūmė juos į ’tą 
nes tikėjosi bent 
mokslo. Bet ten auklėjimo‘be
buvo už skatiką. Ten daugidu 
buvo fabrikacija ateities ‘pa
daužų ir Keršintoj ų. Nestel&ti- 
na, ttes^pdtys auklėtojai nėki- 
taip elgiasi.

(Bus daugiau)

prieglaudą, 
kiėk ‘įgyti

WLTURA W ttl Nkm- 
* jas {domus numeris. Kaina 
‘45c. Gdliina gatiti Naujie
nose.

BOSTONIEČIŲ AT
NttujfeifBs įgalima gdtįti 

 

p.ltt 
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NAUJOJI BANGA” 
Atėjo pirmas numeris 

Uriigtiay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas Mlkraštls. 
■Galima įgauti “Naujienose”. 
IKninaitik ’Bcčhtei.

. Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur varduodami Iki- 
krašžiai.Tardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums :patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų psttb- 
gumo dėlei.
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Triukšmingas Kudir
kos draugijos prieš- 
metinis susirinkimas
Kalbėta apie jungimosi klausi

mą; žvilgsnis j draugijos pra
eitį.

Kudirkos draugijos priešme- 
tinis narių posėdis įvyko gruo
džio 1^ dieną. Kas ta Kudir
kos draugija arba Kudirkinė? 
(taip jų westsidiečiai vadina). 
Aš manau, kad musų visuome
nes veikėjams bus įdomu ži-
■M.tn."" 1 .. n—.. >

KAZIMIERAS MATULAUSKAS

Persiskyrę $i| šiuo pasauliu 
gruędžio 22 diepą. 3:45 valandą 
po pietų 1932 na., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Rokiškio ap., 
Salų parap.. Taraldžių kaimas.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Moniką po tėvais Petrai- 
čiuto. 3 sūnūs, Kazimierą. Anta
ną ir Joną, dukterį Bronislavą, du 
broliu Marceliną ir Juozapą, dvi 
pusseseres ir pusbrolį ir gimines, 
o Lietuvoj 3 seseris ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 11921 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gruodžio 26 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje arsi 
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Matulaus- 
ko giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti Jąidotuvėse ię suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, n
Broliai, Pusseserės, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse pątarnauja g ra bū
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741. ■

noti šis tas apie šių draugijų.
Tai yra ta pati Dr. Vinco 

Kudirkos draugija, kuri jau 
gyvuoja nuo 1909 metų, ir ne
tolimoj praeityj buvo viena pa
žangesnių ir veiklesnių drau
gijų Westsaideje. Dr. Vinco 
Kudirkos dr. ir LSS. inięijaty- 
va buvo įkurtas West Side vie
šas knygynas, kurio knygomis 
naudojosi veltui visa West- 
sidės lietuviška liaudis. Ju|< 
užėjus pasauliniam karui ašt
rių represijų prispausti veik
lesni draugijos. nariai turėjp 
prasišalinti. Kiti buvo pašauk
ti karan. LSS. kuopų karas 
skaudžiai užgavo. Nustoja gy
vavus ir su tuomi viešas kny
gynas irgi užsidarė, netekęs 
veiklesnių rėmėjų.
Draugijos) vardas neskambėjęs 

grynai darbininkiškai
Taigi laikui bėgant ir drau

gijos nariai keitėsi. Vietoj tai
kaus budo veikėjų atsirado 
taip vadinami darbininkiško 
nusistatymo kūrėjai, kurie bū
dami šios draugijos nariais, 
dirba vien tik “Vilnies” nau
dai, nežiųrint, kad jų darbas 
draugijai nešė nuostolius. Ne
gana to, kad “Vilnis” gavo vi
sų skelbimų ir visokių drau
gijos legalių blankų darbų, dar 
jie sumanė kitokį skymą.

Jie surado, kad Dr. Vinco 
Kudirkos draugijos vardas ne
skamba grynai darbininkiškai 
ir reikia jį pakeisti. Ir tik dėl 
senų narių nerangumo, tai yra, 
nelankant reguliariško susirin
kimo, vilniečiai pasinaudojo 
proga ir nutarė išbraukti iš 
konstitucijos du žodžiu.

Vietoj “Dr. Vinco Kųdirkps” 
tik “Kudirkos”

Dr. Vir.cc paliekant “Kudir
kos draugija”. Na ir dar kai 
kuriuos konstitucijos skyrius 
pakeitė extra darbininkiškais.

Jau tada jie gavo progos rei
kalauti, kad spausdinti naujų

koppUtųpįją, ką#, žinomą,* jiems 
ir Etevmk be
šinimp iš puses padėvi 
komitttųpįjų 'spausdinto ,fVi|ųy- 
je”, ką draugija užmokėjo 
apie gįmU doleriy, Tąįgi ma
tote Kaip draugijus iždas eik
vojamas tok dūl nerangumo se
nesniu mmut Pahar grįžime 
prįe šeštadienio posėdžio.

iš priešnietinio susinnkimo
Buvę skelbta, kad posėdis 

prasidės 7:30 va), vakare, Pa
liulio svetainūje» 3433 W, 33rd 
st. Nuėjau į svetaine paskirtu 
laiku. Narių nei vieno- Apie 
aštuntų va), pradėjo rinktis ty 
jau puse po astuonių buvo sep
tyniolika narių, o draugija tu? 
ri pilnai užsimokėjusiu 73 na
rius, taip bent sekretorius aiš
kina. Taigi bolševikai to ir 
laukė. Kada tik jų didžiuma 
laike posėdžio ir naudojusi 
progą. Nariams daugiau negu 
sarmatą taip apsileisti ir duo
ti keliems bolševikams intri
gantams elgtis su draugija 
kaip jie ppri,

Susivienijimo klausimas

Pirm. Strazdas atįdarė po
sėdį. Iš pereito susirinkimo nu? 
tarimų paaiškėja, kad draugi
ja nutarė susiyienyti su kita 
kokia nors draugiją, kuri mums 
butų prieinamesnė, nes kitaip 
musų draugijai gręsią pakriki
mas. Pirmininkas perstatė tris 
draugijas, su kuriomis valdy
ba turėjusi pasikalbėjimus pri
sidėjimo reikale, štąi tos drau
gijos: Darbininkų susivieniji
mas, Savitarpinės Pašalpos ir 
keistučio Kliubas. Pirmininkas 
iš savo puses rekomendavo Sa
vitarpinės Pašalpos, kaipo tin
kamiausią, prie kurips Kudir
kos draugija galėtų prisidėti. 
Išgirdę tokią rekomendaciją, 
musų bplševikaį Jyg dilgipami 
sukyla visi sykiu ir kad pra
dės pirmininką kolioti išdavi
ku, parsidavėliu, jeigu Savitar
pinės ponai tave papirko, tai 
eik tu vienas ten, o mes ne.

||plįa suirutę. Mat jie žino, kad 
prisidėjus kur nors prie tau
tiškos draugijos vilniečiams 
kąrvųtė užtruktų. Taigi išsi- 
kolioję, išeikvoję visą energi
ją išsiskirstėme 11 vąl. vaka
re, susivienijimo klapsimą ati
dėjome sekančiam metiniam po
sėdžiui. —Senas Nary®.

Mėsos taryba pata
ria šeimininkėms 

pirkti kiaulieną 
šyięžį ir rūkytą kiauliena yrą 

labai pigi, sako informacijos 
biuras

RegųĮiariam savaitiniame rin
kos biotipe, Chipagos Mėsos 
Tarybos informacijų komitetas 
praneša, kad šiandien labai pi
giai galima pirkti įvairios pu
šies kiaulieną. Rekomenduoja 
šeimininkėms atkreipti į tai 
ątydų.

Be tp, prirpipė, kad už ne
paprastai žemas kąinas dabar
tiniu ląikp Chįcągos detalįnęse 
krautuvėse parsiduoda rūkyti 
kumpiai.

suteikia 
barzdaskutyklos 

gMM, komfortą 
■ skutimos 

namie
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Graboriai

PATENTS
I,alkas daug rellkla 
prie patentų. Neriel- 
kuoklt vilkindami bu 
apsaugojimą savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižinį ar mo
delį dėl Instrukcija, 
arba raSyklte dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob-
taln a Patent” Ir “Record of Ip- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
nž Informacijas kr» daryti. Susl- 
raUlnijimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rupestįpgas pa
tarnavimas.

DOUBLE
ACtlhiiė

Lietuviai Gydytojai

DYKAI 
KNYGELB

CLARENCE A. O’BRIĘN 
Rsglstered Patent Attorney 

43-A Securlty 8avlngs & Coramerclal 
Bank Buildlng

(Dlrectly aeross aįreet from Patont Office)
Wabhinoton. d. c.

A!Upowder W
Pastebėkite puikią tel» ^9 

9 lą . . . kaip piragai ągįįį 
5 laikosi Švieži.

! SAMEPRią I 
? 40YEAR* Į 
' 25 ounces for'lS^ '
MILLIONSOF POUNDS USED 

BV OUR GOVERNMENT

Graooriai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja iaiodtuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o nansų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS •

1439 S. Court, Cicero. III.
Tel. Cicero 5927

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boujevaręl 8483

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALS AMUOTO JAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

DR.M T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IB CH IR DEGAS 

OFISAS:

4645 S, Ashland Avė.,
"f ■fui“

Ofin Td.I Boul.vard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

lik* RutkHuska.Š9
4442 South Western Avenue

TeL Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 IV. Marguette R4- erti Wsetern Av 

Phone Hcmlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomij 

1821 So. Halsted lįtreet

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 1042 A. M. 2-6 P. M- 
7-9 P.* M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarim).

3335 So. Halsted St
Td.' BOULEVARD 919»

DR. A. L. YUSKA 
2422 IV. Muquuu M. 

kampas 67tb ir Artėliau Are. 
Telefonas GrovebiU 1595 

Valandoj nuo 9 iki II ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedėliotus pagal susitarimu.

A. MONTVID, M. U
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak* 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

418Q Archer Avepue

Pbone Bonievard 70<2

DR, C. Z, VEZELIS
Dentistag

4645 So. Ashland Ąve.
arti 47tb Stęęęt

DR. A. J. GUSSEN 
LIĘTUVIS DENTINAS 

VąUndps; P«o 9 ryto iki 9 vąkgro 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14tb Strrf 

CICERO, ILL.
X-Ray . . . Pbone Cicero 1260

Ofiso tel. Lafayette 7031 
Rez. tel. Virginia 1829

Dr. V. E. SiedlinsUs
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue 
Kampas Farncisco Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS -TV* 

Gerai lietuviam! |inon»aa per 2f ■»<-

rh
PETRONĖLĖ GUDELIS 

(po tėvais Baronaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 4:30 valandą 
ryte 1932 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Lietuvoj, Suvalkų 
apskr.. Mariampolės parap., Puš
kelių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Antaną. 2 dukteris Matildą 
ir žentą Juozapą Bučinskus, Ma
rijoną ir žentą Martiną Kavaliaus
kus. seserį Marijoną Andrionienę, 
anūkus Edwardą ir Alponsą Bu
činskus, Raymondą ir Elenorą Ka
valiauskus. sesers dukterį Oną 

-Gremąl, sesers sūnų Julius Link 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžio 26 dieną, 8 vai. iš ryto 
iŠ koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Gudelis 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Dukterys, Sesuo,
Žentai Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139

STANISLOVAS SERUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 2 3 dįęųą. 3:00 valandą 
ryte 1932 ną., suląųkęs 29 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marie po tėvais Gavėnas, 
dukterį Marian 15 mėnesių, mo
tiną Magdalena, seserį Margaret, 
2 brolius Joną ir Petrą, 2 anūkes 
Helen ir Dorothy ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuyės įvyks panedėlyj, 
gruodžio 26 dįjną. 8:30 vąl. 
ryte iš Ęudeikio koplyčios į St, > 
Agnės, parapijos |>ažpyČįą, 39 
ir Wą?hęęnąw Avę„ pupoje atsi
bus gedulingo? pąiųąldp? už vy-r 
lionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į Šv. Kązirpįero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Seruno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai įšviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam- 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, puktė, Motina, 
Sesuo, Broliai, Anūkės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Te|. Yards 1741.

Klausimas atįdčtas sekančiam 
susirinkimui

Kol kalbama apie darbinin
kų susivienijimą arba Aukš
čiausią Prieglaudą, bolševikai 
sėdi, o kaip tik kas iš narių 
rekomenduoja kokią nors tau
tišką draugiją, tai ir vėl jie

Telpfpnas Yaęds U38Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamųotojas 
Modernišką Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tel. Republic 3100-3101
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAJ

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 West 63rd St.
Nubudimo valandoje patarnauju simpą- 
tįngąi ir iškilmingai su muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkąma pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

------------------------.r2t    -------------------- - ....j— . i ...

SIŲSKITE GĖŲES TELEGRAMA 

[?LOVEIKI3 
; KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Prostatom į Visas Miesto Dąlis 

Vestuvėms, Ęąnįaetąms ir Pągrabąms Vainikai

3316 Halsted St. Tel. Boulevard 7314
rr ms

.   m, »■■ »n»i«, į .....r j, —rę

Seniausia ir Didžiausia

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hepilock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo, duodu mas- 
sage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Antanina Shusho
Akušerka

16 metų prakti
kuoją Chicagoj li
goninėse ir priva- 

tiškai.
Atidžiai patarnauja 

prie gimdymo.
Pasitarimo valandos 
nuo 7 iki 9 v. vak. 

102 W. 72 gatvė 
Telefonas 

Raddiffe 1740

Akių Gydytojai

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue I fy4yt<w«

Tel. Kenwood 5107 s 1 akušeris.
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 - iki 8 valandai vakarę.

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—— ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmord Street 

Telefonai Republic 7868

Gydo staigias ir cbronilkai Ūgy yynt 
moterų ir vaikų pagal nąnjaiąiaą RF*' 
todus X-R»y « kitokius elektros pris
tatau*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 RG 18tĄ St.t netoli Morgan St. 

Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
pnp 6 iki 7:30 v*L vakarų.

. Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

. Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso tel. Prospect 1028 
Rez. ię Ofisas 2359 So. Leavįtt St, 

Canal 0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago , 
Ofiso valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vak.

Šventadieniais pagal susitarimo

Office Valandos, 2-4: 7-9
4140 Archer Avenuę

Tel. Lafayette 7650

Dr. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 2136 W. 24th St. 

1>1. Canal 040? 
CHICAGO.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISA$ 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Mpteriikų, Vyriškų it Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų įę nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. puo 10 iki 12 v. dięng. 

Pbone Midway 2880

Telefonu Y*r<b 0994

Dr. MAUR1CE KAHN 
4631 South Aįhland Ąvenųe 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. iki 3 P° Pia 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iįci 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

•. 'I1.11 'g?

A. + A.
BEN LUBINAS

*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 12:30 valandą 
A, M. 1932 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Ilakių parap., Kalčių kaim.

Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime se
serį Magdaleną, švogerį Jurgį Bo- 
govich, jų vaikus Magdalena ir 
Jurgį ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris, Domicėlę, Petropėlę ir 
Oną.

Kūnas pašarvotas randasi 6215 
Ellis Avė., Chicago, Telefonas 
Dorchester 10542.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gruodžia 26 dieną, 2 vai. po 
piet iŠ namų bus nulydėta? į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Ben Lubino gimi
nės, draugai ir pažyptąpii esat 
nuoširdžiai kviečiami dalylvautl ' 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą i* atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,

Seserys, Svogerįąt ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riiu Eudeikis, Tel. Yards 1741.

—...........       linini

PETRAS KĄTAUSKĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 20 d., 12:35 vai. ryto 
1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Gūbrių 
kaimo, Šilalės parapijoj, Taura
gė? apskr.

Paliko dideliame nuliu^ime 
Elzbietą ir Joną Burchikus ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas randasi gra- 
boriaus S. M. S Rudę koplyčioj, 
718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks gruodžio 24 
dieną, 1:00 vai. po pietų iš kop
lyčios bų? puiydėps į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Petro Katausko gi- ; 
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami* dalyvauti 
ląijptuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Burchikai rūpinasi laidotuvėms.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

GRABORių ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir ySJ ųųgtebiųo publika SU BVfl. ngpigte4* 
mis kainomis UŽ aukštos rųšieą pąląidojip^ Jįį^ ąieką 
nerokuojame už atvežimų p)įrųs)0 ŽWogapS kųąę j 
įtaigų iš bite Kokios mtesto daljęs.

Reikalui esant, UPW automobilius atvaduos | jąąų 
namus ir afveš j musu įstaigą, kur galėsite P^tyto 
džiąusį pasirinkimą grabų te feitų reikmenų ir te 
Urpąvimą iuiųs vteal ateko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tek r* igs M pirkaite. w

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių gpaboriua, kurte 
. teikia ambulance patarnavimą su ekspertų lietuyįu pą- 

tąrųąųtoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
išnikite BUDRIKI pirm negu kreipsitės kur 

kitur.

« JŪSŲ GRĄI5ORIŲ8
'P''“* t ’

Soąth Hermitage Avenue
VH Telefęn^ j YARDS 1741 ir 1741

VAITUSH, OPT.D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos (skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsilikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
ąųtaftį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Ąve.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
a Komplikuotuose

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Węst 35th St, 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

J$edėliomi| nuo 10 iki 1A
8

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL'S
T56 W. 35th St

(Coę. of 35th « Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Qfiso? Te|. Vicfory 6893
Rez. Tel. Qrexel 9191 

Jei neatsiliepia laukite Central 7464 

DR. A. A, BOTH
Rusas Gydytojas ir Cbirprą^s 

Specialistas odos ligų ir Vfnenikų figų 

3102 So.* Halsted St 
kampas 31*t Sittft

Vai.: 10—ii v, rytp. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir iventadieniais 10—g.

Advokatai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydp i^vo ofise pątinusiaa, išputusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

' 3343 South Halsted Street
Tel. Boųjevard 1401

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wgshipgfon St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietoj

Vakarais: Utarn. ir Kflv.—6 iki 9 ral 
4145 Archer Auer TeL Lafayette 7337

UanpĮ T«l. «y4< Pątg 3}pl •

Dr. Suzana A, Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė

4145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 

Ofisų vai. kiekvieną dieną nuo 9 iU 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare, Utarninkais h 
Ketvergais.

Rez. Tek HYDE PARK 3395

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS-

Telefonas Ryosevel* 0090
Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Utarnlnko. Ketverto ir $ubatos rak. v iki 9 
TplefonM Republto 9600

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, . 4142 • Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

Rų. 6600 South Ar^uM 
Phope Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 02$7

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4$3l $oųth Asi e— “ *■

Re*. T *

Ąve. 
»0Q 
iptii st*

Tek Republi* 9723
. ... " ..„IT'!' .-----

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St*—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

16Q N. LaSalle St. —? pagal sutarti
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Girskio Peilis Sukelia 
Sujudimą Teisme

PRANEŠIMAS

Pirmu liudininku pašauktas skerdyklų 
sargas Emery AI be r t

Girskį gynė adv. F. J. Ferlic, valstiją atstovavo 
prokurorai Ross Lee Laird

jv M

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Elektros kėdė mirgėjo prieš 

akis
Bet žvilgterėjus j advokatą 

ir valstijos prokurorą, kurie 
šaltai prieš teisėją argumenta
vo. vienas reikalaudamas di
delės bausmės, kitas, žaizda* 
mas į teisėjo jausmus, koutra- 
s’as tarp tų dviejų pusių bu
vo labai ryškus . Vienoje pu
sėje Antanas Girskis, kuriame 
greičiausiai prieš akis mirgėjo 
žiaurioji elektros kėdė, ir gi
minės ir draugai, kurie irgi jau
tė panašią baimę, o kitoje pu
sėje advokatas ir prokuroras, 
atlieką tik kasdieninį darbą, 
savo pareigą.

Girskį gynė ndv. Ferlic
O tarp tų dviejų pusių tei

sėjas, rainiai besiklausąs liu
dijimų. argumentavimų, juos 
sveriąs ir pamažu einąs prie 
nuosprendžio, kuris gali nu- 
krcip’i vienon ar kiton pusėn 
visą prasikaltusio gyvenimą.

Po trumpų įžanginių Girskio 
advokato F. J. Ferlic’o ir val
stijos prok. Ross Lee Laird pa
reiškimų, kuriuose * nušvietė 
bylos pamatą, Girskio prisipa
žinimą “kaltu”, prisiegdino 
liudininkus ir atliko visus ki
lus reikalingus formalumus, 
pirmu liudininku pašauktas 
Emery Albert, 2118 Freeman 
S*., Illinois Packing Gompany 
sargas. Jis liudijo prokuratū
ros pusei.

Adams-Adomaitienė, o po jos, 
pats kaltinamasis Antanas Gir
skis. Svyruodamas priėjo prie 
kėdės, kurį laiką lyg susiner
vavęs ir nežinodamas ką da
ryti pastovėjo ir po to sun
kiai

tas 1

atsisėdo. Pirmiausiai 
pradėjo kvosti advoka- 
I. Ferlic, jo gynėjas.

(bus daugiau)

Keturi automobiliai 
iš Roseland į “N.” 

vaikų parę
Automobilius parūpino naujie- 

niečiai pp. Pučkorius, Vitkus 
ir Veidmianas

Roselando apylinkės lietuvių 
vaikai žada “urmu” atvažiuoti 
į “Naujienų” Kalėdinę teatrinę 
parę, kuri įvyks šiandien “Ra- 
movos” ir “Mildos” teatruose.

Kelios dešimtys vaikų atva
žiuos keturiais dideliais auto
mobiliais, kuriuos parūpino geri 
“naujieniečiai” pp. Pučkorius, 
Veidmanas, Vitkus ir dar vie
nas asmuo, kurio pavardę lai
kinai bus užlaikyta paslaptyje.

Iš šios tolimos lietuvių kolo
nijos “jaunieji” pasiryžę nepra
leisti, šios nepaprastos progos 
ir todėl žūt būt atsilankys į abu 
teatrus.

■ « t: [Acme-P. A. Photo]

Nors Belgija gruodžio 15 d. savo skolos Amerikai ir nemokėjo, bet tą pačią dieną ji prisiuntė 
Belgijos banko skyriui New Yorke $600,000 auksu. Auksas tapo atvežtas laivu “Bremen”.

Policija nužiūri, kad įpyku
si jaunoji Ona Jacobs, vyres
niosios Onos duktė, paleido į 
savo motiną anglies gabalą ir ją 
sužeidė.

Dėkoja Chicagos L.
Moterų Klubui už
Kalėdų “prezentą”

Jurgis ir Kristina šarkaičiai iš
reiškia dėkingumą labdarybės 
darbais pasižymėjusiai orga
nizacijai

tai susidūrė su gatvekariu No. 
5130. Susįdurimas buvo tiek 
smarkus, kad trokas lėkė į ša
lį ir kliudė dvi moteriškes ir 
mažą mergaitę.

Automobilis nulaužė koją
Visos buvo sunkiai sužeistos. 

Pirmą pagelbą joms suteikė 
Dr. Naikelis.

Užvakar automobilio suvaži
nėtas, nukentėjo lietuvis G. 
Blaskale, 4343 S, Talman Avė. 
Jis buvo prie 49-tos ir Western 
gatvių kampo kuomet nelaimė 
įvyko. Nulaužė jam koją ir 
gerokai sužalojo veidą. G. Blas
kale buvo nugabentas į South- 
town ligoninę.

Radio programas 
nedėlioję

Ryt dieną Budriko korporaci
ja rengia gražų dainų ir mu
zikos lietuvių radio programą 
iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 
vai. po pietų, kuriame dalyvaus 
ponia Anele Zabukienė, sopra
no; Stasys Rimkus, bartinas, 
trio ir kvartetas su kalėdinė
mis giesmėmis.

Taipgi Budriko radio or
chestras gros gražius ir naujus 
muzikos kurinius. Nepraleiski
te šio Kalėdinio radio progra
mų.—S.

šiuomi pranešame, kad J. Ke
mėšis nėra Naujienų Bendrovės 
įgaliotas agentas ir neturi jo
kios teisės priiminėti pinigus 
ir abelnai daryti kokį nors biz
nį Naujienų vardu.

Jeigu viršminėtas asmuo pas 
k'ą nors atsikreiptų musų var
du, busime dėkingi, jeigu mums 
apie tai pranešite.

Naujienų Administracija.
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KALĖDOS ARTI —
Ką Pirksi Prezentą? 

"Aušros" Knygyne, iki Kalėdų — kny
gos ir gintarai už pusę kainos 

"ORAKULAS”
Čia galima gauti garsųjį knygą "Ora

kulas”, kurioje yra pilna stovyla Sa
liamono, visos planetos po kurioms esa
te gimę, Alberto didžiojo toblyčia, dvi- 
liką daugaus ženklų po kuriais gimiai ir 
mirsi, kiekvieno mėnulio laimingos ir 
nelaimingos dienos, brūkšniai ant jūsų 
rankų ir jų reikšmė. Knyga paveiks
luota, 400 puslapių . Kaina $3,00, iki 
Kalėdų tiktai $1.50.

"ŽINYNAS”
Čia galima gauti kitą svarbią knygą 

— "Žinyną” — joje rasite žinias iš 
mitologijos, istorijos, astronomijos, arit
metikos, medicinos, geografijos ir kitų 
mokslų šakų. Didžiausias rinkinys pa
tarimų gaspadainėms, amatininkams, ser
gantiems ir sveikiems. Vienintelė žinių 
knyga lietuvių kalboje. Pusi. 400, kai
na $2.50 iki Kalėdų už $1.25.

Šimtus kitų knygų iki Kalėdų par
duodama už pusę kainos. Laukiam 
Jūsų atsilankymo. Knygynas atdaras 
iki 5 vai. vakaro, subatoms iki 8 vai. 
vakaro, nedėldieniais nuo 9 iki 12 vai. 
dienos.

“Aušros” Knygynas 
3653 So. Halsted Su 

Chicago. III.

CL ASSIF iED ADS.
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA senyva moteris nuo 

40 iki 50 metų, kuri galėtų gerai pa
gaminti valgį ir prižiūrėti 5 metų vai
ką. Turi mokėti angliškai atsakyti te
lefoną. Turi turėti liudyjimus. 10201 
So. Peoria. Tel. Cedercrest 3913.

Business Service
Biznio Patarnavimas

VAŽIUOKITE BUŠU—NES PIGIAU
St. Louis ......................... $2.00
Kansas City ............... $5.00
Detroit ............................ $2.50
Los Angeles ............... $20.00
New Yorfk .................... $8.00
Philadelpbia .................... $8.00
Washington, D. C........ $8.00

ORANGE BUS LINES 
209 Nortb Clark St. 

Tel. Dearborn 9765, Cbicago

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Per ateinančius 60 dienų, 
t. y, iki gruodžio 31 dienos, 1932 
metų. Metinė narystes mokestis 
DYKAI. Expertq patarimas visose namų 
savininkų ir rendauninkų reikalais su
teikiame dykai. Męs neturime skyrių. 
Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. šventadieniais nuo 9 ryto iki 
piet. Įžymus namai originalio ir vienin
telio namų savininkų biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

nu-

dėjo 
var-

Tautiškose kapinėse 
vakar palaidotas 
Jonas Buchinskas
* .11

MOKINAME

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

STOGDENGYSTfi
Bile 2 arba 3 flatų namų stogą pa

taisome ir perdekoruojame už $40, 
Casb. Darbą pilnai garantuojame. 

CONSUMER’S ROOFING WORKS 
4348 -50 W. Harrison St.

Kedzie 8463 —
Naktinis Telefonas Columbus 7741

Pirmas prokuratūros liudinin
kas- E. Albert

Prokurturos kvočiamas, 
Emery Albert nurodė, kad 
Girskis paprastai pradėdavo 
dirbti apie 9-tą valandą va
kare. Visuomet dirbdavo 
“cooleryje” — šaldytuve.

Tragedijos dieną, spalių 27 
d., pirmu kartu jį pamatė ofi
se, kuomet Walkerį nudurė. 
Negalėjo pasakyti ar jis buvo 
girtas, ar normaliame padėji
me, bet pakartojo Walkerio 
pusk utinius žodžius, kad, gir
di, Girskis buvęs girtas, ir 
todėl jis, f Urmonas, atleidęs jį 
iš darbo.
Girskis neturėjęs laiko pikta

darystę apgalvoti
Girskio gynėjas Ferlic Al

bertą neilgai kamantinėjo. Pa- 
■yre iš jo, kad Girskis atbėgo 
į ofisą tik minutę po to, kai 
Walkeris jam pranešė, jog 
vra atleidžiamas iš darbo. Tas 
parodė, kad Girskis neturėjo 
laiko “apgalvoti” piktadarystę 
ir tik laikinai išėjęs iš proto, 
ją papildė.

Teisme kilo sujudimas, kuo
met prokuroras Laird ištrau
kė iš makšties peilį, kuriuo 
Girskis Walkerį nudurė.

J. Burda socialistų 
nominuotas į 9-to 
wardo aldermonus

Nominuotas užvakar įvykusia
me 9-to wardo socialistų or
ganizacijos susirinkime

Teisme peilis, kuriuo Girskis 
nudurė Walkerj

Rodydamas jį Albertui pa
klausė ar tai tas peilis, su ku
riuo Girskis atėmė Walkeriui 
gyvybę?

Pats liudininkas, išsigandu
siomis akimis Žvilgterėjęs į jį, 
galvos linkterėjimu pripažino, 
kad tai tas. Peilis apie pėdos 
ilgumo, su pajuodusia medine 
rankena, bet blizgančiomis aš
menimis, darė labai nejaukų 
įspūdį.

Peilis niekuo nesiskyrė nuo 
kitų peilių, bet faktas, kad su 
juomi buvo surištas žmogaus 
nužudymas, vertė kiekvieną 
nusipurtyti ir atitraukti nuo 
jo smalsias akis.

Girskis pašauktas liudyti.
Sargui Emery Albertui pasi

traukus nuo liudininkų kėdės, 
liudyti pasaukta p. Alice

Roselando, devinto vardo, so
cialistų partijos organizacija 
nominavo architektą Joseph 
Burdą kandidatu į to vardo al
dermonus.

Partijos organizacijos susi
rinkimas įvyko užvakar vaka
re, 11106 South Mičhigan Avė. 
Jame dalyvavo didelis skaičius 
organizacijos narių, daug lietu
vių ir susirinkimas pasižymėjo 
entuziastišku upu ir pasiryži
mu atsiekti laimėjimą sekan
čiuose rinkimuose.
Johnson rekomendavo Burdą

Buvęs vardo aldermonas so
cialistas Johnson rekomendavo 
nuo savęs nominuoti architek
tą Burdą, nes jis yra pasižy
mėjęs ,kaipo geras socialistas, 
išauklėtas grynoje socializmo 
atmosferoje. Jo tėvai irgi buvo 
žinomi, kaipo socialistai ir jų 
įtaka jame pasiliko.

Joseph Burda, 34 metų vy
ras, yra pasižymėjęs praeities 
darbais savo profesijoje ir vi
suomeniniame gyvenime ir vie
tiniai socialistai tiki, kad jis 
atneš jiems laimėjimą.

Lietuvė mergaitė pa
leido anglies gabalą 

į savo motiną
Policija kaltina Oną Jacobs-Ja

kubauskas 54 metų motinos 
sužeidimu.

Kelias dienas atgal dėl neži
nomų priežasčių tarp Onos Ja- 
cobs, 8443 S. Morgan St., ir 
jos motinos taipgi Onos Jacobs, 
54 metų, kilo ginčas, kuris pa
sibaigė motinos veido sužalo
jime.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas yra pasižymėjęs dar
bais labdarybės srityje. Kiek
vienais metais surengia eilę pa
rengimų, kurių pelnus’eina ku
ro, maisto ir virbų parupininnii 
neturtingiems ir likimo 
skriaustiems lietuviams.

Ypatingai kliubo narės 
dideles pastangas sušelpti
guolius Kalėdoms ii- tuo tikslu 
nesenai surengė bazarą; iš ku
rio liko keli šimtai dolerių pel
no. Tie pinigai nuėjo parupi- 
limui įvairių reikmenų, kad už- 
dkrinli bent kiek linksmesnes 
Kalėdas, tiems, kuriems badas 
ir šaltis žiuri į akis.

Prašo įdėti padėkos laiškelį
Nuskriaustų.ir bedarbių lie

tuvių yra labai daug ir kliubas 
kiek pajėgdamas stengiasi jei 
ne visus, tai bent didesnę da- 
į jų pasiekti. Viena tokia šei

myna Jurgis ir Kristina šarkai
čiai nebuvo užmiršti. Jie gavo 
nuo Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo kalėdinę dovaną — pa
šalpą, už kurią dėkoja ir pri
siuntė “Naujienoms” sekančio 
turinio laiškelį, prašo jį pa
talpinti dienraštyje:

“Tariam širdingą ačiū p. 
Petronėlei Strikolis ir drauge 
ir Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliifbui už suteikimą mums Ka
lėdų prezento.”

Pasirašo, “Jurgis ir Kristi
na šarkaičiai.”

Trys lietuvės sužeis
tos troko-gatveka- 

rio nelaimėje
Trekas jas suvažinėjo susidū

ręs su gatvekariu prie 35-tos 
ir Union.

Dvi lietuvės ir viena maža 
mergaitė šiomis dienomis bu
vo troko suvažinėtos prie 35 
ir Union gatvių kampo. Tro
kas j moteriškes įvažiavo, kuo
met susidūrė su gatvekariu ir 
šoferis nebegalėjo jo suvaldyti.

Nelaimė įvyko apie 6-tą va
landą vakare. Moteriškės, Ona 
Nasys, 3121 S. Morgan St., ir 
Ona Krakaitis, 3341 Auburn 
Avė., kartu su septynių ^metų 
mergaite M. Krakaitis, ėjo 
skersai 35-tos ir Union gatvių 
kampo.

Tuo tarpu atvažiavo didžiu
lio ‘'FederaI” trokas ir netikė-

Kalbos ir velionio draugų ma
sonų apeigos Vsii jaudino di
džiulę palydovų minią.

Vakar, apie trečią valandą 
po pietų, velionis Jonas Bu
chinskas išlydėtas iš J. F. Ra- 
džiaus koplyčios, 3238 South 
Halsted Street, j Tautiškas Lie
tuvių Kapines. Jis mirė antra
dienį rytą, German Evangelical 
Deaconess Hospital.

Prieš išlydint velionį, Dr. A. 
žymontas ir S. Valančius pa
sakė atsisveikinimo kalbas, ku
rios buvo jaudinančios ir pui
kiai pritaikintos liūdnam įvy-, 
kiui.

Po kalbų, nariai masonų or
ganizacijos, prie kurios per ei
lę metų priklausė ir velionis, 
išpildė atsisveikinimo apeigas. 
Grabnešiai irgi buvo iš maso
nų organizacijos.

Velionį 1 Buchinską į kapus 
lydėjo didžiulė minia giminių 
ir draugų ir sudarė bent širm 
to automobilių procesiją.

Kapuose kalbų nebuvo, tik 
masonų organizacijos atstovai 
antru kartu atsisveikino su ko
lega trumpomis kalbomis ir su
giedodami kelias atsisveikinimo 
giesmes. Jų “paskutinis su
diev” Jonui Bdchinskui buvo 
labai įspūdingas, graudus ir 
visų palydovų akyse tuo laiku 
sužibėjo tikros liūdesio ir 
skausmo ašaros.

Velionio karstą puošė dau
gybė; gyvų' gėlių vainikų, ^ nuo 
visų' artimųjų, kurių tarpe jis 
buvo branginamas, gerbiamas 
ir kur jo atmintis gyvens ilgus 
metus. — A. J. S.

them Clean, Clear and Healthy 
WHte įor Frėe “Eye Care** 

ar “Eyc Beauty" Book
Mvdne Co.,Dept.lI. S.,9 R. Ohta St., Chicago

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Lotynų Kalbos 
Laiškų Rašymo 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Abelnos Istorijos

Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Pilietysūs 
Gramatikos 
Retorikos 
Etimologijos

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 S. Halsted St.,
CHICĄGO, ILL.

ir nuo

KALĖDŲ 
Programas

Per Radio W. G. F. L.
970 kilocyclcs

Nedčlioj, gruod. 25, 
1932

Lygiai nuo 8:30 iki 9. v. ryto 
Programas bus įvairus ir 

įdomus, susidės iš gražių gies
mių ir kalbos. Kalbės S. 
BENECKAS temoje: “DID
ŽIAUSIA KALĖDŲ DOVANA” 
ir bus įdomus persergėjimas 
lietuviams.

Neužmirkite laiku atsukti 
savo priimtuvus.

STEKAI - CHOPS - RAVIOLI 
SPAGHETTI 

BIZNIERIAMS LUNČIUS

B. W. KORSAK, Sav. 
1516-18 WEST GRAND AVĖ. 

, arti Ashland

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS 

Nufotografuoju jūsų na
muose prie eglaites už 
dolerį. Patelefonuokite 

ENGLEWOOD 5840 

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS 

730 W. 62nd St.

SUSTOKIT IR PIRKITE
KALĖDOMS DOVANAS 

pas

Bernard Petka’s
Vyrų Aprėdalų Krautuvė >

4171 Archer Avė.

Mes Mokame Cash
$80 už $100.

5% LIETUVOS LAISVES BONUS
L. KAUFMAN & CO.

134 N. LaSalle St. priešais City Hali 
Kambarys 610 ,

CLASSiFIED ADS J
f ’ * ll-TH ■—i i————II ■11—iafV 

Financial
Finą

GERIAUSIAS CASH KAINAS UŽ 
MORGIČIUS, Bondus ir Ccrtifikatus of
Deposit. 134 N. LaSalle, kamb. 316. 
Atdara vakarais.

Poultry 
Naminiai Paukščiai

AUGINKITE VIŠTUKUS. Katalo
gas Dykai. Maslionkų kiaušinių miši
nys, $1.65, Scratcb, $1.10. Cash kainos 
be pristatymo. Tol. Hemlock 9845. Albert 
Angel Jr. Co., 5832 S. Western Avė.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui, galima 

ir virtuvę vartoti, arti karų linijos, pi- 
gi renda. 819 W. 34th PI.

IEŠKAU 2 miegamų kambarių prie 
mažos, blaivos šeimynos, esu našlis su 
mokyklą lankančia mergaite. A. B. P. 
821 W. 34 PI.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našles be vaikų iki 40 metų am
žiaus. Aš esu to paties amžiaus. Tik 
padorios ir geros teatsiŠaukia, tokios, 
kurios mano šeiminišką gyvenimą vesti.

Rašykite
Knygynas, 
Box 69 

3210 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Business Chances
PaidąyimųiBizniai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų už
eiga, biznis išdirbtas gerai, pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu.*

6818 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
cigaretų krautuvė lietuviais apgyventoje 
kolionijoj. 2451 W. 69tb St. Tel. 
Prospect 10070.

MAINYSIU namą ant krautuvės, gro- 
sernėš. Namas yra gražioje apielinkėje, 
neperdidelis. 3362 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen. Turiu dvi krautuves, vieną pri
verstas parduoti, nes negaliu apsi
dirbti.

4300 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8549

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu, yra 4 kambariai pagyvenimui. 
Geroj vietoj, naujas muro garadžius. 
pigiai. Atsišaukite greitu laiku. Sa
vininkas apleidžia Chicago. 3808 Lowe 
Avė. Tel. Boulevard 6502.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

TURIU parduoti grosernę į trum 
pą laiką pigiai, priežastis pardavimo tu 
riu du bizniu. 2655 W. 43 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui__

FARMA be skolos. Pigiausiai kašta
vo $18,000, o dabar už $8,000 pirksite, 
daugumas gyvulių, gera žemė ir budin- 
kai. Skolą paliksiu ant 4 procento. 
Slaužis, 2147 Webster Avė.

Taip,
Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

kad Tamsta jau pardavėte savo biznį,Malonu girdė
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuoj aus užrašysiu 
Tamstos kitą skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą. . '

—Ačiū už komplimentus — pasakykite savo pažįsta 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

ROOSEVELT gį-QQ
Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro.
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Al. Margeris

Kalėdų Dovana išbirusį

tėra

dau

tokie jie mažę kitų tokių

bandydama

mirtimi

Miesto Cicero
LINKSMŲ KALĖDŲ

EUDEIKIS •u**-

to, kad visko yra

JŪSŲ GRABORIAI

žmonių prie šiurpu- 
skurdo kryžiaus pri

pasakų 
nuplyšu-

A. Kveton 
Sedlacek

giasi jas ašaromis gausiai su
vilgyti, kaip giedri naktis su
vilgo laukų gėles sidabrine ra
sa. Tik dėl to ji ir išspaudžia 
iš savo akių didelius, tarytum 
mėnulis pilnatyje, ašarų lašus 
ir raičioja juos giltinės nubu
čiuotais savo veidais, lupomis...

kad ko- 
plyšo ir

apart nedarbo,
- dartės ir in-

Jis karščiu

Povyliuką, jeigu tik

Keis 
išsikišo

Tokia, mat, jau gyvo daikto 
viltis —

Įprastas, veikiausiai, jgimtas 
noras save sužiniai apgaudinė-

metą — 
aukštuose bažnyčių

Antra, ji ir jėgų jau 
Vos tik vienu plau- 

ir tai labai

lakutas., Užsidegė Toniuko šir
dis šiltu jausmu, saldžia vilti
mi ir griežtu noru pilną mai
šelį anglių prisirinkti, nes juk 
reikės labai daug ir virti ir 
kepti... Ir taip entuzijastiškai 
dabar graibė Tomukas sniege 
anglies šmotelius

Tik gydytojo jos šypsena jau 
nebeapgaudinėja daugiau. Jis 
atvirai pasakė jos motinai, 
kad Julyte jau nebe ilgai gy
vensianti...

Jos siaurutėlė, menkutėlė ir 
blyški, kaip mėnulio spindulė
lis, šypsena jau ir negydytoją 
Įtikinti gali, kad ji mirties nu
galėta.

Tik mirtis nesiskubina. Pa
tinka, matyti, jai žaisti su 
jaunuoliškomis Julytės vilti
mis...

O Julytė taip labai nori, kad 
jos akys gyvu,širdies šypsniu 
pražydėtų! Kiek galėdama sten-

Nebegauna!
Darbas, tarytum, 

dangum virto. Minios 
šių, išalkusių, visokių ligų nas
ruose sukiužusių bedarbių tik 
svajoti apie darbų tegali, tik 
trokšti darbo jiems leista, o —

Ne gauti!
Pirmiau Mantigailienė 

goraižiuose dirbdavo. Jų 
dis plaudavo. Bet dabar 
goraižiai kuo neištuštėjo. 
daugeliui jų įnamių krizis ban
kroto kilpų ant kaklo užnėrė 
Nebėra kam priteršti. Neberei
kia ir tokių, kaip Mantigailie
nė, juos apvalyti.

iki sočiai 
bangose —

Julytė, tik vienu plaučiu ir 
mirties išbadytomis akimis, 
ieškojo tyro oro ir nors men
kų saulės spindulių, ko dabar 
čia jau visai nebebuvo —

Mantigailų 
bado ir šalčio 
fluenza nusitvėrė, 
degė, labai prakaitavo, aštrus 
skausmai jį raižė, o kosulys su 
dusuliu, tarytum budelio kilpa, 
smaugte jį smaugė —

skuduruose vos 
dvokiantį šaltų

kaip “flop- 
louzės” sriuboje bedarbiai tru
pinėlius mėsos — ir kišo juos 

maišelį, kad net ir žiaurųjį 
sargų visai pamiršo. O sargas 
buvo aklas ne' tiktai nūdieni
nės santvarkos garbintojas, bet 
podraug ir labai griežtas nuo
savybės principo gynėjas. Bu
vo jis dar ir munšaino įtakos 
sugniaužtas.

Taigi —
Toniuko net nesubaręs ir ne

įspėjęs pasišalinti, paleido šu-

krutinėje 
bėgti pradė-

jonąi
Kol pelno jis iš jų turėjo, 

tol ir jo širdis dėl jų krikščio
niškai plakė. Sustojo pelnas iš 
jų plaukęs, sustojo ir jo šir
dis krikščioniškai dėl jų pla
kus. !

Vargu stipriai tikintis Man- 
tigaila kada nors rimtai pagal
vojo, jog tokia jau kapitalistų 
ir visų šio pasaulio valdovų 
moralė, religija ir dievas, idant 
milijonus 
lingiausio 
kaltų —

Tik dėl
PERDAUG —
Bet visa kuo pertekusiems 

ponams pelno —
PERMAŽAI! ,

dan- 
grin- 
dan- 
Mat,

Iš kurio jie galėtų kuo pui
kiausiai gyventi, naujas bažny
čias statyti, religines Ir patri- 
jotines t organizacijas remti, 
garbingais ir žemėje ir dangu
je tapti, o milijonus darbinin
kų su jų moterimis ir mažais 
vaikais skurdu ir badu marin-

Tik Mantigailienė, arklio 
sveikatų vis dar tebeturėdama, 
visus slaugė ir, kantrybės jau

Toniukas tačiau sargo visai 
nepastebėjo ir manė, 
dą peršalusi lenta 
pokštelėjo.

Tik kak jis pajuto 
šilimų, suprato

Mantigailienė irgi labai my
li darbų. Ir ji aistringai reli
ginga; tiki dievų ir visus šven
tuosius, kaip jos vyras. Bet 
dabar ji jau giliau tiki ir nuo
širdžiau garbina darbų, negu 
dievų. Ji dabar by darbų karš
čiau prie savo krutinės spaus
tų, bučiuotų, nei savo mylimų

šventas 
neką) tai 
karštai 
naujų 
pirko...

Bet -
, Jis nebūtų pavyzdingas ku
nigas—-

Jis nebūtų uolus Kristaus 
agentas dvidešimtame šimtme
tyje —-

Jis nebūtų šventai ištikimas 
Romos bažnyčiai —

Jeigu jis nesėdėtų ant aukso 
maišo ir nesityčiotų iš skurdo 
bado ir ligų suėstų vargdienių
— Lozorių!

Jis lobingas, religingas ir 
dievobaimingas žmogus — ku
nigas!

Kas jam galvoj ar širdyj to
kie neteisybės, išnaudojimo, 
vargo, bado ir ligų nukankinti 
bedarbiai, kaip jo seni parapi-

Mantigailai ?!

O gal ji gyvenimo gailisi? 
Kažin? Juk ar vertėtų? Jis 
nieko jai nedavė, — tik mirtį 
nešančiais džiovos bacilais už- 
piudė! Antra, juk mano jinai 
pasveiksianti ir ilgai gyven
sianti...

Koks menkas ir naivus 
žmogus šitoje begalinėje 
veje tarp nesuskaitomos 
gybės savo neprietelių!

Bet vis tiek jis dideliu de
dasi.

O bacilai tik pro mikroskopų 
teįmatomi 
lyčiai.

Tačiau jie kerta žmones mi
lijonais, kaip aštrios dalgio 
ašmens minkšta atola.

Jau galėjo bėgti jis namo, 
nes .maišelis buvo kuone pil
nas. Tik kažkaip dingtelėjo jo 
galvoje mintis, kad prieš ke
lias dienas kokia tai draugija 
tikrai žadėjo prisiųsti’ Manti- 
gailams pilnų kašę maisto. Ka
lėdų šventėms... Sakė, kad ten 
busiu visko: duonos, sviesto, 
mėsos, skanėsių ir, gal būt, 
višta, antis, žąsis arba ir ka-

Viena jo rankute stipriai su
spaudusi laikė anglių maišelį, 
dabar šalia jo gulintį ir beveik 
pusiau

Julė, 21 metų mergai
tė, jau trečias mėnuo kai iš lo
vos nebesikelia. Gaudo ji orų 
ir kiekvienų čia patekusį sau
lės spindulėlį. Tik maža kiek 
jų bepagauna. Ne daug čia jų 
ir tėra, 
nebeturi 
čiu bekvėpuoja, 
prastu. O antras jau visai bai
giamas džiovos naikinti. Kur 
butą plaučio, dabar tik didelė 
skylė ir koks kaušas pūlių...

O Julytė vis dar tariasi pa
sveiksianti. Net ir nusišypsoti 
bando

O klebonas yra lobingas žmo
gus. Ne per seniausiai jis pa- 
skolino vienam biznieriui ke
lias dešimtis tūkstančių dole
rių, vasarų važinėjo Europoje, 

vietas aplankę, prieš 
pradėtų atsiklaupęs 

meldėsi, parvažiavęs 
ir brangų automobilį

Niekas dabar iš Mantigailų 
šeimos1 nebedirba.

Gyvena - pašalpos — tru
piniais.

Ir tai labai retai ir mažai te
gauna.

(Pašalpdavystę, mat, kontro
liuoja politikieriai ir kunigai.

O Mantigailai nesugeba ar, 
veikiausiai, nebegali padaryti 
teigiamos įtakos nei vieniems 
nei kitiems, nors ir tikrai ži
no, kad, pavyzdžiui, jų kaimy
nas O’Brien, ir mažesnę ir 
sveikų šeimų turėdamas, vis 
dėlto visko gauna. Jis, mat, ži
no kelius į politikierių ir ku
nigų krikščioniška, širdį. Tai 
jo ir pasigaili, ir žemiškomis 
gėrybėmis aprūpina, it* dangiš
kųjų aruodus žada. O Manti- 
gailams jau beveik nieko nebe
duoda ir nebežada 
klebonas, kurio parapijai daug 
metų Mantigailai priklausė. 
Pirmiau, kada jie dirbo ir do
lerių turėjo, ir neskupėdami 
jam davė, jis kuone visų dan
gų jiems garantavo, o dabar 
ir iš krikščionių tarpo juos 
išbraukė, kam velykines nebe- 
užsimoka!

Joseph G, Cerny
Jerry J. Viterna 
Anton F. Maciejeivski 
Rose Cuchna
Henry R. Schivarzel 
Nicholas Hendrickse 
Fred J. Loyda 
Frank 
James

Ryto
Kada 

bokštuose skambino varpais, o 
erdviose ir puošniose bažnyčio
se grojo vargonais ir giedojo 
šventas giesmes, gi kunigai lai
mino turtingiausio krašto val
dovus —

Kada turtingųjų rūmuose 
stalai buvo apkrauti visokiais 
valgiais ir gėrimais... kada ty
ras oras, vaiskus saulės spin
duliai ir minkšta šiluma glos
tė visa kuo patenkintus kunus 
ir sielas... kada jie džiaugėsi 
turtingiausiu, geriausiu, lais
viausiu ir garbingiausiu kraš
tu ir jo santvarka, ir dėkojo 
dievui už begalinį jo duosnu-

Kada puošniuose viešbučiuo
se tūkstančiai ponų valgė gar
džiausius valgius ir gėrė7im
portuoto likerio aibolius bei 
kokteilius už sveikatų Roose- 
velto, Hooverio, Fordo, Rocke- 
fellerio, Meliono ir 
garbingų patrijotų, 
sivalgę, prisigėrę 
mankštinosi džazo

Į Mantigailų gyvenamųjį ur
vų atnešė Toniukų...

Mantigailienė suklykė ir 
pasigriebus Toniukų pylė į jo 
veidų gyvas savo motiniškos 
širdies ašaras 
jį atgaivinti...

Julytė su tėvu nieko nesakė
Julytė buvo per daug užim

ta su
Jos 

imtas 
timi...

O Mantigailienė buvo per 
•daug užimta su didele kalėdų

nebetekusi, garsiai keikė kuni
gus ir ponus —

Ir Toniukas, jau dvyliktus 
metus baigiąs liguistas Manti- 
gailiukas, lovai ir skudurams 
nepasidavė, kaip ir jo mama. 
Jis suveržė kiaurų savo pusba
čių šniūrus, apsivilko lopuotų, 
pelėsiais dvokiantį £ėvo svede- 
rį, užsimovė suplyšusias piršti
nes, pasigriebė maišelį ir išbė
go anglių pabirų pasirinkti.

Stiprus žiemos speigas, įgrū
dęs žemę į kietą, storą kevelą 
ir apklojęs baltu sniegu, pyš
kėjo šūvio garsais ‘ tvorose ir 
medinėse vagonų sienose. To
niukas dažnai krūptelėjo. Mat, 
jau nekarta bėgo nuo uolaus 
sargo šuvrų. Ilgos vagonų ei- 

blizgančios 
anglies —

Linkime Visiems Savo Draugams. : • .. ‘
ir Pažystamiems

lės — visi kupini 
saulės spinduliuose 
išdidžiai stovėjo ant speigo su
gnybtų plieno bėgių ir laukė 
tų, kurie pinigų turi. Vienas 
kitas anglies, šmotelis, atsitik
tinai iškritęs iš kaupuoto va
gono, gulėjo minkštame snie
ge, iškišęs kurį nors savo kam
pų, galą arba šoną, tarytum 
norėdamas, kad koks bedarbio 
vargdienio vaikas jį pamatytų 
ir, parsinešęs namo, visų šei
mų juo apfšildytų...

Toniukas apsidairė. Rūpestin
gai. Sargo niekur nebematė. 
Dabar jis vikriai graibė iš snie
go anglies šmotelius ir dėjo į 
maišelį. Džiūgaudamas. Sekėsi. 
Jau turėjo beveik pusę maiše
lio, kai pradėjo tirpti jo ran
kų ir kojų pirštai. Jis trepsė
jo, sniegą spardė, lyg ir nu
bausti jį norėdamas, kam ap
klojo anglies pabiras, kaip pa
talais kokiais, kad jis nebesu- 
rastų. Rankų pirštus čia čiul
pė, čia tryne, čia daužė į savo 
šlaunis.

džiova ir
tėvas buvo per daug už
su infhienza ir — mir

savo gydytojui. Bet... 
kaip skaudžiai mirties replių 
sužnybta jos šypsena! Vos-ne- 
vos beužsimezga jos blyškių 
lupų kertelėse šypsnio bumbu- 
rėlis, prasiskleidžia šiek tiek 
lupose, veide ir išnyksta, net 
akių nepasiekęs. O jeigu ir pa
siektų
se jau seniai mirtis su visais 
savo šiurpulingais ženklais įsi
gyveno ir nebemano iš čia 
trauktis...

Julytė, gal būt, nujaučia — 
Mirtį —
Kaip ir visi gyvi daiktai.
Bet vis dėlto ji tikisi gyven-

0 vis tiek jis dar dirbtų, 
jeigu tik darbo gautų.

Bet darbas nūdien tokiu di
deliu, aukštu, brangiu ir retu 
daiktu tapo, kad ne tokiam, 
kaip Mantigaila, jį pasiekti!

Ir kažin ar Mantigaila, kaip 
ir daugelis nesusipratusių dar
bininkų, žino, jog baisiai iš
gverusi kapitalistinė santvar
ka šitą pasaulį taip negailes
tingai nugyveno, taip toli nuo 
sveiko proto ir žmoniškumo nu
varė, kad milijonai žmonių ken- 
čia šaltį ir alkį, netenka svei
katos ir gyvybės tik. dėl to, 
kad jau visko perdaug yra, tik 
nebėra —

DARBO!—
Kuris duotų kapitalistams ir 

visiems šio pasaulio viešpa
čiams didelio —

PELNO!—

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGIAUSIŲ 

NAUJŲ METŲ

Tokia šykšti saulė! Vos ke
letą spindulių teįspraudžia pro 
Mantigailų langų. O taip labai 
čia jų reikia.

Mantigailų iPovyliukas jau 
kelintas mėnesis kaip serga. 
Visas susopėjus, net ir pasi
judinti vaikelis bijo. Sėdi ir 
sėdi vietoje, kaip perekšlė ant 
kiaušinių. Tik neramus, piktas; 
nei miega, nei valgo kaip rei
kia. Naktį labai prakaituoja. 
Ryto metų jo paduška kaip iŠ 
vandens ištraukta, taip labai 
prakaituoja jo galvutė. Ir rau
menys jo minkšti bei silpni. 
Jau turėtų vaikščioti, bet dar 
ir atsistoti nepajėgia. Kojukės 
kreivos, blauzdikauliai išlenkti, 
nelyginant bačkos šulai 
ta jo ir krutinukė 
si, tarytumei, kad krūtinkau
lio vietoje butų koks paukščių 
ožėkaulis įkištas. O krūtinkau
lio pakraščiais, kur įsijungia 
šonikauliai, tarsi pupelių priso
dinta. Kai žiuri, tai taip ir at
rodo, lyg po jo oda rąžančius 
kabotų. Nepaprasta ir jo gal
vutė. Maumoniai neužsipildę, 
atrodo kęturkampė, — ot, tie
siog caput quad ra tum. Visas
menkutis ir silpnutis, išskiriant 
tik jo pilvą, kuris atsikišęs, 
kaip kokio storpilvio mėsiniu-

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai YARDS 4741 ir 1742

O Mantigailams jau tiesiog 
verkiant pagalbos reikia.

Kol dar buvo lengvi rudens 
atšoliai, tai ir be šilimos šiaip 
taip apsieidavo. Gaudavo kada- 
ne-kada anglių, ' prisivirdavo 
puodą kaulų su kopūstais ir 
bulvėmis, skuduruose įsivynio- 
ję apsišfldydavo, na, ir gyve
no, rodos, tik tam, kad gyvybe 
brangi: tik vieną kartą ją tę- 
gauni ir tik vienų kartą jos ne
tenki.

Bet užgulus Chicagos did
miestį . aštriam speigui, Manti
gailų valgai tiek daug paaštrė
jo, kad —

Povyliukas 
bekvėpavo 
orą —. .

Lady Sno^Įvden, žmona buvu
sio iždo kanclerio Philip Snow- 
den, kuris nesenai pasitraukė 
iš valdžios negalėdamas priim
ti Ottawos konferencijos su
tarties., Dabar ir jo žmona be 
jokios priežasties tapo pašalin
ta iš radio valdančios tarybos. 
Badio gi Anglijoj yra valdžios 
monopolis.

Ir patsai Mantigaila — Po- 
vyliuko ir Julės tėvas — seniai 
negaluoja, žmogus, rodos, dar 
ne per seniausias, bet su svei
kata jau seniai persiskyręs. 
Pėrsiskyręs, žinoma, ne savo 
laisvu noru ir valia. Sunkus, 
pavojingas darbas ir labai skar
dingas gyvenimas privertė jį 
su sveikata skirtis. Dabar jis 
tik kosti, dvokiančius skreplius 
iš savo krutinės mėžia, su du
suliu kasdieną riejasi, vos-ne- 
vos perlipdamas per ilgas, skau
dingas dienas, kaip per aštrio
mis uolomis apsišarvavusius 
kalnus.

’ Veltui, nes —
Šventais neliečiamosios nuo

savybės principo aliejais iš
tepta kulka kiaurai perėjo per 
jo širdį, kalėdų švenčių džiaug
smu karštai plakančią...

Saulė jau leidosi. Raudonus 
savo spindulius klojo ant snie
go ir dažė jį kraujuotomis var
somis. Dabar jos’ spinduliai su
siliejo su Toniuko krauju ir 
varsos virto daug raudonesnės, 
ryškesnės...

Toniukas gulėjo kniupščias, 
lyg bučiuodamas žemę, kuri 
taip trumpai leido jam gyvam 
joje gyventi...

Pro kiaurus pusbačius kyšo
jo jo snieguoti pirštai.

Kyšojo ir rankų pirštai iš 
kiaurų pirštinių. Jie buvo pa-ldoyana, kurią ne viena bedar 
balę. bių šeima šią žiemą gaus...
— - - ------------ --- . r -L... ------- .

Širdingai Sveikina Visus Cicero 
Gyventojus Linkėdami 

Linksmiausių

Gydytojas sakė, kad Povy
liukas rachitu sergąs. Tai, gir
di, “anglų liga”, kuri pareina 
nuo prasto maisto, tvankaus 
oro, o labiausiai, sako, tai nuo 
stokos saulės spindulių.

Bet kad ir kitUs saulė, oras 
ir maistas či^ skriaudžia, ne 
tiktai vieną Povyliuką.

štai Povyliuko vyriausia se
selė

PREZIDENTAS IR BOARD OF 
TRUSTEES

President 
Toįvn Clerk 
Supervisor 
Collector 
Assessor 
Trustee 
Trustee 
Trustee 
Trustee

u
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Visiems Mano Draugams, Koslumeriams

PaulM.Smith&Co
NAMON FINANCE CO,
6755 So. Western Avenue

CHICAGO, ILL.

Mirė kovai su gaisrais 
referentas Siemaška

4108 Archer Avenue
Phone Lafayette 5107

4193 Archer Avenue
Phone Lafayette 5820

Kiekvienas jau

5114-16 So. Knox Avė.
Jei. Lafayette 6573

dideliais . kraštais

2738 West 47th Street 
Tel. Lafayette 1237

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

4425 South Fairfield Avė
Tėl. LAFAYETTE 0455

?■ LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams

» ir Kbstumeriams

Sveikinu visus savo kostumerius, draugus

4645 So. Ashland Avenue 
Phone Boulcvard 7042

BUTKUS UNDERTAKING
710 West 18th Street

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Lauko darbi 
niekad nebaigia 
dirva neįšala ii 
gas neuždengia, 
turi darbo

Trumpos dienos ir šaltas vi
duržemių juros vejas katulo- 
mečiui- pasako, kad prasidėjo

Mokėsi Vilniuje, o vėliau per
sekiojamas išvyko užsienin ir 
mokėsi Vintarburo ir Ženevos 
technikumuose. Gyvendamas 
Anglijoj rašė aštrias brošiūras 
prieš Rusijos režimą. Vėliau 
darbavos Ukrainoj, o nuo 1911 
metų apsigyveno Vilniuje, kur 
vokiečių okupacijos metu buvo 
paskirtas Vilniaus miesto 
brandmajoru.

LINKSMŲ IK MALONIŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Sako Draugams ir Kostumeriams

pu za 
nos

ispanas visą 
Vienur 

o kitur 
apšildo, 
vakarus

1918 rti. lapkr. 27 d. koop 
tuotas į Liet., valstybės 
nariu.

Daug liūdniau žiemą leidžia 
Ispanijos kaimietis. Prie ma
no minėtų bėdų prisideda dar 
ta aplinkybė, kad jis negali 
niekur išeiti. Ištisus tris šal
tus žiemos mėnesius turi pra
būti šaltoj akmeninėj Undinėj. 
Laimė tai šeimai, kurio protė
viai turėjo palimybės pasista
tyti trobelę kalnų užuovėjoj. 
Tie nejaučia vėjo. Bet ki
tiems, tai tikras vargas.

Prie btazė ispanai žiemą ii 
svajoja apie savo busimas lai 
mes. '

f . LINKSMŲ kalėdų 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ik Kostumeriams

Jt-L; > Li’J

KEaL ESTATE, LOANS AND INSURANCE 
OF ALE KINDS

stalelių
rasi. Lubos cemento ir plytų, tiktai šipuliai liks. Ispanai

V. PAUKŠTIS
H AR D W ARE STORE

R LINKSMŲ KALĖDŲ Rg ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ J7
Linkime Visiems Savo Draugams 

rjj ir Kostumeriams ĮĮ]

g MIDLAND MOTOR SALES g
ff A. Kasat is ir J. H. Žabukas, Savininkai W
H 4492 Archer Avenue 2
C Phone Lafayette 7139 < H

S '■ / LINKSMŲ KALĖDŲ *
Linkime Visiems Savo Draugamsg ir Kostumeriams

Jeigu Amerikos gyventojas 
gali įsivaizduoti žiemą, be 
sniego, be ledo, be šalčių ir be 
šerkšnų, tai jis maždaug, gali 
turėti supratimą ir apie kata- 
lonietišką $iemą.

Apie sniegą kataloniečiai 
tiek težino, kad jis yra aukš
tai, Pirinė juose, o jeigu j dvi
dešimt metų pusninga kokius 
du-tris centimetrus, tai ispa
nui visam gyvenimui užtenka 
įspūdžių pasakoti apie buvu
sią smarkią žiemą. Ledo nie
kur nėr ir katalonietis abejin
gai juokiasi, kai pasakoji, kad 
užšalusiais ežerais net pora 
arklių galima važiuoti. Ter
mometras labai retai nukrin
ta koki laipsni žemiau nulio. 
O žodžio šerkšnas nei katalo- 
niečių žodyne nėra. Daug 
tenka jiems aiškinti šis reiš
kinys ir jie vis dėlto abejingai 
galvas krato.

Laukai sausio mėnesį pli
kesni, molynės visai rudos. 
Vieni medžiai lapus nusimetė, 
o kiti dar žalesniais tapo. La- 

himynuose noksta gelto- 
kaip auksas, citrinos ir 

apelsinai. Vidurdienį, kai 
saulė kaitina, turi nusimesti 
paPą ir kepurę, įsirengęs ne
pajėgsi vaikščioti, perdaug 
šilta. Iš viso, čia nėra tų rei
škinių, kurie šiaurės gyvento
jui aiškiai pasako žiemos pra-

imri'A'rrmntnttitittitt 
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Kai saulė nustoja šildžiusi, 
valstiečiai’ kuria bratė, Įdu- 
biman prideda anglių ir kai 
pakankamai įšįla kraštai, pas
taro viduryj aslos. Visi” su
sėda aplinkui ir kojas sustato 
ant bražt kraštu. Taip ištisus 
žiemos vakarus ir pralaidžia 
susėdę ratu. Jėlgti’ vasarą is
panas, palyginus su darbščia 
šiaurės skruzdėlė, pusėtinu 
tinginiu atrodo; tai Žiėiną, 
jeigu tik*ai nedirba laukuose, 
jis dvigubai tinginiauja^ Ne
turi jis jokių ftnaibulių prie 
ugnies. Neveja nei* virvių, nei 
pančių. Vienintelis prie braze 
užsiėmimas, tai pasakojimas. 
Prie brdzS ispanai išsišneka ir 
nugrimšta svajonėsna.

Bendrai reikia pasakyti, kad 
kiekvienas ispanas yra savo
tiškas svajotojas ir tiki savo 
tolhna laime
nas mano1 kelianti kili* į sveti
mus ' kraštus, į šiaurinės ar 
Pietų AftierikaS, tėn mano 
trumpu laiku pralobti, if vė
liau grįžti į savo kraštą kitu, 
nepažįstamu, thrtingu. Be
veik visi šios laimės bando. 
Taip eina karta iŠ kartos, ne 
pirmas aftižrttš.1 NttO garsių 
ispanų Užkariavimų Amerikoj 
ši laimės svajonė, užsiliko* ligi 
šių dienų, visi jos nori paban-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Su didele pagarba

6859 So. Western Avenue
Tol. Republic 5877
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Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

F. G. LUCAS and CO; *
REAL ESTATE

tai žino ir kiekvieno įsitikini
mus gerbia. Neapsieina aiš
ku, be įkandimų, bet viskas 
darosi su atatinkamu mastu.

Be politikos, ispanas labai 
karštai reaguoja ir į meiles 
klausimus. Su ispanu gali 
šnekėti apie meilę, net apie jo 
mylimąją, bet jokiu bildu ne
bandyk šiuo reikalu, kad ir 
labai atsargiai, tyčiotis. Ispa
nui nepasakysi, kod jo myli
ma ne tokia, kokia turėtų 
būti, kad jai trūksta ko nors. 
Žiūrint kokios prasmės pas'a- 
ba bus padaryta, toki bus ir 
tolimesni tavo santykiai. Jei
gu ne labai aštri, tai nejučio
mis neteksi jo draugystės, bet 
jeigu pastaba aštresnė, bus 
reaguojama ne mažiau, kaip 
ir už politiškų įsitikinimų 
įžeidimą. Taip, kad kiekvie
nas, šnekėdamas su ispanu, 
turi būti labai švelnus politi
kos ir meilės klausimais.

Ispanai savo papročius ne 
tik kavinėse, bet ir gyvenime, 
gerbia ir saugo. Juos daboja 
ne todėl, kad ispanai butų di
deli praeities gerbėjai, ne, is
panai jokia praeitimi nesidi- 
džiuoja, bet juos gerbia, kad 
neiškiltų skandalas, kad nebū
tų bereikalingo mažos vertės 
nerimo.

žiema.
Ir vis dėlto, Katalonijoj žie- 

mavoti blogiau, negu Pabaltėj. 
šalčių nėra, bet per dienas 
visi sustingę vaikščioja ir ne
randa kur susišilti. Ledo nėr, 
bet beveik visi atgrubusiomis 
rankomis. Speigų ir šeršknų 
taip pat nęra, bet niekur tiek 
daug apie žiemą nešneka, kaip 
Katalonijoj.

Kataloniečiai ir bendrai visi 
Pietines Ispanijos gyventojai, 
namus statosi ne nuo šalčių 
apsisaugoti, bet nuo karščių. 
Šalčiai jiems pavojingi du-tris 
mėnesius, o karščiai visą me
tą kepina. Namus ispanai sta
toj i iš akmens, plytų arba ce
mento. Medinių niekur ne
pamatysi. Be to, ir pačiuose 
namuose medžio labai mažai

ir Pažystamiems
Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų

Naujų Metų

HALSTED ENCHANGE g
NATIONAL BANK |

1929 So. Halsted Street S

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pačijentams

DR. J. A. PAUKŠTIS
D E N T I S T A S

o grindys būtinai akmeninės. 
Plyšių įvairiuose kampuose 
netrūksta. Pečiaus namui ap
šildyti niekur nerasi. Kiek
viename name yra židinys 
maistui gamintis, yra kami
nas, bet tame kamine vėjas 
švilpauja, nėra jokios apsau
gos šilimai sulaikyti. Galima 
įsivaizduoti, kaip žmogus gali 
jaustis tarp keturių muro sie
nų, kai termometras rodo tik
tai 2 ar 3 laipsnius šilumos. 
Kas svarbiausia — grindys ak
meninės. O kai pro visus ply
šius pradeda vėjas pusti, tada 
ispaniškoj grįčioj šalčiau, ne
gu pas mus šalčių metu. Prieš 
vėją ispanas visiškai raitosi, 
kiekvienam tokią dieną sutik
tam europiečiui 
kad niekur tokių šalčių nesa
ma, kaip pas juos. Ispanai 
pripratę prie didelių karščių 
ir ši baimė savaime supranta
ma.

Miestuose ir miesteliuose po 
darbo visi skuba į kavines. Su 
puodeliu kavos 
vakarą praleidžia, 
kavinės apšildomos, 
patys susirinkusieji 
Dalis ispanų kavinėse 
praleidžia su šachmatais arba 
biliardu, bet didesnė dalis po
litikuoja. Kai šalta, ispanas 
nemėgsta šnekėti, bet kavinėj 
apšilęs įgauna ūpo ir tada jis 
pasiruošęs su bet kuo visais 
klausimais ginčytis. Tur būt, 
nėra nei vienos tautos, kurioj 
visi butų taip susirūpinę vi
somis smulkmenomis vykstan
čiomis visuomeniniame gyve
nime. Kavinėse apšnekamas 
kiekvienas valdžios žingsnis, 
aptariamas kiekvienas strei
kas, kiekvienas areštas ir kiek- 
veinas veiksmas. Visuomeni
niuose klausimuose kiekvie
nas ispanas neperkalbamas ir 
griežtas. Su juo gali juo
kauti asmeniškais dalykais, 
gali tyčiotis iš jo kasdieniškų 
nepasisekimų ar šiaip mažų 
nelaimių, jis tau nieko nesa
kys, bet jeigu tiktai kas pasi
tyčios iš jo politiškų įsitikini
mų arba bandys jo gerbiamus 
visuomenės veikėjus pajuokti, 
momentaliai kils konfliktas ir 
nei nespės apsižiūrėti, kaip 
ausinės skila viena paskui ki
tą ir iš kėdžių

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pačijentams

DR. C. Z. VEZELIS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 
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K AL AINI S
Motor Sales and Gasoline Station 

3962—66 ARCHER AVENUE 
Telefonas Lafaye'dc 0187

Kauno miesto ligoninėj mirė 
vidaus reikalų ministerijos ko
vai su gaisrais referentas p. 
Siemaška/ . s

Siemaška gimė 1878 m. rug- 
piučib 177 d. Surdegiu km. Su
bačiaus valsč. Panevėžio apskri-

katalonietis 
Jam niekad 

niekad snic- 
Jis visą metą 

Tegu dabar va
lyti neturi ko, bet ruošti dir
vą naujai sėjai, tvarkyti van
denį, tręšti, sutvarkyti1 vynuo
gynai reikia šiais mėnesiais. 
Visiems Ispanijos kaimiečiams 
labai svarbus yra vandens 
klausimas. Kas turi pakanka
mai vandens, tas turi užtikrin
tą derlių, bet šis reikalas la
bai sunkiai tvarkomas. Pa
kanka mažo plyšio vandens 
tūbose ir viskas eina niekais. 
Be to, labai, dažnai, kad ir gi
liuose šuliniuose, vanduo iš
senka arba jo nėra pakanka
mai, žiemos mėnesiais sten
giasi šį reikalą sutvarkyti. O 
jeigu kurio sveikata pakanka
mai s'ipri ir turi noro pasiga
minti sau naują žemės sklype
lį, tai žiemą jis turi dirbti nei 
kiek mažiau, kaip vasarą. Tu
ri tvarkyti pašlaitėse akmenis, 
dėstyti, kad jie nenusmuktų 
kloniu ir paskui vilkti į kalną 
žemes tiems akmenims pa
dengi. Šis savotiškas dirba
mos žemės “užkariavimo” bū
das daugiau prakaito kainuo
ja, negu karštas vasaros mati- 
kavimas.

Bendrai paėmus, Ispanijos 
valstiečio gyvenimas yra liūd
nesnis, negu kitų amatininkų. 
Visi, kurie tiktai prasimuša, 
bėga iš kaimų į miestus. Kai
muose lieka atsilikėliai, nedrą
sus, bailiai ir kitoki nedaru- 
gėliai. Kaimietį kataloniečiai 
vadina — pažes, bet pažes rei
škia ir atsilikėlę, netikėlį. 
Derlingoj Ispanijoj valstiečiai 
sudaro tiktai 27% visų gyven
tojų. Palyginus, nuošimtis la
bai mažas. Kituose kraštuose ■
valstiečiu būti skaitoma garbe, 
bet ispanai valstiečio afria'ą 
skaito paskutiniuoju. Tai pa
sekmės feodalįškos būklės ir 
to vargingo gyvenimo, kurį tu
ri pakelti valstietis.

Ispanijos valstiečio troba 
yra dar prastesnė už miestelė
no ir žiemos vargus jis labiau 
jaučia už pastaruosius. Vienin
telė valstiečio žiemos paguoda 
yra braze. Tai savotiška ispa-, 
nų šildymosi priemonė, Brazi} 
panaši 
ftieksikoniŠką skrybėlę. Pada
ryta iš gana storokos skardos

MAROZAS BAKE SHOP
Mr. Marozds, Sav.

4330 South California Avė. 
Phone Lafayette 1515

1920 VI. 19—1923
23—buvo ministerįu be 
lio gudų reikalams.

Versalio taikos derybose da
lyvavo lietuvių delegacijoj. Ir 
lietuvių rusų taikos derybose 
dalyvavo lietuvių delegacijoj.

Nuo 1924 m. paskirtas ko
vai su gaisrais referentu.
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A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 AUBURN AVENUE
Phone Boulcvard 1139
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Kur mes nueiname?

nos

JUST1N MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

DIDIEJI ŽMONI
JOS KLAUSIMAI

4140 Archer Avenue 
Tel. Lafayettc 3516

LinkiYne Visiems Savo Draugams

Tel. Hemlock 2398

padavimų apie tai

2221 West 22nd Street 
Telefonas Canal 2552

3339 So. Morgan Street 
Phone YARDS 7258

2420 West Marąuette Rd 
CHICAGO, ILLINOIS

4644 South Paulina St
Tel. ■ Boulcvard 1389

ii naują
tcchno-

V. B. A.

mes turime

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Kostumeriams

egzistuoja
giau, kaip tik medžiagos ir 
energijos transformacija. Mes 
irgi esame tos transformaci
jos arba nuolatinio kitėjimo 
padaras. Ir niekas daugiau.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

z ir Kostumeriams

1720 So. Union Avė
Tel. C A N A I. 7358

žmonių žinojimas 
buvo labai apribotas.„ Tada 
jiems atrodė, jog jie net savo 
akimis gali matyti dangų ir 
net pasistatyti tokį aukštą 
bokštą, su kurio pagalba bu
tų galima dangų pasiekti. 
Kaip vaikiškai jie protavo...

Iš kur mes ateiname ir kur vėl 
einame?

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

VISUS SAVO
v

Interesantus ir Draugus
Nuoširdžiai Sveikinu Su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

šie klausimai gal yra taip 
seni, kaip sena pati žmonija. 
Iš kur mes ateiname į šį pa
saulį? To klausimo išaiškini
mui naudojame visokios nesą
mones; su juo yra surišta vi
sokios humbugiškos ceremo
nijos, kurios nieko bendro ne
turi su dalykų esme. Mes at
sirandame šiame pasaulyj 
prie tam tikrų sąlygų, kurios 
yra žinomos kiekvienam pro
taujančiam žmogui. Iš prad
žių esame menki ir bejėgiai, 
bet laikui bėgant augame ir 
tobulinamos, kaip ir visi gam
tos tvariniai, — augmenys ir 
gyvilnai. Gamtos šeimoj žmo
gus irgi tėra tik gyvūnas. Jis 
susideda iš tam tikros medžia
gos, kuri yra gaunama iš 
gamtos. Mums yra reikalingas 
oras ir maistai, kaip ir kiek
vienam gyviui. Vadinasi, mes 
esame niekas daugiau, kaip 
tik tam tikrų chemiškų ele
mentų junginys. Ir mes gyve
name' tol, kol tie elementai 
laikosi krūvoje ir sudaro mu
sų kūną.

2324 South Leavitt Street
Phone Ganai 1678

LINKIU LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems Draugams ir Kostumeriams

DR. V. S. NARES
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

mm

Su dievais, kaip ir su sam
protavimu apie dangų, įvyksta 
tas pat. šveiitame rašte kal
bama apie tai, kad Dievas iš 
nieko sutvėręs pasaulį. Bet 
mes žinome, jog senovėje žmo
nės visokių visokiausių dievų 
turėjo ir juos garbino. Iš kur 
tų dievų tiek daug buvo pri
dygę ir kai^ jie gavo pradžią?

Kad tą klausimą tinkamai 
sau išsiaiškinti 
daryti ekskursiją į priešistori
nius laikus, kada viešpatavo 
tamsos gadynė. Tie laikai bu
vo labai derlinga dirva viso
kiems dievams. Visokie val
dovai be jokių ceremonijų pa
siskelbdavo dievais, ir žmo
nės juos garbindavo. Juk dar 
palyginti nelabai seniai žmo
nės prieš savo valdovus drebė
davo ir juos garbindavo, — 
tad ką jau bekalbėti apie tam
sią praeitį!

Yra užsilikusių visokių pa
sakų 
kaip visokie valdovai dievais 
virsdavo,—kaip jie po žmones 
vaikščiodavo ir pasižymėda
vo visokiomis gudrybėmis bei 
šposus krėsdavo. Kitas vėl 
dalykas, tai senovėj žmonės 
kiekvieną nesuprantamą gam
tos reiškinį prislęaitydavo ko
kiam nors dievui, štai kodėl ir 
senovės lietuviai garbindavo 
Perkūną ir daugybę . visokių 
kitų dievų.

Savo laiku vienas filosofas 
pasakė, jog kaip tik žmonių 
progresas padaro vieną žings
nį pirmyn, tai tuo pačiu laiku 
visokie dievai pasitraukia vie
ną žingsnį atgal. Tai tiesa. Juo 
žmogus labiau apsišvieČia, tuo 
mažiau jis betiki į visokius 
prietarus bei nesąmones.

— Miškas.

šven- 
spin- 
šian- 
nors

S. P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Laisvas pasirinkimas.
—Kiek tamsta imi už dan

ties traukimą.
—10 litų.
—O je! Už vieną valandėlę 

tiek pinigų.
— Jei tamstai patinka, galiu 

tą patį dantį traukti pusę va
landos

Archer Avenue Furniture Co
F. KLIMAS ir J. KAZIKAITIS, Sav.
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šiandien, kiek mums yra ži
noma, visata yra neįmanomai 
didelė. Ir nežiūrint į tai, visgi 
dievams vietos joje nėra. Tai 
gali skambėti labai keistai, 
liet taip yra. Iš tiesų, kur yra 
tas pasakiškas dangus su an
gelų būriais, visokiomis link
smybėmis ir bilionų bilionais 
gyventojų? Pagalios, kiekvie
na tikyba tą dangų vis kitaip 
įsivaizduoja, tad turėtų būti 
ne vienas, bet daug dangų.

Pažiūrėkime, kaip toks sam
protavimas yra nesąmoningas, 
šiandien kiekvienas apšvies
tas žmguos žino, jog kai ku
rios žvaigždės nuo musų že
melės randasi neįmanomai to
li, — taip toli, kad net švie
sai ima keletą tūkstančių ar 
net milionų. metų perbėgti tą 
distanciją. O juk šviesa ke
liauja greičiau, negu bile kas 
pasaulyje, — ji keliauja 186,- 
284 mylias per sekundą. Da
bar įsivaizduokite sau, jeigu 
galite, kokį tolumą žvaigždės 
šviesos spindulys perbėga per 
milioną ar daugiau metų! Iš
skaičiuoti tatai, žinoma, nėra 
sunkti, bet gaunami rezultatai 
visvien mums nieko nepasako.

Dabar prileiskime sau, kad 
dangus randasi* kur nors už 
visatos ribų. Kas bus tada? 
Visai logiškas juk bus pasaky
mas, kad Kristus ir kiti 
tieji, keliaudami šviesos 
dūlio greitumu, dar ir 
dien tebesiranda kur 
dausose, o dangų tegalės pa
siekti tik už daugelio milionų 
metų.

Suprantimas apie dangų te
galėjo atsirasti tik tokiais lai
kais, kada

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Ktijentams

JOHN KUCHINSKAS
A D V O K A T A S

ALEKSA BAKERY
JOSEPH ALEKSA, Sav.

Šiomis dienomis amerikonųsandelių užtektų 3-jų menesių 
darbo sezono, kad aprūpinus 
visą šalį.

Naują mašina jau padaryta 
taisyti senus ir kloti naujus 
kelius. Mašina gali išplėsti se
ną kelią ir naują jo vietoj iš
kloti iki 8 mylių (amerikoniš
kų) per 24 vai. Tą mašiną val
do 2 darbininkai.

Ncw Jersey valstijoj yra 
baigama statyti fabrikas — 
audinyčia,' kuri bus valdoma 
visiškai be jokio žmogaus. Vi
sas fabriko valdymas bus at
liekamas iš Ncw Yorko ofiso 
per elektriškus aparatus.

Mokslininkai sako, kad kaip 
dabar mašinos tobulėja, tai 
jeigu pati krašto santvarka 
nepasikeis, tad 1934 metais 
galima tikėtis susilaukti iki 25 
milionų bedarbių. Jau ir prie 
dabartinu aplinkybių vargiai 
pusė tų darbininkų butų ga
lima nusamdyti, kurie dirbo 
1929 metais, jeigu net biznis 
pakiltų iki tų metų laipsnio.

JONAS P. EWALDAS 
840 West 33rd Street

Tel. YARDS 2790 — Čhicago, III

LINKSMŲ KALĖDŲ 
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Green Valley Product Co
WM. J. KAREIVA, Savininkas

STANLEY PETRAUSKAS
B ’A K E R

Emma Pocaite-Songailiene 
Sandwiches and Soft Drinks

3319 Auburn Avenue
Phone YARDS 1138

spaudoje pasirodė visai nau
jas, iki šiol nemanytas žodis, 
“Technocracy”. Lietuviškai 
tariant — technokratija. Aš ti
kiu, kad jums bus įdomu ži
noti, ką tas žodis reiškia, to
dėl aš čionai paduosiu trumpą 
jo istoriją. „!

Apie pabaigą 1918 metų tū
las Howard Scott, žymus inži
nierius, suorganizavo mažą 
būrelį įvairių mokslininkų ir 
inžinierių iš viso pasaulio, ku
rių skaičius dabar siekia iki 
350 narių. Jie yra prisiglaudę 
prie Columbią universiteto 
New Yorke, prie prampninio 
inžinierystes skyriaus. Jų tar
pe seniau buvo velionis Stein- 
metz, o dabar priklauso gar
susis Einstein ir Dr. R. C. Tol
inai!; iš California universite
to. Mokslininkų organizacija 
pasiėmė sau už tikslą surinkti 
visokias moksliškai pamatuo
tas žinias apie mašininę ga
mybą pramonėje. Jie prana
šauja, kad kasdieninis maši
nų tobulėjimas — technikos 
išradimai greit pabaigs išva
ryti veik visus darbininkus iš 
fabrikų, nes jie nebus daugiau 
reikalingi. Toks apsireiškimas 
esąs labai džiuginantis, nes 
žmonija, su pagalba aukštai 
išvystytos technikos galės ga
utinai laimėti savo kovą prieš 

gamtą dėl savo būklės page
rinimo. Kadangi jie studijuo
ja techniką ir techniškus bu
dus pramonėje, todėl jie ir 
pasivadino savo organizaciją 
“Technokratija.”

Štai keletas įdomesnių ap
skaičiavimų, kuriuos ši orga
nizacija paskelbė amerikonų 
spaudoje. Būtent: bėgyje paš
arų jų 50 me’ų vieno darbi

ninko darbo jėga, su pagalba 
mašinos, pasidaugino iki 8,- 
766,000 kartų. Prie šitokios 
tobulybės, kokią dabar yra 
vartojama pramonėje — už
tektų 4 dienų darbo į savaitę, 
po 4 vai. į dieną, jeigu dirbtų 
visi darbininkai nuo 25 metų 
iki 45 metų amžiaus. Moksli
ninkai turi apskaičiavę budus, 
kaip darbas gali būti tiek su
mažintas, kad žmonės galės 
gyventi veik visai be darbo ir 
galės naudotis visokiais gyve
nimo patogumais. Tas busią 
galima atsiekti tik tada, kai 
visas kraštas bus pavestas 
gvaldyti inžinieriams, techno- 
krafijai, ir jų planai gamyboj 
bus įkūnyti gyvenimai! visų 
naudai.

Dabar viskas yra gaminama 
dėl pardavimo — todėl viskas 
padaroma taip, kad ilgai ne
laikytų, greitai nusidėvėtų ir 
vartotojas priverstas butų 
naują dalyką pirkti. Techno- 
kjatija turi planus viską iš
dirbti dėl vartojimo — viską 
padaryti taip, kad kuoilgiau- 
siai tarnautų vartotojui. Štai 
keletas pavyzdžių: yra pada
ryti planai dėl naujo auto
mobilio, kuris gali 10 kartų il
giau laikyti už dabartinius. 
Britvelės barzdai skųsti gali
ma padaryti iš tokio metalo, 
kad laikytų visam skutėjo am
žiui. Avalynė — batai galima 
išdirbti tokie, kad laikys 2 ir 
pusę metų be pataisymo. Už
vis įdomiausia—tai atradimas 
naujos žolės vardu “Ramie”, 
kurią esą galima užauginti 3 
kartus per‘metus ir po 1,500 
svarų ant vieno akro žemės, 
kuomet vatos-medvilnės dabar 
yra gaunama tik apie 150 
svarų nuo akro. Minėta žolė 
galės užimti vietą vatos, vii- 

medžio ir kitokių 
medžiagų, iš kurių dabar yra 
daroma drapanos, popiera ir 
šilkiniai aprėdalai.

Drapanos padarytos iš “Ra
mie” žolės galės laikyti 4 kar
tus ilgiau už stipriausi audinį, 
kokį šiandien mes turime. 
Maisto gamyba pasiliktų vie- 
nintėlė nuolatinė pramonė, 
kuri taip pat mažai darbinin
kų reikalautų, nes su pagalba 
ūkiškų mašinų ir moderniškų

Mokslininkai ragina politi
kierius griebtis griežtų pric- 

jeigu jie nori išvengti 
perversmo. Sako, turite su
trumpinti darbo dienas ir va
landas, nes kitokios išeities 
dabar nėra.

.\

Spauda praneša, kad vienas 
senatorius ir vienas kongres
menas nuvyko pas mokslinin
kus pasitarti apie 
ekonominį mokslą 
kratiją.

Su musų pasišalinimo iš 
šio pasaulio klausimu ir vėl 
daugybė humbugiškų ceremo
nijų surišta. Tos cereiponijos 
irgi nieko bendro neturi su 
musų išėjimu.. Mes apleidžia
me pasaulį ir Vėl susiskaldo- 
me į tuos elementus, kuriuos 
buvome pasiskolinę iš gam? 
‘,os. savo kūno sudarymui. 
Gamtos medžiaga yra amžina 
ir niekad neišnyksta, o tik sa
vo formą visaip 
budais keičia. Kai mes numirš
tame, tai musų kūne įvyksta 
dekompozicija. Ne be reikalo 
tad sakoma, kad mes iš že
mės pareiname ir į žemę vėl 
sugrįžtame. Taip atsitinka ir 
su visaip kitais gamtos padą- 
rais.

■ • • i ■. ■ : ; .

Viskas, kas musų žemelėj 
yra niekas dau-

SM1Kv
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LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime Visiems Savo

Di-augams ir Klijentams

A.A.SLAKIS
dienomis išvaro. KtĮ

nuo

/'At-

0 lempų 
penkių ligi

Pastaroji šį 
gana drau- 

Išklausinėjo, 
ieškau. Tada

Sudribau 
užmigau.

668 West 18th Street
Telefonas CANAL 6174

Street 
4552

1657 W. 45th
Tel. Boulevard

VALDYBA ir DIREKTORIAI

VENETIAN 
MONUMENT CO (“Naujienų” korespondento pa 

sikalbejimas su p. W. S. Bard)
nuste-

Tad kodėl užsienyj

kodėl vie

Linksmų Kalėdų”. Ne 
jiems daug 

butų gauti duonos, 
gyvenimo

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

LINKSMŲ KALĖDŲ
T • 1 • 17* •
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Savo Draugams
ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Advokatas
PAUL M. ADOMAITIS

“Taip, daug kas ten yra ne
suprantama ir turętų būti pa
daryta, bet klausykis, kaip iš 
tiesų dabar ten yra”» — vėl 
pradėjo studentas, paduoda
mas korespondentui cigaretę

“Leningrade elektra: apšvie
čiama komisarų butui, o ne 
gatvės. Gatvės daugiausiai 
vra

jog visa 
šunie- 

nori prieš 
jog Busi joj

nutraukė mano 
šiandien

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Linkime Linksmų KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Savo Kostumeriams' ir 
Draugams

-NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at~ 
daras'kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

F. Del MISSIEA
A. S. VALŪNAS

Kalėdų įvairi šviesos spalva 
ir vėl mirga surūkusioj darbo 
žmogaus bakūžėj. To žmogaus, 
kuris galėjo padaryti tų dienų 
įvairesne ir atskirti jų nuo 
daugelio kitų skurdo dienų, — 
tų dienų, kada jam teko sun
kiai kovoti dėl savo būvio.

Labai mažas skaičius šiais 
metais galės Kalėdomis pasi
džiaugti. Milionai žmonių vi
sai nenorės Kalėdų dienos pri
siminti. Nenęrės, kad jiems 
siųstų pasveikinimus su linkė
jimais 
to jie laukia, 
maloniau 
drabužių ir 
reikmenų.

Jau trečios Kalėdos, kaip 
tūkstančiai ir milionai skurdo 
priblokštų žmonių verkia ir

“Jaučiausi baisiai nuvargęs 
po vargingos keliones. Atsisė
dau .ant suolelio ir atsirėmiau 
V sieną. Jau buvo pirma va
landa nakties. Gatvėj nei ma
žiausio triiikšmo. Tik kamba
ryj girdėjosi įvairiausias rusų 
knarkimas. Oras pasidarė ne
įmanomai tvankus, 
ant suolo i'r tudj 
Ryto metų mane išbudino vie
nas r,usaą. Jis pradėjo tempti 
mane už kojos. Klausiu, ką vi
sa tai reiškia? Atsako, jog už 
ousę valandos savininkas kam
barį užrakins .ir todėl mes visi 
turėsime išsikraustyti. AŠ.pro
testuoju, sakydamas, jog kam
barį išnuomavau 24 valandoms, 
tad kodėl aš čia negaliu pasi
likti. Gaunu paaiškinimų, jog 
tie namai yra valdžios konfis
kuoti ir Čia žmonės laikoma tik 
rinkti 
tie4 darbus turi, tai eina dirb 
ti, b kiti' bastosi po gatves.

apšviestos su karbito arba 
žibalo kmpomis 
atstumas 
dešimties amerikoniškų blokų

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Sauo Draugams 

ir Kostumeriams

MRS. GRIMUS
Delicatessen Krautuvė

3331 South Halsted Street 
Telefonas Yards 5742

Šiuo
tin tie, kurie mus jau apleido. 
Nepalikime jų amžino atilsio 
vietų nepaženklinę.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo' Draugams ir Kostumeriams

J. J. MASKOLIŪNAS
35th ST. GIGAR STORE

ka tik pro valgyklos langus 
žiūrėti, tikrai liūdna. Jeigu jie 
bando į vidų įeiti, tai savinin
kas dažnai labai nemandagiai 
išprašo Įauk. Tada gal kai ku
rie susijaudins ir sakys: “At
leisk jiems, Viešpatie, nes jie 
nežino, ką daro”. O Viešpats 
Jėzus ir per tekamas Kalėdas 
bus “mažučiukas“ ir nieko ne
galės pagelbėti... —F. B.

piausi į policijų, 
kartų su manimi 
giškai apsiėjo, 
kas aš esu ir ko 
sulaikė pravažiuojantį pilietį ir 
įsakė jam nuvežti mane į nu
rodytų vietų. Atvežė, pabeldė 
į duris. Sargas įleido ir nuve
dė į raštinę, čia vėl mane pra
dėjo kamantinėti: kas aš? iš 

atvažiavęs? kų veiksiu? 
kaip jlgai Rusijoj pasiliksiu? 
Tie klausimai mane išvedė iš 
kantrybės ir aš piktai atšoviau, 
jog man dabar yra svarbiau
sias dalykas susirasti butų, o 
buvimas Rusijoj priklausys 
nuo daugelio visokių aplinky
bių. Žilas senis, kuris sėdėjo 
prie stalo, staiga atsikėlė ir jo 
veide buvo tokia išraiška, jog 
jis tuoj man čiups už gerklės.

“Jeigu nenori atsakyti į 
klausimus”, suriko jis, — “tai 
tuoj atsidursi gatvėj”.

“Kas gi man beliko daryti, 
kaip tik kukliai atsakyti į vi
sus kvailus klausimus, kad tik 
gauti nakvynę.

Nakvynė viešbutyj

“Tavo kambario numeris 10 
A, o lovos numeris 6. Lipk 
šiais laiptais ant antro aukš
to,” — ir senis parode pirštu.

“Užlipau. Atidariau duris, 
žiūriu maža lempute dega ant 
staliuko. Ant jo pasirėmę mie
ga du rusai. Netoliese sėdi dvi 
moterys ir lopo kažkokius skur
lius. Apsidairiau aplink: kam
baryj stovi septynios lovos ir 
kiekvienoj jų miega po du ar 
tris rusų.’ AŠ jau norėjau eiti 
lauk, kaip/ sįtsaiga vienas mie
gančių iškįštr galvų įš po kald- 
ros ir paklausė: ‘Ko čia tams
ta ieškai?’ Atsakiau, jog ieš
kau savo kambario, kurio nu
meris yra 10. ‘Tai tavo kam
barys, o koks yra lovos nume
ris?’ Pasakiau. Parode man į 
paskutinę lovų, kertėj. Girdi, 
jeigu esi nuvargęs, tai gali at
sigulti šalia draugų Kirpovič 
ir Durlovič. Tačiau, esu, buk 
atsargus ir lipdamas į lovų ne
sudaužyk bliudų. Nustebęs vėl 
klausiu, kur man gulti, jeigu 
ta lova jau užimta. ‘Jeigu ne
nori gulti.’ įsimaišė kit^s ru
sas, — ‘tai pastovėk, kol tie 
draugai išsimiegos, tada turėši 
sau lovų. Tik prašome tylėti ir 
duoti mums miegoti, o jeigu 
ne, tai mes tave, paguldysime’..

“Nežinojau nei ka daryti. 
Miestas svetimas, tai kur čia 
nueisi, Be to. gatvės tamsios, 
— nejauku vaikščioti. Nuspren
džiau pasilikti, o ant rytojaus 
susirasti sau tinkamesnį kam
barį kitame viešbutyj. z

sime 
riuos tamsta 
šioj šalyj”.

“Visų pinigų aš nenorėčiau 
mainyti”, pareiškiau aš, — “o 
tik dalį”.

“Man tuos žodžius ištarus, 
poliemonas susiraukė, kaip 
kepta bulvė, ir piktai sušuko:

“Sakau, padėk čia pinigus ir 
negaišink mano laikų”.

“Padėjau pinigus. Tuoj at
nešė ir padavė man rusiškus 
rublius. Susjyynipjųu juos ir 
įkišau į kišenę?* ’’

“Palauk, patikrinsime, kų 
daugiau turi kišenėse! — gau
nu įsakymų. — “Na, ko žiop
sai, ‘— nusimauk čeverykus ir 
nusivilk drabužius”.

“Kam visa tai reikalinga?” 
— klausiu aš. — “Nejaugi ve
site mane pirtin išmaudyti?”

“Nieko panašaus, — mes 
norime tik jūsų kišenes patik
rinti”.

“Patikrino ir surado, kad 
mano viena kišenė tuščia, o 
kitoj nieko nėra. Tad liepė 
man tuoj apsirengti ir eiti, sa
vo keliais”.

Studentas Leningrade ieško 
buto

“Toks žiaurus G. P. U. agen
tų pasielgimas Charkove buvo 
tikrai nepakenčiamas”, tęsė 
savo pasakojimų p. Bard. — 
“Todėl aš nutariau čia ilgiau 
nepasilikti ir tuoj išvažiavau į 
Leningradu, kuris seniau buvo 
žinomas kaipo Petrogradas. 
Kai pasiekiau Leningradu, jau 
buvo sutemus. Pirmiausiai 
reikėjo surasti butas. Buto 
beieškant, vis darėsi tamsiau 
ir taipjau. Pagalios, tiek su
temo, kad, kaip yra sakoma, 
nors į akį durk”.

Korespondentas juokais pa
stebėjo:

= < ■ '■ ' ‘3 J

“Gal ir gerai, kad taip tam
su: jeigu tu nieko negali ma
tyti, tai ir tavęs niekas nema
to. Tik vienas dalykas man 
nesuprantamas 
name svarbiausių kopnmistįš 
kų centrų gatves nėra apšvies

rankas iškėlę aukštyn šaukia: 
“Kur yra tas žmogus, kuris 
galėtų mus išgelbėti?”

Tokio žmogaus ant šio žemės 
skritulio visai nėra! Tuo žmo
gumi 'turi būti tu, turi būti 
kiekvienas musų. Niekas mus 
neišgelbės, todėl patys privalo
me rūpintis, kaip iš tų blogumų 
išsisukti ir padaryti gyvenimų 
linksmesniu, malonesniu.

Laikas jau mums susiprasti 
ir pradėti galvoti. Jeigu to ne
darysime, tai sulauksime ir ki
tų tokių jau liūdnų, o gal ir 
dar liūdnesnių Kalėdų. Gal ne 
vienam teks pro valgyklos lan
gų žiūrėti, kaip kiti viduj pauk
štienų valgo.

O tų padėtis, kuriems ten-

L1NKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams. Širdingai Velijame 
Visiems Musų Kostumeriams, Draugams, Kaimynams ir Patarėjams. 
Dėkojame už Palaikymą Bizniskų Ryšių su Mumis

Mus ir Toliau Paremsi t e.

PEOPLES HARDWARE & PAINT COMPANY
1901 West 47th Street Gregorowich Bros., Savininkai

E“" LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

g JAGIELLO PHARMACY g
J. Kazlauskas, Sav.

2 4559 So. Hermitage Avenue *
T Phone Boulevard .7078 ?

Krautuvių languose šviesų vi
sai nėra, štai kodėl ten naktį 
labai sunku kų matyti”.

“Na, o kaip tamsta butų su
siradai?” 
pondentas

“Aš supratau, jog pats buto

_ _____________________ NAUJIENOS, Chieago, III.

Ką Am. Studentas Patyrė Sov. Rusijoj

E 817 West 35th Street 3
E CHICAGO, ILLINOIS Į?

527 No. Western Avė
Tel. WES'į 1624

“Kodėl jįjs visi neeinate dirb 
ti ?” — vėl klausiu aš.

“Tai vaikiškas -klausimas”,— 
atsako man vienas rusas. — 
“Nedirbame todėl, kad neturi 
m e darbo.”

“Neturite darbo? 
bau aš 
nuolat yra skelbiama, kad pas 
jus darbininkų trūksta?”

“Suprasit ‘ tamsta 
tai daroma tam tikrais 
tiniais 
pasaulį pasigirti 
viskas tvarkoj ir čia jokio ne
darbo nėra. Todėl ir varoma ta 
propaganda.”

“Puiki tvarka, nėra kas ir 
sakyti”, — pridūriau aš. — 
“Bet kodėl į vienų kambarį net 
po 20 žmpnių sukemšama?”

“Del tos paprastos pfiežas- 
tieĄ kad nėra pakankamai bu
tų,” -t- paaiškino Kirpovič. — 
“O priegtam visgi geriau tu
rėti bent kokių pastogę, negu 
pat vore j nakvoti.”

“Man visgi jieaišku, kodėl 
jūsų valdžia nekreipia dėmesio 
į namų statybų. Pastogė juk 
yra vienas svarbiausių žmo
gaus reikalų”..,

“Pirmiausiai mes turime vis
ką sugriauti, o paskui jau sta
tysime
kalbų Durlovič, 
prieš mus stovi daug svarbes
nis reikalas, būtent, kad iš ba
do nenumirti.”

“Mums besikalbant,” — Jęsč 
toliau studentas 
mų užveizda ir paliepė visiems 
apleisti kambarį'. Kai mes išė
jome, jis užrakino duris.”

(Bus daugiau)

MetropolitanStateBank
2201 West 22nd Street, kampas Leavitt St.

LINKSMŲ KALĖDŲ
L IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
M Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams

* . Brighton Park Restaurant £
jiM CilAS. VALENTAS, Sau.

4180 Archer Avenue į*'

Kelionės tikslas
Prieš keletu dienų jūsų ko

respondentas nuvažiavo į Ghi- 
cagos didmiestį, kad pasima
tyti su savo senu draugu p. 
Bardu, kuris kų tik grįžo iš 
Sovietų Rusijos. P-as Bard 
Europoj išbuvo apie šešis mė
nesius. Vienų savaitę jis pra
leido ir Lietuvoj. Aplankė 
Francijų, Vokietijų ir Lenkijų. 
Pagalios jis nutarė važiuoti į 
Rusijų ir ten užbaigti savo at
ostogas.

Į Europą p. Bard važiavo 
tuo tikslu, kad studijuoti geo- kur 
grafijų, zoologijų bei šiaip ar
čiau susipažinti su gyventojų 
papročiais bei jų gyvenimo sų- 
lygomis. Tuo pačiu laiku jis 
pasiryžo aplankyti kai kurias 
įdomesnes Europos vietas.

Pinigų mainymas
“Iš Tarnopolio išvažiavau 

anksti rytų”, pasakojo kores
pondentui studentas Bard. 
“Kuriam laikui praėjus, aš jau 
buvau Rusijoj, Charkovo gele
žinkelio slotyj. Mane pasitiko 
G. P. U. policija ir įsivedė į 
mažų kambarį, kad patikrinti 
dokumentus”.

“Kiek jus turite su savimi 
pinigų?” ~ paklausė policija.

“Tik 125 dolerius”, — atsa
kiau aš.

“Tuos pinigus mes išmaiiiy- 
į rusiškus rublius, ku- 

'alesi naudoti

įj - '' t^^SMŲ KALĖDŲ ‘

S
 Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams #4
M JULIUS JANELIUNAS B
i* “AUDITORIUM RECREATION CENTER” **

3133 So. Halsted Street A
įį CHICAGO, ILL.
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LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams

K. LAUČIUS
Siuvėjas Vyriškų ir Moteriškų Rūbų

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams

vos

3316 So. Halsted Street
Phone Bbulevard 7314

i t 4 44444

Linksmų Kalėdų Laimingų
Naujų Metų Linkime Visiems

Savo Draugams, Pažysta
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Seniai jis taip

EAGLE
RESTAURANT

mmamiiimmmim

Labai galima, kad 
įsimylėjusi į draugą

Pietus
Tik vai-

3317 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

į”, pastebėjo 
Gal vis dar te*

i apsiaustu 
idelio atly- 

Tikra nelaime, kad

Jau buvo ge 
Jis sutiko ke 

kurie jį nepa

vis dar smarkiau

Aš taip pat gal 
Sėdėda

miems ir Kostumeriams

W. C. LUKAUS, Sav. 
1745 So. Halsted Street 

Phone CANAL 1547

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

NAUJIENOS, Chicago, PI

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

- vaik- 
atrodė

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Dr. Henck’o studijoj smar
kiai degė pečius. Ant stalo 
stovėjo degtinė ir sode,* Rich- 
ardtas sėdėjo dideliame ir 
minkštame krėsle ir berupes- 
tingai rūkė cigarą. Dr. Henck 
sėdėjo susitraukęs Įtampė. Du
rys į svečių kambarį, kur po
nia Henck ir vaikai rėdė eg
laitę, buvo atidarytos 
praėjo labai ramiai, 
kai klegėjo visą laiką ir buvo 
linksmi.

as esu 
dviejų 
metais 
kiuose 
klysti.
atsitikti ir vėl?

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

Kostumeriams ir.

malonų atsinešimą link ma
nęs, o taip pat link mano žmo
nos”.

“Na, tu jau šiame atsitikime 
klysti**, susimaišęs atsakė Ri
chardtas, nežiūrėdamas į drau-

“Ne”, atsakė Henck, “aš ne
klystu. Tuo pačiu laiku aš 
noriu tau tarti ačiū už pasko
linimą kailinių
man daug malonumo, — pas 
kutinį džiaugsmą mano gyve
nime”.

šiandien daug nekalbi, se- aš noriu padėkoti tau už tavo 
prieteliau' 

Richardtas. “L._ 
begalvoji apie savo suplėšytą 
apsiaustą?” '

“Ne”, atsakė Henck. **Galvo- 
ju apie kailinius**, . .

Tik po ilgos pauzos jis vej 
pradėjo 
voju apie ką kitą 
mas Čia, aš pradedu suprasti, 
jog paskutines Kalėdas mes 
leidžiame kartu. Aš esu dak
taras ir žinau, kad nedaug die
nų man beliko gyventi. Todėl

“Bet aš drįsau; ir Elena bu
vo neturtinga mergina ir labai 
norėjo apsivesti. Aš nemanau, 
kad ji buvo tiek į mane įsimy
lėjusi, kad aš bučiau įgalėjęs 
ją suvedžioti. Bet aš to ir ne- 
įnorėjau daryti; kaip gi aš ga
lėjau svajoti apie tokią meilę? 
Apie tokius dalykus aš nesva
jojau nuo pat šešiolikos metų 
amžiaus, kai man pasitaikė 
matyti operoj ‘Faustą*. Tačiau 

tikras, jog pirmais mu- 
vedybinio gyvenimo 

jinai mane mėgo; to- 
dalykuose aš negaliu 

Kodėl tas pat negalėtų 
Tuoj po ap- 

sivedimo ji visuomet stengda
vosi įžeisti Richardtą. Bet vė
liau jis sukūrė kompaniją, taip 
sakant, atsistojo ant kojų, 
kartas nuo karto pradėjo mu
du kviesti į teatrą ir įsigijo 
kailinius. Na, o priegtam ma-

g j. vms • ■: g
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“Kas žino, o gal dar ir nėra 
vėlu?” Henck tęsė savo gal
vojimą. “Aš dar nesenas, o 
kai dėl ligos, tai, galimas daik
tas, jog ir klystu. _____
biednas, kaip lapė miške; bet 
juk ir Richardtas dar visai ne
seniai buvo visiškai biednas. 
Pastaruoju laiku mano žmona 
atsineša šaltai ir nedraugiškai. 
Ji tikrai mane labiau mylėtų, 
jeigu aš uždirbčiau daugiau 
pinigų ir turėčau kailinius. 
Man atrodo, jog ji labiau pa
mėgo Richardtą kaip tik nuo 
to laiko, kai pastarasis įsigijo 
kailinius 
ji buvo 
jaunystėj; bet jis jokio dėme
sio į ją nekreipė. Jis pareiškė 
jai ir kitiems, kad jokiu budu 
neapsives tol, kol neturės 10,- 
000 metinių įplaukų.

Tais metais žiema buvo la
bai šalta. Visi — išėmus tuos 
kurie dėvėjo kailinius - 
ščiojo susitraukę ir 
mažesni. Valdininkas Rich
ardtas turėjo didelius kaili
nius. Tai pilnai atitiko jo pa
reigas, kadangi jis buvo pas
kirtas direktorium naujai su
siorganizavusios kompanijos. 
Iš kitos pusės, jo senas drau
gas, Dr. Henck, neturėjo kai
linių: jis turėjo gražią žmoną 
ir tris vaikus. Dr. Henck bu
vo išblyškęs ir sudžiūvęs. Kai 
kurie žmonės nuo apsivedimo 
pasidaro riebus, o kiti prade
da menkėti. Dr. Henck su
menkėjo; ir štai prisiartino 
Kūčios.

“šie metai man buvo labai 
blogi”, galvojo Dr. Henck, ei
damas apie trečią valandą po 
pietų pas savo seną draugą 
Richardtą pasiskolinti pinigų. 
“Tai buvo labai blogi metai. 
Mano sveikata žymiai susilp
nėjo, galima sakyti, visiškai 
pakriko. O tuo tarpu 
pacijcntai, didelė dauguma jų 
pasveiko ir jaučiasi gerai; jie 
retai beužsuka pas mane. La 
bai galimas 
greit mirsiu, 
gi taip pat 
pastebėjau, 
tai atsitiktu
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Phone CICERO 5!)27 daiktas, kad aš 
Mano žmona ir- 

galvoja; aš tatai 
Butų gerai, kad 
prieš sausio pa

baigą, nes tame atsitikime ne
bereikėtų daugiau mokėti tą 
prakeiktą apdraudą”.

Taip galvodamas, jis pasie
kė Regeringsfratan ir Hainn- 
gatan gatvių kampą. „ Eidamas 
skersai gatvę, jis paslido ant 
rogių išvažinėto kelio ir su
griuvo; kaip tik tuo laiku pro 
šalį smarkiai važiavo vežikas. 
Vežikas susikeikė, ir arklys 
instinktyviai pašoko į šalį; bet 
rogės užgavo Dr. Henck’o pe
tį, o vinis ar kokis kitas daik
tas užkliuvo už apsiausto ir 
išplėšė pusėtiną skylę. Tuoj 
susirinko didelis būrys žmo
nių. Policininkas pagelbėjo 
jam atsikelti; jauna mergina 
numušė nuo apsiausto sniegą; 
sena moteris taip gestikuliavo 
rankomis, jog atrodė, kad ji 
tuoj sulopytų apsiaustą, jei
gu galėtų; princas, kuris tuo 
laiku ėjo pro šalį, pakėlė ke
purę ir užmovė jam ant gal- 

ir vėl viskas buvo tvar
koj, išėmus apsiaustą.

“Po šimts pypkių, kaip tu 
atrodai, Gustavai!” tarė valdi
ninkas Richardtas, kai Dr. 
Menck įėji į ofisą.

“Taip, ant manęs užvažia
vo rogės”, aiškinosi Henck.

“To iš tavęs buvo galima ti
kėtis”, linksmai nusijuokė 
Richardtas. “Bet tokiame 
stovyj tu negali eitit namo. 
Tu gali, jeigu nori, pasisko
linti iš manęs kailinius, o aš 
pasiusiu • berniuką namo, kad 
atneštų man kitą apsiaustą”.

“Ačių”, tarė Dr. Henck.
Gavęs šimtą kronų pasisko

linti, jis pridūrė’:
“Neužmiršk, kad tu sii mu

mis pietausi”.
Richardtas buvo viengun

gis ir paprastai praleisdavo 
Kūčias su Dr. Henck šeima.

Grįždamas namo, Dr. Henck 
palinksmėjo, 
gerai besijautę

“Tai vi$ kailiniai”, galvojo 
jis. “Jeigu aš bučiau buvęs 
gudresnis, tai seniai jau bu
čiau nusipirkęs kailinius ant 
išmokėjimo. Tuo budu aš bu
čiau galėjęs pakilti aukščiau 
savo pažįstamų akyse. Dakta
ras su apddskusi 
negali reikalauti < 
ginimo^ 
man tokia mintis neatėjo į 
galvą pirma. Dabar jau per* 
vėlu”. 4

Tyčia jis nutarė pasivaikš
čioti po parką, 
rokai sutemusi 
lėtą pažįstamų, 
žino.,

no žmonai nusibodo visą laiką 
įžeidžiančiai kalbėti į Richard
tą”. 1

Henck turėjo dar kelis - rei
kalus atlikti prieš pietus. Grį
žo namo jis tik apie pusę po 
penkių su pilnu glėbiu visokių 
pirkinių. Jautė skausmą pe
ty j; bet kitais atžvilgiais nie
kas jam nepriminė įvykusios 
nelaimės, išėmus, kailinius.

“Įdomu, kokį veidą padarys 
AŠ esu tiek mano žmona, kai pamatys ma

ne įsivyniojusį į kailinius”, 
galvojo Dr. Henck.

-'■'i?'' Į . . f , j

Įėjimas buvo gana tamsus;
lempa niekuomet nedegė, iš
ėmus tik tuos atsitikimus, ka
da buvo laukiama svečių. 
“Štai aš girdžiu ją svečių kam
baryj”, mąstė Dr. Henck. “Ji 
juda taip lengvai, kaip paukš
tis. Keista, kad mano širdis 

pradeda 
plakti, kai aš nugirstu greti
mame kambaryj jos žings
nius”.

Dr. Henck’o’ spėjimas, kad 
ji dėl kailinių pasitiks jį daug 
meiliau, išsipildė. Kai jis sto
vėjo tamsiame kampe, ji pri
ėjo prie jo, apkabino ranko
mis jo kaklą ir aistringai pra
dėjo bučiuoti. Paskui pi pa
dėjo galvą ant kailinių kal- 
nieriaus ir sušnibždėjo: “Gus
tavo dar nėra namie”.

“Taip”, atsakė Dr. Henck 
drebančiu balsu ir tuo pačiu 
laiku glostydamas ^rankomis 
jos plaukus. “Taip, jis jau 
namie.
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šios medžiagos sukelia ir 
skatina organizmo jėgas ko
voje su ligos kenkėjais. Da
bar suprantama, kodėl šviti
nant žaizdos gyja greičiau. 
Taip paf aišku, kodėl sergant 
kaulų džiova nėra reikalo švi
tinti tik skųdamą vielų. Gali
ma laikyti šviesoj visai kitų 
kimo dalį, o pasekmės bus tos 
pačios jaudinamoms medžia
goms veikiant. Atsižiūrėdami 
į lai, kiek lokių jaudinamų 
medžiagų pasigamina, galim 
šviesos veikimų skirstyti į 
naudingą ir žalingą. Jei nepri- 
pralusj prie saulės spindulių 
ligoni iš karto kas smarkiai 
pašvitinių, tai gerokai jam 
pakenkiu, nes tokių medžiagų 
jam gali prisigaminti per
daug.

F o tose n si bi lizat ori a i
kurios medžiagos turi nuosta
bią ypatybę, būtent, jos ab
sorbuoja tam tikrų bangų 
spindulius, paverčia kito ban
gos ligumo ir išleidžia į visas 
puses.
žibalas dienos šviesoj išduoda 
melsva spalvų, eozino tirpalas 
yra raudonas, bet išduoda gel
svai žalia atspalvį. Žalias 
chlorofilo tirpalas nušvinta 
ra u don ai. Tokį rcišk i n j va d i- 
ntf fluorescencija. Fluorescen
cijuoj a učių medžiagų yra la
bai, daug. šios medžiagos yra 
įdomios ne tik fizikui, bet ir 
biologui.

O. R a a b s stebėjo, kaip 
akridinas**) veikia kurpeles 
(paramečijas). Akridino skie
dinys 1/20000 tamsoje tų ma
žyčių gyvūnėlių neveikia, tuo 
tarpu šviesoj jos greit žūva. 
Gal būt,- ta medžiaga suirsta 
ir pasidaro nuodingų medžia
gų, kurios ir užipuša kurpe
les? Kad įsitikintų, anksčiau 
buvo švitintas toks pat akri
dino tirpalas ir tik tamsoje 
pridėta kurpelių. Jos nežuvo. 
Panašus veikimas buvo paste
bėta ir su kitomis medžiago
mis, pav., eOzinu. Vadinas, 
šios medžiagos (kaip akridi
nas ir eozinas) padidina ma
žų biologiškų padarėlių jaut
rumą šviesai., Tas pats auto
rius nustatė, kad išleidžiama 
fluorescencijos šviesa savaime 
kurpelių neveikia.

Yra žinoma, kad bromo si
dabras, kuriuo yra padengtos 
fotografijos plokštelės absor
buoja tik trumpų bangų spin
dulius ir nuo jų atsigaivina 
ligi metalinio sidabro. Raudo
noji spektro dalis fotografijos 
plokštelių neveikia. Bet, jei 
nudažyti tokias plokšteles da
žais, tada jos tampa jautrios 
ir ilgesnių bangų spinduliams. 
Vadinasi, plokštelių jautru
mas padidėjo. Tokias dažus 
vadina sensibilizatoriais. Pa
sirodo, tokių sensibilizatorių 
veikimo stiprumas tenka tai 
spektro daliai, kokios bangos 
spindulius jie absorbuoja. Vi
sai panašiai žalių lapų dažo 
medžiagos ' chlorofilo anglia- 
rukšties asimiliacijos stipru
mas sutampa su absorbacijos 
stiprumu. Vadinasi, principiš
kai nėra skirtumo tarp biolo
ginių ir fotografijos sensibili
zatorių. Biologiškus padarė
lius sensibilizuoja tik tos me
džiagos, kurios f luorescenci- 
juoja, ir jei aplinkumoj yra 
deguonies. Tuo tarpu fotogra; 
fijoš plokštelių sensibilizato
riams fluorescencija ir deguo
nis nėra būtina. Taip pat kai 
kurių augalų arba
narvelių pagamintos medžia
gos gali veikti, kaip fotosensi- 
bilizatoriai, pav., dažas iš 
Bac. pyocyaneus, chlorofilas, 
kraujo dažo medžiaga —-hae- 
matoporfirinas. Bakterijos^ 
pelėsiai ir maurai (algės, 

‘dumblai) yra atsparesni sen
sibilizatorių veikimams, negu 
gyvulių pasaulio mažyčiai pa
darėliai Pa^., 0,1% eozino tir
palas viennarvelinius padarė-

gyvulių
LINKI
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sutartinu šviesos ir sensibili
zatorių veikimu.

Daugiau šviesta.-—Dar prieš
istorinis žmogus gyvenamus 
urvus rinkosi atgręžtus j rytų 
arba pietų pusę. Senovės grai
kai vaikščiojo basi, mėgo spor
tų ir kepindavosi pajūrio smė
ly. Eskulapo (medicinos dievo) 
šventykloj rasta terasa greta 
su ligonių patalpomis, visai pa
naši, kaip dabar ligoninėse da
roma. Hyppok ratas — medici
nos tėvas — teikė gydymą 
saulės spinduliais. Romėnai ant 
gyvenamo namo “stogo” įreng
davo “solarium”, kur šeima il- 
sedavos saulės atokaitoj. Taip 
pat gražios 
(termae) 
saulėje kepintis.

Kultūringas žmogus vis la
biau tolsta nuo gamtos. Dirb
tinėse gyvenimo sąlygose, pav., 
dideliuose miestuose nežiūrint 
visų hygjenos reikalavimų 
trūksta tyro oro ir šviesos. 
Musų apdaras neduoda tinka
mai prieiti saulės spinduliams 
kūnų. Gyvenami butai, kur 
praleidžiama didžioji dienos da
lis, dar labiau skiria nuo švie
sos. Pro uždarą langą ultra
violetiniai spinduliai j kamba
rį nepatenka. Jei turėti galvo
je, kad butai dažniausiai bū
na ankšti, nevėdinami, tai dar 
rosi aišku, kiek ten gali būti 
užkrečiamų ligų sukėlėjų ir 
aibės pelėsių grybelių. Tokiuo
se butuose džiova randa sau 
gerą dirvą. Kaimiečiai žiemą 
gyvęna irgi panašiose sąlygo
se, bet užtat vasaros metu at-' 
sigriebia. 'Prie sunkaus darbo, 
lengvu apdaru saulėtuose lau
kuose užgrudina savo jėgas. 
Todėl 
mos susikimšimą ir tvankų 
orą. Natūralinės kaimo sąly
gos prisideda prie to, kad kai
miečiai pasižymi stipresne svei
kata. šviesos stoka mažina at
sparumą, padeda išsiplėtoti ma
žakraujystei, rachitui, scrofu- 
liozui ir visai eilei kitų susir
gimų. Priešingai, saulės spin
duliai pakelia atsparumą prieš 
ligas. Pagreitėja medžiagos 
apykaita. Palaiko (mumyse 
skaidrią nuotaiką ir norą dir
bti. Nuo XIX amžiaus prad
žios pradedama įvertinti sau
les gydomoji reikšmė. Imta 
statyti sanatorijos ir kurortai, 
kur greta kitų gydomų prie
monių plačiai taikoma saulės 
spinduliai. Žinoma, tokios 
vietos prieinamos tik turtuo
liams. Vis dėlto saule gali pa- 

psinaudoti kiekvienas bet ku
rioj vietoj. Reikia tik vasaros 
metu dėvėti plonesnius apda
rus. Kas dieną plačiai atidari
nėti langus, be šviesos įsileisti 
ir ultravioletinių spindulių. 
Statant trobesius reikia pasi
rūpinti, kad darbui ir poilsiui 
skiriamos patalpos turėtų di
delius atidaromus langus. 
Musų klimate saulėtų dienų 
neperdaugiausia. Greta mau
dymosi reikia taikyti ir sau
lės vonias. Tik, žinoma, ne-

saulės vonios, geriau pasitarti 
su gydytoju.

t *
Esam pratę šaukti: “dau

giau šviesos,” suprask, protui. 
Gydytojas gali pakartoti:

“daugiau šviesos 
lant nė'kūno.”

nepamirs
“K-ra?

gali pakartoti:
♦*) Akridinas yra 

medžiaga, gaunama iš 
deguto.

fluorescijuojant! 
akmens anglies

liūs užmuša per 1 vai. dienos 
šviesoj, o Bac. prodigiosus tik 
po 5-7 dienų. Raudonieji 
kraujo kūneliai šviesoj nuo 
fluorescencijudjančių medžia
gų greičiau sutirpsta. Tamsoj 
tos medžiagos neturi įtakos. 
Baltieji gi kraujo kūneliai eo
zino tirpale saftles šviesoj nu
stoja ameboidinių judesių.

Jei fluorcscijuojančių med
žiagų įvesti į kraują, tai visas 
organizmas pasidaro perdaug 
jautrus šviesai. Imkime kad 
ir tokį pavyzdį: duota po 
odos 0,002 gr. eozino baltajai 
pelei. Laikyta saulės šviesoj, 
išskyrus ultravioletinius spin
dulius. Po 2 dienų pabrinko 
vokai. Aplink akis ir ant nu
garos iškrito plaukai. Ausys 
vėliau visai nukrito. Ilgiau 
palaikius šviesoj žūdavo. Tuo 
tarpu laikant gyvuliukus tam
soj, nuo tokios eozino koncen
tracijos jie visai nesusirgda- 
vb. W. Haussman’as jšvirkštė 
la borą tori ni ams gy vul inkams 
hae'matoporfirino ir laikė die
nos šviesoj. Be reiškinių odoj 
jis pastebėjo, kad jie pasidarė 
neramus, atsirado mėšlungiai 
(tampymai), apalpimas ir pa
galiau žūdavo. Minėtas auto
rius įrodė ,kad ir organizme 
pasigaminusios medžiagos, 
pav., haematoporfirinas, gali 
veikti kaip sensibilizatoriai.

Per didelis jautrumas švie
sai pasitaiko ir gyvenimo pra
ktikoj. Maitinant jaučius arba 
avis grikiais su luobele ir pa
vasarį išleidus juos7 į ganyklą, 
jie suserga. Gyvuliai kasosi, 
pasidaro neramus, atsiranda 
oęlos uždegimas. Jei gyvulys 
margas, tai juodos odos vietos 
lieka sveikos. Baltos pelės ir 
jurų kiaulaitės, maitinamos 
grikiais, paprastoj dienos švie
soj visai žūva, 'o kurios išgy
vena, toms iškrenta vietomis 
plaukai, nukrenta ausys ‘ir 
uodegos. Iš grikių buvo išeks- 
trahuota fluorescenci j ud j anti 
medžiaga. Iš Čia matom, kad 
susirgimas nuo grikių yra pa
našus į susirgimus nuo sensi- 
bilizuojdnčių medžiagų.

Pietų kraštuose (Italijoj ar
ba Rumunijoj) neturtingi žmo-, 
nes minta daugiausiai maišu 
(kukurūzais). Nors maisaš ga
li būti ir visai geras, bet pa-; 
vasarį atsitinka nemažai su
sirgimų savotiška liga, vadina
ma pellagra. Ligonis jaučia 
bendrą nusilpnėjimą, esti blo
gai nusiteikęs, nepadengtos 
odos vietos į sąulės šviesą re
aguoja stipriu uždegimu. Iš 
maisto taip pat pasisekė gauti 
veikiančią medžiagą.

Augalų tarpe, 
Paladi n’o, 
jančios medžiagos yra labai 
išsiplatinusios. Jų reikšmė 
esanti saugoti augalus nuo pratęs, neturįs odoj pigmento, 

privalo pradėti iš lėto, nuo 
kelių minučių. Svarbu išlai
kyti principus: “nieko 
daug”. Saulės vonios metu 
stengtis nepersikaitinti. Ypač 
galva bijo perkaitimo, todėl 
patartina ją aprišti skepetai
te. Vadovautis maloniu jaus
mu, kuris jaučiamas saulės 
spinduliams glostant. Kai pra
deda įgristi, laikas baigti. Ka
da sergantiems galima taikyti 
.Į ii m'................. .... .... .

i romėnų pirtys 
turėdavo skyrius

lengviau pakenčia žie-
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Vakarų Europoj pradedama 
vartoti silpnučius iki 1/25000 
skiedinius tam tikrų dažų, kad 
apsaugotų .kulturingus augalus 
nuo grybeliui šių dažų veiki
mas greičiausia yra paremtas . . _____ ' ______ ,______
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šeštadienis, gruod. 24, 1932 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Rašo Juozas J. HertmanaviČiug

I.
Tur bu’t, nėra pasauly kito 

klausimo, kuris . sukeltų tiek 
ginčų, kaip klausimas apie Die
vą. Ginčai ėjo nuo neatmena- 
mųylaikų, ir dar nesimato jiems 
galo. Jie ėjo dviem vagom: 1. 
tarp teisėtų (dievotų), ateistų 
(bedievių) ir agnostikų (abejo- 
tojų), ir 2. tarp pasekėjų vie
nų dievų ir pasekėjų kitų.

Lengva yra sudaryti katego
rijas žmonių, imančių dalyvu- 
mą tuose ginčuose, bet ne taip 
lengva yra nušviesti objektą jų 
ginčų,—įsivaizdinti sau mintis 
tų ginčų dalyvių. Visi žmonės, 
be skirtumo jų religinio nusi
statymo, mato pasaulį—gamtos 
padarus —ir nori suprast, kas 
visa tai yra, kaip atsirado ir
kaip veikia. Matosi pasauly gy- klauso ir vienos ir kitos pusės,

vybė ,protas, jausmai, visokie 
gamtos kuriniai. Matosi viso
kie procesai tos kūrybos, kurie 
prasidėjo nieks nežino kada, ir 
kurie nuolat vyksta. Taigi žmo
nių protas mėgina sau tą visa 
išaiškinti, ir čia prasideda skir
tumas nuomonių. Todėl nuo to 
laiko, kada žmogus pradėjo pro
tauti, pasireiškė įvairios nuo
monės, kairios rado pasekėjų, 
ir tokiu budu susidarė ateistai, 
teistai ir agnostikai.

II.
Te!stų nuomonė, suglaudus, 

yra ta» kad virš gamtos yra 
koki tai Esybė, kuri visą gam
tą tvarko ir, siAig nustatytu 
sau planu, veikia. Ateistų nuo
monė yra ta, kad tokios Esy
bės nėra, bet kad pati gamta, 
kuri nėra mums dar gerai su
prantama, yru priežastis tos 
pasaulio kūrybos. Agnostikai
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ir negrinėja išvadas, kurias 
randa netiksliomis, ir todėl 
nesideda nei prie vienos nei 
prie kitos pusės. Jie randa, 
kad sunku yra suprast priežas
tis pasaulio kūrybos, kol visi 
gamtos reiškiniai nebus nuo
dugniai ištirti ir suprasti. Jie 
laiko ginčute dėl dievybės bergž
džiais. Agnostikai tad yra rim
čiausiais protauto jais ir jų tar
pe randame pasaulio didžiausius 
išminčius. Tuo tarpu teis’ų ir 
ateistų, įsigilinus į jų išvadas, 
tas didelis skirtumas, kuris ro
dosi iŠ pirmo žvilgsnio, prie gi
lesnio nagrinėjimo, visa-i pra
nyksta. Ar pasaulio kūrėju 
yra koki tai viršgamtiška Esy
bė ,ar ja yra Gamta, nesUdaro 
jokio praktiško skirtumo. Teis
tai negali nušviest tos viršgam- 
tiškos Esybes, o ateistai iššaiš- 
kint, kas yra Gamta. Vieni ir 
kiti sutinka, kad yra kas tai 
tokio, kas pasaulj kuria, bet 
kas tas yra,—niekas tikrai ne
gali išaiškint. Visi mėginimai pa
sirodo bergždžias. Tuo žvilgs
niu* taip teistai, kaip ir ateistai' 
sudaro dvi kategorijas tikin
čiųjų į dvi skirtingas teorijas, 
kurios nieko apčiuopiama ne
duoda, ir kuris neveda prie iš
aiškinimo ginčų priežasties.

III.
Kas yra agnotikai, — duoda 

mums gerą pavyzdį vienas se
nos Graikijos poetas, Simoni- 
des. Jis buvo pasižymėjęs iš
mintimi, ir štai vienas kara
lius užklausė jo: “Kas yra 
Dievas?” Simonides pareika
lavo, kad jam butų suteikta 
dvyliką valandų laiko pagal
voti. Išėjus laikui, karalius 
vėl jam są patį klausimą at
kartoja. Simonides pareika
lavo padvigubinti laiką. Ir tas 
dvigubinimas laiko pagalvoji
mui tęsėsi be galo. Karalius 
tada nustojo kantrybės ir pa
klausė priežasties tokio vilki
nimo. Simonides atsakė: “Kuo 
ilgiau mąstau, tuo labiau man 
tas klausimas darosi nesu
prantamas”, Karalius nesuži
nojo, kad yra Dievas, ir nesi
rado kito išminčiaus pasauly, 
kuris geriau už Simonides į tą 
klausimą butų atsakęs.

Simonides nesileido į gin- 
ginčus. Kiti garsus agnosti
kai laikėsi panašios taktikos. 
Garsus Kinijos mokytojas, 
Konfucius, kuris pateikė pa
sauliui vieną iš geriausių eti
kos pagrindų — “Ką nenori, 
kad kiti tau darytų, nedaryk 
jiems taipgi”, — niekad neju
dino klausimo apie Dievą. Ki
niečiai anais laikais buvo vie
na iš kultūringiausių tautų pa
sauly, ir jie nesiginčijo to
kiais klausimais, kurių žmo
gaus protas negali išspręsti. 
Jie, tačiau ,tikėjo sielos ne
mirtingumu ir manė, kad gy
vi žmonės gali toms steloms 
teikti patarnavimą. Kada 
Konfucius buvo visų gerbia
mas, kaipo didžiausis išmin
čius, vienas žymių kiniečių už
klausė jo: “Kaip galima ge
riausiai patarnauti žmonių 
sieloms?” Konfucius atsakė: 
“Jeigu tu nežinai, kaip geriau
siai patarnauti žmonėms, tad 
kaip, tu gali žinoti, kaip pa
tarnauti jų sieloms?” Jis ta
da buvo užklaustas: “Kas yra 
mirtis?” Į ta klausimą jis at-

fucius ir Lao-tse skleidė doros šaulį tvanu. Bet dievas Ea, 
mokslą Kinijoje, Indijoje gy- kuris buvo geros širdies, pra- 
vena didelis išminčius, aukš- nešė apie tą sąmokslą kunigui 
tos kilmės, vardu Sidharta Pernapishtim, ir jis sutikimui 
Gautama, kurį dėl jo išmin- tvano sukūrė didelį laivą, į 
tingumo pavadino Buddha. kurį paėmė po porą' visokių
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Buddha, taip • pat kaip ir 
Konfucius,

gyvūnų. Tame laive radosi ir 
buvo agnostikas, patys dievai, kurie nenorėjo 

bet, vietoj vengimo tikybinių nuo tvano dingti, 
klausimų, jis pasiryžo išblaš- ‘ 
kyti nesąmones iš bramanų ti
kybos. Mieste Benareš jis ra
do aštuonis jaunus bramanus 
(kunigus), su kuriais svarstė 
bramanų tikybos dalykus. Kal
bėdamas apie žinojimą Trijų 
Vedų, jis negrihėjo bramanų 
įsitikinimus apie Bramą, tai 
yra Dievą. Jis klausė savo 
jaunų draugų, ar kuris nors 
bramanas yra kada > matęs 
Bramą, ar žino ką nors apie 
jį, nuo pat pradžios iki šiam 
laikui, nuo pat prasidėjimo ti
kybos, nuo didelio Ryšio? O 
kada jie prisipažino, kad Bra- 
mos niekas nėra matęs, niekas 
jo nepažįsta, niekas net neži
no, kas jis yra, tada Buddha 
pasakė, 
kad bramanai yra kaip eilė 
aklų žmonių, iš kurių pirma
sis nieko nemato, nieko neži
no, taip pat antrasis iki pas
kutinio, o jie visi laikosi, kaip 
akli aklo, ir patys būdami ak
li veda prie to, ko nežino, vi
suomenę. Buvo tai dideli ere
zija, tačiau Buddha taip su
prantamai prietarus nušvietė, 
kad jis susilaukė žilo amžiaus 
visų gerbiamas, o šiandien jo 
mokslas, jo doros taisykles 
dar gyvuoja tarpe jo pasekėjų, 
kurie yra daug tobulesni žmo
nėms, negu tikinčiųjų į įvai
rius . dievus. Suprantama, 
amžiams einant, ir Buddhos 
mokslas tapo žymiai iškraipy
tas, bet tai, kas užsiliko raš
tuose, parodo jo proto blaivu
mą.

ar tas nerodo,

IV
laikais nebuvo su-

apie viršprigimtą
’ Senais 

pratimo 
Esybę — trąnscendantalizmą. 
Dievoti žmonės tikėjo į gam
tos jėgas.ir todėl jų tikėjimas 
supuolė artiųiai su dabartinių 
ateistų tikėjimu. Ta tikėjimo 
rųšis vadinasi “panteizmu”. 
Panteizmas buvo tikyba visų 
tautų, neišskiriant ir lietuvių. 
Bet kiekviena tauta turėjo sa
vo ypatingus tikėjimo objek
tus, kuriuos dievino, ir z nuo 
to susidarė kiekvienoje tauto-’ 
je grupės dievų, kurie vėlįau 
tapo apdovananoti žmonių 
ypatybėmis. Buvo tad dievai 
ir deivės. Sunku paminėti vi
sus tuos dievus, bet iš deivių 
Asirijoje pagarsėjo Tiamat, o 
Babilonijoje ir Chaledjoje Iš- 
tar. Tiamat pagarsėjo pasa
koje apie pasaulio sutvėrimą, 
kur yra sakoma, kad ji sukė
lė revoliuciją prieš kitus die
vus, kuriems gręsė didelis iš
nykimo pavojus.

Kada dievai sužinojo apie 
Tiamat pasikėsinimą ,jie labai 
susirūpino ir ieškojo apgynė
jo. Niekas nedrįso stoti ko
von su Tiamat (konf uzi j a), iš- 
skyriant Marduko, bet Mardu
kas statė labai sunkias sąly
gas. Jis sutiko likviduoti Tia
mat maištą, bet su ta išlyga, 
kad dievai jį paskirtų savo 
įgaliotiniu nuteikiant jam ne
apribotą galią 
teises.

> Galų gale, ; 
kada vanduo susimažino ir 
Pernapishtimo laivas apsistojo 
ant kalno Nacir, jis surengė 
dievams puotą, kurioje daly
vavo ir cjievas Bei. Jis sėdo 
tarp Pernapishtimo ir jo žmo
nos ir pakėlė jį patį į dievus. 
Deivė Istar, sužinojus apie vi
sas dievo Bei niekšystes, prisi- 
siekė ant savo antkaklio jam 
už tai niekad nedovanoti ir at
keršyti. Tačiau ji su Beliu ir 
Marduku viešpatavo semitų 
šalyse iki susikūrimo Persijos 
imperijos. /

Tas duoda maža pavyzdį to, 
kaip senovėj žmonės suprerto 
dievus. Sulig Flavius Josep- 
hus raštu “žydų Senumas”, 
Abrąhomas, Chaldėjų kuni
gas, gyvenęs apielinkėje mies
to Ur, kuris pasižymėjo labai 
aukšta civilizacija, kur net tais 
senais laikais buvo spausdina
mi raštai ant molio lentelių. 
Žiūrėdamas į tuos keistus die
vų stabus ir į visą žmonių ti
kėjimą, jis pradėjo galvoti. 
Kuo daugiau jis mąstė, tuo la
biau jam darėsi aišku, kad tie 
Chaldėjaus dievai neturi nie
ko bendro su pasaulio sukūri
mu ir jo tvarkymu. Jis pra
dėjo žiūrinėti į gamtos veiki
mą ir priėjo prie išvados, kad 
jeigu yra dievas, tai jis nėra 
toks, kokiu jį žmones piešia, 
kad jis yra nematomas, ne- 
suprantomas. Jis tad atmetė 
visus Chaldėjaus dievus ir 
pradėjo skleisti savo nuomo
nes apie gamtišką Dievą, — 
gamtos jėgas. Akyse Chalde- 
jos dvasiški jos jis tapo ateis
tas ,eretikas, bedievis. Už 
prasikaltimą prieš šalies tiky
bą jam gręsė mirties bausmė. 
Pajutęs pavojų, jis pabėgo į 
Kanaaną-ir-ten sukurę aukurą 
nematomam Dievui. Bet jam 
irgi nebuvo aišku, kaip tas jo 
įsivaizdintas Dievas veikia, ir 
žinodamas apie aukštą Egipto 
mokslą dvasiški jos, jis iškelia
vo į Egiptą, pasiteirauti pas 
kunigus. Ten jis apsistojo pas 
faraoną su savo gražia jauna 
žmona, kurią jis perstatė kai
po savo seserį. Kada jo me
lagystė išėjo aikštėn, jis lapo 
iš Egipto išvytas. Taip prasi
dėjo žydų nauja tikyba į die
vą Jahve.

W 2137 So. Cicero Avė
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sake: “Jeigu tu nežinai, kas 
yra gyvastis, tai kaip tu gali 
žinoti kas yra mirtis?”

- Tokiu tai labai paprastu bil
du Konfucius migy nė bergž
džius ginčus, o nurodė svarbą 
rūpinimąsi dalykais, kurie 
liečia gyvybę, tarnavimą gy
viems, .draugijos surėdymą. 
Jis buvo tos nuomonės, kad 
mąstymas be žinojimo yra 
pragaištingas, nors žinojimas 
be mąstymo yra tuščias dar
bas. Išmintingu dalyku jis 
skaitė laikimąsi to, ką žmogus 
žino, ir atvirą prisipažinimą 
prie prie to, ką nežino,Lao-tse 
ir Mencius, kiti žymus Kini
jos išminčiai, laikėsi tos nuo
monės, kaip ir Konfucius, ir 
todėl pas kiniečius nebuvo 
smarkių ginčų dėl Dievo.

Tais pat laikais, kada Kon-

apribotą galią —- diktatoriškas 
teises, pievai su tuo nenorė
jo sutikti, bet padėtis buvo ru
sti, ir, pagalios, reikėjo pada
ryti susirinkimą tiems daly
kams aptarti. Susirinkimas 
įvyko didelėje svetainėje ties 
dievo Anshar palocium. Gud- 
drus Mardukas surengė die
vams puotą, juos taip nugirdė, 
kad jie nustojo sąmonėfe. Tada 
jis pakišo jiems dekretą pasi
rašymui, ant kurio jie ir pasi
rašė. Kada išsipagiriojo ir su
žinojo, kas atsitiko, jie labai 
aimanavo, bet jau buvo per* 
,vėlu
ir jį semitai garbino penkta
me šiiAtmetyj pčjįš Kristaus 
gimimą.'1 ' ■ ' ’’ '.

Chaldėjoje anais laikais vie
špatavo daug dievų, ktirių va
du buvo Bei. Tarp tų dievų 
iškilo koks tai nesusipratimas 
ir Bei pasiryžo sunaikinti pa-

Mardukas tapo dievu,

Egipte, taip ir visur anais 
laikais, buvo daug dievų ir vi
si jie maž ko skyrėsi nuo viens 
kito . Žmonės garbino kaipo 
dievus 
greta gyvulių jie dievino ir 
žmones. Faraonai buvo skai-

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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gamtos reiškinius, apie žmo
nių sielų. Jis klausė Ahuros 
apie įvairius gamtos reiški
nius, apie žmonių sielų, apie 
žmonių draugijos sutvarky
mų, or jokio atsakymo savo 
tikyboje negalėjo rasti. Jis, 
tačiau, tėmijo, kad pasaulyje 
yra dvi jėgos, gera ir bloga — 
kuriančioji ir naikinančioji, — 
ir tai paėmė pagrindai! savo 
doktrinų. • -
. Iš to viso matyt, kad nuo
monės žmonių apie dievus nuo
lat keitėsi, ir kad ačiū išmin
čiams, kurie savo protu vado
vavosi, vis daugiau ir daugiau 
tobulinosi žmonių supratimas 
apie pasaulį..

Paminėta pasaka apie Chal- 
dėjos tvanų buvo užrašyta apie 
4,000 metų prieš Kristaus gi
mimų.. Yra tai vienas iš seniau
sių raštų, kurie pasiekė musų 
laikus. Tame rašte yra taip 
pat pasakyta, kad senovėje die
vai gyveno mieste šiurripak, 
ant kranto upės Eufrates. Rei
škia, senovėje žmonės buvo die
vinami draug su gyvuliais ir 
kitais gamtos kuriniais. Plane
tos, saulė ir kiti dangiški kū
nai, skaitomi buvo dievais, žiu- 
rint į ta mišinį supratimų apie 
dievus, matosi du dalykai: 
vienas, sudarymas tūlų supra
timų ir jų palaikymas tam 
tikros grupės žmopių įgijimui 
įtakos ir pasipelnymui; antra, 
mėginimas dorų žmonių išriš
ti gamtos klausimus savo pro
tu.

Graikijos tikyba ir dievus 
sukurė Homer ir Hesiod. Taip 
Oddysejoje, kaip ir Illiadoje 
Homer veikimų žmonių riša sū 
žmonių veikimu ir suteikia die
vams žmonių ypatybes. Xeno- 
fanes iš Kolofon, gyvenęs lai
kais Buddhos ir Konfucijaus, 
pašiepė graikų dievus, sakyda
mas, kad jeigu arklys ir jau
tis turėtų rankas ir galėtų 
piešti, tai arklys nupieštų die
vus savo pavidale, o jautis sa
vo. Vėliau pridūrė, kad Homer 
ir Hesiod priskaitė dievams vi-

DIEVAS
(Tųsa nuo 7-to pusi.)

tomi Egipto dievais. Tas bu
vo taip priimta, kad kitaip ir 
įsivaizduoti ' nebuvo galima. 
Tačiau vienas iš faraonų, 
Amenophis IV, buvo perdaug 
išmintingas ir doras žmogus, 
kad sau savintis dievybę. Jis 
atsisakė būti dievu ir pertrau
kė ryšius su dvasiški j a. Jis
net pasistatė sau kitų* sostinę, 
kuri neturėjo nieko bendro su 
dievais Amon-Ra, ir pakeitė 
savo vardų j “Jkhnaton”, sau
lės apskritis. Taip kaip Ab- 
rahomas Kanaane, Ikhnaton 
pradėjo kurti naujų tikybų, 
paremta gamtos jėgų įvertini
mu. Jis, suprantama, paste
bėjo, kad gamtoje šviesa ir 
šiluma yra kuriamosios jėgos, 
o kadangi šviesa ir šiluma pa
eina nuo saulės, tad saulę jis 
ir pripažino gamtos svarbiau
siu dievu. -Čia buvo pamėgi- 
nimas ieškoti išrišimo pasau
lio atsiradimo paslapties pa
čioje gamtoje. Tas jam pa
vyko. Laike jo gyvenimo įta
ka senosios tikybos buvo silp
na, ir jis vedė taip savo gy
venimų, kaip ir tautos ūkį, 
žmonišku protu. Bet jam mi
rus, jo ainiai vėl grįžo įtakon 
dvasiškijos, kuri su faraonų 
pagalba nulėmė tautos būti. 
Net ir tais laikas, kada grai- 
gai užvaldė Egiptą, dievinimas 
faraonų užsiliko. Pats Alek
sandras Didysis, Egipto užka
riautojas, pasidavė dvasiškijos 
įtakon. P’olomy V Ęvergetis, 
graikas, viešpataudamas Egip
te, už palaikymų dvasiškijos, 
tapo pakeltas į dievus, kaip 
liudija užrašai ant “Rosette 
Akmens”.

VI
Gamta ir dievai visada do

mėjo žmones. Joks išmintin
gas žmogus niekada negalėjo 
suderinti supratimus žmonių 
apie dievus su gamtos reiški
niais. Zoroas’eris, kuris taip 
pat buvo kunigas, galvojo apie 
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sas nlekšystes, kokių padorus 
žmogus sarmatytųsi. Jis irgi 
biivo *tos nuomonės, kad die? 
vas yra, bet apie žmones jis 
neturi jokio supratimo.

A , VH
Nors įvairiose šalyse buvo 

žmonių, kurie atmetė tikybas 
į dievus ir mėgino savo protu 
pasaulio atsiradimų ir jo tvar
kymosi išaiškinti gamtos reiš
kiniais, tačiau graikai buvo 
pirmi, kurie ėmėsi rimto gam
tos tyrinėjimo. Demokritus bu
vo pirmas,, kuris mėgino da
ryti gamtos kurinių analizų. 
Jis buvo pirmas, kuris padėjo 
pagrindus atomų teorijai, kuri 
vystėsi iki musų laikų, kada 
atomai yra nagrinėjami, jėgų 
šviesoje — elektronų ir pro
tonų. šiandien apie pasaulio 
atsiradimų nieks nesiteirauja 
pas dvasiški jų — tai nušviečia 
mokslininkai. Maž-po-maž įvai
rus prietarai dingsta, o jų vie
tų užima rimtas mokslas. Moks
las musų laikais sparčiai riša 
įvairius klausimus, kurie seno
vėje buvo neprieinami. Bet ir 
musų laikų mokslas dar neiš- 
riša visas gamtos paslaptis. 
Mes vis dar gyvename pasau
lyje, kuriame randame daug 
tokių klausimų, į kuriuos nėra 
atsakymo. Dar mes nežinome 
priežasties įvairių gamtos reiš
kinių — gyvybės, proto, jaus
mų, nors žinome taisykles, ku
riomis tie reiškiniai' remiasi. 
Bet vienas dalykas yra jau 
mums visai aiškus — kad visi 
supratimai apie senus dievus 
buvo vien tamsių žmonių pra
simanymai. Musų laikų švie
sesni dvasiškiai nemėgina pieš
ti dievus žmogaus pavidale, ar
ba pavidale kokių nors kitų 
gamtos kurinių. Saulė ir kiti 
dangiški kūnai yra įvertinami 
pilnai, bet jiems nieks aukų be
krauna, kadangi visi gerai ži
no, kad'tokių aukų jiems ne
reikia, ir kad jie veikia sulig 
nustatytomis gamtos taisyklė
mis, kurias žmonės pakeisti 
negali.

VIII
žiūrint į žilos praeities žmo- 

iitų įsivaizdinimus apie dievus, 
mums yra sunku suprasti, kaip 
žmonės galėjo tikėti į tokias 
nesąmones. Bet kada paimsime 
domėn tų aplinkybę, kad žmo
nija atsirado gamtoje taip pat, 
kaip ir visi gyvūnai, — be jo
kio mokslo, be jokio gamtos 
pažinojimo, ir turint prigim
ties suteiktų žingeidumų, sten
gėsi suprasti, kas tas pasaulis, 
kuriame gyvena ir kaip jis at
rodo, tada bus mums aišku, 
kad nors ir klaidingi buvo tie 
senovės žmonių jsivaizdinimai, 
jie visvien reiškė protavimų, 
pažangų. Be jų mes ir iki šiai 
dienai būtume, kaip ir laukiniai 
ar miškiniai gyvuliai. Stebėti
nas yra tas dalykas, kad kiek
viena tikyba, * nors ji dabar 
mums atrodo labai keista, pla
tino žmonėse supratimų, kad 
pasaulis« turėjo pradžių ir jis 
kūrėsi. Nors padavimas asyri- 
jonų apie pasaulio susikūrimų 
yra nesųmoniškas, tačiau idė
ja, kurių jis praveda, yra nuo
saki. Kuo toliau vystėsi žmo
gaus protas, kuo geriau žmo
gus susipažino su gamta, tuo 
rimtėjo tie spėliojimai, kurie 
yra pėdsakai žmogaus proto 
tobulinimosi. Žyd4i, kurie yra 
šaka semitų rasės, jau savo 
raštuose, biblijoje, daug tobu
lesnį sudarė vaizdų apie pasau
lio atsiradimų, negu asirijonai, 
čia matosi įtaka chaldėjų ci
vilizacijos. Biblijos padavimas 
apie pasaulinį tvanų yra pa
skolintas iš chaldėjų, bet jau 
daug nesąmonių čia yra apleis
ta. Bramanų padavimas apie 
pasaulio susikūrimų knygoje 
“Teisės Manu” yra nepalygi
namai rimtesnis, negu žydų pa
davimas. čia jau matosi. pusė
tinas susipažinimas su gamta 
ir prisilaikymas protavimo 
taisyklių, kurios veda prie nuo- 
saklaus spėliojimo. Skaitant 
“Laws of Manu”, jaučiasi di-

.......... ... . ................... .............. .

* .
mui tam tikro autoriteto dva
siškiai. čia matosi taip pat 
mėginimas sutvarkyti draugi
jų, pasiremiant tam tikromis 
taisyklėmis. Teorija apie atsi
radimų kastų Kšatrijos, kari
ninkų, valdovų; vasijos, vertel
gų, žemdirbių; bramanų, mo
kytojų, dvasiškių; Sudru, tar
nautojų — parodo stengimųsi 
pamatuoti, tų tvarkų, kokių jie 
įvedė gamtos taisyklėmis, žo
džiu, koks nebūtų žmonių su
pratimas apie dievus, jis buvo 
reikalingas palaikymui šiokios 
tokios • tvarkos žmonių ■ tarpe, 
suteikimui maisto žmonių pro
tui. Visi tie ,seni supratimai 
apie dievus, visos esamos ir 
diegusios tikybos yra kelro
džiais civilizacijos ir kultūros 
eigos. Yra tai brangios lieka
nos, kurias reikia gerbti.

»

IX
Kova tarp dievų, kova tarp 

dievų ir angelų, ir kova tarp 
pasekėjų vienų dienų su pa
sekėjais kitų dievų, kurių nu
rodo raštai, ėjo nuo seniau
sių iki musų laikų. Jeigu ne
būtų prisilaikymo prie jokios 
tikybos, negalėtų būti jokios 
pažangos. Kuo aršesni buvo 
kova už kokių tikybų, tuo ge
resnės buvo pasekmės, nes nu
rodymas klaidų vienoje tiky
boje, išblaškymas ,tain tikrų 
nesųmonių, reikalavo nuodug
naus išnagrinėjimo dalykų ir 
išvengimo tokių pat nesųmo
nių. Jeigu nebūtų jokio užsi
spyrimo iš tinkinčiųjų pusės, 
jokios teorijos, jokios doklri- 
nos, jokie supratimai nebūtų 
nusistovėję ir jokio palygini
mo nebūtų galima daryti. To
dėl, nors tikybinės kovos buvo 
žiaurios, jos vedė prie tobu
linimo žmogaus proto.

Maižiešius, išauklėtas Egip
te, nedaug bendro turėjo su 
Abrahomo dievais. Abrahomo 
dievai buvo neapčiuopiamai, 
nematomai, nesupratami. Su 
tokiaiš dievais jokio darbo ne- 

apie dievų žmogaus pavidale, 
— fai visiems buvo supranta
ma, kas tai per dievas. Gudrus 
Maižiešius nepiešė to dievo pa
veikslų. Gana buvo, kad jis 
užlipo ant kalno Sinojaus ir 
ten pabuvęs sugrįžo su tam 
tikrais patvarkymais, pareikš
damas ,kad “Dievas mane la
bai maloniai priėmė, o Hebra
jai, kaip jis tų padarė i p ki
tais atvejais, ir įteikė įstaty
mus dėl jūsų gerovės”. Nėra 
svarbu, kas tuos įstatymus— 
prisakymus sugalvojo ir juos 
surašė. Pareiškimas Maižie- 
šiaus, kad jie paeina nuo Die
vo, suteikė jiems autoritetų ir 
padarė juos švetriais. Ląws 
of Manu paduoda panašius 
įstatymus. Jie yra protavimu 
paremti, bet apie juos pasau
lis mažai ką žino, tuo tarpu 
Dešimts Dievo Prisakomų ir 
iki musų laikų esti galioje.

Maižiešius, žinodamas, kad 
daug yra dievų, kuriuos žmo
nės garbina ir, nenorėdamas 
duoti žmonėms progos klajoti, 
pareiškė stačiai: “Aš esini tavo 
Dievas, kuris tave' išvedė iš 
žemės Egipto, iš namų nelais
vės”. Turint tokį pareiškimų, 
prisakymas, kad jokių kitų 
dievų neturėti, buvo aiškus. 
Maižiešius buvo vadas ir jo 
pasekėjai turėjo jo klausyti. 
Tokiu tai budu darėsi autori
tetai.

X
Kada Egipte faraonai buvo 

dievinami, tai nieko nuosta
baus nėra pareiškime Maižie- 
šiaus. Jis juk nesisakė stačiai, 
kad esųs dievas. Jis vien pa
sireiškė esųs Dievo atstovas, 
Todėl jis mandagiau elgėsi, ne
gu kiti vadai, valdovai, kurie 
be jokios ceremonijos patys 
save dievais statė. Ne tik fa
raonai Egipte, bet ir Romos 
imperatoriai savinosi dievybę. 
Net Aleksandras Didysis, sū
nūs Pilypo iŠ Makedonįjos ir 
Aristotelio auklėtinis, sugrįžęs 
Graikijon po užkariavimo Ma- 

šeštadienis, gruod. 24, 1932 

sofai ir žmonės išjuokė jį ir 
žmogus iš susigraužimo pasi
mirė, padaręs Aristoteliui 
daug nemalonumų.

Aristotelis buvo vienas iš 
geriausių gamtininkų senovės 
laikais ir-jis daug pastangų dė
jo supratimui tikrojo Dievo. 
Nuo jo tai paeina doktrina 
virŠprigimtos (antgamtiškos) 
Esybės. Jis nagrinėjo gamtų 
ir atrado, kad judėjimas yra 
kurėju, bet jam žingeidu bu
vo surasti, kas iššaukia tų ju
dėjimų — pirmųjį pastumėjį, 
pirmų priežastį. Savo spėlio
jimus jis išreiškė savo veika
le “Metafizika”. Atsiradus 
krikščionybei, Aristotelio “Me
tafizika” buvo uždrausta, bet 
kada arabai pasklido po Eu
ropą ir Ispanijoje sukurė savo 
civilizacijų, tai Graikijos mok
slas, kuriuo arabai vadovosi, 
pasiekė žydus, o per juos išsi
platino po visų Europą. Ka
talikų bažnyčia tada susido
mėjo Aristotelio raštais ir ra
do juose daug medžiagos, 
naudingos savo tikslams, šv. 
Tamošius Akvinas, rišdamas 
klausimą Dievo esybės, rėmė
si stačiai Aristotelio išvado
mis. Tas suteikė pasauliui 
daug tobulesnį supratimą apie 
Dievą. Ir nors šiandien gam
tos mokslai Aristotelio išvadas 
aplenkė ir blaiviau žiuri į pa
saulį, negu jis, visvien Dievo 
vaizdas pasilieka kaipo tokios 
Esybės, kuri suteikė pradžią 
pasauliui ir gamtai. Dievas 
pasiliko, kaip ir pirmiau, ne
suprantamas, bet jau mes ne
garbiname žalčius ir karves 
kaipo savo dievus, o į visus 
žmones žiūrime kaipo į tau 
lygius.

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