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(Kalėdų pasakojimas). . Viduryje kambario, įvairiomis 
’ praėjusių laikų, — pra-; žvakutėmis degdama, stovėjo 

dėjo pasakoti draugas, — ma-J žalia, graži eglaitė. Prie jos f

uo atmintyje pasiliko vienas 
įvykis. Jis įvyko seneliui ke-

stovlėjo minkšta, aukštais pa
ramsčiais kėdė. Ant jos sene-

liaujanciam jx> Įvairius mies- lis kas rytas, vakaras kalbėjo 
tus ir jūras, kuris dabar, tur maldų. Ant eglaitės šakučių 
būt, ilsisi kapuose. Aš su se- kabojo paauksuoti riešutai, 
neliu labai susibičiuliavau. Jis tešliniai arkliukai, eukrainiai, 
turėjo septyniasdešimt metų, cukriniai kareiviai, kardeliai.
aš — aštuoniolika. i būbneliai...

Senelio kambariai “dvare-j Pažvelgiau į senelį. Bet jis 
lyje»” kuris anksčiau buvo jo į mane nekreipė dėmesio... 
nuosavybė, buvo iškabinėti į- šypsodamas, bėgiojo aplink e- 
vairiais žemėlapiais, kurie bu- glaitę, žiūrėdamas į kiekvienų 
vo subraukyti raudonomis Ii- daiktelį, kiekvienų atskirai 
nijomis, sudarydamos tauku džiaugdamasis...
tinklų. Linijos ženklino kelius, į _ Clia, cha, cha! — sušuk- 

kuriais senelis keliavo. Be davo plodamas rankomis iš 
žemėlapių, dar du dalykai džiaugsmo. Šiemet turiu ii' 
kreipė į save visų dėmesį; in- saldainių, ir prancūziškų rie-
dijoniškas lankas su strielo- šutų, ir Napoleono kryžių! O j

mis ir po stiklu įdėta kvno ka- kas (ųa? Tikri tyroliSki <)buo_|*
sa- į liai ir laivas su sparnais ir j

Artinosi Kalėdų šventės, burėmis... Karališka eglaitė!!
Senelis paklausė manęs vinių' ęaramba!
vakarų: , Į “Caramba,” senelis varto-1 Kaip maža

— Ar sveikas važiuosi Ka- j0 išreikšdamas didelį džiaug- (jr 
ledoms pas tėvus?

paties Angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando; 
lietus tarė; Nesibijokite! nes-ištai aš skelbiu jums dūlį džiaugsmų, kurs bus visai tautai, 
jums gimė Dovydo Įnieste Išganytojas; jis via Kristus Viešpats.” Luk. 2, 1—14.

T: f.
rrr. ■ ----------------- -----------------------------------

j tingiau... Kiekvienų kartų tu
riu savo eglaitę, kurių parū

pina Verutė už mano pinigus. 
Taip pat kiekvienų įkartų ke- 

i lias valandas tampu vaiku... 
Ir gera man. Norėčiau, kad 
ir mirtis mane paimtų viduj 
tokių svajonių...

Senelis nutilo. Žvakutės ge
so viena po kitos, krisdamos 
aukso liepsnelėmis nuo šake
lių. Kambaryje darėsi tamsu 
ir nejauku...

j Pažvelgiau į senelį. Jis bu
vo išbalęs, primerktomis aki
mis, o per įdubusius skruos
tus riedėjo sidabro ašaros...

Tyliai atsistojau ir pabu
čiavęs jį į petį, išėjau.

' Naktis buvo šalta. Danguje 
mirgėjo žva i gžd u t ė s. 

į įsižiūrėjau i mėlynų dangų, 
nusagstytų milijonais brilijan-Y - f w .
tų ir pamaniau; ta nepabab 

' giaina visata būtų šaltos ir 
kurčios kapinės, jei neišsipil
dytų—meilė.

Vertė iš V. Gomulickio 
i Jonas Gailius.

smų.
os metu, taįj 

namines audri!
— Neturiu tėvų!—atsakiau.! Kada atsidžiaugė, atsišoki-!tamsiausi{yjį į
— Tai per Kūčias ateik npj0 jr atsikalbu’1 jo, — pailsės (Įamas nieko

mane. Mano Verutė pa- p,į kėdę. ()
ruoš eglaitę, apie kokių ne M i- —Karaliau! — atsiliepė (]avo mane 
ckevičius nesvajojo. £jek tįek susigėdęs, — nenore-J vo pįk]ai kįj

Sutikau. įčiau, kad laikytum mane be-'jv,r pniPgonu ,,
Per Kūčias atėjau pas se- pročiu. Prisiartink ir atsisė- },<-,jan nesupra 

nelį. Bet jis nepriėmė, kaip dęs paklausyk mano pasiaiš- Taf‘la ;is nia‘ 
visumet, mane į svečių kam- kinimo; paskui gal nesijuoksi.. Jnj-(ijįu 
barį,. lik_nųsivedė Į .valgomų Ątyjjmsn,j k^jmrmnsti,
ii-

Ii va u 
kai- ■

Vaikuti mažas, Kuriame dangaus dvasia sutilpo,
Ko atėjai pasaulin, kaili tau vargti reikalinga! 
Žiūrėk—-čia kieta, danguje žvaigždutės šaltos mirga.., 
Senai čia saldžios uogos kalnuos nebesi rpo...
-t
Mamytė -tavo nei dvarų neturi, nei karališkųjų rūbų. 
Tai ji basa po 'Nazaretą vaikštinėjo...
Tur būt, Jos kūdikiškas grožis dangų sužavėjo.

rankos Jos sugrubo.—li šiųpakt liesūpupjant 

Aš nerrtąčįai^ o lopšio,

Kambaryje, kaip pas žydus,
ašarotomis akimis pažvelgė 11 
eglaitę ir kelis kartus per- •

ita r labiau
ginies apie I 
Alinio širdis n«^ 
stydavau apie 
gyvuliai žmoga.1 o šv. Mykolas 1 
kui prie eglait 
vanų. Svajojat] 
viso pasaulio 
puoštų.

Bet nepasiekti

, nei kaip Ji dainuodama sūpavo 
akfrr^n lodančiu v ’

Neturėdamas savo vaiko,'1 
sumaniau padaryti džiaugsmo 
sesers vaikams. Pirkau jau 
papuoštų eglaitę ir liepiau ta-• 
rnui jų paskui mane nešti.

LAKŪNŲ ORGANIZACIJA.

Amerikos Jungtinėse Val
stybėse šiandie yra 86 mote

degė dvylika žvakių. Ant sta braukęs rapka kaktų, pradėjo 
lo buvo padėta baltų, kaip pasilstėdamas pasakoti, 
sniegas, plotkelių. — Buvau jautrus vaikas...

Ir senelis tų vakarų keistai \ervus turėjau ne berniuko, 
atrodė. Drabužiai buvo šva- ^et mergaitės ir ligotus. Kol 
rus, veidas rūpestingai jnuskii- j *įek ^pk SUstiprėjau, gydyto
ms ir senelis atrodė apie dvi-, braultė mane iš gyvųjų ta- 
desimt metų jaunesnis. , rpo. JBet, kaip matai, išsilai- 

Tylėdami laužėm plotkelę. kiau /
tylėdami valgėm vakarienę, t Viena sena ponia mane pa- + ,„vĮ.;rn„; 
kurių mums \ erntė patiekę. va(bno “HgOtu kačiuku.” Pi- f mums eek 
Kažin kokia jėga spaudė mu- kĮas, bet teisingas buvo pava- .
sų širdis ir neleido pajudinti (]įnjmas- Jei kada matei išsi-i v:.,. z;PTn. 
liežuvio. Net stikline Ka’v‘-jgandusį, sužeistų kačiukų be-' J , tr
nančio vandenėlio nieko ne- sigkundžiantį tyliu kniaukimu,
gelbėjo. Senelis mėgino pasa
kyti apie buvimų indijonų ne

toms
neparvaziuos. Ui

- tai turi mama dešimtu mo- -inti. žinia
tų paveikslų. Be oro ir mais- širdie Aš 

laisvėje, bet tas jam nesisekė. reįka]avau malonaus elgė-
broliu sumaniu 
iniesi proga, sir>J

žiurėju j uždarytas durte.., šenelis atsiduso ir vėl rnn.'“"''"i"
Kai kada jis pažiūrėdavo , k, pPrl)ra„kė kakt(} I Mo‘
majne ir ilgai nenuleisdavo a| _ Man„ aieloje pra(J.jo Ui. ™’"" įho*
kių, lyg abejodamas, ar ga'ė........... - - - ųbanu ūsų sav
siu dalyvauti jo iškilmėje?

Po vakarienės ‘atsistojom.
Aš kuo greičiausiai paėmiau 
kepurę, jausdamas, kad sene
liui kliudau.

Kas kelios minutės pasakoji- gį0, mandagumo, švelnaus ap- 
mų pertraukdavo ir nekantriai jimo

kių, lyg abejodamas, ai gali1- liūdesys, kada buvau vos1 r
dešimti, meti,. Slėpiausi i ln-;1.bamp nak(j 
msius kampus ir verkiau... j

Mūsų šeimos sudėtis buvo j Atėjo Kūčių 
nuostabi: tlėvas buvo tik sve-Ja^e huvo pai ‘ 
čias. Atvažiuodavo kelis kar :tik žvakutes užtHJ

— Verute!—nekantriai pa
klausė, — nr jau priruošei?

— Priruošiau!
Tada senelis paėmė mane 

už rankos, kurių ištiesiau at
sisveikint.

tus per metus savaitei, dviem, i^kihnes ruoSėiiv 
kartais tik keletai dienų — ir garsiai plakai 
greitai vėl išvažiuodavo, nyk-^11’5’* het štai... 
damas mums iš akių ir širdies jkas P’ieš namie!

Jis buvo rustus ir neper- “ .
i maldaujamas žmogus. Nieką-|'az,a'°-

- • Pasilik! — sušnabždėjo.! dos mūsų nepabučiuodavo, ne-Į Nutirpome išsi-1,
— Pasilik, bet prižadėk, kad' pasodindavo sau nnt kelių, pe-į Nepraslinkus

iš manęs nesijuoksi... i paglostydavo. Atrodė mums Pr’es ,nus stovej*
Y ninb.im ♦ •» t svetimas, o kas blogiau, — sus tėvas. Pamat— Ne, nickuinet as is Tams-', . ...

tos tinai juokam - atsakinu. ba,s'”- Kada 4" , , ,
atvykimų — drebėjome. Ne-' — Juokai? A* 

Tada, paėmęs mane už skve-į malonumo suteikdavo kiekvie-1 dysiu .juokus!..
lino, nusivedė su savim ir Ilginąs jo atsilankymas; neramn- 
šiol uždarytas duris atidarė, mai, barniai, verksmai, keiks 

Mane užgavo aiški šviesa.. mai...

Ir netrukus svJ 
Ii, numetė ant ir 
damas jų kojomis

Dabar nulenkus galvų prieangy trobelės Jo sustojau, 
lš kur pasaulin Jis prieš daugel metų iškeliavo...

Nenešiu tau aukų,' tiktai pagrosiu ūvertūrą,
Tegu sielų simfonijos kalnų viršūnėmis Tau žvanga,
Kad ad'arei į paslėptus kraštus mums langų...
Tegu pasaulis randa Tavo meilei turų...

Girdėjau aš ir jūs girdėjot Jo galingų šūki!..
Ar ne vis tiek iš laivo ar iš ankšto sosto...
Štai sprogstanti vainikai švnitančiuosius bokštus klosto...
O, neišeik! dar nors ik vakaro pas mus pabūki!

J. A ugustait gi ė-1 ’aičiūn ienė.

Mes buvome kaip mirę; ne- 
drįsome verkti. O širdies skau 
smas, kurį sukėlė tas atvyki
mas suardęs gražiausias sva
jones, buvo toks didelis ir ga
lingas, kad mes nejautėm, 
kaip mūsų eglaitės šakomis 
mus mušė už “bausmę.”

Senelis vėl atsiduso, lyg kas 
jam slėgtų krūtinę.

— Taip, — tęsė toliau — 
vaikiškumas praėjo, o aš sva
jotų eglaitę nepamiršau. Sva
jonė apie eglaitę dar padidė
jo, kai vedžiau ir likau gra
žaus berili ūko tėvu. Tas vai-

Kai prisiartinome prie „a. O’lakūnės - vairininkūs, tu
mų, kuriame gyveno sesuo, r""",s valllž,os M'*1"1”’ b>i‘i 
tarnas su eglaite' lieka prieš- • v«irininkė...i-. Jos Xew Yor- 
kamharyje, o aš, užlipau į au- kc ™‘la,'f ir »*-
t ra aukšta, priruošti tam' "

t.lžiaugsmui vaikus. Durys Ku-^ J"™ >vail'aus
vo atviros, o aš, niekelio ne-"ki 40 Hiatų.

....pastebėtas utsutmim, kita,„e i •ergunir.ai'ljOsr- titulas -
prieSkaniliarvje. Kambarvje ,tar'> lakl'nil» Plikyti .Irau- 
iririlė josi sesers vvro su dviem '«»>«»»'>» artiinuos.M. ry-
vaikais balsas: ' i“1,"’'. raeinti Ja"n“s moteris

.v .. . v užsiimti lakunvbe ir darbuo-— As, teveli, taip nekenčiu •
įti* lakūnes patraukti į komer- 

Kodėl? icinę lakuny,MN ty- ‘iaryti iš
— Nes jis dvokia tabaku iri ... . .

turi kietų, kaip šepetį barzda. į °’^an’za< *los 'Ji iau-'
- Tai kas? Dėde reikia ,Hoji b"V™'' (ofisas> b”sian' 

Ii Ne\v Yorke. Oi ganizaeijon 
bus priimamos visos moterys 
.lakūnės, kurios gausiančios 
1 vairininkių leidinius.

Pirmųjam formaliam susi- 
•'rinkime lakūnės išsprendė iš-.

mylėti, nes...
— Nes kų, tėveli?
— Nes dėdė turi pinigų, o j

kai numirs, tai tie pinig 
teks mums.

— O ar greitai jis mirs?
rp - i , «'kelti kovų už būvi. Sako, bu-Tai sunku žinoti... Gal uz. 1 ‘ ’

v , , • isia kovojami visi tie vyrai,metu, uz kelių, o gal ir sie-l € . . *.
kurie ligsiol moterimis laku-

h.g- jo, kai vedžiau ir likau gra- (k,min>
;ėjo žuu» berniuko tėvu. Tau vai- g(,nc,is vių pra(lpj„ pasako 
tos kas laivo j mano lai,ai pana- (ij <ik |(.,iau k (v,iau 
ta-lšus ir kai j jo baltų vonių iri _ ,,ar(|avęa i8va.
di- mėlynas akis žiūrėjau, rodėsi,

kad matau save vaiku. i -

— Mūsų vaikas miršta!..
Jo akys buvo išsprogusios,

krūtinėlė sunkiai kilnojosi...
Sudrebėjo senelis, ir ranka

uždengęs akis, skubiai pabai- met...
gė; į — 0! Tai aš prašysiu Die-

— Trumpai pasakosiu... Kfl- vų, kad' dėdė kuo greičiausiai į 
čių vakarų mūsų vaikas mirt’;., mirtų...
Sulaužiau visas eglaites šake- Jų kalbų pertraukė vyrės
iąs ir jomis papuošiau jo kar- nysis sūnus, Kaziukas, 
stelį... ' — Be io, — tarė jis rimtai,

Tyla... Eglaitės žvakutės — dėdė ilgai negyvens; jis 
truputį prigęso. Kambario šie- vis kosti, o tarnai sake, kas 
nose buvo juodų ir auksinių kosti, tas neilgai gyvens.

Man to užteko. Namus ap-j 
leidau dar tyliau, o tarnui! 
liepiau eglaitę sudeginti.

nėmis baidosi ir jų nesamdo 
i užsiimti plintančiais šioj ša
ly skraidžiojimais.

Lakūnės pažymi, kad jos 
[savo išsilavinimu, pasiryžimai* 
, ir ištverme nėra žemesnės už 
vyrus lakinius ir todėl jaunos 
vairininkės neturi būt. nieki
namos tik ilelto, kad jos yra 
gimusios moterimis.

Rodos, kad vyrai lakūnai 
— vairininkai neturi jokios

kžin

į savitarpinės organizacijos ir 
Koletų snvoiėių vėliau, p:.-!,„tžvilgiu juos prft 

žiavau trankytis po svotui,as oiilęs visų savo turteli, taip, a(,nži|go j03
lava,, vėl j tolimų kelipnų...•gu|.,a stov.(i pirm(,nyhsie.

Savo sūnų prižadėjau apdo- 
, vanoti visais meilės turtais, 
j kurių pats niekad neturėjau...

Artinosi Kalėdos. Mano be- i įStek6 į() į,. V(ųian ]įko ,notina >ka- 
rniukas baigė dešimtų menesį., f]vįp jų, gražių vaikų. Sesers j Maniau, kad daugiau į tė- 
Pries šventę nupirkau jam gra vyras priėmė mane maloniai., vynę nebegrįšiu ir padėsiu 
žiu eglaite ir pats jų stropiai Seserėnai taip pat mane pa-■ galvų Indijos žemėj, ar viilu- 
pnosiau. Prieš pačias Kalė- jinilo. kad kabinosi ant kaklo, Iryje Grenlandijos ledų, ar E- 
das eglaitė buvo jau papuos- o aš taip prisirišau prie tų na-' gipto Nyle. Bet Dievas Isurė-

Po septynių klajojimo metų Ta kelionė tęsėsi ilgai, ilgai, 
vėl grįžau tėvynėn. Čia radau pilna tokių nuostabų ir įvai- 
kelias naujienas. Mano sesuo; rių įvykių, kaip arabų j>asa- vyrns Nukentės ir

lŠ daugelio užsiėmimų ir 
aukštų vietų moterys išstūmė

lakūnai.

ta ir užėmė pirmų kambario 
vietų.

Naktį staiga pati pažadino 
mane riksmu:

mų, jog laikydavau savais. Alė kitaip: vėl kvėpuoju tėvy- 
Ir vėl artinosi Kalėdos, ir. nės oru. ir vėl pinu vaikiškas

vėl pažadino mane neišsvajo-i svajones...
tos svajonės. Į. Bet su jomis elgiuosi pro-

“ Prieš spaudų bejėgė yra 
ginklų galybė: spauda duoda 
ir atima tautoms laisvę, spau« 
da pakelia ir nukelia nuo sos
to valdovus, spauda kelia ka
rus ir revoliucijas ir laimi 
tas, kieno rankose spaudu”.

Franklinas.
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VISUS SAVO
Interesantus, Prietelius ir Draugus 

nuoširdžiausia sveikinu su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Jonas P. Evaldas & Co.

840 West 33rd Street 

Chicago, IU.
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Linksmiausių 
Šventų Kalėdų

Laimingiausių 
Naujų Metų

linkiu

Visiems Savo 
Rėmėjams, 

Kostumeriams 
lr Prospektams
( (Busiantiems 
Kostumeriams)

Juozas K. Encheris
(J, C. Encher)

GENERALINIS KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
4401 South Mozart Street

Tel. Lafaycite 8662
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Linksmiausių Švenčių Kalėdų

Nors it uola prispausta bus krūtiaiė, 
Širdis nors skaudės ir nerims,

Kalbėk karštai maldelę begalinę — 
Tau džiaugsmas išnaujo atgims!

• * •
Sunkaus jei vargelio busi prispaustas 

Tau kruvinos ašaros birs;
Baisaus jei likimo busi prigautas — 

.Gyvenimas tavo pairs...
« # *

Nors it ugnies liežuviais tave svietas 
Beplaktų visai nekaltai...

Jei be žaizdų neliktų kūne vietos ■— 
Tave bekankintų skausmai!

Prie gimusio Kristaus kelki tik širdį 
Ir skriski prie Jo mintimis;

Pas) Jį vieni atrasi prarastų viltį,
Tik kreipkis prie Jo maldomis!

L. Šilelis.

PALAIMINTAS LAIKAS RAMYBĖ 
ŽMONIJAI

Laimingiausių Nauju Metu
Linki Visiems Savo Kostumeriams, 

Draugams ir Kaimynams

ZIGMAS DOBROVOLSKIS
GROSERNE ir BUČERNE

2324 South Leavitt Street
Tei. Canal 1622

ilfyf nnif f n f H !f TU Tlf f f HHyiHHHnnf HTHHU

’uuinuiuuniuunuuunuuiuuuuuuiuuH mm-

WEST SIDE GARAGE =
BATTERY SERVICE =

Sveikina Savo Kostumerius Su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Visiems Linki
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

2039 West 22nd Street
Tel. Canal 2469

metai su džiaugi 
mais, nelaimėmiS| 
tini! Džiaugies 
tųjų Kūčių ir gagl|JB 
mus neramiai 
Kažin ar sulauks 
vakaro — mielo lonaiĮj| 
gražaus ir rumu;|*į^^M 
sulauksiu dili ■''\aiįJB
- Kandai aulai^^L
praėjusių metų ldJ r 
skausmus! j

Koks palaim l>likJ|
Dar naktis ir 1uį 

auš; mirga živj 
sniegas laukuos,,; 
tus šiųnakt ir p 

'do naujoji viltis.|,JjįjM 
štybėse Kūrė.juieDJū^H rimtis žmonijai j#

Kaip palaimi), raj^H 
sikėlei lyg senųm 
lyg tolimus moi,o į 
išvyst lr lūpos |a tyg 

/paslaptingai: I<au 
Kalėdų šventų 
kartų jau >aul. iO 
nime tavo. Ir k ,s j 
tis gal tamsesn hdjiį 
saulė tekėjo ne jau,
Gal dar daug 1aĮ, 
auš tų šventų ,iėč.Ji 
puoštų auksiniu esoį 
dūliais, gal tūkaiąT 
dar saulė tekė t 
nublankęs jau (J. 
o paskui — ?4aį 
tasai, kurs atsu ] 
galės, kurio k j 
liepsnojus tikėjie 
blėso, išnyko kale 
liai. Tasai nesam 
dienų palaiminai 

Bet laimingai iaj 
nėj vis žėri tuoj 
kurs šventų Ki 
pagarbins užgi
- G ui šiąjjdi 

Jau ant ši 
Atpirkėjas'iii;

skitu*-1̂ Jpauda yra penktoji pašau-lyra: žemė, ugnis, vanduo ir 
ei galybė (keturios pirmosios (žmogaus protus). Napoleonas
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LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ

MUSŲ
RĖMĖJAMS, DRAUGAMS 

IR KOSTUMERIAMS

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK
1929 So. Halsted Street

Tel. Roosevelt 5050
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Skaistus ir mielas ilgesys ka’d sunkus ir nykus gyveni- 
ir vystė tave! Tu lau- mas slenka, kad slegia pečius, 

kei išauštant tų rytmetį gra- sunki skausmo našta. Ne! Gy- 
žų, kurs žada tau laisvės venimas — tyras, gražus ir
skaisčias valandas. Tada, kai 
laukai puošias apdaru baltu

jaunatve kvėpuoja, jei dega 
mumyse jaunatvės ugnis! Jei

ir baltosios eglės nusvyrusiom įmokame skausmų pakeisti 
šakom kų mušto tyliai, pas-j d žiaugsmu ir liūdesį — plus- 
laptingai, tada tu tikėjais, (nojančia viltim! — Neverk

Turtingial

Prieš kantui 
kraštai buvo ')
2) Australija, P«į 
4) Amerika S. 
Danija, 6) Ki»- 
dija, 8)Austri') 
ja ir 10) Be

Penki bėdni 
vo; 1) Italija, 'rl 
Serbija, 4) Bi‘iJafl 

tugalija.

Visų bėdnia'
vo — Rusija.'1-1 
dovanota tur’ 
dėsniais už /‘M 
gyventojai m;il 
tais turtais, r

kad bus taip malonu gražu.’vetlui, brangus našlaiti! Ir tau 
Ir neverk, nesiskųsk, jei liki- jišauš Kalėdų rytas — skals
inąs kada norint apgautų ta-ltus, malonus ir gražus! Ir tu 
vo dejas, viltis: tokia žemės į pasveikinsi gimusi Kristų, ir 
kelionė, ir Kūrėjas vis am- tavo sieloje bus ramu!
ziais teisingas. Būį. sveį|{as palaimintas, į giniavimas,

Tu ilgėjais nakties, kai jos žemės keleivi, kurs rengies su' Kratykimės, 
paslapčių glūdumoje gims Am meile Rytų sutikti! Prabėgo|užsilikusių rr1-1 
žiu Kūrėjas. Būk sveikas, pa- __
laimintas žemės keleivi, jei įU| hH j > 11UIU H U U i i i UIU t ii i i
rytdienų rengies sutikti su —
Kūčių šventa vakariene, su ZS 
Dievo brangiu pyragu. Su X 
šventu džiaugsmu ir šventa, 
viltimi tu sutiksi rytojų. Ne- 1X 
verk, nesiskųsk, jei likimas , 
drįsta spausti tave: vien ti- X 
kėjimo saulė ir Jo atminimas 

i palengvins, paguos. Štai sau- X 
gojo Jis tavo tvartų, brangius, 
gyvulius, kuriems nuo stalo 
nuėmęs tu šienų paduosi. Ir X 
laukai užderėjo neblogai, o 
žiemkenčiai po sniegu jau il
sis, kad pakiltų aukštyn su

LINKSMŲ KALĖDŲ 
— iri— 
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Visiems Savo 
Kostumeriams, 

Draugams, 
Pažystamiems 
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W. J. Stankūnas
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3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546
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Malka Froza.
i dė tokiu godžiu! Maika Froza 
neturėjo šaukšto, ir ji pripiau

Kai )nen-Silcos 
Kalėdų legenda.

.Maika Froza
moteris. Ji gyveno mažame , medžio, kuriuos, vaikai ir kai-
vienuolyne kalvos atsiautoje,' šiojo j puodukus kiek jie no-! 
ir jos mažytė celė buvo balta J rėjo.

buvo šventa ; stė mažų plokščių šmotukų į

kaip sniegas.
.Maika Froza buvo labai se

na ir pati jau pamiršo savo 
gimimo metus, bet ji buvo die
vobaiminga, stropi ir pavyz
dys kitoms vienuolėms. Ji mo
kėjo daryti šerbetą geriau už

Ak, kaip tai buvo gardu! 
Ir šerbetos buvo tokių stebuk
lingų spalvų, ir kiek jvairių 
rūšių buvo jos paruošta!

Maika su pasitenkinimu žiū
rėjo j savo mažus svečius, ir 
jos geras, senas veidas šypso-

visas ir darydavo jj ne tik tai josi, kaip staiga durys tyliai 
iš rožių ir pijonkų, bet dargi atsivėrė... 
iš vandeninių lelijų, augusių Ant slenksčio stovėjo mažas 
kūdroje. Ji darydavo jį, žino- kūdikis... Jis drebėjo auto šal
ina, ir iš vyšnių, slyvų, avie- čio, jis buvo nieku daugiau 
čių ir abrikosų, bet iš rožių neapsivilkęs be mažyčių suplė-i zos celė atrodė 
padarytas buvo gardžiausias, šytų marškinėlių, bet jo veide- lės spindėjimo, 
Maika Froza audė taip pat lis buvo puikus ir auksinės tės. 
visų laumės juostos spalvų ki- garbanos dengė galvutę. Maika Froza
limus, ir jos maldos buvo u i Malka Froza nubėgo pasi- sušukusi puolė 
gesnes ir karštesnes už mat- tikti mažą nepažįstamąjį ir pa-! lenkė galvų iki 
das bet kurios iš kitų vienuo- ėmė ji ant rankų. — Stebuklas!
lių. Jos keliai jau pradėjo die- — Kas kur, a- |av(lg !— stebuklas! A
bėti nuo senatvės, tankos vir- anksčiau niekuomet nema-Įruolė, priimu p 
pėjo, akys blogai matė, liet vis ėiauf... Bet ar ne vis tiek. Tu {nies Dievo Sūn 
tiktai kasdienų ir kas naktį alkainas ir sušalės ir tau taip Ir kada visi v 
ji kalbėdavo savo ilgas mai- pat pakflks gerheto>i- _ ir jį i jįa, j0R ant kelių

si ir su džiaugsi 
į Šviesos Kūdilį 
Ir paskui visi 
Maika Frozą, kai 
ir stropūs tikintį 
jos kuklią celę,

das pasodino mažą svečią tarpe 
A isi maži kaimo vaikai mė- kitų vaikų, žiūrėjusių i atėjlėlį 

go Maiką Frozų; jos dievo- didelėmis, nustebusiomis aki- 
baimingumas buvo žinomas vi- mis.
siems, jos balsas bažnyčios Tą akirairksn| dvylika žva. 
chore skambėjo labiausiai gie- kelių ant niažog eglaitėg gtai. 
nmlstamai už visų, ir paskui, ga užgidegė r>.škia įr bj tQ vietą> kuriį

juk, buvo dai šerbetas!.. Bi- |)Uvusios pakabintos aukščiau lietė Jėzaus Kū<i 
jau, kad tai skamba labai go- medelio Mergaitės Marijos lū-į Ir visa tai įvyjj 
džiai, bet jeigu jus tiktai bū- pog augvį(0 stebėtina šypsena.' Maika Froza bd 
tumiėte pamatę tą eilę išsipū-, Q kūdikig> mažag kūdikis..J dies, mylinti vai 
tusių žalių puodelių, pastaty- tiktaį pažiflrėkite j jįL.'mvli Dievas ir 
tų šalia vienas kito ant lenty- Lvg kad jis pasidarA { Voi.tė Leona^
nos išbaltintos sienos fone, gviega Ir kukH Maikog pro. j
jums, tikriausiai, imtų tekėti _ ________________________
seilutės!

Atėjo Kūčios, ir Maika Fro
za ruošė vaišes neturtingiau-' 22• —*
siems kaimo vaikams. ' 22

i 22Maika Starita davė tam ti- —<—MM
krą leidimą, bet, žinoma, visi 22 
turėjo gerti vietoje pieno van- 22 
denį kaip ir pritinka didelės 
šventės išvakarėse. j 32# I —MM

Dieve mano, kaip Maika 22 
Froza prikūreno savo mažytę 32 
eelikę! Buvo taip karšta, kad, — 
atrodė, ėjo garas ir maloniai 33 
kvepėjo obuoliais, medžiais ir 32—MM
džiovintomis žolėmis.

Po Mergaitės Marijos pa
veikslu Maika Froza pastatė 
mažą eglaitę su dvylika mažų 
žvakelių. 1 •—

— Tas suteiks vaikams smn- 32 
gurno, — tarė vienuolė, — o 32 
žvakės degs Dievo Motinos 22 
garbei. 32

Iš tikrųjų, tai buvo tikra 
iliuminacija! j 22

Ugnis linksmai treškėjo kro- 22 
snyse ir, nežiūrint į dideli ša- 22 
ltį, mažame baltame kamba- 32 
ryje buvo gana šilta dargi pa- 22

Maika Froza sėdėjo, sunė- 22

uuuuuunniuuununhnuhhhd

SVEIKINU
Savo Kostumerius, Draugus, Remėjį 

Ir Visus Lietuvius Su 
ŠVENTĖMIS KALĖDOJ 

-----  i r -----
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS j

G- BURBA
Moteriškų Drabužių Krautuvninkai |
3214 South Halsted Street

2* Tel. Victory 2477
—MM
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2 SVEIKINU VISUS SAVO
Kostumerius, Draugus, Rėmėjus ir 

Pažystamus Su
ŠVENTOMIS KALĖDOM

-------- i r---------
LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS Į

JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo Kontraktorius

4556 South Rockwell Street
Tel. Virginia 2054

rusi senas rankas ant kelių, ir 32
žiūrinėjo su dideliu pasiten- Uf f HHfff HUHHf UHHHHUffHUff lllj 
kinimu : savo paruošimus. Ant
tam tyčia paruošto skobnies
stovėjo visi išsipū tusieji puo- 2«
dūkai, ir tarpe jų buvo išdės- 32
tytos ryškiai rožirtės spalvos 22 • • • • •popierinės rožės. Iš tikrųjų, 22 
visa kas buvo stebuklinga! 32

Pagaliau, vaikučiai pradėjo 2- 
rinktis. Jie ėjo į vidų apdeng- 22 
ti tirštu spiego sluoksniu, lyg 22 
kad apeukruoti iš dangaus, — 
bet šiltame kambaryje sniegas 32 
pradėjo greitai tirpti ir ant — 
labai švarių grindų darėsi ma- 2J 
ži liūnai. 32

uunhuuuhuuuuunnuuuuuun 
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Laimingiausių Nauju Metų
Linkiu Visiems Savo Draugams, 

Kostumeriams ir Rėmėjams

V PAUKŠTIS
HARDWARE STORE

2*701 West 4*7th Street
Tel. Lafayette 1237
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VAKARE.

žiemos vakare
Į-ga žvaigždutės.
patale,

I ša kūtės.
«

risur kaip ramu... 
įeliauja;
i. liūdna... btougu! 
ns viešpatauja.

mai: vr visi ? ’
šniiręs?

minia drąsi ?
, pasilikęs.

Įip upėj vanduo
lybę;
ptliuoju vargų, 

tuštybes. L. Šilelis.

APGAVO.
—t—

— Jonuk, eik gultų. Jau 
laikas, o jei neisi, tai Kalėdų 
Diedukas nieko neatneš.

Tai buvo žodžiai motinos j 
devynių metų vaikutį, kuris 
su pusiau užsimerktom akim 
sėdėjo prie krosnies.

— Aš, mamyte, da nenoriu 
miego, da biskį pabusiu čia 
prie krosnies, susišildysiu ir 
paskui eisu gultų. Aš esu 
užtektinai senas netikėti į to
kias vaikiškas balabaikas a- 
pie tą Kalėdų dieduką. Dana 
gerai žinau, kad jus nuperka- 
te dovanas ir man duodate 
Kalėdoms, o paskui sakot, kad 
Kalėdų Diedukas atneša ir no
rite, kad aš tikėčiau į tų jūs 
žilabarzdį.

žinai, liet aš einu gultų, o jei sukosi klausimas, kaip, iŠ kur tašo apie misijonierių keliones
ir kas 
dūkas.

«

buvo tas Kalėdų Die-' Į tolimas šalis orlaiviais.
Kanados misijonieriai turi 

vienų orlaivį ir juo visur nau
dojasi. Mat, Kanada — di- 
įdžiulis žemės plotas, kur mie
steliai ir kaimai toli vienas 
nuo kito. Kelių beveik nėra. 
M isijonieriui sekmadieniais 
atlaikę (J vai. ryto šv. Mišias, 
greitai skrenda orlaiviu į ki
tą vietų (net už 200 kilometrų) 
ir čia laiko kitus Mišias. Taip 
misijonieriai vienų dieną gal

Stasys Vaičaitis.

Misijonieriai skraido orlai
viais.

vienas nebijosi tai da gali bis
ki pabūti.

Kelios valandos praslinko 
ir Jonukas pradėjo rengtis 
gultų. Vos tik jis pradėjo ren
gtis. gramazdy, gramazdy kas 
nugramazdėjo viduryje kami-i
no. Neužilgo Jonukas žiūri ir' Išmėginus tolimo susisieki- 
mato, kad išlenda iš krosnies ,nio galimumus orlaiviais, pu- 
visas suodžiais apsipylęs se-j lengvėjo darbas ir misijonie- 
nas susikūprinęs diedukas; rių. Ne tik šv. Tėvus įsigijo
jtoks senas, kad net žila barzda 
buvo iki pilvo. Jonukas labai 
nusigando, bet jau dabar jam 
nebuvo kur Isgti, ar lėkti. Ma rų Kumpos laikraščiai plačiai, vietas, 
no dabar, kad jam geriausia 
bus daryti taip: — įgauti to
kią drąsą ir išlaikyti iki ga 
lo.

įgavęs drąsos Jonukas stovi 
ir laukia. Senukas atsigrįžo h 
žiuri. Jonukas stovi. Senukas 
tada. 'jam tarė: j

— Linksmu Kalėdų, Jonuk. '
O Jonukas jam atsako:

I
— Gerą vakarą. i
Negerai pasveikino už tai,

kad buvo labai nusigandęs, i 4 ’ I
Vėliau senukas klausia, ko- '

ks buvo Jonukas praeitą metą 
ir ką norėtų dovanų Kalėdoms.

orlaivį, bet ir katalikų mi
sionieriai šią susisiekimo prie
monę pradėjo naudoti. Vaiku-I nuspėti aplankyti net kelias

SVEIKINU
Visus Savo Kostumerius, Draugus, Geradėįus ir Apskritai 

Visus Lietuvius Su
LINKSMOMIS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

Ir Linkime
LAI M INGI ALSIŲ NAUJŲ METU 

Su Didžia Pagarba

JOHN MALACHAUSKAS, R. Ph.
GRANT WORKS PHARMACY

4847 W. 14th Street
CICERO, ILL.

&
Jonukas, kad ir buvo* labai jg IOP T DEIflDII/ IllA

Juo. r. BUlJnlft, IDG.
rėtų. Bet kas labiausia Jonu - Į® 
kui iiųw*jo žinoti, kas per vie
nas tas senukas, ir kaip jis 
galėjo atvykti. Bet diedukas, 
pasakęs jam, kad neturi lai
ko, vėl įlindo i tą patį kami
ną, iš kurio buvo išlindęs, o 
Jonukas patenkintas, kad Ka-

SENIAUSIA MUZIKOS 
KRAUTUVĖ

— Na, gerai, gerai, — at-jlėdų Diedukas yra nuėjo gul- . ( 
Įsakė jam mainytė, — tu viską i tų. Bet jo galvoje ilgai, ilgai

Geriausia vieta pirkti Pianus, Radios ir 
Rekordus. Didelis pasirinkimas 

Dovanų Kalėdoms
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|5 MARQUETTE JEWELRY 8c RADIO
R. ANDRELIUNAS, Savininkas x

' 2650 West 63rd Street
Telef. Hemlock 8380 
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Visus Savo Kostumerius, Draugus ir 22
Rėmėjus Su ~

ŠVENTĖMIS KALĖDOMIS =
1 r

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

A. F. POCIUS -
Auksinių Daiktų Krautuvn’nk&s

4930 West 14th Street Cicero, III. 22
Tel. Cicero 3346-J K E

Sia

fesčįbl

1930Radios geriausių išdirbysčių, visos 
modeliai

BRUNSWICK, VICTOR 
ATWATER KENT, MAJESTIC, a 
SPARTON, BOSCH, 4
ZENITH, COLUMBIA,
R. C. A. RADIOLAS, PHILCO, 
COLONIAL, BRANDES.

Kiekvienas pirkdamas Radio gaus bran- 
gią dovanų kaipo Kalėdų prezentų.

JŪS. F. BUDRIK
3417-21 So. Halsted St.

S
Telef. Beulevard 4705



RUSIJOS DARBI-
NINKU GYVENI

MAS.
Anot 'žinių, bolševi sti nės 

Rusijos darbininkai kaskart 
vis labiau aimanuoja. Sako, 
jie laukę žadėto “rojaus”, gi 
susilaukę baisios vergijos ir 
persekiojimų. Rusijoje kelinti 
metai jokia laisvė nepripažįs
tama ir nežinoma. Vargas tam 
kurs pasisakytų pasiilgęs lais 
vės.

V iov.'se knose šalyse darbi
ninkai naudojasi visiška lais
ve. Jie gali, kaip jiems tin
kamiau, organizuotis. Gali tu
rėti susirinkimus, ginti savo 
teises, kritikuoti valdžių, rei
kalauti geresnių darbo sųlygų. 
Gali skaityti kokius nori laik
raščius ir knygas. Turi teisę 
streikuoti.

To visa nėra bolševistinėj 
Rusijoj. Ten viskas uždraus
ta. Ten darbininkai neturi sau 
nei atatinkamų pastogių. Pri
vatūs gyvenimas nežinomas. 
Šeimynos griaujamos.

Pagaliau, kas blogiausia, 
darbininkai negali nei lais

vai mintyti ir neturi pakak
tinai ko valgyti. Dauguma jų 
tiesiog alksta. Tuotarpu dar
bai yra sunkūs, gi už darbus 
atlyginimai menki. Ir iš tų 
menkų atlyginimų kaip vai

zdžia, taip visoki omisarėliai 
sau tinkamas dalis atsiskaito.

Nestebėtina, jei didžiuma 
Rusijos darbininkų yra pasi- 

Mdgę prarastų carų laikų. Tais 
■laikais, žinoma, darbininkams 
■ nebuvo “rojaus”, bet jie tu

rėjo užtektinai darbo, daugiau 
uždirbo ir buvo laisvi ir ne-
išalke.

Šiandie gi viskas atvirkš- 
LČiai. Ar-gi ne keista. Ilgiau- 

metus socialistai radika
lai gundė darbininkus sukilti,
f' *sugriauti gyvuojančių tvarkų 
ir įvesti socializmų. Didžiojo 
karo laiku pasitaikė puiki 
proga. Daugelis darbininkų 
mielu noru perėjo soeialistų 
radikalų (bolševikų) pusėn. 
Kur-gi ne, jei Leninas su savo 
agentų gaujomis visiems ža
dėjo aukso kalnus, gražiuosius 
ir linksmus laikus.

Ant milionų žmonių kapų iš 
kelti bolševistiniai sovietai. 
Visi Maskvos raudonųjų au- 
tokratų žadėjimai pranyko 
kai muilo burbulai.

Milionų darbininkų aimana
vimai nieko negelbės. Bolševiz 
mo šulai turį užėmę dar gana 
na stiprias 'pozicijas. Ši baisi 
vergija dar gali tęstis ilgus 
metus. Gal dar taip ilgai, kol 
jaunosios rusų tautos gentkar- 
tės neiškeis galiūnų, kurie pa
jėgs sutriuškinti raudonųjam 
socializmui galvų.

Iki to laiko Rusijos darbi
ninkai turės dar daug ken 

Darbininkų vargai ir 
skurdas didžiuose komisaruo
se iškels desperacijų. Pigu su
prasti, ko galima laukti iš dės 
peratų. Kada darbininkuose 

*^\ješai pasireikš nerimas, des- 
T pehitai prieš darbininkus pa

naudos raudonųjų terorų. At- 
sidarys akys ir tu, kurie šian- 

I die entuziastiškai atsineša į 
liaudies komisarus ir į 
visų gyvuojančių vergiją.

Rusija savo dideli* didžiu
ma yra ūkininkų šalis, bet 
liūdnos trųksta. Permaža viso
kio maisto. Miestų gyventojai

k

į tėtl

I

Šv. Petro ir Povilo draugijos ir pa rapijos kūrėjai, Grand Rapids, Mich., ap
sirengę draugijos priimtoje uniformoje. Šv. Petro ir Povilo parapija šiąis metais 
šventė 25 metų jubiliejų. Klebonu yra gerb. kun. J. Lipkus.

alksta. Kad miestuose 
ninku nepaliestų badas, sovie
tų valdžia nuo valstiečių at
ima visus javų grudus ir tuo-

įlarbi- kai, kurie nėra kooperativų, lyvautų. Bet, einant žiniomis 
įlinkai; 4. Visi kiti darbinin-Įiš Berlyno, Vokietijos valdžia 
nariais. atsisakė tos malonės — daly

vavimo konferencijoje.
mi maitina miestuose darbi-į VOKIETIJA IR KARO LAI- 
ninkus. Valstiečiams mažai | VYNAI.
kas paliekama arba nieko. Iš Į ------------
sugrobtų tuo budu grudų ga-' Ateinanti sausį Londone 
minama duona. Jos neperdau-; prasidės konferencija karo

Pasaulis nemažai įdomauja, 
delko Francija tuo reikalu 
reiškia daug palankumo Vo
kietijai ir delko Vokietija to 
visa išs

kiekvienas, u. ■.'Udi
, .u ____priverti* voki.... . Jaugiau

giliau galvot. .. •<15 ° įaHie jie
dirhdina tiki 
vus, įvedant 
l ininius, ko 
bių kuro laiv

Pagaliau s
bės iškelia k< i,
riasi savo 1; 
ligi 10,000 to(^ 
ne didesnėmi 

j lių armotom
Pasirodo t 

jos karo lai)f 
lygus santūrų 
bet anuotos • 
se toli didės

Delto Voki 
traukti konfton 
budu nors jv„. 
didumų apl-

Versalio tuikos 
pakeisi.

Bet Vokietija, anot patarlės, 
Hile iš kelmo išspirta ir už Fran 

cijos reiškiamų palankumų

ės
ji gražiai dėkoja.

1

•3 ■
ui j

d

•U

! Beri

Jonukas. Mat, pirmoji foto
grafija paprastai išeina ne
vykus...

~ I
Jonukas, Leiski, tetut, aš 

Tamstų nufotografuosiu.
Teta. Tai labai gražu, kad 

tu mane pirmų nori nutofogra- 
f uoti.

h i

KUPONAS
GERAS IKI NAUJŲ METŲ

J. BARKAUSKAS 
Fotografas 

4090 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0265

Visi, kurie fotografuosią pas 
mane iki Naujų Metų, gaus 20 
nuošimčių pigiau.

ginusia, tad darbininkams iš
duodami duonženkliai. Einant 
tais ženklais, darbininkai ga
li gauti pirkti duonos tik val
džios nuskirtų kiekybę. Viso
kio maisto įsigijimas yra di-

suvaržytas.
Maisto gavimo 

Rusijos darbininkai
atžvilgiu

laivynams mažinti ir karo lai
vų ir armotų didumų apribuo- 
ti. Konferencijoje dalyvaus 
penkios didžiosios pasauly 
valstybės — Amerikos J. Val
stybės, Britanija, Francija, 
Italija ir Japonija.

Vokietija šion konferenci- 
paskirs-|jon nepakviesta, bet Franci-

tyti į keturias rųšis: 1. Unijų I ja visas laikas darbuojasi, 
nariai; 3. Visi valdžios darbi-1kad ir Vokietija oficialiai (ki

štai kame priežastis.
Darant žinomų Versalio tai

kos sutartj santarvės valsty
bės, pirmoje vietoje pati Fran
cija, daug apsivylė apribuo- 
danios Vokietijai karo laivų 
statymų, tų laivų didumų ir 
jų apginklavimų.

Sakoma sutartimi Vokieti
jai leista pasidirbdinti kelis 
karo laivus, po 10,000 tonų
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ŠIO BANKO

Valdyba ir Darbininkai
Linki Visiems Savo Depozitoriams ir Jų Draugams

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

4

Peoples Pįitional Bank
and Cfrusi Company

op Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Ashland Avenue & 47th Street
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ZZ nimų. Tryts 
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ZZ dėjote. PAJ 
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nily Fonografai i
[30 metų ZZ

’uri Geriausį Radio zz

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIALIHTA6 

T<igt nenusiminkit, bet eikit 
o&s tikr< specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pUno lšegsaml- 
navimo. Jus sutaupysit laikų lr 
plnlgun. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums delto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
radimui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Ragg*.. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egaaralna- 
vlmas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
tinsiu Jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odoa 
kraujo, nervų, širdies, renmatla- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisenėjusių, Įsikerėjusią, 
chroniškų ligų. kurt nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėllokit neatėle pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALI8TA8 

Inėjimas Rūmas lšlš 
IŠ W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo Iš ryto iki 
I po pietų. Vakarais nuo S Iki 7 

Nedėliomis nuo lt ryto iki 1 
po pietų.v___________________
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Sveikinu su Šventomis Kalėdomis ir linkiu Laimingų Naujų Metų 
visiems mano Kostumeriams ir Rėmėjams ir abelnai visiems lietu
viams. Taipgi meldžiu kreiptis su visokiais reikalais statybos, nes 
atlieku darbus kuogeriausiai ir tikiu, kad mano kostumeriai pilnai 
patenkinti mano darbu. Darau kontraktus ant visokių darbų, sta
tau nuo mažiausio bungalovv iki didžiausioiapartmentinio bildingo

JONAS PUDŽVELIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

2650 West 69th Street
Tel. Hemlock 4576

Chicago, Ilk

larbo 
sniu. 
ritai- 
road-
įeijų- 
Jyna- 
Įilnai 
Įs tu- 
Ictor.
Įskai- 
kgeri- 
įžda- 

įamos 
Nau- 

kbine- 
įegir-
JO — IR PALYGINKIT! Rie- E

[šu gražiomis klevo panelėmis— »Z 
38>/2 colių augščio, 27 colių ZZ 

jrurno. ZZ
, kaina $155 (be Radiotronų) *- 
namuose, jei pageidaujamų. ZZ
LSNIC CO. .|

iv. Tel. Yards 2470-2471 EH*—
jetvergo ir Subatos vakarais ZZ
HnnufunHnnununr

Del Kalėdų
*

Muzikos Lankykite

Peoples
FurnitureCo
KRAUTUVES

2536-40 W. 63 STREET
Hemlock 8400

4177-83 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171

v

LIET

w. 6

K
W. <

VALANDA
Pilnas rinkinis Kalėdinių 

Lietuviškų ir kitatautiškų 
rekordų ir volelių dėl pi
jami.

Stoties
230 Kilocycles

Ii iki 2 po pietų

ls Stoties
1420 Kilocycles

Ii 8 vakare. Pasiklausykite 
[Programus Rengia

j» BUDRIK, k
341

sužinai

52 E. 1

Real

Inas
. Halsted Street
Boulevard 4705

n
M
StJ

[ARIMAS IR PATARNAVIMAS
JŪSŲ REIKALUOSE

[S RROLiy RAŠTINĖJE
Kampas Michigan Avenue

(fonas Pullman 5950 
irance, Spulka, Paskola, įvairus 
ii ir visi rasto darbai.

Taipgi
Reprezentuojame 
Visų Eilę

R. C. A. RADIOLIŲ 
ATWATER KENT

MAJESTIC
ZENITH
VICTOR
F ADA

KIMBAL RADIOS ir 
KIMBALL PIJANŲ

Prieinamiausios kainos ir iš 
lygos. Tarnauja patyrę ir 
mandagus žmones. 
Krautuvės atviros kas va
karų ir Nedėldieniais nuo 
10 valandos ryto iki 4 va
landai po pietų.

i
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Rez. Tel. MIDWAY 5512 Tel. Wentworth 3000

DR. H. BARTON
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 South Halsted Street
Rez. Tel. Stevvare 8191 K 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare t

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telefonai Canal 1713—0241

2201 West 22nd Street

Telefonas Canal 6222

an Buren 7010
DR. HELEN M. WISNOWDR, K. DRANGELIS

DENTISTAS 

2417 West 63rd Street
Tel. Republic 2266

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marquette Rd.
Tel. Republic 7696

LIETUVE DENTISTĖ
X—RAY

2137 South Cicero Avenue

URGAS

venue
Phone Cicero 721 

Cicero, III.
Valandos —8 vai 

įtarus

Ofiso Tel. Victory 3687 | dL'I

DR. J. P. POŠKA I > 
3133 South Halsted Street \ 1i

Antras Ofisas ir Rezidencija \

6504 South Artesian Avenue
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Tel. Boulevard 1401DR. V. S. NARYAUCKAS
O’BRITIS DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS ir AKUŠERIS 

' 3343 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 2—4 p. p.; 7—9 vak.

treet
Tel. Hemlock 8151

LOL
RGAS
te Rd

DR. J. SMETANA, O. D. 

1801 South Ashland Avenue

Rez. Hemlock 7691Boulevard 7589

DR. P. Z. ZALATORIS 
1821 South Halsted Street

Tel. Canal 0257

DR. A. P. KAZLAUSKIS 
DENTISTAS 

4712 South Ashland AvenueAvenue
aka re

Visiems Savo KostumeftamS ir Draugams 
------Linkime --------

LINKSMŲ KALĖDŲ
--------- i r -----------

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

A. N. MASULIS & CO.
6641 South Western Avenue

Tel. Republic 5550

DR. A. J. JAVOIŠ
4459 South California Avenue

OFFICE’:
Tel. Lafayette 5793

JOHN KUCHINSKAS
ADVOKATAS 

2221 West 22nd Street
Telefonas Canal 2552 ,

Street 
ard 5913 

ice Street

METROPOLI
GEORGE^

S A^ 
2215 Vi

R1C CO. 

>MSKIS JUSTIN MACKIEWICH 

2342 South Leavitt Street
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Širdingai Velijame Visiems Mūsų 
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS, KAIMYNAMS 

IK PATARĖJAMS

•treet LAIMINGŲ NAUJIJ METŲTelef. Canal 1678

Visiems Savo

Dėkojame už palaikymų bizniskų ryšių su niurni 

ir tikimės, kad mus ir toliau paremsite.
S. D. TELSER

Daimontų ir Auksinių Daiktų Krautuvė

2205 West 22nd Street
Telef. Canal 5496

PEOPLES HARDWARE & PAINT 
COMPANY

GREGOROVVICH BROS. 
Savininkai

1901 West 47th Street

4IAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Kostumeriams, Draugams ir Rėmėjams

------Linki Iš Širdies-------
L P. BALTUTIS <& CO.
STATE ir LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
[alsted Street Telef. Yards 4669

j
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DRAUGAS
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

1928
1929

319.820.7
300.862.8

280,481.2 
259,#66.2

39.339.5
40.896.6

Respublikos Prez.

Ministerių Kabiu. 
Valstybės Taryba 

-Klaip. Kr. Gub.
r- 1
Vidaus Reik. M-ja 
ifnansų M—ja 
Žemės Ūkio M-ja 
Švietimo M—ja 
jmsingumo M-ja 
lusisiekimo M-ja 

Užsienio Rk. M-ja 
Krašto Aps. M-ja 
Valst. Kontrolė

, i.l.L į
11(Tąsa)

0,12% 0,11% 0,09% 0,11% 0,10%
0,59 0,61 0,29 0,08 0,16
0,66 0,92 1,33 1,31 1,20

0,02 0,11
0,12 0,15

9,05 9,89 10,06
8,20 9,34

12,93 12,08 12,60 17,51 17,18
10,31 13,32 13,34 15,97 9,70
12,10 13,55 13,19 12,60 13,83
3,23 3,41 3,60 3,51 3,63

27,42 25,43 25,34 21 J)4 23,23
2,67 3,02 2,04 J,60 1,90

19,50 17,20 17,64 17,50 18,98
0,42 0,46 0,48 0,43 0,49

Iš viso 100,00 109,00 100,00 100,00 100,00
Iš tų palyginimų matyti, kad',pajamos numatytos labai 

atsargiai ir išlaidų numatyta žymiai mažiau negu pajamų. 
Visiems suprantama <lel ko taip padaryta; 19.28 iri. pasireiš
kė šiaurės Lietuvoje nederlius, kuris gali atsiliepti vykdant 
1929 m. biudžetų.

Iš atskirų ministerijų išlaidos sumažinta žemės ūkio mi
nisterijos, netoli 2 mil. lt. ir finansų ministerijos 5 mil. litų. 
Žemės ūkio ministerijos ypač sumažinta nepaprastųjų išlai
dų sąmata. Tuo pietų, kai 1928 m. ji siekė 23,853,900 lt. šie
met ji siekia tik 2,544.5 litų. Tenka prisiminti, kad 1928 m. 
žemės ūkio reikalams buvo leista ypatingai dideli kreditai: 
žemės banko prieštermininių akcijų išpirkimui 10,000,000 lt., 
žemės tvarkymo ir matavimo darbams 4,612,0(X) lt., iš jų 
3,5*10,000 lt., nusausinimo darbams, paskolų naujakuriams 
3,900,(XX) lt., ir kit. Todėl 1929 m. biudžete prieštermininių 
žemės banko akcijų pirkimui kreditų visai nenumatyta. Be 
to melioracijos kreditavimų manoma varyti per žemės bankų 
ir todėl tiems reikalams.kreditai 1929 metų biudžete suma
žinti.

Kitų vadybą kreditų sumažėjimas ar padidėjimas nėra 
toks žymus ir jų sąmatų suma neatsitolina nuo normalių.

4. Finansų politika 1929 m. biudžetą sudarant.«•
Visų įdomiausioji knygos dalis — paaiškinamasis raš

tas. Jame randame visą mūsų finansinės politikos koraną. 
Be smulkesnių kiekvienos pajamų ir išlaidų pozicijos nagri
nėjimo jame randame statistinius davinius apie mūsų pre
kybos ir pramonės Įmones, apie žemės rūšis, akcizuojamus 
gaminius, monopolių išdavinius, pašto, telefono ir telegrafo 
statistinius davinius, valstybės tarnautojų skaičių ir pa
skirstymą atlyginimo kategorijomis, apie valstybės Įdėtus 
pinigus į akcines bendroves, apie valstybės skolas, mokes
čių davinius ir t. t. Be to jame apibudintos bendrosios mūsų ! 
tautos ūkio sąlygos, sudarant 1929 m. biudžetą ir duota biu- j 
džeto išlaidos apžvalga, pradedant 1924 m. Iš tos apžvalgos į 
patiriame tokius davinius apie mūsų valstybės biudžetų gry- į 
nas pajamas ir išlaidas: /

Iš lentelės matome, kad palyginti su 1924 m. pajamomis 
1928 m. biudžeto pajamos padidėjo 84,027,500 lt. arba 35,6%, 
o išlaidos — 48, 156,500 lt. arba 20,7%. Tuo būdu matome, 
kad paskutiniausiais metais pajamos auga greičiau, negu 
išlaidos, todėl kiekvienų metų gale gaunamas pajamų per

teklius. Tas biudžeto perteklius iš metų į metus didėja. 1929 
į m. sąmatoj jo laukiama 40,896,600 lt. Iš atskirų biudžetinių 
Įmetu 1925 m. biudžetas turėjo faktinai deficitą: jo išlaidos 
su pajamomis pavyko subalansuoti tik dėl to, kad deficitui 
padengti buvo paimta 8,702,200 lt. likučių iŠ 1923 ir 1924 me
tų ir padaryti paskolą monetoms leisti ‘atsargos fonde 4,- 
709,000 lt. sumoje nuo 1926 m. biudžetai balansuojami su 
perteklinis. Tų perteklių buvo:

1923 — 1926 m. 6,040,000 lt.
1927 m. 32,056,800 lt.
1928 m. — 882,600 lt.

Didžiausias, perteklius, kaip matome, buvo 1927 m., net 
32 mil. lt. Šis perteklius susidarė dėl to, kad iš vienos pusės 
buvo sumažinta 1927 m. išlaidų sąmata atsižvelgiant Į pa
sireiškusią 1926 m. ūkišką depresiją, o iš kitos — pajamos 
buvo per atsargiai numatytos, tikrovėje jų Įplaukė daug 
daugiau, žymiai pasitaisius tais metais ūkiškai konjunktūrai.

Paaiškinamame rašte randame visą teoriją, paaiškinan
čių biudžeto perteklių naudingumą visuomenės tūkiui.

“Perteklių susidarymas valstybės ižde — rašoma ten — 
nevartojant jokių išimtinų priemonių, yra naudingas mūsų 
finansiniame ūky reiškinys. Tuos perteklius galima būtų grei

tai išleisti, išskirsčif 
gų ir vadybą sąma(®1^ 
mas būtų tik i>erte ,>n* 
kių, homeopatinių sUI 
turi sansų greičiam 
zas ilga metų eilę, 
kalų pagerėjimo. J 
perteklius akuniulit 
už'kurią iš karto 
mis. Be to, tokie 
banke, duoda galin 
dito reikalus šaly. 
mūsų ūkio sąlygos 
galima atremti vis^ 
kūmai, kaip pav.; 
produktų kainų ki 
kartojant tiems re, « 
būdu patikrinti ne 
netikėtumų nuolat i 

Paaiškinamam 
kuriuos
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LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

MIDLAND NATIONAL 
BANK

IL

t Visi
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Save

Metai Grynos pajamos : Išlaidos
1924 235,793.2 232,324.7
1925 245,223.1 254,837.1
1926 231,576.8 228,761.0
1927 262,960.2 230,903.4
1928 281,363.8 280,481.2

OF CHICAGO

Archer Avenue

— A T —
patį laikotarpį tokios:

Metai. Pajamos: Išlaidos: Pajamų daugiau
ar mažiau

1924 235,793.2 232,324.7 3,468.5
1925 258,625.3 254,837.1 — . 3,788.2
1926 235,161.1 228,761.0 — 6,400.1
1927 269,360.3 230,903.4 . — 38,456.9

Sacramento
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LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ I 
DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS IR REM"

I. J. ZOLP
LIETUVIS GRABORIUS

1650 West 46th Street

Tel. Boulevard 5203

STANLEY P MAŽEIKA

GRABORIUS

3319 Auburn Avenue
Telef. Yards 1138

lt

fc » ja W

J. F. EUDEIKIS KOMP.
LIETUVIAI GRABORIAI

4605-07 S. Hermitage Avenue

Tel. Yards 1741

s. D. LACH/!1
LIETUVIS GRA’

2314 West 23'

Telef. Roosevt

J F. RADŽIUS
LIETUVIS GRABORIUS

668 West 18th Street

Telef. Canal 6174

S. M. SKl'
G R A B O F

1911 Canalpo/
11

Telef. Roosev
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|s imi atskirų įstai- 
let toks išskirsty

mas į daugelį smul- 
reikalams, kurios

'teikiant tokias do- 
Ipčiuopianio tų rei- 

f;a nusistatyta tuos 
n didesnės sumos, 
lidesnius ūkio pla- 

laikomi emisijos 
riait aprūpinti kre- 
tie pertekliai yra 

i, kad turint juos, 
ii kilti ūkiški sun- 
jtaigus žemės ūkio 

Įnkoje ir t. t., pasi- 
pagrečiui ir tokiu 

ikiškų svyravimų ir
išsirutuliojimą.” 
mą ir tų sunkumų,

lėtą 1929 metams.

Jei blogoji spauda, kaip 
plėšrusis žvėris griauna visa 
tai, kas geram katalikui ir 
patriotui yra brangu, — kas 
gi mums bepalieka daryti? —

I Atsakysime Popiežiaus Pijaus 
|IX žodžiais: “Kiekvieno ka 
italiko yra šventa priedemė 
I paremti katalikiškąją spaudą 
ir ją kuo plačiausiai pasklei
sti Larp žmonių”.

“Veltui statysite bažnyčias, 
rengsite misijas, steigsite mo
kyklas, darysite visokių ge
rų darbų; visos jūsų pastan
gos nueis niekais, jeigu ne 

įmokėsite naudotis apsigynimo 
ir puolimo ginklu, kuris yra 
tikra katalikiška spauda”.

Popiežius Pijus X.

šių Švenčių Kalėdą
1 R---------

tusių Naujų Metų
|vo Kostumeriams, Draugams,
Ims ir Prieteliams

M. CIBULSKIS
Leavitt St., Chicago

if. Canal 7233

^aaaaaaaaaa&aaaaaaaaaaa

X

Kalėdų Švenčių
I R

Naujų 1930 Metų
jams, Kaimynams ir Pažystamiems 

[Širdingai Velija

IA, VIRŠININKAI IR 

tBUOTOJAI

ii State Bank
»uth Halsted Street

&
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KIME VISIEMS SAVO

BUTKUS
c o.UNDERTAKING

P. B. Hadley Lic. 
KOPLYČIA DYKAI

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

A MASALSKIS
GRABORIUS 

NAUJA, GRAŽI KOPLYČIA DYKAI 

3307 Auburn Avenue 
Phone Boulevard 4139
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TRISDEŠIMTASIS EUCHARISTIJOS KONGRESAS. !tiSl
Visi žino kaip 1926 m. su

judo pasaulis tlel 28-tojo Eu
charistijos (Švenčiausiąjį Sa- 

• kranientų pagarbinti) Kongre
so, kurs buvo Amerikoje Chi
cagos mieste. Lietuvę ten at
stovavo a. a. arkivyskupas Jur 
gis Matulevičius. Puikiai pa
sisekė ir pernykštis 29-tasis sai, buvo jau seniau pasižy- 
Ettcharistijos Kongresas Aus-j mėje prosecijų iškilmingumu
tralijos mieste Sydnev. (1930 

,^m.) pavasarį 30-tasis tokis jau 
kongresas bus daug arčiau, bū
tent, Kartaginos mieste gegu- šimtajam 1930 m. tarptauti-į]^^.

niam Eucharistijos Kongre- j)o })1.oiįh1;žės mėnesį. Diena dar nenus
tatyta. Nę visi Lietuvos žmo
nės žino kas ta Kartagina ir 
kur ji yra, todėl apie ją čia 
paduodu kiek žinučių.

Toli prieš lietiniams apsi
gyvenant prie Nemuno ir į jį 
įtekančių upių, prie Tarpže- 
mio jūros, rytuose į šiaurę 
nuo Žydų Žemės gyveno jū
reivių tauta, kuri vadinasi

-------- visoje Tllll
ste pasižymėjusiam savo pra- |H>jį|.P V0J 
eities maldingumu prie l<al-1 krikščioni d 
cbaristijos, arba kokiu Šv.Ivįaį ir ve 
(Sakramento stebuklu. Liez \’įena kiį 
Koeln FaVerney, Amsterdam j |aį>vįn užtj 
ir kiti miestai, kuriuose Pa®’Ikumpuose, 
kritiniais laikais yra įvykę | krikščiony si 
puikūs Eucharistijos Kongre- [rvjavo aiT

kunigai, tj 
kaip ir visi! 
šiai ir dali 
savo nelainJ

arba Eucharistiniu 
nepaprastumu.

stebuklu

Kartagina, išrinkta trisde- įtfl kronika

•ui yra taip pat Eucharistijos 
Miestas.

Atkasto iš po smilčių amfi
teatro (Didelis mūru apsuptas 
trobesys) griuvėsiai sukelia 
nuostabos ir žmogui pripratu
siam prie didžių šio amžiaus 
statybos veikalų. Tie Karta
ginos amfiteatro griuvėsiai 
liudija kati juose gausiai lie-

savo užtvar 
rengdavo isl 
kuriose neši 
jų Ostija. “■ 
gybė skanu® 
ir g(‘k‘žiniaifc 
tų žmonių.

Arkivyskn 
nedailias t'j
gany

Fenkija Besikilnodami po į-;j°si krikščionių kankinių krau e

jas persekiojimų metu. Pože
mių giliuose kalėjimuose lauk 
darni savo žiauraus žuvimo 
tankiniai girdėdavo netoliese 
uždarytus alkanus plėšriuo
sius žvėris staugiant ir net ta 

a nenusigąsdavo, nesusilpnė-
davo, neužsigindavo Kristaus

da: “Tie reti 
ilgai nešiojo ■ 
nys vargdaiij 
trūkę. Daba, 
prirengti mnl 
tokį trijuiiįjj 
negu seniau, j 
rioje paskui 
ją eis miniau 
laisvų išeigų 
vinčių, nuo 
žiūrėt jams, tįe, 
siškio tikėjin.

Prie tų 
dėti pageidakąd 
žės mėnesyj m;

z,lie|

is.-

ikS

del to, kad pasistiprindavo 
V. Jėzaus Kūnu ir Krauju, pa 
slėptu Eucharistijos pavida- 
uose. Matyt, kad laisvėje te- 
>e san tie j i Kartaginos krikš- 
ionys labai rūpindavosi sus- 
iprinti tuo Angelų Valgiu sa- 

vo suimtuosius brolius. Šv.|žil,o(|| ,
\ i pri jonas vyskupas rašo, kad 
užtenka nusiųsti vieną kitą 

tjKiigų arba dijakoną ir tai 
ne1 vifi tuos' pačias, o pakei
čiant juos dažnai... Aišku, jog 
kunigai ir dijakonai netušti 
eidavo į kalėjimus pas kan- 
kvtinius, o nešdavo jiems šv.
Sakramentą, šešiolika šimtu 
metų vėliau Prancūzų ko- 
niūnos metu, taip pat daryda
vo ir Paryžiuje.

Tarp Lavizėry Muzėjaus iš
statytų dalykų Kartaginoje y- 
ra labai daug ir labai įdomių 
senovės liekanų. Tarp papuo
šalų ant lempučių dažniausiai 
randama Žuvis, nes grekiška- 
sis jos vardas lcbtvs susideda 
iš raidžių, kuriomis prasideda 
V. Jėzaus Dievybės išpažini- 

Ch(ristos) T(e„).
Y (os) S(oter). Lietuviškai tat ii ir pahngvrreiškia: “Jėzus Kristus Dievo 
Sūnus Išganytojas”. Geriausios

Šitie daiktai, liudijantieji l^ldainiai ir iii 
Kartaginos krikščionių pamal |nias Gintaro d 
dūmą į Eucharistiją pirmai-1Lrnsh-tij. auski J 
siais amžiais, ryškesni ir pil- Taij(gį u2]ai 
nesni pasidaro, sulyginus juos Į,lledaus, gar 
su tenykščių to laiko vyskupų, j,. strimelių — 
raštais. Šv. Kiprijonas Euclia- Krautuvė nt< 
risti ją vadina: “Visų krikščio ' vakaro. Xedėb 
nijos slėpinių viduriu ir san- pį,.tlJ yisns j- 
trftuka’.’, o jo ganomieji krik- |kvti 
ščionys tų Sakramentą dar
trumpiau ir dar kilniau va-'l 
dindavo tiesiai “Gyvenimu”.
IŠ to paties Ganytojo raštų 
žinome, kad tie krikščionys 
rytmečiais priimdavo Komuni 
ją, kaipo išganymo maistą”.

l

vairias jūras, fenikai atvyko 
ir į Afrikos šiaurę. Ten jie 
rado tinkamą uostui vietų, Į- 
kūrė miestų ir jį pavadino 
Kartagina. Ilgainiui Fenikijos 
jūreiviai užvaldė didelį žemės 
plota Afrikos šiaurėje, suda
rė galingų valstybę ir Karta
gina buvo tos valstybės sos
tinė.

146 m. prieš Kristų Roma į- 
veikė Kartaginą, jų sugriovė 
ir jos valstybę pavertė savo 

•v provincija. 44 m. prieš Kris
tų, Romos žmonės atstatė griu
vėsius ir juose apgyvendino 
savo žmones, palikdami mies
tui senų Kartaginos vardų.

Kristui į dangų įžengiu 
krikščionija labai greit'pilto. 
Nėra tikros žinios, kada pir 

* mieji krikščionys atvyko
Kartaginą, bet yra žinių, kad 
180 m. ten dviem atvejais 
liejosi krikščionių kankinių 
kraujas.

Garsusis krikščionių rašti
ninkas Tertulijonas 197 m. ra
šė, kad krikščionių Kartagi
noje ir Afrikoje buvo visur 
pilna.

249 m. Kartaginos vyskupu 
tapo didis Bažnyčios Tėvas 
šventasis Kiprijonas, kuriam 
už jo ištikimybę Kristui 258 
m. galvų nukirto.

b29 m. vandalai užkariavo 
Afriką ir Kartaginą. Vandalai 
tę kraštą valdė iki 534 m.

698 m. užėjo dar didesnė ne 
laimė: Afriką užkariavo ura 
bai. Iki 1053 m. beliko vos 
penki vyskupai. Ilgainiui jų 
nebuvo visai. Sugriuvo ir 
Kartagina. Jos griuvėsius vė
jas apnešė smiltimis.

Po kelių šimtų metų arabus 
užkariavo prancūzai. Kartagi
nos jau nebuvo. Popiežius Leo 
nas XIII 1884 m. atnaujino 

> Kartaginos vyskupijų, pir
muoju jos ganytoju paskirda
mas kun. Eavizery.

Kun. Delatr nuo 1880 ra. 
pradėti atkasti iš po smilčių 
senovinės Kartaginos griuvė
sius. Dabar Kartaginos arki
vyskupijoj yra apie 40 tūkst. 

f katalikų. Vykti į 30 jį Bachą 
ristijos Kongresą į Kartaginą 
iš Lietuvos geriausia yra per 
Prancūziją, per Marselio mie
stų.

Eucharistijos Kongresas vi 
suomet sudaro šventę. Ji tam
pa juo malonesnė kai nepap
rastosios apeigos įvyksta mie-

i V*

na pas Tuių 
Prancūzijos į 
ninku i.^ąvaųl 
tai buvo C’bir.l 
je, ir kad 
pasaulio akyj 
vo galingąjį Ii į 
rišt i ją ir save 
.jai.

“Spauda y 
ringumo vei( 
pindi tautos fc 
lūkesčiai, vilti 

mai’'’.

oS
joj

BRIDGi
PRANU

V. M. SI 
3255 So. Hal3 

Chicagi 
Tei. Vict-'

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ

Mano kostomeriums ir drau
gams

DR. K. NURKAITIS
2045 West 35 Street

Tol. VlctC

DR, G.
LIETUVIS AKIŲ

Ofisas lr
3265 S. Hat'1

Valandos IO-®. 'J 
2-ras Ofisas X V , 

Ttl. Laflire'l
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PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS

.tidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- 
u — ”lršuj Belakto-Itukščio aptio- 

;os) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
falandob: nuo 2 iki 4 po piet. Tol.
'rospect 1930. __________ ___ __________
Senas ofisas toj pačioj vietoj: Į 

601 So. Asliland Avė. Valandos: nuo Į Rea tel. Va» Burun 6858 
iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7 820 •

Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Bros- I Jin T 011 kini II 10 
ect 1930. Nedėtomis tik pagal su- lllll ll UuIllJULIv

, Re* Te). Mldway ESU

I DR. R. C. CUPLER
DAUTARA

-r——

Telefonas Boulevard 191*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllah

Ir Ketvergais vakare Ofiso Valandos; 9 iki 12, 1 Iki
____________________ ___________ dieną, ir E:30 iki 9:30 vakare

DR. S. A. BRENZA

rtj.
GYDYTOJAS Ut CUlRtliGAb

ei. Wentworth 3000
fiez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

5558 SO. HALSTED STREET Į 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare i

Tel. Brunsvvlck 0634

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chicago? III.

■ 1

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rea Tel. Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA
*133 S. HALSTED STREET 
Antra* ofisas Ir Rezidencija 

1604 S. ARTESIAN AVEL
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-1 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8488

Valandos; nuo 1 Iki 7:88 vai. vak 
kasdien. Nedėllomla nuo 1 Iki I vai 
po pietų.

Ofisas 2403 AV. 63 Street

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028 

— Į Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 1330

Valandos; 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
0098| Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandoe nuo 1 Iki 3 po 
pietų tr S Iki S vai. vakare 

Rea 8201 S. VVALLACE 8TREET

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
■ Valandos: prieš pietus pagal Eutartį 
I Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6899 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., ROom 1701 
ai. Randoljk 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

Tel. Hemlock 8161

OR. Y. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3485 West 69 Street 

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9 
v, v. Nedėlioj susitarus.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chicago 
ard Slst Street

VALANDOS: 1—3 po piet,
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir seredomls tik 

iškulno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

IOHN B. BORDEN
(John Dagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
95 W. Adams St. Rm. 2117

Telephoae Randolph *737

1151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclepheae Roosevelt 9U9O 
s> 8 Iki • ryte Tel. Repub. 8000

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Miehigan Avenue 

Tei. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd. '
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas tr Chirurgas

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt S t. TeL Canal <389 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlc 7848 
▼alapdOB 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

OPTEMITRISTAI

JOHN KUCHINJĮKAS -
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

.Telefono Canal 2552

blandos 9 ryto, iki 8:00 va
ire. Seredatnis ir Pėtnyčio- 
lig nuo 9 iki 6.

Tel. Lafayette 3315

„dr. ję.NjjRKjyus
Ksarhinuoju akis Ir prirenku akinius

2045 WEST 35th ST.
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

331 S. Ashland Avė. (2 Jubos)
Telef. Boulevard 2 800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street

Telef. Republlc 972 3

J. P. WAITCHDS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Miehigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377
----- -. s* a

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177

dantistai įt#i-canai,2B7 r##-prosp®®*

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1811 SOUTH HAL8TED 81.

Rezidencija 6680 S. Arteslan Av* 
Valandos. 11 ryto iki S po pietų 

8 iki 8:88 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 1*—13 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:38 vakaro 
Nedėliomis l* iki 13 

TELEFONAS M1DWAY 3888

DR. A. J. DIKSELIS
DENTISTAS

Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Blvd. 9459

Vai.; 9-12 prieš piet: 3-8:30 v. v.
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ. 

Tel. Lafalette 4484 
Vai.: 12-3 vai. kasdien

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą kuris 

eatl priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Atltai 

| sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau 
slas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Ik) 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

i Telephone Central 6928

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:80 iki 6 vai. vak.
*cal Office; 1900 So. Union Avė

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo * Iki 0 vai. vak.

F. P. BRADCHULIS
įtorney & Counselor at Law 

ADVOKATAS

|]I2 South Halsted Street 
| Tel. Victory 2394

Chicago, III.

Office Boulevard 7043

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Side
1579 Mihvaukee Avenue
Utarninkc, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto iki 8:30 vakare

Cieeroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, Pėtnyčioj 
Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—B vakare

DR. HERZMAN

25 MEIĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland. Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t 3 aukšta* 

Paatehėklt mano Iškaba*
Valandoe nuo *:*• ryto iki 8:8* va
karo. keredomte nuo 9:99 Iki 19 V. 
♦ rytA. Nedėllomla nėra alclrtų

valandų. Room t. 
rnone Ganai 8111

Boulevard 7689
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
V*l.: Nuo 9 ryto Iki S vakare

IS RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 38 
metus kaipo patyrė* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo staigia* Ir chroniška* 11- 
gaavyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaise*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 13 pietų |r 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Re*. 8o. *hore 
2238, arba Randolph <880.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTIST £

X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandoe: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M 

Trečladlena pagal sutartas

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgo 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plua 8*0*

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 11 dieną,
Nuo 9 Iki * po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dienų.
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GRABORIAI: ĮDOMIOS ARABŲ VESTU- moterys aprengia ją su ras- name mieste tokį didelj bol<8~ | Patarčiau tau
VIŲ APEIGOS.

S. D. LACHAWICZ
lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2314 W. 23rd Place 
Cliicago, III.

j Jaunoji eina pasitikti jau- 
| nikio ir visą laiką žiūri į di-

tais kambary auksu ir sidabrų
'išsegiotnis rūbais ir išeina į 
kitą kambarį puotauti.

lą, j°B jo viršūnė beveik tnė-'susiieškoti gei j 
siekė. ' ris pigiai dantMnulį
O aš mačiau taip žemą

Jaunoji pasilikus kambarys bokštą, jog jo visai nebuvo 
matyti.delį veidrodį. Visą kelią veid- apsisuka savo dideliu audek- 

rodį neša atbula eidama mo- lu, ir laukia iš šventyklos grį- 
teriškė. Jaunosios rankos ir žtanėio jaunikio. Jaunikis pa- Geras gamtos mokslu žinovas 
kojos juodai nudažomos. Jau- sirodo lydimas dainuojančią 
no ji meta į jaunikio namo lan- draugu.
gus kiaušinį ir sudaužo puo- Tada visi svečiai susirenka

2-as. O aš t«' , 
sibičiuliauti si

I,
nu.

ui su-
abUul

Mokytojas: Pasakyk man, 
kokių ypatybių turi gegutė?

KALĖDINIAI BARGENAI
NESTOR JOHNSONS

Simpatiškas - 
Mandagus

Geresnis ir Piges-| 
nis už kitų patar 
Davimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDOJ AI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave

Tel Tards 1741 U 1742 
SKTRIUS

4447 So. Fairfield Avenu.

Mokinys: Gegutė niekuomet
dą su vandeniu. Jaunasis ir į vieną kambarį valgyti ir ger nedwja įavo kiaušinių, pone 
jaunoji duoda vienas antram ti, o jaunikis eina pas jo lau-(mokytojau, 
po plytelę cukraus. | kiančių kambary jaunąją. Jie^ _

Arabai vestuvių apeigas du vicn«s kit,lm i<Ma i hnrn’ 
prarieda pirmadieni. Ta dieną P® Kobaliukų cukraus, kad 
jaunikis į jaunosios namus M gyvenimo saldu-
atsiunčia baldakimą, po ku-
riuo jaunoji, ketvirtadienį,' Svečiai papuotavę išsiskirs
iu rėš atvykti į jo namus. Jei-.to ir P° septynių dienų vėl šu
oru jaunikis turtingas, tai dar s'ienka puotauti. Po keturias-
atsiunčia maišą pilną burnos dešimts dien* dar kart< susi- 
medžio lapu, (burnos lapus renka sveč5ai’ Protauja Gr 
arabų moterys vartoja pasi- tada Uk skaitosi vestuvės 
puošimui), tris ėriukus, daug baigtos

TEAį
Visiems s;i 

jams linki la
Tikras pažymys.

— Na, Antanuk, turit namie!
naują mažą vaikuti. Vaikas KaleclŲ ir
ar merguitė? ! . • _*•“ . .... ateinančius— Tur būt, mergaite, nes J

ją išpudravo. tuose.

$1 verčios tiktai 89c.
Taipgi užlaikom įvairiausių 

.dausl iš visų “lce Skeltai” visokių , . .
kų del vyrų. merginų ir vaikų $5.98 ’abov” del valkų lr mer‘ 
50 varčios už ......................... gaičių.

3LEKTRIKOS SETAS del papuošimo Kalėdų eglaitės aštuoniom 
lempikėn. Tiktai ............................................(..............................95c st-,as

Taipgi turim visokių gražiausių papuošalų del parodymo eg- 
|tėS.

[DELIS BARGENAS ANT STALA VINIŲ PEILIŲ

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero F794 
SKTRIUS

8201 Auburn Avenue 
Te. Rouicvard 3201

J. F. RADŽIUS
elGIMsiAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa 

tarnauju geriausia 
® lr P'S'8-” °egu Uit

.'1 >odel kad priklau 
R- pr!,‘ traivu ■«X ’* į llrb -stės

OF.’SAS

M.
?KI RIUS:
So Halsted 
Tel Vlctory

Setas šešių pelitų lr videlčių '‘Stainless Steel”, kurių nereikia 
Blstl.

sodom Kriaunom setas ............  .......................................................... $2.98
Šitom Kriaunom setas .....................  ................................................. $3.48

. JOHN DERING
114 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Ligai dovanas dalina.

Dėdė atėjo į svečius. Visi 
penki vaikai sustojo eilėn.

— Ar jūs, vaikai, visuomet 
taip stovite? — paklausė dė- 

'dė.
Ne, atsakė* Kasiulis, —

VEIK

$275 vėliaiv)g 
bų elektrinis 
ne radio. Už nį0 . 
ra. Turi puil^j 
čias duris, ri»qjj

“M. L.”javų, alyvos ir visko kas* rei
kalinga vestuvių puotai... Do
vanas atlydi muzikantai griež 
darni arabiškus vestuvių mar
šus. \

Jaunoji apdengta sunkiu t 
berkonu (storu vilnoniu aude
klu) išeina pasitikti dovanų. 
Ją lydi trys moterys, dvi iš 
šalių, o trečioji eina atbula 
laikydama veidrodį, kad jau
noji galėtų visą. laiką j jį žiū- 

west i« s* rėti. Jaunoji priėjus prie mai- 
8238 so su burnos lapais, sėdasi ant 

jo septynius kartus, tas reiš
kia, kad jos gyvenimas bus 
laimingas. Jai sėdint ant mai
šo susirenka visos, ištekėju
sios ir netekėjusios draugės 
sudeda rankas jai ant galvos 
ir girią jos gerumą t. y., kad 
iki šiol ji buvusi labai gera, 
išdalinusi neturtingiems daug 
duonos, alyvos ir drabužių. Po 
to, dalis lapų sutrinama ir 
beriama jai ant galvos ir ran
kų.

Tuo baigiama pirmoji ves
tuvių diena. Antradienį ir tre
čiadienį iki vakaro daroma 
pertrauka, o trečiadienio va
kare jaunosios rankos ir ko
jos trinamos su burnos lapais 
tol, kol juodos atrodo.

Ketvirtadienis, tai iškilmin
giausia diena, nes Įvyksta pa
čios vestuvės. Iš ryto jauno
ji raut loma ir tepama visokiais 
kvepiančiais parfumais ir tik 
vakare 6 vai. lydima po balda
kimu į jaunojo namus.

Priėjus jaunojo namus jau
noji meta prieš langus vieną 
kiaušinį. Įėjus į jai paskirtą 
kambarį sudaužo puodą su 
vandeniu. Tą visą jai atlikus

JUOKIS, JEI JUOKINGA
Savarankiškas.

tik ligi dovanas mums išda-įbinėtas ir C(d
! Imsi.

Mama. Tu, Joneli, nieko ne
imk nepasi klausęs.

Jonelis. Bet gi tu vakar sa- Į 
kei, kad man laikas jau sava- Į 
rankiškam būti.

Boksininkų tarpe.

1-as boksininkas (2-am).

Street
4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
įsuomet sąžiningas lr 
.ebrangus, nes netari 
ne Ulaldu užlaikyme 
•k yrių.

Nauja, graži fe*, 
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugiška 
patarnavimų
Patarnavimai- 

vlsose Chica 
gos dalyse 1> 
prlemiesčuoat 
Orabai pigia i
net už $25 

OFISAS
8238 So.ith 

Halsted St
Vlctory 4088- 

81

Kt4424 So. Rockvvell 

virginia 1190

Telefonas Tards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Tariu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I. J. ZOLP

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRAIKIŲ!t S

Oidelė graži koplyčia dvkai
718 ĮVEST 18 STREET

Tol, Roorrvelt 7532

J. Lulevičius
GR.Anonil R ir 
B \LRA3imrO.lAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. .Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Haiti cd 
St. Chieago. lll.

TH1. YTcfory ffffl

Kinematografe.
Motina mažai mergaitei:
— Kime, Onyt, namo! 
Onytė: Ne, mamytė, palau

kim, noriu pamatyti, kaip dar 
vieną žmogų pasmaugs.

Atsargus.

Boksininkas dieną

REIKALINGAS vargoni
ninkas. Tinkamiausia, kad at
sirastų žmogus, kurs dirbtų ir 

įgalėtų vargonininko pareigas 
teiti, nes didelės algos negali
me, mokėti.

KUM. GĘLUMBIS 
1910 E. Falls Street 
Niagara Falls, N. Y.

bos, dynamic isJ 
duosim už $8' 3 
tų tikras sci 
parlor siutas, $2 
tiduosim už $!> į 
kauras, vertaiidt 
už $25. Riešuto vi 
mosios ir miųg.t 
venecijiniai iai, 
lios lempos, jas.| 
ateik pamatyntj 
zidencija. 822’himH 
1-mas Apt. 1 į 
nuo Cottage Av« 
Tel. Stewart

pirmą
po vestuvių drožia kuinščiaI- IJ «»■.savo žmonai i kuprą. Si ap
alpo; atsipeikėjus klausia vv- 1 
ro:

— Argi aš tau kuo nusikal- hg 
tau? ‘ ®

— Ne. Bet aš tau norėjau ® 
parodyti, kas bus, jei tu nu- ® 
Jkalstum.

-------------- , S

Ę 

fe

LfNKSMŲ KALĖ!
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ TI

Visuomet pasiruošusi.

Selvartas Kunigundai. Tu 
pamatytum, koki gražų alto- 
rių pastatė mūsų bažnyčioj. ®

Kunigunda. Tai vesk mane ®
prie altoriaus.

------------------------------  fe
Abu mate. $

’iaaaaassasassassaaA

Linkėdami visiems savo kostnmerian,1^ 
ir pažystamiems, kartu dėkojame už11’!1 
tikimės, kad musų geri bizniški ryšiai''3] 
senovei.

GRANT WORKS COAL
ADOMAS BERNADIŠIUŠ

16-th St. & 49-th Ct. (’>

— Keliaudamas mačiau vie-

Ui

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
TU. Blvd. M OI

Nubudimo valandoje kreipkite* 
arte manys, patarnausiu simpatiB 
tai, mandagiai, gera! Ir pigiau 
<egu kitur Koplyfila del Šermenų 
dykai

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lio

Koplyčia Dykai
F10 West 18th Street

Canal 8161

LINKSMŲ KALĖDŲ
-------  1 R ---------

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Širdingai linki visiems savo Draugams, Rėmėjams 

Kostumeriams ir Kaimynams

Bridgeport Auto Sales
J. J. JANELIUNAS, Savininkas

3222 South Halsted Street
k

Tel. Victory 4929

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsh f ield Avenue 
Tel. Boulevard 9277 aaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag

ISINKITĖS “DRAUGE"

amova
518 So. Halsted Str.

Riausias Teatras Chicagoj v

LEDOJ IR KETVERGE

Gruodžio 25 ir 26 

pHEARTS IN EXILE”

zvauja Dolores Costello. Iš 

genimo Rusijoj caro laikais.

Titaphone Vodevilio aktai 
kalbantieji paveikslai, dai- 

muzika, pasaulio žinios. 

čs atsidaro 1:30 vai. po p.

T A X O S.
dorintieji žinoti, kiek kai

tos jūsų namo ar loto Taxos
1928 metą kreipkitės pas

Del geriausios rųšlea 
'ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

ūselis šviežių kiauši 
alų, sviesto lr sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

JVAIRCS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng 

A Hardtrare Oo., dabar perėmė visų 
blanj ) savo rankas lr duos visose Mo 
blanlo šakose pirmos klesos patar 
aavtmų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators 
J. 8. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Streete- - eV

TeL Vietory 7841

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
A. OLSZEWSKĮ Į kaina.

11 S. Halsted St. 2nd Floor 7217 S. CALIFORNIA AVE,
ia gausite pilną informaciją

[MARRUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Paisau laikrodžius

■-■ZZŠSFSP' ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8884

Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorina 

4556 So. RockvreU Street

Tel. Boulevard 0214

M. YUSZKA & CO.
PLUMB1NO & HEATINO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
ju kuogeriausia 

4604 SO PAULINA STREET

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgt ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos del 
nėrinių ir vilnonės materijos del 
kelnių vyrnkns ir vaikams. Atsilan
kykit ir (sitikrlnkit musų prekių ge- 
rūme. Atdara kasdien ir vakarala 

Į Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus J kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIOIUS
504 W. SSrd St. Prie Normai Ave. 

Tel. Vlctory 3486

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama J vienų dienų 
Perkame real estete kontraktua. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000 ••
8804 SO. KEDZIE AVENTTio

Tai. Lafayette 8788-4714

8.

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

ant Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3801 Weet Mth Street


