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Siūlo algų. rezervo 
fondus darbininkam 
nedarbo laikotarpiu

Graikijos ministerių ka
binetas reorganizuotas

Tie fondai turėtų patikrinti 
darbininkams pajamas, kaip 
akcininkams patikrinami 
videndai

di-

g r. 
ge-

jos

PHILADELPHIA, Pa., 
23. — Ėdward F. McG.rady, 
neralinis Amerikos Darbo 
deracijos organizatorius ir
įstatymų sumanymų atstovas 
\Vashingtone, proponuoja įsteig
ti rezervo fondus darbininkų 
algoms mokėti, panašiai kaip 
kad yra rezervai .akcininkų di
videndams mokėti.

Kalbėdamas čia Darbo Insti
tute, McGrady pasakė:

“Amerikos Darbo Federacija 
laikosi tos nuomonės, kad kiek
vienas vyras, kiekviena mote
ris, kurie nori dirbti, turi tu
rėti darbo. Algapelniui turi būt

kaip kad akcininkui yra patik
rintas jo dividendas. Ir vienas 
ir antras jų deda savo invest- 
mentus į pramonę. Kaip rezer-( 
vai kad esti sukaupiami akci
ninkų dividendams patikrinti 
lygiai taip turėtų būt patikrin
ta, kad tų rezervų dalis butų 
atidedama darbininkams ap
saugoti, užėjus nedarbo laiko
tarpiui.”

McGrady nurodė, kad divi
dendai akcininkams esti sumo
kami ne būtinai z iš einamųjų 
metų pajamų. O kadangi taip, 
tai šiuo atžvilgiu ir darbinin
kai neturėtų bu# diskriminuo
jami. Per pirmus šių 1930 me
tų mėnesius, pasak McGrady. 
pramonės darbininkams buvo 
algomis sumokėta $707,000,000 
mažiau, ne kad 1929 metais, o 
tuo tarpu akcininkams dividen
dų sumokėta $350,000,000 dau
giau, ne 1929 metais. Algapel- 
nių pajamos sumažėjo 12%. 
tuo tarpu akcininkų dividendai

“Tarp “’/o ir 5 milijonų alga- 
pclnių buvo be darbo, o tų, ku
rie pasiliko darbe, pajamos taip 
pat sumažėjo, kadangi dauge
lis jų dirbo tik dali laiko; Ino 
tarpu akcininkai ėmė didesnius 
dividendus, negu kada nors pir
miau.”

Mirė 
nijos

Bratianu, Ruma-
“liberalu” vadas

Bl'CHARESTAS. Rumunija, 
gruod. 23. — Savo Mihaesti 
dvare vakar staigiai mirė Vin- 
tila Bratianu, Rumanijos “libe
ralų” partijos vadas ir aitrus 
buvusio kronprinco, o dabar 
karaliaus Karolio priešas. Jam 
esant premjeru, kronprincas 
buvo priverstas atsižadėti įpe- 
dinybės sostui ir išvažiuoti į 
užsienius. Tik kai Bratianu dik
tatūra buvo nuversta, Karolis 
grįžo į Rumaniją ir atgavo so
stą, i kurį prieš tai buvo pa
sodintas jo sūnūs, dar mažas 
vaikas.

O R H s ,i
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra, 
našauja:

Iš dalies debesiuota ir,trupu
ti šalčiau; vidutiniai vakarų ir 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavę 
tarp 21° ir 25° F.

Šiandie saulė teka 7:16, lei
džiasi 4:2$. Mėnuo leidžiasi 
8:07 vakaro.
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ATĖNAI, Graikija, gruod. 
23. Premjeras Vėnizelos re
organizavo savo kabinetą. Ka
ro, sveikatos ir aviacijos minis
terių portfeliai, kuriuos ligšiol 
jis pats laikėsi, tapo pavesti 
gen. Katechakcsui, Papasui ir 
Zannasui, resp., o juros minis- 
teriu paskirtas Perikles Argy- 
ropulos.

Žydai susirūpinę dėl 
rengiamo Lietuvoje 

naujo įstatymo
Neplliečiams busią užginta bet 

kuo verstis, o žydų nepilie- 
čių Lietuvoj esą tūkstančiai

žydų Telegrafo Agentūra 
praneša iš Kauno, kad Lietu
vos vyriausybė dabar svarstan
ti Įstatymo projektą^ kuriuo 
esą žmonėms, nesantiems Lie
tuvos piliečiais, norima užginti 
dirbti bet kurį darba, užsiimti € *
bizniu, arba savo 'profesijos

pasak * to pranešimo, 
susirūpinę, nes jei 
busiąs iš tikro pri-

i tūkstančiams žydų j 
kurie nesą to krašto 

atimti 
i arba

žydai, | 
esą labai 
įstatymas 
imtas, tai 
Lietuvoje, 
piliečiai, busiąs galas: ; 
duonos kąsnį, jie turėsią 
badu mirti, arba i upę šokti.

Kinų valdžios armi
ja muša komunistus
Kiangsi ir Hunano provincijose 

įvykusiuose susikirtimuose 
krito 4,000 raudonųjų

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
23. — Kinų spaudos praneši
mai skelbia, kad valdžios pra 
dėtoje griežtoj kampanijoj prieš 
komunistų bandų siautimą, per 
pastaras dvi dienas buvo nu
kauti keturi tūkstančiai raudo
nųjų. Kautynėse ties 'Ningtu, 
Kiangsi provincijoje, krito 2,000 
komunistų, o Tsingšili, Hunano 
provincijoje, taip pat 2,000.

3 Italijos liberalai nu 
teisti sunkioms 

bausmėms
ROMA, gruod. 23. — Bylo

je septynių žymių Italijos libe
ralų, apkaltintų dėl priklausy
mo vadinamai Nacionalinei 
Laisvės Sąjungai ir skleidimo 
propagandos prieš fašistų val
džią, specialis fašistų tribuno
las tris nuteisė ilgiems metams 
kalėjimo, o likusius paleido be 
bausmės.

Renzo Rendi, žymus rašyto
jas ir žurnalistas, ir Mario Vin- 
ciguerra, taip pat rašytojas, 
buvęs socialistų laikraščio re
daktorius, tapo nuteisti penkio
likai metų baudžiamoje koloni
joje, o advokatas Umberto Gel- 
metti — trejiems 
Įėjimo.

Prof. Lauro de 
yra užsieniuose,
Lillian de Bosis, Augustus Be- 
neditti, mokytojas, ir Narchiso 
Marchi, pašto tarnautojas, pa
leisti.

metams ka-

Bosis, kuris 
jo motina

Nušovė du savo vaiku 
ir pati nusižudė

LOGAN, W. Va.,- gruod. 23. 
— Vietos gyventoja Mis; G. 
Cherepanick, 31 metų amžiaus, 
angliakasio žmona, nušovė du 
savo mažus vaikus, paskui pa
ti nusišovė.

Linksmų Kalėdų
Linki Naujienos visiems savo drĄių/ams, 

ibiams, skaitytojams 
ir rėmėjams
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- Naujas Meksikos Santa-Clfllts
MEKSIKOS MIESTAS, gruodžio 23. Meksika nuo šių 

metų turės nuosavą Santa Claus, kurio paveikslas aukščiau 
matomas. Tai yra Kvelcoalkatlis, legendališkas indiečių oro 
dievas.

Indiečių padermės Actekų sena sena tradicija sako, kad 
tarpe indiečių buvo kadaise atsiradęs vienas malonus, geras 
baltabarzdis žmogus, kurs nužengęs iš oro, toli dar prieš 'eu
ropiečių atkeliavimą, mokino Actekus, tada valdžiusius Meksi
ką, apie vieną dievą, ir neilgai mokinęs vėl dingo taipjau pa
slaptingai, kaip kadsbuvo atsiradęs.

Actekai, pagerbdami to senelio atminimą, nutarė jam pa
statyti akmens paminklą, ir tiems paminklams davė labiausiai 
Actekų garbinamą formą-sparnuoto aitvaro.

Apie Kvetcoalkatlį susidarė daug legendų, pagal kurių tas 
žmogus turėjo sparnus ir, reikalui esant, galėjo apleisti savo 
žmogišką išvaizdą ir pasiverst aitvaru. Aitvaras pas indiečius, 
kaip ir pas visas gimines senovėj, buvo labai garbinamas die- 
vvbės simbolis.

Dabar Meksikos vyriausybė nutarė pavadinti Kvetcoalkatlį 
Kalėdų Dėduku arba Santa Claus, ir tiki, kad ta graži tradi
cija ne tik pakels jaunųjų meksikiečių tarpe savo senovės mei
lę, bet ir prisidės prie žmoniškumo dvasios pakėlimo.

Oro pašto lakūnas į Autobuso ir trauki- 
žuvo per stiprią snie- nio susidūrimas ties

go audrą Vilnium

SALEM, N. .1., gruo'd. 
Išpiovęs geležinius savo 
statinius ir išlindęs pro 
liatorio augštinį, iš 
kountės kalėjimo prąeilą
pabėgo Charles Fithian, 22, ku
ris vos prieš astuonias valan
das buvo nuteistas mirties 
smei už galvažudybę.

23. — 
narvo 
venti-

nakti

Panevėžy nuteisti 
mirti trys plėšikai 

žmogžudžiai

ba vi

Atentatas prieš Pun- 
džabo gubernatorių
Sir Geoffrey de Montmorency 

ir trys kiti asmenys pašau
ti Indijoje *

LAHORE, Indija, gruod. 23. 
— Čia buvo bandyta nužudyti 
Sir Geoffrey de Montmorency, 
Pundžabo gubernatorius. Daly
vaujant jam universiteto susi
rinkime, į ji buvo paleisti šeši 
šūviai, bet tik dviejų kulipkų 
buvo kliudytas, ir, sako, nepa
vojingai.

Be Sir Geoffrey, buvo pa
šauti dar du policininkai ir vie
na moteriškė, gydytoja. Jų 
žaizdos taipjau nepavojingos.

Šovikai, du jauni indusų stu
dentai, taj)o tuojau suimti, 

y T
Neramumai Burmoje
BANGUNAS, Burma, gruod. 

23. — Apie du šimtai burmie- 
čių puolė du kaimus netoli nuo 
Tharravvaddy ir nukovė du tų 
kaimų seniūnus ir vieną giri
ninką. Neramumų priežastis 
dar heišajskinta.

Kalba apie “trečios 
politines partijos” 

kūrimą
York Times, korespon-
VVashingtone praneša,

New 
dentas 
kad Farmer-Labor partija lai-į 
kilis ten “nacionalinę konven
ciją,” kurioj dalyvavę betgi tik 
trys tos partijos lyderiai: Min- 
nesotos senatorius Henrik Ship- 
stead, Minnesotos kongresma- 
nas Paul J. Kvale ir Minneso
tos išrinktas gubernatorium 
Floyd B. Olson. “Konvencijo
je” buVęs svarstomas trečios 
politinės partijos organizavimo 
klausimas ir, 
manymu, to 
vadu busiąs 
Shipstead.

korespondento 
naujo judėjimu 
pats senatorius

Našlaity na s sudegė; na
šlaičiai išgelbėti

— Lapkričio 
Kariuomenės

PANEVĖŽYS, 
hiėn. 26—27 d. 
teismo išvažiuojamoji sesija Pa
nevėžy nagrinėjo pagarsėjusių 
plėšikų — žmogžudžių Januš- 
ko Alekso, šimkevičiaus Anta
no ir Sadulos Liongino bylą. 
Toje pačioje byloje dar buvo

Traukinys u ž m u še 
keturis geležinkelio 

darbininkus
GRANFORD, N. J., gruod. 

23. — Per stiprią sniego audrą 
šiandie ekspresinis New Jer- 
sey Central traukinys, ėjęs į 
Nevv Yorką, įbėgo į dirbusių 
geležinkely darbininkų kuopą 
ir keturis jų užmušė. Del pū
gos, darbininkai nepastebėjo 
greitai atlekiančio traukinio.

Sako Trockis rimtai 
sergąs sayo trėmi

mo vietoj
VIENA, Austrija, gruod. 23.

— Iš Istanbulo 
palio) praneša, 
Trockis, buvęs 
nosios armijos 
komisaras,
trėmimę vjetoj Prinkipo saloj 
Marmoro juroj.

(Konstantino- 
kad Leonas 

sovietų raudo- 
vadas ir karo

rimtai sergąs savo

14 metų amžiaus žmog
žudys eina kalėti iki 

g-yvos g-alvos

ST. CLAIRSV1LLE, Ohio, 
gruod. 23. — John Woods, 14 
metų vaikas, kuris buvo apkal
tintas dėl nušovimo vieno krau
tuvininko apiplėšimo tikslu, ta
po čia teismo pasmerktas kalė
jimui iki gyvos galvos.

Vokietijoj bedarbių už 
augo iki 3,977,000

BERLYNAS, gruod. 23. — 
Oficialiu pranešimu, per pirmas 
penkioliką gruodžio mėnesic 
dienų bedarbių skaičius Vokie
tijoje padidėjo 278,000 asme
nų, taip kad dabar bedarbių 
krašte yra 3,977,000, arba 1,- 
600,000 daugiau, ne kad 
pradžioj 1929 metų. To 
čiaus pašalpas iš valdžios 
na 2,549,000 bedarbių.

buvo 
skai- 
gau-

SOUTH BEND, Ind., gruod. 
23. — Netoli nuo New Carlisle 
šiandie apie pietus nukrito vie
nas oro pašto aeroplanas ir už
sidegė. Jo pilotas ir visi pašto 
siuntiniai žuvo liepsnose. Nelai
mė atsitiko' per smarkią snie
go audrą. Manoma, kad lakū
nas negalėjo dėl pūgos surasti 
LaPorte aerodromo ir kad jo 
aeroplanas, neaugštai skrisda
mas, užsigavo į elektros laidus. 
Kol-kas nežinoma nei žuvusio 
piloto vardas, nei kurios kom
panijos buvo aeroplanas.

Sumušė K. Berkoviči, 
rumanų rašytoją

NEW YORKAS, gruod. 23. 
— Central Parke praeitą nak
tį buvo dviejų vyrų /užpultas 
ii’ skaudžiai sumuštas 
das Berkoviči, žinomas 
nijos rašytojas.

Berkoviči ' mano, kad 
kai buvę romanų 
tai.

Konra- 
Ruma-

puoli- 
monarchis-

BERLYNAS, gruod. 23. — 
Netoli nuo Vilniaus, kaip pra
neša, įvyko katastrofa, trauki
niui užgavus autobusą su pasa- 
žieriais. Nelaimėje dešimt as
menų buvo baisiai sužaloti. Kai 
kurienis buvo nutrauktos ran
kos ir kojos.

QUĘBEC, Kanada, gruod. 28 
— Praneša, kad kilęs naktį 
gaisras sunaikino St. Damien 
de Bellechasse katalikų našlai- 
tyno dalį. Keli šimtai našlaičių 
buvo išgelbėti.

Milijonierius banko 
prezidentas nusižudė

Vokiečiai užgynė prieš
kalėdines komunistų 

demonstracijas

Sūnūs apiplėšė savo tė
vo banką policijos gau

domas šovėsi

BERLYNAS, gruod. £3. — 
Bijodama’ neramumų ryšy su 
komunistų planuotomis Miun
chene ir kitur prieškalėdinėmis 
demonstracijomis, Miuncheno 
policija užgynė visokias demon
stracijas ir mitingus gatvėse.

Miuncheno komunistų laik
raštis Neue Zeitung, dėl kur
stymų prieškalėdinėms demon
stracijoms, tapo policijos kon
fiskuotas.

DAYTON, Ohio, gruod. 23. 
— Virgil Marshall, 37 metų 
amžiaus, nuvykęs į Brooksvillc 
State Banką, kurio prezidentu 
yra jo tėvas, pareikalavo, kad 
kasiėrius duotų jam $10,000. 
už kuriuos jis duosiąs vekselį. 
Kasieriui atsisakius, Marshall 
išėjo, bet netrukus grįžo atgal 
į banką apsiginklavęs revolve
riu. Suvaręs banko tarnautojus 
j voltą, jis pasiėmė $8,01)0 ii 
pabėgo. Matydamas tačiau, kad 
neištrukus iš policijos nagų, jis 
šovėsi sau į krutinę, rimtai su
sižalodamas.

BALTIMORE, Md., gruod. 23 
— Baltimorės priemiesty Lu- 
therville nusižudė žinomas mi
lijonierius T. Edward Hamble- 
ton, bankinės Hambleton and 
Co. firmos prezidentas, 44 me
tų amžiaus. Jis dar tik nese
niai buvo grįžęs iš medžioklės 
ekspedicijos į Indo-Kinus. Ma
noma, kad nusižudymo priežas
tis buvo nesutikimai šeimoj.

Penki asmenys prigėrė 
per audrą juroje

TAMPICO, Meksika, gruod. 
23. — Per smarkią audrą, ku
ri vakar čia siautė, juroj pri
gėrė penki asmenys. Trys ju
rininkai buvo vilnių nublokšti 
jūron nuo aliejaus gabenamo 
laivo Dunganon, velkamo at
gal į uostą, o vienas žuvauto- 
jas ir jo žmona prigėrė, jų val
čiai apvirtus.

kaltinamas ir Gogelis Aloizas.
Visi keturi buvo kaltinami 

tuo, kad bendrai susitarę 1930 
mėtų sausio 23 d. 9—11 vai. 
vakare Kupiškio valsčiuje Su- 
vaihių kaime pasipelnymo tik
slu įsibrovė į ukininko ameri
kono Sadulos Petro butą, dviem 
revolverio šūviais nužudė šei
mininką ir jo žmoną, apiplėšė 
namus ir pasišalino, 
mo metu paimta tik 
niginė su 17 litų.I

Kaltinamąjį aktą 
čius kalt. Limkevičius Ant. pa
prašė, kad iš teismo salės pra
šalintų jo draugus — kaltina
muosius ir publiką, nes jis no
rįs pasakyti visą teisybę, kaip 
buvo. Teismas jo prašymą pa
tenkino.

Apiplėši- 
viena pi-

Tuomet Ant. Šimkevičiūs nu
pasakojo visą baisią žmogžu
dystės istoriją, žmogžudystę 
papildyti jį prikalbėjo Jonuška 
A lėk., o j žmogžudystės Vietą 
nuvedė L. Sadula nabašninko 
P. Sadulos artimas kaimynas. 
Pirma buvo nužudytas vyras, 
o paskui jis Šimkevičiūs išža
ginęs Sadulienę ir vėliau ją nu
žudęs. Prie įvykio buvęs ir Sa
dula Lionginas. L. Sadula, A. 
Jonuška ir Gogelis kaltais ne
prisipažino.

Teismas išnešė sprendimą, 
kuriuo, A. Jonuška, A. šimke- 
vičius ir L. Sadula pripažino 
kaltais ir nutarė nubausti mir
timi. A. Gogelis pripažintas kal
tu tik už ginklo slėpimą ir nu
baustas 1 met. papr. kalėjimo.

Plėšikai prisidengę kau
kėmis užpuolė kazimie- 

rietes
i 25 d. 
su pri- 
plėšikai

KAUNAS. — Iš 24 
lapkričio mėn. naktį 
taikintais raktais du 
buvo įėję pas šv. Kazimiero
knygyno tarnautojas į gyv. bu
tą 3 aukšte ir reikalavo atiduo
ti pinigus. Reikalayę 5,000 li
tų, kurie iš vakaro buvo pasių
sti centrui. Pinigų neradę, pa
ėmė pas tarnautojas raštus 10 
litų.’ Piktadariai buvo su kau
kėmis. /

Klaipėdoj siaučia gripo 
epidemija

Epidemija aiškinama staigiu 
temperatūros pasikeitimu. Kaip 
žinoma, neseniai Klaipėdoj bu
vo dideli šalčiai ir gana daug 
prisnigo. Dabar staiga oro tem
peratūra pakilo.

Sugriauti tiltai
Po smarkaus lietaus 5—6 XI 

upelis Utenėlė taip patvino, kad 
užsėmė Utenoj visus esamus 
prie upelio rusins ir tvartus. 
Tokio upelio išsiliejimo nebūna 
nei pavasariais. Visiškai 
griautas vienas namas, kito 
griautas pamatas ir grėsė 
vojus gyventojams, kuriuos 
licijai tekę iškraustyti.

Visoj Utenos apskrity van
duo nunešė apie 20 mažesnių 
tiltelių ir 3 didesnius tiltus.

su
pa- 
pa- 
po-

Vaikas nušovė vaiką
Tauragėj per neatsargumą 13 

metų St. Augaitis iš medžiok
linio šautuvo nušovė savo bro
lį P. 16 metų amžiaus.

į Dėlei Kalėdų švenčių ry-
I toj “Naujienos” neišeis ir g 
t “Nąujienų” ofisas bus už- g 
i fj darytas visą Kalėdų dieną. į

X
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frĮainierių 
Mainicrių

susirirtkdavo 
sveikinti, 
apsirengę

Mainicrių Ork.
Jonas Butėnas
Jonas Butėnas

pats, 
bortiniu 
gruodžio 
tęsdavosi l r T

vra, kol

Btooklyno Liet. Ork

minios žmoniij 
saules 'pergalei o jos 
Magai (kunigai), 
baltais rūbais, giedodami šven
tus hymnus, nešdami tonikose 
šventintas ugnis ir smilkyklus, 
ėjo paskui abkšciausią kunigu 
į aukų vietą

reiškiantys metų dienų skai
čių* aprengti raudonu skarU- 
tu, reiškjančiu liepsną, ėjo il
goj procesijoj. Saulės Vežir 
mAs, išpuoštas gėlėmis ir veda
mas baltų žirgų, tam tikslui 
tyčia išpenėtų, sekė" paskui 
procesijos. Karalių ir didžiu-

Tūkstančiai laimingų taupintojų da
bar atsiima Kalėdinio Kliubo Taupi- 
mus šiame stipriame banke. Nusi- 
pręskite kad kitais metais ir jus bu
site tarpe šių laimingųjų. Kalėdi
nius Kliubus galima pradėti su 50c 
ir net iki $20.00.

spinduliai 
sveikata, 
ir džiūgavimas.

iškilmių

Jus rasite nuoširdų draugingumų 
■ šiame banke

Prisidėkite Prie Musų

1931 KALĖDINIO
Mah. Liet. Main. Ork

i i 41 a t 4 4**4** 4 a * 4 * ** ** a a ar ■ Sveikinam visus draugus

Radio 
sis elektro-technikos 
kam pirkt 
ttivjų. o 
ir gailėtis.

Kitas Programas Kalėdų Dienoje \VHFC, 1420

Nuo 7 iki 8 vai. vakare

840 West 33rd Street
Tel. YARDS 27(10

3514-16 Roosevelt RJ 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, 1LL.

lydimi žengt* aht šventojo a u 
kų kalno ir atsisukdavo į Ry 
tųs. Tenai, ant kalno, smilką 
lams, maldoms, hymnams 
giesmėms, muzikos, garsai s 

(Tąsa ant 3-čio pus

Mikas Petrauskas 
Pcnnsylvanijos Angliakasiai 
Pennsyivanijos Angliakasiai

********** ar a a a a ****** a a a
LINKSMŲ KALĖDŲ 

Linkime Visiems
Draugams ir Pažys

Kalėdos 
gyvybės pergalės šventė, ap
vaikščiota ir tebeapvaikščioja- 
ma žmonių naujoms* viltims 
išreikšti, atsinaujinti,, atgimti. 
Tokio kasmetinio atgimimo 
šventei davė pamatą Saules 
grąžos.

Kas met švenčiame Kalėdas, 
.los malonu ne tik religiniams, 
bet kiekvienam žmogui. Krikš
čionys mėgsta pasigirti, kad 
tai jų šventę švenčia net krik
ščionių ritualų nepripažįstą 
žmones. Jie turi tiesos ant 
tiek, ant kiek jie Kalėdas pa
sisavino ir persidirbo savo ri
tualo reikalams. 1 
kiekvienas krikščionis 
žinoti, kad til 
švenčia ne savo

Worcesterio 
Liet. 
Liet

nų i procesija, važiuojanti iš
puoštuose vežimuose, ant 
rinktinių vertyliųdų arba žir
gų, blizgėjo visų, rūšių dekora
cijomis. Iškibnįngoj procesi
joj garbintojai žmonių miniu

ūpas 
nesu- 
pric- 

Tai buvo visos gy- 
susirupinimo ir susi- 

nekantrus 
saulute; vėl 
i lipti auk- 

skaisčiau 
i į. žmonių

Kalėdos turi giliausią istori
nę reikšmę, taip gilią, kaip 
žmonijos praeitis. Kalėdos 
yra viso pasaulio žmonių reli
gine šventė, tik nepalyginamai 
turtingesne ir gilesne prasme, 
negu atskiros religijos jas da
bar aiškinasi.

Krikščionybė nesukūrė Ka
lėdų, tik jas pasisRųlino ir 
perdirbo pagal savo mytų. 

Faktinai,1 Pasiskolino iš žmonių ir kraš- 
privalojtų, kurie jau buvo pergyvenę 

krikščionys ’ amžių gludumas, pirmu 
entę. 'krikščionybė atsirado,’-

LAIMINGU NAUJU MET{ 
•4 I > ' .• •, • , ’

BUTKUS CO.
no W. 18th Street

ATMINKIT!
yra teisingos kainos i 
patarnavimas visuomet 

te — ištirkite

. X

1417 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

ATMINKIT!
Musų Radio krautuvė, yra vienin

telė Radio krautuvė Chicago. kurios 
savininkai ir vedėjai yra visiems pa- 
žjstajni lietuviai elektros ir radio 
technikai ir inžinieriai* Čia pirkda
mi radio esate užtikrinti, kad gau
nat gtiiaųsią. nes mes padarysim ge
riausia.

Ligi Kalėdų visame šiaurės 
pusraty Saulė kasdien leidžia
si žemyn, jos spinduliai silp
nėja; vos tik pasirodžiusi, 
tirštais debesiais , apsupta, 
tartum nelaisvė saulė vėl arti
nasi vakarų horizonto, ir jai 
dingus ilga, tamsi naktis, spei
gai, rukai ir šarmos užvaldo 
žemę. Kiek betrūksta, kad 
vieną rytą saulutė visai gali 
nebepatekėti, ir tada visa že
mė paliktų šalčio, tamsos ir 
amžinos mirties globai, 
prantama, koks žmonių 
galėjo būti per amžius, 
prantant tokio pavojaus 
žasties 
vybės 
kaupimo laikas, ir 
laukimas, kada ;i 
sustiprėjusi, pradės 
štyn į dangų ir 
žvelgti pro plyšius 
gyvenamus urvus, 
apie Kalėdas dangaus temyto- 
jai pastebi, kad Saulė jau ne- 
bepasiduoda žemiau spaudžia
ma, kėlės dienas apeina dan
gų tuo pačiu ruožtų, ir tada 
pradeda

ra, mn 
sanžining.u 
Persitikrini

•Tk**:

h <■ a.čv

J LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ2 Visiems Kosumeriams ir Rėmėjams
i 1 L TEISER
S RAKANDAI IR RADIOS

Cash ar išmokėjimais -— Uždėta 1912
M 2105-11 W. 22nd St. Tel. Canal
44 4444 4444 4 44 444 4 4 4 4 4 44444

Vicror. R. C. A. Radiola
Atvvatcr Kent. Hovvard, 

Sparton. Columbia. Bo:;ch

savo priešą-tamsybę, 
mirtį, kaip ji nugalė- 

r amžius pirmiau, su- 
ad žmones pradė- 
išgalčmis stengtis

Mahanojaus Liet. Mainicrių Orkestrą

Radio Barbenai
Philco. 

B r u nsvv ick 
Majestic.

Pauras ir Juozas Antanėlis

44444 444444444444 4444444 4 4
* : LINKSMŲ RALRDŲ- ' • ' HJ Linkime Visiems Savo Draugams ir Kosiiiineriams J* 
! BEKABAMAS- 3
* iUJč.KRNfe ir GROSERNE
5 3301 Emerald Avė., Tel. Boulėvard 4865 * 
444*4444444444444444 444444

Piršlybos Amerikoj 
Neišpildomas Prašymą 
Dariau Lyseles, vairas 
Jonelio Polka 
Šokių Polka 
Naujų Metų Polka 
Magdės Polka 
Medžiotojo Vairas 
Mes B 
Girtuoklio 
I ietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Lietuviška 
Ganėm Aveles 
Saulutė Tekėjo 

16144F Mergvte Jaunoji 
Motušaite Miela

1 6 | 70F: Muzikantai Rėžkit 
Atsimeni T^ Dien

16 1 7 IF Svajonė ir Meile 
Sudiev Sesutės

16I75F Šią Naktelę Per Naktelę 
Ant Kalno Karklai Siūbavo 

16I80F Vištyčio Vairas
Kibartų Polka 

16I62F Gaspadinė Aną Dieną 
Zanavykas 

161 54F Velnių Šimtą 
O čia čia , 

I 6 I <8 I F Dieduko Polka
Pora už Poros vairas 

16I85F Metgu Polka
Laukiu Tavęs 

I6I84F Užburta Pylis polka
Moderniškas Klumpakoj 
Po Močiutes Vartais 
Visi iš Vien
Mergužėlės Kodėl Nedainuojat 
Šabas Gud polka 
Lakštutė polka 
Našlio Polka 
Mano Polka 
Shenadorio Polka 
Bernelio Polka 
Katrutčs Polka 
Klaipėdos Polka 
Atie Rudenis Užšalo 
Baltos Rankeles 
Panemunės Polka 
Karolina Polka 
Linksmybes Polka 
Lietuviško Kliubo Polka

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų
Dahjimaja daug žymiu lietuvių arlistų. Yra gera 

Lietuviu Orkestru po vad. M. Yozavito.

LINKĖJIMAI LINKSMŲ KALĖDŲ IR. NAUJŲ METŲ
Visiems Giminėms, Draugams ir Pažystamiems H*

?• ‘‘'! »V ' •_ ’ |Mu

M r, P. ir M r s. P. Pranskieeiai ir šeimyna 
2139 W. (>9Hi St. Tel. Hemloek 557(K Chicago, III. H*

4 4 44444 4 4g4 4444 4 4 44444444 4

.4414 4 4 4^444444 4 444444444444 
LINKSMŲ KALEtiŲ

įį lenkime visiems savo draiųjanis ir kostumeriains

: nMECoAico. :
J 343 West 107th Place ' ‘
4 44 4444h1444444444444444444 
44444iM»<lt44 44 444W14 444 

J^NKŠMŲ KALĖDŲ ' - "y . B 
Visiems Kaby Draugams ir Kostumeriams 

JAGIELLO PHARMACT g
J 4559 S. Hermitagc Avė.,'. "M Boul’d 7078 J 
44 4 4 44 44444 *44444 444*4 44*4

kad Saulė 
žemiau 

liena 
ruožtų, 
aukštyn! 
grįžimu 
su spinduliais 

*y vy be, d ž i a ugsin as
Supranta

ma, kaip iškilmingai pradėjo 
žmones sveikinti savo gyvybes 
davėją, motiną Saulę, supra
tę, kad ji grįžta ir nebepasi- 
duoda žiemos nakčiai. įsiti
kinę, kad saulutė taip metai 
iš metų papuola į panašią pa
dėtį, ir nujausdami, kad ji ir 
ateinančiais melais būtinai nu
galės 
naktį 
davo 
prantama, 
,jo visomis
Saulei pagelbėti ios kovoje, ir 
jos.pergales dieną iš kaįmj.j.ąų 
>ruošūsi su didžiausiomis išk'il- 
inetnis, džiaugsmu ir sveikini
mais sulikti. ; •

Kalėdos yra Saulės švente. 
Gyvybės, šviesos, šilumos pri
sikėlimas. Reikia pabrėžti, 
kad ta šventė buvo šiaurės 
pusraty gyvenusių tautų šven
te, ne tropikų gyventojų, ku
rie nežino, kas yra žiema, 
šaltis, tamsios, ilgos beviltūs 
naktys.

Prosenovės Persijoj, kur 
Saulės garbinimus ilgiausiai 
ištvėrė, Kalėdų šventė buvo 
apvaikščiojama su didžiausio
mis iškilmėmis, religinėmis ir 
eivylčmis. Tai buvo “Mitros 
Sveikinimo Diena”. Mitra, 

i dievas, šviesos vieš- 
budavo sutinkamas da- 

kalendoriu skaitant 
25 d., ir iškilmės 
ištisą mėnesį, tai 

ik jau buvo daugiau 
, kad Saule ntigalė-

ATMINKIT! , 
aparatas, tai yra aug.ščiųu- 

šradimas, Taigi 
Radio iš paprastų krau- 

paskrti keikt, kad neveikia 
Tūkstančiai lietuvių gai- 

■r vėlu. L i

4 44 4 44 4 444444444444 444444*
5 linksmų kalėdų ; jį

Linkime Vi^ii^ns Savo Draiujams ir Kusturneriams
S

R B S T A b ft- A Ji t - R
3239-41-43 S. Halsteti St., Tel. Vietory 1991 g

444 4444 444 44 4 444 4 4444444 44

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ./amtams;

Tel. Kedzie 8902

Mahanojaus
Vilniaus Nenurimsiir.

Daina
V eseilia.
Veseilia
Veseilia
Veseilia

4 4 4 4 4 4 4 4 4444 i4444444444 4 44 
į' ' ■ v LtNkNMl’r KALĖDŲ: '' ' ' ' W

Linkime' Visiems Sabo Di'ddgams ir Klijenlams
• J. KUČINSKAS §

I. ADVOKATAS *
* 2221 W. 22iid St., Tėl. Canal 2552 g 
4 4 4 4 444444444444444444 444 4

3856 Arpher Avė. 
nętoli Ročksvcll St.

Telefoijjis ,įLafay4u<: 6 19 
cinCAdb. iLL.'

1745 South Halsted Street, 
J . , feL.Capal 1547 ;
* ė- 4 Ik 4 ė- ė 4 A 4 4 £ 4 £ # ė- A A 4 4 4 # * i 4

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Kosumeriams ir Rėmėjams

I ARCHER FURNITURE S
* IŠDIR1J6JAI SEKLYČIŲ SETŲ

JOE KĄZJKAIT1S- KAZ1K Savininkas

į 4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 9733 g 
o* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4* * 44 4 4 *4 4 4

4 444 4I-O 44 4444444444444444

B LINKSMŲ KALĖfiŲ *
Linkime Visiems Savo

Draugams ir Kostumeriams 

g DALENO APTIEKA g 
J 4193 Archer Avė., ‘ Tel. Lafayette 1155 
44 444444444444444444444444

4444 4 4 4444 444444444 44444 4 4
* LINKSMŲ KALKJiŲ ♦»

**44440***4 4 4 44444 4 444444
LINKSMŲ KALĖDŲ W

4 444 44444 4 4 4444444 4 4 4444 4 A
į* 'LINKSMŲ KALĖDŲ Wrj Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams l JĮ
E . 4 D. DIIUONAS g
* RUčERNfi ir GROSERNE *.

315 Kensington Avė., Tel. Pullman 0798
4 4 4 44-444 44 4*4444-44 *4 41 *44*

--------------------  4.,. ...................-m--.   ..................................................................................... , „...į.,,.

4 444 4444*4444444444444 4 444
į* ' ‘ linksmų kalėdų 1 jjj

3 AJARUSH-KAUSHILLAS g
AKUSERKA *

* 6109 S. Albany Are*, Tel. Hemloek 9252
4 444 4* 4^44*44 4444 44*444 4 4 4

4 44 4 4 4 4 4 4 4*444 444444444 4*4



NAUJIENOS, Chicago, III.Trečiadienis, gr. 24, 1930

Didžioji Saulės 
Šventė

sarkofagų sienose, šiandien 
stebina savo gražiausia poezi-

(T’ąsa iš 2-ro pusi.) 
kibint į dangų, minių chorams 
gaudžiant, ritualo cercinoni-

Senovės Romos Kalėdos bu
vo vadinamos Salurnalia, ar
ba žemdirbystes dievo žemės 

‘ vaisiaus Saturno šventė; ji 
• taip pat supuolė su Persų

pa.lėkavonės jausmams susi-l “Mi,r<)s švente” ir buvo šven- 
liejant į neapsakomą džiuųa-l lM‘r tr,s <l,c"1,s- ’ Al,ie 

tautos širdis a'tsi-; ,ioinfni-' Killfl,Į's rašoma: Iš- 
užsidesdavo uau- killnės ir nl,r,os (vainikai), 

Taip aprašo|<lovanos svelk">ill>ai. gies- 
;u Kalėdas pada-l,nės mmių procesijos, buvo 

i visų gyventojų klasių papro- 
tvs. šventadienišku minių! 

cs puikumą hym-1 pulkai užplūsdavo gatves; vi- 
Egypto karaliaus si rankų (klasių) skirtumai 
11, gyvenusio ke- buvo paliekami šalyje; nias- 

turioliklanie šimtmetyje prieš I kos (kaukės), maskaradinės 
rėš, fantastiški kostiu- 
groteskiniai (keisti) šo- 
ir paradai priduodavo 

igsmui fantastišką išreiš-
•rlų'žmonių pagarbos ir de-iką. Visi viešieji ofisai buvo 
ilgumo .ir jo imties parašv- Į uždarom i; teismai neveiki*

vimą, visos

ju gyvumu.

uskają erą. Ameno- kept 
maikino visus kitus mai, 
paskelbdamas tikrąjį kini

■r

Linkime visiems savo draugams ir ktiįenlams

A. A. OLIS *
11 S. LaSalle St. Tel. Randolph 0331 **

iveikiname savo vyrų ir tėvelį ANTANĄ RUBLĮ su W 
LINKSMOMIS KALĖDOMIS IR 

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

ANTANAS. VINCENTAS. BRONIUS.
BARIJONA ir ONA BUBLIAI

LINKSMO KALĖDŲ
* »

Linkime visiems savo draugams ir kostumeriams

BRIGHTON PARK RESTAURANT
3955 Archer Avė. Tel. Lafayette 3866

IW

UteA

LINKSMŲ KALĖDŲ • W
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kosiumeriains

* Archer and California Super Service *?
_ _________ > tkkA

4050 Archer Avė., Tel. Lafayette 5019

Linkime visiems sava draugams ir kostumeriams W

V. BAGDONAS g
EKPRESSING - W

5336 So. Halsted St. Tel. Yards 3408 Jį
ir Calumet 3399 Tj

a. t

M4 4 M4 4M M M44 44 4444 4M
►
HBb 
»»
į^kA

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BRIDBEPORT AUTO SALES
JANELIUNAS, Sav.

3222 So. Halsted St., Tel. Victory 4929
MaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaffi

LINKSMŲ KALĖDŲ
~ĮĮ Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

S KAVARSKO MALT EATRACT CO.
A. F. SHILLIM, Sav.

3202 So. Halsted St., Tel.'Victory 1039
M
Hb *

lamai gaudavo visišką laisvę, 
nei vergai buvo leidžiami ne
šini i laisvu žmonių rūbais ir 
naudotis visomis piliečių pri
vilegijomis.

4

, Pareinant arčiau savo šalies. 
Skandinavijoj (dabartine šve-

pačiu melų laiku buvo šven
čiama didžioji Motinos Nak
tis. Taip vadinama ta naktis 
dėlto, kad senieji norsmanai 
skaitė tą naktį pirmąją nak
timi naujų melų, ir nuo tos 
nakties paėjo visos kitos nak- 
tvs. švenčiu bendras charak- v v
toris buvo visai 
Persų ir Romėnų šventę.

Senovės Germanai tą šventę

si i lik jos prasmę, kita — 
Saulės grįžimo, Šviesos ir 
Džiaugsmo gimimo dieną bu
vo labai nesunku pakeisti' 
naujo dievo gimimo diena.

Viena ir kita yra gera, vie
ni ir kili 
priduoda 
reikšmės.
atsiminti

Kalėdoms pridavė ir 
daug simboliškos 
Tik viena reikia 

švenčiant Kalėdas,

vybčs pergalė ant Mirties, št-i 
luinos ant Speigo, Šviesos ant 
amžinos nakties, yra nepaly
ginamai didesnės reikšmes, 
kaip gimimas \ieno žmogaus, 

panašus į i kad ir kaž kaip dievįnamo.

diskai jul, daniškai juul, go
tiškai — gudiškai julcis) tuo 
vardu buvo vadinamas laikas 
tarp pabaigos lapkričio ii 
pradžios gruodžio mėnesių, 
Laike tų Yule švenčių Šiaurės 
žmones atlikdavo iškilmingų 
ugnies šventimo ceremoniją: 
naujo Ugniakuro įžiebimo, ku
riam tikslui kiekviena šeimy- v 
na savo naminėse sukraudavo 
rinktiniu malku lauža ir su c c v

! didelčmis iškilmėmis užkur
davo naujiems metams ugnį, 
kaip simbolį ,kad Saulė, šilu
ma, ir gyvybe nugalėjo. # .

Islandiečiai (kilę iš Norve
gijos) turi savo prosenoviškas 
knygas Eddas, tai yra šiaurės 
tautų šventraštis, kur Saulė 
yra vaizduojama paveiksle 
spinduliuojančio rato, ir Yule 
šventė reiškė pasveikinimų to 
ugnies rato, sugrįžtančio at
gal iš tolimos keliones po pic-

kaikada statytų pa-
Paš lietuvius krikš- 

negailestingai išrovė 
švenčių likučius, bet

JUOKAI
Nepaguodė

— Mieloji, aš norėčiauJis:
būti tavo vyras.

Ji: — Geriau tamsta to ne
norėk.

Jis: — Kodėl?
Ji; — Mano vyras jam me

tai kaip guli kapuose.

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

Pagavo
Pąli: — Aš tau kaitė n tu 

'visai negirdi.
Vyras: — Kaip negirdėjęs, 

- (širdiik, girdžiu geriausiai.
Puti: — Matyt. Aš prašiau, 

‘kad duotum man 200 dolerių 
naujai sukniai, ir tu atsakei: 
“Taip, taip.’’

4 4 4 4a aio a a art a a a rt a a a a ao 
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rinkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
W VALDYBA IB DIREKTORIAI R
į Halsted Exchange National Bank *

Hąlsted St. prie 19th Plače . •
4 4 4444444444444 44 444 44 44 4 4
aaaaaa-aa~aaaaaaraaaaaaaaaaa

LINKSMŲ KALĖDŲ W
Linkime visiems savo draugams ir' pacijenlams

E DR. P. P. ZALLYS H
£ DENTISTAS (M
W 30 E. lllth Street Tel. Pullman 0856 H 
a a a a a a a~aa a aaa a a a a a m a aaa ♦ a
t i fr 11 mnt aaaaa

Linksmiausių Kalėdų Linkime 
Visiems savo kostumeriams, draugams 

ir pažystamiems

FRANK’S BARBER SHOP
FRANK DRUKTAINIS, Savininkas

jjJĮ 2354 W. 68th St., prie Western Avė.
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ai a t
a m a a aa a aa a a a a a a a a a a a a a a a
TJ > V LINKSMŲ KALĖDŲ ■ ė;.. - ' JT
rj visiems savo kostumieriams, draugams ir pažysta- H 

mieins širdingiausia linki ' " S

H/S51 BRIGHTON MOTOR SALES S
(INC.)

TURĖKIT PINIGŲ
Sekamoms Kalėdoms

prisidėdami prie musų KALĖDINIO
TAUPIMO KLIUBO dabar

25c
Į savaitę padarys jus nariu.

Kiti kliubai sulig kiekvieno kišeniaus.

CHICAGO LAWN STATE BANK
3154 W. 63rd Street

Musų pačio lietuvių protė
vių senove, matyt, labai buvo 
turtinga Saulės šventės cere
monijomis. Kad Saulė čia 
buvo centralinis gyvybes sim- 
bolas, gana to, kad šiandien 
nė viena tauta, kurios dar 
taip nesenai turėjo saulės 
kulto palaikų, nebeturi savo 
tautos dailėj saules simbolių, 
o lietuviai dar instinktyviai 
juos vartoja visuose savo au
diniuose, drožiniuose, j skulp
tūroj ir kt. Lietuvos kryžiai 
su stogeliais * ir "įvairus jų 
papuošalai, yra dar palaikai 
Saulei 
minklu. 
čionys 
senovės 
kad jų
prosenovės lietuviams artimų 
kitų* ariškų (arioniškų) gimi
nių. Pavyzdžiui, Druidai, gy
venę kaikada šiaurės Franci- 
joj, turėjo paprotį Kalėdų me
tu puošti namus vainikais iš 
tam tikros rūšies šilų, kuriuos 
jie vadino mistelta (lotyniš
kai viscum album); tas papro
tys ir šiandien pasiliko, ypač 
pas anglus ir amerikiečius, 
iškabinti samanų, šilų, ' šun- 
driekų ir kt. vainikėlius prie 
durių ir langų.

Jau krikščionybei Europoj 
įsigalėjus, Ugniakuro įžiebimo 
ceremonijos dar ilgų laikų pas 
teutonus ir skandinavus buvo 
madoje. Kaimai iškilmingai 
važiuodavo į girių ir prikrovę 
vežimų gražių rinktinių me
džių su didžiausia iškilme ve
žė namo, kur bendrai visam 
-kaimui buvo kuriamas šven
tas laužas. Visi kas pasitik
davo pakely, keldavo kepures, 
vežimui pravažiuojant. Ap
link ugniakurų buvo švenčia
ma pati šventė, su puotomis, 
dainomis, pasakų sekimais, 
šokiais, džiūgavimais, žaislais 
ir įvairiais sporto “geimais’*.

Krikščionybė Kalėdas pra
dėjo švęsti tik nuo penktojo 
šimtmečio Kristui gimus. Tik 
apie 300 metų po Kristaus su
žinome, kad Dioklecionas už
klupęs Nikoinedijoj krikščio
nių draugijų švenčiant Kalė
das, kaip Kristaus gimimo die
nų. šiaip ligi pat 5 šimtme
čio ,vieni krikščionys Kristaus 
gimimo dienų švęsdavo gegu
žes, kiti balandžio, kiti sau
sio mėnesį.-

Pritaikyti Kristaus gimimo 
dienų Kalėdoms buvo leng
viausias dalykas, nes tai buvo 
viena jau nuo amžių įsigyve
nusi šventė, bereikėjo nerkei-

3962 Archer Avenue < M
, . 'Lafayette 6606.- : ' )|k

JOHN LASKY v KARL .AVAINORIUS |įĮ
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M. J. KIRAS MOTOR SALES
PARDAVINĖTOJAI CHRYSLER IR 

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ
3207 S.^Halsted St. .

<4*

Tel. Calumet 4589
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Linkime. Visiems Draugams ir Kostumeriams

M. ROZENSKI
REAL ESTATE >

m
uul

J • - ,
Tėnujkit! Ofisas naujoj vietoj > W

' ■ H
6812 S. Western Avė. Tel. Prospect 2102 [jj

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27WHITEHAl.L ST. 248 WASHIN&TON ST. 150 N. LA SALLt ST. 
NEW YORK, N.Y. BOSTON,MASS. CHICAOO, I LL

—j. VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ
Tiktai vieninteliu Lietuvon .Juros Keliu.

per KLAIPĖDA
'' Gręllns susisiekimas via Koponhngon
Puikus Laivai — — Ganėtinai Gero Maisto
švarumas ir Patogumas — Malonus Patarnavimas
Laivų Išplaukimai Iš N e w York:

Oscar 11 .......... ....... Jan. 6 Hellig Olai) ........... .. Jan. 3 1
United States .... .... Jan. 24 Fredirik VIII ........ Feb. 14

I

Specialiai Brighton Parkui
Didelis Pasirinkimas Kalėdinių Dovanų

Gražiausių spalvų kaklaraiščių, šalikų, marški- 
. nių, nosinių, petnešų ir diržų.

Visokio didumo ir spalvų skrybėles, kepurės, 
apatiniai drabužiai, sveteliai ir kojinės.

Geresnės kokybės, didesnės Vertės, 
gražesnių spalvų.

BERNARE) PETKA’S
MEN’S FURNISHINGS

4 171 Archer Avė., arti Richmond St.
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PRAMOGA IR ŠOKIAI
COLISEUM’E 

WABASH AVĖ. prie 15-tos GATVĖS 

Šokiai nuo'9 vai. vak. iki aušrai 
Daug smagumo. Pilna juokų

“Phil” VValtcrs ir jo ritmo karaliai.

Gėrimai — Kiek jus galit; išgerti — Malonumai — Suvenirai 
Triubos — Baliunai -r—. Sirenos — Konfetti — Serpentinas

Viskas už ekonomiška kaina
• • . $1.00 asmeniui

PHONE DEARBORN 8515

M

— . Į Į—M . .. —iHt

KALĖDŲ
Dovanos Visiems!

NAUJOS ŽEMOS RADIO KAINOS
'f"* —*fw* *<w* •fw» *rw* *'wa «<n w f.

$56.00

1931 Modelis Radio Screcn Grid $39.00
Nuolaidos ant Zenith

Radio, Lieka tik $95.00 
ant Vietor ir Columbia Kombinacijų, JOviUv 9 Tubų Naujas Radio už $79.

$135.00Nauji Pianai po

Dykai prie Kiekvieno Radio Graži Lempa.
GALITE UŽMOKĖTI KITĄ METĄ

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonai BOULEVARD 4 705
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1739 South Halsted Street
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 P*r y c d r ir* Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year iū Chicago

3c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ....................................
Pusei metų ............................
Trims mėnesiams ................
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ..................

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........................
Savaimei ....................................
Mėnesiui .................. „............

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

dar tebėra plati dirva. Ją sudaro, veikiausia, valdžios 
nesugebėjimas aprūpinti gyventojus reikalingomis pre
kėmis.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7tb, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of March 
3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant sek
madienius. Leidžia “Naujienų” Bendro
vė 1739 So. Halsted Sr., Chicago. III. 
Telefonas Roosevelt 8500.

.. 18c

.. 75c
Suvienyto.. Valstijos*, ne CbicjgaJ, 

pairu t
Metams ........ t............. .. ..............  $7.oo
Pusei metų ..................................... 3.50
Trims mėnesiams ......................... 1.7 5
Dviem mėnesiams ......................... 1.25
Vieham mėnesiui .................................. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........................................   $8.00
Pusei metų ...................................  4.00
Trims mėnesiams ......................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

REIKŠMINGA UŽPALIU-VYŽUONU APY- 
. LINKĖS “PLEČKAITININKŲ” BYLA

DAUGUMA GYVENTOJŲ MIESTUOSE

Cenzo (žmonių surašinėjimo) biuras Washingtone 
paskelbė, kad 56.2 nuošimčiai Jungtinių Valstijų gy
ventojų gyvena miestuose. 1930 m. žmonių surašinėji
mas rodo, kad ši šalis turi viso 122,775,046 gyventojų, 
iš jų 68,955,521 asmuo yra miestiečiai ir 53,819,525 so
diečiai.

Prie miestų cenzo biuras neskiria miestelių, turin
čių mažiau, kaip 2,500. Bet nėra abejonės, kad ir mies
teliuose nemažą dalį gyventojų sudaro miesčionys, o 
ne sodiečiai, ypač miesteliuose, kurie guli šalia didmies
čių. Daugelis žmonių, kad ų* apsigyvena tokiuose mies
teliuose, bet jų užsiėmimai yra didmiesčiuose.

Taigi miestiečių skaičius tikrumoje yra daug di
desnis, negu tas, kurį rodo cenzo biuro skaitlinės.

Ir miestų gyventojai be paliovos auga. Nuo 1920 
iki 1930 metų jisai padidėjo 5 nuošimčiais.

Į miestus žmones traukia sparčiai besivystanti pra
monė ir prekyba, kitaip sakant, kapitalo augimas. Že
mės ukyie kapitalas akumuliuojasi (auga) daug lėčiau, 
negu industrijoje.

15 METŲ KALĖJIMO FAŠIZMO PRIEŠAMS

Aštuonių inteligentų byla Romoje tęsėsi tik keletą 
valandų ur pasibaigė dviejų kaltinamųjų pasmerkimu 
15 metų kalėjimo.

Nuteisti yra Renzo Rendi ir Mario Vinciguerra. 
Penkioliką metų kalėjimo jie gavo už tai, kad jie pri
klausė “Nacionalei Laisvės Sąjungai”, kuri laiškais ve
dė agitaciją prieš juodmarškinių diktatūrą Italijoje.

Nuteistieji yrą literališkų pažvalgų žmonės. Jie no
ri, kad Italijoje butų atsteigta parlamentinė tVarka, 
panaši į tą, kokią gyvuoja daugumoje šių dienų valsty-

Italijos liberalai yra įsitikinę, kad fašizmui anks- 
čiaus ar vėliaus ateis galas, nes juo toliaus, tuo ekono
minė ir finansinė krašto padėtis darosi sunkesnė. Bet 
liberalams rupi, kad, fašizmui sugriuvus, valdžia nepa
tektų į kokių nors “kraštutinių radikalų” rankas. Už
bėgti tam už akių, jie bando palaikyti tarp savęs ryšįy 
idant, reikalui atėjus, jie galėtų pakreipti dalykų eigą 
į ramesnę vagą.

Tečiaus diktatorius MtisSolini, dvejetą jų sučiupęs, 
baudžia penkiolikos rtietų kalėjimu! Tdi rodo, kad fa
šistų viršyla yra pilnas bainiės. Stipri ir savim pasiti- 
kihti’ valdžia visai nepaimtų, ką apie ją kas rašo laiš
kuose.

Bet diktatoriai visur vienodi, Rusijbs Stalinas per
sekioja savo priešus taip pat žiauriai, kaip ir Italijos 
Mussolini.

CHICAGOlE surašinės bedarbius

Federalinės valdžios įsakymu, ateinančių metų sau
sio mėn. 15 d. Chičagoje ir devyniolikoje kitų Ameri
kos didmiesčių bus bedarbių surašinėjimas. Surašinė
tojai eis per stubas, rinkdami žinias apie bedarbius to
kiu pat budu, kaip kad šiemet darė visuotino gyvento
jų surašinėjimo laiku cenzo darbininkai.

Gal tai ir bus naudingas darbas, bet keista, kad 
Valdžia sugalvojo jį tik dabar atlikti. Ką gi veikė iki 
šiol darbo departamentai Washingtone ir atskirose val
stijose? Jau keturioliktas mėnesis, kaip Amerikoje 
šiaūčia nedarbas, o dar iki šiol valdžia nežino, kiek yra 
bedarbių.

PRIVATINĖ PREKYBA RUSIJOJE

Telegrama Iš Maskvos praneša, kad šiais metais 
^operacijos Sovietų Sąjungoje turėjo , šešis bilionus 
dblerių apyvartos, lai sudarą 66 nuošimčius visos vi
dujinės prekybos. Likusiąją dalį prekybos atlikę priva
tiniai pirkliai. , * • ’

Taigi apie trečdalys prekybos Rusijoje dar tebėra 
privatinių pirklių rankose, riežiurint to, kad privati
nius biznierius valdžia žiauriai spaudžia, jų turtą kon
fiskuoja ir skii'įa jiems visokias bausmes. Jeigu priva
tiniai pirkliai padaro biznio už 3 bilionus su viršum 
dolerių (daugiau, kaip už 6 bilionus rublių) tokiose ap
linkybėse, tdl matyt, kad privatiniam bizniui Rusijoje

Daf pereitais * metais Užpalių 
tautinių organizacijų žmonės, 
kai kdrie šauliai ir kaip vie^ 
šosios, taip ir slaptosios polici
jos agentai nustatė, jog vieti
niai "kairieji” arba kraštuti
niai kairieji (kultūrininkai, 
jaunimiečiai ir panašus) esą an
tivalstybinio nusistatymo ir vei
kimo žmonės. Pradžioj norėta 
keletą iš jų komendanto parė
dymu ištremti. Vėliau sumany
ta jiems sudaryti bylą. 'Kovo 
15 d. buvo suimti tos apylin
kės, gyventojai:

Dudlauskai Antanas, Jenas ir 
Kostas, Juozas Žvironas, Jonas 
Ni&nvajuška, Jonas Kemeklis, ir 
mokytojas Antanas , Patamsis 
pasodinti į Utenos sunk, darbų 
kalėjimą. Tardė juos krimin. 
policija, paskum — Panevėžio 
apyg. t. tardytojas, pagaliau 
kariuom. teismo prokuratūra 
surašė kaltinamąjį aktą. Visus 
kultino: 1) sudarius plcčkaiti- 
ninkų organizaciją, kurios tiks
las — ginkluotu keliu nuversti 
esamą Lietuvos valdžią ir val
dymo tvarką, 2) ruoštis teroris
tinius aktus prieš Užpalių tau
tininkus ir 3) platinus plečkai
tininkų literatūrą. Prie bylos 
prijungta bent keliašdešimts 
platinamos literatūros pavyz
džių—spausdintų užsieniuose ir 
vietoj su šapirbgrafu gamintų; 
granata, revolvefis, šoviniai.

Teismui pirmininkavo pulki
ninkas, Budrevičius, prokuroras 
—majoras Gudavičius. JTeisia- 
muosius solidariai gynė advoka
tai L. Butėnienė, M. Sleževi
čius ir P. Guzas ir atskirai dar 
J. Žvironą—Ivanenko.

Bylos faktai
Svarbiausias bylos liudytojas 

Jakšys Napalis iš savo gero 
kaimyno Dudlausko Antano ne
aiškių kalbų ir įtartino elgesio 
patyrė, jog esama slaptos gru
pės ar kompanijos. Taip pat 
iš jo sužinojo, kad pas Nama
jušką laikoma granata; su ku
ria norima susprdgdinti Už
palių tau'tinmkų susirinkimą — 
atkeršyt priešingo nusistatymo 
žmonėms, be kita ko'trukdan
tiems jiems veikt. Tarpininkau
jant Užpalių tautininkų šului 
(ir viršaičiui) Gladučiiri, būrio 
vadui (ir valsčiaus sekreto
riui) Tamošiūnui, Jakšys apie 
tai painformuoja apskrities 
viršininką p. Motiejuną-Valevi- 
čių ir kriminalines policijos 
punkto vedėją p. Tomkevičių. 
Pastarojo instruktuojamas to
liai veikia. Prisimeta plečkai
tininkų ir draugaudamas ’su 
Ditdlausku A. patiria tikrų 
plečkaitininkų darbą: plečkaiti
ninkų pavardžių neišgavo, bet 
pats įsitikino, literatūrą plati
nant nematė ir nepačiupo, alė 
vėl įsitikino ir kitiem padėjo 
įsitikint, kad ją teisiamieji pla
tino. Už tai gaudavo mėnesi
nį atlyginimą—50 litų.

Atlikus . paslaptingas kelio
nes, baisioji granata atsidūrė 
pagaliau paties sėklįo JakšČio 
namuose: A. Dudlauskas jam 
atnešęs, kad paslėptų ir laiky
tų, kol pareikalaus atgal. Tai
gi pat A. Dudlauskas įdavęs 
sėkliui 30 egz. “Pirmyn”, ir 
prašęs juos išplatinti. Jakšys 
nuolat laikė kontaktą su savo 
viršininku Tomkevičium, kuris 
liepė Jam klausyt Dudlausko 
nurodymų. Teismo prokurorui 
reikalaujant, • užprotokuluotas 
faktas, kad
KHtnin. polic punkto 
TMhkevičuus sutikimh 
rėdymu seklys Jakšys
baKštė Vyžuonių apylinkėj “Pfr- 
iriyh” 26 egz. ir nesurinko; taip 
kpid apylinkes gyventojai galė
jo juos skaityti.

Tai padarė neva tam, 
plečkaitininkams įtiktų.

Ilgą laiką itariaitiuosius sčkė

vedėjo

N. iš-

policija, šauliai, dežiuravo nak
timis ties jų kiemais, darė kra
tas, dviejų šeimų išmatavo vi
sus batus, kad sutikrintų su 
pėdsakais, bet vis be pasekmių. 
Tuomet sugalvotas būdas gau
ti neabejotinos medžiagos.

Kovė 15 d. pavakarį seklys 
Jakšys, savo viršininko diriguo
jamas, nuneša pas Dudlauską 
Antaną granatą ir “Pirmyn” 4 
egz. Bet Antano nėra namie: 
jis išėjo pamokoms į Užpalių 
miestelį (per 4 km.) pas mo
kytoją Patamsį. Nesulaukęs 
baisią medžiagą palieka bro
liams Jonui ir Kostui, kad tie 
perduotų Antanui.

Už valandos-kitos
Krečia visą Užpalių apylinkę.

Krečia ir Dudlauskus. Anta
no nėra. Jonui pavyksta kratos 
metu granatą ir “Pirmyn” iš- 
gabėnt į išeinamąją vietą. Agen
tai ieško granatos, literatūros, 
visą naktį .kamuojasi, nervina
si ir neranda. Paima tik Antanė 
šaulio teisėmis laikomą revolve
rį. Pas Namajušką paima keliš 
senai laikomus revolverio šo
vinius, pas Žvironą — vokišką 
revolverių reklamą. Pas kitus 
— nieko ypatingo.

Poiias Tomkevičius vėl gud
riai sugalvoja: su Dudlauskais į 
cypę pasodina seklį Jakšį,, ku
riam kaimynai, nieko blogo ne
manydami, pasisako, kur paslėp
ta granata. lĮytą vėl tęsiama 
krata. Išeinamojo] vietoj iška
sa granatą, o iš pečiaus pe- 
čiorčs, kuria, per naktį gerai 
iššlavė kiti agentai, pats Tom
kevičius ištraukia į kumščius 
sugniaužtus kelis numerius 
“Pirmyn”.

Grahafta ir “Pirmyn” “rasta” ' z \
Septyni vyrai sėdi daugiau 

kaip’ aštuoniūs menesius kalė
jime. Ant parankos nepaleid
žia. Gauna keliolikoj puslapių 
surašytą kaltinamąjį aktą, ku
rio bent keli straipsniai grąži
na mirtimi.

Per teismo salę pereiną dau
giau kaip dvidešimt liudytojų, 
pradedant tipingais sermėgiais 
kaimiečiais, baigiant šauliais, 
valsčiaus, pašto ir kiek viešos, 
tiek ir slaptos policijos ’ atsto
vais. vKonstatuojama, kad apy- 

■ linkėj buvo kieno tai platina
ma nelegalė literatūra; ji pla
tinta ir vėliau, jau teisiamuo
sius suėmus. Bet nieks neparo
dė, !<ad ją būt platinę kas iš 
teisiamųjų. Tik kai kurie po
licijos atstovai įsitikinę, kad ją 
platino tie, o ne kas kitas. Ki
ti liudytojai, iš šaulių ir tau
tininkų tarpo, seniau turėję 
tvirtesnių įsitikinimų’, dabar 
teisme jų nustoja ir sakosi, liė- 
žiną, ar neatsimeną. Bet užtat 
kriminaline policija nuolat tu
rėjo tikriausių žinių, kur buVO 
literatūros sandėliai, kas kaip 
ir kada ją platino, žinojo pa
slaptingas granatos • keliones, 
bet kodėl tai nesirįžo jų sd 
httkalsdamais savininkais pa
čiupk Nė vieno fakto! Bet dž 
tat kohstutdota, kad ji pati rib- 
šiojo granatą ir taip barstė 
“Pinnyn”, kad kiti galėjo skai
tyti.

Dar nusikalstamumo įrodymdi

Daugiausia buvo kaltinamas 
A. Dudlauskas. Kiti — tiek, 
kiek apie juos seklys sprendė 
iš pastarojo neaiškių kalbų. Bd- 
ta dar kitokių davinių. Pavyz
džiui, Juozas Žvironas Užpalitį 
polic. v-ko padėjėjui iš pirmo 
žvilgsnio panašus atrodė į k6- 
munlstą; be to, jis pradžioj 
gražiai sugyveno su pavyzdih- 
gu šauliu Zaranka, jam žiravO’ 
vekselius, paskum
laiko prddejo pykt, žadėjo nd- 
nuodyt jo šunį ir 
ar netykojo naktį 
su žibančiu revolveriu. Mokyto
jas Patamsis dažnai bodllravo

su A. Dudlausku (mat jį du 
kart per savaitę mokė); to pa^ 
ties padėjėjo 
ku parodymu, 
k u būdamas, 
tamsis galėjęs 
kiu chuliganišką vardą turin
čiu Dudlausku. Apie Kemeklį 
iš tolo nugirsta, kad esąs gėras 
partijos <lar-bin inkas. O kai clel 
Ant. Dudlausko, tai jis toks 
išdykėlio, kad vis juokęsis Iš 
šaulių, einančių sėklių parei
gas; ką sutikęs iš jų Važiuo
jant su tučiais vežimais, nuro- 
dydavęs vietą, kur esą litera
tūros kalnai; pats sakęsis esąs 
plečkaitininkų ir kvietęs jį gau
dyt, kad? pinigų uždirbtų, ir tt. 
Bendra# visų suimtųjų butą 
kairių žmonių, nesidėta į tau
tininkų organizacijas ir kitų su 
kitais paslaptingai bendrauta, 
ypač per vakaruškas ir jauiii- 
mo sueigas.

Prokuroras palaikė kaltinin
kus pirmon vieton išskirdamas 
Ant. Dudlauską, J. žvirną, J. 
Namajušką ir J. z Kemeklį. 
Teisiamieji visai nekalbėjo. Tik 
trumpai paneigi jiėpi peršamus 
kaltinimus. Ant. Dudlauskas, 
Šaulys, priminė, kodėl ant jo 
piktas šaulys Zaranka: buda- 
riias šaulių būrio valdybos pir
mininku, /viešai įspėjo Zaranką 
dėl nedoro elgesio. Mokyt. Pa
tamsis pabrėžė, kad jis nė tik 
kad ne teroristas, bet vaikus 
mokydamas, skiepija kur gali
ma prievartos kenksmingumą ir 
pats nepraktikuoja girinių 
bausmių.

Visi gynėjai, advokatai, ge
rai išgliaudelėjo įsitikinimais 
paremtus faktus,* - atvaizdavo 
nuostabią tariamųjų faktų lo
giką ir prašė teismą visus dau- 
giaus kaip 8 mėnesius kalėji
me varginamus 
teisinti.

Be kita ko—
L. Purėriiėnė 

šaulių pareiga 
politinius įsitikinimus, sekt po-* 
litinius prasikstftėliifs ir gau
dyt juos.

P. Guzas niipiešė vaizdą,
kali ši byla natūralių
kainho jadninlo 
kų nėšiitikimų.
vakaruškos skiriasi nuo priėŠ- 
kaririių: ahuorriet ginčus baig
davo kurhŠČf^vififai it šori# ka- 
šymai, dAbar — iš jų išdygsta 
galimas šiais laikais politinis 
.kėršiavirhds šu skaudžiom pa
sekmėm. P. Gužas pV-ašc teis
mą

padaryti viėrią kąf-
ta tirikarinį išvadų dėl pi na
šių bylų sudaryriio Kiido.
At. Sležėvičius daY kartą gra

žiai suryškirio faktu virtyričš 
siutus ir pabrįežė, koki vaidme
nį suvaidino Čią ideologijų ko
va: tauiinirikų iš vierids prisės 
ir liberalinės iš antros, tos, j 
kurią telpa, pradedant ūkinin
kų partijos, liaudininkų nusi- 
štatymb ir baigiant šocialdemo- 
kratiško galvojimo žmonėmis.

Teismas perskaitė trumpą 
Sprendimą: •

Viši kaltiniame ji išteisti;
Klausant šią bylą; prisimena 

pavasarį nagrinėtą Alf. Jakp- 
bėno ir kitų “plečkąitininkų” 
(taip pat visų išteisintų) byla, 
kur figūravo paslaptingos lite
ratūros krepšio kelionės. Tai 
benė antroji viešai nagrinėjama 
ir reikšmingai pasibaigusi byla.

Taip ir prašosi— , 
—giatia tokių bylų;

—A; Ringys.
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nuo kurio

kad
net kažin 
už kapsto

Barzdos raštiš- 
tik plcčkaitinin- 
inteligėntaš Pa
bendraut su to-

jaunuolius iš-

apsistojo ties 
sekt piliėčių

vakaruškinih- 
Tik Šio laiko

—-

JIS SUGRĮŽO Į
Į (APYSAKOS FRAGMENTAI) <

ALA . A A A A AA A J

(Tęsinys)

Žvilgsnių

eilinis da- 
atsakinėjo

Vis dėlto

sisekusią dramą : 
strėlės” —. pridėjo.

—Tai paprastas 
lykėlis — kukliai 
Justais.

•—Na, jau na!
sveikinu ir linkiu gražios sek
inės o dar gražesnės ateities! 
—ir tvirtai paspaudė ranką!

—Reiks susirasti leidėją ir 
atiduoti nekurtuos rašinius 
spaudai.

—Rutinai!

atviro 
tyliai 
molo

„ Sėdi Jakubėnas prie 
lango ir žiuri tolumon, 
niūniuodamas pamėgtą 
diją...

—Justai! — bene vėl užsi
svajojai?... šį vakarą pianis
tės p-lės Elės Mačernytės 
kbhfcertas! — vos Įžengęs vi
dini prabilo Valys ir prievar
ta pagriebęs Jakubėną kelius 
kartus su jo apsisuko. Džiaug
smas vėrŽėsi išorių...

—Ęisi?
—Žirioma! bet ir tu kartu!
—Ir aš būtinai? — pusiau 

šypsodamasis paklausė 
tas.

--Abejonės nėra! — ji 
kvietė...

—Mane?!
—Taip. Tave ir mane!
—Hm... Vis dėlto... Tu 

kiesi? v
—Nieko panašaus, visai

rimtai — patvirtino Valys.
I —Vis dėlto... Hm... Na (ai 
kas čia tokio ntiostabaus?

‘ —Nuostabaus? Ne tai, bet 
įdomu!. Ir tu gi turėsi garbės 
it manau gal džiatigsnio pa
žinti naujos pažĮstainos talen
tą !...

Ų----Man viskas čia fdontu,
liet tau gi... Įganau kas kitas

Jus-

pati

juo-

—Tik jau be ypatingu dvi-

-r-NesiginčysiU daugiau, nra- 
tfltli pyksti! Vėl juokas paga
vo, bet tuojau susigriebė ir 
ėmč n i tini uoli...

Nuėjo...

užliejo apgaubė, tyla...
Visų akys nukreiptos regyk

lom..
Įėjo graži ji, žydinčiom lu

pom ir šviečiančiu veideliu, 
gražiu plonučiu rūbeliu... Įėjo 
laisvai kaip prityrusi pianistė 
ir sėdo prie piano...

...Staiga ėmė juruoti Švel
nus, žąvėją melodijos tonai it 
juros bangos nuostabiu šla
mėjimu išdidžioj vakaro ty- 
Ibj...

Plaukia, siūbuoja ir skver
biasi širdin paliesdamos slė
piningiausias sielos stygas... 
Plaukia, tvinsta, liejasi... Tai 
audra sukyla, tai tarytum 
gamta pragiedrėja ir vėl ty
liai tylutėliai plaukia tolyn 
tik lyg garso aidai... 
šnybždanti, kuždanti
salė tapo it dievina garsų ka
ralija...

...Visi visa pamiršę godžiai 
skęsta toje garsų juroje, tai 
audringoj, tai ramioj, bet taip 
ža vejančioj...

ką tik 
gyvoji

skrėja gyvųjų gėlių bukietai 
ir audringų aplodismentų 
banga suūžia...

Ji išėjo scenon tyli ir rami, 
linktelėjo galvute publikai ir

sūšnybžda— Žavėtina!
Jakubėnas...

—Ach taip? Aš gi maniau, 
kad tau visa paprasta, — ir 
nusišypsojo Valys.

—Žavėtina! —dar pakarto-
t •JO-

tave vilioja ir džiūgauti vėr-i IS1 užleido vielas.
nusijuokė Jiištas. (Bus daugiau)
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JOHN ttILLiAMS .
ir visa tVOLF’S Organizacija

• . linki Jums

LINKSMŲ KALfiDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

4211 Archer Aveihiie
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkitne Visifems SaVo 

Draugams ir Kostūmeriams

F. G. LUCAS and CO
REAL ĖST ATE

410S Archer Avė.
Tet. Lafayette 5107
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... LINKSMŲ KALĖDŲ 
Litikifrie Visiems Savo Draugams 

ir Kostūmeriams
Valdyba ir Direkcija

PEOPLES NATIONAL BANK 
and TRUST COMPANY 

of CHICAGO
47th Stfeet and Ashland Avenue
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Cicero! Cicero! Cicero!
Raudonosios Rožes Kliubas duoda4#

BUDRIKO

Pasveikinimą
Sventese

kliubo remė- 
ir Laimingų

•<
4# 
401
v*jH

ant trumpos
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rekordai

Butinis

žaronas ir Groja

Padaolos Gripą

IM ■ ■■M I —

#-
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Yotko Orkestrą
Witkow Orkestrą

Palaslu GraH

telėfo- 
viską

Klimai Orkestrą 

KapuiUlmlrJal Tivų 
Laivini

Užiavanioi 
Llnoninb

Reginos Polka 
Aofeo livlti Polka

Ant tėvelio dvaro
V-14026 Į Seoriiiivas 

šv. Marijos Lletivlg Choras

Padaužas Gropi
( Motule Mano 

V-140161 Pirmyn į kova
Į Sv. Marijos Lletivla Choru

v J *"*»«!■ Medinos V-14001 j gmigt Kurai(tš

Manyto— Polka 
V-14036į Mandrooliij—Polka

{Redlo Polka
Bevardi—Polka ,

Chleagos Vesolla Orkestrą

.. . I Pilietybes popiera •¥•140321 yyfg Vlrja| Saot jonas Ir Varaitle

NAUJAUSI V I O T O R
10 inch, Llsto Kainos 75ę 

f GERSIM, Broliai, Vllavoslm V-14040į 2YDU BEDOS 

„ ,.A, < Diemantas Polka <•14041 j Gl|ynai poika

V-14042 J 

V-14029 į 

V-14023 j

NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Muzika
-Rašo I)r. A. M on tvidas

Kalėdų Eglaitę
IR LINKSMĄ ŠOKĮ 

KALĖDŲ DIENA, GRUODŽIO 25 D.
7:30 v. vak. .

Lietuvių Liuosybės Svetainėje
14th St. ir 49th Court, Cicero

Per eilę metų kliubas duoda Kalėdų party savo nariams ir 
draugams veltui, tai ir šį metų, bedarbės laiku, sueikite visi pasilinks
minti drauge ir pamiršti visus vargus ir blogumus nors 
valandėlės — Kalėdų dien^.

Prie tos progos sveikiname Kliubo narius, biznierius, 
jus ir visus lietuvius, linkėdami visiems Linksmų Kalėdų 
Naujų Metų.

KOMITETAS
V. PAULIUS. J. KLIMAS, K. P. DEVEIKIS

Visuomet atsargus, bet nepa- 
taikaujantis ir savo srities gi
lus žinovas Edw.ard Moore, Chi- 
cagos Tribūne muzikos kriti
kas, rašo: “Vargiai kas ginčys, 
kad kolegijos ir universitetai, 
nežiūrint ką daugiau jie daro, 
vadovybės muzikos tobulinime 
.neužima. Ar todėl, kad sutvar
kymas yra klaidingas, ar kad 
muzikai nesiseka žydėti akade
miškuose pavėsiuose, bet tiesa 
pasilieka, kad žymieji jauni mu
zikai yra tie, kurie išsilavino 
kur nors kitur, o ne kolegijoj.”

Universitetų didžiuma muzi
kos mokyklų visai neturi. Tu
rintieji ją laiko lyg antraeiliu 
reikalu: priima studentus su 
šiokiais-tokiais kreditais, su ku
riais nepriimtų į kitus depar-

H

Ir muzikos mokytojai ir mu
zikantai Amerikoj, išskyrus 
kelis, kelia triukšmą prieš me
chaninę muziką-fonografą, ra
dio ir movietoną. Jų ekonomine 
būklė tapo paliesta ir jie turi 
teisės rėkauti. ' Publika te- 
čiaus yra patenkinta, nes ji 
niekad negavo tiek muzikos ir 
dažnai geresnės, kaip dabar. 
Mechaninė muzika nesidaro be 
kompozitorių ir muzikantų. Ge
resnieji gauna vietas jo, 
mose, pasitaiko
tiems įsibrukti. Didžiuma kom
pozitorių ir muzikantų pokari
niais laikais buvo pradėję šerti 
Amerikos publiką iikru jovalu. 
Pradžioj jiems sekėsi, bet kuo
met kiekvienas gatvių šlavėjas 
tokios muzikos galėjo išsilavin
ti į 20 lekcijų, 
kentėti už savo

kis muzikantėlis negalės jos 
apgaudinėti. Iki šiol daugelis 
tapdavo kompozitoriais ir muzi
kantais iš užgaidos, o ne ta
lento. Net Kansas Universite
to muzikus mokytojas C. Skil- 
ton, kuris tiki, kad Amerika 
pasižymės savais kompozito-

• Jriais, sako, kad: “vieną garbin
ga Amerikos orchestra nesenai 
važinėjosi po Europą, vienok 
nedrįso nė vienam programe 
groti bent vieną amerikonišką 
kompoziciją”.

Musų kompozitoriai ir muzi
kantai garsingi tik namie.

444444444'4 444 444444444 4 44 4 
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fir-
net ir pras- m

v. rnvLiuo. j. ivunvino, r. ulvlhmo •
tamentus; mokinio- systema
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KALĖDINIAI RADIO PROGRAMAI
Jos. F. Budriko krautuvės rytoj. Kalėdų dienį, duos du labai gražius 

Kalėdinius programos per radio

1 iki 2 v. po piet iš WCFL stoties
970 kilocykles

7 iki 8 v. vak. iš WHFC stoties
14 20 kilocydes 

PASIKLAUSYKITE JŲ!

Siųsk Kalbanti

Koks džiaugsmas jūsų gimdytojams ir draugams 
gauti rekordą su tavo ir tavo šeimynos geriausiais 
linkėjimais!

Rekordus galite padaryt namie.
Atlankyki! mus šiandien!
Mes jums parodysim kaip

Nauja
Victor

RE-57 $285.00 
Be Radiotroną.

Rekordų Darymo

Electrola
Lengvi išmokėjimai. Jūsų 

seną radio priimsime aug- 
§čiausia kaina.

tinga; apie sudarymą gabaus 
fakulteto menkai rūpinamasi. 
Didžiuma gabiųjų muzikos mo
kytojų mokytojauja pas save. 
Nestebėtina, kad muzikos kon
servatorijas arba kolegijas bai
gusieji nepasižymi muzikos pa
saulyj. Nacionalė Muzikos Mo
kytojų asociacija, kurios suva
žiavimas įvyks šio mėnesio pa
baigoj St. Louise, tarp kitko 
svarstys ir apie muzikos mo- 
kimą kolegijose ir universite
tuose. Bus profesorių, moky
tojų. Bet pats jos pirmininkas 
TIoward Hanson sako, kad tap
ti asociacijos nariu labai leng
va. Visi užinteresuoti muzikos 
auklėjimu 
šalyj gali 
mą, jeigu 
adresu: 
Swarthout, 
University 
rence, Kas. ši organizacija yra 
54 metu senumo ir* yra visos 
šalies muzikos mokytojų orga
nizacija. Vienok nors ir švilp
ti tinkamai nemokėtum ir apie 
muziką nieko nesuprastum, ga
li tapti jos nariu, reiškia “mu
zikos mokytoju’^.; Jeigu pati 
svarbioji muzikos vadų orga
nizacija dar tokius šposus da
ro, galima numanyti, kaip pa- 
krykęs yra muzikos reikalas 
Amerikoj. Paeini kelis blokus 
Amerikos mieste ir vis randi 
naują “School of Music”, arba 
“Conscrvatory of Music”, arba 
“College of Music”. Daugelyj 
jų mokytojauja buvę barzda
skučiai, kriaučiai ir šiaip šiek- 
tiek vieną-kitą instrumentą var
tojanti, bet nieko kito nežinan
ti muzikanteliai. Vieni jų gar
sinasi carui, kiti sultanui, tre
ti Persijos šahui birbinę. Kiek 
geresnėse mokyklose irgi tin
kamo sutvarkymo nėra, tik 
bandoma kiekvienam kandida
tui įkalbėti, jog jis labai talen
tingas ir kaip galint dau'giau 
iš jo pinigų gauti. Universite
tas butų labiau patikėtina vie
ta, bet ir čia muzikos srytis 
arba apleista, arba bile kaip 
tvarkoma, ir dar nelengvą iš
tirti, kuriame universitete jos 
reikalas tinkamiau pastatytas. 
Neveltui talentingieji mokiniai

irucifie aud Atlantic Photo]

Leit. Lloyd Ruth, pasižymėjęs 
didžiajame kare Amerikos avia
torius. Praeitą savaitę jis aero
plano katastrofoje netoli nuo 
Minneapolio užsimušė.

susiranda gabius mokytojus ir 
lavinasi privačiai.

Tėvams, kurie nori vaikus 
leisti muzikos lavintis, ir mo
kiniams yra keblu orientuo
tis

gausite tinkamą patarnavimą. 
Visus radio parduodam lengvais išmokėjimais. 
Dykai demonstravimas jusų namuose.

zMsilankykit i musų krautuvę arba pašaukite 
nu, musų atstovai atvažiuos į jūsų namus ir

3417-21 South Halsted Street
ntlevard 1705

jie pradėjo 
griekus”.

fonografą rei-

LINKSMŲ KALĖDŲ'
Linkime Visiems Savo

Draugams ir Kosti'imeriams

Valdyba ir Direktoriai

#'1

Kalbant apie 
kia pasakyti, kad tai yra ge
riausias dalykas. Užrekorduoja- 
ma muzika tokių virtuozų ir 
orchestrų, kuriuos gaila butų 
prarasti. Kas galėtų aprašyti 
Karuzo ba|są, jeigu jis nebūtų 
užrekorduotas ? Net ateities 
gentkartė galės ji girdėti.

Jeigu mechaninė muzika bus 
tinkamai tvarkoma, ji įpratins 
publiką be muzikos neap.se.iti, 
ištobulins jos skoni ir bile ko-

UNIVERSAL STATE BANK

3252 Soo Halsted Street
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Draugams ir Koslumeriams
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*ŠIS DRAUGINGAS

BANKAS
LINKI JUMS

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR
*

PASEKMINGŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METU
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.K*PETER BARSKIS
FURNITtJRE IIOUSE

Linkime Visiems Savo
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LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime visiems savo draugams 

ir kostumeriams
i&k

ir jos programų šioj 
gauti narystės diplo- 
jie pasiųs $4 šiuo 

Dean Donald M.
School of Music, 
of Kaušas, Law-

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
1 4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
rietimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Miisu che* 
miksų pagalios surado sustata 
kurą ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Žausitc per savo aptiekoriu.

arabert Pharruacat Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

S. P. KAZWELL and C0
REAL ESTATE

2839 West 63rd Street 
Tel. Republic 8899

1748-50 West 47tli Street
Tel. YARDS 5(M>9
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ATRUST COMPANY 
1110 West 35* Street

A State Bank • • • • ACleariūgHeuscBaok

Lįku

»*•

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo 
'augams ir Koslumeriams

KRANK STOKUS
BUČEBNĖ ir GBOSERNR

5159 South Morgan St 
kampai >52ncb Stv

ir
visiems

Sveikinu visus savo kostumerius, draugus 
rėmėjus ir apskritai visus Lietuvius, 

linkėdamas

ir
A ĮMINUŲ NAUJŲ METŲ

Su didele pagarba

Paul M.Smith &Co
:al estAte; loans and insurancI

OF ALL KINDS

4425 So. Fairfield Avė
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UNKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Velija visiems savo nariams, šėrininkams ir bendradarbiams

Lietuviu Statybos ir Taupinimo Bendrovių Lyga, Valstijos Illinois
Bus Linksmesnes Kalėdos ir Laimingesni Nauji Metai, Jeigu Pradėsi Taupinti Savo Dolerius Bile Kurioj 

Čion Pažymėtoj Bendrovėj (Spulkoj)

\VM. DUOBA, Prezidentas,
2328 \Vesl 23rd Street

2221 \Vest 22nd Street

\Vesl 69(h Street
BEN J. KAZANAUSKAS, Ižd.

2212 Wcst 23rd Pjace

JOS. P. VARKALA, Auditorius, JO1IN J. ZOLP, Raštininkas,

Nariai Lietuvių Statybos ir Taupinimo Bendrovių Lygos

Šv. Antano Liet. Parap. Statybos 
ir Skolinimo Bendrove

(SI. Anthonv Lithuanian Parish Building

4945 West 15th St., Cicero

and

III.
Bitiniai susirinkimai laikomi kas Panc- 
v. Antano parap. mokyklos 8-me kamba- 
7:30 vai. vakaro. Serijos atsidaro 1-mą 
š. 1-mą Spalio, 1-mą Sausio ir 1-mą Ba-

Ciane Building & Loan Ass’n
2608 W. 47th St., Chicago, III.

altiniai susirinkimai laikomi kas Panc- 
2008 \Vest I7th Street, Chicago, III. 7:30

Chicago Lithuanian Savings & 
Loan Association

Chicago, III.2456 West 69th St.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Pane- 

dėli, 2I5G \Vest 69th Street, Chicago, III., 7:30 
vai. vakaro. Serijos atsidaro Sausio 1-mą, Ba-

Dollar Savings, Building & 
Loan Association

6812 So. Western Avė., Chicago, III.

(>812 S. \Vestern Avė., Chicago, Ilk, 7:30 vai. 
vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Gruodžio, 1-mą 
Kovo, 1-mą Birželio ir 1-mą Rugsėjo.

D. L. K. Gedimino Building & 
Loan Association «

2342 S. Leavitt St., Chicago, III.e
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utar-

vai. vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Sau- 
1-ma Balandžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spa-

Gediminas Building & Loan 
Association

4425 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Seredą, 
1125 So. Eairficld Avė., Chicago, Ilk, 7:30 vak 
vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą 
Balandžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

Lithuanian Building Loan & 
Homestead Association

713 West 18th St., Chicago, III.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ular-t 

ninka, Apveizdos Dievo Bažnyčios svet., 713 
Wz I8lh SI., Chicago, III.,, 7:30 vai. vakaro. Se
rijos atsidaro 1-mą Vasario, 1-mą Gegužio, 
1-mą Rugpiučio ir 1-mą Lapkričio.

Halsted Building Loan & 
Savings Association

3251 S. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso valandos1, nuo 9 ryto iki ,9 vakaro kas
dieną išskiriant šventadienius. Serijos atsidaro 
1-mą Gruodžio, 1-mą Kovo, 1-mą Birželio ir 
1-mą Rugsėjo.

Lithuanian Building & Loan 
Association

4917 West 14th St., Cicero, III.
1 . i

. Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketver
gę, Liberty Svet., 1917 W. 14th SI., Cicero, III. 
Serijos atsidaro 1-mą Balandžio, 1-mą Liepos; 
1-mą Spalio ir 1-mą Sausio.

Keistute Loan & Building 
Association No. 1

840 West 33rd St., Chicago, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketver- 
gą, 810 West 33rd Street, Chicago, Ilk, 7:30 v. 
vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Vasario, 1-mą 
Gegužio, 1-mą Rugpiučio ir 1-mą Lapkričio.

Lithuanian Building & Loan 
Association of Waukegan, III.

901 Lincoln St., Waukegan, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utar- 
ninką, Lithuanian Auditorium', 901 S. Lincoln 
SI., Waukegan, Ilk, 7 vak vakaro. Serijos atsi
daro 1-mą Kovo, 1-mą Birželio, 1-mą Rugsė
jo ir 1-mą Gruodžio.

♦
Lietuva Building and Loan 

Association
4600 So. Wood St., Chicago, III.

Ofiso valandos nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. va
karo. Antradieny, Ketvirtadieny ir šeštadieny 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Serijos atsidaro 
1-mą Sausio, l-mą Balandžio, 1-mą Liepos 
ir 1-nitj Spalio.

Midland Building & Loan 
Association

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
karo. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Ba
landžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

Lietuvos Vyčių Building & 
Loan Association

3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utar- 
hinką, 3255 So. Halsted St., Chicago, Ilk, 7:30 
vak vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 
1-mą Balandžio, 1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

Naujienų Spulka
Lithuanian Neivs Loan and Building Ass’n

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Mokesčiai priimami kasdieną. Savaitiniai 

susirinkimai laikomi kas Seredą, 1739 South 
Halsted St., Chicago,. Ilk, 7:30 vak vakaro. Se
rijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Balandžio, 
1-mą Liepos ir 1-mą Spalio. Į

Piet-Vakarinė Skolinimo ir 
Statybos Bendrovė

(Soulh-Wesl Side Building 'and Loan Ass’n.)

2221 W. 22nd St., Chicago, III.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Ketver- 

gą', 2221 W. 22nd St., Chicago, Ilk, 7:30 vak 
vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Gruodžio, 1-mą 
Kovo,

Simano Daukanto Building & 
Loan Association

>2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vak. Serijos atsidaro pirmą Seredą Sau-

United Lithuanian Building & 
Loan Association

52 East 107th St, Chicago, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utar- 
ninką, 52 E. 107th St., Chicago, Ilk, 7:30 vak 
vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Rugpiučio, 
1-mą Gruodžio, 1-mą Kovo ir 1-mą Birželio.

Universal Building & Loan 
Association

2505 W. 63rd St., Chicago, III.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utar- 
ninką, 2505 West 63rd St., Chicago, III. Seri
jos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Balandžio, 
1-mą Liepos ir 1-mą Spalio.

Vytauto Building & Loan 
Association

4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro kas
dieną, išskiriant Panedėliais ir Pėtnyčioms 
nuo 9 ryto iki 6 vakaro. Serijos atsidaro 1-iną 
Sausio, 1-mą Balandžio, 1-mą Liepos ir 1-mą 
Spalio.

** “*
i Pristoti j bile kurią viršminėtą Spulką galima kasdieną, mokėdami nuo 25c iki $5.00 ar daugiau j savaitę. Su 

reikalais paskolinimo pinigų arba pristojimo, kreipkitės į raštinę Spulkos, tą, kuri geriau patinka, arba kuri 
yra arčiau prie jūsų gyvenimo vietos. Raštininkai arba direktoriai noriai duos visas informacijas ir mielai 
patarnaus.
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Tarp Chicagos
LiefUVių

BEDARBIU ŠELPI
MO KOMITETAS

Ofiso naujas adresas: 
BRIDGEPORT FURNITURE 

COMPANY
3224 South Halsted Street

Tel. Victory 1657 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto 

tiktai

Pastaba Bedarbiams
Bedarbių šelpimo Komiteto 

ofisas bus uždarytas ketvirta
dieny, penktadieny, šeštadieny 
ir septintadieny, gruodžio 25, 
26, 27 ir 28.

Tik pirmadieny, gruodžio 29 
vėl atidarysim.

Bedarbių šelpimo Komiteto 
Pi rojini n kas,

Antanas žymontas.

Gerbiamas Redaktoriau,
Aš jaunas vaikinas norėčiau, 

kad įdėtumėte mano apgarsini
mą dėl darbo. Vis dar nedir
bu. Kaip buvau pirmiau rašęs, 
tai dabar laikausi kiek geriau. 
Esu dėkingas ponui žymontui. 
Dabar gaunu pavalgyti ir gu
lėti. Bet kad reikia važinėti 
darbo jėškoti ir gatvekariui iš
laidų nebeturiu, o pėkščias ne
galiu toli vaikščioti, nes ir apa
vimai pasibaigė.

Norėčiau, kad (dėtumėte i 
“Naujienas”, kad aš pajėškau | 
darbo. Esu 18 m. amžiaus, mo
ku dirbti baker šapoj (kepyk
loj) už žemesni darbininkų. Su
tiksiu, kad ir už mažą užmokės
iu. Tegul klausia lietuviškai, 
nes dar nelabai kalbu anglis- ! 
kai. Atsigerinsiu, jei gausiu I 
darbo.

Su pagarba,
Bruno Knyzeris

' 11628 So. Wpntworth Ave> 
Tel. Pullman 3255.

PASIDARYK DAUGIAU PINIGl/ 
Didis reikalavimas siuvimo operatorkų 
Uždarbis siekia $25 
iki $50 į savaitę. 
Lengvas, malonus dar
bas. Mes galime pri
rengti operatorkos vie
tai į trumpą laiką. 
Dienomis ar vakarais. 
Maža kaina.

MASTER SEWING MACH1NE 
OPERATING SCHOOL 

190 N. State St., lOtb floor

I’Tione Vi r Kini a 2004

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO

KONTRAKTORIUS
4556 So. Rockvvell St., 

CHICAGO, ILL.< , . . ..... .. .......

The fellows 
that cause

SORE
THROAT
Colds and sore thrbat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every doy with 
full strength Lisferine, 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue.

LISTERINE

Garsinkitės "N-nose' t*
M

’M

Kalėdų dienų bus du 
lietuvių radio pro

gramai

WCFL—1 vai. po pietų 
WHFC—7 vai. vakare

Jos. F. Budriko korporacija, 
didžiausia lietuvių radio ir mu
zikos krautuvė, savo lėšomis 
rengia specialiai kalėdinį pro
gramą, kad palinksminus pla
čiąją lietuvių visuomenę Kalė
dų dienoje. Apart rinktinių dai
nininkų su gražiomis Kalėdų 
giesmėmis ir linksmomis daine
lėmis, abiejose stotyse grieš 
garsi Budriko radio orkestrą. 
Prie gardžių Kalėdų pietų ir 
vakarienės visi klausysimės sa
vo radio programo.

North Side

Northsidėj naujenybių ne
trūksta. štai ponia Steponavi
čienė užaugino gėlyną, nors ir 
žiemos laikas, bet gėlės auga. 
Sako, p. Steponavičienė turin
ti gėlių Northsidėj dar nema
tytų. Gruodžio 28 d. galėsim 
visi jas pamatyti, tai yra Cry- 
stal Hali, 2705 W. North avė., 
7 vai. vakaro.

Kaip girdėti gėlynas arba 
“Gelių Daržas” bus prirengtas 

‘tinkamai, nes per tūlą laiką 
p. Steponavičienė pasišventusi 
jam dirba, rinkdama gėles iš

Antanas Zemeckis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio . 22 dieną, 

1:10 valandą ryto, 193(L m., sulaukęs 21 mot. amžiaus, 
gimęs Indianapolis, Indiana.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Berthą, po tė
vais Benikaitė, tėvus, brolį Joną, brolięnę! įpi
liau, I seseris — Marijonų, Oną, Josephįne ir Valeriją, 
2 švogerius — Louis Dėnkler ir Antaną Laurinaitį, taip
gi uošvius Benikaičius, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 1701- S. Peoria St.
Laidotuvės įvyks penktadieny Gruodžio 26 dieną, 

8:30 valandą ryto iš namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Zemeckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,

Uošviai ir (rimines.

Laidotuvėse patarnauja graborius Butkus, Telefo
nas Ganai 3161.

Daktaras
Kapitonu 

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SENRJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JO8 YRA 
Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puglčs, užnuodljimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli mėtų ir iigyitl 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 ryte iki 1 vai. ir nuo 5-8 vak. Nedėliotais nuo 10 ryt. Iki 1 y. 
4200 Weat 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

^XXXXXXXZTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3±ffl±DacC±XXXXXn
M

DR. B. M. ROSS
UŽTIK1MAS SPECIALISTAS — ĮSTEIGTA

■ x 30 METŲ.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
dykai pasitarti su daktaru.

I 
gydymai tapo išbandyti ir pripažinti išgydančiais po 
kaip kiti gydymai nedavė pasekmių. Tūkstančiai tu-

B
Jo 
to. _ . r r ~
roję kraujo ligas, privatines ligas, chroniškus, nervų, pr* Rosa
inkstų it pūslės pakrikimus, liko išgydyti ir padaryti 
laimingais. Geriausias gydymas sugrąžinimui stiprumo ir gyvumo silp
niems vyrams.

Žmonės turintys prastą kraują, turėtų ateiti ir išsigydyti pirm nėra 
perdaug vėlu, 
beprotybę ir smegenų suminkštėjimą, 
apie bite kokią ligą ar silpnumą, 
daugiau, negu norite ir galite mokėti.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street

kampas Monroe St., Crilly Building, Chicago. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

VALANDOS: Kasdic nuo 10 a. m. iki 5 p. ra. Ncdelioj 10 a. m. iki l 
p. m. Panedeliais, Scredoinis ir Subatomis valandos prailginamos nuo 

10 a. m. iki 8 p. m.

Atsiminkite, paslėpti kraujuje nuodai pagimdo paralyžių, 
Ateikite ir pasikalbėkite su daktaru 

Už geriausį gydymą jus mokate ne

1 ......   1. ..... r--  
Bijūnėlio Choro, ir visus bijū
nus susodino j Gėlįų Daržą. 

Pamatysime,, kaip tos gėles 
atrodys.

Northsidietė.

Lietuvių Valanda
štai jau greit ir 1931 metai, 

o Budriko 1929 metais pradėti 
lietuvių radio programai vis 
dar tebeeina. Kiek įvairių dai
nininkų, kiek įvairių dainų/šiuo- 
se programuose pasirodė? Per 
tų laiką ne vien lietuviai gėre- 
josi savo gražiomis ir skambio
mis dainelėmis, bet ir ameri
konai įgijo geresnį supratimą 
apie lietuvių tautą, kultūrą, 
dailę. Pereitų sekmadienį, gruo
džio 21 d. Jos. F. Budriko kor
poracija, buvo surengus vieną 
iš šauniausių programų, kokių 
labai retai tenka išgirsti, nes 
visi kontestantai, būtent sopra- 
nos, tenoras ir baritonas, (ro
dos No. 19) ypatingai tas skam
bus ir lankstus baritonas, ža
vėt žavėjo publiką. Garsi Bud
riko • orkestrą, pianistui Mikui 
Jozavitui vadovaujant, smagiai 
griežė linksmas melodijas.

Klausytojai 'turėtų nepamir
šti pasiųsti Budrikui laiškelius, 
balsuojant už tuos kou testą li
tus, kurie geriausiai jiems pa
tinka.

Lietuvių radio valanda būna 
kas sekmadienį iš stoties WCFL 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 

žaibas.

WISSIG,
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Paaauliniajmt taure

New 
delight iri 
Cheese flavor

Štili another Kraft-Phenix 
triumph! Ncw digestibility, 
hcalth qualities and dclicious 
new flavor added to cheese.

In Velveeta all the valuable 
properties of rich milk are 
retained. Milk sugar, calcium 
and minerals. Good for every- 
onet including the children.

Velveeta spreads, slices, or 
melts and toasts instantly. Try 
a half pound packagc today.

IfcMAFT
\/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

^.Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

S. D. L ACH A VICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiau^ia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, d mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rdj PI., Chicago
SKYRIUS •

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
- Tėl. Cicero 5927

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.
---- -o------

BUTKUS
Undertaking Co.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street 
Tel Canal 3161

IGN. J.
Pigiausias 
Graborius

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boufevard 8413 

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

J. Lulevičius
GRABORIUS iR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotuvė
se vispse 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui. .

3103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

miesto ir

J. F. KADŽIUS 
pmiAUSIS! LIETUVIS i grABoriųs cmęAGOJ j 

’< Laidotuvčše nata:
■t'AG' •j/'rcr

Laidotuvėie patarnau
ju geriau it pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.1 

Tel. Vklory 4088

Lietuvos AkuSėirės

Vidikas- 
Lulevičienė

z-

AKVŠERKA 
3103 S. Halsted' St. 

Telefonas 
Victory 1115 

Valandos: 
nuo 8 iki 2 po pie

tų ir nuo 6 iki 
9 vai. vakare

. ■ -o - • ; i
MRS. ANELIA K. JARUSH

. Physical Therapy U Midwife
Naujoj vietoj

South Albany6109 Avenue
Phone 

Hemlock 9252

p r i e 
duodu 
eleetrie

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
t. t. Moterim Ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 via. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM^ 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

-------- 0--------

----GJ— 

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

8

------ ,~o----------
Jei abejoti apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Laikinai persikėlė už 
kampo ir dabar randasi 

4660 Gross Avė. 
Tel. Yards 4317

Lietuviai Gydytojai

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

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

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So? Michigan Avenue

Kcnwood 5107Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

9 iki 1 1 valandai ryte;
6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Canal 6222

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapleivood Avė. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South V/allace Street

ir

Rez. 6600 South Attesian Avenue 
Phone Rrospect 6659 

Ofiso Tel. Cinai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Kampas North Avė. ir Damcn Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 ilty 8 vak.

Tel. Brunstoick 4983 
Namų telefonus lit nusiimk 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 193 9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir mote

rų, senas žaizdas, ligas 
rectalPRANEŠIMAS 

DR. M. T. STR1K0L 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Lauraičiu 
—- viršuj Bielskio-Rakščio aptiekos) po 
nr, 2423 Wesf M arų acte Rd. Valan
dos: nuo 2 iki 4 po piet. Telefonas 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 4601 
So. Ashland Avė.
8 vakare.
6641 So. Albany Avė. 
1930.

Valandos: puo 6 iki 
Tel. Boulevard 7820. Rez. 

Tel. Prospect 
Nedėliomis tik pagal sutartį.

Ofiso telefonas Virrinia 0030 
Rez. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS1 IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
0 iki 8 vakaro. Nedėlioto nuo 10 iki 12 die

nų. Namų ofisas North Side 
, 3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:30 iki 9:30 Vakaro

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

Tel.. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 
nuo

ryto9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1900 So. Halsted St.
Rezidencija:

4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Residcnce Phone Hcmlock 7691

PRANEŠIMAS
Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas t

Persikėlė į naują vietą po 
numeriu

1545 W. 47th St.
Šalimai Depositors Banko 

skersai gatvės nuo 
Peoples Banką 

art^ Ashląpd Avė. ,,,

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
■ ■ —— -

Pbone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

, DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. r

Ofisas ir Laboratorija:
1025 \V. 18fž> St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 "
Rezidencijos telefonai

South Shorc 2238 ar Randolpb 6800

St.

4729

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Midvvay 5512 ir 
Wilmette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS

Oaklcy ir 24 St. Tel. Canal 1712-0241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergais

Pcinyiioinis 1 iki 4 v. v.

Įvairus Gydytojai

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avenue
. VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pjet

Telefonas Canal 0464
Ofiso Tel. Victocy 6893 

Rcz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 th Street

Valandos: b—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vietsi
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite Street
Room 1701 Tel. Randolpb 6331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos 
Olis—Utarn., 
Vasalle—Pan.,

— 7 
Ketv. 
Ser.

iki 
ir 

ir

9 vakare 
Subatos 

Pėtnyčios
vak. 
vale.

Phone Franklin 2460
•

Advokatas
10 South La Šalie St.

, f-Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Pbone Boulevard 3697

3315 South Halsted St

J. P. WAITCHES
Lietuvis Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St. 
kampas Michigan Avė 

Tel. Pullman 5950—namų Pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį 

127 N. Dearborn St. 
Ketvergais ofisai uždarytu 

«,____  ------ YrV--* -

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakarė. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1502 •
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. Washington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Tel. Prospect 3525

Paul M. Adomaitis
Advokatas

Ofisas vidurmiejtyje 
Room 2414 

One North La Šalie Bldy. 
One North La Šalie St. 

(Cor. La Šalie and Madison Sis.) 
Ofiso Tel. State 2704; 4412

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

* 463 1 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevaid 2800

Rcz. f>515 So. Ruiktvell St- 
1 ’cl. Republic 9723



Pačiu p. Mickų papasakojimas 
‘•Naujienų’* bendradhrbiui

MANOVISIEMS
KOSTUMERIAMS

DRAUGAMS, 
IR PAŽYSTA

MIEMS LINKIU LINKSMŲ KALĖ
DŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Julius Namon
MORTGAGE BANKER

6755 S. Western Avė

NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, gr. 24, 1930

Ar jus esate

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

ip Mickai suėmė 
plėšikus

Pirmos žinios apie, p. Mickų 
imtynes su dviem plėšikais 
“Naujienose” išėjo gal kiek 
perdėtos, nes.pasirodė, kad ko
va su tais banditais buvusi vi
sai ne lengva, o greičiau tai 
buvo žūtbūtinė kova už gyvy
bę ar mirtį.

Gavęs pakvietimą nueiti pa
matyti penus Mickūs, kurie tu
ri savo grosernę ant 3220 So. 
VVallace st., juos asmei^kai 
pamatyti, sutikau p. Mickienę 
krautuvėj kurios visa galva' bu
vo labai suraišiota bandažais.
Ji nukentėjusi gana skaudžiai, 
nors atrodė gana rami ir tvir-

«______________ . ■ ■ M
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J. II. ZABUKAS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

kostumieriams, drau
gams, pažystamiems 
ir abelnai visiems lie

tuviams linki

MIDLAND MOTOR 
SALES

A. KASULIS ir J. H. ZABUKAS, 
(Savininkai) »

4492 Archer Avė.
Lafayette 713 9 A. KASULIS

M 
SS 
M
SJt

SS

SS

Paklausiau: 
ponia Mickiene?*.

‘Taip, atsakė savininkę,
“Tai pas jus buvo plėšikai?” 
“Taip”.
“O kur p. Mickus?”
“KiČene”. šeimininke paliepė 

mergaitei, tai pačiai kuri pa
šaukė policiją plėšikams suim
ti, kad pakviestų tėvų. Atėjo 
p. Mickus ir gi suraišiota gal
va. Persi.stačiau, kad esu “Nau

jienų” .bendradarbis ir noriu 
gauti teisingų žinių apie ban
ditų užpuolimų, tai šeimininkai 
pradėjo pasakoti, kaip viskas 
atsiliko.

“Laikas buvo apie pusę po 
šešių, pereito šeštadienio vaka
rą. Aš pats buvau krautuvėj, 
o mano moteris kažką dirbo 
virtuvėj. Įėjo du nepažįstami 
vyrai. Vienas kokių 28 metų 
amžiaus, antras kokių 35 me
tų. Aš iš sykio supratau, kad 
čia gali būti nelaukti n i svečiai 
ir pradėjau palengva trauktis 

| link durių ir eiti į virtuvę (Mic- 
| kų virtuvė yra atskirta nuo 
krautuvės ilgu koridorių).1 Aš 
tik pradėjau eiti į koridorių 
virtuvės link, kaip bematant 
vienas iš atėjūnų išsitraukęs 
atkišo revolverį ir pasakė 
“Stiek ’em up!’^

Aš porų žinksnių dar žen
giau į koridorių ir sustojau. 
Banditas atkišęs revolverį pro 
mane pradėjo eiti stačiai į vir
tuvę, o antrasis banditas pasi
liko krautuvėj stovėti.

Banditui beeinant pro mano 
šalį, aš griebiau už jo revol
verio ir išmušiau iš rankos. 
Prasidėjo atkaklios rungtynės: 
abudu su banditu stengėmės re
volverį pagriebti pirmas, ir be- 
sigrumdami abudu, pergriuvom 
ant grindų. Aš papuoliau apa
čioj, o plėšikas viršui. Mušiau 
kumščiu banditui kur papuola, 
bet tuo momentu įpuolė ir an
trasis banditas su • revolveriu 
ir matyt jam nebuvo patogu 
šauti, nes aš buvau pirmojo 
plėšiko, apačioj, tai antrasis 
banditas atsuko revolverio 
druktgalį ir pradėjo iš visų pa-

41

jėgų mušti mane per galvą.
Taip grilmčmės kokias 5 mi

nutes. Mozeris tuo tarpu bū
dama virtuvėj nieko nežinojo, 
kas dedasi”, čia pridūrę keletą 
žodžių ir p. Mickiene. “Aš iš
girdau, sako, kad krautuvėj' 
kas tai suriko. Aš jšeinu j ko
ridorių ir žiūriu, kad kas tai 
grumiasi ant žemės. Pamaniau, 
kad tai gal koks girtuoklis at
ėjo, ir mano vyras nori jį iš
mesti lauk. Aš priėjau ir pa
ėmusi ' už kalnieriaus pirmąjį 
nepažįstamąjį, patraukiau j ša
lį, bet nespėjau jį nutraukti, 
kai jis man kirto su revolve
rio rankena į galvą. Kai pama
čiau, kad muša su revolveriu, 
tai tuojau supratau, kad tai 
banditų esama. Nubėgau atgal 
į virtuvę, bet čia negaliu su
griebti jokio tinkamo įrankio 
Suradau tik šluotą, tai pagrie
biau šluojamąjį galą į rankas 
ir kaip matai sugrįžusi smo
giau su šluotkočiu banditui pei 
galvą, Įnirs vis su tuo pačiu 
revolverio druktgaliu tebemušė 
mano vyrui galva.

Banditas atsisukęs pradėjo ir 
mane per galvų kapoti, ir su
spėju man galvoj net tris sky
les pramušti, bet aš jam pa
taikiau su šluotakočiu per ran
ką, ir revolveris iškrito ant že
mės.”

čia vėl pradėjo kalbėti p. 
Mickus: “Kuomet mano mote
ris' išmušė tam antram plėšikui 
revolverį šluotos kotu, tai tas 
leidosi bėgti pro duris. Tuomet 
aš gavau progos pagriebti nuo 
grindų vieną revolverį ir pa- 
liuosavęs vieną rankų iš mane 
užgulusio plėšiko, paleidau šū
vį į bėgantįjį. Tuomet paleido 
mane ir pirmutinis banditas, 
ir tas leidosi bėgti, o aš su jo 
paties revolveriu jį vytis. Bet 
mano akys buvo jau kraujais 
apsitaškę, taip kad mažai ką 
begalėjau ir matyti., Bet besi
vydamas rankove nusibraukiau 
akis ir dasivijau banditą, jau 
lauke skersai gatves, ir pasi
vijęs su jo paties revolveriu 
pradėjau jį taip šventinti, kad 
tas atsigulė, išsitiesė ir Makso 
be sąmonei

Vadinas, nugalėjau ir sumo
tą, su kuriuo visą laiką 
mirtinai grumtis ant že- 
o antrasis, tas kursąmo- 

ir mane sumušė revolve-

laikė savo pozicijas ir nuga-1 
Įėjo du -profesionalus banditus. 
Tai ka'ržygiŠkh* darbas. Kai po- 
ličijaf reikia banditus pagauti, 
tai suvažiuoja po kelis skva
dus ir tai nepagauna, o čia du 
lietuviai su vienu šluotakočiu 
net du nugalėjo ir pagavo.

Pustapėdis.

CLAŠSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

PRANEŠIMAI

MOKYKIS BARBERYSTtS 
AMATO.

Dienomis ar vakarais. Del infor
macijų šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLĘŲE.

672 West Madison Street.

SAUKITE REPUBLIC 9101 
gaukite pagelbą nuo jūsų diegimų 

skausmų paimant vieną iš musų mok
slinio masažo treatmentų.

Mes specializuojames sumažinime jū
sų perdidelio svarumo.
THE SIXTY THIRD K ASHLAND 

HEALT SYSTEM
63 27 S. Ashland Avė. Republic 9101 

North Side Bijūnėlio choras statys 
scenai operetę “Gėlių Daržas”, gruodžio 
28 d., Crystal Hali, 2705 W. North 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti.

ir
ir

Am. Lietuvių Daktarų Dr-jos Na
riams Žinotina. Šiuomi šaukiama: 
priešmetinis Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos susirinkimas, kuris atsi
bus penktadieny, gruodžio 26 d., š. m., 
8:30 vai. vak., Univėrsal Clube, 814 
West 3 3 rd St. Svarbiausi reikalai: 1. 
Rinkimas 1931 metams valdybos ir pa
stovių komisijų. 2. Pataisa ar papildy
mas Draugijos konstitucijos. 3. Sumo
kėjimas metinės duoklės ir tt. Meldžiu 
nesivėluoti.

Dr. A. L. Graičunas. sekr.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės. aritmetikos, 
knygvedysūs, stenografijos, ir kitu 
mokslo šaky. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
aukštesni mokslu i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti Šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslu. Savo būvi Žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS. Mokytojau 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. ILJL

Toronto, Ont

Business Service
Biznio Patarnavimas t

PATENTAI, copyrights — išradi
mai visokios rųšies.

B. PELECHOWICZ, v
2300 W. Cbicago Avė. Brunswick 7187

---------O---------

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

miems ir kostumeriams

3224 South Halsted Street
> I

siau 
teko 
mes, 
terį 
riu, pabėgo, bet aš manau, kad
aš jį pašoviau, kaip jis per 
duris bėgo, nes paskiau poli- 
cistai niekur nerado kulkos į- 
strigusios. Reiškia, greičiausia, 
kad kulka nešinas išbėgo. Pa
sirodo, kad banditai turėjo 
skersgatvyje karą, nes tas, į 
kurį šoviau, bėgo ne į gatvę, 
bet išbėgęs per priešakines du
ris, leidosi stačiai į skersgat-• pVI .

“O kaip policija sužinojo?” 
“Policiją pašaukė musų 9 

metų duktė. Kaip tik ji pama
tė, kad plėšikai mus užpuolė, 
tai tuojau puolė prie telefono 
ir šaukėsi j policiją, bet kol 
policijos skvadas atvažiavo, aš 
jau laikiau vieną plėšiką kitoj 
pusėj gatvės, pasiguldęs. Tuo
jau atvažiavo policija ir plė
šiką nusivežė.

Ant rytojaus man pranešė, 
kad turi ir antrąjį plėšiką pa
gavę ir kvietė atvykti jo pa
žiūrėti, bet aš dar ne kaip jau
čiuosi, tai dar nevažiavau. Bu
vo ir trečias plėšikas, pasirodo, 
bet tas dar nesuimtas.

Tuo tarpu susirinko galybės 
reporterių ir fotografų, nuėmė 
daug paveikslų namuose ir 
gana plačiai aprašė musų ne- 
aimę”. j

Reikia pastebėti, kad paveik
sluose p. Mickai atrodo, gana 
stiprus ir stambus žmonės, bet 
tai turbūt dėlto, .kad iš arti 
traukti. P. Mickus yra; tiesa, 
pačiame stiprume vyrukas, sve
ria kokius 150 svarų, o ponia 
Mickienė kokius 170 svarų, ne 
daugiau. Ji čia gimus. Abudu 
labai draugiški žmonės ir link
smo budo.

Beje, kuo ne pamiršau pa
sakyti, kad p. Mickui Dr. Nai- 
kelis sudėjo į galvą net 9 sti- 
čius, iš to galima suprasti, kiek 
jo galva buvo suaižyta.. Poniai 
Mickienei trys skaudžios žaiz
dos padaryta. Vis gi juodu at-

S-gos narių domei!

šiuomi pranešame, kad K. L. 
(J.) J. S-gos metinis susiriir 
kimas įvyks gruodžio (Dec.) 28 
d., 2 valandų, po piet, St. Agnės 
salėj (kampas Grace ir Dundas 
g-vių). Bus renkama nauja 
1931 metams valdyba, taip pat 
svarstomi kiti svarbus klausi
mai. Nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami atsilankyti.

-—Valdyba.
Rengiamas pasilinksminimas
Gruodžio (Dec.) 27 d. šešta

dienį 7:30 v. vakaro augščiau 
minėtoj salėj įvyks S-gos pu- 
siaukoncertinis šokių vakaras. 
Bus perstatoma 1 v. komedija 
“Teismas” ir 1 v. komedija “šei
mynos laimė”. Taip pat bus ir 
muzikališkas programas, kuri 
itliks svetimtaučiai, muzikan 
tai. šokiams grieš Doug Dixo- 
na ir jo “Trubadūrų” orkestras 
angliškus ir lietuviškus šokius. 
Veiks skrajojantis paštas. 
Įžanga prieinama. Kviečia.

Rengėjai.

SUTAUPINKIT ant anglių Boulevard 
1035 .Garsus Radium Mine Run $6.50 
už toną su pristatymu vežimų lodais: 
Nutmeg Egg ir Lump $8 už toną su 
pristatymu vežimų lodais. GOVALIS. 

---------O--------

Boulevard 6520 Re®. Yarda <401
NORKUS & CO.

Perkraustęm rakandus, planus ir vi
sokius biznius, taipgi ii miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimas.

1706 W. 47th St
CHICAGO

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS

Stogų Darbas. Greitai taisome stogus 
vsokios rūšies, bite kada ir bile kur. 
Dykai apskaitliavimas. Mes atliekame 
geriausj darbą mieste. Kedzie 8463.

Financial
Finanaai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
Neimam komiso nuo $50 iki $300 

Po valstijos priežiūra 

J. NAMON & CO., 
, MORTGAGH BANKERS 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jutnis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iftegzamlnavl- 
inas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei afi apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums eugryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir lqts jums skauda, bet pats pasakys 
po

PINIGAI
Mes akolinam nuo $50 iki $800 

Neimanti komiso
Nuoiimtiu mokamas ant neilmokitos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

DIDELIS SUTAUPIMAS ANT 
MEGZTŲ VILNONIŲ 

SVETERIŲ
Storų ir plonų, dėl vyrų, vaikų, mote
rų ir merginų. Mes parduodame 
megztinius sveterius už nuo 75% iki 
100% sutaupimą. Megztos vilnonės 
rojinės dėl vyrų ir moterų. Seni sve- 

teriai

20

galutino i&cgzamlnavimo—kas jums

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

’ Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS 

valandos: nuo 10 ryto iki 1Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

yra

St.

po 
Nedė-

ATMINK SAVO 
NAUDAI, 

kad vesdamas visus reikalus per 

S. L Fabian & Co. 
809 West 35th St, 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 0611 arba 0774 

Visad sutaupysi daug išlaidų
Perkam Mortgečiua ir Bonos. 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam ir išmainom visokį turtą. 
Inšiurinam namus ir viską vertingą. 
Padarom davernastis ir Pirkimo bei

Pardavimo NotarialiJkus raitus.
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

F.
504

sutaisomi.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP 

SELEMONAVIČIA, savininkas 
W. 33rd St., arti Normai Avė.

Tel. Victory 3486 
Atdara kasdie ir vakarais.

KANARKOS pardavimui, patine- 
iai ir patelkos, pigiai. 1750 W. 

21st Place, arti Wood.

Radios
CASH PIRKĖJŲ ATIDAI

Visiškai nauji floor sempeliai Majes- 
tic, Zepith, Fada, Stenite ir kitų žy
miausių išdirbysčių už 40% nuolaidos.

2332 W. Madison St.

Buginess Chances
< Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS. trumpu lai- 
cu turi būti parduota 3 krėslų bar ber

ne su 3 pagyvenimui kambariais, tiktai 
už $250, priežastį patirsit ant vietos. 
4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir Lunch- 
Roomis, renda pigi, parduosiu pigiai, 
norių išleisti greitai. Randasi 3 5-tos 
ir Halsted St. Tel. Yards 3703.

Real Estate lor Sale 
Namai-Žemė Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namui, 

otus, farmas, biznius visokios rųiies. 
*4ėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
tr parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng 
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.'

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455
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O. Henry

Kalėdų Dovanos
Vertė K. A.1 miau kelių ir sudarė jai savo- 

■ tiškus rūbus. Ir ji vėl ner-

kus. Kartą ji buvo pradėjusi 
lyg dvejoti ir valandėlei palio
vė sukti plaukus, kai iš jos akių 

Rytoj Ka- nuriedėjo ant raudono padėvė- 
o jinai turėjo tik $1.87. to kiltuvo kelios ašaros.

reikėjo
Ėmė daug lai- Jim’ui 

keletą 
centą, 
dviem

Vienas doleris astuonios de- ra bėgo pilka katė, 
šimtys septyni centai, lai ir ledos, 
viskas. ir 60 centų buvo su
rinkta penais,
ko, kol tie centai buvo sutau
pyti: buvo atidedama j šalį tik 
tai, kas pasisekė nusiderėti val
gomų daiktų krautuvėse. Trys 
kartus Della suskaitė savo su
taupąs. Vienas doleris ir aš- 

cen-t uonios 
tai. O

daryti, 
nei ji 
suomet 

ant rytojaus buvo Ka- i Jim’ui
I Jim’ui.

Buk ge- tą gražią dovaną. Ji su pasidi- 
dell džiuvimu ištiesė ranką ir paro- 

Aptrauktame, 
tarsj atsi- 

n u si teiki

Jim niekuomet nepasivėlinda- lasai, juk tai Kūčios.
vo. Dell suspaudė laikrodžio ras, nes aš tai padariau 
grandinėlę rankoj ir atsisėdo tavęs. < 
ant stalo kampo prie pat durų. Į turėjo skaičių”,

Gal būti mano plaukai ' dė grandinėlę.
, su kokiu tai i brangiame metale 

maloniu rimtumu jinai prata- spindėjo jos pakilęs 
rė, “bet niekas negalėtų ap
skaičiuoti tą meilę, kurią aš 
jaučiu link tavęs. < 
kas kepti mėsą, Jim?”

Neilgai trukus ji išgirdo Jo’ 
žingsnius: jis lipo laiptais aukš
tyn. Valandėlei ji išbalo. Ji 
buvo įpratusi kas dieną tyliai 
melstis, ir dabar sušnibždėjo: 
“Dieve, priverks jį manyti, 
kad aš vis dar esu graži”.

Durys atsidarė ir į vidų 
I Jim. Jis atrodė sumenkęs 
labai rimtas. Vargšas, jis 
vo vos dvidešimt dviejų metųlkokp 
amžiaus, o jau apsunkintas su i tikas 
šeima. Jis reikalingas I 
naujo apsiausto ir neturėjo | dūkas atnešė brangias dovanas, 
pirštinių. bet tarp tų dovanų to nebuvo...

. . . , : Tas tvirtinimas
Jim sustojo tarpdury ir su

stingo, kaip vižlą, kuri užuodė 
putpelą. Jo akys buvo įsmeig
tos i Della. Akyse buvo tokia 
išraiška, kurios Della nesupra
to. Tatai ją gąsdino. Tai ne- 
buvo nei piktumas, nei nusi
stebėjimas,' nei pasmerkimas, 
nei pasibaisėjimas, nei jokis ki
tas sentimentas, kurį ji tikėjo
si pamatyti. Jis tik su ta ypa
tinga išraiška veide žiurėjo į 
ją,—ir gana.

Della nušoko nuo stalo ir pri-

mas.
“Ar tai negražus dalykas,

; 7
Gal jau lai-'Jim? Aš išbėginėjau

i tą, kol suradau jL 'Dabar tu 
Jis I turėsi į savo laikrodėlį žiūrėti 
mi-Išimtą kartų per dieną. Paduok

se-|tais pinigais
nupirkti dovaną 
mėnesių taupė kikvienąlvo seną rudą skrybėlaitę. To 
ir štai rezultatas! Su j to ji su žibančiomis dar akimis 
dešimtim dolerių- per nubėgo laiptais žemyn ir atsi-

užsimovė

... lToj vietoj, kur ji sustojo, j 
matėsi iškaba: Mmc. Sofronie,! 
visokių rųšių plaukai. Della, j

madame Sofronie

Dešimčiai
atsigręžkime I man savo laikrodėli. Aš noriu

Astuoni doleriai per sa-< pažiurėti, kaip ta kombinacija 
ar milionas per metus — atrodys.”
čia skirtumas? Matoma-1 Bet Jim nepaklausė. Jis pa- 
arba išminčius duotų krito ant sofos ir sunėręs ran-

apkabino Della.
įėjo nučių mes geriau 

iri i šąli
bu-1 vaitę

buvo! Jums klaidingą atsakymą. Die- kas už galvos nusišypsojo, 
urėjo I dūkas atnešė brangias dovanas, “Della”, tarė jis, “padėl

Išlaidos buvo didesnės 
apskaičiavo. Taip vi- 

atsitinka. Tik $1.87 
dovaną nupirkti. Jos 

Daug laimingų valan-
Nieko kito nebeliko daryti, ; du jinai praleido beplanuodama 

kaip tik pakristi ant senos su-1 kokį gražų dalyką jam nupirk- 
trintos sofos ir bliauti. Taip ti. Ką nors gražaus ir ypatin- 
Della ir padarė. Iš to galimai go,—kas pritiktų jos Jim’ui tu- 
buvo padar yti išvadą, kad gyve- į rėti.
r imas susideda iš verksmų, I Tarp langų bt 
vajtojimų ir šypsenų, — dau- Jums gal teko 
giau vaitojimų nei ko kito. Bet'veidrodi $8 bute,
kol šeimininkė laipsniškai per-j veidrodyj labai plonas 
eina nuo 
n Į, mes 
Butas su

kus?” paklausė Della.
“Aš perku plaukus’’, tarė! 

madame. “Nusiimkite skrybe-

padėkime 
savo dovanas kur nors. Jos per

bus paaiškin-j daug gražios, kad tuoj vartoti.
• Aš pardaviau laikrodėlį, kad 

tau 
šukas. O dabar gal bus laikas 
kepti mėsą.

Jis ištraukė iš 
ką ir numetė ji

“Nepadaryk klaidos,
I Pacific arui Atlantic Photo)

Miss I’illic Brovvn, Los-Angc- 
lietė, kuri buvo užtikta pasi
slėpus lakūnų aeroplane, išlė
kusiame bandyti laimėti skri
dimo patvarumo rekordą. Aero
planas buvo priverstas nusi
leisti ir neprašytas pasažierius 
išsodinti laukan.

jie aVrodo”.
Plaukai tapo nuleisti žemyn.
“Duosiu dvidešimt dolerių”, 

pareiškė madame, patyrusiomis 
rankomis čiupinėdama plaukus.

“Duok juos kuogrėičiausiai”, 
tarė Della.

Per sekamas dvi valandi ji 
tarsi sparnais skrajojo. Ji bė
ginėjo po krautuves, ieškodama 
Jim’ui dovaną.

Ant galo, ji surado ją. 
iš tiesų buvo padaryta 
Jim’ui, ir niekam kitam,
kioj kitoj krautuvėj ji nieko 
panašaus nesurado, nežiūrint i 
tai, kad ji visas krautuves iš
vertė. Taj buvo savotiška pla
tinamo laikrodžiui grandinėlė, 
paprasta ir be. jokių ypatingų 
papuošimų. Ji kaip tik tiko 
nepaprastam laikrodėliui. Kai 
tik Della pamatė grandinėlę, ji 
tuoj suprato, kad tai Jim’ui.
Buvo koks tai panašumas. Ra-įninką.

—tie žodžiai gai, atsargiai ir kritiškai.
“Jei Jim neužmuš mane, pirm 

nei užmes antrą žvilgsnį”, tarė 
jinai sau, “tai jis pasakys, kad 
aš atrodau, kaip iš Coney Is- 
land choro mergina. Bet ką aš 
galėjau padaryti, oh, ką aš ga
lėjau padaryti sii doleriu ir as
tuonios dešimtys septyniais 
centais”.

kišenės pakiu- gautais pinigais nupirkti 
ant stalo.

Della”, 
jis tarė. “Aš nemanau, kad
plaukų nukirpimas ar nuskuti-» 
mas gali sumažinti mano mei- note, buvo labai protingi, ne- 
lę link tavęs. Bet jei tu at-1 
vyniosi tą pakelį, tai suprasi, 
kodėl aš buvau lyg stabo iš
tiktas’’.

Rytų išminčiai,

pirmo i antrą laips- 
paŽiu rėkime Į butą, 

rakandais už $8 per

jis atrodytų visai ubagiškai, ta
čiau netoli to.

žemai prieangyj tam butui 
priklausė laiškų dėžutė, kuri 
buvo nereikalinga, nes niekas 
jon laiškų nemetė. Čia jau bu
vo elektros skambučio mygtu
kas, iš kurio jokio žmogaus 
pirštai negalėjo išgauti skam
bėjimo. Taip pat buvo prika
binta korčiukė su vardu “Mr.

gerais laikais, kada jo savinin
kas per savaitę uždirbdavo $30. 
Dabar, kai uždarbis susitrau
kė iki $20, raidės “Dillingham” 
pasidarė labai neaiškios, tarsi 
norėdamos kukliai susitraukti j 
vieną raidę D. Bet kuomet tik 
M r. James Dillingham Young 
pareidavo namo, jį Mrs. James 

kuri buvo 
kaipo Della, 

ir dar
jums pristatyta 
vadindavo tiesiog “Jim“ 
pamyluodavo. Visa tai 
puiku.

pudros

žiurėjo

matyti tokį 
Tokiame 
ir mik

lus asmuo gali pamatyti visai
tikslų savo atvaizdą. Kadangi 
Dell buvo grakšti, tai jai pasi
sekdavo tatai padaryti.

ir atsistojo prie veidrodžio. 
Jos akys žibėjo, bet raudonu
mas skrustuose pranyko per 
dvidešimtį sekundų. Greitai 
ji paliuosavo savo plaukus, ku
rie nudribo

kuriais jie 
vosi.

žemyn.
turėjo du dalyku, 

nepaprastai didžia- 
Vienas tų daiktų buvo
auksinis laikrodėlis, ku

ris .priklauso jo tėvui ir tėvo 
tėvui. Kitas— Dėlios plaukai. 
Jei Shebos karalienė butų' gy
venusi kaimynystėj, tai Della 
butų iškišusi savo plaukus pro 
langą džiovinti ir tuo pačiu laiku 
butų galėjus pasijuokt iš kara
lienės brangenybių ir dovanų. 
Jei karalius Saliamonas butų 
buvęs dženitorius ir visus savo 
turtus turėtų susikrovęs skie
pe, tai Jim prie kiekvienos pro
gos butų traukęs iš kišenės sa
vo laikrodėli,

' liūs iš pavydo

verkti ir su 
nušluostė vei- Taigi Dėlios

kad senis kara- 
rautų sau barz-

plaukai draikėsiskuduru 
atsistojo prie lango ir aplink, žibėdami kaip rudo van- 

į pilką kiemą, kur tvo- dens kaskada. Jie siekė že-

.. siartino prie jo.Įjos apsvaigimas praėjo, — ji 1 J
Tai | pradėjo šalčiau 
tik
Jo-

protauti ir
Ji išsitraukė suktisvarstyti.

plaukams geležius ir ėmė juos 
kaitinti. Paskui su atsidėjimu 
pradėjo taisyti tai, ką sunaiki
no jos 
le. O 
mano 
duotis.

Keturioms dešimtims minu
čių praėjus jos galva buvo 
apdengta trumpais garbiniais ir 
ji labai priminė mokyklos ber-■

dosnumas kartu su mei- 
tai yra didelė užduotis, 
draugui—milžiniška už-

paprastai protingi vyrai, kurie 
atnešė kūdikiui stalnelėj dova
nas. Jie išrado meną duoti 
Kalėdų, dovanas. Kadangi jie 
buvo protingi, tai ir jų dova
nos buvo apgalvotos, — gal 
buvo teikiama privilegija jas 
apmainyti, jei pasitaikydavo ke
lios vienodos dovanos.

Balti pirštukai vikriai atrišo 
siūlą ir nutraukė popierių. Ir 
pasigirdo didelio džiaugsmo su
kis. Neilgai trukus prasidėjo 
aimanavimai ir isteriškos aša
ros. Vos-ne-vos Jim ją nura
mino.

Ant stalo gulėjo šukos —ke
lios šukos, kuriomis Della daug 
kartų gėrėjosi. Broadway krau
tuvės lange. Puikios šukos su 
puikiais apvadais, kurias kaip 
tik tinka nešioti gražiuose 
plaukuose. Ji žinojo, kad tai 
buvo labai brangios šukos. Jos 
širdis labai troško jas įsigyti, 
bet ji neturėjo jokios vilties, 
kad tos brangios šukos kada 
nors jai teks. Ir dabar jos jai 
priklausė. Bet kas iš to. Ji 
nebeturėjo gražių plaukų, ku
riuos butų galėjusi papuošti 
gražiomis šukomis.

Bet visievn ji prispaudė šu
kas prie krutinės, ir su šyp- Į daug jūsų karvė duoda pieno?

“Jim, ’brangusai”, tarė ji, 
“nežiūrėk taip į mane. Aš nu- 
•kirpau savo plaukus ir parda
viau juos, kadangi aš negalė
jau praleisti Kalėdas nenupir- 
kus tau dovaną. Jie greit už
augs — juk tu nepaisysi? Aš 
turėjau tai padaryti. Mano 
plaukai auga labai greit. Pra
tark ‘Linksmų Kalėdų’ Jim, ir 
bukiva laimingu. Tu nežinai ko
kią gražią, kokią puikią dova
ną aš tau nupirkau”.

i plaukus?” 
paklausė Jim, dar vis nesupras
damas kame dalykas.

“Nusikirpąu ir pardaviau” 
tarė Della. “Ar tu manęs da
bar tiek nebemyli, kaip pirma? 
Aš neturiu plaukų, ar ne?”

Jim smalsiai apžiurėjo kam-

pnmine moKyiaos oer-1 *
Ji žiurėjo i veidrodį ii-Į “Tu nusikirpai

mumas ir vertė, 
tiko abiem, —tiek Jim’ųi% tiek 
grandinėlei. Už grandinėlę at
ėmė dvidešimt vieną doleri, ir 
ji bėgo namo su 87 centais. Su 
ta grandine prie laikrodžio 
Jim’ui bile kompanijoj butų 
malonu žiūrėti i laikrodėli. 
Nors laikrodėlis jo buvo ir la
bai šaunus, tačiau jis kartais 
drovėdavosį į jį žiūrėti, kadan
gi jis buvo prikabintas ant nu- 
sitrinusios odos sklypo.

Kai Della pasiekė namus, tai

Septintą valandą kava jau 
buvo išvirta ir petelnė priruoš
ta mėsai kepti.

pa-

’ “Sakai, kad plaukų nebetu- 
tiesiog idio-ri?” paklausė jis 

tišku tonu.
“Neužsimoka jų 

rė Della. < “Sakau,
daviau juos —jų nebėra. Mie-

ieškoti”, ta- 
kad aš par-

sena veide tarė: “Jim, mano 
plaukai auga labai greit!”

Ir .po to Della pašoko, kaip 
nusvilinta katė ir sušuko: “O, 
o!” '

Jim dar nematė jam nupirk-

K

Ir čia aš jums kukliai 
pasakojau atsitikimą, kurį per
gyveno du neišmintingi vaikai. 
Jie neišmintingai paaukojo 
vienas antram visa tai, ką 
skaitė brangiausiu. Tačiau pa
baigoj reikia pasakyti šių die
nų išmintigiausiems, kad iš vi
sų dovanų, kurios buvo duoda
mos, šios dvi buvo tinkamiau
sios. Iš visų, kurie duoda ir 
gauna dovanas, jie buvo išmin
tingiausi. Jie buvo išminčiai. 
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JUOKAI
Vandenėlis

Pasidomėjus ponia:

Apie astuoniasVaikas: — 
kvortas dienoj.

O kiek to pieno parduo
date?

— Kasdien parduodame apie

“NAUJIENŲ”
METINIS KONCERTAS

*
1

Sausio-January 18, 1931
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

/> f /' ■ '-k\.

Programą Išpildys “BIRUTĖ”, Chicagos Lietuvių Choras PIRMYN ir “PETRUSKA” Klubo 
Artistai: Šokėjai ir Dainininkai
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Linkime, kad visi Biznieriai ir Profesionalai turėtų
pasisekimo, o darbininkai-hedarhiai, kad gauto gerus darbus

unc
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Chicggo

l'el. (Janai 1678

L0VE1KIS
KV1ETKININKAS

J. M ACKIE WICH 
MORTGAGE BANKĖR

3316 So. Halsted SI 
Tol. Boulevard 7314

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Koslumeriams

>>n»m>i ** a4 t 44* 4a aag U LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ty* M Velija

ff LITTLE STAR S
££/ SANITARY CLEAN1NG' SHOP M
* 3328 So. Halsted Street B

a i i x 1hi a a a a a 1

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Koslumeriams

1 4 iiaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaj*H LINKSMŲ KALĖDŲ Jį
Linkime Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams Jį 

S THE BRIDGEPORT CLOTHING C0. 5 
g J. PETRAUSKAS, Sav. g
2 3312 S. Halsted St, Tel. Boulevard 1162 ^į 
aaaaaaaaaaamamaataaaaa

DENT1STAS
* 2433 W. Marąuette Rd. Tel. Republic 7696 **
i 4 a a 4 441444 44 4 4 4 4 444 4 444 4 4

aa a aa a a aaara aa an aa’raa aaaa a ai* LINKSMŲ KALĖDŲ g
5 A. JUOZAITIS, B. D.’S. S

LINKSMŲ KALĖDŲ.
Linkime, visiems savo draugams ir koslumeriams

g A. GRIGAS AND; C0. g
REAL ESTATE

J 3114 S. Halsted St. Tel. Victory 4898 £
444 4 44 4 4444444444444444-444

$ 3261 S. Halsted St., Tel. Victory 5048 H 
aaaaaaaaaaaaaaaaa raa aaaaaa

14444444444444444444444444
W- ■ LINKSMŲ KALĖDŲ gjj Linkime visiems savo draugams ir koslumeriams

S • W. 1 STANKŪNAS J

S
"' “ . FOTOGRAFAS g

3315 S. Halsted St. Tel; Yards 1546 Jį
>4444444444444444444444 44 4

LINKSMŲ KALĖDŲ ' 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Sav.

750 West 31 st St., Tel. Victory 5371

444444444444 44444444444444
W LINKSMŲ KALĖDŲ g
g Df. J. SHINGLMAN §
g ' 1930 W. 13th Street SB* CICERO, JLL. g
>44444444 4444444444 4444444

4 44 44444444444444444444444
f* LINKSMŲ KALĖDŲ g

Linkime Visiems Savo Draugams ir Pacijenlams jjj
5 DR. K. DRANGELIS g
g DENTISTAS g
J 2417 W. 63rd St., Tel. Republic 2266 g 
4 a444444444444444444444444

aaa a a a a aa a aaaa a aaaa a a a a
LINKSMŲ KALĖDŲ *f

Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams W
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Kalėdinis Pasakojimas i svieto kraš-

■; jis net apsilaižė, žiurėda-

iškepti ka

is prie-

pačia.

pa-

tamstos!

Vi-

as u z
dvie-

tai?

Linksmų Kalėdų

2201 ,West 22nd Street

kojos! žiūrint 
man labai no- 
Neerzink man 
kojomis. Argi

žino 
siau

druskos, pipr- 
ir meiliai pa-

\ . M. Doix>šcvičius

skyriaus viršininkas ir 
raštininkas. Beje, rašti- 

aš suėdžiau ne dėl kar- 
bet todėl, kad jis biau-

ir nemanau 
pats turėsi 
jog aš kal- 

Aš tamstą su-

kaip 
yra visai papras- 
Aš žmogėdis.

skruzdės pradėjo

dėl manęs Užsi- 
Pas mus kažin kodėl

suėdžiau ant 
minkštesnes 

sa- 
ty-

man, po velnių, patinki ir 
tavo malonios draugystės 

pasirengęs pakentėti badą.
tamsta suėsiu, kai nebe

galėsiu daugiau pakęsti.

Bet už tai man tamsta turi 
pasakoti juokingus anekdotus.

laiko

visai 
ilgiau

suėsiu. Tai 
jis kuorą-

buvau vedęs. Ganėtina prie
žastis net tam, kad papulti pa
čiam velniui ant ragų! Mair rei
kėjo bėgti nors 
tą, ir todėl aš pabėgau į

Vertė .1. Pabarška

pini- 
ma- 
Be- 

tokiu
mu-Į budu aš kuoramiausia galėjau 
kaip grįžti namo, visai nieko neri- 

motų zi kilodamas, nes aš dabar ture- 
dvie-

p riešų
Pasiutusio Vyro”,i

Baletu Mentes; §

Tai buvo Kalėdų vakaras.
Musų buvo susirinkę keletą! mas į mane.

vyrų, ir kad praleisti laiką, vi-i —Tamsta veltui dairaisi ap
link,—čia visai nėra nieko, su 
kuo tamsta galėtum gintis. 

įTuo tarpu kai pas mane štai 
| revolveris, štai durklas, o če- 
i moda ne yra kirvis su kuriuo aš 
, tamstą sukaposiu i šmotus. 

■ Jeigu nori, aš tamstai parody- 
į siu ir iešmą, ant kurio aš tams- 
! tą iškepsiu. Mes žmogėdžiai, 
i žmonės rūpestingi ir visada 
Į vežiojam su savim visus reika- 
1 lingus musu amatui įrankius;

. ; ‘ ,. y.I niekuomet žmogus negali žino-. t
II i, kada ir kur gali pasitaikyti
' proga pasmaguriauti.

Ir niekšas nusikvatojo.
i —O, taip! Aš užmiršau, kad 
i tamsta neužsiimi žmogedyste.
Labai gaila! Skanu, labai ska
nu! Aš išsivaizdinu, traš
kės kremzlės apie tamstos šon
kaulius !

Man net dieglys perėjo per 
krutinę.

—Bet liaukimės, po velnių 
apie tai kalbėję. Nes tas er
zina mano apetitą. Aš galiu 
pradėti tamstą tuojau ėsti ir 
tada man tamstos neužteks 
dviem savaitėm.

Pagalios, priėjo eilė žinomam 
pasakoriui, musų draugui, se
nam kapitonui, Ivan Pctrovi- 
či ui.

Musų draugas kapitonas už
sirūkė storą papirosą ir pra-

Trauk mane nelabasis, jei
gu aš užmiršiu tą naktį! Man 
ją atsiminus dar net dabar 
šiurpas eina per nugarą.

Mes visi klausytojai prislin
kom arčiau prie stalo.

—Aš važiavau, velniai

te baisi pūga. Traukinys slin
ko greitumu vėžlio, rėpliojan
čio įx) veidrodi. Jus supran
tat? Mus buvo dvejetą vago
ne: aš ir koks tai tylintis ke
liautojas, kuris turėjo tokią iš
vaizdą, tarsi jis važiavo ant 
savo laidotuvių. Iš nobodumo 
aš užsnūdau. Biesas žino, kaip 
ilgai aš miegojau, bet tik ka
da aš nubudau, buvo tylu, kaip 
kape. Traukinys nesijudino. 
“Stotis”? Aš pažvelgiau pro
langą. Begalinė sniego siena J 
kietai prisiglaudus prie stiklo. 
Aš puoliau prie durų, mėginau 
atidaryti —nei nejuda! Durys 
užverstos sniegu. Mudu, su ma
no sankeleiviu, palaidoti pus
nyj. Aš pažvelgiau į jį. .Jis 
dabar turėjo bcrupestingą iš
vaizdą žmogaus, kuris gerai ži
no, kad už penkių minutų trau
kinys važiuos toliau. Tas mane 
baisiai užrūstino.

—Pusnis! —sušukau aš.
—Taip, .pusnis! — kuorą- 

miausia. atsakė jis. — Tai kas 
iš to?

-—Bet juk galima žūti toj vel
nio skrynioj po sniego pušniu.

—Nemanau. Už kokiu 
j u savaičių mus atkas!

—Juk mudu per tiek 
badu numirsime!

—Kas link manęs, tai 
ne. Kada aš negalėsiu 
iškęsti, aš tamstą 
ir viskas!—i 
miausia.

—Tai yra,
—Man tai 

tas dalykas.
Man tarsi

bėgioti per nugarkauli; vienok 
aš dar turėjau užtektinai drą
sos, kad patėmyti: '
—Port ik ri net i žmogų, užverstą 

sniegą pusnyj, kad jį kas suės, 
tai yra visai nevykęs juokas, 
gerbiamas tamsta.

—Bet aš visai 
juokauti. Tamsta 
progą persitikrinti, 
bu visai rimtai.
ėsiu!

Jis pradėjo knystis čemoda
ne, išėmė iš jo 
rų, muštardos 
žvelgė i mane:

—Tai vis dėl
Paskui išėmė lėkštę ir pradėjo 
šluostyti peili ir šakutę.

Aš ištikro bijojau erzinti jo 
apetitą; vienok, trauk velniai, 
reikėjo sužinoti, ar jis juokau
ja, ar rimtai rengias mane su
ėsti? Aš stengiaus kalbėti kaip 
galima mandagiau.

—Kurgi tamsta įgavai... tokį 
stebėtiną paprotį?

—Ėsti žmones? Pas Daho- 
mejos karalių Behauziną, mie
lasis. Pas jį, puiki virtuve.

—Kaipgi...
—Kaip aš ten papuoliau ? Pa

slėpk savo kojas, gerbiamas 
kepsni! Tamstos kojos neduo
da man ramiai pasakoti.

—Kojos ?
—Na, žinoma, 

į (tamstos kojas, 
risi košelienos. 
apetito su savo 
tamsta nesupranti, kad nega
lima žmogėdžiui rodyti kojų? 
O smagenis tamsta ar turi?

—Turiu...
—Nesakyk mąn, po velnių, 

kad tamsta turi smagenis. Nes 
aš tuojaus galiu perskrosti tau 
galvą ir suėsti smagenis.

Aš atsisėdau turkiškai, susu
kęs po savim kojas ir užsimo
viau ant galvos kepurę.

—štai taip! Tamsta nori ži
noti kaip aš papuoliau pas ka
ralių Behauziną? O velniai 
mane žino, kodėl aš ten papuo
liau. Paprastai todėl, kad aš

NAUJIENOS, Chicago, II).
-------------r-------------------------------- ----------

didelio aštraus kardo, šast! šast!
Aš jų smegenis 
vietos, o išplovęs 
kūno dališ pasiėmiau su 

d nenumirti badu 
Už dviejų dienų aš

Da- Į vim, 
homeją, kur tada ėjo karas. Po. ruošė, 
dviejų metų vedusio gyvenimo, buvau, franeuzų liogeryj. Bet 
muštis buvo prieinamiausias ir į man visai nesinorėjo antru kaj’- 
tinkamiausis 
ėmimas.
nepriimta mušti moteris. O ten 
buvo vienatinis užkampis pa
saulyj, kur aš galėjau mušti 
moteris ir gauti už tai pagyri
mą.

tu papulti i nelaisvę pas kara
lių Behauziną.. Aš pasirinkau 
vieną oficorį, kuris ką tik bu
vo gavęs pinigų iš namų, 
suvalgiau. Pasiėmiau jo 
gus ir pabėgau. Liogeryj 

kad mudu pakliuvom 
nelaisve ir c

Trumpai pasakius, aš-nu- nė, 
kariauti su Dahomejos hanzinuj į 

aus amazonėmis. A> 
jas, kai]) liūtas, ne, 

vyras Įerzintas dviejų 
ženybinio gyvenimo. Už 
jų savaičių aš gavau 
pusėj vardą 
o už trijų—buvau paimtas įl 
nelaisvę. Pats “pasiutęs vyras”. 
Aš buvau garbingu nelaisviu, 
ir mane nusprendė 
rališkam pokyliui, 
liūs Behanzinas švente 
žasties savo laimingo 366-to 
persiskyrimo su 366-ja 
Ten persiskyrimas įvy 
bai paprastai: karalius suvalgo 
tą savo pačią, kuri jam labiau
sia patinka, ir paskui suėda 
keptą nelaisvi iš priežasties lai
mingo persiskyrimo! Aš pralei
dau visą nelaisvės laiką tarpe 
dviejų amazonių, kurios nuolat 
mane sergėjo. Mane penėjo 
tikrai kaip penimą meitėlį, o 
mano sargės be pertraukos 
linksmino mane, pasakodamos 
man, kaip mane keps. Galų ga
le aš pasidariau tvirtas, kaip 
bulius, ir man taip atsibodo 
klausytis jų vienodų pasakoji
mų, kad aš tariau sau: “Trauk 
mane velniai, ar negeriau bu
tų suėsti jas man pačiam. Pa
smaguriauti • ant svetimo ro- 
k lindo visada yra patogu!” Pa
ša kyta-pądaryta. Kartą mano 
sargės taip karštai tarp savęs 
susiginčijo apie tai, kaip ge
riau butų mane iškepti, kad net 
numėtė ginklus šalin,

jau gerą priemonę prieš savo 
pačią..

— kaip?., tamsta ją...
— Suėdžiau! Skani ragana! 

Ar tikėsi tamsta, suėdžiau ją 
su kaulais. Toki^ budu visi pėd
sakai prasižengimo buvo pa
slėpti. Visi manė, kad ji pabė
go, manęs pasigailėjo ir netru
kus aš vėl apsivedžiau su ki
ta, tikru angelu, kurią aš. taip
gi netrukus sučdžiaif, lodei kad 
sutikau trečią, ktiri dar labiau 
buvo panaši j angelą. Nuo to 
laiko aš 
nes, ir 
kioliką 
tamsta

taip pripratau ėsti žmo- 
ėdu 51 uos štai jau pen- 
metų, — nerodyk man 
savo rankų.

t
Ir jis apsilaižė, žiūrėdamas į 

mano rankas.
Aš užsimoviau pirštines.
— Ačiū žmogėdystei, aš 

dariau gerą karjerą.
— Ačiū žmog...
— Nerodyk man tamsta 

žuvio!

Taip, padariau karjerą!
sai paprastai. Kada aš norėjau 
paaukštinimo, aš parsikviesda- 
vau pas save į svečius tą žmo
gų, kurio vietą norėdavau už
imti ir suėsdavau jį, tokiu budu 
pasidarydavo vakansija. Jo ieš
kodavo, ieškodavo — žinoma, 
nerasdavo ir jo vietą aš gau
davau.

— Ir daug...

LINKIM JUMS
LINKSMU KALĖDŲ 

IR
LAIMINGU NAUJI.! METU

Peoples Furniturc Kompanijos Valdyba ir Darbininkai

S. L. Fabian & Co
809 West 35th Street
Tel. Boulcvard OGU ir 0774

Cia gausit gerą patarnavimą atsakančių 
žmonių reikaluose pardavimo ir mainymo 
namų, 
pinigų

lotų, farmų ir biznių. Taipgi skolinime 
ant morgičių.

kainos yra žemos dėlto, kad biznis yraČia
didelis. Jums butų naudinga pradėti vesti sa
vo reikalus šioje įstaigoje.

Dėkavojame publikai už 
rėmimą musų biznio.

Kalėdų šventės ir užsibaigimas metų duoda 
žmonijai progų atsimokėti skolas ir priedermes, 
idant naujus metusz pradėtume sėkmingai atsilygi
nę savus prasikaltimus kitiems.

Peoples Furniture Kompanijos Valdyba ir vi
si darbininkai jaučiasi skolingi padėkavoti savo 
gerbiamiems rėmėjams’ (kostumeriams) už taip 
skaitlingų rėmimų Peoples Krautuvių per šį metų 
ir sudarymų tos pačios skaitlinės prekybos apkar
toje taip kaip ir praeitais metais, kuomet buvo 
našesni laikai prekybai.

Todėl valdyba, direktoriai ir visi Peoples Fur
nitūrą Kompanijos darbininkai reiškia visi sykiu 
didžiausių padėkų visiems Peoples Krautuvių rė
mėjams (kostumeriams), prieteliams ir draugams 
už taip nuoširdų ir skaitlingų rėmimų šių krautu
vių. Sveikindami jus visus, gerbiamieji, su Kalėdų 
šventėmis, velijame jums turėti sėkmingą ir malo
nų gyvenimų per ilgiausius metus.

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS
Valdyba, Direktoriai ir Visi Darbininkai.

’iati gerą— Tai]), 
karjerą.

Užtenka jums pasakyti, kad 
kol aš pasidariau sau karjerą, 
iš musų skyriaus prapuolė trys 
viršininkai, du ekzekutoriai, 
vienas 
vienas 

jeros
riai rašė. Dabar aš noriu persi
kelti į N—. miestą ir ten va
žiuoju. Manau suėsti skyriaus 
viršininką. Ir staiga toks ne
malonus sutrukdymas! Bet, — 
tarė jis apsilaižęs,'— tamsta 
pagražinsi mano vienatvę. Tam
sta

— Jus suprantate mano pa
dėti?! c

— Dviejuose su žmogėdžiu, 
kuris galanda peilius ir rengias 
tave suėsti. Aš įlindau į vago
no kampą ir per dvi dienas, 
nesumerkdamas akių, žiurėjau 
į jo prisirengimus. O prie to 
dar visą laiką aš turėjau pa
sakoti jam juokingas istorijas, 
kad jis šonus susiėmęs kvato
tų.

— Kitaip, — sako, tam
sta supranti, kokiems velniams 
man tavo draugystė?

— Taip praslinko dvi paros, 
ant trečios...

Mes prislinkom dar arčiau.
— Na, ir kągi?
Pulkininkas pažvelgė į mus 

ir atsidusęs užbaigė savo pa
sakoj imą:

— Badas ne teta!.. Trečioj 
dienoj jis mane suėdė!

, gr. 24,

» LINKSMU KALĖDŲ

Visiems Lietuviams
Amerikoje

Tabor Farm
BACHUNŲ ŠEIMYNA

’ Sodus, Mich.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR 

KUOLAIMINGIAUSIŲ 
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Visiems Mano Draugams 
ir Pažįstamiems

Karolis Požėla
55 W. 86th St. Apt. 2 B.

LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR 

KOSTUMERIAMS

VALDYBA IR DIREKTORIAI

Metropolitan 
State Bank


