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Meksikos Kongresas 
Vienu Balsu Priėmė 
Kunigų Sumažinimą

mos Švenčių

Kiekvienas kunigas 
turės išganyti po 

50,000 meksikonų

Matyk, girdėk, bet nie 
ko nasakyk

Tik moterys gali taip padaryti

Įstatymas apima federalį dist- 
riktą ir provincijas

Meksikos Meistas, gruod. 24. 
—Naujas įstatymas, aprube- 

- žiuojąs bile religijos kunigu 
skaičių po vieną ant kiekvienu 
50,000 gyventojų federaliniame 
djstrikte ir teritorijose priim
tas vienbalsiai Meksikos atstovų 
rūmų ir senato ir belaukia pre
zidento Ortis Bubio parašo.

Senatas taip pat priėmė pa
rėdymą pakeisti vardą Guada- 
lope vilos kur pereitą savaitę 
Įvyko milžiniška katalikų de
monstracija po priedanga 400 
metų jubiliejaus nuo Dievo mo
tinos “pasirodymo“ tūlam indi- 
jonui. Guadalope viloj yra pa
statyta viena puošniausių kata
likiškų katedrų, kurioj yra gar
binamas neva stebuklingas Ma
rijos paveikslas. Guadalope var
das pakeičiamas į Vilią Gustavo 
Madeiro.
Eklezistai pripažinę konstituciją

Taip pat Meksikos priemies
tis San Angelo- pakeičiamas į 
Vilią Obregon, pagerbti atmintį 
buvusio prezidento Aivaro Ob
regon, kurį katalikiškas fana
tikas toje vietoj nužudė 1928 
metais.

Aukšti Meksikos eklezistai 
tuojau užprotestavo dėl parla
mento aktų, vadindami juos 
prieškonstituciniais ir laužan
čiais valstybės sutartį su bažny
čia, padarytą 1929 metais tar
pininkaujant Amerikos amba
sadoriui Dwight Morrovv.

Senatorius Gonzalo N. San
tos, senato prezidentas, persta- 
tydamas senatui klerikališkąjį 
įstatymą pastebėjo, kad dabar
tinė depresija Meksikoj yra iš
šaukta daugiausiai dėl to, kad 
atidarius bažnyčias “ameriko
niški kunigai” spėjo ištraukti iš 
krašto milijonus Meksikos pi
nigų.

Livcrpool, gr. 24. ‘— Šią ga
dynę moterys detektyvai jau 
gali rivalizuoti su Sherlock 
Holmęs, Lillian Storey įsteigė 
moterų detektyvų korpusą Ang
lijoj, kurios “turi būti tikrai 
stiprios fiziškai,' kad mokėtų 
japonišką jujitsu reikale susi
remti su stipresniu už save, 
kad mokėtų važiuoti motorciklu 
ir kad viską matytų, viską gir
dėtų, viską įtartų,—ir tylėtų”.

Kalėdos Vokietijoj ir 
bedarbiai

Apie 18,000,000 žmonių paliesti 
/nedarbo

Berlynas, gr. 24. — Niekuo
met vokiečiai tiek skaitlingai 
nevažiavo* atostogų Kalėdoms 
kaip šiemet, kadangi gelžkeliai 
labai nupigino kainas. Žmonės 
bėga iš miestų už paskutinius 
skatikus, norėdami patys nuo 
savęs pabėgti.

Vokietijoj yra apie 15,000,- 
000 iki 18,000,000 žmonių, pa
liestų bedarbės, įcaip turintieji 
tik dalį darbo ir bedarbių šei* 
mynos. Pilnų bedarbių, abso
liučiai neturinčių darbo, ^dau
giausia šeimynos galvų, yra 
5,300,000.’

Vilniaus lietuvių 
Studentų Sąjunga

Kiek susitaupys iš su
mažintų valdininkams 

švenčių priedų

V. L. S. Sąjungos,, naujoji 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: col. M. Kraužlys—pirmi
ninkas, col. J. Latvys—viee- 
pirm., col. J. Astaška—sekreto
rius, col. St. Narkavičius-—kasi
ninkas, col. A. Burokas—knygi
ninkas. Kandidatai: col. M. Lu
žytė, col. J. MarkaviČiub. Revi
zijos komisija: col. V. Martin
kėnas, col. V. Subačius, col. P. 
Burlingis.

Be to praėjusį pavasarį Są
junga įsisteigė savišalpos fon
dą. šio Fondo Tarybon įėjo: 
col. VI. Pūkas — pirmininkas, 
col. M. Mikailaitė ir col. V. Ži
lėnas—nariai. ,

Linksmą y

Linki Visiems\SaVo Draugams 
ytojams

Naujienos
ir akai
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Wisconsin pasiūlė 
gerbūvio paskolos 

įstatymo projektą

Vokiečių respublika 
jungias kovai su 
fašistu antplūdžiu

$500,500,000 bonų išleisti vie
šiems darbams

Washington, \ gruod. 24. — 
Senatorius La Follette iš Wis- 
consin valstijos paruošė įstaty
mą nuipatantį išleisti $500,500.- 
000 sumos bondsų, vadinamų 
“gerbūvio paskola”.

Iš tos sumos valdžia asignuo
tų dideles sumas statyti keliams 
ir viešojo naudojimo įmonėms, 
taip jau finansuotų tokius užsi
ėmimus, kurie duotų naudos 
mažųjų gyvenamų namų savi
ninkams.

i • , •

Dalis tos sumos butų skiria
ma upių reguliavimui. Tas se
natoriaus La Follete sumanymas 
bus patiektas senatui tuojau po 
Kalędy. .

[Acme-P. 8 A.- Photo]
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Memphis, Tę,nn./— Joe Hug- 
gins, kuris jau kelioliktą dieną 
miega. Jis serga baisia miego 
liga ir mažai tėra vilties, kad 
pasveiktų.- ’•

Reichswehr rengiasi kovai 
prieš “nazi”

Mirė užsinuodijusi 
diumu

ra-

Per 9 metus radium nuodai 
dė organizmą

ar-

Cambridge, Md., gr. 23. — 
Pauline De Haven Kenton, 30 
metų, radio užsinuodijmo auka, 
mirę šioj ligoninėj prasirgusi 9 
metus. Ji dirbo Chicagos laik
rodžių dirbtuvėj, kur teplioda
ma šviečiančius ciferblatus už
sinuodijo. Nuodai pirma pra
dėjo ardyti jos daptis, paskui 
palengva suardė visus kaulus.

Antros vedybos pasek- 
mingesnės

Pirmos esančios panašios ekspe
dicijai į raistus

Laivyno karininkai 
reikalauja Hawaii 

saugoti jų žmonas
Amerikos- oftdirių žthonės ap

siginklavo

Moratoriumas Jau
I ■ • . i

Priimtas; Bereikia
Prezidento Parašo

Machado pasiliks ligi
1935 metų

Baigia paleisti visus politinius 
kalinius

^Havana, Kuba, gr. 24. —Pre- 
zidentas Machado, prieš kurį 
nesenai buvo sukilusi Kuba, va
kar paleido dar 15 imtinių po
litinių kaliniu. Prieš tris savai
tes paleido 200 kalinių; dabar 
važinėja po provincijas, skelb
damas, kad jis dar pasiliks pre
zidentauti ligi 1935 met .

Senatas priėmė 69 
balsais prieš 12, ir 
kongresas 317 -100

“Kuomet reikia balsuoti, kam 
dar kalbėti!”

Kaip žinoma, ministerių ka
binetas nutarė švenčių priedus 
mokėti tik vedusioms ir tai iki 
12-tos kategorijos valst. įstaigų 
tarnautojams.

Ligi šiol švenčių priedų buvo 
išmokama apie 3 mil. lt., (Ka
lėdoms ir Velykoms apie 6 mil. 
lt.), o dabar išmokės tik apie 
1 mil. lt. Krašto apsaugos mi
nisterijos švenčių priedų suma- 
nižimas nelieČiąs.

Europoj kalėdos bus 
nepaprastai šaltos

DELEI KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ NAUJIE
NOS RYTOJ NEIŠ
EIS IR NAUJIENŲ 
OFISAS BUS UŽ
DARYTAS VISĄ 
DIENĄ.

“NAUJIENŲ” 
ADMINISTRACIJA

Londonas, gruod. 24. —žie:. 
ma Europoj nerodo atlydžio ir 
oro'stotys pranašauja šaltį ir 
sniegą toliau.

Pietinėj Si beri joj gilus snie
gas ir aštrus speigas atvarė į 
kaimus gaujas vilkų, kurie į- 
varė, gyventojams daug baimės 
ir rupesnio. Vienur vilkai net 
du raudonuosius kareivius su
ėdė. , r

Visa Vokietija, Pabalįija, 
Skandinavija apklotos sniegu ir 
nepaprastai šalta. Net pieti
nėj Franci joj ir šiaurės Ispani
joj ir Korsikos saloj siaučia 
nepaprastas šaltis.

Londonas, gr. 24. — žinoma 
moterų tarpe viseontė Flakland 
sako, kad antros vedybos yra 
laimingiausios. Pirmos esančios 
panašios, kaip kad tyrinėtojas 
eina j nežinomus raistus prie
tykių ieškoti; sgi antros pana
šios tyrinėtojo grįžimui namo.

Honolulu, Hawaii, gruod. 24 
—Įtempti santykiai tarp Ame
rikos laivyno■> karininkų ir vie
tinių Honolulu gyventojų nesu- 
švelnėjo. Laivyno karininkai 
pareikalavo iš honoluliečių, kad 
jie rūpestingiau saugotų kari-, 
ninku žmonas nuo užpuolimų.

Nesenai įvykęs skandalas, 
kur penki Honolulu jaunuoliai 
išgėdino tūlo Amerikos laivyno 
karininko žmoną ir teismas kal
tininkus išteisino, paliko kar
taus įspūdžio. Honolulu vietos 
valdžia kaltinama, kad ji mažai 
paiso moterų saugumo ir kad 
panašios rųšies ( kriminalas čia 
laikomas natūraliu dalyku.

Karininkų žmonos pareikala 
vo leidimo nešiotis revolverius. 
Gruodžio 12 d. Amerikos lai 
vyno kareivių būrys užpuolęs 
filipiniečių būrį gatvėse smar
kiai primušė. Santykiai darosi 
labiau įtempti.

Berlynas, gruod. 24. — Vo
kietijos spaudos žiniomis repub- 
likonų organizacijos daro pa
stangas sutverti '‘geležinį” fron
tą” nedaleisti Hitlerio fašis
tams įsigalėti valdžioje. Toks 
bendras frontas shsidarys iš 
penkių republikoniškų formaci
jų, įimant socialistų partiją; 
darbo unijas, sporto organiza
cijas ir respublikonišką Reichs 
banncr, kurs toje bendroje or
ganizacijoje loš pirmaeilę rolę.
Fašistai jau turi gatavą “val-

' džią” -™-
Fašistų “Angriff,” svarbiau

sias hitleriškus organas-^ įsi
vaizdina, kad fašistai valdo ypr 
kieti ją ir turi iš kalno gatavą 
kabinetą; jis tyčiojosi iš Reichs- 
banner organizacijos, sakyda
mas, kad “nazi”, fašistų kariš
ka organizacija tuos “žydber- 
nius” yrai gatavas pasitikti “ko
vos lauke”.

; Reichsbanner, tai yrą stipri 
respublikoniška pusiau karišką 
organizacija, sudaryta daugiau
sia iš darbininkų, reikalui esant 
yra pasiryžusi kovoti fašistų 
“nazi” jų pačių landynėse. 
Reichsbanner praeityje yra pa
rodęs rimtų pavyzdžių respubli
kai apsaugoti nuo nebe vieno 
pasikėsinimo.

Universiteto 10 metų su
kaktuvės

Rudens gerybes
šių metų spalių mėnesį pro

testuota Vilniuj 3400 vekselių, 
sumai 2 milijonų 600 tukst., o 
provincijoj (tik Vilniaus krašte) 
—3 mil. 200 tukst. Tai bent apy
varta! ’,.;v

Traukinys sunkiai pri 
mušė 30 žmonių

Lekianti vagono ryšiai sužeidė 
žiūrovus ,

New York, gr. 24.— Trisde
šimts žmonių sužeista šiandien 
kai pravažiuojant visu smar
kumu krovinių traukiniui pasi- 
liuosavo viepąme vagone veža
mos špalos įr pradėjo lakstyti 
į žmonių būrį, laukusį trauki
nio. Trylika žmonių nuvežti į 
ligoninę. A

-........ ....— .... .

New York-Paryžiųs per
, 6 valandas

Franci ja turi 16,644,000 
galionus vyno

Paryžius, gr. 24. — šiemet 
Francija tini parduoti virš pus 
septyniolikto milijono galionų 
imperiško vyno, bet atrodo, kad 
gaus pati tą vyną sugerti, nes 
nėra kur .parduoti: vienos ša
lys įsivedė prohibiciją, kitos pa
čios gaminasi, ir visos sykiu yra 
apsistačiusios aukštais muitais.

Vasario 16 d> sukanka 10 pu 
nuo pradžios musų universiteto. 
Sukaktuvėms.. jau- rengiamasi. 
Ypatingo dėmesio kreipiama į 
konceriftię-meninę sukaktuvių 
minėjimo programos dalis, sten
giamasi praplėsti universiteto 
choras, nes pats minėjimas ma
nomas latlikti. valstybes teatre. 
Visam rengimuisi vadovauja 
prorektorius prof. B. čėsnys.

Studentai gyvena su $1 
—$4 per savaitę

Urbana, III., gr. 24. — Patir
ta, kad Illinois f universiteto 
studentai • daugumoj minta iš1, 
leisdami tik po vieną ligi 4 do
lerių per savaitę maistui.

Studentų depresija paeina 
daugiausia dėlto, kad dauguma 
bankų yfa nunešę jų įdėlius.

.. ......... . - -------- — VT-—--------------

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis, oro biuras šiai dienai pra
našauja: i

■ / ,

Nepastovu, debesuota; nedaug 
permainų tempeVaturoj, viduti
nis vėjas. / /

Vakar temperatūra ligi 52;
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:- 

23; mėnuo leidžiasi 7:22 ryto.7
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Lenkas išaukštino 
lietuvių kalbą

Prof. Razwadovskio paskaita
Vilniuj

Vienas garsiausių lenkų kal
bininkų Krokuvos universitete 
profesorius Rozwadowski laikė 
paskaitą Rytų Institute Vilniu
je. Mokslininkas išgarbino lie
tuvių kalbą, žymėdamas jos se
numą, prieš kurį kiekvienas kal
bos tyrėjas susijaudinąs, (staje 
ze wzruszeniem) nes lietuviai 
vietomis tebevartoja žodžius tri
jų tūkstančių metų senumo, 
kaip antai: naktis, ausis, sūnūs, 
pekus (gyvuliai). Lietuvių kal- 
ga gelbstanti filologus suprasti 
kalbų evoliuciją,, nes esanti pa- 
lengvesnio už kitas kalbas au
gimo (powolniejszego tempą 
rozwojowego). Todėl ragino stu
dentus domėtis šia garbės verta 
kalba (czigodny język). Mes 
nuo-savęs tiek tepridursime: 
linkėtina yra, kad lenkai domė 
tusi musų kalba nė jos išniekini 
mui, neišjuokimui (kaip per ra
dio monologui), ne jos išnaiki- 
nimui (per policijos protoko
lus), bet jos gyvavimui ir klės 
tėjimui

•C
n’.*
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Wasfiing'ton, gruod. 24/ —Po 
ilgų ir nepaprastai įkaitusių 
atakų iš pusės taip vadinamų 
“progresyvių” senatorių prieš 
prezidento Hooverio morato
riumo politiką, Suvienytų Vals-' 
tijų Senatas vakar priėmė 69 
balsais prieš 12 balsų rezoliuci
ją, legalizuojančią karo skolų 
atidėjimą vieneriems metams, 
taip kad Vokietija ir kitos Eu
ropos valstybės, kurios turėjo 
sumokėti apie trečdalį bilijono 
skolų Amerikai šiemet, beturės / 
jas mokėti ateinančių metų lie
pos mėnesį, žinomo Boise Ben- 
rose pasakymas, kad “Kuomet 
reikia balsuoti, kam dar kal
bėti!” išsipildė ir senatas tai 
atlikęs išsiskirstė atostogoms li
gi sausio 4 d.
Skolas užmokės liepos mėnesį

Vadinamieji progresyviai, ve
dami Kalifornijos senatoriaus 
Hir&fo Johnson, kurie vartojo

Misteriškas oro laivas greit bus 
gatavas

Paryžius, gr. 24. — Skridi
mas po 500 mylių per valandą, 
pralekiant nuo Paryžiaus ligi 
New Yorko per 6 valandas yra 
nebetolimas faktas, pareiškė 
Henry Farman vienas iš orlai- 
vininkystes pionierių, kurs bai
gia statyti tokį stratosferinį 
laivą. Tas “misteriškas laivas” 
bus gatavas po dviejų mėnesių, 
ir galės lėkti po 500 mylių per 
valandą, aukštybėse tarp 45,000 
ligi 60,000 pėdų.

3 mirė, 15 sužeista ko- 
1 • • • • I1Z1J0J

Hiawatha, Kas., gr. £4. —Su
simušus Union Pacifik autobu
sui su traukiniu, 3 užmušti, 15 
sunkiai sužeista, kaikurie kri
tiškai.

apkaltinti prezidentą Hooverį 
pataikavimu vokiečiams ir “iš
pardavimu krašto”, įlepasiekė 
savo. Senatas įsitikino, kad 
prezidentas Hooveris elgėsi vi
sai taip, k^ip elgiasi bile ban- 
kierius su savo nepajėgiančiais 
skolininkais. Kaip banko pre
zidentai tokius reikalus patie
kia savo banko direktorių tary
bai, taip Hooveris patiekė savo 
kongresui ir senatui.

Atstovų rūmai moratoriumą 
pirmiau priėmė 317 balsais prieš 
100 balsų, dabar bereikia tik 
paties prezidento parašo ir mo
ratoriumas patampa įstatymu.

Prezidentas jau pasirašė

Washington, gruod. 24. —Va
kar vakarą prezidentas Hooveris 
senato praleistą moratorium j- 
statymą pasirašė ir nuo šios die
nos jis tampa privalomas.

W>1

Vengrai nunešė Amen 
kos $7,000,000

Amerika nepripažino
Salvador valdžios

. .......... | X

Washington, gr. 24. — Pa
skelbus Vengrijoj skolų mora
toriumą amerikiečiai Šėrininkai 
tapo paliesti ant $7,000,1)00. Vi
so amerikiečiai turį Vengrijoj 
investmentų už $14,000,000, bet 
pusės jų moratoriumas nelies.

Washington, gr. 24. Suvieny
tų Valstijų vyriausybe atsisakė 
pripažinti naujų Salvador res
publikos prezidentą Martines, 
pasiremdama tuo, kad jis pa
ėmė ofisą perversmo keliu ir 
nėra konstitucinis.

Sveikindami su
Kalėdoms irNaujaisMetais

) SIŲSKITE SAVIEMS LIETUVON 
PINIGŲ TELEGRAMA

PER NAUJIENAS
Atdara kasdie nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, III
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S PADAUŽŲ FILOSOFIJA L.

: Kalėdos
Viešpatie Jėzau. Tavo tarnai 

ir vėl tave pagimdė. Dabar jie 
triukšmauja ir žmonėms apie 
ramybę bei taiką šneka. Jie da
bar Tavo vardu musę papras
tų piliečių kišenius krausto....

Vadinasi, Tavo vardu jie 
mums dar vienas Kalėdas ant 
sprando užkrovė. Mums gaila 
Tavęs, Viešpatie Jėzau, bet ko
kių plynių neprotestuoji?

Musų patarimas
Sėdėk sau Sveikas po deši

nei Dievo Tėvo, ir neleisk 
visokiems kunigams iš Savęs 
juokas krėsti. Jeigu jiems pel
ninga Tavo užgimimas, tai mes 
padaužos galime parūpinti ge
rą ir švarią lovą. Kam čia gim
ti mulų bei asilų tarpe?

— Mat.

Padaužu Narį 
jungos Radio Adyna

Gerą dieną arba naktį bran
gus broliai ir brangiausios se
serys! Gerbiama Padaužų Na
rodo Sąjungos radio adyna 
jums, mieli klausytojai, duoda 
šituos, maždaug, puikius pro
gramas iš Padaužų Valstybinės 
stoties. Visos partijos jau senai 
yra susiorganizavusios, tik mes, 
vadinasi, valstybinio nusistaty
mo bepartyviski piliečiai iki šio- 
liai neturėjome savo organiza
cijos. Taip sakant, mes buvom 
palaidi barščiai. Lyg vaikai be 
motinos kartais prisiglausdavo
me prie socialistų, kartais prie 
sandarieČių arba bolševikų ir 
kartais prisiprašydavome net 
prie katalikų. Vadinasi, musų 
jradetis buvo be galo rusti. Bet ( 
dabar dalykai pagerėjo.. Mat, 
vienam musų “veikėjui” visai 
netikėtai įlindo baisiai genia- 
liška mislis į makaulę, būtent, 
nutraukti visus bepartyvi.sk us 
piliečius j vieną kupetą. Jam 
aplandžiojus ir išlandžiojus vi
sus Padaužų Respifblikos kam
pus ir kampelius pavyko suras
ti dar vieną didelį “veikėją”. 
Jiedu abudu sulipino Padaužų 
Narodo Sąjungą. Taigi darbas 
jau pradėtas, tiktai paspirkite 
mumis, tada viskas bus gerai.

Dabar ponas žmogus pada
rys spaudos apžvalgą.

Aną dieną aš, maždaug, šne
kėdamas per radio pastačiau so
cialistų iždininkui “bunčių” 
'Jausimų, bet iki šioliai iždinin
kas K. Gugis nei vieną klausi
mą neatsakė. O aš, bracia, ne-

hiirimsiu tol, kol nepasibaigs 
SLA. načalstvos rinkimai. Taip 
sakant, dabartėlės, aš, vėl pa
kartoju tuos pačius klausimus, 
kuriuos jau daug sykių stačiau 
per musų radio adyną ir griež
tai i’eikalaunu, kad socialistų 
iždininkas atsakytų iki sekan
čiai musų radio adymu. O jei
gu neišpildys mano reikalavimo, 
tai, srokui išsibaigus, aš pra
dėsiu bombarduoti socialistus iš 
sunkiųjų armotų.

Mes klausiame iždininko šit 
ko:

, 1) Kodėl Paukštis prieš smer- 
tį neiškoiektavo iš Devenio 
$25,000.00 ?

2) Socialistai, Gugi, ar žinai, 
jeigu nežinai, tai kodėl nežinai, 
kad Bačhinas Į Westville pri
siuntė vieną pikčerį ir tegavo 
tiktai viena baisa? Atsakyk 
trumpai ir aiškiai.

3) Kodėl esi nekaltas už bo
nus, kurie buvo pirkti pepkio- 
liką metų atgal? Pasiaiškink. 1

4) . Ar “dievui dūšių kalta 
mergelė” dar tebeturi dūšią, ar 
ne? Atsakyk “ycs” arba ‘*no”.

5) Kodėl G ūgio ir Gegužio 
pavardės prasideda su raide G 
ir trečia raidė abiejų pavardė
je yra taip pat g? Plačiai pa
aiškink.

6) Kodėl, ponas Gugi, jus va
žiuojate iš Čikagos j Ncw Yor- 
ką, o ne Gegužis iš Nevv Yorko 
į Čikagą?

7) Pasakyk, kodėl ant čekių 
savo pilną vardą pasirašote?

8) Kodėl jus einate gulti 
11:30 vai. vak., o ne 10:47?

9) Kodėl pas jumis dažnai 
svečiuojasi I)r. Graičiunas, o 
Simokaitis niekuomet?

10) Kodėl jus užlaikote du 
ofisu,. — dienomis mieste, o va
karais namuose? Ar negalėtu
mėte būti ekonomiškas, kaip, 
pavyzdžiui Bačiunas, ir turėti 
tiktai vieną ofisą?

11) Ką ir kelius kartus val
gote per dieną?

12) Kadangi jus mėgstate sa
ve vadinti bepartyviu, tai ko
dėl nepriklausote prie Padaužų 
Narodo Sąjungos?

Baigdamas savo šneką pra
šau Susivienijimo narius bal
suoti už Padaužų Narodo Są
jungos sleitą.

Mieli broliai ir seserys, jus 
girdėjote pono žmogaus spaudos 
apžvalgą ir, nėra abejonės, kad 
buvo gera apžvalga. Taip sa
kant, musų radio adyna jau bai
giasi^ tai aš daug nei nekal
bėsiu, tiktai priminsiu jums vie
ną daiktą. Būtent, kad ateinan
tį septintadienį ponas žmogus

Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingų 
elementų, iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą, Rankų, Ko
jų. Nugaros skaudėjimą, Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, / nikstelėjimą 
ir šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagijf, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
vena aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD,* CONN.

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
PornyŠių ir pianų muveriai vietoje ir 

tolL patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St 

Ttl, Boulcvard 9336

Norwood, Mass.
Padaužų Rezoliucija

VISŲ

Peoples Furniture Krautuvėse

Dabar Siūlo

RADIOSbur

2536-40 West 63rd Street

Visus Lietuvius

GO0OS

fUrtNOl

ten ant 
rupina-

$19.50
$29.50
$32.50
$29.50
$39.50
$87.50
$75.00
$22.50
$36.50

$135.00
. $55.00

$15.00
$194)0
$22.50

Atwater Kent Radio Modelis 40 
Atwater Kent Radio Modelis 42 ... 
Stewart Warner gražiam kabinete 
R. C. A. Radiola gražiam kabinete 
Zenith Radio, visai naujas .........

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vak vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

sekretorius Dr. M 
J. Mikalauskas 1, 

iždininkus K

iš parti- 
nenori 

partijoj 
užpakali- 

< — Nix.

kai rėi 
u bolševikais 
tie iiapąi pit -

Veikite tuoj aus, bukite ] Peoples Krautuvėse ir 
Matykite ŠIAS RADIO VERTYBES

Lįhkin\e . Visiems Supo Draugams 
;; j ir rernSjams-kosiumeriams

dalys krutljimo apžvalgą iš Pa
daužų Valstybinės radio stoties
BBPS. V

Dabar tariu sudiev. '
— Anaunceris.

nas Bukauskas ir Simas Pečia
is. Maršalka vienbalsiai tapo 
išrinktas Petras Majauskas, o 
organizatoriais V. • Domaševi
čius ir J. ”N. žičkus; korespon
dentu VI.. Domaševičiau

» Korespondentas.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

SLA. 88 kuopos priešmetinis 
susirinkimas •

$75.00 Steinite Electric Radio
$125.00
$150.00
$175.00
$195.00
$125,00
$1384)0 Victor Radio, visai naujas ..............
$50.00 Nauji Midgct Radios ...... :..............
1932 m. Mados R. C. A. Victor ir Philco po 
$25Q.OO Vertės Philco'”Komb. Radio ............
Philėo Komb. Radio $110 vertas ..... ............

‘Taipgi daugelis kitokių Radio Bargenų rasite, kuomet 
ateisite j PEOPLES KRAUTUVES

Senus Radios, Pianus ar Rakandus imame i mainus 
ant naujų ir duodame geresnę nuolaidą kaip kitur

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems.

“Užganėdinimas Arba Pinigai Atgal”

Gruodžio 16 d. įvyko 8>LA. 
131 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuriame būvu nomi-

J t
nuojami kandidatai į laidomą
ją Tarybą. Dabartiniu laiku 
musų mieste gyvenu 0. Rama
nauskienėj kuri kuopos susirin
kime smarkiai agitavo už Stri
maitį. Balsavimo rezultatui bu
vo sekami: į prezidentus F. 
Bagočius 10, Strimaitis 10, Ge
gužis 4; j vice- 
kalauskas 17, Grinius 
retorinė

Peoples Furniturę Kompanijos 
Valdyba, Direktoriai, Darbininkai

Gruodžio 6 d. įvyko SLA. 88 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Narių buvo susirinkę pu
sėtinai daug, kadangi jie buvo 
kviečiami atvirukais. Susirin
kimas praėjo < ramiai ir tvar
kingai. Kandidatai į Pildomąją 
Tarybą nominuota sekamai: Į 
prezidentus J. V. Grimus 14. 
F. J. Bagočius 7, J. J. Bačiu
nas 6, M. Gataveckas 2; į vice
prezidentus A. Mikalauskas 19, 
GMnius 4, M. Vokietaitis 3, dar 
keli po 1; 
Vinikas 27 
P. Mažeika 1
P. Gugis 22, J. Taiuiia 4, J, 

JSacvinka 1, P. Mažeikų 1, Dr. 
M. Vinikas 1; į iždo globėjus 
Vladas Domaševičius 23, V. 
Norkevičius 16, M. A. Ragius- 
kas 6, Arizonas 2, S. Rakantis 
2{ į daktarus kvotėjus Dr. Kii 
mas 21, Dr, Stanislovaitis

Kuopos valdyba tapo išrink
ta iš . sekamų narių: pirminin
ku .Vladas Domaševičius, vice
pirmininku Jurgis Nausieda, 
protokolų raštininku Kaz. Tu- 
mosa,’.finansų. raštininku J, N. 
Žičk’us,’ iždininku Ona Žičkienč, 
kontrolės raštininku Ona IPau- 
lauskknė, iždo globėjais Pra

Sveikina Savo Kostumerius-Remėjus
P r tėtelius, Draugus ir

Su Kalėdų Šventėms, širdingai Vėlindami
Turėti Linksmus: ir Laimingus

Ateinančius Naujus Metus *

f fe St. Tei. Boiilevard 8642 B
Sį S: Sa<>. ’ V. Rumchak^, Mgr.
SS , A. Pardavėjas Jahn>Me‘nzoras,..Mech. įtf
S ?. ■ f i >. | F. Bruias, peniuot^jas, y '

SLA, 131 kuopos priešpietinis 
susirinkimas

yra depre- 
kad butų 

numažinti praisai ant gerosios, 
Padėkime sau, butų imąma po 
dešimtuką streit. *, :

9. ' Reikalauti, kad Už' burdą
nebūtų imama pinigais 
dingieriai galėtų darbu atsily
ginti/ '• * •: -*!

10. Sukelti fondą apsigyni 
mui nuo prbhibišenų.

11. Išbraukti visus 
jos, kurie nemoka h 
mokytis rusiškai, —*■ 
palikti tik dulkių ir 
nių reikalų komisarus

ininKus Mi- 
į sek- 

JurgeĮįųtė IŠ, Vinikas 
11; į iždininkus Tarcilu 15, K. 
Gugis 8; į iždo globėjus O. Ra
manauskienė ' 18, Mockus 5, ir 
Januškevičius 15;' H j daktarus 
kvotėjus Dr. JdnikAitis 16 ir 
Dr. Karalius 6* J

Reikia stebėtis kai kurių 
kuopos narių elgesio 
kėjo vesti kov; 
Susivienijimu .4 
mutiniai pu6H prie Bagočiaus, 
kad jis padČtų jferns apsiginti 

gočium Tr Tgy^'Bfet
dabar jie atsisuko prieš jį ir 
varo t'gitaejją, kad jis tik ne
būtų išrinktas prezidentu. Tai 
gana blogas atsilyginimas už 
gerus darbus. —Marksistas.

Padaužos savo masiniame su
sirinkime priėmė ’ląbžii svarbią 
rezoliuciją vienu balšu. Tos re- 
zo’liucijos punktai skamba ot 
kaip:

1. Varyti ’ smarkią politiką iš 
pusių ir iš visų šonų.
Iškelti “Hnį” ir “Laisvę” 

j Maskvą, nes tie la’kraščiai 
daugiausiai Maskvos reikalais 
rūpinasi. Tai tegul jie 
vietos, taip sakant, ir 
si savo reikalais.

3. Dirvą paversti 
ganyklą, nes jau niekas 
Gebeauga. Vadinasi, tapo išgy
venta.

4. Mieste sustatyti roberinius 
stulpus, kad automobiliai ga
lėtų juos palenkti ir perva
žiuoti. z

5. Parkuose sustatyti, benčius 
su matracais ir springsnis, kad 
butų kur atsigulti.
,6. Priversti visus atidaryti 

savo beismantus,. kad perėjū
nai galėtų rasti' sau: prieglaudą.

7. Reikalauti, kad mulo bač
kos stovėtų ant saidveko ir pi
liečiams nereikėtų 
antro floro.

8. Kadangi dabar 
sija, tai reikalauti.

Į šį skaičių įeina demonstratoriai, sempeliai, išmainyti 
ir nauji radios, kurie randasi musų Krautuvėje

4177-85 Archer Avenue

$125.00 Steinite Radio su tūbomis ..............
$150.00 R. C. A. Radiola Modelis 17 pilnai
$165.00 R. C. A. Radiola Modelis 18 įrengta
$150.00 Courier Radio gražiam kabinete ....
$120.00 Sfevvart Warner įrengta su kabinetu $20.00 
$15^.00 Aiwater Kent Radio Modelis 40 ............ $27.50
$170.00. Atwater Kent Radio Modelis 42 ............ $33.00
$255.00 R. C. A. Radiola įrengta, Modelis 41 .... $45.00 
$250.00 Balkite Radio gražiame kabinete ........ $54.50
$195.00 Atwater Kent Radio Modelis 55 . ..........  $77.50

šiuos Bargenus galite matyti musų Krautuvėje

LINKSMŲ KALĖDŲ S
jg x Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams ®

| JOSEPH VILIMAS | 
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

B, 6504 S. Washtenaw Avė.
E5 Pilone Hemlock 2323
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CHARLES SHATTAS

Chicago, UI.
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DRIGOF BOTTLINfi W0RKS

jis permiegoti 
bet beždžiones

VAIKAI TARP 
BEŽDŽIONIŲ

DOVĄJSIAS KALĖ- 
^Čeverykai yra ge- 

Todel, mes pa- 
užtikriname, kad

SANITARY BAKERY
BEN WISOCKIS, Savininkas

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8167-4705

5114-16 So. Knox Ąve
Tek Lafayette 6573 •

maistas iki šios 
žalios šaknys, 

žuvys, vabzdžiai

9514-16 RooMvelt Rd. 
arti St. Looia Ava. 
CHICAGO, ILL.

mokyti jį kuo- 
šį-tą dirbti ir 

□cnt keletą žmogaus 
žodžių. Palengva išmo- 
jį gerti iš puoduko, vie- 
pačio šulinio, iš kūdros, 

Bet to išmokyti j;

vtmae

— GASH

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugarns 

ir Kostumęriams

įptt < iriOlirilOrmi 
■*> LINKSM KALĖDŲ IR EW LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ jg*401 Linkime Visiems Savo Draugams ir Kosturneriams E

mergai- 
uprasti 

kodėl ji gyveno tarp kitų bež
džionių miške, laipiojo po me
džius, kaukė ir t. t.

Besiteiraujant pas aplinki
nius gyventojus, europietis me
džiotojas sužinojo sekantį:

...........

tas atsitikimų, kuomet žmo
gaus vaiką yra- buvę pagrobę ir 
kitų gyvulių patelės, ypač vil
kės. Pasirodo, kad ir..čia vai
kai savo elgesiu, budu ir t. t. 
išauga daugiau panašus į vil-

Vienas gydytojas iš Port Al- 
fred (Pietų Afrikos Unijoj) 
bevažinėdamas po Pietų Afriką, 
kartą užvažiavo į vieną vietos 
gyventojų kafrų kaimą. Čiar jis 
pamatė apie 30 metų turinčią 
būtybę,, kuri išrodė ne tai žmo
gus, ne tai beždžionė. Gydyto
jas tokiu keistu padaru ėmė 
stebėtis. Bet tuo laiku* greitai 
atbėgo viena sena negrė, pasi
grobė tą padarą ir uždarė į 
narvą. Suprantama, kad gydy
tojas tuo labai susidomėjo. Ir 
jis priėjęs paprašė senės negrės 
papasakoti jam apie Šį keistą 
padarą. O negrė papasakojo 
štai ką:

Mažlaug prieš 30 metų kat
ro žmona turėjo vaikutį. Vieną 
dieną savo lauke ji kirto turkiš
kus kviečius, kurių turėjo pa
sisodinusi. Ji su savim kartu 
buvo pasiėmusi ir vaikutį. Kad

NAUJAUSI VICTOR REKORDAI 
'■•4 . \

14051—Bernelio šokis ir Oi močiutė motinėle. Merginų 
choras. , .

14049—Gimė Kristus Viešpats ir Ąngelai. šv. Marijos Gh. 
14045—Valsas ir Vyžoniškių Polka. Armonika sol.?Akiras 
14042—Laivyne ir Užmiršai Tėvų Kapus. J. Butėnas. z 
14041- 
14040

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Ktdzit 8902

kuomet paimdavęs ką nota 
nuodingo, negalimo valgyti, tai 
jo “tnotina” apie tai jam pra- 
nešdavusi įgnybdama į ausį.

Natj norėjęs 
tai*p akmenų, 
tuojau jam nurodžiusios, kad 
naktį tarp akmenų gulėti yra 
Visiškai pavojinga, ir nurodžiu
sios lipti į medį.

Tokie tai yra buvę tikri at
sitikimai. Norą jie mtims atro
do gana keisti, bet jie pilnai 
y£ra galimi. Kodėl negali bež
džionė patelį praradusi savo 
vaiką, motiniškų jausmų veda
ma, išgirdusi mažutį vaiką ver
kiant ir manydama; kad jis iš 
alkio Verkia, pasiimti pas save 
jį maitinti ir auginti? Ir ta|p 
šiandien tuo motinystės jaus
mu yrą paaiškinama beždžio
nių pagrobimai žmonių vaikus.

Prie to reikia pastebėti dar 
vieną įdomų dalyką, būtent, 
kad visi vaikai, begyvendami 
tarp beždžionių, lyg visiškai

SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ' ĮSTAIGA

Per 15 metų nei vienas centas nežuvo 
Važiuojant Lietuvon, Teisingai Patari 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — C 
/ Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskite per paštą.

30 East lllth Street 
Phone Pullman 0856

jis nekliudytų dirbti, jį buvo 
pasodinusi ant ežios. Staiga ji 
išgirdo smarkiai vaiką verkiant 
ir atsisukus pamatė, kaip .dide
lė beždžionė patelė, pavianų 
veislės, pasigrobusi vaiką žaibo 
greitumu ‘nulėkė į mišką. Ir 
kiek buvo ieškota, kiek buvo

Deimantas ir Gėlynas Polkos. Kaimo Orkestrą. 
Gersim, Broliai, Ulevosim ir žydų Bėdos. Padau
žų Grupė. ' ų

14039—Laikę Džiaugsmingas—polkos. Stygų Orkestrą
14038—Pasikalbėjimas ir Veselės Polkos. Ch. ^Orkestrą. 
14037—Gero Ųpo ir Linksmi Draugai, Polkos. Ann. solo. 
14Q36—šok Mergyte ir Mandruolių, Polkos. J. Padauža. 
14035—OŲ Greičiau, Greičiau ir Tųlima Laike‘Vilioja.

1 % ' J, Butėnas. . : . H ' F hfj 
14034—Pavasarėlis ir Rainio Polkos. Vietoto Kapeli j a. 
14033—Bevardė ir Radio Pąlkos^ Ch. Veselių Orkestrą. 
14029—Linominis ir Užgavėnės. Žiūronas ii* Grupė. 
UOll^Kalnų ir Ęatąrin0^poiko^^iet^Qtke^frti,į

| Į40Ų9v-JSakė Manė šiokia irįMoHo^UJsįĮpnšiš. V^Yajterai- 
lė ir Z. Krasauskienė; > > ;

14004—Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodelį. Venc- 
kevičius—Daukša.

14002—Mergyte nesuturės ir šoka Jaunas, šoka senas, 
• Polkos. S. Kosiba. ’

14001—Anykščių Merginos ir Smagi Kiunute, Polkos: F. 
Yotko Orkestrą.

niekas nieko negirdėjo Ir nie
kas nematė pagrobtojo 'vaiko.

Kartą, po 13 motų, buvo su
ruošta didelė pavianų beždžio
nių medžioklė, nes jos perdaug 
pradėjo 
laukus, 
gyvų, 
kad viena beždžionė 
paskutinė' ir 
kiek atokiau 
tarė 
gauti nepavyktų, tai bent 
šauti. Medžiotojai ėmė ją 
tis. Kai ji jau kito išėjimo 
beturėjo, įšoko ji į vieną me
dį. Vienas juodukas jau norėjo 
paleisti į ją ietį, bet tuo pat 
laiku jo rankos nusviro, nes 
beždžionė, kuri sėdėjo medyje 
ir į jį žiurėjo įsmeigusi savo 
akis, nebuvo jokia beždžionė, 
bet sulaukintas žmogus.

Tuomet kafrai nutarė m gy
vą sugauti. Bet jis taip vikriai 
šokinėjo po medį nuo šakos 
ant šakos, kad kafrai nieko ne- 
galėjo padaryti. Tuomet jie nu
tarė nupjauti medį. Ir taip tą

Daugelis, tu r būt, yra skai
tę vieno anglų rašytojo parašy
tą romaną “Tarzaną” (kurio 
keletas dalių yra išversta | lie
tuvių kalbą), arba bent girdėję 
šį tą pasakojant iš to romano 
didvyrio nuotykių. Romanas 
prasideda Afrikoj. Tenai gyve
na viena anglių didikų šeima, 
kuriai neseniai yra gimęs 
Jkutis. Ir štai vieną dieną 
belę, kurioj gulėjo lopšely 
kutis, apipuolė beždžionių 
lys. Viena beždžionė 
kuri neseniai buvo netekusi sa
vo vaiko-bezdžioniuko, motinos 
jausmų vedama, r pasigriebia 
verkiantį vaikutį ir išsineša su 
savim. Ir taip bezdžionė-motina 
ima auginti ir auklėti žmogaus 
vaiką, kuris čia, tarp beždžio
nių, yra praminamas ir vadina
mas Tarzanu. Vaikas auga tose 
sąlygose, toj aplinkoj, kokiose 
gyvena beždžionės. Ir koks iš
augo tas žmogaus vaikas tarp 
beždžionių? Įdomus dalykas: 
pasirodo, kad tasai žmogaus 
vaikas, augdamas tarp beždžio
nių, persiėmė visus beždžionių 
papročius, gyvenimo būdą ir t.t. 
Reiškia, žmogaus vaikas, pasi
keitus gyvenimo aplinkybėms 
virto beveik pusiau beždžione: 

/ ir laipiojo, kaip ir kitos bež
džionės, po medžius, ir kaukė 
kaip beždžionės, ir maitinosi 
taip pat ir t. t. Ir pats Tarza
nas stebėdavosi, kodėl jo kūno 
sudėtis skiriasi nuo kitų bež
džionių, kodėl j'is ne taip atrodo, 
kaip visos kitos beždžionės. Jis 
pats, reiškia, jautėsi esąs bež
džione, nes apie žmones nieko 
nežinojč.

Tokį romaną yra parašęs vie
nas anglų rašytojas. Bet ar iš 
tiesų mes galime ką nors apie 
tai tikėti ? Ar iš tiesų gali žmo
gaus vaikas, kuris mažutis yra 
pagrobiamas nuo tėvų, išaugti 
tarp beždžionių ?

/Pasirodo, kad tai visa nėra 
vien pasakojimai, bet tikrai 
kartais bezdžionės-motiuos pa
sigriebia žmogaus vaiką ir jį 
kaip savo išaugina. Prieš kele
tą metų užsienių laikraščiuose 
buvo rašyta, kad vienas euro
pietis, bemedžiodamas Viduri
nės Afrikos miškuose, nušovęs 
kažkokią būtybę, kurią jis pa
laikęs beždžionžmogiu. Bet pri
siartinęs prie savo grobio pa
matė, kad jis nušovė ne kaž
kokį beždžionžmogį, bet balto
jo žmogaus dukterį — 
tę. Tik jis negalėjo

“beždžionę” pavyko sugauti. 
Tai buvo ‘jaunuolis, žmogaus 
vaikas, apie 14 metų amžiaus.

Sugautasis elgėsi kaip tikra 
bezdžiohė: jis kando, brėžė, cy
pė ir vaikščiojo visomis ketu
riomis. Kafrai jį/parsivarė į 
kaimą. >■

čia jį ir pripažino toji negrė 
motina, kuriai prieš 13 metų 
jį buvo pagrobusi beždžionė. 
Nors pažinti jj jau buvo gana 
sunku, bet motinos kraujas jai 
sakęs, kad tai yra jos pagrob
tasis vaikas. Ji taip ir pasakius: 
“Aš jaučiu, kad tai.yra mano 
.vaikas.”

Su didžiausiu, nepailstamu 
rūpesčiu ji ėmė mokyti ir auk
lėti suląukintą vaikutį. Ji pa
lengva ėmusi 
met-ne-kuomet 
ištarti 
kalbos 
kinusi 
ton iš 
ar iš upės 
buvo nepaprastai sunku.

Valgyti vaikas nepriėmė nie 
ko virto. Jo 
dienos tebėra 
vaisiai, žalios 
ir kita.

Pamačiusi 
tą žmogų, negrė labai nusigan
dusi ir 'maniusi, kad jos sūnelį 
vėl nori pagrobti. Bet ta visa 
negrės baime, kaip matome, 
baigėsi tuo, kad europietis gy-

Brighton Park Restaurant
C. VALANTAS, Sau.

3955 Archer Avenue
Phone Lafayette 3866 •

RADIO IR RADIO SU FONOGRAFU KRŪVOJE 
yra gera u^gzika dėl švenčių ir per visus metus 
Budriko krautuvėje pilnas pasirinkimas radio

R. C. A. VICTOR JA? COEA
Kainos nuo........... | .*•,

■'j ' ' ■ - J ' • ’ ' ■ ■ Z

Prie progos pamatykite tuos naujus radio Budriko krau 
tuvėje. Pirkdami dabar gausite gražią dovaną.

Suteikiame "lengpus ižmokejimus. *

Gražus Radio Programas KALĖDŲ DIE 
NOJE, Gruodžio 25 d.

nuo 3 iki 4 vai. po piet iš stoties WGFL.
Ketvergais—WHFC nuo 7 vai. vakaro.
Nedėliomis — WC(FlS nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

WISS1G,
Paiauliniamr K*m 

Seno Krajaus

kėj prapuolė vieno 
balto; žmogaus duktė. Visos
prapuolimo aplinkybės rodė,
kad mergaitė turėjo būti pa
vogta beždžionių. Visi ieškoji
mai nedavė jokių vaisių.

Todėl gyventojai dabar spė
jo, kad šita nušautoji mergaite 
kaip tik yra prieš 20 metų pa
grobtoji baltojo žmogelis duk-

nuniokoti daržus ir 
Dalį gyvulių sugavo 

Medžiotojai pastebėjo, 
vis bėgo 

laikėsi nuo kitų 
Medžiotojai 

ir ją sugauti, o jei

7 Dienos į
LIETUVĄ 

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Puikus, geležinkeliu susisiekimas iš 
BREmERHAVEN I LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais. 
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant 

greičiausių patarnavimų

North German Lloyd
130 W. Randolph St. J Chicago

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spedališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų it pūsles, uŽnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmas nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums, gali padaryti 
Praktikaoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančios ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS» Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nno 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Weat 26 St.» kampas K e ei e r Avė.. TeL Crawford 5573

1*0 fiEVERYKAI’^ieimynai
‘ . iBeveik kiekvienas žmogus

v fperka
V domslį 1 ra dovana

darėm SPECIALI IŠPARDAVIMĄ ir 
atsilankę pas mus busite užganėdinti.

subezdžionedavo. Ir jie patys 
net nesuprasdavo, kodėl jie sa
vo kūno sudėtimi skiriasi nuo 
kitų beždžionių. Reiškia, gyve
nimo aplinkybės žmogaus išsi
vystymui turi begalines reikš
mės. Ir gyvenimo aplinkybes 
visiškai pakeitus, žmogų gali
ma išauginti visai kitokį. ir< • ■

Taip pat yra žinoma keje- Garsmkitės N nose

* 2501 W. 46th Street □
Phone Lafayette 3334 H

f* LINKSMŲ KALĖDŲ • W
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Padieniams Jfl
* Dr. P. P. ZALLYS g

r? DENTISTAS ‘ H

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI ir MARTIN, Savininkai 

3265 S. Halsted St. TeL Victory 6576

** LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams jj

ir Kostiimeriams ’ ?

jjg LINKSMŲ KALĖDŲ IR KUO LAIMINGIAUSIŲ įįį
- NAUJŲ METŲ

, Visiems Draugams ir Pažįstamiems v Jįjį
| KAROLIS POŽĖLA |

34§5 Broadway W
W New York City. • B

2533 W. 43rd Street S
* ji

* 1843 So. Halsted Street , H
Phone Roosevelt 8577 > J3

j* • LINKSMŲ KALĖDŲ ’’ : "S-
Linkime Visiems Savo Draugams EJ

W ir Kosturneriams < \ J

NAUJIENOS,Chicago, 111.
... , ...I.fy. .1. .... ...Lri.—  ... ■. ■. n   .......................

dytojas sužinojo įdomią istori- snti maisto susirinkti 
ją. Iš to gydytojo pasakojimo 
it mes tai aprašėme.

jPrieš kurį laiką taip į>at Pie
tų Afrikos miškuose buvo su
gautas kitas beždžionių išaut 
gintas vaikas. 1

Pietų Afrikos miškuos poli
cininkai gaudė, vieną pavianų 
bandą. Tarp beždžionių/ jie. pa
matė baltą žmogaus vaiką. Vai
kas buvo sugautas. Jis. buvo 
perduotas auginai įr auklėti 
vienam farmeriui. Ir tarmeriui • t • ■ * .
šiaip taip pasiseko vaiką iš 
“beždžionės” paversti ‘vdl žmo
gumi: jis ' pramokė jį įkalbėti, 
žmogiškai elgtis, dirbti ir t. t. 
Kai vaiką sugavo, jis turėjo 
tuomet apie 6 metus amžiaus. 
Iki 20 metų jis apie savo vai
kystės dienas, apie gyvenimą 
tarp beždžionių, nieko nepapa
sakodavo. Bet pagaliau jis pa
pasakojo:

Jis atsimenąs, kaip jį bež
džione patelė maitino vaisiais, 
kaip jį vėliau mokė pačiam

m-mi miio to1
■* LINKSMŲ KALĖDŲ \

Linkime Visiems }Musų Draugams
(Iii Pažystamiems ir Kosturneriams

« STANISLOVAS IVANAVIČIA
f* GROSERNK
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Šiandie matome ne Socializmą, 
bet fašizmo pavojų.

Pruseika, žintfma, tuojapš at
sakys: bet kodėl nėra fašizmb 
pavojaus Rusijoje?’ Kodėl Ru-. 
sijos bolševikai sugebėjo ne tik 
apsidirbti sti reakcininkais, bet 
,ir gali šiandie “budavoti sočią’- 
lizmą”? Bet, vienai Rusijos ko
munistai su reakcija neapsi
dirbo, o tik prieš ją kapitulia
vo. Jie panaikino viens Žmonių 
teises, kurias buvo iškovojusi 
revoliucija, ir įvedė 90 nuošim
čių tų dalykų, kuriais didžiuo
jasi fašizmas: terorą, mirties 
bausmę, valdžios despotizmą ir

tftma

Ketvirtadienis, gr. 24, 1931

ĮDOMUS SUMANYMAS

Wisconsino atstovų butas, kurio milžiniška dau
guma susideda iš progresyvių republikonų (La Follette 
srovės) ir socialistų, priėmė 73 balsais prieš 9 įstaty
mo sumanymą^ kuriuo valstija apsiima duoti pašalpų 
farmeriams, jeigu farmerio pajamos neneša jam bent
30 centų atlyginimo už kiekvieną valandų jo darbo, 
imant 8 valandas, kaipo darbo’ dieną, ir už viršlaikį 
skaitant pusantro karto didesnį atlyginimą. Sulig tūb 
įstatymo sumanymu, valstija turės farmeriui damokėti 
tiek, kiek jo uždarbis bus mažesnis, negu aukščiau^ 
pasakyta norma. įstatymas galios iki 1933 m. gruodžio
31 dienos.

Yra klausimas, ar tas bilius praeis senate, Wis- 
consino’ senato daugumą sudaro “reguliariai” repub- 
likonai.

Bet vistiek tai yra įdomi propozicija. Wisconsino 
atstovų butas pasisakė už tai, kad farpieriui turi būt 
užtikrintas tam tikras minimumas* atlyginimu už jo 
darbą. Užtikrinimą duoda valstija, tuo pripažindama, 
kad farmerys ne tik daro privatinį biznį, bet ir dirba 
visuomenei.

Šis sumanymas yra- siūlomas kolkas tiktai, kaipo 
laikinė pagelbės priemonė — iki ateis geresni laikai. 
Bet jeigu jisai pavirs įstatymu ir per dvejus metus bus 
galioje, tai Wisconsino valstija bus praktikoje įgyven
dinusi naują principą klausime santykių tarpe valdžios 
ir žemdirbių. Žemės dirbimas bus pripažintas visuome
niniu darbu, — kas faktinai jisai ir yra. Farmerys au
gina kviečius, kernus ir gyvulius ne tik sau, bet ir’ ki
tiems žmonėms. , i

Tačiau kuo farinerys skiriasi nuo darbininko, kuris 
dirba rūbų fabrike, anglies kasykloje arba gazaunėje? 
Visoks darbas, kuriuo žmogus gamina ką nors ne sau 
arba savo artimiemsiems, šiandie yra visuomeniškas 
darbas, ir daugelis tų darbų1 yra toki, kad be j# visuo
menė tiesiog negalėtų ekzistuoti Taigi tikrumoje vi
siems darbininkams visuomenė turėtų garantuoti tam 
tikrą pragyvenamą uždarbį. Jeigu visuomenė negali 
tokį uždarbį darbininkui parūpinti, tai jos pareiga — 
darbininką maitinti.

Ateis laikas, kad ir Amerikoje ši’ mintis paims vir
šų.

Tokį> “socializmą” ir Hitleris 
neatsisakys duoti Vokietijos 
darbininkams, jeigu jam pa
vyks paimti galią į( savo ran
kas. Bolševikai dabar budavo- 
ja ne socializmą, bet valstybinį 
kapitalizmą, kuris darbininkus 
pavergia dar labiau, negu pri
vatinis kapitalizmas. Bešališki 
Rusijos tyrinėtojai pripažįsta, 
kad vidutiniškas Rusijos dar
bininkas, dirbdamas, gyvena 
Šiandie prasčiau, negu Vokieti
jos bedarbis.

Ta aplinkybė, kad Rusijos 
revoliucija išsigimė į’ žiaurią 
reakciją, yra Vifena didŽiaUfcių 
kliūčių ddrbihinkų klases pro
gresui Visame pasaulyje. Rusi
jos bolševizmui gali padėkoti 
kapitalistų klasė tiek Europos, 
tiek Amerikos, kad prasidėjusi 
po didžiojo karo sociąle revi^ 
Hucija buvo laikinai sustabdy
ta. Ji vargiai galės eiti prie
kin, kol šeštadalyje- žemės pa
viršiaus viešpataus Valdžia; Kiu
ri, prisidengdama “revoliucijos’’ 
ir “socializmo” obalšiftiS; ves 
pasiutusią kovą viSofcė šalyse 
prieš organizuotų dhrbininUų 
mases ir prieš dbmokratiriCs 
valstybių įstaigas.

Tačiau stambių visuomeninių 
pasikeitimų gadynė dar nėra 
pasibaigusi. Bolševizmas su1 ftv- 
šizmu dar nėra laimėję, galuti
nos pergalės.,, Yra. daf, vilties, 
kad padėtis ir Vdkiefjjpję,. ir 
kitur pasitaisys. Tik, supran
tama, nereikia ftiukti ūmių 
“stebuklų”.

Pruseika kitąsyk žinojo,, kad 
socialūs revoliucijos yra tam 
tikrų visuomeninių sąlygų vai
sius. Dabar jisai tą yni1 Seniai 
užmiršęs ir įsivaizduoja; kad 
viskas priklauso nuo drąsos- ir 
pasiryžimo tų, kurie “vadovau
ja”. Todėl jisai ir stebisi: ko
dėl tie socialistai apie socializ
mą šneka, o jo neįvykina!

■> * *.»■» >||  I. fcifai ,Biiį.lm',ii» I, iliViiiį II. «i*a

naivus Nusistebėjimas

Savo “Naujojoje Gadynėje”, 
L. Pruseika stebisi, kad Hill- 
ųuitas dar vis kalbąs apie so
cializmo reikalingumą ekonomi
niam kriziui pasalinti, kuomet 
socialistai apie tai jau seniai 
kalbėję, o jo dar vis nebesą. 
Girdi:

“Jau nuo 1919 metų Vo
kietijos socialistai tą sakė. 
‘Naujienos’ rašė, kad spcialė 
revoliucija jau prasidėjo;

“O 1931 metai baigiasi vis 
didesniu hitlerininkų įsigali 
j imu.”
Je, iš tiesų, dvylika metų 

praėjo, o “raštas” dar vis ne
sipildo! Bet kodėl Pruseifca 
“nepasiturbacija” žvilgterėti’ j 
tuos praeituosius 12 metų 
paieškoti priežasčių, kodėl 4ie 
jiarejškimai iki šiol nesipildė?

Kada Psusėika kitąsyk buvo 
socialistas, tai jisai žodžiu it 
raštu aiškindavo žmonėms tą 
abėcėlinę socializmo teoriją, jo^ 
gei socializmas tegali būti įvy
kintas tiktai susivienijusių 
(“susiorganizavusių, kaip kla
sė”) darbininkų jėgomis? O Ras 
buvo 1919 metais Vokietijbję, 
kurios socialdemokratai* sakė, 
kv.d reikia perorganizuoti kraš
to ukf planingos produkcijos 
pagrindu? Vokietijos dąrbini'A

kai tuomet ne susivienijo, bet 
suskilk! Kuomet darbininkų 
dauguma, vadovaujama social
demokratų, paėmė į savo raiš
kas valdžią, tai mažuma, vado
vaujama “spartakiečių”, orga
nizavo prieš ją ginkluotu? su
kilimus!

t

Nors Dainos Srity 
Sugyvenkite!

I Jau, rodos, pakankamai turi
me “politikos'*. Reikia tik pa* 
’sižiurčtiį kokių* rUkšČ?ų veidų 
pamatysi' bilb kuriame papras
čiausios draugijos susirinkime; 
Ką ir besakyti apie SLA. rim 
kimų kampaniją, kuri kai ku- 
'riems smulkučiams politikių 
reliams stačiai kasdibninč dilo- 
na pasidarė. Gana įValrlų kito- 
įkių musų vješojb ir užkulisinio 
{gyvenimo sričių, taip“ir akeja- 
Įrtių pykčio, parapijinio pliotka- 
vimo’ ir nesantaikos. Jau, ro- 
idbs, turėtų butT gana!\ ... r
I "Turime Vieną sritįi kUfi jei 
ijyu ne musų,, tai pati- per save 
laikosi ryškiai' išsiskyrusi iš vi- 
sds musų smulkius kasdienines, 
tai musų,’bent žodžiais, znumy- 

iš .cėvų tėvų paveldėtoji 
dhiha. tai yra, kuo galėjome 
pasididžiuoti' visų tamsiausiais 
jhikais, kuo gale j orite ' pasi
džiaugti sunkiausiais ir pasi
guosti visų skaudžiausiais pe- 
riodais. |

j Dainavo kaip' Jto ’ridliftib W 
iš to nedari nei‘ dainos 

vifenas kitam pavydėjų. Pta&b 
1U platus, oro aplink^ žėmės 
kamuolį pakarikartiai, trid lai tjk 
Minuoja, kam

kada jisai’ reiškia savo riusisto^Vč, o kad dar garsiau butų, ir 
bėjimąr ka& YokieUjcįe pradW tvdM W W

Kuomet darbininkų daugumą 
ėjo prie demokratines respubli
kos įsteigimo ir kovojo už tai, 

‘kad Vokietijos konstitucinia
me seime paėmus į savo rankas 
kontrolę, tai mažuma, pasiva
dinusi komunistais, rinkimus į 
tą seimą boikotavo ir davė pro
gos buržuazinėms partijoms 
pravesti daugiau kaip pusę at
stovų.

ši1 sistematinė komunistų ko* 
va* prieš darbininkų daugumą 
ir prieš demokratinės respublL: 
kos idėją, ne tik suskaldė ir 
tuh Btidu baisiai susilpnino Vo* 

; kieti jos darbininkų klasę, bet 
ir atgaivino reakciją Jau be
sirengiant prie ko^tltttcinio 
seimo, monarchistai, pamėg
džiodami komunistus, padarė 
“pučą'* (ginkluotą sukilimą), 
ir jo rezultato seimas negalė- 
jo net sdsiripkti Berlyne, bet 
turėjo laikyti wvo po»PflW 
Weimafe.

Sisr brolžudiškas Vokietijos 
darbininkų karas tęsiasi iki 
s|ol. Jo dėka ir hitlerininkai' 
turi dirvą augti. Taigi yra la
bai naivu1 Prušeikos pysėjeė

Vienas vyras ne talka, vienas 
žodis ne šneka; kai du stos, o 
kai trys, iš syk daugiau pada
rys 1 -

Jau čia neliestu tų pasikėsi
nimų iš lietuviškos dhinos mo
nopolį pasidaryti, kaip tai ban
dė ir šiandien bando kai kas iš 
pavienių asmenų. Suk juos; dai
na kaip ir kitokios sielos išreiš
kimo formos yra visos tautos 
ir kiekvieno jos nario bendra 
savastis; kiekvienam valia sa
vaip “iš Salvos eiti”, dainuoti, 
komponuoti; tylėti, klausytis, 
gėrėtis ar kritikuoti.

Bet yra , nebegerai, kuomet 
ištisi chorai, pradeda išeiti iš 
normalių lenktynių ribų.

Visoks gyvas veikimas reika
lauja savo opozicijos,- lenktynių 
vimo. Padoresnes net valdžios 
nenori i^ ; dienos pasilikti be 
opozicijos. Kas paakstins, jei 
nebus su kuo lenktyniuoti? Ir 
valdžia, ir draugija, ir atskiras 
nsrnuo, ir visa tauta pasilikusi 
pati viena bematant pradeda 1 
smukti atbula. Progresas eina 1 
lenktynėmis, Kadangi menas 1 
yra ryškiausia kūrybos forma ! 
ir aukščiausioji progreso for
ma, tad kiek labiail yra reika
linga mentdh konkurencija.

Tegul chorai’ n$ča> aukščiau- 
šioji kūrybos forma, tačiau jie 
yra arčiausiai prieinami, ypa
tingai mums dabartiniame kul
tūros laipsnyje tebesant. Ir, rei- 
,kfa pasakyti, sveiku instinktu 
.rnušų giminė tai suprasdairid 
chorų prisisteigė gana žymų 
skaičių. Ir labai gerai! Juo dad- 

!giau;. jUO1 geriau. Tegul dainub+ 
Ja; senHauhi, didi-mr.ži. Jei rte 
•lietuviškos girios, tad nors pri
trukusios auditorijos teaidi dai- 
»tft>mi& . i-

Tik kam to kerštingo pyk
čio? Kam to vienas kitam pa
vydo? Kas nors iš šalier sakySį 
ikad* Ikužiuosi į atviras duris. 
Deja; nesilaužiu į -atviras duris; 
sbet Rdlbu naujausių dienų fak
tais. 1

Štai ką tįk praėjo Chicago 
Daily News 1 sumanytoji, tautų 
kdrhiVaių šventė. Tiesa., ji bu
tų atėjusi ir praėjusi, ir lietu
vių, nežiūrint, kad giriamės esą 
arti 100,OOOį butų nė nepaste
bėta. Tik ačiU “Naujienoms”, 
ktiribš patėmiję, kad dalyvių są
raše lietuvių nesimato, paklau
sė^ kame reikalas ir rengėjai 
dtsiprašydami pasikvietė trijų; 
rodos, žymiausių Chicagoš lie
tuvių chorų vedėjus: Birutės, 
pirmyn ir Dhinos.

Kas atsitiko su Dainos cho
ru, jo bosai geriau žino. Mumfc 
gdna to; kad' atėjus laikui Lie
tuvių Auditorijoj iš trijų chorų 
tematėme du, — Birutės ir Pir
myn;. o atėjus visų tautų bei£ 
dram vakarui Chicago Stadilk 
me,’ tik vienas Birutės chorai 
beliko. ; .'

Suprantama, kad liūdna, kuo*- 
met' tokioj’ milžiniškoj auditcA* 
rijoj daugeliui tullstančių klaut 
Sttnt, ne du ir nė trys šimtai, 
bet vos 50-60‘ žmonių chbra^ 
užėmė estradą*. Kodėl taip, se
kantis jau pajuto iš pačių pra
džių. Bet tų savo' riėftibkėjimą 
pamesti į šalį ambicijas, kadh 

: reikalas liečia visos kolbilijoš* 
garbę; patys choristai; jų vd- 
dbjąi* ir artimieji mokėjo nors 
mūtylfeti if pafys sdu težinoti.

Reikėjo brolių . marijonų* 
“Draugo” reporterio, kad iš tok- 
Visiems bendros silpnybes sari 
biznį padarius!

“Draugo0 gruodžio lį d. nui- 
mery p. Rep. straipsny “Tautų 

rSąjungos Vakaras Čhicagoj,, 
^pasakoja, turbųt; visa, kuo patį- 
vadavosi nuo pačios karnivalp* 
pradžios. 1

ho» antgąiyįu “Tykiai, tykisH’ 
iBirubč nuvąžįąvo” jis visą saL 
vo krikščionišką^ nepakantą O 
lieja Čhicagos Lietuvių Muzikei* 
ir Dramos Drąugijai Birutei.

J® BiM| vadina “ch^e||u“, 
inors pats sako,» !<ūd; tas “cho* 
»turėjb’ neritažidu' £0 žtnoP 
nių.

1 Atrodytų, W tas žmogus: 
smarkiai serga visų juanių at** 
[rcffjfili rėg^jiipb, girdėjimo ir

DRAKULA
P<rmf»sion Doubleday, bpran B Co.

i Ii ............

(Tęsįnya)
Kambarys buvo tas fflts, nei 

kiek riepersimairięš nuo mano 
atėjimo, grindyse nušviestus 
ryškios menulio šviesos galėjau 
išskaityti Savo pėdsakus stora
me dulkių sluogsnyje Prieš 
mane mėnulio' spindulių švieso
je stovėjo trys jaunos moteriš- 
kės, mergaitės, kaip spėjau iš 
rūbų ir jų judesių; Jus pama
tęs, pradėjau galvoti ar eik ne
sapnuoju, nes, nors mėnulis

I ima*——

būrelis, ne daugiau kaip 50 
žmonių..;suraukęs kaktą pama
niau ir tuojau griebiau žiūro
no (nors sėdėjau ant mezanine 
netoli scenos) ...Žiuriu su visu 
smalsumu, ogi Birutės chore
lis. Ot, tai tau! Mergaites ‘tau
tiškai pasipuošusios’, bet sun
ku buvo pasakyti, ar tie kos
tiumui buvo jų pačių, ar pasi
skolinti iš mergaičių, pirmiau 
dalyvavusių grupių: italų, švei
carų ir kitų tautųT..“Vedėjui 
davus ženklą, silpnai per gar
siakalbius pasigirdo: “Važiavau 
dieną, važiavau naktį! .

Atrodytų, kad ppnas “Drau
go” Rep. aštria “indigėstion” 
sirgo, nes pats prisipažįsta: 
“Kėliausi nuo sėdynės piktas”. 
Kur Igi nepyksi, kad* nei per 
žiūroną tautiškų kostiumų ga
lėjo užmatyti, nei per garsia
kalbį dainų girdėti. Tai butų* 
gana natūralu ilgiau s vienuoly
ne pagyvenusiam broliui, jei tas 
jo. aklumo ir kurtumo apsireiš
kimas tik tuo ir baigtųs. Deja, 
visai ką1 kita* tas marijonas' tu
rėjo galvoje. Nagi tik:

“Mums čikugiečiams lietu
viams, nereikia po Wisconsiną 
ar Michigaiią važinėti h. chorų, 
norint pasirodyti* svetimtau
čiams, ieškoti, kaip kad ‘Nau
jienos’ siūlo, nereikia ne po pa
šalius pusgyvių, pairusių cho± 
relių ieškoti; mes turime gerų 
parapijinių chorų, turime rink
tinį* ‘Dainom chorą”,s sako Rep. 
“Laisvamanių choreliai’*, girdi, 
“gali būti* geri . Mockaus disku
sijoms su dr. Karalium, “išf kur 
velnias atsirado”.

čia tai p: Rep. ir pakvimpa 
tuo, kuo jis nori Birutę aptep
tu Viena, ar gi ne parapijinių* 
chorelių vieta yra giedoti tose 
vietose, kur diskusvojąma, iš 
kur dievai ir velniai1 atsirado, 
tai yra bažnyčiose?' Antrri; 

. kas gi pirmas parodė ne* 
sukalbamumo pavyzdį, jėį ne 
rinktinis “Dainos” choras? Be 
abejo, ir pats Rep. matė Chi- 
cagb Daily News paveiksliidsė' 
nuotraukas chorų vėdejų, Ihl- 
rių* tarpe ir p. Rep. peršama
sis komp. A. Pocius figūruoja. 
Kodėl nei p. Pociaus; hei‘ to 
rinktinio “Dainos” choro nesi
matė Lietuvių Auditorijoj?

Negana to, Rep. klausia: “Ko
de! tuo reikalu nebuvo kreipta
si j Cliicagos lietuvių vargoni
ninkų kuopos valdybą? “—Ak 
gi, “Tautų- KarniValas” nebuvo 
kokia nors eucharįstininkų 
švente, lodei rengėjai, tariant 
paties Rep. žodžiais ir. manė, 
kdd’ “nereikia po pašalius pus
gyvių, pairusių chorelių ieško
ti“. Juk kelių dešimčių tauty
bių’ Chicagoj ne suparapįjirisi, 
nė suvargopinsi, nė sumūrijo* 
ninši, tad kam taip “©mago!’. 
ZriUipinkai plačiai Žiojasi?!

Palikime parapijinius chorus 
dievų ir velnių atsiradimui gic-

buvo jų užpakalyje, jos neme
tė jokių /šešėlių ant grindų. 
Jos prisiartino, kurį la.Ką žiu
rėjo j mane, ir pradėjo tarp 
savęs kuždėti. Dvi buvo tam
sios, ir, kaip grafas Drakula, 
turėjo aukštas, erelinfes nosis, 
•juodas pervedančias akis, ku
rios, išblyškusios mėpulio švie
sos kontraste atrodė raudonos, 
užtvinusios krauju. Trečia bu
vo šviesi, skaisti, skaistesnė ir 
būti negalėjo. Ji turėjo tan
kias auksinių plaukų garbinąs 
ir šviesias, mėlyilfts akis. Jos 
veidas pasirodė kur tJ.i maty
tas, ryšyje su baisiu, neuž-

mirštinu sapnu, Dėt tuo laiku 
negalėjau atsiminti kur ir kaip. 
Visos trys turėjo gražius, ryš
kius, baltus, dantis, kurie kaip 
perlai žibėjo tarp jų raudonų, 
gašlingų lupų.

Jas pamatęs, pradėjau jaus
tis kaž kodėl nejaukiai, ko tai 
pradėjau ilgėtis, mane apėmė 
mirtina baimė. Bet širdyje 
pradėjo kilti noras, liepsnojan
ti aistra, ilgėsis, kad viena jų 
pabučiuotų mane savo viliojan
čiomis, raudonomis lupomis. 
Nelabai noriu prie to prisipa
žinti ir įdėti j užrašus, ne< 
Mina tai perskaičiusi jausis 
nesmagiai, bet tai tiesa. Jos pa
sišnabždėjo tarp savęs, ir vi
sos trys kartu nusijuokė sal
džiu, sidabriniu, labai harmo
ningu juoku, kuris buvo labai 
ryškus ir skardus. Abejojau 
ar jis galėjo ištrukti iš švelnių 
žmoniškų lupų. Jų juokas atro
dė lyg nepakenčiamas, nervuo- 
jantis stiklinių barškėjimas

(Bus daugiau)

Wishing Ali Our Friends a

THE INTERLUDE

Cįrfetmas
thatus

M 
»

yiUl» laisvų, sakuliarišką* chorų; 
Svarbu, kąd tą» pareigą* mušti 
ėlįbraį patys suprastų ir visbki 
Reporteriai jų nęęrzintų ir sa
vo’ bįzniui imUriaUdbią. Tafrtat 
patiės Kep. žodžiais: “ktiomet 
lietuviams tenka pasįrodytį sve- 
Jintaučiams,, lietuviųvgajrbC iš*1
ccjuįb biznis turi pasisukti* j* šu- 
Ji’” Sapienii sat..

#uUw,“Kei»to i’ seen<\ v

^(J ei/iciency expert inoiild darė tell
; Chrislmas is ineffictenl, that llie clockiuurk $ 

loijs ivill soon be broken; that no one * 
can eat a pepermint cane a yard long.

No sour-faee dtire tell us that we deive postnien | 
and shopgirls inlo .Bolslievism by overla.ving them ivith g 

t our frenžied> purchdsing or thal it is absnrd to send a 
į friend in a sleam heated apartment in a prohibition 

republic a bright little pietine eard o[ a gentleman in g 
Į Georipan eoslunie. drinking ale by a roaring įire of į 

logs. Nonė in his senses ivould emit sueh sopinsi ries, B 
for ('Jiristrnas is a laiv milo ilself and is nol eondueted g 
by eard inder. Even Ihe postnien and shopgirls, seuere |' 
Ihough their labors, ivould nol have mat terš altered.I There is ndlie of us jariio does not enjoy hardships and is L' bustle that contribiile to the happiness of others. Chrisl- S 
mas eonforms to a effieieney of heart that transeends a 

k amf eoidi*adtcts that of the head. g
į AU tJuough November and Deeember tue ivateh it g į draihtiiy nearer; n>e see Ihe shop mindoms begiu to glom J L lidtfr ih'd'and green and linely eolobs; me uote the ai- | Į tėred' demeanor o f bellboys and janitors as the dale J Į floiOS guitehj tomard us; me pass through the haggard | h perplexitg of *‘()nly Four Days More” mhen me suddcnly | k rėaiįįže it is^ too lute to make our shopping the display | 

of lueid affėętionate reasoning me had eontemplated,
[• and eluteli rnildly ai grotesgue tokens į (smeelesl of all) eomes the fjuiet ealmness of Christ- JJ F mus1 E ve. S
p Then, ivhile me derorale the tree or earry pareels g i of tissue paper and red ribbon to a earefully prepared § j' Hst1 of aunts and godmothers, or reekon u p a little pilė S 
į of bright guarlers on the dining-room table in prepar- § L ation for tomprrom's largesse
į poifpgant and preeiiios siueetness of the experienee elaims § I us at the full. Then me ean see that all our eareful mis- S L dlom and shreivdiiess mere folly and slupidity; and me g k cųn understtind the nieaning of that Greai Surprise—- 8 
f Chat ivhere me planned mealth me found ourselucs poor; fl 

L tfiht iUflė^ me thought to be eitlpouerished me mere en- g L riched. The morld is built upbn a lovely plan i f me take į, time to study ihe blue prtnts o f Ihe heart.

, Humanity mušt be forgiven mueh for having in- į r pbltted ChrMnttš. What does it matter that a great poet j. and philosopher urges ^the abandonnienl of the mas- | r cnliile pronoųn in allusions to the First or Fundamentai f F Ehebfįy?'* Theology is not saddtfd jtpon pronouns; the g 
!’ b'tĄl doetrine is būt three ivords, God is Love. Eone, or | 
į? khidnęsm is fundamentai energy euough to sotis f y any | 
? bfoader.. And Clh'islmas Day means the birt h of a ehild; » 
• Ųiat is to sag, the triumph of Ii f e and of hope over R 
r' suffering. ’ f

and then.

tlien it is that 4he brief,

CHRISTOPHER M O RLE Y.
(Pcrmission of Mr. Merky)

4. • ■ ■ ■
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S. Naudžius

Vargšė Mergaitė
Darbininkų šeimyna susidėjo 

iš tėvų ir trijų vaikų. Jauniau
sia mergaitė buvo 2 metų, ber
niukas 4, o vyresnioji Onute 
8 metų. Rūpestingam tėvui dar
be savo gyvybę praradus, mo
tina liko našlė. Ji auklėjo savo 
vaikučius kuo tinkamiausiai: 
Onutę leido į mokyklų, o ma
žesnius namie prižiūrėjo. Naš
lė didelio vargo nekentė, nes 
vyras, gyvas būdamas, buvo ap
sidraudęs. Po vyro mirties mon
teris gavo apdraudę, priegtam 
dar ir kompanija kelis šimtus 
sumokėjo. Todėl motina neleido 
vaikučiams vargų kęsti. Ji vi
suomet stengėsi juos patenkin
ti. Kalėdų laike ne tik ji pati 
savo vaikučiams visokių žaislų 
pripirkdavo, bet ir kaimynai 
ir giminės nemažai jų prisius* 
davo. Prisiųsdavo ne ,lk žais
lų, bet ir visokių pyragaičių, 
saldainių ir šiaip valgomų daik
tų. Ir vis sakydavo, kad tai Ka
lėdų dėdukas prisiuntė,

Onutė, būdama vyresnė už 
savo sesutę ir broliuką, gerai 
atsiminė, kaip prie dar gyvo 
tėvo gyveno. Jos jauną širdį 
gana dažnai gailestis suspaus
davo, ypatingai kuomet ji ma
tydavo kitus vaikus leidžiant 
Kalėdų šventes kartu su abiem 
savo tėvais. Bet tai greit ir vėl 
praeidavo ir ji viską pamiršda
vo, nes turėjo visko pakanka
mai, o ypatingai Kalėdų dienų. 
Todėl Kalėdų laukdavo per vi
sus metus ir iš kalno spėdavo, 
ką Kalėdų diedukas atsiųs. Taip 
metai po metų slinko, ir Onu
tės motinėlė dėjo visas pastan
gas, kad išleisti ją Į aukštes
nį mokslų, kad ji paskui ga
lėtų pagelbėti ne tik savo se
nai motinėlei, bet ir broliukui 
bei sesutei, kurie buvo daug 
už ją jaunesni.

Nors Onutė buvo gana pro
tinga ir gabi mokykloj, bet be
augdama be tėvo kas kart vis 
mažiau pradėjo savo motinėlės 
klausytis, ypatingai labai pra
dėjo tingėti lankyti mokyklą. 
Jei motina kada pabardavo, tai 
Onutė tuoj atsikirsdavo, saky
dama, kodėl nieko Kalėdoms 
nenupirkai. Mat, motina nors 
ir labai taupi buvo, bet per ke
letą metų, pati negalėdama gau
ti darbo, savo vyto palikimų 
greit pabaigė. Be to, motinos 
sveikata ėjo kas kart vis silp
nyn. Daug motinos sveikatai 
pakenkė vyro mirtis,/) čia dar 
palikti vyro pinigai pradėjo 
greitai baigtis. Prie viso to 
Onutė, iš kurios motina atei
tyj turėjo daug vilties, prade, 
jo visai jos neklausyti. Iš su
sigraužimo motina visai nete
ko sveikatos ir turėjo atsigul
ti į lovų. Motinai sergant, rei
kėjo gana dažnai šaukti gydy
tojas, o kadangi ji prie jokios 
pašalpinės organizacijos nepri 
klausė, tai visas išlaidas reikė
jo padengti iš paliktų tėvo- pi
nigų. Tokiu budu palikti tėvo 
pinigai pradėjo dar smarkiau 
nykti, žodžiu, padėtis darėsi 
gana rimta.

Motina tai gerai suprato.. Ma
tydama, kad jos sveikata kas 
kart eina silpnyn ir neturėda
ma vilties pasveikti, ji apgai* 
lestavo savo jaunas dienas. Ap
gailestavo todėl, kad jauna bū
dama, kada jautėsi gerai, ne
prisirašė prie jokios pašalpinės 
organizacijos. “Kaip gerai butų, 
— galvojo Ji, — jei dabar aš 
gaučiau kokią pašalpą, — ap
simokėčiau ne tik savo gydy
tojui, bet ir numirti maii bu
tų ramiau, nes žinočiau, kad po 
mano mirties mano vaikučiai 
šį tą gaus”.

Štai ir Onutė iš kur tai par
bėgo. Prisiartinus prie motinos 
ji paklausė/ ar nereikalinga ką 
nors padaryti. Motina, sunkiai 
kvėpuodama, pratarė: “Onute, 
mano dienos baigiasi. Aš gal 
už valandos kitos persiskirsiu 
su šiuo pasauliu. Nebeturėsi 
daugiau kam savo patarnavimą 
pasiūlyti. Po mano mirties tu

paUzos 
ašaras,

liksi vyriausia šeimynos galVa. 
Onute, nepadaryk tokios klai
dos, kokią aš padariau jauna 
būdama. Tu tik pradedi, kaip 
gėlė, žydėti; Tavo gyvenimo tik 
pradžia. Nemanyk, Onute, kad 
tu busi visuomet jauna ir svei
ka. Pažiūrėk į savo motinos 
likimą dabartinėj valandoj”. 
Tuos žodžius pasakiusi, motina 
pradėjo alpti. Onutė verkė, kaip 
nuplakta. Bet labai patylomis, 
nenorėdama sujaudinti silpnų 
motiną. To trumpos 
Onutė, apsišluoščiusi
padavė motinai stiklinę van
dens. Motina, suvilgiusi kiek 
lupas, atsigavo ir Onutės ran
kų su savo ranka drūčiai su
spaudus, tartum norėdama Gilu
tei. perduoti paskutines savo 
mintis, tarė: “Onute, po mano 
mirties neapleisk savo broliu
ką ir jauną sesutę. Tu buk jų 
motina: tu juos prižiūrėk. Pa
ti dar kol jauna, prigulėk prie 
kokios organizacijos, ir juos, 
kaipo našlaičius, jūsų organiza
cija sušelps. Akj kokių aš klai
dą padariau”.

Onutė, motinos žodžių sugrau
dinta, verkė ir per ašaras aky
se nepastebėjo kas atsitiko su 
jos mylima motinėle. Tik ap
sišluoščiusi ašaras pamatė, kad 
motina jau miršta. Onutė verk
dama apsikabino motiną, prie 
lovos pribėgo ir mažieji bro
liukas bei sesutė. Visi kartu 
verkė. Vaikų ašaros ir gailesį 
tis motinos jau neprižadltto: 
ji atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
palikdama juos našlaičiais.

Onutė su kaimynų pagalba 
palaidojus savo mylimų motinė
lę ir likusi vyriausia šeimynos 
galva, nors pati buvo vos tik 
13 metų amžiaus; rūpinosi kiek 
galėdama, kad užlaikyti savo 
broliuką ir sesutę. Pradžioj ne
blogai Onutei sekėsi, nors ir 
buvo paskutinius pinigus Jšleį- 
dus motinos laidotuvėms. Kai
mynai gausiai visko aukavo, 
tad Onutei su savo, mažąja se
sute ir broliuku nereikėjo * di
delio vargo kęsti. Priegtam pir
mais metais po motinos mir
ties ir Kalėdų diedukas gausiai 
visus tris našlaičius apdovano
jo. Bet neilgai taip buvo,* — 
geros širdies žmonėms nusibodo 
svetimus vaikus auginti. Kas 
kart vis mažiau ir mažiau pra
dėjo gauti našlaičiai aukų, ypa
tingai truko maisto. Prisiartino 
ir kitos Kalėdos, kurių našlai
čiai taip labai laukė, tikėdamie
si gauti daug dovanų, 
šį kartų ne tik Kalėdų 
kas juos neaplankė, bet 
mynai nieko neatsiuntė.

Kūčių vakaras. Stubelė šalta, 
pakurti nėra kuo. Maisto nei 
kąsnio nėra visoj šluboj. Naš
laičiai, apsirengę sudriskusiais 
skarmalėliais, sušalę išbadėję, 
susikabinę visi trys ir verkia. 
Onutė ramina mažesniuosius ir 
mušto, ką dabar daryti. Į mie
stą nueiti toli, priegtam dar 
didelis šaltis ir vėjas įieša snie
gų, kad nei akių negalima ati
daryti. Onutė mąsto, kad jei 
kaip nors ji galėtų pasiekti mie
stą, tai gal vienur ar kitur ko 
nors Kalėdoms gautų, Kitokios 
išeities nėra, kaip tik Į miestą 
eiti. Taip Onutė ir nusitarė.

Paguldė sesutę ir broliuką, 
apklostė juos skarmalais; o pa
ti leidosi į kelionę ryt’ dienai1 
maisto ieškoti. Į miestą vasa
ros laiku imdavo apie pusę va- 
landos pėkščiam eiti, bet jutt 
dabar Kalėdų laikas. Vėjas 
staugdamas pučia it nėšį' snie
gą, lyg nenorėdamas jaundi mer
gaitei leisti pasiekti miestą; 
Onutė nuilsus, nuvargus be- 
brisdama per gilų sniegyną, 
vargais negalais pasiekė miestą. 
Miestas apšviestas elektros 
šviesa, vaikšėioty galima, kaip 
diena. Krautuvių languose išdė
ta puikiausi ir paujaūsi išdir? 
biniai. Vaikščioja Onutė mies
to gatvinis Užtarinėja į lan* 
gus., Ji mąsto. sau: “Ak, kad 
aš turėčiau nors kiek pinigų* 
tai' nors mažą dalykėlį nupirk*

Tačiau 
diedu- 
ir kai-

čiau savo broliukui ir sesutei. 
Juk ryt Kalėdų diena^ jie ma
nęs laukia pareinant, tikėdamie
si, kad ką nors parnešiu. Kuo
met aš grįšiu namo tuščiomis, 
vėl bus tik ašaros musų gyve
nime. Ne» aš to nedarysiu. Nors 
ir pati kur pražūsiu, bet namo 
tuščiomis negaliu eiti0. Dar 
Ohutė paėjo kelis desėtkųs žing 
snių toliau ir atsistojo ties di
dėlės krautuvės durimis, kur 
buvo parėdyta dvi didelės eglės. 
Visokios spalvos elektros lem- 
pUkės tai užgęsta, tai Vėl už
sidega, lyg norėdamos jaunos 
Onutės tamsiai mėlynas aku
tes nuvilioti kur tai į aukštį, 
kad ji negalėtų matyti visų tų 
gražėnybių, kurių jos jauna šir
dis taip pageidavo įsigyti. Po- 
nah ponios ir panelės grudėsi 
į krautuvę, o jkiti iš krautu
vės, nešdami visokių daiktų pri
sipirkę. Onutė pasitraukė prie 
kitp' durų, kur buvo puikiai iš
puošta valgykla. Ten skambėjo 
lėkštės ir peiliai, kaip kokioj 
dirbtuvėj, veržėsi pro valgyk
los atdaras duris skanus kva
pas visokių valgių. Tai tiek su
erzino jauną našlaitę, kad ji 
nei nepasijuto, kaip atsidūrė 
valgyklos viduj. “Paprašysiu, 
gal duos kų ryt dienai”, — ma
nė Onutė. Bet kaip greitai ji 
įėjo, taip greit sargas išvarė 
ją lauk. c .

čia visko pilna, krautuvės 
prikrauta visokių brangenybių, 
bet jas gali pirkti tik turčiai, 
— našlaičiams nieko nėra. Varg
še mergaitė su ašaromis aky
se stovi ir mąsto, kad čia kur’ 
nors turi būti neteisybe, kad 
vieni gyvena didžiausiame per
tekliuj, o kiti vargsta ir ken
čia badų ir šaltį;

G tuo tarpu vėjas staugda
mas nešė miesto gatvėmis snie
gų, kaip kokius' durnus, kas 
kart vis labiau apipusdamas 
krautuvių langus, lyg norėda
mas visas tas gėrybes paslėp
ti nuo jaunos našlaitės akių. 
Taip bestovėdama, Onutė nei | 
nepasijuto, kaip jau vėlus nak-l 
ties laikąs ir krautuvių . lempas 
pradėjo gesinti?’Vienintelė iš
eitis jai liko, tai grįšti namo 
tuščiomis. Apleido miestą išba
dėjusi, sušalusi ir nuvargusi. 
Bet grįžti namo Onutei kur kasi 
sunkiau, negu ateiti į / miestų. I 
Viena, ilgą laikų bevaikštinė- j 
dama miesto gatvėmis sušalo į 
ir išbadėjo; antra, slinki kelio- ® 
nė jai buvo dar ir dėlto, kad JKt 
ji žinojo, kas ją namie laukia. JS’ 
žinojo, kad savo broliukui ir JKį 
sesutei nieko neparnešdamą su- SjL 
kels jų jaunose akutėse dar <tau-|g_ .... „.... ..........I
giau ašarų. O čia dar baisus 
vėjas neša sniegų stulpus, kad ~ ~ ..
nei akių negalima atidaryti. R

LINKSMŲ IiALĖDŲ įH ® I
LAIMINGŲ NAUJŲ JMETŲ

Linkima Visiems Sava liratigams ir 'Pacijenlams

gus, matydama^ mergaitės nuo 
valeli nuvežk Onut^ j jos gtįi* 
tdę; Mažesniuosius rado taip# 
ką tik gyvtts nw Šalčio, žino 
gus Šiek tiek pakūrė pečiui fek 
Onutė sušiltų. Jis pradėjo klau- 
sifiėtib kame dalykite; Uavųs vi^ 
šaš informacijas, nuvažiavo at
vežti maisto ir kiirb. Prižadė
jo sugrįžti ir kitą dieną; Amt 
rytojaus žmogus atsivežė šU sa> 
yim dar vieną vyrą ir moterį 
Tai buvo stambios pašalpinės 
organizacijos nariai. Visus tris 
našlaičius prirašė prie organi
zacijos ir išreikalavo* iš našlių 
ir našlaičių fondo jiems pašal
pų. Tie trys nariai pasiliko tų 
našlaičių globėjais ir ant toliau. 
Onutė su savo broliuku ir sesu* 
te eina mokslą ir nenuilstamai 
darbuojasi savo Organizacijoj.

n& budamat Prisirašyk prie ko
kios nors pašaipios# OrganizčU 
čijos”. Kai tik Onutė prisiminė 
tuos žodžius, tai pas* ją atsira
do naujos energijos: “Ne, aS 
jauna, — aš dar turiu gyvem 
ti. Aš turiu išpildyti paskutinį 
motutės prašymą. Ąš eisiu j 
Žmones ir busiu su jais visuo
met”.

Onutė pasikėlė iš pusnyno. 
Jau ir vėjas buvo kiek fkiažeš*< 
nis, priegtam pradėjo diena ar
tintis, taip kad buvo galima 
matyt tai vienur, tai kitur trOk 
bos. žmonės pradėjo važiuoti 
į bažnyčią. Vienas važiuotojų 
paklausė, iš kur mergaitė pa
reina, Bet Onutė buvo tiek su
šalusi, nuvergusi, išbadėjus, kad 
negalėjo nei kalbėti. Visa, ką 
ji pasakė, tai kur gyvena, žmo- 
.     —< .i—,,     -

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ®

ir Kosturneriams S,
BECKER CLEANERS g

J. AUGUSTINAVIČIUS, Sav.
I • ’

814 W. Gbrfield Bl’vtf. B
' ' Phonc Bottlbvard'2411? ®

fi, ' ‘, 'lLSkSmų Kalėdų Bjjį Linkime Visiems ^avo Di'augams S
įu ir Paoijhntams * M
| DRS.8IEŽIS 3 V gydytojas 1r chirurgas M
« 2201 Wcst 22nd SI. S
]į|| ’Phone CĄNAL 6222 Įįf

‘ ■ ' £ *< / l v * •' ' . '
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Sauo Draugams 

ir Pacijenlams 

DR. M. T. STRIKOI. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' J T " **
4645 So. Ashland Avė.

Pilone BoUlevard 7820

---------------------- ■ . .. ... . . ----------------- .. ... ..Į d ■ ■■ ..  --  ,1,^—te.  —te.       . ........... .

• LINKSMŲ kalėdų ' ’' B

Įra :hJAh-kirne Visiems SaVO Drauaams ‘ .IlrLinkime Visiems SaVO Draugams
'■ ir Kosturneriams

P, MIKITOS
BUčERNĖ IR' GBOSEBNft

3307 WaHtlce Strėet
Phonc Botilbvard 4052 . .

■te..—te*..

te-w

/SKI ASlAtiM LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g Linkime Visiems Saito Draugams ir Rncijentams

HK. K J. ASflMEMKSS
w 2700 Devon Avė;, Tef. Rojrers Pk. 33201 
i 491’7 M Možart SL Ravenswood l66<
I K8S M
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\ . , .* .♦ 4 s > -f t - * « ••*.<- ...

SS LINKSMŲ KALĖDŲ
Ųinkime Visiems Savo Draugams 

ir Kosturneriams

namų, statymo kontraktorius

7151 So. California Avehtie 
Tel. HemlOck 5526 '. “ 

v. ' Tfeū,' tį * < Et , ... r < »J f I ,, ;<• į f3S

Į J^n^® J^^® J^^® i^^®
■---------------------- -------------------------------- ---------------------------- !-------- ♦------------------------------- ---------------------------------------------------- -------------------------------- ---------- ---------—-------- ---------------—

'* ' ,jf ’ ' r r * . ; -1;'. r >,>■?;►; • ■ *< < - i ■* ■■•'■-a ' , ' -Į. ■■ - ■ w>

»iw» iW'iw» iw»
,?r LINKSMŲ KALĖDŲ IK , \

S '-l|n'' LAIMINGŲ' N^UJŲ
S Linkime Visiems Savo Drdugams ir KoSfitmeriam^

W. NEFFAS; Savinirikaš

2435 So. Leavitt Street
Tel. RoOsdVelt 3352

Kelias užpustytas, — niekur jo- J® 
kio žmogaus. JS

Onutė nusprendė eiti tiesiai 8 
link namų per Jaukus, nes vis- įsg 
tiek kelias ar laukai visur bū- H 
vo lygiai sniego užnešti. Brido S 
Onutė ligi kelių per pusnynus, 
tikėdamasi šiaip taip nors ir 
šaltą savo grįntėlę pasiekti. | 
Nors šaltis I 
stiprus, nors vėjas ūžė, kaip į 
pašėlęs, bet Onutė buvp/ suši
lusi ir tiek nusikankinusų kad 
toliau eiti negalėjo. Jai atrodė, lįS 
kad bene bus paklydusi, nes 5 
Sulig jos aprokavimu, ji senai ® 
jau1 turėjo būti namie. O čia ne- ® 
simato jokių gyventojų'aplink; 
Ji priėjb prie medžio, kad Vė- 
jas pettžpustų ir, susisukusi1 į 
savo suplyšusių skarelę galvą; 
atsigulė kiek pailsėti. Tikėjo* 
si, r 
labai1 sniegą nešė, sustos. —- : ... A-i* .

3401 So. Kalsted St.
M , TelfefoiiaS YARDS 3557

----t x------------------------- | I ų į . i, '■ J, » i , 

buvo nepaprastai
i --------------------------------- -- », ; L. . |>| Įf    j ;J a-j ■ - j ta ..i. .... 1- ■
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, LINKSMŲ KALĖDŲ tg
1 Linkime Visiems Savo Draugams ’ • B 

ir Kosturneriams S
SUKERAI RADIO STORE I

I4ĘTUVIŲ KRAUTUVĖ

3856 AfiJhfetf Avenue ; S
u PhonO LafayetU 6195 ®

kad gul ir vejas, kuris tait> |W 
sniegą nese, sustos. . ..u „i... ......ini.............. , imi.ii,. ■■ — a........

Gitfi' Onutė pusnyne, kaip šal- B Į
tuose’kapuose.* Jos jaunutė šir-1 
dfe dtebfl: iš baimės, kad gttl L’ 
jau nereikės iš to pusnyno dam r 
giau keltis. O vėjas neša sniė- ’ 
’gą.' kas-, kąrt vis labiau, lyg no J' 
rėdamas jauną ir dar, kiek gyvą 
našlaitę palaidoti amžinai. Ne- 
sigailT Onutė savo gyvybės, 
jai mirtis nebaisi. Juk toks gy
venimas, kokį vargšams pašlai- 
Čjamš tėnka^ visvįen nieko ge- 
rb nežada.

Taip .bemąstant, Onutei stai
ga atėjb' į- galvą motinos žod
žiai, kuriuos ji mirdama pasa- 
kė: “OhUte, nepadaryk tokios | 
klaidos, kokią aš padariau jau-

' A; . ' ' :
Iii LAIMINGŲ . ■

Lindime visiems savo dvaaįraįny iK įtoiitiltinoiHanis
v,**

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
J. LASIiV ir C. VAlNOtUS1

. 39^7-69 AtoĖM AVEfcVĖ '

7

. Aplink Pasaulį trumpų ir ilgų bangų Radios. DVi radio
, į vienų, 1’0 tūbų dideliame gražiame OtCfih 
kabinete. Tiktai1..................    ^OvtUU

t • „■ Su viskuo

s / Padarytas parduoti 3 kartus dauginus. Jus galite šį radio 
i įtunyti, kąd; girdysite visubse pasaulio kraštuose. Taipgi 

galėsite girdėti iš laivų, kurie plaukioja po ^Atlantą, iš
i orlaivių ir policijos cališ-reportų. < *

“ STĘWART-WARNER short wave konverteris, kurį 
? galima prijungti prie bilc kokios ra- 
; dios; kaina tik.............................;...........

Kiti Stewart-Warner radlos kainos 
po -................. ..... ................

523.95

Budriko Krautuvėje didelis pasirinkimas visokių mu
zikos instrumentų ir šiaip visokių pirkinių.

Budriko krautuvė pirmoji prhdčjo duoti Lietuvių ra
dio valandas per radio. Budriko krautuve pirmoji siun- 
čju -lietuvišką muzikų į visų pasaulį, ant trumpųjų ban
gų'iš'stoties WAXAA. Pastangomis ir Ifešoitiis Budriko’ 
njos turime gražų lietuviškų programų Kalfedų dienoje it 
WCFLJ)7() kyl. pradžia, nuo 3 vai: iki 4 vai: po pietų;

I c ’ «

>• Budriko Krautuvė parduoda radios ir į kitus miestus 
; xVholuųalė.

Jos. F. Budrik, Ino
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas BlVd. 8167—4705
..v . ... . . . . ■



Kur geriau garsui
18 gatvės apielinkė

P-nia Anglickienė ligoninėje

MRS & MR. JOHN F R1MBARK

Kalėdos busią šiltos

HARDWARE, MALEVOS, STIKLAIANTANAS AMBROZAITISKliu

16th Street and 49th Court

Office: Phone Cicero 311

Klausytojas

j Hot

v’< •>■•■>.

CICERO MIESTO VALDYBA

*»»**»**»*5mwrwr»r*»**»ti

Building Construction Emplo* 
yers Assn. ir Chicago statybos

Teko 
Vienas 
tikėjęs

Joseph Z. Klenha 
Town President

Henry Langner 
Supervisior

savai 
ir iš-

Oro pranašas W. P. Day, nu 
žiuri, kad oras Kalėdų dienų bu 
siųs Chicagoj gražus, kad snie 
go ir šalčių nematyti.

Dr. S. Asher
Dr. H. Asher

&

d

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems kas geria Smetoną ir valgo sūrius.

Gražus Kalėdinis ra 
dio programas

girdėti apie tokį įvykį.* 
musų brolis lietuvis ne- 
į obalsį “savas pas ša-

Gruodžio 9 d. mirė James B, 
Penniman, palikęs turto, kaip 
apskaičiuojama, apie $250,000. 
Testamente jisai pareiškia bu
vęs nevedęs. Bet, girdi, jei at
siras kokia moteris, kuri saky
tųsi buvusi jo, Pennimano, mo
teris, tai jis tokiai palieka $1.

P-nia Šatienė išvažiavusi 
Springs, Ark.

dar norėjęs sumušti.
Dabar eina tyrinėjimas. To 

įvykio tyrinėjimą paėmęs j sa
vo rankas gerai žinomas politi- 
kieris Boehm. Tenka pasakyti, 
kad kai kada policija perdaug 
žiausiai elgiasi su piliečiais ir 
bando terorizuoti juos.

—Vietinis.

Turėsią derybas dėl ai 
gų kapojimo

Bankininkas užmuštas 
ofise

Chicagiečiai reikalauja 
pagelbos

Residence: 1605 So. 49th Court 
Phone Cicero 311

Visi pataria 'publikai būti at
sargiai ir dabotis ypač plėšikų. 
Ale ir plėšikams tenka dabotis. 
Štai pirm keleto dienų Jerome 
Peck, 21 metų, 5627 Prairie 
avė., užšoko ant Frankio Ku- 
senbach autotnobiilo sparno ne
gindamas padaryti automobilis* 
tui holdapą. Kusenbach betgi, 
ažuot pasiduoti banditui, pasu
ko savo automobilį. visai arti 
stovėjusio prie šalygatvio kito 
auto. Pagautas tarp dviejų au
tomobilių banditas tapo taip 
sujauktas, kad, kelioms dienoms 
praslinkus, vakar mirė ligoninė-

Ir banditams tenka bu 
ti atsargiems

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GRANT WORKS COAL YARD 
ADAM BERNADISUS, Sav.

LINKSMŲ. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

John Visser, viceprezidentas 
ir trušto perdėtinis Kimbeli 
Trust and Savings banke, tapo 
nušautas jo ofise antradienį po 
susirėmimo su vienu banko kli- 
jentų, būtent Antonius Van 
Worden, 68 metų, 2035 Pensa- 
cola avenue.

Policijos manymu, Visser puo
lęs Wordeną, o po to nusišo
vęs. Worden yra pasitraukęs 
iš užsiėmimo biznierius. Jis bu
vo sumuštas švyno dūda į galvą 
ir pašautas į galvą ir burną.

Pačioms, jei atsiras 
po $1

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

. NAMŲ STATYMO i 
KONTRAKTORTUS 

6504 So. Waiht«naw Avė. 
CHICAGO. ILL.

Eilė žymių chicagiečių pasi
kalbėjimuose su spaudos atsto
vais išreiškė reikalavimą, kad 
valstijos legislaturai ilgai nesi- 
sukinėdama imtųsi darbo, ku
riam ji buvo sušaukta, ir pamė
gintų išleisti įstatymus, taiko
mus palengvinti finansinę Chi- 
cagos padėtį.

Chas. Shattas užlaiko forai 
šiuotus kambarius ir užeigą ad
resu 1843 So. Halsted Street. Ji
sai turėjo nesmagumų kada du 
girti policininkai užėjo į jo vie
tą ir pareikalavo $25 Kalėdų 
dovanų. Shatas paaiškino, 
jiems, kad pinigų neturįs, ba 
moteris serganti ir esą daug iš
laidų. Vienas policininkų, sa
koma, griebęs Shattą už ran
kos ir suplėšęs jo marškinius

linksmų kalėdų ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

Linki visiems savo Pažystamiems, 
Draugams ir Kostumeriams

1543 So. 50th Avenue 
CICERO

Miesto tarybos nuosprendžiu 
tapo panaikinti džiabai trylikos 
miesto departamentų viršilų, ši 
tarybos akcija, rekomenduota 
paties mero Cermako, šutau- 
pinsianti metams apie $400,000. 
Kalbami departamentai busią 
sujungti su kitais į didesnes 
kombinuotes.

1338 So. Cicero Avė., Cicero 
Phone Cicero 2353

4928 West 14th Street, Cicero 
Tel. Cicero 2276

1421 So. 49th Court, Cicero
Tel. Cicero 2725-R

2137 So. Cicero Avė., Cicero 
Tel. Cicero 721

PROGA KELIONĖMS
Kasdie į Newr York $13. Florida $18. 
Dalias $13. California busu ar auto
mobiliu $20. New Orleans $13. Detroit 
$3. St. Louis $3. Minneapolis $6. 
Omaha $8. Pittsburg $7. Kansas City 
$7. Miami $32.75. Cleveland $5.75.

U. S. LIMOUSINE LINES, 
HOTEL GRANT,

6. N. Dearborn. Tel. Randolph 4209

žmogus turėjęs didelius na
mus, kuriuose buvę tuščių kam
barių. Vienas “Naujienų” 
agentų patarė jam pasigarsinti 
“Naujienose”. Musų tautietis 
nepriėmė patarimo. Tautietis 
pareiškė, kad garsinimasi vidur- 
miesčio didlapiuose jam atsieis 
pigiau.

Kaip pareiškė, taip ir padarė. 
Lietuvis pašaukė vieno didžiau 
šių vidurmiesčio dienraščių ofi
są garsinimams priimti ir pa
davė poros eilučių kambarių 
paskelbimą visai savaitei.

Praėjo savaitė, žmogus gau
na bilą virš $20. Užsimoka ją, 
o kambariai kaip buvo neišren- 
duoti, taip ir paliko.

Vėl žmogus lietuviškai pra
dėjo garbinti tą didlapį.

O “Naujienose” musų tautie
tis butų pasigarsinęs per savai
tę daug žemesne kaina ir vei
kiausia butų turėjęs geresnes 
pasėkas.

“Savas pas savą” obalsis tik
rai yra naudingas lietuviams.

—Senas Petras.

G. Kucharik 
1722 S. Halsted St. 
Deimantai, Laikro

džiai, Auksiniai 
Daiktai 

Šliubiniai žiedai už 
specialę kainą jauna
vedžiams. Laikrod
žių taisymas.

LINKSMŲ KALĖDŲ HW ir visiems laimingos ateities linki H
g PETRAS J. JUKNIS g 
fi .4920 W. 14th St., Cicero 3
ĮĮJjTel. Cicero 4572 Res. .Tel. Cicero 3532»

Gerai žinoma 18 gatvės apie 
linkėję ir per daug metų buvu
si bizny p-nia Anglickienė, 1620 
So. Union avenue, išvežta į šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur jai bus 
padaryta, operacija. Anglickienė, 
yra jau pusamžė moteris, bet 
tikimasi, kad operaciją ji visgi 
lengvai pakels.

Pažįstami ir draugai galės ap- 
lankyti ją porai trejatui dienų 
praslinkus. Jos kambarys yra 
No. 311.—Vietinis.

Praeito antradienio vakare 
Peoples Furniture Kompanija iš 
stoties W. G. E. S. davė ypa
tingai gražų ir klausytojus ža- 
vėjantį programą. ,

Dainininkai, kurie dalyvavo 
išpildyme programo, buvo ge
rai prisirengę, ypatingai A. L. 
Niemhousk, kuri jau senai bu- 
vo girdėta dainuojanti per ra- 
^^^auniai sudainavo solo ke- 
letą J. Romanas
ir A. čiapas^^^Peoples Radio 
Trio” paOTf^^Jrą sensacijų 
klausytojams, labai sutartinai 
sudainuodamas gražiausias iš
traukas iš Petrausko operetės 
“Šventoji Naktis”.

Programas dar pamargintas 
atatinkama Kalėdų muzika, kal
bomis ir likcjimais, dėl ko ir 
galime sakyti, kad jis buvo la
bai pavykęs ir tinkamas šven
čių laikui. Garbė rengėjams, 
būtent Peoples Furniture Kom
panijai

Panaikino 13 viršilų 
džiabus

Worden randasi ligoninėj. 
Visserio ofisas buvo adresu 
3600 Fullėrton avė. Worden 
atsilankė į jį sulig Vesserio pa
kvietimu.

N. W. Lietuvių Moterų 
bas šiais metais pasižymėjo į- 
vairiais parengimais. Nesenai 
turėjo “Bunco Party”. Dabar, 
gruodžio 26 d. t. y. antrą Ka
lėdų dieną, rengia draugišką 
vakarėlį su užkandžiais ir šo
kiais. Vakarėlis įvyks Almira 
Simons svet., 1640 N. Hancock 
St., 8 v. vakaro. Sako, bus la
bai smagus vakaras.

—Kaimynas.

P-nia Šatienė jau trys 
tės kaip apleido Chicagą 
važiavo gydytis į Hot Springs, 
Arkansas. čia ji gal išbus iki 
pavasario. P-nia Drigotienfe, 
Šatienė motina, mano važiuoti 
atlankyti dukters tuoj po šven-

8i 4930 W. 13th Street, Cicero 
® ' Phone C i c e r o 49 ,
ylĮ - *

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ .1932 MĖTĮ, \
Linkime visiems lietuviams

James J. Pelikan 
Clerk

Junkime Visiems Savo Draugams 
ir Pacijentams

Dg. J. SHINGLMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems savo Draugams, Biznieriams 

ir Kostumeriams

NATIONAL MEAT MARKET 
WHOLESALĖ and RETAtL /

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linki visiems Lietuviams ir Pacijentams

DR. IIEI.EN M. WISN0W
DENTISTĖ \,

SERGANTIEJI!
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie bile ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi 
tteatmentai išgydy-

Įt mu’ krauj°
t reumatizmo, inkš
ti * t4- Puslės, urina-

rių ir visų užkre- 
čiamųjų ligų. Tai- 
P8‘ speciali treat-

V mentai sugrąžini-
\ mui energijos ir

stiprumo be laiko 
nustipusiems ir ly- 

,7tiniai silpniems vy- 
r rams.
Sergantys žmonės kviečiami ateiti 

dėl nemokamų informacijų, kurios 
bus suteiktos be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamos. Galima susitarti dėl 
lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
duoti progos išsigydyti.

DR. B. M. ROSS
UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 

35 South Dearborn Street 
kampas Monroe Street, Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki penkto augšto. 
Priėminįo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 1 
p. m. Panedėliais, Seredomis ir Suba- 
tomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m. 
30 Metų TAME PAČIAME NAME

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 1932 METŲ 
Linkime Visiems Lietuviams

darbininkų unijų atstovai kaip bininkai prisiimtų liuosa valia 
vakar ruošėsi konferenėijai. algų (Įtapo j imą 
Samdytojai reikalauja, kad dar* j nuošimčių.

,;,r ? -7^
Naujienos. Oiicago,................ ...lįiiM

S LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ
, Jums visiems linkį

n 1437 So. 49th Avenue HB *£ S
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g 

Lu Linkių^, visiems Draugams, Kostumeriams ' t Jj 
r u Z ■ ;■;> a. ^.ir Pažystamiems H

H GRANT W0RKS PHARMACY į
JUOZAS KESĖRAŪSKAS, R. Ph„ Sav. H 

fi • ' ' 4847 W. 14th St., Cicero į
Ljl1 '7'"* Tel. Cicero 39 į?

Ketvirtadienis, gr. 24, 1931 
— Į!1— ------- t -

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS IR VISUS SAVO PILIEČIUS NUOŠIRDŽIAI
• k LINKĖDAMA VISIEMS - '

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

’ *<^?



Ketvirtadienis, gr. 24/1931

wiį. ;. wyw. .imi į.w į1

Lietuviai GydytojaiCHICAGOS 
ŽINIOS

biuSanitario distrikto 
džetas 1932 m.

. ----------------
Kaip paruoštas, sanitario dis

trikto biudžetas 1932 m. siek
siąs $47,455^000. Jisai yra 
$2,335,000 didesnis, nei 1931 
fn., jei nebus nukapotas. Kokį 
jį galutinai priims, tai parodys 
ąrtima ateitis.

Vežimų palikimo gatvėse 
problemos skaitėsi rimtos jau 
1660 metuose Londone. Ir tais 
metais tapo išleistas miesto 
patvarkymas, kuris uždraudė 
laikyti gaiviosiose miento gat
vėse karietas ilgesnį laiką.

Ta pati problema pasilieka 
neišrišta net iki šiam laikui, 
nors dabar nebe karietos/ bet 
automobiliai užblokuoja kelią.

Suėmė advokatą ryšy 
su vogtų bonų par

davimu

Valstijos auditorius kal
tinamas

Valstijos auditorius < Oscar 
Neteon, kurio byla nagrinėjama 
Woodstock, III., miestely, yra 
kaltinamas tuo, kad jis klasta- 
vęs oficialius savo raportus ir 
leidęs operuoti Waukegan State 
banką, kuomet žinojęs, jogei 
tas bankas pasidaręs insolvent. 
Tokį kaltinimą daro valstybės 
gynėjas A. V. Smith.

Tapo areštuotas James Da- 
vidson ryšy su pardavimu bo- 
nų, paimtų kai buvo apiplėštas 
bankas ant $158,000 Duluth 
mieste. Davidsonui teks diloti 
liudymų teismui.

Nužiūri kantines unijoj

Trafiko bėdos
Chicagoj, New Yorke ir 

tuose didesniuose miestuose 
trafiko rr vežimų palikimo gat
vėse problemos skaitomos yra 
kaip vienos sunkiausių išrišti. 
Bet štai ką sako Chic izo Mo
tor Club:

Nušautas Daniel Tognott*, 
biznio agęntas exeavating, grad- 
ing and apshalt teamsters uni
jos. Ne taip seniai buvo nu
šautas Tifnothy Lynch, tokios 
pat unijos, tik apimančios prie
miesčius, viršilą. Taigi dabai 
policija abejoja ar tik nebus 
Tognotti nudaigosimas kerštas 
už Lyncho užmušimą.

Areštai automobilis
tams 

—----- ■ l
Policijos komisionierius Aliau 

įsakė policininkams areštuoti 
tuos automobilių šoferius, ku
rie važiuos vakarais ir naktj be 
šviesų, ir jokio nuolankumo 
jiems nerodyti.

$18,400,000 anty lais 
nius

1931 metais už automobilių ir 
trokų laisnius Illinois valstija 
surinko viso iki gruodžio 1 die
nos $18,429,382. Viso kalbama
sis metais Illinois valstija buvo 
išdavusi laisnių automobiliams 
1,410,663, o trekams 201,349.

VINCENTAS BARTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 12:30 valan
dą po piet 1931 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Žigaičių parap. Balčių kaime.

Buvo narys Unity Pašelpinio 
Kliubo.\ 4

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zofiją po tėvais Jakaitę, 
tris sūnūs 
Leoną, seserį Marijoną ir švogerį 
Kazimierą Simonus ir jų šeimy
ną, du pusbroliu — Martiną ir 
Nikodemą Šalkauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4 624 
S. California Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, gruo
džio 26 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Bartkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, .Sunai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Feliksą, Vincentą ir

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

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj,

730 W. 62 St.
Tel. Englewood '5840

Graborlal

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Lietuviai Gydytojai

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2* po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

--------- O.....■

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkau, Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marguette Rd. arti W este r n AA 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredotns n PėtnyČjoms 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7043

ki

MARIJONA JOKUBAUSKIEN6

Persiskyrė su šiuo . pasauliu 
gruodžio 22 dieną. 9 valandą va
kare 1931 m., sulaukus apie 5 5 
metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Tauragės apskr.. Šilalės parapijos, 
Nevocių kaime. .

Paliko dideliame nuliudime pus-

minės Amerikoje. Lietuvoje pa
liko brolį Juozapą, brolienę Zo- 

; Ają ir anifkiN. . ?'■ : *■ J
Kūnas pašarvotas, randasi Ma- 

.salskio koplyčioje. 3307 Auburn , 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
gruodžio 26 dieną, 9 vai. ryte iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į 
mieto kapines.

Visi a. a. Marijonos 
kienės giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse 
jai paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pussseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
1 rius A. Masalskis. Tel. Boulevard 
į 4139.

Šv. Kazi-

Jokubaus- 
ir pažįs- 
kviečiami 

ir suteikti

LEUKADIJA PUŽIENĖ 
po ąėvais Baupkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 2 valandą ry
te 19)1 metais, sulaukus 37 
metus amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., Drobuk- 
štelių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 2 
broliai — Pranciškus Baupkus ir 
Kazimieras Varanius. brolienė Ag
nieška, sesuo Veronika Punkaus- 
kienė. dėdė Liudvikas, dėdienė Ve
ronika Baupkai, 5 pusbroliai, 
Baupkai ir Ūseliai. 4 pusseserės, 
o Lietuvoje broleine Varanienė.

Kūnas pašarvotas, randasi 3 309 
Morgan St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gruodžio 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš' 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Leukadijos Pužienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. y

Nubudę liekame.
Broliai, Sesuo, Brolienė, 
Dėdienė, Pusbroliai, 
Pusseserės it Giminės.

Laidtouvėmis rūpinas sesuo Ve
ronika Punkauskienė.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Ofiso k Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th W Halsted Sta) 
Ofiio valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniak pagal autart|

Ofuo k Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th H Halsted Sta) 
Ofiao valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedžldianiaia pagal autartj

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
•rti 47th Street

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— I§ RUSUOS —

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

Gydo smigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray it kitokius fiektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
1025 IV. 18rh St., netoli Morgan St. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ig '
ano 6 iki 7:30 vaL vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 at Randolph 6100

11646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Lietuves Akušeres

1327 So. 49th

Telefonas 

Cicero 3724

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

v Grabeliai

A. MASALSKIS

pašarvotas, randasi 4 345

Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. TeL Hyde Park 3395

VERONIKA' STRAZDIĖNC 
po tėvais Kairiu te

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 dieną, 12:20 valan
dą ryte 1931 m,, sulaukus 3 5 me
tų amžiaus, gimus Lietuvoje, Pa
nevėžio apskr., Velykių parapijos, 
Kuodžių kaime. Pragyveno Ame
rikoje 21 metus. Priklausė prie 
Draugysčių Šv. Petronėlės ir Tei
sybės Mylėtojų.
< Paliko dideliame nuliudime vy
rą Antaną ir sūnų 6 dienų am
žiaus, brolį Mikalojų ir 'brolienę 
Petronėlę Kairius, seserį ir švoge
rį Oną ir Jbną Kamarauskius. Iš 
vyro pusės paliko pusbrolius — 
Juozapą Juzėną ir Petrą ir Kazi
mierą Tuškėnus. Taippat paliko 
daugiau 
giminių Am'erikojc. Lietuvoje pa 
liko dvi seseris — Uršulę ir Ka 
triną.

Kūnas
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
gruodžio 26 dieną, 8 vai. -ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Veronikos Strazdienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
Jiuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
aidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis, 
Sesuo 'ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

pusseserių, pusbrolių ir

EDMUNDAS DERINGIS

Phone Boulevard 4139

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet eiti ląži- 
ningas ir < nebrangiu to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui cky-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS ,IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
TeL Kooierelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju lątdųtuvėse kuopigtautia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

(■ Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23fyi PI., ChicRĮTO
SKYRIUS:

143!) S. 49 Court, Cicero, III.
Tek Cįoero 5927

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

/ B MIDW1FE

6109 South
Albany. Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akiu Gydytojai

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 1401

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Sugryžo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo JO iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ J, SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių.' Kainos pigiau kaip kitur. 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. lllth St
Kampas Wabash Aveniu 

Tel. Pulltnan 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

• OFISAS 
4729 South Ashland Arfa., 2 lesbot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vril 
vakaro. NedžL nuo 10 fld 12 y. ffiaR 

Phone Midvray 2880

4

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th S t. Chicago, IIL

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avensst 

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

7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveniu

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Tdephonai dieną ir naktj Virginia 0036

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vaju 

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.
„ . - ---------

Tel. Canal 4050 VenerilkM

M. H. Rohvvedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
* Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

Re*. 6600 South Artesian Avenete 
Phone Prospect 6659 

. Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street « 
CHICAGO, ILL.Tel. Yards 1329

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

AdvokataiPersiskyrė -su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 dieną, 1 valandą ry
te 1931 m., sulaukęs apie 14 
metų amžiaus gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Marijoną, tėvą Joną, Seserį 

/vienuolę Agniestinę, du brolius —- 
Joną ir Vincentą .bobutę Barbora 
Aglynienę. du dėdes — James ir 
Frank Aglynus, 3 dėdes Deringius 
—Juozapą ir Stanislovą Amerikoj 
ir Adomą Lietuvoj ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1646 
W. 46 St,, I. J. Zolp koplyčioj.

Laidotuves įvyks subatoj. gruo
džio 26 dieną, 9 vai. ryte iš kop
lyčios į Nekalto Prasidėjimo Pą- 
nelės šv, parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edmundo Deringio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvas, Sesuo, Broliai, 
Dėdės ir .Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

A. M0NTV1D, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madieon St.

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TcL Weat 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yavd> 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Modernišku Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius vūokiema reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St.. Room 1119 

Telefonas Central 44 f 1 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryte

Ofisas it Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
i. -------------------------- ...........

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

PraLtikuųja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ava.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

8

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai

šeštadieny,

TeL Republic 9723

ran'dasi La-
2314 W.

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Tckpbone Roosevclt 9090 

Namh 8-9 ryte. Tel. Republic 9609

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

Valandos: 9—12, 7—9. Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą-

i.-i

**•**'■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 1 77 W. Washington St. 
Room 1502 TeL Central 2979 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Didysis Ofisai 

4605-07 South Hermitage Avenue

H:

ANTANAS ZEBLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 20 dieną, 12:00 valan
dą dieną 1931 m., sulaukęs 27 
metų amžiaus. A. a. Antanas 
gimė Chicago, III. f

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Berntce, po tėvais Kaczmarek, 
dvi dukteris — Gertrude ir Evc- 
lyn. motiną Oną. du pusbrolius— 
Petrą ir Antaną Meškauskus, dė
dę Antaną ir dėdyną Marijoną Jo
ginius. dvi pusseseres — Antani
ną ir Prancišką, ciocę Elzbietą 
Gečienę, uošvius Pauliną ir Pran
cišką Kaczmarek ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 4438 
S. Honore St, Tel. Lafayette 8173

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gruodžio 24 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Zeblio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimąi

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Motina,
Uošviai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis. tel. Yards 1741

JOKŪBAS RUMSHAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 21' dieną, 9:45 valandą 
vakare 1931 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
apskr., Šviekšnių parapijoj, Šau- 
lėnų kaime. Amerikon atvyko 9 
metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Augustiną, marčią darą, duk
terį Josephiną, žentą Thomas Kle- 
bough, tėvą Juozapą Rumšą, sesrį 
D. Razutienę, pusbrolius—Petrą 
Pranciškų ir Kazimierą Rumšus, 
pus. Jutkienę ir Benušienę, pus
brolius — Antaną ir Vladą Jan
kauskus ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
chavičiauš koplyčioj, 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 26 dieną 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. z

Visi a. a. Jokūbo Rumshos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Dhktė, Tėvas 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Lachavicb, Tel. Roosevelt 
2515.

I. F. KADŽIUS 
pigiausias Lietuvis 
GRABORIUS CHICAGOJ

* Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

.‘i bų iSdirbystės.
OFISAS: 

668 W. IBth Street 
Tel. Canal 61/4 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI , s

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
i Akiniai nuo $3 

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRffiOL

Lietuvys Gydytojas
• ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

R. A. VASALUI
ADVOKATAI 

11 Soatb La S4b Sttkei 
Room 1934 Tel. Randolph 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0561 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olie—Utarn., Ketv. ir Subatoa vaR.

A. KRutkauskas, M.D.|Va“11,^Pan' *' Pe“yčio'
4442 South Westam Avansu 

Tai. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

.r/ r;.v. r

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Ganai 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St.

TaMonn Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8

Seredoj Pėtnyčioj nuo

OVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIĖTKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankletams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel Boulevard 7314

AMBULANCE PATARNAVIMAS, DIENĄ ir NAKTĮ
Mcn visuomet teikiame širdinga, simpatingų ir ramų
patarnaviniĄ, kuomet jis yra labiausiai reikalinga*.

J. F. EUDEIKIS & 00.£
JŪSŲ GRABORLAI

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

imart Ivontadienio ir ketvirtadienio
1.1.11, ■ 1 ............. .— .. , ■ , .

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis Ir nedėliomis pagal sutarti- 
Retidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonu Repuhlir 7868

DYKAI TRAUKIMAS BEDARĮBIAMS 
Ketvergais —- 1 iki 3 po piet 

Utarninkais —— 2 iki 3 po piet tiktai 

1 Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS 

4180 Archer Avenue 
Šate Midland Banko

Vakarais: Utarn., Ketv., it Subatoa 
— 6 iki 9 vaL 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDENDR. A. L. YUSKA
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovelrill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, įtredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso vahodos 10 rito fH * 
Reiidcncę Phone Hemlock MA

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Ava. 
TeL Boulevard 2800



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Senas Petras

Senam Petrui tenka daug kas 
nugirsti ir matyti, kai jis pės
čias 
savo 
kartų 
di, o

Bet žemiau atpasakojamą 
naujieną jis neužmiršt) ir gir
dėjo iš žmonių, kurie meluoti

važinėja su keliaujančia 
krautuve. Tik daugelį 

Petro ausy ne viską gir- 
akys ne viską mato.

žemiau

..  .. k - ..   ------------------- ,------- — 
teris sirguliavusi. Jai buvę pa- teris, rytoj važiuojanti opera 
tarta eiti j ligoninę ir pasiduo
ti operacijai, nes namie'jau ne
simatė galimybės sėkmingai gy
dytis........................... t

Lietuvė, moteris nuėjo bau 
kan, išsiėmė $500 ir eina namo. 
Beeidama susitiko kokią ten 
moterį, tur būt pažįstamą ir į 
sikalbėjo. Moteris paprašiusi 
sutiktą draugę atvažiuoti j Ii 
goninę ją atlankyti.

Draugė sutikusi aplankyti. 
Atsisveikinusios, moters nuėjo 
kiekviena savo keliu.

Sergančioji moteris parėjusi 
namo su pinigais. Kelioms m i 
nutėms po to, kai ji parėjusi 
namo, kas ten paskambinęs bu 
to skambutį. Moteris priėjusi

neturi laiko ,ba teisybės nespė- prie durų pamatė ponaitį be-
ja išpasakoti. 'stovintį. Jis persistatė esąs

Gi buvę ve kaip. Viena mo- daktaras ir pasakė, kad ji, mo-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Sana Draugams 

ir Kostumeriams

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sat>.

806 West 31st
Phone Victorv

Street
1696

Si

rrrroi i a
M LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu visiems savo draugams ir Kostumeriams

cijai. Tai ot jos daktaras ir 
atsiuntęs jį apžiūrėti ar nėsan- 
ti per silpna, ar daug karščio 
Iorinti ir t.t.

Moteris matydama, kad vy
ras yra mandagus, gražiai ap- 
seina ir rankoj turi daktarišką 
valizą, įleido jį vidun. •

Vyras nusivilkęs ploščių ir 
pataręs moterei nusirėdyti, bo 
jis turįs dar kartą ją išegza
minuoti. Na, kaip neklausysi 
daktaro?

Moteris paklausiusi. Atėjūnas 
liepęs jai gulti lovon kniupŠčiai 
Pakišęs pažastin neva gradus- 
ninką, o tikrenybėj paišiuką. Į- 
sakė pagulėti keletą minučių, o 
jis eisiąs rankų nusiplauti.

Vyriškis išėjo į kambarį, kur 
buvo paliktas jo ploščius ir jos 
kailiniai su $500.

Už poros ar trijų miunčių 
pareina įnamis ir randa gaspa 
dinę kniūpsčią begulinčią lovo
je. Jnamis klausia šeimininkės 
kodėl ji kniūpsčia gulinti.

Moteris paaiškino burdingie- 
riui, kad namuose esąs dakta
ras ir liepė eiti savais keliais. 
Netrukusi tečiau ji pastebėjo, 
kad ne gradusninką, bet paiše
lį šildžiusi. Tada supratusi, 
kad ne daktaras ją aJankęs, 
bet apgavikas, kuris pasiėmęs 
jos $500 apleido namus.

Dabar kaiminkos kalbasi, kad 
ir nepažįstamų daktarų reikia 
daboti s. —Senas Petras.

NAUJIENOS, CHcaga, m.
■ ll|piįĮ|Jljjg,l llh |lll I |

dėjo $14.20 nupirkti maisto vai 
kučiams “Čhristmas baske!”,
dėjo $14.20 
kučiams

Toliau 
gančius n 
ir priimti. Taipgi « 
jimo Draugijų Bridgeporte

Jfe išklausyt: 
i iš Snsivieni

Bend
rovės jpriimti raportai. Iš jT 
paaiškėjo, kad yra reikalinga 
Bendrovei pinigų apmokėjimui 
nuošimčių už morgičius. Tai 
draugija /nutarė palaukti su 
nuošimčiais už Bendrovės mor
gičius neribotą laiką.

Buvo klausimas kasi ink ap- 
draudos narių pomirtinės ipo- 
kesties. Nutarė apdrausti, jei
gu bus tinkama apdrauda, ir 
liko išrinktą komisija tam rei
kalui ištirti. Nutarė parenduo- 
ti Lietuviu Auditoriją sekan
tiems 1932 metams ir spalio 
30 d. surengti mėtinį baliui 
Taipgi prisiminta, jogei atei
nančiais metais1 šukankta 40 
metų kaip draugija gyvuoja, 
Tai draugija putarč surengti 
vakarienę sukaktuvių paminė j i- 
mui. ’

Paskiau, apsvarsčius visus 
kitus reikalus, eita prie rinki
mo valdybos, kuri beveik visa 
liko užtvirtinta ta pati vien
balsiai, 
pirm.,
dybą. Valdyba užtvirtinta se
kanti : 
Demereckis, pirm, pagelb 
Killis, nut. rašt.
turto rast. ;, A. 'Znlatoris, ižd.;
J. Stanaitis, kontrol. rast.; J. 
Kriščiūnas ir Iz. Masaitis, iždo 
globėjai; knygyno prižiūrėto
jai F. Valančius ir V. Stankus;
K. Valaitis, ligonių prižiūrėto
jas; A. Vilkis, maršalka; K. 
Demereckis, J. Racevičia ir V. 
Kriščiūnas, draugijos tverto pa- 
tikrintojai; atstovai j L. Audi
torijos Bendrovę V. Kriščiūnas, 
A. Vilkis ir J. Rącevičia'; at
stovai į Susivienijimą Dr-jų 
Bridgeporte A.- Vilkis.

Susirinkimas užsibaigė 3 vai. 
po pietų. Dar turiu priminti, 
jog valdyba yra ‘darbšti ir ga
bi, draugijos rfeikžlldš veda tvar
kiai dėlto visi dariai pasitiki

išskyrus tiktai vice- 
kuris naujai įėjo į val-

T. Janulis, pilni.; K.
P.

A. Kaulakis,

Ketvirtadienis, 24. 1931

KASTANTINAS ZAJAUSKAS
Bridgeportas

Simano Daukanto Draugija
BARBERNĖ

1711 West 46 St

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu visiems savo draugams ir Kostumeriams

Priešmetinis susirinkimas į- 
vyko gruodžio 6 d. Lietuvių Au
ditorijos svet. Pirm. T. Janulis 
atidarė susirinkimą ir pranešė, 
kad mirė du nariai —B. Butkus 
ir J. Sprindis. Del to praneši 
mo visivdraugai atsistojo vieną

FRANKIS RAGRONAS
SAV. LIETUVIŲ UŽEIGOS

garbą įnirusiems nariams.
Tarimai pereitą susirinkimą 

patvirtinti kaip skaityti. Gauta 
atsišaukimas praloto M. L. 
Krušb reikale sušelpimo bedar
bių vaikučių. Atsišaukimas pri
imtas; nariai tam pritarė ir su-

1715 W. 46th st

’ ................................... .* IW
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJ^METŲ tyd Lu T -----  ------  .i----. ~------ ....
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W - Linkiu visiems savo draugams ir Kostumęriams
g RALPH CHAPAS

BARBERNĖ
g 4602 S. Wood St. ,

i ’ ' ■ ■

Sši

K

valdyba, nes įvertina jos darbą.
Sekantis ■ susirinkimas bus 

metinis ir įvyks sausio 3 d. 
1932 m. Lietuviu Auditorijoj,
3133 So. Halsted St. Apie Drau
gijos turto, stovį bus pranešta 
vėliau. , ■ , '

Pagalios varde Draugijos ta
riu ačiū “Naujienų” Redakcijai 
ir Administracijai už talpinimą 
pranešimų apie susirinkimus ir 
korespondencijų per visus - me
tus ir linkiu Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų visiems 
draugams.

1 —Valdybos narys.

Dar aukos Kalėdų 
pietums rengti

Maloniai aukavo dar sekami 
geraširdžiai lietuviai:

P-as Feiiks Delangauskas
1618 W. Adams, $2.0,0.

P-as Ignacas Orlakis; 1730 S.
Halsted St., $3,00.

P-as Joe žiaudra, 4449 Si 
Fairfield avė., $2.00.

P-nia Joe Riauba, 4449 S.
Fairfield avė., $1.00 ir rūbų.

Central Manufactur 
ing District Banka
Duoda maisto ir drabužių 

beturčiams

Central Manufacturing Dist
rict Bankas, pastangomis p-lės 
Margaret Lehman ir p. S. M. 
Goldberg, banko kasieriaUs pa
dėjėjo, ruošiasi išdalinti Kalė
dų šventėms reikinenų 150 la
biausia i‘ei kalingoms pagelbos 
šeimynoms gyvenančioms toj 
apielinkėj, kurioj bankas ran
dasi.

Visi banko samdiniai aukau
ja į Artymo^Užuojautos Kliiibo 
fondą, kuris su.vartojama minė
tam aukščiau tikslui.

Tenka pasakyti, l<ad tai yra 
gražus sumanymas ir kad, yasi, 
atsišaukusi ne viena lietuvių šei
ma bus sušelpta.

Kalbamas bankas, viena se
niausių finaiišhiią įstaigų Brid
geporte, yra stambus. Bet nors 
ir stambus ir turi artimų ry
šių su pačiu stambiuoju bizniu 
Chicagoj, jis neužmiršta apie- 
linkės, kurioj tarpsta. Kaip ki
tais metais, taip ir šiemet jis 
pinsiminė suvargusius. Kaip 
praeity, taip dabar jis atsilie
pia į kiekvieną rimta sumany 
mą, liečiantį apielinkės būklės 
gerinimą.—Rep.

519 Gardziella John
588 Mrkslanskaitei Helenai
541 Naujokene Elsbeta
543 Plopas Jonas
544 Pblikaitei Katrmai
559 Sinkus Miss G
564 Tankavsku Stenly.

TheEnglishColumn

has been the tradition ofIt 
the K. R’s (Kultūros Batelis) 
to hold an annual eleetion of 
officers at the Decęmbęr meet- 
ing. The resni t of this year’s 
eleetion is truly a prOmising 
one, i f personalities and past 
records may be used as cri- 
terions.

Because of ,her ex£cutive 
ability, Fcances Sadauskas was 
once more avvarded the dis- 
tinclion of presidency; geniai 
Eugenic Lenkart was' reelected 
vice-president; Frances Pauža 
was chosen to attend to the 
duties of a secretary, and, as 
guardian of the treasury, the 
girls eleeted quiet, būt efficienc 
Birutė Briedis. Although the 
past officers of the K. B’s hav* 
sėt a very high precedent, the 
present leaders of the group, 
I think, will not only equal it, 
būt also surpass it.

The annual K. R’s dance, apt- 
ly called the Leap Year Hop, 
is bcing arranged by a com- 
mittee of four: Birute Briedis, 
chairman, Josephine Schultz, 
Genevieve Zelnis <and Eugenic 
Lenkart. Each time the dance

PRANEŠIMAI

is givcn those attending never 
to remark uįon the grac- 

ious hospitability of the host- 
esses and the atmosphere of 
congeniality that pervades the 
hall.

To make the acquaintance 
of the K. R’s and to spend an 
evening of rea! enjoyment, be 
present at the K. R’s Leap Year 
Hop at thė Chicago VVomen’s 
Club. Satuęday, February 6th.

The Leap Year Hop ‘ is tho 
first of the many activities 
that the K. R’s are plannrng 
for 1932/
f Since season’s geretings are 
i n order, the K. R’s ektend to 
one and all -sincerė and hearty 
wishes for a very happy Christ
inas and may the, coming Year 
be oiie of contentment and 
prosperity.

Genevieve.

s-s 11 s.T,wmi

ISSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTĖS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

NAŠLĖ parduoda 4 kambarių ra
kandus. 3122 So. Halsted St.. 2 užp. 
arba 3126 So. Halsted St.

VĖLAUS modelio Sedanas, 
mažiau kaip metų senumo. 
Turi būti parduotas iš priežas
ties mirties šeimynoje. Tikras 
bargenas, už mažiau kaip pusę 
kainos. 6424 S. AVcstern Avė.

Linksmų Kalėdų 
Linkime Visiems Savo Draugams 

. ir Kostumeriams

Wiersema Stato Bank
11108 South Michigan Avenue

LINKSMŲ KALĖDŲ IR , 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ , 

Linkime visiems savo draugams, kostu- 
ir pažystamiemsmenams

Grigorowicz Broliai
SAVININKAI ,

i®

j|Peoples Hardware & Paint Store® 
įu 1901 W. 47 St . SS

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJU METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir Klijentams,

KLAYF & SONNENSCHEIN
ADVOKATAI : •

77 W. WASHINGTON STREET

----- ------- --------------------------'....... ..... ..... .

Sidabrinių Kvietkų Balius Ir šokiai
— rengia —

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas
ATSIBUS ANTRĄ DIENĄ KALĖDŲ

Šeštadieny, Gruodžio-I)ec. 26-ta, 1931
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street '

Pradžia 7Ų0 valandą vakaro

Visus kviečiame atsilankyti į šį pirmą Sidabrinių Kvietkų Balių ir pra
leisti laiką smagiai Lietuvų Auditorijoj, antrą dieną Kalėdų.

t > KVIEČIA KOMITETAS

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS

PAS MUS PIGIAU
NUO 25 IKI 50 NUOŠIMČIU

Sulankstytus automobilius pataisome taip, kąd jie išrodo kaip nauji. Musų 
“Rcborl?” darbas yra pilnai garantuotas. “Ignition” darbą atlieka eksper
tai. Plovimas ir greesinimas automobilių tik $1.00. Puikus garažas dėl lai
kymo automobilių. Sugadintus automobilius parvežame iš visų miesto da
lių. Patarnavimas dieną- ir naktį.

ROXEE
907 W. 35th

: MOTOR SERVICE
** , * f * * ■ 1 ‘‘ ■ ‘ ' ■

J. VIŠCONT, Savininkas.
Budvitis ir J. Želvit, Mechanikai.

St, Phone Yards 0405

Gražus radio progra
mas Kalėdų dienoje

Jos. F. Budriko krautuvės pa
stangomis yra duodamas spe
cialia gražus lietuvių radio pro
gramas Kalėdų Dienoje iš radio 
stoties WCFŲ, 970 kiloc. nuo 3 
iki 4 vai. pb pietų. Programas 
yra taip sudarytas, kad pilnai 
atitiktų linksmoms Kalėdų šven
tėms. Gerėsi tęs visi gražiomis 
Kalėdų giesmėmis, kurias iš
pildys vyrų choras. Taipgi bus 
graži ir įvairi muzika. Radio 
valandos leidėjas, p. J. Budri- 
kas, znepamiršta palinksminti 
visus ir Kalėdų šventėse, kaip 
ir kiekviena nedėldienį bei ket
vergę. >

North Sidės lietuvių vaikučių choras 
Bijūnėlis rengia puikų pramogų vakerėlj 
su perstatymu naujo Kalėdinio veikalo 
“Petrytė”, ateinančia nedėldienio vaka
rą, gruodžio 27 d.. Almira Simons svet., 
1640 N. Hancock St. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Taipgi bus išpildyta daug 
įvairių atskirų gabalėlių iš muzikos bei 
dainų. Svarbiausia tai kad atsilankys 
patsai Santa Claus su maišu dovanų ir 
dalins visiems vaikučiams, kurįe tik ateis 
į parengimą. Įžanga labai žema.

j Kviečia Bijanėlig.
l ■

Draugijos Ši). Petronėlės extra susi
rinkimas iš priežasties mirties narės Ve
ronikos Kairytės Strazdienės atsibus 
gruodžio 24, 7 vai. vakare, šv. Jurgio 
Parap. svet., 32nd Place ir Auburn Avė.

O. Kliučinskaitė, rašt.

North Šide N. W. Lietuvių Moterų 
Kliubas rengia draugišką vakarėlį su už
kandžiais ir šokiais antrą Kalėdų dieną, 
gruodžio 26, Almira Simons svet., 1640 
N. Hancock St. Programas prasidės 8 
vai. lygiai. Komitetas.

Illinois Lietuvių Pagelios Kliubas ren
gia Sidabrinių Kvieckų Balių ir šokius, 
antrą dieną Kalėdų tai .yra šeštadieny, 
gruodžio 26 d., Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. . Visus kviečiame atsilankyti į šį 
Sidabrinių Kvietkų Balių', nes bus labai 
gera muzika Jei šokių, ir taipgi norin
tys įstoti į Kliubą bus priimti be įstoji
mo mokesties kas išpildys aplikaciją Ba
liuj. Kviečia Komitetas.

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai iš 

priekio, $15, ir 3 kambariai užpakaly, 
$10. 2524 Lime St. Yards 3954.

IŠRENDAVOJU gaudžių geroj vie
toj su geru bizniu, arba priimsiu gera 
žmogų į partnerius kad ir ne mechani
ką. Turiu keletą biznių, negaliu visus 
apžiūrėti. Del platesnių žinių atsišau
kite greitai, tik ne Kalėdų dieną, 

4510 So. Hermitage Avė. 
3čios lubos iš fronto 

• Tel. Yards 3465

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA patogus apšildo

mi pavieniai ir dvigubi kambariai dėl 
vaikinų, merginų, ar vedusių porų be 
vaikų. 5239 Harper Avė., 3 fl. Tel." 
Midway 5152.

RENDUOJAM rumus. užlaikėm sva
riai, labai patdgi vieta dėl vaikinų, 
merginų ir ženotų porų už labai nu
žemintą kainą, 651 W. Madišon St. 
Tel. Haymarket Ž529.

Personai
Asmenų Ieško

Aukautojų atydai
Biznieriai ir Labdariai, kurie 

pasižadėjo aukauti arba aukaus 
maisto produktus dėl bedarbių 
rengiamų Kalėdinių Pietų, yra 
prašomi palieti aukas Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Atdara 
nuo 9 ryto.iki 9 vakaro. 
‘ .........—....

Laiškai Pašte
'7 /Šie laiškai yra atėjo 16 Europos 

Kam jie priklauso, tegul nueina I 
vyriausįji paštų (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prii 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Wind w” lobėj rtuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaip 
kad šiame surašė pažymėta. Laišku* 
paštas laiko tam tikrų, laikų, o pas-

505 Baltrukaitone Mari
508 Burtusiene Kazimiera
517—Gakaitis* Lindvik

The Bridgeport Knitting Shop
Neria, plonus ir storas vilnonius svederius ir 
pančiakas. Taisom senus svederius.^ Mes 
parduodam žemom kainom idant gal6tum6< 

sutaupyti nuo 76% 11d 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 West 83rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 8486 
Atdara dienomis Ir vakarais.

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

Kalėdines Dovanas
Pirkite pas mus

BERNARD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

4171 Archer Avė.
prie Richmond St.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 35 iki 42 m. su mažu kapi
talu, mylinti gyventi ant ūkės. Esu 
našlys 42 m. bevaikis. Rašykite. A. 
Raugelis, * Palatine, III.'

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

SOFT DRINKS, Cabaretas; išdirb
tas per 20 metų. $500 casb.l Šauki
te Hemlock 6734.

PARDAVIMUI kriaučių šipa kartu 
su siuvėjos įstaiga, geras biznis, — part
neriai nesutinka, parduosiu pigiai.

L803 W. 46 St.

PARDAVIMUI buitinė ir grosemė 
su mažu namu, šaukite 

Lafayette 8780

■STANKŪNAS
ĮCas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją'arba pašaukit į namus 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

B. AND M. CAFE
Pas mus visuomet gardus gėrimai ir 

, skanus užkandžiai. 
PRAŠOME UŽEITI.

5200 S. Western Avė.
Phone Republic 4544

A. F. CZESNA’S 
BATHS

TURKIŠKOS, SULFURINBS VANOS IR 
ELEKTRIKINI8 GYDYMAS

Treatmcntal visokių kraujo lisrų, reuma
tizmo, nervų, lumbago, Šalčio, paraly
žiaus, sciatlca Ir visas panašias liras gy
dome su elektros therapy. violetiniais 
spinduliatB, sonuHoidal elektros prietai
sais. ' Sulfurinčs vanos sutvirtina vandeni 
iki 166 ir 176 laipsnių. Nuo jų kraujas 
Kerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa
tarnautojus ir masažistus. 26 įvairus 

’------- *- kambarys—$1.6().
Moterims antradieniais—dieną Ir vakarais

1657 W. 45th St
Kamę. B. Paulius. TeL Boulevard 4662

PARSIDUODA Road House netoli 
Chicagos, su namu arba mainysiu ant 
grosernės Cbicagoj, arba ant gero auto
mobilio. z

Agentai neatsišaukite. .
Rašykite laiškais.

Box 1379 
i “Naujienos” 

1739 So. Halsted St.

Farms For Sale 
........ Ūkiai .

PARDAVIMUI, mainymui arba ant 
parendavimo 200 akrų ūkis. Illinois val
stijoj, žemė gera, su budinkais.

Tel. Yards 1328

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimai

Paul M. Smith & Co.
REAt estate

LOANS B INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

fotus, farmas, biznius visokįos rųšies 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgaye 
ir parapinam 1 ir 2nd mortgagt leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greita*
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Linkime, kad visi Biznieriai ir Profesionalai turėtų 
pasisekimų, o Darbininkai-Bedarbiai 

kad gautų gerus darbus

Goračekas jau mirė. Dėl jo 
mirties niekas nesikremta, nes 
jį visi Mažojoj Šalyj žinojo. 
Bendrai imant, Mažojoj Šalyj 
kaimynas kaimyną gerai žino, 
matomai, dėl to, kad jis (lan
giau žmonių beveik nežino. Ir 
kada Goračekas mirė, ,tai kai
mynai tarpusavyj kalbėjo, kad 
tai gal, išeis į* gerą. Esą tai bus 
palengvinimas motinai, kuri bu
vo gana nebloga moterie. 'O jis
— juk buvo “niekšas”. Mirė 
eidamas dvidešimt penktus me
tus. Mirė staiga, taip buvo pa
žymėta rekorduose. Bet tuose 
rekorduose nebuvo pažymėtas 
jo charakteris, o tai dėl tos 
paprastos priežasties, kad niek
šai, kaip vykusiai išsireiškė ap- 
tiekos provizorius, aplamai ne
turi charakteriaus. Žinoma, jei
gu butų numiręs pats 'provizo
rius! Apie jį niekas nieko ne
žinojo! Goračeko kūnas kartu 
su kitais buvo palaidotas mie
sto kapinėse — “koks gyveni
mas, toks ir galaSP",' tarė ap- 
tiekoj provizorius. Lyįėjo.
žas būrelis žmonių. Tai dau
gumoj buvo biedniokai. Tik ke
li jų buvo šventadienio drabu
žiais apsirengę. Iš to tūrio tik 
du rimtai atsinešė į laidotuves
— senutė Goračeko motina ir 
labai elegantiškai pasirėdęs po
nas, kuris ją vedė. Jis buvo iš
blyškęs, ėjo • svyruodamas ne
tvirtais žingsniais, ir kartais 
atrodydavo, kad jį krato karš
tis. Lydėtojai visai negalėjo su
prasti verkiančios motinos: juk 
jai pasidarė lengviau. Tur bū
ti, iš džiaugsmo verkia. Jaunas 
žmogus, matomai, buvo iš ki
tos miesto dalies, nes jį niekas 
nepažino. “Vargšas, jis pats pa
galbos reikalingas! Jis eina tik 
dėl Goračkienės!.. Kas jis per 
vienas?.. Jo draugas?... Bet kas 
su nabašninku galėjo palaikyti 
draugiškus ryšius? Juk»jo re
putacija buvo bloga. Jis nuo 
pat mažens neturėjo draugų,— 
visuomet buvo niekšas!.. Nelai
minga motina!” O motina, nu
lenkusi galvą, verkė eidama ke-

'liu, per jauno žmogaus skruos
tus riedėjo ašaros, nežiūrint j 
tai, kad numirėlis iš pat ma-. 
žens buvo niekšas.

Goračeko tėvai užsiėmė smul
kia prekyba. Gyvenosi jiems ne
blogai, kaip ir paprastai neblo- /

gai gyvenasi smulkiems vertei
voms, jeigu jie turi savo krau
tuvę tokiame rajone, kur daug 
biedniokų randasi, žinoma, su
rinktus grašius reikėdavo išlei
sti sviestui, lašiniams, malkoms 
ir» kitiems produktams, kurie 
buvo krautuvėj pardavinėjami.

Goračkienės krautuvėj pirk
davo maisto produktų ir valdi
ninkų žmonos. Pirkdavo daug, 
nes mokėti tuoj nereikėdavo. 
Atsiteisdatfo, kai- vyrai gauda
vo mėnesines algas.

Jų vaikui Pranukui jau bu
vo keturi metai, o jis vis dar 
tebedevėdavo mergaitės drabu
žius. Kaimynų vaikai buvo vy
resni, negu jis, ir todėl Pranu
kas retai teišdrįsdavo žaisti 
kartu su jais. Kartą vaikai er
zino žydą, kuris pradėjo juos 
vytis, žydas pasitvėrė Pranu
ką, kuris nei nemanė bėgti, ir 
nusivedė jį pas tėvus. Kaimy
nai baisiai pasipiktino, — koks 
niekšas buvo mažas Pranukas!

Motina išsigando ir tarėsi su 
vyru.

— Mušti aš jį nemušiu, na
mie jis geras, o tarp vaikų iš
dyko, nes nėra tinkamos prie
žiūros. Atiduokime jį i mažų
jų mokyklą!

Pranukas gavo kelnes ir su 
ašaromis akyse išvyko j moky
klą. Išsėdėjo ten dvejetą me
tų. Pirmais metais puikiai iš
laikė kvotimus ir gavo dovaną. 
Elgėsi jis pavyzdingai. Antrais 
metais už gabumus ir gerą el
gesį irgi butų gavęs abroziu- 
ką, jeigu nebūtų ištikusi nelai
mė. Dieną prieš pat kvotimus 
jis ėjo namo. Turėjo praeiti 
pro stambaus dvarininko na
mus. Prie namų gana ramioj 
gatvėj bėginėjo naminiai paukš
čiai. Pranukas dažnai gėrėda
vosi paukščiais. Jis tiek užsi
miršo, kad atsidūrė tarp jų ir 
pradėjo su jais vesti pasikal
bėjimą. Užmiršo jis ir apie pie
tus ir apie mokyklą. O kada po 
pietų vaikai nusiskundė, jog 
Pranukas žaidžia su kalakutais, 
vietoj lankyti mokyklą, tai mo
kytojas pasiuntė sargą.

Po kvotimų Pranukas nieko 
negavo, ir mokytojas pasakė jo 
motinai, kad griežčiau auklėtų 
savo sūnų, iŠ kurio jau dabar 
išsiyystė' tikras niekšas.

SS

.w

K

tinai pataikydavo kam nors į, 
langą. į

Vienok Pranas, kurį dabar 
vadino Goraęeku, gimnazijoj 
visgi apsitaše. Negalima pasa
kyti, kad jis butų turėjęs ypa
tingus gabumus link mokslo 
(mokslas jam buvo daėdęs ligi 
gyvo kaulo vokiečių mokykloj), 
bet jis visgi mokėsi taip, kad 
metai iš metų be didelių sun
kumų pereidavo įš vienos kla
sės į kitą. Bet už ,tai Gorače- 
kas domėjosi tokiais dalykais, 
kurie mokykloj nėra dėstomi. 
Skaitė jis viską, kas jam pa
tekdavo į rankas, o ypač gerai 
susipažino su užsienių litera
tūra. Jo vokiečių kalba pasida
rė sklandi. Tiesą pasąkius, gim
nazijoj jis . prie vokiečių kąl- 
bos ir buvo labiausiai prisiri- 
šęs. Savo rašiniuose jis varto
jo labai gražią vokiečių kalbą. 
Jo kalbos stilius buvo labai gra
žus. Kartą mokytojas jam pa
sakė, jog jo rašymo Stilius pri
mena Herderį. Mokytojai pri
versti buvo pripažinti, kad Go
račekas gali vaizdžiai ir skland
žiai rašyti, nors kituose daly
kuose didelio žinojimo ir netu
ri. Daugiau to, jie pripažino 
jam didelį rašytojo talentą, bet 
visgi jis -y niekšas. Slopinti 
tą taleųtą jie nedrįso, tad Go
račekas laimingai prasprūdo ir 
pro * pasku tiiinis kvotrrriuŠ'. z -

Kadangi tėvas to norėjo ir 
dėl mados, Goračekas įstojo į 
teisių fakultetą. Dabar Gora
čekas turėjo daugiąiųlaį^o skai
tymu^ kadangi jis tfdvo įsi
mylėjęs, tai ir pats pradėjo ra
šyti. žurnalai patalpino jo pir
muosius bandymus, ir Mažoji 
šalis buvo labai susikrimtusi* 
kad jis pasidarė rašytoju, kad 
rašo į laikraščius, o ypač į če
kų laikraščius. Pranašavo, kad 
dabar jis visai nueis niekais. 
O kada mirė jo tėvas, tai visi 
ėmė kalbėti, jog nevidonas sū
nūs be laiko nuvarė tėvą į ka
pus. ' , , • ,

Motina metė prekybą. Kurį 
laiką gyveno jie. neturtingai, 
ir Goračekas priverstas buvo 
pagalvoti apie uždarbį. Mokyti 
jis nemokėjo, o priegtam ple
kas jo nenorėjo turėti savo na
muose už mokytoją. Jis noriai 
kur nors tarnautų, bet iš pra
džių; jam truko drąsos. Moks
las, tiesą pasakius, jam nesu
darė kliūčių užimti tarnybą. 
Studijuoti teises jis nemėgo. 
Lanke universitetą tik tada, kai 
turėjo laiko. Kiekvienoj lėkei 
joj, kurią jam teko klausytis, 
jis parašė epigramą. Jis pats 
pastebėjo, ikad tai jam labai se
kasi.

Didžiausia jo’ nelaimė -\mvo 
mėilė. Mergina buvo labai gra
ži ir labai į jį įsimylėjo. Tėvai 
nieko prieš tai neturėjo, nors 
prie merginos piršosi labai daug 
jaunikių. Mergina norėjo pa
laukti, kol / Goračekas baigs 
mokslus ir gaus pastovią tar
nybą. v Dabar pastovaus darbo 
jis neturėjo: dirbo tai kvienur, 
tai kitur.' Vadi nasi, jokios ' at
eities nebuvo. Goračekas gerai 
suprato, jog merginai su juo 
bus tikras Vargas. Pasiaukoji
mo iš jo pusės jis nenorėjo. 
Jis manė, jog jo meilė yra daug 
mažesnė, negu ji iš'tiesų buvo. 
Tad jis nutarė atsižadėti nuo. 
jos. Atsisakyti atvirai — truko 
'drąsos:, jis norėjb, kad mergi
na jį pavarytų. Ir sugalvojo 
planą: permainęs, kiek galima, 
savo rankos raštą, jis parašė 
merginos tėvams anonimišką

Ir, iš tiesų, Pranukas buvo 
didelis niekšas!,

Bažnytinėj mokykloj jįs sė
dėjo .kartu su inspektoriaus sū
numi. Su juo už rankų susi
kibęs jis eidavo namo, žaizda- 
vo inspektoriaus namuose. Pra
nukui buvo leidžiama supti ma
žą vaiką. > Už tai jis gaudavo 
pusryčiams baltame puoduke 
kavos. Inspektoriaus sūnūs vi
suomet buvo naujais drabužiais 
apsirengęs ir nešiojo baltą kal- 
nieriuką. Nors Pranuko. drabu
žiai buvo gana švarus, bet pu
sėtinai sulopyti. Tačiau jam ir 
į galvą neateidavo, kad jis ap
sirengęs kitaip, negu inspekto
riaus sūnelis. Kartą, pamokoms 
pasibaigus, mokytojas sustabdė 
abu vaiku, paglostė inspekto
riaus sūnų ir tarė:

“Matai, Konradai, koks tu 
šaunus vaikas, nesutepi net sa
vo kalnieriuko ! Atiduok į labas 
dienas sayo tėvui!’*

— Taip, atsakė Pranu
kas.

— Aš su tavimi, pajotžar- 
ga, nekalbu.

Pranukas tuoj suprato, jog 
dėl jo lopų mokytojas su juo 
nenori kalbėtis ir tuo pačiu lai
ku paneigia jo tėvą. Jis supra
to, jog tarp jo ir inspektoriaus 
aiųteus. yra skirtumas. Pas jį 
kilo neapykanta ir /jis apkūlė 
inspektoriaus sūnų, žinoma, už 
tai jis buvo pašalintas' iš mo
kyklos kaipo nepataisomas niek
šas.

: Tėvai pasiuntė jį į vokiečių 
mokyklą. Pranas vokiškai ne
suprato beveik nei žodžio ir to
dėl jo pasisekimas moksle bu
vo labai Silpnas. Mokytojai skai
tė jį apsileidėliu, nors jis jš 
visų pastangų mokėsi. Taip pat 
į jį . buvo žiūrama kaipo į nedo
rėlį, nes jifc gynėsi nuo vaikų, 
kurie jį erzino dėl nemokėjimo 
vokiečių kalbos. < O vaikai, iš 
tiesų, turėjo daug iš ko pasi
juokti. Kiekvieną minutę jis 
taip nevykusiai aiškinosi vokiš
kai, kad nenoromis reikėdavo 
juoktis. Ypač vaikams suteik
davo daug linksmumo Pranuko 
kepurė. Tai buvo žalios spal
vos kepurė su labai steni ant., 
kakčiu. Tėvas net specialiai bu
vo nuvykęs į senmiestį, kad su
radus sunui tą ypatingą kepu
rę.

Tąi tave apsaugos nuo 
saules ii* antkaktis nesuluš, — 
tarė tėvas, padubdamas Pranu
kui kepurę. O Pranukas džiau; 
gėsi, kad įsigijo ypatingą kę- 
pui^ę, ir išdidžiai išėjo į moky
klą. Vaikai tu4j apspito jį ir, 
Šokinėdami aplink, darė viso
kias juokingas pastabas. Pra
nukas tiėk įtūžo,/ jog vienam 
erzintojų kepurės antkakčiu 
prakirto veidą. Už tai jis gavo 
vienukę iš elgesio ir turėjo daug 
sunkenybių, kad pastoti į gim
naziją. / ‘ <

Jo tėvai dėjė visas pastan
gas, kad iš jų sunaus išeitų
žmogus, kad jam nereikėtų tain 
sunkiai duoną pelnyti, kaip 
jiems. Mokytojai ir kaimynai 
atkalbinėjo juos. Jie nurodinė
jo į tą faktą, kad vaikas ne
turi gabumų, o priegtam yra 
niekšas. Visi kaimynai taip apie 
jį manė. Pas juos jis buvo įsi
gijęs labai blogą reputaciją? 
nors, tiesą pasakius, jis nei kiek 
neblogiau elgėsi, "kaip kiti' vai
kai. Gal dar geriau. Bet jam 
kažkaip nesisekdavo. Jei jis su

ru- 
nei 
ne-

Kiek buvo užmušta ka 
reivių Napoleono 

laikais
- Prancūzų, imperatorius Na- 

poleonas I beveik visą savo am
žių kariavo su įvairiomis val
stybėmis, norėdamas jas pa
vergti. Didžiulė jo 'armija ėjo 
pro, Lietuvos kraštą 1812 me
tais, o po kiek laiko grįžo jos 
tik ‘likučiai. Dabar apskaityta, 
kad Napoleono vestuose karuo
se buvo užmušta ir mirė nuo 
žaizdų apie vienas milijonas 
kareivių ir karininkų. Kaip ži
nome, Napoleono armijoj tar
navo ne vieni tik prancūzai, 
bet vokiečiai, lenkai, lietuviai, 
italai, belgai ir kiti. Istoriniu 
apskaitymu, Napoleono armijoj 
žuvo 100,000 vokiečių, 60,000 
lenkų (tame skaičiuje nemažai 
lietuvių), 50,000 italų ir 20,000 
belgų. - '

Jei dabar palyginsime Napo
leono karų ilgumą ir didžiojo 
1914-1918 m. karo, ilgumą ir 
kritusių karuose skaičių, tai 
pamatysime didžiausių skirtu- 
mą. Tuomet per apie 20 metų 
žuvo.tffcpilnas milijonas žmonių, 
o didžįajame kare per 4 rnetuą.^ 
kriti' apie 10 milijonų žmonių. 
Mat, per šimtą metų buvo iš
galvota daug naujų priemonių 
žmonėms žudyti.

■

pasakojo visokių biaurių daly
kų. riuktė nepatikėjo, bet tė
vas buvo labiau atsargus, — 
jis pradėjo teirautis kaimynų, 
— ir patyrė, kad Goračekas 
iš pat mažens buvo — niek
šas., Kada kelioms dienoms pra> 
ėjus, Goračekas nuėjo pasima
tyti sU savo sužadėtine, tai mer
gina verkdama išbėgo į kitą 
kambarį, o jį patį mandagiu 
budu išvijo iš namų. Trumpam 
laikui praėjus, mergina apsive
dė su kitu? o Mažojoj šalyj pra
dėjo eiti gandai, kad Goračeką 
išvijo iš namų už' niekšystę.

Tik dabar Goračekas pradė
jo neįmanomai kankintis, — 
juk jis prarado vienintėlį žmo
gų, su kuriuo galėjo dalintis 
savo jnintimis ir džiaugsmais. 
Ir tai vis dėl savo kaltės. Jis 
visiškai sulepšėjo. Tarnyba jam 
pasidarė nebeįdomi. Jis pradė
jo nykti ir vysti, lyg žolė 
denį. Jo kaimynai dėliai to 
kiek nesistebėjo. Girdi, tai 
tikusio gyvenimd pasėkos.

Tarnyba įvėlė jį ir į asme
niškus reikalus. Nors jis prie 
savo darbo neturėjo jokio pa
traukimo, bet savo pareigas ėjo 
sąžiningai. Principalas pilnai 
pradėjo juo pasitikėti: dažnai 
jam pavesdavo tai vienur, tai 
kitur nunešti gana stambias su-< 
mas pinigų. Alčiu taip, jup 
ir atsitiko nehialonus dalykas. 
Didžiausias to nemalonumfe kal
tininkas buvo principal«vsunus. 
Kartą, kai Goračekas nešė pi- 
njgus, prierjo susijaudinęs pri- 
$1 ar tipo principalo sūnūs ir 'ta
rė: 4 J • ■7į -

— Ponas GoraČękai, jeigu 
jus man nepagelbėsite, tai aš 
turėsiu nusiskandinti ir užtrau
kti gėdą ant savo tėvo. Aš tu
riu skolą, kurią būtinai šian
dien reikia atmokėti. Savo pi
nigus aš gausiu rytoj, o šian
dien nei pats nežinau kas įda
ryti? Jus nešate pinigus mano 
dėdei — duokite juos man lai
kinai, o poryt mes viską tin
kamai sutvarkysime. Dėdė apie 
pinigus tėvo neklaus!

Bet dėdė visgi paklausė, ir 
ant rytojaus laikraščiuose 'tilpo 
toks pranešimas: \

“Prašau visų tų, |<urie tu
rite, su manimi kokių nors rei
kalų, jokių pinigų P. Gorače 
kui neduoti. Aš išvijau jį už 
nesąžingumą”.

Net apie gaisrą kitoj miesto 
daly j tiek daug nekalbėjo Ma
žojoj Šalyj, kaip apie tą atsiti
kimą su Goračeku.,

Goračekas principalo sunaus 
neišdavė; jis parėjo, namo ir 
atsigulė į lovą, nusiskųsdamas 
galvos skaudėjimu.

• ♦ ♦
> ■

Paprastu laiku į aptieką at
ėjo apskrities gydytojas.. 
buvo kažko susimąstęs.

Tai visgi taš niekšais 
su šypsena veide

Ji^

sako, kaip
Kiek žmonių žuvo per 

žemės drebėjimus

Visa tai, sakoma, atitraukia 
žmogų nuo išsigėrimo su už
kandžiu. Ir, iš tiesų, piliečiai, 
imkime, pavyzdžiui, nors musų 
šaltakalvį Petrą Kolesnikovą. 
žmogus tiesiog buvo zuvęsk ir 
bendrai imant, gyveno, kaip pa
skutinė višta.

Šiokiadieniais po darbo jis 
ėdė, kaip kiaulė. O šventadie
niais ir sekmadieniais jis ger
davo be mieros. Prisigerdavo 
baisiausiai.

O kai prisigerdavo, tai tuoj 
pradėdavo peštis ir visokius eks
cesus daryti. Ir namo gulėda
mas sugrįždavo.

Ir jau, žinoma, per visą sa
vaitę Kolesnikovas jokio kultū
rinio darbo nedirbdavo. Gal tik 
šeštadieniais nueietkvo į pirtį 
pasitaškyti. štai jums ir visas 
culturinis darbas.

Petro giminės dėl tokio elge
sio labai krimtosi ir rūpinosi. 
Juos net baimė pradėjo initi.

— Petrai, — sakydavo, -r- 
žmogus tu kvalifikuotas, ne pir
mos jaunystės. Ar mažai,kas 
gali su tavimi pasitaikyti, —' 
girtame stovy j gali pagriuti ir 
užsimušti! Gerkite kiek ma
žiau. Prašome, padarykime tai 
dėl giminių.

‘ ' ,, ------- r< . X;" f

Neklauso. Geria »po senovei 
ir linksminasi. *

f

Ant galo, atsirado vienas ge
raširdis žmogus iš vietinio ko
miteto. Jis, žinote, Petrui taip 
ir paaskė:

— Petrai,
nors bandykite atprasti nuo al
koholio. Na, sako, s’ekųiadie- 
niais, vietoj girtuokliavus, nu
eikite į teatrą. Prašau jūsų la
bai žemai ir bilietą jums yel- 
tui siulau.

Petras Kolesnikovaš sako:
— Jeigu veltui, tai paban

dyti galima, — kodėl gi ne? 
Nuo to, sako, nieko blogo ne
atsitiks, s

Vienu žodžiu, priprašė.
Nuvyko Petrai į teatrą. jPa- 

tiko. Taip patiko, kad išeiti_
norėjo. Teatilasjau, žindte, pa
sibaigė, 'o jis, balandukas, 
sėdi ir sėdi.

— Kaip gi, — sako, — aš 
dabar eisiu į naktį žiūrėdamas? 
ęalimas daiktas, kad jau visos 
smuklės uždarytas. Matote, vel
niai; į kokią/ nemalonią padėtį 
mane pastatė. '•

Vienok pasinaravijo, pasina- 
ravi j o ir išėjo namo. Ir blaivus, 
žinote, parėjo. Tai yra nei tru
pučiuko neragavęs;

Sekamą sekmadienį ir vėl į 
teatrą nuėjo. Trečią — 
bilietu apsirūpino.

Ir ką jus manote? Prisirišo 
žmogus prie teatro. Tai yra vi
same rajone pasidarė didžiau
sias teatro mėgėjas. Kai pama
to tbatrp skelbimą 
ba, Paliovė sekmadieniais gėręs, 
šeštadieniais ėmė gerti., O į 
pirtį eiti ketvirtadieniais.

O paskutinį Šeštadieni, būda
mas gerokai įsikaušęs, Petras 
pergriuvo ir susižeidė. Ant ry
tojaus 'į teatrą jis nebegalėjo 
eiti. Per visą sezoną tai buvo 

- vienintelis sekmadienis, kada 
jis praleido vaidinimą. Iki se
kamo sekmadienio jis pasitai
sys ir vėl teatrą^ aplankys. Be 
jo jis tiesiog hebegali gyventi.

■ Tiek tapo sužavėtas menu.

ne

vis

- pats net

Dažnai skaitome laikraščiuo-
* ■ • "J"„ į • .* y

se aprašymus apie įvairiuose 
kraštuose ištinkančius žemės 
drebėjimus, žemės drebėjimų 
metu esti sugriaunami namai- 
ir žūva nemaža^ žmonių.

Dabar statistika apskaičiavo, ’ 
kad per paskutinius keturis 
šimtus metų nuo žemės drebė
jimų žuvo apie 13 milijonų 
žmonių. Taip, pavyzdžiui 1556 
metais buvo baisus žemės dre
bėjimas Kinijoj. Tuomet žuyo 
ten apie milijonas žmonių, 1703 
metais Japonijoj per žemės 
drebėjimą žuvo apie 300,000 
žmonių, 1736 metais Indijoj — 
apie 400,000 žmonių, 1735 me
tais Portugalijoj—50,000 žmo
nių/ 1908 metais Mesinoj apie 
100,000 žmonių, 1923 metais 
Japonijoj apie 150,000 žmonių 
ir po mažiau kitais kartais.

Paskutipis didelis žemės dre
bėjimas įvyko pernai Naujoj 
Zelandijoj, kur buvo - sugriauta 
keli miestai ir žuvo daug žmo
nių. , * >

Apskritai, žemės drebėjimas 
padaro labai daug žalos žmo
nėms ir, kas blogiausiai, kad 
žemės drebėjimui sulaikyti, ar 
jo išvengti nėra jokių priemo
nių.

mi-
pa-

SVEIKINU visus lietuvius 
biznierius, ir profesiona- 

i lūs ir linkiu smagiausių 
ir linksmiausių Kalėdų! Taipgi 
tariu nuoširdų ačiū tiems, kurie 
davė Naujienoms kalėdi
nius sveikinimus-skelbimus.

Antanas Zymontas truko

| vaikais ritinį mušdavo, tai biį

re?
klausė provizorius.

— Goračekas?
y — Taigi, taigi! „

- O, nuo ko jis mirė?
-Na... parašysime dėl VIS-'

ko, kad jį ištiko stabas...-
-X Taip!.. Gerai dar, kad tas 

ųiekšas nepasiliko skolingas už 
vaistus!

STIPRUS VAISTAS
■ ■

laišką. Ęaiške>apie save jis pri- zika.

(Iš M. Zoščenkos)
Sakoma, kad prieš alkoholių 

geriausiai veikia menas. Tea
tras, pavyzdžiui, karosėlis. Ar
ba kokia nors studija su mu-

■

- visas dre I • '

Verte K. .

JUOKAI
■ ■- ,:O

Evangelijos žodžius gerai su- • 
pratau, bet kunigo aiškinimai 
mano mintis visai supančiojo. 
(Iš šalies) reikalinga, kad ne
pradėtum pats laisvai mindyti. 
' (Chicago Tribūne).

Kaip Tamstai patinka jūsų 
Šoferis? Aš pats nieko apie jį 
nežinau, bet mano moteris ir * 
duktė* sako, kad jis labai gerai 
piane užvaduoja.

Jud*e-
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Išaiškino

Melagis

atsiliepė vie

tam, su jais dažnai turime rei

atsake ca

Dižiko

Dižiko, vie

ištikimai

Laimingų

ATI AQ FIIFI Pfi AILAu rUEL UU
Strebt

visas pa
kad ai

Vi^us kartu 'Sudejuo s[įdary
tum nemąžą valstybę, bet gy
venantieji visąme pasaulyje iš
mėtyti žydai savo valstybes ne
turi. Tiesa, jie svajoja apie Pa
lestiną, bet ten gyventojų di
delė dauguma arabų, kurie nė 
klausyti nenori apie žydų sva» 
jones |kurti Palestinoje žydų 
valstybę.

melagis 
netaręs, 
padavė

167,000 
, Olan-

FKIM jums linksmų kalėdų 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

x 3K dK# flįt iKR /mR
....... .... ...................................................................................... ............ ■ ■■— ?■—:

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai YARDS 1741 ir 1742

— Gerai. O kada gema tas 
žmogus, kuris tu#į rudus plau
kus? .

-t z.-.-.—■ . . , i-/ ■■■-....• ■—---------.1.... . ■■■■X. . ---------------- ,... .

tų metų gyveha musų krašte, 
kur dauginusiai verčiasi pre
kyba. Tačiau žydai gyvena ne
tik Lietuvoje/ bet ir daugely 
kitų kraštų. $tai apskaičiuota, 
kad tik Europos valstybėse žy
dų yra 9,785,800. Kokiose val
stybėse jų daugiausia? 'Pažiū
rėkime: Lenkijoj 
Sovietų Rusijoj <

pradėjo 
broliams 
įtūžimo

— 3,125,000, 
(Europos da- 

2,870,000, Rumunijoj — 
585,000

— Tas žmogus viena ranka 
septynis nugalabijo. Jeigu jis 
nebūtų tokis drąsuolis, nejau
gi jis butų drįsęs atvykti į mu
sų kraštą ir čia taip sau ra
miai miegoti? Na, ir drąsuo
lis gi jis: be ginklo, be drau
gų, be arklio! •

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

Kiek yra Europoje 
žydi/

V A L D Y‘B A: 
VICTQR GAPSZEAVICZ, PrisideM 
ANNA GAPSZEWiĖZ,' Vice-President 
r; F. GAPSŽEWICZ, Sec'y and Mgr.

Kadaisia gyveno caras. Kąr- 
tą jis pasiuntė į visas puses 
trimituotojus, kurie ėmė žmo
nėms’ skelbti: ' ' «

— Klausykite jus! I\uris iš 
visų jūsų geriausiai pameluok, 
tam caras duos auksinį obud-

Tačiau žydai, kad ir išmėty
ti po visą pasaulį, bet yra gar 
na vieningi, laikosi savo tiky
bos it tautos, stoja visi už vie
ną ir vienas už visus. Dažnai 
dėl vieno žydo skriaudos, jo 
tautiečiai sukelia didelį triukš
mą. Ir žibant, kad daugelis žy
dų yra dideli turtuoliai — pi
niguočiai — nestebėtina, kad 
dažnai .jų, triukšmo dau£ kas 
paklauso ir bijo. J

čia, žinoma, suskaityta Žy
dai7 tik Europoj. O juk žydų 
labai daug* gyvena Amerikoj, 
ĄųstrąĮijpj? Afrikoj ir Azijoj.

- 380,0.00, Anglijoj ir 
300,000, Austrijoj — 
Lietuvoj 4 —- ' 

160,000,
120,000, Latvijoj —-

73,000, Jų-
67,000t Turkijoj 

' 50,000, Bul-
50,000, Belgijoj —

800,000, Vokietijoj 
Vengrijoj K-4 473,000, čekoslo 
vakijoj 
Airijoj 
220,000 
Prancūzijoj 
dijoj 
96,000, Graikijoj 
goslavijoj 
(Europos daly) 
gari joj

45,000, išvei- 
18,000 ir kitose vai

sau- 
kad 
sep-

*— Dižiko, vienu užsimojimu nu
galabijau septynis”. Tą iškabą 
jis prikabino karvei prie ragų.

Keliaudamas toliau, jis pr- 
6j 9 lauką, kurio gale matėsi 
pilis, čia jis atsigulė ir užmi
go. Prie pilies dirbo septypi 
broliai? Vienas jų, pamatęs ne
prašytą svečią, užšoko ant sa
vo arklio ir, kaip vejas, nušvil
pė prie Dižiko. Bet pamatęs 
karvę ir perskaitęs iškabą, jis 
susimąstė:

— Tegul jau taip būna, dėl 
jūsų aš sutinku tai padaryti. ', 

Kada žinia apie šaunias Di
žiko vestuves visur išsiplatino, 
tai broliams pasiryžo atkeršy
ti keturi pašos, kurie norėjo 
gęąžuolės rankos, bet negavo 
sutikimo; Jie paskelbė -Hayą.

Dižiko iš išgąsčio vos an f ko
jų galej <r pastovėti. Geriau, kad 
butų prasmegęs į žemę. Jis gal
vojo apie bėgimą, bet pabėgti 
nebebuvo jokios galimybes. Ir 
štai tuo laiku, kai Dižiko gal
vojo apie pabėgimą, pas j j at
ėjo broliai ir tarė:

— Tuomet, — poną^ moky 
tpjąu kai saulė labiausiai k‘ę 
pina.,'

> 1 * , d

ras, -
liūgas

— Meluoju? Tai duok man 
aukso obuolį, jeigu meluoju.

Caras, supratęs biednioko gu
drumą, pradėjo/ išsisukinėti:

— Ne, tu nemeluoji
-j- Jeigu nemeluoju, 

duok skolą.
Caras suprato, kad 

laimėjo, ir nei žodžio 
paėmė aukso obuolį i 
biedniokui.

- LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiui? Visięms Savo Draugams

* P^jentĄm» i
M. B, J. ROOTH

•”s- •

Linksmu Kalėdų
Naujų Metų Linkime Visiems

— Geriau jau žusiu ir išsi- 
gelbėsiu nuo gėdos, — pamanėNeturtingas ir nelaimingas 

buvo Dižiko. Visas jo turtas su
sidėjo iš dviejų ožių bei šoki
nėjančios karvės. Dižiko žmona 
buvo pikta moteris. Ji be pa
liovos krimto vyrą ir vis kar
tojo: t >

— Keliauk į tolimą kraštą 
užsidirbti pinigų, parvežk dra
bužių ir nupirk jaučių, avių ir 
a rklių.

Atsikėlė vieną rytą Dižiko, 
pasiėmė lazdą ir, gindamas kar
vę, išėjo iš namų, pe/s sau sa
kydamas :

— Eisiu, kur kojos neša, kad 
išsigelbėti nuo tos moters.

žmona tik to ir norėjo. Ke
lyj jis maitinosi karves pienu, 
o kai pavargdavo, tai užsilip
davo ant karvės nugaros ir jo
davo, laikydamas rankoj lazdą. 
Jis drebėjo, lyg drugio krečia
mas. Bet vargšui nieko kito ne
liko daryti: jis buvo pasiry
žęs geriau patekti į plėšikų ir 
niek adė jų nagus, negu pasilik
ti žmonos globoj.

Kartą, kai jo karvė ganėsi 
pievoj, jis miegojo, musių kan- 
džiojamas. Išbudęs, Dižiko iš- 
koliojo savo žmoną, sugavo ke
letą musių ir nutrynė jas 
joj. Suskaitęs, jis pamatė, 
vienu užsimojimu užmušė 
tynias ‘muses. Jis žymiai 
drąsėjo. Vakare jis užėjo į vie
ną kaimą. Ten jis. dervišo pa
prašė, kad jam parašytų: “Aš kėjo sutikti

Pradėjo eiti pas carą visokie 
karalaičiai, nazirų vaikai, — 
žodžiu sakant, susirinko labai 
daug žmonių, bet nei vienas 
negalėjo patenkinti carą savo 
melu.

Ant galo, atėjo pas carą bičd- 
niokas su ąsočiu rankoj.

— Ko tu nori? paklausė ca- Pasukęs arklį atgal, jis nu
jojo pas brolius ir papasakojo 
jiems, ką matė. Tada visi sep
tyni broliai atjojo pažiūrėti, 
kaip drąsuolis atrodo. Karvė, 
pamačiusi juos, pašoko į šalį 
ir ėmė baubti. Išbudo Dižiko 

t ’

ir,' pamatęs septynis brolius, iš 
išgąsčio pasitvėrė lazdą ir, pa
sitraukęs atbulas, pradėjo dre
bėti. Byolial gi pamanė, kad Di
žiko rengiasi vienu užsimojimu 
visus juos septynis pakloti. Jie 
pradėjo maldauti susimylejimo 
ir aiškinti jam, kad jie esą pa
skelbę drąsuoliai, kurių visi bi
josi. Jie pasiūlė Dižiko tapti 
vyresniuoju bręliu, pasižadėda
mi jo klausytis ir pavesti jam 
savo turtą, Dižiko, kiek apri
męs, tar-5:

— Tegul bus taip, kaip jus 
pageidaujate.

Broliai parsivedė Dižiko pas 
save į namus, pasodino į gar
bingu vietą, puikiai pavaišino, 
ir visi septyni, sunėrę rankas, 
buvo pasirengę pildyti jo- įsa
kymus. Dižiko susimąstė ir vis 
galvoję, kaip čia išsisukti iš tos 
padėties, kad broliai nedasipro- 
tėtų ir nenugalabytų jį. Bro
liai gi iš savo pusės galvojo:

— Koks jis kilnaširdis: net 
nežiūri j mus ir neduoda jokių 
įsakymų.

Broliai sukosėjo, kad jis at
kreiptų į juos savo dėmesį ir 
leistų jiems atsisėsti. Atsisė
dę ir įsidrąsinę, broliai paklau
sė Dižiko:

— O kur tavo ginklai, ark
lys, tarnai? Leiskite mums at
gabenti juos į pilį.

— Ginklus ir arklį . turi tik 
bailiai. Aš jais naudojuosi tik 
laike didelių mūšių. Kai dėl tar
nų, — tai kam jie man reika
lingi? Mano tarnai — 
saulis. Matote patys 
vien tik su lazda dasigavau Ii 
gi šios vietos. Aš
nu užsimojimu paguldau septy
nis.

Diena iš dienos broliai vis 
labiau ir labiau tupinėjo apie 
Dižiko ir, ant galo, jie nutarė 
išleisti už jo savo vienintelę 
gražuolę seserį. Dižiko, žinoma, 
gerai suprato, kad jis nėra ver
tas jos, bet ųebu^o kas dary
ti, — noromis nenoromis rei-

Arklys, pajutęs, kad Dižiko 
yra blogas raitelis, pasileido 
bėgti, kaip žaibas. Iš šalies gi 
žiūrint, atrodė, kad Dižiko ty
čia veja arki j, kad kuo grei
čiausiai suteikus įbroliams pa
galbą. Jo atvyl^mas pagimdė 
priešų eilėse sumišimą. Bet Di
žiko dūšia, kaip yra- sakoma, 
atsidūrė kulnyj. Jo laimei, jis 
užkliuvo už supuvusio medžio 
šakas. Medis nuvirto ir arklys 
pabėgo. Kai Dižiko atsidūrė ant 
žemės, iš šalies pasirodė, kad 
jis tyčia išrovė medį su šak
nimis. Pamatę tai, prięšai pa.-’ 
sileido bėgti, manydami, jog jie 
jokiu budu negalės atsilaikyti 
prieš milžiną, kuris viena ran- 
kh gali išrauti iš šaknų medį.

Broliai pribėgo prie Dižiko 
ir su didžiausiomis iškilmėmis 
parsivedė jį namo. Jų akyse jis 
buvo geroj us.

Priešai gi ėmė galvoti: kas 
reikia daryti, kad Dižiko jiems 
neatkeršytų,. Pašos, pasiėmę su 
savimi po tūkstantį avių, po 
dešimtį drigantų ir daug kitų 
dovanų, atvyko prie Dižiko ir 
pasižadėjo būti 
pavaldiniais.

J. F. EUDEIKIS&C0
JŪSŲ GRAB0RIAI

—į’-T— 
45,000, Italijoj 
CflriJoj 
ktybžse mažiau kaip po 10,000

H LINKSMŲ KALĖDŲ . ■’S lr linkime visiems savo ‘
Sį draugams, pažystęimięms ir kostumeriams gj
i A.ZALAGENAS. Sav. j
•S ZĘLLON BAIĮBER SHO1? ’ ||

1 , 7132 So. Radnę Ąvęw : Š

— Aš. žinau 
nas mokinių,

■

— Pasakyk.

— Kas, vaikai, žinot, kodėl 
vienas žmogus turi juodus plau
kus, kitas šviesus? — klausia 
mokytojas.

— Todėl, kad vienas gema 
naktį, o antras diehą.

( — Priešai artinasi. Ką liep 
site daryti: mums pirma kau 
tis ar pats eisi į mūšį.
’ ‘ • A

Iš / išgąsčio Dižiko 
dantimis kalenti, bet 
pasirodė, kad jis dėl 
dantimis griežia ir yra pasiren 
gęs visus priešus sunaikinti.

— Iš pradžių muškitės jus, 
— tarė jis. (

Garsas apie septynių brolių 
narsumą skambėjo visur. Prie
šai jų bijojosi. Dabar, kai prie
šai. patyrė, jog septyni broliai 
dar turi švogerį, kuris vienu už- 
mojiųiu paguldo septynis, — jie 
dar labiau pabūgo. Bet laike 
mūšio, kai priešai pradėjo im
ti viršų, tai broliai skubiai pa
siuntė tarną, kad Dižiko tuoj 
pribūtų jiems į pagalbą., Jam 
paskyrė gerinusį arklį ir geriau
sius ginklus.

Dižiko net šaltas prakaitas 
išpylė, bet jam nieko daugiau 
nebeliko daryti, kaip tik duoti 
savo sutikimą:

Savi) Draugams, Pažysta 
iCostumeriam§

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ir LAIMINGIAUSIŲ g 
M , , NAUJŲ METŲ LINKIME ®
JSž Visiems Savo Kostumeriams, Draugams r g' 
SS ir Pažystamiems ”1
| A. BUTCHAS |
H' " ■ 7 • ' • HARDWARE STORE gj.
B 4414 So. Rockwell Street L- 
® Tel. LafayetĮe 4689 įįg

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Pažystamiems

ras.
— Sveikas, care, — atsakė 

biedniokas, — aš atėjau atsi
imti skolą: tu juk man skolin
gas ąsotį aukso.

*— Meluoji tu
tau nieko nesu sko

5 ; .i * K
' U T ■

J hi ■' '
J »

■J •
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Emilija D
Rašo Senas Petras
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4148 Archer Avė.
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ir Kostumeriams

Vtf* U !V t* i(VWU t^*Jte.

Naujų Metų

KRISTUS GIMĖ!

KARE NURKAITIS
griaudu

Prospect 62772437 West 69th St

6755 So. Western Avenue

4193 Archer Avenue
Phone Lafayette 5820

2314 West 23rd Place 
Phone Roosevelt 2515-2516

2221 West 22nd S
Pilone CANAL 2$

3401-5 So. Morgan St 
Phone Boulevard 1048

1 BALSEVIČIUS
HARDVVARE KRAUTUVE

Ketvirt., Gruodžio 24, 1931

840 West 33rd Street 
Phonė YARDS 2790

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime. Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

3222 South Halsted Street 
Phone Victory 4929-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

jimai... Netildo žvaigždės paša 
ha apleistų varge kūdikių ~ 
nors Kristus ir gimė!...

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

^^^^^41^41^114444411
B LINKSMŲ KALĖDŲ g
B Linkime Visiems Savo Draugams JJj
B ir Kostumeriams x W

ILĖDŲ
DIEDUKAS IR

BEDARBIAI

2325 South Hoyne Avenue 
Pilone CANAL 6850

J. KUČINSKAS
ADVOKATAS .

Suskambėjo, sugaudė varpai, 
pranešdami pasauliui linksmų 
žinią — Kristus gimė! Jų gar
sai pasiekė turtingų rumus ir 
vargšų bakūžes 
prajovai laimingos valandos, nes 
— Kristus gimė].. Sužibo, su
blizgėjo dausose žvaigžde,'leis
dama ramybės spindulius į tam
sią, suskirdusią žemę, nes — 
Kristus gimė!.. Parpuolę ant ke
lių, su gilia malda širdyj,1 su 
vilties žodžiais ant lupų, su aša
romis akyse vargšai žmonės gar
bina girtuisį atpirkėją!... Spaud
žia vienas antram rankas tur
čiai puikiuose rūmuose, reiškia 
džiaugsmą dėl brangių dovanų, 
liejasi keliamos rankų taurės, 
papuoštos brangakmenims, nes

Kristus gimė!

4444444 444 4 444 4444 m a nii
f* LINKSMŲ KALĖDŲ - gj*Jj Linkime Visiems Savo Draugams
B ir Kostumeriams

Mid-WestDry Goods Store 
Sandargs, Sav.

\-i(ios namus ir paliks ten do
vanų. Bet iš kitos pusės, bus 
milionai namų, kuriuos jis ne
pastebės. Neaplankys jis tų, ku
rie miegos farmerio' šiaudų ar 
šieno ' kūgiuose. v Nesusilauks 
dieduko nei tie, kurie miegos 
bakskariuose bei iš visokių dė
žučių sukaltose landynėse.

Tų suvargusių šeimų diedu
kas nei nesistengs aplankyti, 
nes jų duonpelniai jau nedir
ba po metus ir daugiau laiko. 
Apleisti dolerio visagalio jie ne
galėjo patepti diedukui, tad pa
starasis jais ir nesirūpina.

Kalėdų dienų apdriekę vaikai 
ieškos dovanų, kurių negalėjo 
jiems nupirkti bedarbiai ,tėvai. 
Jiems bus sunku vaikučiams iš
aiškinti, kodėl taip atsitiko, kad 
juos Kalėdų diedukas neaplan-

BRIDGEPORT AUTO SALES
J. J. JANELIUNAS, Sav.

Peoples .National “Bank 
and tyrusi Company 

'■ of Chicago \

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

44 444444444444 4 444444 imi
W * ... LINKSMŲ KALĖDŲ g

Linkime Visiems Savo Draugams ’ B
B ir Kostumeriams

SKYRIUS?
1439 So. 49th Ct., Cicero

Phone CICERO, 5927

ką jiems 
diedukas atneš' ir įdės j pan- 
čiaką. Kalėdų rytą jie tuoj žiu
ri; ką jiems tas gerasis diedu
kas paliko.

žinoma, ir šiais metais Ka-

Visiems Mano Draugams, kostumeriams 
z ir Pažystamiems ;
Linkiu Lihksmų Kalėdų ir Laimingų

šiandieN^^JTEoTTr kitose 
šalyse randasnjfc^onai bedar
bių. Jų priskaitonuBtgi 20,000,- 
000. Vien tik Amerikoj bedar
bių yra nuo septynių iki dešim
ties miltai^kurie jų jau 
nedirba ir daugiau.
Tarp jų nemažai yra tokių, ku* ledų diedukas aplankys kai ku

NEW PROCESS BAKING CO
Kuchinskas Bros., Sav.

-v, -.•J.'

Kalėdos gal yra svarbiausios 
žiemos šventės, ypač krikščio
niškam pasauliui. Krikščionys 
tą dieną apvaikščiojo kaipo 
Kristaus gimimo dieną. Visame 
pasaulyj bažnyčiose bus mini
ma Jėzaus Kristaus 'gimimas. 
To Kristaus, kuris gimė. Betlie
jaus stalnelėj ant šieno šalia 
jaučio ir asilo. Tįejryvunai ne
va savo kvapu'^^l^h} kūdikė
li ir neleido jam nurfr Taip 
bent sako raštas šventas.

Julius Namon
FINANSIERIUS

P. NOVER
LAIKRODININKAS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

DR. G. SERNER
AKIŲ SPECIALISTAS

756 West 35th Street
Phone YARDS 1829

gę. Vaikučiai 
km labiau nei 
kitos šventės, 
no kalba apie

Pasveikinimas 
e <. * • •

Paačiavimas ir 
Palinkėjimas 
Viso Labo

Kalėdų dieną turtingųjų na
mus aplankys aiedukas ir pa
liks visokių brangių dovanų. 
Ten bus visokių gerybių. Tur
čiai turės skaniausių valgių ir 
įvairiausių gėrimų. O tai to
dėl, kad prie dabartinės kapi
talistinės sistemos nieko kito 
nei negalima tikėtis.

Tiesa, šiais ipetais visokios 
labdaringos organizacijos ir .pa
vieniai žmonės dalinės bedar
biams beskes bei rengs Kalė
dų pietus. Bet reikia pasakyti, 
kad kai kurios tų labdaringų 
organizacijų (pavyzdžiui, Sal- 
veišinų Armijai susikrovė iš 
labdarybės milioninius turtus.

Antra vertus, jeigu laike Ka
lėdų beturtis gaus beskę arba 
pietus (seną zuikį, kurį misijos 
kapitonas pavadins vištiena), 
tai nejaugi jis ir jo šeima ga
lės būti sotus per ištisus me
tus? Juk mes žinome, kad žmo
gui reikia valgyti tris kartus 
per dieną. Daktarai pataria, kas 
reikia valgyti pusryčiams, pie
tums ir vakarienei. Girdi, nuo 
tinkamo valgio priklauso žmo
gaus sveikata.

Bedarbis gydytojo patarimo 
negali klausytis: jis valgo tai, 
kas jam papuola, ką gauna iš 
labdarių, arba pats • retkarčiais 
nusiperka. Apie jdk’į maisto 
pasirinkimą negali būti nei kal
bos.

Kada šiomis Kalėdomis tur
tingieji Amerikos žmonės gėrė
sis Kalėdų dovanomis ir savo 
namuose kels šaunias puotas, 
tai Senas Petras ir milionai ki
tų bedarbių bus Kalėdų senio 
visiškai užmiršti. Jie pietums 
valgys tai, kas yra pigiausia 
ir labiausia prieinama. Vietoj 
paukštienos, jie valgys “ham- 
burger steiką”, kurį bučeris su
rankioja nuo mėsos kapojimo 
kaladės. ‘ .

Nenoromis skverbiasi j galvą 
mintis, kodėl pasaulyj tokia ne
lygybė. Juk tie turčiai atėjo į 
šį pasaulį, kaip ir visi kiti, Ado
mo ir Ievos rūbuose. Jie daž
niausiai nei piršto nepajudino, 
kad sukrauti turtus: paveldėjo 
iš tėvų arba įgijo juos kitus 
išnaudodami. '

Dažnai galima girdėti* pasi
didžiavimų dyidešimto šimtipe- 
čio civjlizacija. Bet ar galima 
jąja didžiuotis, tuomet milio
nai žmonių tiesiog badauja ir 
tuo pačiu laiku nedidelis skai
čius milįonierių nežino, ką su 
savo turtais daryti. Kiekvienas 
protaujantis žmogus turi priei
ti išvados, kad tokia santvarka 
yra netikusi. : .

rie neturi kur gyventi ir 1Ą 
valgyti. . ,

Tie bedarbiai žiemos šventes 
praleis kaip tas Kristus, kur 
nors laukuose ar budelėse. Kai 
kurie jų susilauks Kalėdų kar
tu su farmerių avimis ir kar
vėmis bei arkliais. Vadinasi, 
kaip Kristus jie miegos farme
rių stalnelėse ar važiuos preki
niais vagonais kartu su gyvu
liais. Daugeliui nebus nei asi
lo, nei jaučio juos sušildyti: jie 
ras prieglaudą didmiesčiuose po 
apleistų namų stogu.

Amerikoj z žmonės yra įpratę 
laukti Kalėdų dieduko. Jo lau
kia ne tik vaikai, bet ir

Kalėdų 
kurios

' LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

DR. J. A. PAUKŠTIS
D E N T I S T A S

g 3305 S. Halsted St. Phone Yards 1311 g

B • . LINKSMŲ KALĖDŲ — V £
% Linkime Visiems Savo Draugams

B i. ir Kostumeriams

S a LINKSMŲ KALĖDŲ W
Linkime Visiems Musų Ųraugams, W

Pažystamiems, Kostumeriams
ir Rėmėjams. t \

fi KAI AINIS MOTOR S AI ES E
B (Savininkas KL. KALAINIS)

3962-66 Archer Avenue m
44 Phone Virginia 1334 . , M

Linkime Visiems Savo Draugdpis
/ ir Kostumeriams

BAGDONAS BROS.
Furniture and Piano Moving, Local and Long 

Distance Removal
3244 South Halsted Street 

Phone Calumet 3399

JAGIELLO PHARMACY
J. Kdzlanskas, Sav.

4^59 So. Hermitage Avenue
Phone Boulevajd 7078

't t ra a trrro:g LINKSMŲ KALĖDŲ ‘ v ,W
Linkime Visiems Savo Draugams

B ir Kostumeriams M

J. SP1TLIS, Savininkas

4050 Archer Avenue 
Phone Virginia 2121

Musų . '
Kostayieriams 
ir Prddgams

44444-4 44‘44444r4ri44r4'4~44^

& LINKSMŲ KALĖDŲ g
/ Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams ■/.

A. F. Shillim, Savininkas

3202 So. Halsted Street 
Phone Victory 1039

Ir nejaučia džiaugsmo var
guoliai, tyku... tuščia... šal
ta... nejauku... jų sieloj!...

Nemažina vargų nei širdin
gos maldos, nei gilus atsidusę

S. D. LACHAVICH ir SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

4»W44'»4'4»41f44'44441r4~3mr4W44
tt ' ■■ LINKSMŲ KALĖDŲ 'gB Linkime Visiems Savo Draugams
B ir Kostumeriams

J. S. RAMANČIONIS
HARDWARE KRAUTUVE

■ J 1 1 ■ f ‘

3147 South Halsted Street 
Phone VICTORY 7261

uTrmffiinriitiittm
• LINKSMŲ KALĖDŲ1 . . g

Linkime Visiems Savo Draugams ĮJJ
' ir Pacijentams J

MRS. A. K. JARUSH •
PHYSICAL THERAPY and MIDWIFE JĮ

6109 So. Albany Avė., ' *
Pilone HEMLOCK 9252 • R

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

Phone VICTORY 5048
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ŲĮNKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲLINKSMI! KĄLEDŲ ŠVENČIŲ

Paul M.Smith&Co
INSURANCE Jos. F. Budnk

Surinko ir surašė 
A. Jt Karalius

Kįęk iškasta aukso per 
paskutinius 400 metij

Norvegijos uniyersitetp pro
fesoriai (du) šioje šalyje ieško 
žuvusių dialektų (tarinių).

, Robinsonas Ęrųsoe pasukt 
parašyta pasiremiant škotų j u 
ripinko Selkirko patirtimi.

Norvegai didžiausi (dydžiu) 
žmonės pasauly.

Jurgis Washington nebuvo 
stovėjus svetimoj žemėj.

Apie 150 žmonių Amerikoje 
kas metai miršta nuo gyvačių 
įkandimo. v

šiandien beveik pusė vokie
čių šeimų neturi vaikų (tur 
būt, nenori).

Indų šventas žmogus Gand- 
lu išrado tokį verpiamų ratelį, 
kurį galima labai lengvai su
glausti į krūvų ir neštis.; Tai 
jis padarė būdamas kalcjimę.

Dabar Romoje gyvena sep
tynis kardus daugiau žmonių 
negu Cezaro laikais.

Texas universitetas paskelbė 
eilę lekcijų apie miegų.

Pirmas trijų aukštų narnas 
Amerikoje pastatytas Brookly- 
ne 1824 metais.

Gyvena 
Kučkinas.

Bostone areštuotas žmogus 
už pardavinėjimų falsifikuotų 
vyno plytų.

Amerikos valdžia žada išlei 
sti vieno mjliono dolerių bank 
uotus

pagalvojo fK
peržiurėda-
— Tiesiog

Ispanų respublikos prezi
dentas gauna milionų pesetų 
algos. \

Floridos šteitas ima septynis 
cen|us /už gazolino galionų 
taksų.

kai keliasi, tai paskutines ko 
jas pakelia pirmiausia^

Iš keturkojų tiktai karvė.

Dr. Rife išrado tokį ipįkros- 
kopų, kuris padidina 17,000 
kartų.

“štai kaip 
nansų inspektorius, 
mas Vašios įplaukas, 
su šupele semia! Vadinasi’ rei

REAL ESTATE, LOĄNS AND 
OF ALL KINDS

Japonijoj tiktai vienoj stų 
dijoj bandoma x dirbti kalba 
mas filmas.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir'Pacijenlams

Sveikinu visus savo koslumerius, draugus

“Ir gyvena gi žmonės, — pa
mąstė namų prižiūrėtojas Va- 

po tris romanus, vel
niai, susyk rašo! 0 tuo tarpu, 
kai reikia remontas daryti, tai 
jie žiuri j valdžią. Tegul dabar 
tas kipšo sėkla Kučkinas iš sa
vo kišenės remontą padaro. Ga
na tų šposų!”

suneša 
aukštos-

Eskimai kramtoma 
užlipina savo namukus 
šius sienose).

2346 West 69th St. arti Western 
TeĮ. Rcpublic 5877

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Smilius: “Nemanyk, kad aš 
paisau į kokių skylę tu lysi?” 

Pųnch.

nustebo Va 
už butą nuo

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

Pasauly suvalgoma daugiau 
ryžių, negu kitokių valgomų 
daiktų.

Italijoj pagaminta 
kalbamų paveikslų

“Tau tau 
pagalvojo giminės 
galėjo manyti? Toks menkas 
žmogutis,' o kaip, galgonas, į 
kaina kopiasi! Tragedijas rašo. 
Kalbama, kad pinigus tiesiog 
su šupele semia. Reikės jį ap
lankyti, tegul ir giminių neuž
miršta”.

Amerikoje auginama 
800 rųšių obuolių.

MARQUETTE PHARMACY
J? P. GREGG, Pres.

gavimų
kyti, niekšiškas komercinis iš- 
rokavimas. Ką daryti? Mato
mai, mums nėra lemta, su savo 
menkute natūra pakilti virš gy
venimo prozos!

Daugiausia aukso Iškasta pra
dedant 1900 metais, po to, kai 
Klondino pakraščiuos Yukon, 
Aliaskoj, atrastos turtingiau
sios pasauly aukso kasyklos.

Smilius: “Regis, tu dūlinsi 
pas Kunigundą?

Broliai! Mieli draugai! Da
rau atgailą. Jokio tokio Kuč
kino pasaulyj nėra. Aš tai apie 
save parašiau. Ir išėjo pas ma
ne, kaip matote, lyg autoriaus 
išpažintis.

žinoma, nėra šioj išpažintyj 
— kaip pas visokius kitus au
torius
mų, nei revoliucinių dvasios pa

yra tik, galima są

Grekijos valdžia uždraudė 
spausdinti didesnius, kaip ke
turių puslapių, dienraščius.

Linksmų Kalėdų
LINKI VISIEMS SAVO

šupes prakaituoja labai ma 
žai (prakaituoja tiktai liežu
vis ir kojų padai).

pasaulyj toks Vašia 
Rašytojas. Nieko sau 

— gana gabus vyrukas. Jo ta
lentas taip ir purkščia į visas 
puses. Dagi romanus gali ra-

Afrikoje skruzdė 
skruzdėlynus dažnai 
nius nei 25 pėdos.

Pereitais metais New Yorke 
nusižudė

Iš ztiesų, — pagalvojo finan- 
inspektorius, peržiūrėdamas 

Turtingai 
gyvena žmonės. Tunka. Reikės 
uodegą prispausti”. '

METROPOLITAN 
STATE BANK

Kučkinas, —
Na, kas

Pernai 
tiktai 20 
(tonfilmų)

4847 West 14th St, ‘ Cicero, 111
Phone CICERO 1260

“Viešpatie, — pamąstė Va 
šia Kučkinas, susiėmęs už gal-

— Tai bent dalykai dedą-
Teks dar labiau pasispau-

“Oi! — pagalvojo Kučkinas, 
— tai yra tiesiog nepakanka. 
Reikes dar labiau pasispausti. 
Vienas tik blogumas 
lė kažko nebedirba.

Vienok pasispaudę

Anglija reikalauja, kac 
kiekvienas žmogus (virš 1( 
metų) užlaikytų bent vienų šu 
nį. Dabar Anglija be galo šu 
ninga, turi apie 60 milionų šu

mes jų nematysime 
ir tikrai negausime.

“A-a, — pagalvojo finansų 
inspektorius Vasinas, — tas 
Kučkinas, parazitas, susyk du 
romanus leidžia! Reikės tų šun- 
skumpį mokesniais apkrauti”.

Na, ir apkrovė. Ir malonų 
pranešimų jam prisiuntė. Taip 
sakant, iš jūsų reikia tiek ir 
tiek gauti...

jo Vašia, žiūrėdamas } prane
šimą. Kuo reikės mokėti? Teks 
pasispausti. Matomai, permažai 
dirbu. Nepakanka. Reikės ma
žiau miegoti, ar ką”.

Na,: ir pasispaudę. Susyk prį- 
terliojo tris romanus ir vieną 
scenarijų. Paprakaitavo, 
stengė. Ir pardavė.

Čikagos universitetas turi 
šaltinį, kuriame už centų gali
ma prisipildyti rašalu fonta- 
ninę plunksnų. /

DR. V. S. NARES
GYDYTOJAS

2420 Marąuette Rbad
Phone Hemlock 8151

Ir kartų tas gabusis Vašia 
Kučkinas iš paikumo parašė ro
maną. Gavo už jį, žinoma, skam
bučių. Ir pradėjo gyventi.

Nusipirko apsiaustą su kal- 
nierium ir lovą.

Lovoj vartosi ir apsiaustu 
prisidengia. Gyvena, lyg bago-

Japonijoj kas dienų žemė 
sudreba bent tris kartus.

Dar Amerika vis tebeturi 
40,000 milionierių. ,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Su didele'pagarba

UŽKIMĘ VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS 
IR TŪKSTANČIAMS 
MUSŲ LIETUVIAMS 

K0STUME1UAMS

“Tas musų Kučkinas, — pa
manė namų prižiūrėtojas Vasi
nas, — žemę niekadėjas rau
sia! Romanus, netikusis sutvė
rimas, rašo. Apsiaustus su kal- 
nieriais kas dieną perka. Rei
kia jam, parazitui, pakelti mo
kesnį už butą. Nėra ko su juo 
varžytis”.

Ir pakėlė mokesnį. * Pasispaudę. Pritepė keturis 
romanus ir tragedijų. Pardavė.

DRAUGAMS IR 
. t ■ (

KOSTUMERIAMS

Jei sudėsim į krūvų Visą tų 
auksų, kuris iškastas per pas
kutinius 400 mętų, tąjį gausim 
maždaug apie Į3 kųbjm^ met
rų aukso gabalą. Pųlygipus, tai 
nedidelis gąbąįąs. Bet juo ga< 
Įima, pavyzdžiui, išliętį 26 Rijo
me Irų ilgimo ir 4 metrų platu
mo gatvę, apklojant ją vieno 
centimetro storumo .plytelėm.

Visas tas7 aukso gabalas sver
tų 65,000,000 svarų ir, jei jį 
kas norėtų pirkti, turėtų su
mokėti 20 bilijonų dolerių.

pas Kotryną
Ramutis:

Smilius: “Tai kiūtinsi pas 
Margąrietą?”

Ramutis: “Ne*.
Smilius: “Tai tu tikrai eisi

3417*21 So. Halsted St 
' CHĮCAGO, ILL.

“Tai velniai, 
šia Kučkinas, - 
mą pakėlė! Re 
Kitaip neišeina

Ir pradėjo musų balandukas 
Vašia Kučkinas daugiau dirb
ti. Pasistengė, žinoma, ir su
syk du romanu pritepė. Parda
vė. Pradėjo gyventi, tarsi bage
tas. Lovoj vartosi ir apsiaustu 
prisidengia.



Atgyveno Socializmas?

JUOKAI
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Laimingų Naujų Metų,Linksmų Kalėdų

Chicago, IIIBalzekas Motor Sales

Chicago, III

BARSKIS
FURNITURE HOUSE
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linkimų kalėdų 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriąms

1030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082
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Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Ketvirt., Gruodžio 24, 1931

Chicago, III.
{Savaitiniai susirinLiinu'i ląįkoAii kas Seredį, 4425 S 

Faįrfįeld Avenue, Chįcągo, III., 7:30 vai. vakaro. Seri
jos atsidaro 1-mą Sąusio, 1-ipą Balandžio, 1-mą Lie
pos ir 1-mą $pąlip. ;,. ?

Praloti į bįle kuria yiršiuįnętą Spul^ą gąlimaĄasdieną, mokėdami nuo 25c iki $5.00 ar daugiau į savaitę. Su 
reikalais paąkplinįm^pįnį^ų.-.ątM » , v v., i a » _ t * , ,
arčįąu prie juįų gyvęnįmp vąętęs,.
Uąųs.

Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarninką 
Apveizdos Dievo Bažnyčios avėk, 713 W. 4Bth St., Chi- 
ęago, III., 7:30 vai. vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Va 
sarte, Vmą Gegužio, 1-mą Ęugptečio ir 1-WU Ląpkri

LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR 

KOSTUMERIĄMS

Mokesčiai priimami kasdienę. Savųitipįai susirinki 
mai laikomi kas Sįęręęlą, 1739 Šo. Halstęd Street, Chi 
ęago, 111.^7:30 vai.1 vakaro. Serijos atsidaro 1-mą Sau 
šio, 1-imj Balųnęįžip, 1-mą Liepos ię I-mą Spalio.

HOME of FINE TURNITURE’
1748-50 W. 47th Street 

Phone YARDS 5069

bei tą, bet tikro dalyko ne
pažįsta. Yra žmonių, kurie so
cializmų studijuoja bešališkai 
ir nuodugniai. Tam reikalinga 
pirmesne apšvieta (literatūros, 
istorijos ir panašių dalykų ži
nojimas) ir neapmokamo laiko. 
Socialistai nors ir visi stengia
si susipažinti su savo skelbia
ma teorija, vienok vieni neturi 
ganėtinai laiko, kitiems šalti
niai neprieinami (pav., neturė
jimas suprantamoj kalboj tin
kamos literatūros), treti klai
dingai tą ar kitą dalyką su
pranta, nes tai ne mokykloj da
romos studijos, kur klaidos 
tuoj prašalinamos. Tik nedide
liam skaitliui tenka dalyką 
nuodugniai ir tinkamai pažin
ti. Todėl, kaip ir kitų mokslų 
srityse, turime socializmo mok
slo autoritetus ir turime sekė
jus.‘Kaip ir kituose moksluose, 
autoritetai nediktuoja, o išgul- 
dineja, aiškina, klaidas įrodo. 
Tiesa, tūluose universitetuose 
ii kolegijose socializmas jau 
dėstomas, vienok tik apgrai- 
bais. Todėl prisieina jį studi
juoti kiekvienam savomis pa
stangomis. Jo žinovai pasižymi

Pats: *Ar žinai, mylimoji, šį 
rytą įšpešiau savo pįrmutmį 
žilą plauką ? <

Patį; Mpuokš man, jis bus 
tavęs priminimu-

Pats: “Kodėl pe man pašilai; 
kytų kad primintų mano su tą-; 
vim gyvenimą

f * i , , ■

Įndiąpapolis Stąr.

Velija Visiems Savo Nariams, Šėrininkąms ir Bendradarbiams Sekančios Bendrovės 
(SPdlkos)

Bus Linksmesnės Kalėdos ir Laimingesni"Naųji, N etai Jeigu pradėsi Taupinti Savo Dolerius Bile Kurioj Cioj 
Bazgmęlaj Behdroyėį (Spulkoj)

Savaitiniai susirinkppai laikomi kas Panedėlį, 2456 
West 69th Stręet, Chįcago, III., 7:30 vai* vakaro. Seri
jos atsidaro Sausio Vmą,. Balandžio 1-mą, Liepos 
1-mą ir Spalio 1-mą <1(1. . •

Sakyti, kad sočialįzmąs at
gyveno, yra taip patK paika, 
kaip, sakyti, kad evoliucijos 
mokslas atgyveno. Jeigu, saky
sime, Kentucky,- Tennęssee ar-jx 
ba net visame pasaulyj už
draustų darvinizmo mokintis ir 
da mokytojus nubaustų už jo 
dėstymą, ar tai panaikina isto
rinę gamtos eigą? Vistiek gy
vybė iš kur nors yra kilusį; 
vistiek organizmų formos, kei
čiasi. Kas verčia jas keistis? 
Ar daug jos galėjo pasikeisti? 
Ar nėra galimybės, kad visi 
gyvi organizmai yra turėję 
bendrą pradą? Šitokie ir pana
šus klausimai Inteligentišką 
žipogų vistiek interesuos. Jis, 
tyrinės, kol tik sužinos tikrą 
teisybę. Ko vienu gentkartė ne7 
baigia tirti, tą kita tęsia tolyn.

Keistute Loan and Buidihg 
Association No 1

840 West 33rd St., Chicago, III.

Da prasčiau, kada jie apįę 
socializmo atgyvenimą pradeda 
taip balsiai kalbėti, kada,šis 
judėjimas iš teorijos vis labiau 
eina, prįe praktikos. Ir laimei 
ar nelaimei, gąną sėkmingai. 
Ir Anglijoj, ir Į)anijoj, ir Vo
kietijoj, ir Belgijoj, ir Švedi
joj, ię Ispanijoj, ir Amerikos 
tūluose miestuose -ir valstijose 
su socialistais prisieina skaity
tis, Kur jie pąjpgia kiek ndp 
savo teorijas praktikom įkūny
ti, ten gyventojai patenkinti. 
Išrodo, kad socializihas tįk pra
deda stiprėti ir įsįgyvendįntį. 
Ar tik neužsimąpe tųh 
nės jį jauną ir gyvą, palaidoti? 
Gal todėl, kad jis taip sparčįaį 
augą. . " , ‘

Tūliems žmonėms visi daly- kovoja.. Tai ne sopializmn, Q aS‘
_____________  ■ ' . į ; t-.. . .ra; •v.-.'C": Jl

United Lithuanian Building and 
loan Association

52 East 107th St., , Chicago, III.
Savaitiniai susirinkimai laikomi kas Utarniųką, 52 

E. lQ7th St., Chicago, 111., 7:30 vai. vakarp. Suvijęs at
sidaro 1-mą Rugpiučio, 1-mą Gruodžio, 1-mą Kovo ir 
l-uiį Birželio. '

Chicago lithuanian Savings and 
Loąn Association

2456 West 69th St., Chicago, III

NAUJIENŲ SPUI.KA
Lithuanian N e uis Loąų and Building Association

literatų asoęiacijpse, ekonomi
nėse draugi j ęse iv Mur. Jų 
skaitlius auga, o ne mažėja. 
Ir pątčmytina, kur gyventojai 
kųltųppgesni, ten jų daugiau. 
Amerikoj Wisconsin valstija 
ar tik nebus kultūringiausia. 
Pasiteiraukite, kaip ten socia
lizmo judėjimas stovi.• r ' •

• • J
Ąš pęsu moikytpjąs iv mw 

tiksiąs nėra mokinti spęįalizma 
Milionai žmonių ^usivąnda ku
lius jo įšmokti- Jte plečįąsi spąr- 
čįąį iv galingai. Iv neiš^odp,. k»d 
kas ųžkirs jąm keK$- 
žmonėms galima įmyp apie jį 
meirortk jno paąązdįnti. Apšyio? 
stespi žmones patys sužipp, kąe 
jįs yrąt todėl melagius jįe įtą- 
rįą ^Joguose tiksluose. Mąn ro- 
dpąį lai Žmoneą žipp visą tei
sybę apie jį, Tuomet jie pagąi- 
vos, ar dirbti už jo įkūnijimą 
prąktikonx ar priešintis jo žen
gimui pirmyn.
t

— Silfa Antanas.

senatoriai 
kiti giria 
gaus, kuris vienu ar kitu atve
ju apie jį nekalbėtif. Kalba net 
tokie žmogeliai, kurie termino 
nepajėgia tinkamai ištarti. Ir 
tai darosi ne kuriame nors vie
name krašte, o visame civili
zuotame pasaulyj.

Tie visi rašymai ir kalbėji
mai apie socializmą yra įvai
rus. Ne tik kad jie liečia įvai
rias jo sritis, o ir esmėj vie
nas kitam prieštarauja. Net ir 
patys socialistai, kurie nuošir
džiai šitam mokslui pritaria, 
neretai tarp savęs susiginčija 
ir vienas kitam išmetinėja ne
žinojimą.

Kodėl taip yra?
Suinteresuoti žmonės, kurie 

veda kovą prieš jį, tiksliai iš
kraipo faktus ir melagingai 
dažo jo dėsnius. Kita rųšis — 
tai nežineliai. Jie girdėjo iš me
lagingų ir teisingų šaltinių šį

ne tik nopąprastai sveika logi
ką įvąivi.Us klausimus rišti, o 
tūli pet yrą pvotp milžinai vi
same pasaulyj. Mavksas ir En
gelsas pasįjįeka nesumušti,' nors 
visos turto ir dvasios jėgos bu
vo ir yrą prieš juos vartoja
mos. Kautskio aiškinimai he 
vienam kritikui neįkandami, 
todėl tik koliojimąis jie jam 
gali atsilyginti. Berna’rd Shaw 
visas pasaulis pripažįsta musų 
amžiaus žymiausiu rašytoju. 
Anatole France, kuris vos keli 
metai atgal mirė, buvo kitas 
visą pasaulį nustebinęs gabu
mais socialistas rašytojas. Ame
rikos Upton Sinclair, nors kae 
pitalistų neapkenčiamas, vienok 
jo raštai skaitomi visų inteli
gentiškų žmonių ir verčiami į 
kitąs kalbas. Socialistai gali 
pąsįgirti visa eile žymiausių 
literatų, mokslininkų, meninin
kų, filosofų, valstybininkų. Ne
malonu pasakyti, bet ir Lietu
vos seime socialistų frakcija, 
kąip net opoziciją pripažindavo, 
buvo tiek inteligentiška, kad 
nepatogu buvo turėtį šu ją ar
gumentų. Net Amerikos lietu
viuose su socialistų intelęktų- 
ališkumu kitos sroves bept i^i 
šiol nepajėgė lenktyniuoti. Kuo
met ir šiandien visame pasau
lyj žymiausios įpfelektualės jė
gos spiečiasi apie socializmo 
mokslą ir tąmpa socialistų or
ganizacijų nariais, tik pusgal
vis gali ti^riptį, kad sęciąlizmąs 
tapo sukritikuotas arba kad jis 
atgyveno savo laiką, žinoapa, 
tamsios bobelės ir joms artimi 
protu vyrukai, kurie niekuo
met jo nežinojo, lengvai gali 
bile ką sukritikuoti. Juk ir 
Zion City kunigas Voliva visus 
mokslininkus sukritikavo, įro
dydamas, kad žemė yra plokš-

Apie socializmą rašo ir kal
ba ir žurnalistai, ir mokyklų 
profesoriai, ir/rašytojai, ir mi- 
lionieriai, ir vyskupai, ir advo
katai, ir daktarai, ir darbinin
kai ir net Jungtinių Valstijų 

Vieni jį smerkia, 
vienok neliko zmo-

Vytauto,Puilding and Loan
■ Association

4559 So. Paulina St, Chicago, III.
Ofįpo vąląndos lįuo 9 ryto iki 9 vakaro kasdieną, 

įšskirįant Panedčliais ir Pętnyčįoinis ųuo 9 ryto iki 6 
vakaro, Serijos atsidaro 1-mą Sausio, 1-mą Balandžio, 
1-mą Liepos ir l^ną Spalio.

mpkąUškais h’odymaįą d
• ■ visi m

nausų di«ių prąUjškąm gyve- 
nimui, vienok' milionai da gim
tai į Ją atsineša.. Net ir jos 
priešai nęm^ą gero joje rąnda. 
Gamtos mokslai, kurie nieko 
bendro su dogmomis ir teolo
gija neturi, nors ir taip pla
tus jau yra ir taip seni, vie
nok inteligentiškas žmogus ma
to juos tik kūdikiais esant. 
Ateityj jie 'taps patobulinti ir 
praplatiritį šimtus ir gal tūks
tančius sykių daugiau. Niekas 
nesako, kad ir tūli Markso aiš
kinimai netąps surasti esą klai
dingi, kad kitus jų nereikės pa
pildyti, kad naujų dalykų ne
reikės pridėti. Juk ir žmonijos 
istorija juo tolyp tuo daugiau 
auga. 

f

Pątys. socialistąi dėl sąyo te
orijos tinkamo nežipojįpio yrą 
skelbė fcląidingų dal^įų, pay., 
absoliuti (privatines nuosavybės 
panaikinimą, visą rubežių/ tayp 
valstybių panaikinimą įr įstęį- 
gimą vięnos yisapasaųlines val- 
štybės^ pavedimą valstybei ku- 
dįklųą auklėti ir kt šitos ir pą- 
pąŠįos filėsofijps pebųvo ir nė- 
rą socializmo mokslas, o. atski
rų asmenų nuomonės. Negali- 

: mą uždrausti vienam ar Kitam 
žmogui, ar jis butu sociąĮistąs 
ąr Icąs kitąį savotiškai filoąo- 
fųoti. Imkime Kad it : 
yįeAil ąęęįaĮlątai yrą ąKtyyiąją 
bąžąy^įų narlalSt kiti prieš jąs

!
ienų pvppionių'reikalas. Po- 
ei tai tųlj rjiąnę, ką$ jo re
alas yya išsirėikšti apie muzi- 
ą, apie dorovę, apie svęika|ą, 
pie valgių ruošimą ir vteKąė 
is yra politiniai ekonominis 
mokslas, paremtas materialisti
niu žmonijos istorijos aiškini

mu. &e jo sritis yra geologija, 
astronomiją, biologija' ir kiti 
dalykai, kurie juk irgi neliečia 
nė socializmo, nė meno, nė gra
matikos. Taigi vienas socialis
tas gali būti gabiausias muzi
kas, o kitas gali muzikos net 
nepakęsti.

' f
Be reikalo tad įšmetinėjama, 

buK soęįąlizmo studijąvįpiąs ir 
SU jp dėsniais sųtikimąs ąpri- 
bąpja žipogų nuo kįtdkių pa- 
įinkimy ir ąktingųmo įvąiriose 
gyvenimo) srityse. Sociąlįstąi 
net ąktįpgįąu už kitus dalyvau
ją ir kultūros darbe, ir moksįų 
ątydįjąyime, 
filosufijoj. Jįems nėra reiKąlo 
išąižadęti sgvo žinojimo ąpįe 
spąiąlįzmą ir pąįįn^m0 Prie i° 
kad dirbus kitus naudingus dar
bus, Ąr todėl, Kad kas suma
nė ivęrti naują ir naudingą or- 
gąpįząęįją, soęįaliąįąi turį pž- 
mįrąu. ąąvo teoriją iy apleisti 
ąavę partiją ? Jie stoja į Kiek
vieną organizaci ją, Kąri j tema 
reiduąi’ gera, ir ^o. pačia laiku 
pąsiĮieka $ayo partijos nariais. 
Ąr todėl, kad aš tapau Ameri
kos Nącįonalės' Malkos moky
tojų ąspęįąęijns nąriu, mąp ne- 
vąįia bu|į gydytojų draugijos 
nariu? Nestebėtina, kad sąęįą-, 
lįstų ' rasite vfeuy: mpksįo drąu 
gijose, menV : orgaiii^ącįjose, 
Kalturps. pįątįnipip rąteįįųoąe, yrą

Savaitiniai susirinkįpiąį ląiKOPli kąs Ęętyeygą, JMO 
\Vest 33rd Street, Chjpągo, III.', 7^ yąl. pri
jos ątsidarb, i-ihą;Vąąarįo, 1-pią Gįęgužię, f-nią Rug- 
pįpčio ir 1-mą Lapkrį^įę, t> .a,

...............  ""■■■M!^ĮI"Į'^|,MI:l'!įĮ. ■■l'fti.Rl ■ i

NAUJIENOS, Chicągoi, IĮĮ,
■■m«.i.io.iw U> Ii 1*1 ■ I*-■eimik m »>»■'» ■ ■■

Ne kitąipyį# įy su uoęią^izmfl, 
Pasauliui tapo patiekta Oė- 4 , . , ‘ V • * • - - - . • J • 4 * * -
jimais ir i
pagrįsta teorija. Kaįp ir v: 
mokslai laiks nuo laiko praple
čiami, papildomi, pataisomi, 
taip pat daroma ir su socializ
mu. Chemijoj', fizikoj, biologi
joj yra buvę klaidų. Kuomet 
dalykas geriau ištiriamas, jos 
prašalinamos. Kaip evoliucijos 
mokslas ir visi' kiti f mokslai, 
taip ir socializmas nebijo kriti
kos. Prašomi visi! Tik ne 
šmeižti, meluoti, visaip tyčia 
iškraipyti, o įrodyti, kas jame 
klaidinga, ko trūksta, kas ne
gera. Aš pats priekabių prie 
socializmo ieškau per porą de
šimčių metų su Viršum. Ieškau 
talkininkų. Iki šiol visi jo kri
tikai tik save ant juoko išsta-
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vargo pa
gavo tėvo

4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

634 West 35th Street 
Phone Boulevard .7234

3301 Emerald Avenue 
Phone Boulevard 4865

710 West 18th Street 
Phone CANAL 3161

3316 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 7314

2424 West 69 th Street 
Phone v Prospect 5705

4645 So. Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7042

1458 West 15th Street 
Phone Canal 7119

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems * Savo Draugdms 

ir Pažystamiems

6551 So. Kedzie Avenue 
Phone Prospect 3939

Ii* taip, per šimtui metų Mu
la Ibrahimas visų buvo laiko
mas stebukladariu, iki kartų 
vienas skeptikas matematikas 
pasiėmė paišiuką ir popierio ir 
pradėjo daryti kokius tai Anis- 
teriškus apskaičiavimus. Pabai
gęs, nusijtiokė su panieka:

“še* tau ir stebuklas!”

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų 
Linkime Visiems Kostumeriams, 

Rėmėjams ir Draugams 

JOHNA.KASS
, x (KAZAKAUSKAS)

f LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

O jie, iš savo pusės, pradėjo 
pasakoti kitiems. Laikui bėgant, 
visas pasauli® sužinojo apie’ Mu
lą Ibrahimą ir stebuklą, kurį 
jis padarė su septyniolikos ku
pranugarių banda. <

Draugai padaro musų gyvenimą yęrtą gy
venti. Draugai davė mums progos kasmet 
nors kelioms savaitėms paliuosuoti juos 
nuo kasdieninių' rupesnių ir ta išgalė pasi
tarnauti suteikė mums tikrą džiaugsmą.

Mes geistumėm, kad galėtume panaujinti 
šį draugiškumą ir kad jus galėtumėt šian
die būti su mumis Tabor Farmoj. Nors šalti 
vėjai pučia ir gilios sniego pusnys Visvien 
Jus lauktų širdingas priėmimas ir brangi
nimas Jūsų paskiausio atsilankymo.

Bet kad šiuo laiku negalime to tikėtis, tai 
nors šiais žodžiais mes norime pasveikinti 
Jus ir 
Kalė

HALSTED EXFIIANGE 
NATIONAL BANK 
1929 S. Halsted Street 

Phone Roosevelt 5050

6558 So. Western. Avė.
Phoųe Hemločk 3193

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

1 ir Kostumeriams

Septyniolikos kupranugarių 
bandą paliko Ali Mahometas 
savo sunums ir testamente taip 
juos jiems padalino: vyriausiam 
sunui jis skyrė pusę bandos; 
antram trečdalį bandos ir tre
čiam sunui devintą dalį ban-

1657 West 45th Street 
Phone Boulevard 4552

2100 West 59th Street
Tel. REPŪBLIC 5322

Jauni, arabai išvedė kupranu
garius į kiemą ir pradėjo da
lintis. Štai stovėjo prieš juos 
septyniolika kupranugarių.

“Dabar,” pradėjo vyriausias 
brolis, “kiek kupranugarių kiek
vienas musų, gauna?”

Pradėjo jie skaityti, tik stai
ga, ėmė žiūrėti į vienas kitą 
susirūpinę. Vyriausias brolis 
pažvairavo j jaunesniuosius ir 
tarė :

“Jeigu staiga iš proto neiš- 
sikrausčiau, pusė septyniolikos 
yra astuoni ir pusė. Mes nega
lime perplauti kupranugarį į dvi 
dalis.”

“Tai dar niekis,” atsiliepė an
tras brolis. “Trečdalis septynio
likos yra penki ir du trečdaliai. 
Supiaustyti kupranugarį į tris 
dalis vra dar sunkiau, negu per
pjauti jį per pusę.”

O trečiasis brolis pradėjo sa
kyti, ko mes nedrįstame ir 
spausdinti. Septyniolikos devin
ta dalis paliko jam tik kaulų 
ir kraujo mišinį.

Kuomet Ali Mahometas pri
ėjo sąvo trumpos žemiškos ke
lionės galą ir atsidavė į malonų, 
švelnų dangiškų hurijų prie
globstį, jo trijų sūnų liūdesys 
iš tikrųjų buvo didelis. Bet ga
lų gale, numirėlis yra numirė
lis ir kibirai ašarų jam gyvy
bės negražins. Bet gyvi kupra
nugariai yra gyvi kupranuga
riai, tiek gražus ir puikus, kiek 
jie yra naudingi. Todėl, nors 
Ali Mahometo sūnus graudžiai 
apverkė tėvo mirtį, jiems labai 
rūpėjo kupranugariai.

Bet metams slenkant, tas po
pierio gabalėlis užsimetė, todel^Ar matai tą vaiką, ką sėdi 
kiekvienas kuris abejoja apie 
Mulos Ibrahimo stebuklo tikru
mą, turės daryti savo paties 
apskaičiavimus. -

U 750 West 31st Street arti S. Halsted St.
2 Phone Vic tory 5371 J

H
 VĖL atėjo Kalėdų šventės. Ir su jų 
atėjimu musų mintys natūraliai 
skrieja prie tų skaitlingų draugų, 

kurie pagelbėjo šiuos metus pada
ryti smagiausiais, kokiuos mes esame tu-

SEPTYNIOLIKOS KUPRANUGARIŲ 
STEBUKLAS

klasės užpakaly? Žinai, pe 
reitą vasarą jis buvo., gudriau 
sias vaikas iš visų.”

“Bet ką čia bedarysi,” vėl 
pradėjo vyriausias brolis, “pu
sė kupranugario niekam nebus 
naudinga. Man tėvas paskyrė 
aštuonis ir pusę kupranugarių. 
Ar neatiduotumėto man ir ki
tą kupranugario pusę — išviso 
devynis. Tai butų visai teisin
gai. Likusius jus galėsite leng
vai tarp savęs pasidalinti.’*

“Teisingai? Ir tu sakai tai 
visai teisingai?” užprotestavo 
kiti du broliai, “žinoma, pusė 
kupranugario nebus niekam 
naudinga, bet tu ir taip gauni 
didžiausią dalį. Pasiimk savo 
aštuonis ir palik mums pusę.”

“O kam? Aš noriu išpildyti 
brangaus musų tėvo norą, ir 
jis man paliko pusę visos ban
dos,”' pasipriešino vyriausias 
brolis.

Ginčas nuolat ėjo smarkyn 
ir smarkyn ir broliai vos ne
susimušė. Bet vyriausias, atsi
minęs savo, naujos šeimynos 
galvos, atsakomybę, sulaikė jau
nesnius brolius.

“Neapsimoka mums bartis, 
broliai,” subarė juos rūsčiai. 
“Eikim pas Mulą Ibrahimą. Jis 
yra Alaho numylėtas šventasis. 
Papasakokime jam savo keblu
mą ir pažiūrėkime, ką jis pa
tars.” .

Visi broliai tuojau su pasiū
lymu sutiko. Nes Mula Ibra- 
himas, ištikro, buvo teisingas 
ir šventas žmogus. Plito gan
dai, kad jis galįs ir ateitį iš
pranašauti ir savo gyvenime yra 
padaręs kelis stebuklus. Pas 
Mulą jie nuėjo ir papasakojo 
jam savo bėdas.

Kurį laiką Mula sėdėjo, ne
judėdamas, ramiai sau galvo
damas. Pagaliau nusišypsojęs 
ir glostydamas savo žilą barz
dą tarė:

“Brangus vaikai, toli gražu 
nenoriu jūsų mirusį bočių kri-

RESTAURANTAS IR HOTELIS, 
visuomet rasite skanių valgių už mažą kainą.

Po parpuolimui. Akylas vai
kutis: “Mamyte, žiūrėk, ana 
tas juOkdaris ant tako, atsisė
dęs į banand* lupyną kalba.

“Judąe”.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams

4 ir Kostumeriams

K. BEINARAUSKAS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Metropolitan Wet Wash Latmdry
BALANDA, Sdv,

Seniūnas: — “Jis ir dabar 
tokis pat. Mat, klasės užpa
kalis prie pat pečiaus?*

’jM IMK tįM

SS / LINKSMŲ IR MALONIŲ KA
SS 'Linkime Visiems Savo Draugams ir

linkėti Jums Linksmiausių 
ų švenčių! ’

Mr. & Mrs. J. J. B&chunas,
Tabor Farm Sodus, Mich.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

F. VAIČKUS
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

DR. W. F. KAIJSZ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

i •. : j s' , ■ , 1 . ' . • , _ ■ '* •.

f " ■

, 1145 Mihyaukee Avenue 
z Phone Annitag^ 2822

vnnrnrtnttirrttttTtttntt
LINKSMŲ KALĖDŲ *4

Linkime Visiems Savo Draugams g
ir Kostumeriams • R

g UNIVERSAL RESTAURANI AS B
n A. A. NORKUS, Savininkas.

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams

tikuoti, bet septyniolikos kupra
nugarių bandos negalima pada
linti j dvi dalis. Esu netūrtin- 
gas ir teturiu vieną kupranu
garį, bet aš jums jį atiduosiu. 
Sii aštuoniolika kupranugarių 
jus neturėsite jokio 
šidalinti ir išpildyti 
norą.”

1 Pradžioje jaunieji 
norėjo pranašui Mulai nusilei
sti, bet jis užsispyrė ir būtinai 
reikalavo jų paimti' jo kupra
nugarį.

“Ką reiškia vienas kupranu
garis,” jis tarė, “žinoma, jis 
buvo man labai • naudingas, bet 
negalės man geriau patarnauti 
gražinęs santaiką tarp mano 
kaimynų. Todėl, paimkite kup
ranugarį ir nesirūpinkite apie 
mane. Alahas yra teisingas ir 
laikui atėjus jis man kupranu
garį grąžins, jei tokia bus Jo 
valia.”

Truputį susigėdinę ir nepa
prastai dėkingi, trys jauni ara
bai paėmė kupranugarį nuo Mu
los ir nusivedė jį namo?Dabar 
jie neturėjo jokio vargo pasi
dalinti aštuoniolikos kupranu
garių bandą, kaip buvo norė
jęs jų tėvas.

Vyriausias brolis paėmė pu
sę, tai yra devynis kupranuga
rius. -Antrasis brolis, kuriam 
tėvas buvo paskyręs trečdalį, 
gavo šešis kupranugarius. Ir 
jauniausias brolis, kuriam bu
vo skirta devinta dalis, paėmė 
du. Brolių džiaugsmui nebuvo 
galo, bet vienok jie nesijautė 
gerai priėmę 'dovaną 
turtingo Mulos. Pasiėmė kiek
vienas savo kupranugarius ir 
nuėjo į šėtras, tylėdami.

Staiga sustojęs vyriausias 
brolis, sušuko:

“Po šimts kalakutų! (ar ką 
nors panašaus arabų kalboje).

Išgirdę jo šukavimą, kiti du 
broliai atsigręžė ir netikėdami 
savo akims pamatė viduryje 
kiemo bestovintį Mulos Ibrahi- 
mo kupranugarį. ' a

“Kas pamiršo pasiimti, saVo 
kupranugarį ?” paklaušė vyriau
sias brolis.

“Aš turiu savo du,” atsakė 
jauniausias brolis.

“Ir aš turiu savo šėšis,” at
sake antrasis brolis.

“O aš turiu savo devynis,” 
tęsė vyriausias brolis. “Visi tu
rime savo kupranugarius; vie
nok Mulos Ibrahimo kupranu
garis pasiliko.”

Broliai pradėjo skaičiuoti. Jie 
skaičiavo ir škaičiavo, vienas 
paskui kitą, pakartodami skai
tė tėvo testamentą. Banda tu
rėjo būti padalinta į pusę, į 
trečdalį ir į devintą dalį^. Pusė 
aštuoniolikos buvo devyni; treč
dalis aštuoniolikos buvo šeši; 
devinta dalis buvo du. Negalė
jo būti jokio abejojimo, visi 
gavo sau , priklausančias dalis, 
vienok Mulos Ibrahimo kupra
nugaris pasiliko vienui vienas. 
Tiktiausiai įvyko stebuklas! i

Broliai ’ nuskubėjo pas Mulą, 
vedinį jo kupranugarį. Mula 
neparodė jokio nusistebėjimo, 
pamatęs juos grįžtant. • Jis tik 
šypsojosi, glostė savo žilą barz
dą ir tarė: . ;

“Kaip, brangus vaikai, ar tik
sliai pasidalinote kupranugariais 
ir visi esate patenkinti ?”

“Taip, mes pasidalinome,” at
sakė broliai, “bet įvyko stebuk
las. Kiekvienas gavome savo da
lį, bet tavo kupranugaris, o Ib- 
rahime,s pasitiko. viršaus.”

“Tegul būna Alahui garbė, 
manb vaikai,” atsakė Mula Ib- 
rahimas. “Ir lai tai būna jums 
pamoka. Atidaviau savo kupra
nugarį, norėdamas grąžinti san
taiką jūsų tarpe. Bei jums taip 
pat pasakiau, kad Alahas yra 
teisingas, ir laikui atėjus jis 
grąžins man kupranugarį, jei
gu tokia bus Jo valia. Ir kaip 
matote, Alahas grąžina man ku
pranugarį, nieko neatimdamas 
nuo jūsų. Tai parodo, kad nie
kuomet nereikia abejoti paau
kauti turtą savo kaimyno 'ge
rui?'

Baimės apimti, broliai grįžo 
namo ir pradėjo pasakoti vi
siems draugams ir pažįstamiems

patyri-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

F. G. LUCASand C0.
REAL ESTATE

LINKSMŲ KALĖDŲ
.. F

Linkime Visiems Savo Draugams

J® ' ■ LINKSMŲ KALĖDŲ, *J Linkime Visiems Savo Draugams ra2 ' ’ ' ir Kostumeriams

g G. CIZINAUSKAS HH BUČERNĖ ir GROSERNĖ ' □

ir Paiystamiems

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

718 West 18th Street
Phone Roosevelt 7532' 1

Q LINKSMŲ KALĖDŲ jjt'01 Linkime Visiems Savo Draugams<0 / ir Kostumeriams g
g -A. F. CZESNA ■ < g M . , LIETUVIŲ PIRTIS į g
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STELLA GRINIUS

Kaip Dabar Lietuva Atrodo
padaryti gra-

ir Koslumeriams

FRANK STOSKUS
BUČERNĖ IR GROSERNfi

vislieR 444444444444 44444444444444
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JOHN WILLIAMS
44444444444444444444444444-

LINKSMŲ KALĖDŲ

W()LF’S FURNITURE HOLISEaukštai kalne. Iš

A. MASALSKIS

3307 AUBURN AVENUE
Pilone Boulevard 4139

34440 i *44

LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime Visiems Savu Draugams
FOTOGRAFASir Koslumeriams VALDYBA ii\ DIREKTORIAI

S. P. Kazwell & Co 44444444444444  444444444441
4*44 44* *'4*44444 444
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RE AL ESTATE

LIETUVIAI UNIVERSITETU STUDENTAI
3335 So. HalSted St 

Phone YARPS 68SĮ4

Amerikiečius priima 
paaiškina, jeigu rei- 
apgaili, kad negali

VĄLERIA CZĘPUKAS 
ADEEINE GILASON 
ANNA KAIRIS 
GENEVIEVE ZELNIS 
ALBERTAS BAGDONAS

JOHN BALANDA 
JOSEPH J. GURA 
VLADAS • J URGELONIS 
CLEMENT J. SVILO\V 
JOSEPH VARKALA

ir visai, pigus
trijų dešimčių dolerių iki kelių 
šimtų. Yra keliolika fabrikų. 
Keletas net ii’ amerikiečių ben

2423 W. Marąuette Road 
Phone Rcpublic 7696

beturčiams tenais 
Su pinigais daro 

vienuolyno naudai.

pasekmingų
NAUJŲ METŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Koslumeriams

ta* 4444 *444*4444*4444*444
LINKSMŲ KALĖDŲ M

Linkime Visiems Savo Draugams j 
ir Koslumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Paciįentams

5159 S. Morgan St., kampas 52nd St. 
Phone Boulevard 1403

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Koslumeriams

CHRYSLER ir PLYMOUTH
Automobilių Pardavinėtojai

tik prof, M. Bjržiška (buvęs 
Amerikoje) kandidatuos, tai 
tikrai'liks prezidentu. Bet Sme
tona, tai žinodamas, bijojosi 
daryt rinkimus, kad nepralai- 
riiejus. Dabartiniai rinkimai bu- 

(Pabaiga ant 8-to pusi.)

SVEIKINAME
DIDŽIAUSIO PASISEKIMO DIDŽIAUSIAM IR GE 
RIAUSIAM LIETUVIU DIENRAŠČIUI!

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street

tyąža. Kipras Petrauskas ir Gri
galienė, tai operos žvąįgždės. 
Yra daiug ir kitų gerų daini
ninkų.. Girdėjau, kad kiti ge
riau mėgsta p. Kutkauską, ne
gu Kįprų. Bet tai priklauso nuo 
skonio. Įstojimas į operą ne 
taip lengvas. Konkurencijos bi 
j omą, o kandidatų daug. Ame
rikiečių dainininkų kažin kodėl 
;ęn nemėgsta. Drama irgi ge
rai gyvuoja. Publikos visados 
pilna, kaip ^operoj, taip ir dra
moj. . z

Lietuvos kariuomenė atrodo 
gražiai. Disciplipd aštri. Kari- 
lindai mandagus, uniforma gra

ži. Jeigu kariuomenėj bando kas 
perdaug girtuokliaut, tai tuo- 
iąus tampa prašąlipamas. Da
bar yra aukštieji karininkų kur
sai Kaune. Pirmiau reikėdavo 
siųst j užsienius. /

Gimnazija yra beveik kiek
viename provincijos miestelyje. 
Universitetas tik Kaune; Dabar 
katalikai planuoją savo grynai 
katalikišką universitetą statyt. 
Lietuvoje daug moterų profe
sionalių, ypač dentisterijos daug 
mokosi.

Marijampolės miestas, seniau 
buvęs kultūrinis centras atga
vimui Lietuvos “Aušra” tenais 
įsikūrė), dabar apmiręs. Mari
jonų vienuolynas leidžia šaknis. 
Supirkinėja daug žemių, namų. 
Į vienuolyną priimami tiktai 
turtingi, — 
nėra vietos 
apyvartą 
Tokį vienuolyną pavertus į ko 
kią beturčių prieglaudą ar ligo
ninę, Lietuva _ apsivalytų nuo 
visokių užkrečiamų ligų. Tai* 
butų dviguba nauda. Dabar cuk
raus fabrikąs gal šiek-tiek pa
kels judėjimą, bet tokių fabri
kų daug reikia Lietuvai, kad vi
siems cukrauą užtektų.

Pažaislio vienuolynas garsus 
per daugelį metų. Labai dai
lioj vietoj 
vienos pusęs bėga Nemunas, iŠ 
kitų pusių pušiniais miškais ap
stirtas. Puikiausia sanatorija 
džiovininkams butų. O Lietuva: 
verkiant tokių sanatorijų kuo 
daugiausiai reikalinga. Įkūrėjai 
vienuolyno lenkai dvarininkai, 
pp. Pacai, tenais skiepe ir pa
laidoti. Jų abiejų ir vaiko griau
čius galima matyt grabe po 
stiklu. Seniau valdė kamendu- 
Tiai,'paskui rusų vienuoliai. Yra 
trys paminklai prie vienuolyno 
su rtisų užrašais. Vienas iš pa
laidotų net rusų himną para
šęs. Dabar vienuolyną kazimie- 
rietės valdo. Kuriant naują val
stybę," visuomet pirmiausia rū
pinamasi politiniais reikalais, 
bet dabar jau būtinas reikalas 
pasirūpint piliečių sveikatingu
mu, padėt Lietuvos gydytojams 
įsteigti daugiau ligoninių arba 
.esančias patobulint.

Mažesniuose Lietuvos mies
teliuose nieko ypatingo, žino
ma, šiek tiek progreso visgi pa
daryta.

pądeda savo vyrui kultūriniam 
darbe ir pati veda keletą lab
daringų įstaigų.

Patsai Kauno miestas spar
čiai auga. Imamai statomi mo
derniški, seni remontuojami. 
Mediniai laikomi tol, kol sugriū
vą, o jų vieton statomi moder
niški mūriniai namai su visais 
patogumais, tai yra vandeniu 
name, vonia, centraliniu apšil
dymu ir tt. Gatvės beveik visos 
išgrįstos, šaligatviai platus. Au
tobusai visur važinėja, nors ma
tosi dar ir vežikų su arkliais. 
Privatiškų autų irgi daug. Ypač 
daug pastebėjau visai mažiukų 
iš Vokietijos ir Sovietų Rusi
jos. Tie automobiliukai gražus 

rodosi, nuo

The Bridgeport Clothing Company
J. Petrauskas, Sav. •

2 3312 South Halsted Street
Pitone ŪoyĮęvąrd 1162 .
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Kalnai, pušiniai miškai. takeiiąf 
pasivaikštinėt ir keliai autams 
važinėti.

Kauno pilies griuvėsiai ran
dasi prie Nėrio kranto, sena
jam mieste. Tai pradžia, iš ku
rios Kaupas įsikūrė, žadama tą 
vietą ištaisyti, 
žų sodnelį pasivaikštinėjimui7.

Yra keletas bažnyčių, iš ku
rių svarbesnės Įgulos ir Kate
dra, vadinama inteligentų baž
nyčia. Kartais net operos solis
tai tenai gieda! Yra daug ban
kų, ypač Lietuvos pankas labai 
dailus, tik vidurys pertamsus 
ir, sakoma, labai daug pinigų 
kainavo pastatyt. *

Laisvės Alėja gražiai Kauną 
puošia. Miesto sodnas labai bie- 
dnas.' Visas jo papuošimas, — 
operos rūmai. Ten esti kapas 
karininko, kuris žuvo daraųt 
atentatą prieš Voldemarą. Ma
čiau keletą operų 
vaidina puikiai. Dainininkai ge
ri, baletas irgi geras, choras 
stebėtinai puikiai dainuoja. Lie
tuvos opera gali lygintis su ki- 
topiis šalimis, tik maštabe yra

Srovių. Skerdyklų ir šiaip Viso- 
ių įtaigų. Yra keli muziejai, 
kaip tai: Karo Muziejus, Pre

kybos muziejus, Miesto mugė
jus, čiurlionies galerija^ kur 
randasi labai gražių paveiksi)j 
Rinkinys, 
mandagiai, 
kalauji, ir 
susilyginti su Amerika. Bet kar
tu džiaugiasi, kad nors tiek sa
vo turi. Apie Karo Muz. ir lais
vės varpą, amerikiečių dovano 
tą, jau rašiau, tik noriu pri
mint, kad prie Karo Muziejaus 
statomas namo pamatas iš ak
menų, surinktų karo lauke. Ta
me name bus sutalpinai visi 
Kaune esantieji muziejai, kad 
turistams butų patogu visus 
kartu apžiūrėti.

Rašytojo Mickevičiaus namu
kas labai mažytis, žemas ir bied- 
nai atrodo. Visa nelaime, kad 
jame lenkai gyvena ir nepar
duoda lietuviams. Einant link 
Pažaislio yra Mickevičiaus va
dinamas slėnis, kur Mickevičius 
mėgdavo rašyti. Stebėtinai pui
ki gamtos apdovanota vieta.

Keliai bevęik visur geri. Su
sisiekimas greitas ir pigus.* Su 
autais galimą drąsiai važinėt 
po vįsą Lietuvą, Labai patogu 
tiems, kurie juos turi.

Rinkimais žmonės domisi. 
Man būnant ėjo kalbos, kad jei

Draugams ir !
Koslumeriams

Išbuvau Lietuvoj apie keturis 
mėnesius, tad turėjau progos 
patirt šiek-tiek apie ją: sueit į 
pažintį su veikėjais, išsikalbėt, 
matyt ir tt. Ką rašiau * savo 
ankstyvesniuose - įspūdžiuose 
“Vienybėj” būdama Lietuvoje, 
dabar neminėsiu. , ' •

Vos trylika metų praėjo nuo 
to laiko, kai Lietuva pradėjo 
savistoviu gyvenimu gyventų 
Ji buvo karo sunaikinta, žmo
nės nuvarginti visokių ligų ir 
bėdų. Nežiūrint į tai, Lietuva 
sparčiai žengia pirmyn. Progre
sas tokioj mažoj šalelėj didelis. 
Aplankiusi kitas Lietuvos dalis, 
apsigyvenau Kaune pas Dr. Gri
nių. Daktaras atrodo sveikas, 
dirba miesto rotušėj sveikatos 
departamento vedėju ir kartu 
visuomeninį labdarybės darbą. 
Jo žmona labai simpątinga. Ji
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THE VILIJA COAL CO
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MAROZAS BAKE SHOP
AZr. M ar ozas, Sav
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

EAGLE
RESTAURANT

Phone Pullman 5950

G ARSI N RITĖS 
NAUJIENOSE

KAIP DABAR LIE 
TUVA ATRODO

Negeistiųas pasiaukavimas 
“brolio
atsidavimas. (It paklydusio su 
nelio prisiplakimas).

668 West 18th Street
’ . V/ . '

Phone CANAL 6174

3200 So. Lowe Avenue
' Phone Victory 7317
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J. J. BAGDONAS 
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MUSŲ NAUJAS GRABORIUS

4330 So. California Avė 
i . Phone Lafayette 1515

ar vienuoles Dievui

1646 West 46th Street 
Phone, Boulevard 5203

3319 Auburn Avenue
Phone Yards 1138
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Filozofinė etika— nusilenk 
mas neišvengtenybei.

Boston Transcript

Policija mandagi. Amerikie
čiams duoda pirmenybę. Einant 
rinkliavai spalių 9 d., Vilniaus 
vadavimo dienoj, Kaune (mu
dvi su p. Kubiliene, daininin
kė amerikietė, padėjova Vilnių

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams, 

Kostumeriams ir

10611 Edbrooke Avenue
Tel. Pullman 7018
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Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Kostumeriams

10658 So. Michigan Avė,
1 Phone Pullman 0652

2342 South Leayitt Street 
Phone Canali 1678

(Tąsa nuo 7-to pusi.) 
vo sudaryti taip, kad preziden
tu amžinai liktų p. Smetona.

Yra grupė, kuri remia prof. 
Voldemarą, ir tikimasi, kad pro
fesorius vėl uždės savo stiprią 
letena ant Lietuvos. Dabarti
nėj valdžioj ir kariuomenėj yra 
daug aukštų valdininkų, kurie 
pritaria Voldemarui. Ir kuomet 
tik pribręs laikas, tai tikima
si, kad Voldemaras laimės. Yra 
net asmenų, kurie stengiasi 
amerikiečius pakreipti Voldema
ro pusėn., Kai kam ir vakarai 
rengiami. Mat, tuo bildu nori
ma šalininkų įsigyti.

Ūkininkų ekonominė būklė 
Lietuvoje vidutinė. Blogiausia 
tas, kad kaip tik geras derlius, 
tai viskas atpinga, o kuomet 
ūkininkui reikia produktai pirkt, 
tai viskas brangu, šiaip sakosi 
patenkinti, tik skundžiasi pini
gų stoka. Valgio produktai Lie
tuvoje labai pigus ir skanus. 
Bet šiaip viskas gana brangu, 
nors galima gaut visko taip, 
kaip ir Amerikoje Seniai ūki
ninkai dievoti, o samdomi dar
bininkai subolševikėję ir pusė-

StaČiai nepakenčiama, kad su
augęs žmogus nemoka savęs 
kontroliuot.

Teko girdėt nusiskundimų, 
kad nekurtą aiiįų rinkėjai, su
grįžę Lietuvon, neatsiskaito. 
Apie tuos, kurie statosi sau na- 
mus> Kaune juokais sakoma: 
matomai, jie buvo Amerikoj au
kų rinkti. Reikalinga, kad bu
tų kontrole tiek iš Lietuvos, 
tiek ir iš amerikiečių pusės. 
Prie aukų rinkimo sutvarky
mo, ypač privalėtų Amerikos 
lietuvių vadai prisidėti.

vaduot). Vakare nutariau pasi
klausyt prof. M. Biržiškoj kal
bos Karo Muziejaus sodnelyje. 
Kartu ėjome su vienu ponu. Jau 
buvo vėlu ir prakalbos ’ baigė
si. Mat, Lietuvoje visuose pa
rengimuose įvestą punktuaiiš- 
kumas. Paskirtoj valandoj vi
suomet programa pradedama; 
vėliau atėjusių neįleidžiama. 
Mums atėjus per vėlai, karei
viai tvarkdariai .nenorėjo leist. 
Mudviejų ponas sako: “ponios 
iš Amerikos”. Tuojau kareiviai 
pasaliutavo, padarė taką ir sa
ko “prašau”. Ta diena buvo ge
dulo diena, visur vėliavos per
rištos juodu kaspinu 
dieną niekur muzikos ifebuvo. 
Visos aukštosios ponios, moks
leiviai ir net žydai padėjo au
kas rinkt Vilniaus vadavimui. 
Mudvi, rodos, buvova antros iš 
eilės daugiausiai surinkusios.

Lietuvoje gyvent galima, kas 
moka prisitaikint prie aplinky
bių. Progų yra daug,- tik reikia 
pinigų. Kas jų turi, daug leng
viau ir ramiau gali Lietuvoj gy
vent. Sutikau keletą amerikie
čių, kurie turi krautuvėles pro
vincijos miesteliuose, ir visi pa
tenkinti ramiu gyvenimu.

Bet sergančiu džiova, širdies 
liga, nervų suirimu ir net vi
durių ligomis (ko, rodosi, Lie
tuvoje neturėtų būti) yra daug, 
o ypač biednliomcnėj. Tai vis 
karo palikimai. Yra sanatorija 
kovai su tu berk ui i ozu Aukšto
joj Panemunėj Basanavičiaus 
miške. Teko man • tenais būt. 
Ligonių daug. Neturtingus gy
do už dyką. Kurie gali šiek tiek 
užsimokėt, tie primoka. Bet to
ji gražu visus džiovininkus , su
rinkt negalima, — trūksta lė
šų. Gydytojai pašvenčia savo 
laiką veltui, kad bent šiek tiek 
Lietuvą apvalius nuo užkrečia
mų ligų, ši ligoninė yra priva
tinė, gydytojų ir sesučių pa
stangomis įkurta.

Yra pieno “Lašo” draugija, 
kuri irgi globoja, beturčių mo
tinų vaikus ir gydo veltui. Pie
ną dalina, bet vistiek visiems 
pagelbėt negali. Valdžia šiek 
tiek padeda ir šiaip iš aukų 
gyvuoja, ši draugija turi kam
barį, įrengtą SLA. aukomis, ku
riame guli vaikai iki dviejų me-

negu 24 valandas ' gyvenimas 
(buvimas) svečiuose.

JUSTIN M ACKIEWICH
MORTGAGE BANKER •

Jaunimas, kaip jaunas mede- 
lis, kurį nesunku į bile kurią 
pusę palenkti. Prie dabartinės 
tvarkos iš jaunimo neperdaug 
ko fcalima tikėtis.

Kartais man būdavo skaudu 
klausytis, kaip Lietuvos lietu
viai įsivaizduoja sau Amerika 
ir Amerikos lietuvius. Nė vie
nas iki šiol Lietuvon parkelia 
vęs inteligentas tinkamai nenu- 
švietė Ameriką ir jos lietuvius. 
Aš ir nesistebiu, kad apie ame
rikiečius yra susidariusi bloga 
nuomonė. Dauguma amerikie 
čių, kurie atvyksta Lietuvon, 
nors ir pinigingi, bet — mes 
žinom kas jie yra.... štai vaiz 
das: Būdamas Amerikoje tok
sai lietuvis įsivaizduoja save la
bai dideliu. Sakysime, ji^ yra 
kokios nors organizacijos pir
mininkas ar šiaip “veikėjas”. 
Parvažiavęs Lietuvon, žinoma, 
pirmutinį vizitą stengiasi pada
ryti p. Prezidentui arba minis- 
teriui ar kitam kokiam dideliam 
ponui. Laike vizito toksai as
muo išsipasakoja savo visus 
'‘nuopelnus”, padarytus Lietu
vai. Be to, dar pamokina, kaip 
šalį valdyki ir tt. Paskui suta
ria kur nors palėbaut (Lietu
vos ponai link amerikiečių la
bai mandagus; spręsdami aspie- 
nį iš j p išvaizdos kartais ąpsi- 
rinka) . Suprantama, ponas ^su
tinka liuosą laiką praleisti kur 
geroj vietoj. Paskui, kada ame
rikietis gerokai išsikaušia, tai 
išsiima pundą šimtinių ir sako 
ponui': “še, ką jus man giliuo- 
jat, aš su šitais pinigais visą 
Lietuvą^nupirks

Muzikos Grobikai—laikomi už 
durų (svetainės prieangyj) —■ 
laike dainavimo.

.Protinis svetingumas— idė
jos priėmimas.

Religijos papuošalai— įkalbė
jimas tikintiems,/kad jie turi 
daugiau dorybių, negu kunigų 
neklausantys žmonės. ,

Dorybės apvainikavimas ~ 
garbės svečiui, kerčioj pasodin
tam, puotos surengimas. i

Socialis kanibalizmas— ligiau
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MIDLAND MOTOR SALES
4. Kasulis ir J. II. Zabukas, Savininkai

4492 Archer Avenue 1 
. Palone Lafayette 7139
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P. BALTUTIS and £0.
PINIGŲ SIUNTIMAS, REAL ESTATE

3327 So. Halsted Street
Phone YARDS 4669

tinai patvirkę. Ūkininkai, kurie 
su savo šeima pajėgia apdirbti 
žemę, gerai gyvuoja. Bet kam 
reikta samdyt bernus ir mer
gas, tie visi skundžiasi, kad 
jiems sunku verstis. Kaime yra 
mokyklos vaikams ir suaugu
siems. Kaimo mergaitės ir ber
niukai pasipuošę miestiškai ir 
atrodo visai gražiai. Jau be
veik 'nematyt dėvint namų dar
bo autlinius
pirktiniai. Turgaus ar jomarko 
dienoje kaimiečiai .veža savo 
produktus j artimiausią mies
telį. Kuomet sutemsta, polici
ninkas varo kaimiečius namo, 
— neleidžia jiems prisigert, 
kad nesukeltų triukšmo, karo 
seniau būdavo. Jei kuris tik 
gerokai nusigėręs, tuoj į šal
tąją patubdo ir ant rytoj aus 
nabagėlis turi užsimokėti pini
ginę bausmę. Tokiu bildu tarp 
kaimiečių išvengiama muštynių, 
kuriomis nuo senai Lietuva bu
vo pagarsėjusi. Abelnai Lietu
va nuo visokių nelemtų gaiva
lų pusėtinai apvalyta.
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J. P. WAITCHUS
v ADVOKATAS

LINKSMŲ KALĖDŲ , 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Klijentams

A. A. SLAKIS
A D V O K A TA S
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77 West Washington Street 
- Phone CENTRAL 2978

S LAIMINGŲ NAUJŲ METU •
Linkime visiems savo draugams, 
kostumeriams ir naujieniečia^ns.

: URBAN TIRE SALES ' I
į* 4071 Archer Avė. Virginia 0915 g

£ P. MAŽEIKA
GRABORIUS

3700 South Spaulding Avenue *7
JJj • Phone Lafayette 2584 Jv

W Tel. Victory 4088 HM

fi LINKSMŲ KALĖDŲ

Lietuvą^iHipirksių.” Kuomet dar , 
daugiau apsvaigsta, tai prašo d 
poną eiti su juo pas mergas. 
Ponas tada pašaukįa tarną, d < 
patsai mandagiai atsisveikina ir < 
išeina su blogiausiais įspūdžiais.
Na, o amerikietis, Lietuvą be- < 
pirkdamas, pasijunta, kad jau ? 
be. apatinių beeinąs. Paskui, . 
parkeliavęs Amerikon, keikia - 
Lietuvą. Tokių vaizdų yra daug.
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