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R^MValdžia samdosi G,000,000 

darbininku
Didžiuma jų yra pristatyti prie laikinių ei 

vilių darbų bedarbiai. Prie viešųjų 
darbų dirba 1,000,0000 darbininkų

VVASHINGTON, gr. 22. — 
Valdžia šiuo laiku samdosi virš 
6,000,000 darbininkų. Tai di
džiausias skaičius kokį kada 
valdžia samdėsi ir yra keturius 
sykius didesnis, negu dirbo val
džiai pernai.

Didžiuma tų darbininkų yra 
bedarbiai, kuriems buvo duotas 
darbas, kad nereikėtų jų šelpti, 
bet kad patys užsidirbtų pra- 
gyveanimą, atliekant šaliai ko
kį nors 
darbą.

Tokių 
ba prie 
000,000.

Prie viešųjų darbų 
1,000,000 darbininkų.

Civilėj darbo armijoj 
kuose dirba 320,000 darbinin
kų.

naudingą ir reikalingą

darbininkų, kurie dir- 
civilių darbų yra 4,-

dirba

mirš-

Chicagos policistai 
nušovė tris stambius

Mušis įvyko namuose Rogers 
Parke. Nė vienas policistų ne
sužeistas. 4 žmonės suimti.

paskambinus tuo- 
duris. Kaip tik 
tuojaus gangste- 
šaudyti, šaudy-

Lietuvos Naujienos
Linksmų Žiemos Švenčių

Linki Visiems Savo Draugams
į

ir Skaitytojams
NAUJIENOS

Prasidėjo lietuvių 
derybos su Estija

Vilniuje yra 5,900 
bedarbių %

Reguliarių valdžios darbinin
kų, įskaitant kariuomenę, yra 
1,300,000.

Viso valdžia samdosi 6,200, 
(MM) žmonių.

Visi šie darbininkai, išėmus 
reguliarius valdžios darbinin
kus, yra pasamdyti valdžios ko
voje su* nedarbu. Pereita ad
ministracija tiek darbininkų ne
turėjo, nes jai nerūpėjo kovoti 
nedarbą. Ji pasitenkino vien 
galbėjimu nuo bankruto stam
biųjų kapialistų ir teikimu 
Jarbiams mažyčių pašelpų, 
tpkių, kad bedarbiai nebūtų 
tųs, bet ir badu nemirtų.

Be to dabartinė administra
cija išmokės apie $1,000,000,000 
farmeriams, kad sumažintų sė
ją ir tuo pakelti ūkio produktų 
kainas ir padidinti ūkininkų 
perkabmąją jėgą.

be-

so-

S. Sawyer Avė.
Policija tvirtina, kad nušau

tieji gangsteriai buvo susirišę 
su Dillinger ir Touhy šaikomis 
ir yra papildę ne vieną žmog
žudystę ir daugel; stambių plė
šimų, Chicagoj ir kituose mies
tuose, yra apiplėšę ,bankus ir 
paštus, taipgi suruošę puolimą 
ant kalėjimo, kad paliuosuoti 
suimtuosius draugus.

Aukščiausias valst 
teismas patvirtino 

prekių taksus
SPRINGFIELD, III., gr. 22.— *

Augščiausias teismas pripaži
no teisėtais Illinois 2c prekių 
pardavimo taksus. Taipgi pri
pažino teisėtu dalyku ir gaso- 
lino taksų sunaudojimą bedar
bių šelpimui.

Pasiėmė Į kalėjimą 
ir kūdiki
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Naciai uždraudė ra 
syti apie moterų 

suknias
BERLYNAS, gr. 22.— Cen

zūra, kuri nusako, ką Vokie
tijos laikraščiai gali rašyti, už
draudė rašyti apie parėdus na
cių pokiliuose dalyvaujančiu 
žmonių. Ypač draudžiama ap
rašinėti puošnias moterų suk
nias.

Kartais uždraudžiama rašyti 
net ir apie auomobilių nelai
mes, jei į jas yra įvelti žymus 
naciai.

Manoma, kad uždrausta ap
rašinėti suknias todėl, kad ne
turtingieji sluogsniai labai pik
tinasi, kad nacių vadai ir jų 
moterys gyvena didelėj pra
bangoj, kuomet kiti žmonės gy
vena dideliame skurde, stačiai 
pusbadžiai, :

Elektra užmušė
1į- 1

CHICAGOZ-Bedarbis Walter 
Rutkowski, 40 m., 3710 Oketo 
Avė., liko vietoj užmuštas elekt
ros savo namų rilsy, kai jis lai
kydamas elektros vielą įžengė 
į vandens kl^uą. Jis nugalėjo 
užsimokėti už elektrą ir elekrta 
liko uždaryta.. Jo kaimynas pa
siūlė naudotis jo elektra, jei 
jis nusives Vielas į savo na
mus. Bevedant vielas ir išliko 
nelaimė.

Nori nupiginti pieną, 
bet darbininkų 

sąskaitom

Johnson ragina vals 
tijas sudaryti savo

TALINAS. XII. 1. Elta. — 
Lapkričio 30 d. vakare iš Ta
lino į Lietuvą išvažiavo estų 
užsienių reikalų ministerijos 
užisenių prekybos dalies direk
torius Virgo.

Virgo ves parengimus pasi
tarimus estų lietuvių prekybos 
sutarčiai sudaryti. Per šiuos 
pasitarimite bus nustatyta, ko
du pagrindu ir kokiu mastu 
jus vedamos derybos. Virgo 
sugrįžtant į Taliną laukiama 
gruodžio 3 d.

VILNIUS.— žiemai prasidė
jus, kaimuose, ypač miestuose, 
atsiranda daug bedarbių, nes 
sustabdomi viešieji darbai. Vil
niuje dabar bedarbių skaičius 
žymiai padidėjo, nes jau da
bar sustabdyti viešieji ,darbai, 
bet ne dėl šalčio, o lėšų stokos. 
Dabar Vilniaus mieste užregis- 
truoų yra 5,900 bedarbių.

Kiek Lietuvoje akcinio 
kapitalo

Naujų )netų išvakarėse liko 
uždrausta , nešioti , uniformas; 
Pasitikimas naujų metų busiąs 
labai šlapias ir valdžia prisi
bijo, kad įsigėrę uniformuoti 
naciai gali “pažeminti” unifor
mą. •

Rinkimų klerkus nu 
teisė kalėjiman

CHICAGO. — Vakar vienas 
pereitų rinkimų klerkas už suk 
tybes skaitant balsus liko nu
teistas vieniems metams kalėji
man. Kiti trys klerikai gavo 
po 6 mėn. kalėjimo.

Sutarė imti $2 taksų 
ant galiono degtinės

WASHINGTON, gr. 22. — 
Industrinis administratorius H. 
Johnson pasiuntė telegramas 
visiems gubernatoriams, ragin- 
nančias sudaryti savo valstijo
se “mažas NRA”. Devynios 
valstijos jau turi sudariusios 
savo NRA. 
turą irgi 
NRA.

Valstijų
ryi, kad jos galėtų legaliai ko
operuoti su nacionale NRA, 
nes vienoj vietoj teisėjas nu
sprendė prieš nacionalį NRA, 
o nebuvo valstijų įstatymų, ku
rie butų NRA parėmę.

Trys kaliniai nužu 
dyti elektros kėdėj

Minnesotos legisla- 
svarsto sukūrimą

NRA norima suda

pasmerkti
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CHICAGO.—keturios didžio

sios Chicagos pieno kompani
jos slapta tariasi nupiginti pie
no kainą, bet jos norėtų tai 
padaryti darbinihkų—išvežioto • 
jų—kainą, nukarpo j ant jiems al-

Tuo tarpu peržiūrėjimas pie
no kompanijų knygų parodė, 
kad kompanijos semiasi nepa
prastai didelius pelnus, taip 
kad jos galėtųi su nemažu pelnu 
pardavinėti s pieną daug pigiau, 
nekapojant darbininkų algų ir 
nepiginant pieno kainos far
meriams.

Vokietija siūlanti 
Jugoslavijai dalį 

Austrijos

Gatvekaris užmušė 
moteri

CHICAGO.—Trys gangsteriai 
liko nušauti trumpame susirė
mime su policija 1428 Farwell 
Avė., apartamentiniame name. 
Rogers F>ark.

Nušautieji yra Louis Kat- 
zeitz, kitaip Frank Levvis, 28 
m., Sammy Ginsberg, 33 m., ir 
Charles Tattlebaum, 30 m.

Policija gavo žinių, kad į tą 
namą atvyksiąs jau senai gau
domas John Dillinger. Tuojaus 
būrys policijos nuvyko nurody
toji vieton, namą apsupo, ir, 
matyt, gangseriai kažko laukė, 
nes policijai 
jaus atidarė 
policija įėjo, 
riai pradėjo
masis tęsėsi visai trumpai, tik 
vieną minutę. Kada šaUdymą- 
sis užsibaigė, visi trys gangste
riai gulėjo negyvi. Iš policistų 
gi nė vienas nesužeistas.

Namuose rasta daug ginklų, 
kulkosvaidžių ir kelis neper
šaunamus bruslotus, ku*rių gan
gsteriai betgi neturėjo laiko 
užsidėti.

Butas priklausė Mrs. Har- 
riet Marmer, 26 m., kuri sa
kosi nežinanti kaip į jos butą 
įsigavę gangsteriai. Ji suimta 
ir yra ieškoma jos vyras, kuris 
irgi pasižymėjęs nusikaltimais.

Taipgi suimti jos sesuo Jea- 
nette LeNoble ir Mrs. Lucille 
Scher, kurios užklydo j butą 
tuoj po persišaudymo, neva at
nešdamos iš Mrs. Marmer pa
siskolintus indite. Suimtas ir 
Leonard Prizament, 25 m., 1532

PHILADELPHIA, Pa., gr. 22. 
----- Paliudsuota iš kalėjimo, kad 
jos kūdikis gimtų ligoninėj, 
Mrs. Veronica F. Skvvirut su 
kūdikiu liuosu noru sugryžo at
gal j kalėjimą, nes ji neturi 
kur dingti.

Kūdikio tėvas Kari Skwirut 
taipjau sėdi kalėjime už teis
mo paniekinimą sąryšy su 
bankrutijimu.

jo

WASHINGTON, gr. 22. — 
Atstovų buto finansų komite
tas nutarė uždėti $2 federali- 
niųtaksų ant galiono degtinės.

Tokie taksai leisią degtinę 
pardavinėti po $1 ar $1.25 už 
kvortą. Valdžia tikisi, imda
ma $2 taksų, surinkti į metus 
$309,000,000.

šį nutarimą dar turės pa
tvirtinti kongresas.

CHICAGO.—Gatvekai’is prie 
73 ir Western Avė. gatvių su
važinėjo ir užmušė vietoj apie 
55 m. amžiaus nepažystamą mo
terį. Ji nugabenta pas grabo- 
rių 2349 W. 63 St., kur lau
kiama kad ją identifikuotų.

Užmuštoji vėliau tapo Iden
tifikuota kaipo Mrs. Auna 
Zuevals, lietuvė?) 45 m., 7037 
N. (?) Artesian Avė.

VIENNA, gr. 22. — Pusiau 
oficialis laikraštis Reichpost 
išspausdino sensacingą straips
nį, kad Vokietija ruošiasi su
ardyti taikos sutartį, atiduo
dant Jugoslavijai Austrijos pro
vinciją Corinthia, kurią jugo
slavai bandė okupuoti po karo.

Už tą malonę Jugoslavija tu
rėtų pasitraukti iš mažosios 
entente, atsitraukti nuo Fran- 
cijos ir nepriešinti Vokietijos 
pasigrobimui Austrijos.

Pastebėitna, kad Jugoslavija 
nedalyvauja dabar laikomam 
mažosios entente susirinkime.'

CHESTER, III., gr. 22. —šį
ryt vietos pietinio Illinois kalė
jime liko nužudyti elektros kė
dėj trys kaliniai,
mirčiai už žmogžudystes —Kar
ty Shelby, 46 m., jo giminai
tis Jobu Allen, 26 m., abu iš 
Janville ir negras Martin Gray, 
25 metų.

Shelby ir Allen buvo pa
smerkti mirčiai už išgėdinimą 
ir nužudymą Mrs. Mary Schra- 
der, 82 m., už išgėdinimą jos 
dukters ir sumušimą jos bro
lio, kad išgauti pinigų. Plėši
me dalyvavo trys žmonės, 'bet 
trečias liko nujautas kai areš- 
tuo j ant bandė polici j ai* pasi^ 
priešinti.

Martin Gray prisipažino nu
žudęs penkis žmones ir turėjęs 
tris žmonas.

KAUNAS.—Finansų ministe
rijos žiniomis dabar Lietuvoje- 
veikia 133 akcinės b vės su 80,- 
873,700 lt. kapitalu. (Į aks. b- 
ves neįskaitytos Lietuvos ir 
Žemes bankai). Užsienio kapi
talo musų akcinėse bendrovėse 
yra 4,4 mil. lt., daugiausia Bel
gų, Anglų, Vokiečių ir švedų.

Bedarbiai reikalauja 
darbo

ORHSžte

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt sniegąs ir šalčiau*.
Saulė teka 7115, leidžiasi 4:-

Gryšta ambasado 
rius Bullitt

Dar vienas milionie 
rius teisme

MASKVA, gr. 22. — Ameri
kos ambasadorius Bullitt vakai 
išvyko į Washingtoną, kad ra
portuoti apie Rusijos padėtį ir 
pasiarti dėl buto ambasadai 
Maskvoje. Nors jam buvo pa- 
siūlyti keli butai, bet jis jų ne
priėmė, norėdamas pirmiau 
pasitarti su valstybės departa
mentu.

Newfoundland nete 
ko savivaldybės

Hitleris pasigrobė 
Vokietijos jaunimą

■ ■ j _______ :______

BERLYNAS, gr. 22. — Vo
kietijos jaunimo bažnytinės or
ganizacijos, kaip ir visos kitos 
jaunimo organizacijos, Hitlerio 
įsakymu, tapo sulietos ir 
vienytos su nacių jaunimo 
ganizacijomis.

LINDBERGHIŲ LĖKTUVAS 
ATIDUOTAS MUZEJUI

su-
or-

AIRIJOS FAŠISTŲ VADAS 
PALIUOSUOTAS

NEW YORK, gr. 22. — Hy 
droplanas, kuriuo Lindbergh su 
žmona šiomis dienomis sugryžo 
iš ilgos kelionės, laike kurios 
jie aplankė 4 kontinentus ir 
virš 30 šalių, tapo „atiduotas 
Amerikos muzejui gamtos is
torijos ir bite išstatytas mu- 
zejuje po sausio 1 d., kartu su 
visais įrengimais, kokius lakū
nai naudojo savo kelionėje.

LONDONAS,; gr. 22.— . Ka
ralius pasirašė bilių, kuris 
panaikino Newfoundland salai 
dominijos teises. Savy valdos 
sala atsižadėjo geruoju, nes 
dėl politikierių suktumo ir 
grafto tiek įlindo į skolas, kad 
dabar nebegali išsimokėti be 
Anglijos pagelbos.

CHICAGO.—Distrikto proku 
roras Green paraukė teisman 
Arthur W. Cutten, grudų spe- 
kuliatorų, reikalaudamas, kač 
jis sumokėtų $22,310.38 už fe- 
deralinius pajamų ženklelius, 
kurių jis neužlipino pervesda 
mas 1,130,000 šėrų 14 žmonių.

Valdžia jau kelis sykius rei
kalavo sumokėti už ženklelius, 
bet jis atsisakė mokėti ir todėl 
atsidūrė teisme. »

SOUTH BEND, Ind., gr. 22. 
—Vakar trys plėšikai užpuolė 
Sears Roebuck & Co. sankrovą 
ir pabėgo pastvėrę $3,000.

BERLYNAS, gr, 22. —Kumš
tininkas Max Schmeling atei- 
načią savaitę išplaukia į Jungt. 
Valstijas. Jis vežasi Hitlerio 
palaiminimą, kad atgautų Vo
kietijos čempionatą.

1,530 komunistų 
areštuota Japonijoj
OSAKA, Japonijoj ,gr. 28.— 

Nuėmite policijos cenzūrą tapo 
paskelbta, kad per pastaruosius 
11 mėnesių

ATLANTA, Ga., gr. 22. — 
Chicagos butlegerių karalius 
Al Capone, kuris sėdi kalėjime 
už nesumokėjimą pajamų tak
sų, busiąs išvežtas į Amerikos 
“Velnip salą”

CEDAR RAPIDS, la., gr. 22. 
—šeši plėšikai atėmė iš vietos 
Sears Roebuck & Co. $1,000.

Alcatraz kalė 
j,imą prie San Francisco.

PALM SPRINGS, Cal., 
22.—Mūviu aktorius Paul 
cas krisdamas nuo arklio 
laužė kaklo kaulą.

gr.
Lu- 
įsi-

' DUBLINAS, gr. 22. — Teis
mas paliuosavo iš kalėjimo šio
mis dienomis suimtąjį Airijos 
fa&stuojančių mėlinmarškinių 
vadą gen. O’Duffy. Teismas nu
sprendė, kad jo areštavimas bu
vęs nelegalis. jfei

CHICAGO.—Herbert Dahls- 
torm, 30 m., 6308 Warwick Av., 
kuris iš paprasto pasiuntinio 
pakilo iki Container Corp. of 
Am. skyriausi manažerioj prisi
pažino išeikvojęs $9,000 kom\ 
panijos pinigų, kuriuos pralei
dęs arklių lenktynėms.

. < Ą'v
f

* r

11 mėnesių Japonijoje buvo 
areštuota 1,530 komunistų.

NORFOLK, Va., gr. 22. — 
Butlegeriai haidžiakino policijos 
vežimą, kuris gabeno apie 240 
galionų degtinės ir atėmė iš po
licistų ne tik deginę, bet ir 
patį vežimą—patrolką.

KALĖDŲ DOVANA!

DĖL ŽIEMOS ŠVENČIŲ
(?■' ’ V * į'č.-’ { j- ‘ '' ' -V‘ ■ ■ ' ■ ' ' , f :

pirmadieny “Naujienos^ 
neišeis ir “Naujienų” ofisas 
bus uždarytas visą dieiią.
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HARRISBURG, Pa., gr. 22.— 
Pęnnsylvania vakar ratifikavo 
konstitucijos pataisą, kuri už
draudžia vaikų darbą. Ji yra 
19-ta valstija 
pataisą.

ratifikavitei tą
#<
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KAUNAS.—Kauno burmist 
ras vieną savaitę—iki gruodžio 
1 d. nutraukė viešuosius dar 
bite. Bedarbiai likę visiškai be 
darbo nerimsta, štai šeštadie 
nį, lapkr. 25 d., ties Rotuše su 
siriąko apie 500 bedarbių minia. 
Susirinkę kieman, jie išrinko 
5 žmonių delegacija if "pasiun
tė ją pas burmistrą. Bedarbių 
delegacija burmistrui pareiškė, 
kad jie neturi ką valgyti, al
kanos jų šeimas—vaikai. Sako, 
vasarą maža uždirbom, o da
bar, rudeniui atėjus— badas kla
bena į duris. Į burmistro pa
siaiškinimus, kad darbai nu 
traukti kandidatams suregist
ruoti, bedarbiai atsako, kad jie 
visi kandidatai, kad ta pertrau
ka buvus visai nereikalinga 
ir t.t.

Nors burmistras jiems visaip 
įkalbinėjo ir tuojau žadėjo dar
bo, tačiau subrinkusi bedarbiu 
minia skirstės labai nenoriai. 
Skirstydamies sako, mes eisim 
pas burmistrą kasdien, kol dar
bo gausime.

Burmistras tą pačią dieną 
vyko Vidaus reikalų ministeri 
jon ir informavo p. ministerį 
apie nedarbo reikalus kartu pra
šydamas greičiau paskirti pi
nigų viešiems darbams.

Gimnazijose I ir II kla
ses panaikins

KAUNAS.—Įvedant 6 metų 
pradžios mokslą ir pradžios mo
kyklų atatinkamai papildžius 
programą, nuo ateinančių mo
kslų metų pradžios visose gim
nazijose, progimnazijose, rea
linėse ir komercinėse mokyklo
se I ir II klasės panaikinamos. 
Prirengiamuosius darbus švie
timo ministerija jau dirba.

e

Daugelis galvoja, kokią dovaną nupirkti savo gi
minėms bei draugams.

Suteikite jiems šaunią dovaną, užrašydami “NAU
JIENAS”.

Jeigu dabar užrašysite “NAUJIENAS” metams, tai 
jos biy siuntinėjamos per penkioliką menesi i•

1739 SO. HALSTED ST.
NAUJIENOS

Tel. Canal 8500

t
t
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Rašo Dr. C. Kasputis v
(Tęsinys) 

šapalų ūkis.

Vienų gražų, giedrų ir sau
lėtų sekmadienio ryta šapalų 
šeimininkas užkvietė mane va
žiuoti su juo Vilkaviškin. Tu<- 
rėjo jisai ten kokį tai reika
lų. Mielai sutikau. Sekmadie
nis, tai norėjau pasinauduoti 
proga, kad aplankius Vilkaviš
kio bažnyčias ir pamačius kų 
nors naujo.

Bu^o dar gan anksti. Iš- 
ėjova pasivaikščioti ir apžiūrė
ti dvaro laukus.

šapalai — tai, rodos, vienas 
didžiausių Lietuvos dvarų. Vi
dutinis didesniųjų ūkių Lietu
voje tai maž-daug iš 80 hek
tarų. šapalai turi su virš 400 
hektarų.

Mat, Gugių šeima ne maža. 
Yra brolių, seserių ir visokių 
giminių. Kiekvienam trupinė*

1 «

lis, tai RrUVOje pasidaro ir gan 
didelis šmotelis.

šapalų ūkis vedamas pavyz
dingai. Svarbiausi produktai 
— tai gyvuliai, kiaulės ir pie
nas. Paskutiniais metais augi
nama daug cukrinių runkelių.

Lietuva jau gatniųa savo 
cukrų. Todėl dabar yra dide
lis pareikalavimas ant cukri
nių runkelių. Iš jų ūkininkams 
yra pinigų.

šapaluose mačiau gražų run 
kelių gan didelį laukų. Mačiau 
taipogi nuplautų ir sukrautų 
dobilų kalnų kalnui. Tai vis 
turtai. Smagu žiūrėti.

Lietuvos padėtis.

Ne, Lietuvai, kaip tėmijau, 
badauti nėra jokio reikalo. Tai 
ne industrijos kraštas, kui- lai
mė mainosi sulig pasaulinių 
rinkų gerovės bei blogumo.

Lietuvoje dar nėra ir, ma
nau, vargiai ir bus to nepa
stovaus ir neramaus elemento

tai Lietuvos

Ūkininkui 
visa Lietu

išsij nusiusi

' RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

£08-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuola iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktj. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560 .

Si

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI 3
LINKSMU ŠVENČIU IR LAIMINGU |

•NAUJŲ METŲ |
Budriko Krautuvė Linki Visiems LietuviamsKį 

Kostumeriams ir Radio Klausytojams

Sši

Rc-

Sši

Nauja 1934 Metų Radio ir 
Victrola Krūvoje. Groja 
kordus ir Radio. Tiktai

Naujas Elektrikinis Prosas Iš
rastas Palengvinimui Prosy- 
mo Drapanų. Pridedamas prie 
Skalbiamos Mašinos.

19.50

Si
&

Sši
39.50 &•

Sši

Naujas Hoover Dulkių Valytojas Didelio Saizo. Nike-įįg
Ii uotas Model 511. Garantuotas per Hoover Co. Už

28.95
Philco 1931 Radios
P<> .............-...........................................
Zcnith 1934 Radios
6 tubų, už .........................................
Midget Radios po

Sši

’22.50|
32.95®
*9.958

Sši

SS
Sši

Kalėdų Kolumbia ir O K Rekordai K 
Tik po 60c **

16024—Gloria ir Katelė, Kun. S. J. Struckus, Tenoras
16025—Ateikite čia jus ištikimieji ir O tu pal. Kalėdų Naktis
16026—šventoji Naktis ir O 

giesmės
16050—Ei, Kalėdos ir Kalėdų 

čerienė
16051—šventa Naktis ir

baritonas

M' 
M

SS

ištikimoji pušis. Tėvynės Kalėdų
Pasveikinimas. Oną Biežienė ir S.gįg 

Kai jau Kristus gimė. Jonas Butėnas,^

16109—Rami Naktis ir Tyliąją Naktj. Trubedorių Kvartetas.
16110—šventoji Naktis, pirma ir antra dalis. Trubedorių Kvartetas J® 
16141—Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau mažiausias. Jonas Butėnasjįtf 
26022—Linksma Giesmė ir Sveikas Jėzau gimusia. Mišrus kvartetasgS 
26023—Gul šiandieną ir Atsiskubino Betlejun. Mišrus kvartetas tsS 
26105—Tyliąją Naktj ir Angelai gieda danguje. Petras Petraitis

6002—Darius-Girėnas ir Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sadau-įį; 
skciitž

3000— Varpelis valcas ir 21 Metai kalėjimo. S. Rimkus
3001— Daktaro daina ir 7 pačios. S. Rimkus ir Budriko Akordi-stf 

jonistai
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažarskis ir Budriko Akor-uw 

di jonistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio meliodijos. Budriko Akor gg 

di jonistai.

ĮJOS. f. budrik,

Si 
Sši

&

kad jų gyvenįmąs yra nepaly- keturjolika žmonių. F. Lavin- 
sjkas kiekvieną iš eilės prista
tinėjo kalbėti. Visi džiaugėsi, 
Jįad prakalbos taip gerai pa
vyko. Trys valandos prabėgo 
tąrsi kelios minutės. Kadangi 
drg. Michelsonas turėjo tą va
karą išvažiuoti į Bostoną, tai 
noromis nenoromis teko ir vi
siems išsiskirstyti apie 12:30 
vai. nakties.

Vakarienėje dalyvavo šie 
draugai: Kalvelis, Vaitukaitis, 
Spiras, Mįchelsonas, Lavin
skas, Cibulskiai, Tiškevičiai, 
kalbėtojas ir Vizniai iš Bridge 
port, Conn. Draugė Viznienė

labai įspūdingai papasakojo 
apie tai, koks didelis gyvento
jų buvo džiaugsmas, kai 
Bfidgeport miesto meru tapo 
išrinktas socialistas McLevy.

Draugų tarpe nesimatė Ži
linsko. Vėliau buvo patirta, kad 
jo žmona serga, tad ir jis ne
galėjo vakarienėje dalyvauti. 
Visi linki draugei Žilinskiene' 
kuto greičiausiai pasveikti.

Kadangi prielankumas publi
koje yra didelis, tai, reikia 
manyti, jog neu^ijgo musų kuo
pa vėl surengs prakalbas.

. — F. Lavinskas.

kad iš patyrimo žino, jog pąs 
žmones, kur čigonai apsistoja, 
niekas nežųsta, bet pas kai
mynus, tai dingsta ir • vištos, 
ir kiti paukščiai, ir dobilai, na, 
ir viskas^ ką tįstąjį vdųn^ąęi 
pagriebti. Taigi, todėl ir ne
leidę čigonams apsistoti sav,o 
laukėtose.

Vaizdeliai.
Atsirado vėliau ir Lalis, ir 

mes visi Fordu pasileidom Vil
kaviškio link.

Pakely sutikdavom gražių 
vežimėlių su dar gražesniais 
arkliais. Sekmadienis, žmonės, 

įmatomai, važiuoja į bažnyčią, 
ar kur kitur.

Tėmijau, šiandien Lietuvos 
merginos ant galvos skareles 
nešioja jau kitaip. Dailiai ir 
net visai koketiškai Užriša jas 
galvos užpakaly. Skonis taiso
si.

Vilkaviškyje sutikome karei 
vius artileristus smarkiai ir 
ritmiškiai su dideliu triukšmu 
bežengiančius iš bažnyčios. Ne
žinau, ar bažnyčios lankymas 
yra priverstinas, ar ne?

Pasigirdo ryški trumpa ko
manda ir visas pu'lkas, lyg ir 
koks tai gyvas milžinas, pra* 
dėjo dailiai ir tvarkingai suk
tis į šaligatvį.

ginamai sunkeąftįs ųei dauge
lyje įeitų Šalių. > Su'sjrinkusieji 

p^įtalbų ęų didžiau
siu atsidėjimu. ;

Prakalboms užsibaigus, buvo 
statoina ir klausimai. Tuo, ži
noma, pasinaudoję poras ko
munistų. Vienok su‘ jais visa 
bėda yra ta, kad jiems pirmo 
j.e: vietoj p rupi išniekinti žmo
gų; kuris-nesutinka su jų nu
sistatymu. Kitaip sakant, jie 
visuofnet stengiasi išlieti savo 
tulžį. Be niekur nieko tie bim- 
biniai išvadino Michelsona 
“kraugeriu”, “fašistu4” ir dar 
kitaip. Pasmerkė už tai, kam 
neprotestuoja prieš Hitlerį ir

---- tikro proletariato, kurį pa
gamina didelė industriją. To
dėl Lietuvoje beveik ųėjra ir 
dirvos visokioms riaušėms bei 
revoliucijoms.

Laimingas kraštas. Dabarti
nė valdžia rūpinasi ir deda vi
sas pastangas, kad padarius 
ūkininkių užganėdintais ir pa
siturinčiais.

Ūkininkas
gyvenimo rato ašis. Viskas su
kasi apie jį. Ūkininkui gerai 
— visiems gerai, 
blogai — kenčia 
va.

Valdžia šiandien
dirba, kad iš lietuvių padarius 
pamokytus, 
dirbius-ukininkus, 
kaip Danijoje, Švedijoje ir ki
tuose kultūringuose kraštuose.

Daug jaunimo dabar lanko 
aukštesnes danų, švedų ir bel
gų ūkių ir pramonės mokyklas 
valdžios lėšomis.

Jau matosi daug teigiamų 
rezultatų ir pilnai galima ti
kėtis, kad neužilgo Lietuva 
kultūriniai prisilyginus virš- 
minėtiems kraštams.

Neigiamos ir 
filosofijos rukai, 
tų, jau blaškosi, 
deda susiprasti, 
žodžiu, civilizuojasi ir kultu- 
rinasi visais atžvilgiais.

Lietuva ir pasaulio krizis.
Nieko stebėtino, kad šian

dien Lietuva priguli prie tų 
jų pasauly kraštų, kūrintos 
saulinis krizis beveik nėra 
lietęs.

Lietuvos litas laikosi tvirtai 
ir stipriai, ir tokios ekonomi
nes suirutės, vargų ir demo
ralizacijos, kaip kitur, Lietu
voje dar nejaučiama.

Apart Lietuvos, šiandien su
lyginamai gerai laikosi dar 
Finliandija (Suomija) ir Pie
tų Afrika.

Ot, jums neblogas dalykų pa
vyzdys. Man p. Gugio užklau
sus, ka pasakyti broliui Chi
cago j e, ątįgąkym’as bųyo(> trum
pas, bet^ daug retškĮancis: — 
“Pinigų neturime, bet bankru- 
tyti dar nėra reikalo”. Reiš
kia, dalykai balansuojasi.

Tas pats ir su Lietuva. Biu
džetas suvestas — ir viskas 
tvarkoje.

Tokių žmonių ir kraštų, ku
rie šiandien tuo galėtų pasi
girti ir pasididžiuoti, beveik 
nėra.

Beje, Lietuva skaitosi dar 
visų Baltijos kraštų bankie- 
rium. Skamba, kaip ir kokia 
tai pasaka, bet tai tikrenybė.

čigonai.
Iš lankų begrįždami, ant ke

lio prie 'senų milžinų dvaro 
medžių sutinkame du čigonu.

Ypatinga žmonių rase. Ne
gali gyventi ant vietos. Turi 
trankytis. Nomadų instinktas 
jutose dar stipriai ir giliai už- 
sitiko. Sunku pasakyti, iš kur 
čigonų rase paeina. Vieni fi
lologų ir antropologų mano, 
kad iš Indijos, kiti vėl, — kad 
iš Egipto. Na, tiek to. Manau, 
kad iš ten, iš kur ir mes visi.

Gražus 
neramių 
me veide 
stambiais 
kais.

Gyvai, 
tiktai ugninio ir lankstaus tem
peramento žmonės, jie pi.tolė 
prašyti p. Gugį jiems pavely
ti dvaro laukuose įsteigti sau 
buveinę dienai antrai.

Gttgis neleido. Man pasida
rė jų gaila, ir aš juos už
stojau. Matyt, kad dar dau
giau mano simpatijos pagau
ti, jie puolė prie manęs karš
tai pasakodami, kad vienas jų 
tik kų užbaigė Lietuvos ka
riuomenėje tarnybą, o jo bro
lis dar betarnaująs. Matyt, pa
ėmė mane už kokį tai Lietu 
vos kariškį. Nežinau, kiek jų 
pasakose buvo 'teisybės; aš vis
gi paėmiau jų pub^ Iš mano 
pastangų niekas neišėjo. Gu
gio atsakymas '-buvo 'galutinas 
ir griežtas — “ne’\

Vėliau ,Gugis man aiškino,

kirituringus žem 
tokius,

fatalistiškos 
atpūsti iš ry- 
LietUva pra- 
save pažinti

tri- 
pa- 
pa-

vyrai. Gyvų, juodų, 
akių pora bronzinia- 
su tankiais, ilgokais, 

blizgančiais plau-

kaip ta gali atlikti

Kaip sau norite, bet visgi 
smagu ir malonu yra žiūrėti
j Lietuvos išlavintus, švarius, 
jaunus, miklius ir disciplinuo
tus kariškius.

G ūgis kur tai nuėjo savo 
reikalais, o mes <su Laliu nu
važiavome prie gazolino sto
ties nupirkti gazo.

Gazolino stotys Lietuvoje 
tai beveik tokios, kaip ir Ame
rikoje. Tėmijau tarpe visokių 
kompanijų svarbiausios lai — 

so-“Standard”, “Sinclair” ir 
vietų aliejaus produktai.

Kaip matau,. šiandien visgi 
apie golfą sapaluose nieko 
jums pasakyti taip ir nebėga 
liu, nors tai prižadėjau. Bei

<

kia straipsnį baigti.^Aš ir taip 
perdaug - “Nau,-
j ienose’ saVo

.

O dabar tai visiems mano 
straipsnių skaitytojams, pažį 
stamiems ir pacientams — 
“Linksmų Ka^echyj ii> laimingų

Lįsį/l

Geriausių Linkėjimų su Kalėdomis ir 
Naujais Metais Visiems Draugams 

ir Pažįstamiems nuo

JULIUS RAKŠTYS
Michelsonas. Jis 

už tam tikrus pa- 
paprastai priimta 
medaliai. Bet, pa-

Nuo Bimbos kasdieninių po
terių tiems vyrukams, mąto- 
mai, viskas galvoje susimaišė 
ir pasidarė tokia revoliucija, 
kad jie nebežino nei ką kalbą, 
nei ką daro. Jiems tinkąpiai 
atšovė drg. 
pasakė, jog 
sižymėjimus 
duoti au’kso
reiškė jis, butų visai vietoje, 
jeigu žmonėms, kurie pasižy 
mi savo dideliu kvailumu, bu
tų suteikiami “asilo meda
liai”...

Suprantama, publika tuoj su
prato kam tai taikoma, ir tu 
rėjo gardaus juoko.

Buvo pakviestas dainuoti ir 
“Lyros” choras. Choro nariai 
savo susirinkime tą pakvieti
mą maloniai priėmė ir nutarė 
dykai dainuoti ir paremti so
cialistų prakalbąs.

Viskąs tyąr^oję. Choristai 
norėjo parodyti savo dėkingu 
mą socialistams, kurie visuo
met remia “Lyros” parengi
mus. Bet š(tąi dvi dienos prieš 
prakalbas atvyksta į pamoką 
choyo mokytoja ir pareiškia 
nariams, kad ji neis chorui 
diriguoti, jeigu prakalbų ren
gėjai jąi peąpmoįūs. $irdi, jei
gu norite, tai gaukite kitą di
rigentą, o aš dykai ten neda 
lyvgusiu.

Naujų* Metų!’- 
(Bus i au)

^*■7- »•.
—• —V.J ■

pa-
na-

AuAl 6236 So. Western Avenue
(Buvusi Jucius Restauracija)

kimi > imti ............. ■ ■ . .--gGeriausių Linkėjimų Kalėdoms 
ir Naujiems Metams nuo 

MR. ir MRS. WALTER YANULEVįCZ 
(Savininkai Viešbučio ir Užeigos)

SOUTH CENTRAL HOTEL
1245 So. Michigan Avenue

Tel. Victory 0626

Geriausių Linkėjimų su Kalėdomis 
ir Naujais Metais Visiems Draugams 

ir Pažįstamiems

BIRCH TAVERN
(A. J. BERŽYNSKIS)

2555 W. 63rd Street
Republic 4544

Geriausių Linkėjimų su Kalėdomis 
ir Naujais Metais nuo

JOS. RŪTA ir ANT KRIST
(LIETUVIŠKA UŽEIGA)

3712 So. Węstern Avenue

r?”’/

Brooklyn, N. Y
LSS 19 kuopos prakalbos gerui 

pasisekė

3712 So. vv estei-n Avenue *»•
mm rroirž'rrri'riti

Geriausių Linkėjimų su Kalėdomis
H ir Naujais Metais
O Velija w

g AUDITORIUM RECREATION CENTERSį
/ JULIUS JANELIUNAS, Sav. R

f* 3133 So.- Halsted Streetkuo puikiau- 
žmonių susirinko tiek,

Gruodžio 17 d. ivyko LSS 19 
kuopos prakalbos. Kalbėjo drg. 
St. Michelsonas, •“Keleivio” re
daktorius. !

Reikia pąsakyįi, jog vakaro 
programas susidėjo iš trijų da
lių. Pirmiausiai ^Irg, Michelso
nas kalbėjo temoje “Socialistai 
ir dabartinė depresija”. Po to 
sekė dialogas “Kapitalistas ir 
šmėkla“. Dialogą gana vykusiai 
išpildė brooklyniškis Michelso
nas su savo sunumi. Jaunasis 
Michelsonas parode itikrą lošėjo 
talentą, — ateityje iš jo susi
lauksime gabaus scenos darbuo
tojo. Trečioji programo dalis 
susidėjo iš dainų. Dainavo p. 
Stankūnas, o jam akomponavo 
p-lė Tamkiutė. Pono Stankūno 
dainavimas tiek publikai pati
ko, kad jis buvo'iššauktas net 
tris kartus. Viso sudainavo pen
kias dainas.

Į prakalbas publikos prisi
rinko pilna svetainė, — galėjo 
būti apie 400 žmonių. Nežiū
rint to, kad publika Ijųvo ga
na maišyta, bet užsilaikė itių 
pavyzdingai. Antru atveju4 drg. 
Michelsonas kalbėjo apie tai; 
kodėl socialištai įėgali susitai
kyti su komumstįis, o taip pat 
nurodinėjo bolševikų padarytas 
klaidas Rusijoje. /

Kalbėtojas rimtai ir be jo
kio įsikarščiavimo apibudino 
Ruklos ]

ne- . . . __ _ __ *.
malonų šposą tiek prakalbų 
rengėjams, ' tiek ir choro na
riams. Dėl jos užšišpyrimo cho
ras begalėjo dainuoti. Well, ta 
leidukė stengiasi bu'li populia 
riška ir tuo didžiuojasi. Vie
nok tokios rųšies poelgis ne
manau, kad jai išeis ant svei
katos.

Prie progos aš noriu 
brėžti, jog “Lyros” choro
rių jokių Ųudų negalima kal
tinti. Jie murną buvo prielan
kus ir drąugiški. Na, o kad 
jiems mokytoja iškirto šposą, 
tai juk ne jų kaltė.

Kaip ten neb.u‘tų, bet pra
kalbos pasisekė 
šiai.
kad kai kuriems teko ir sto
vėti. Aukų tapo surinkta $14. 
Po dolerį davė A. Daveskow 
ir A. Paškevičius; po 50 ceji- 
tų: M. Didvalienė, J. Naud
žius, J. Karpavičius, A. Krau* 
čiiiias. Likusieji sumesta smul 
kiąis.

šis parengimas aiškiai paro
dė, jog socialistai turi įtakos. 
Parode taip pat, kad rimtas 
prakalbas žmonės mėgsta. LSS. 
19 kuopa taria visiems prakal
bų dalyviams didelį ačiū.

Drg. Michelsonas buvo atsi 
vežęs 18 knygų, kurias parda 
vųiojo po dolerį. Ne tik visos 
knygos tapo išparduotos, bet 
dar' kai kurio užsimokėjo pi
nigus, kad vėliau butų tos kny 
gos prisiųstos. Parduota nema
žai ir brošiūrų. F. Lavinskas 
gavo “Keleiviui” tris naujuę 
skaitytojus; Reiškia, žmones' 
mėgsta skaityti.

Vakaro vedėjas atsiklausė 
publikos, ar butų pageidauja
mos kitos tokios prakalbos. Vi
si pakėlė bankas. Sekamu kak 
bėtoju tapo pasiūlytas adv. Ba* 
gOčiųs. Susirinkusieji pilniau
siai tam pritarė. ■

Po prakalbų draugų Tiške
vičių namuose įvyko vakarie
ne. .Drauges Tiškevičienė ir Čir,

^Wl Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų W 
į* Linkime Visiems Savo Draugams W

įr Kostumeriams

g BRIDCEPORT TIN SHOP AND S 
g ROOFING CO. S
2 HARDWARE H

3216 So. Halsted Street
' Tel. Victory 4965

INCORPORATED

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705—8167

GRAŽUS RADIO PROGRAMAS NEDĖLIOJĘ 
WCFL, 970 kilocycles, 1 vai. po pietų.

1

padėtį jr faktais pa- bul^kiėnė pagamino tikrai šaų- 
i’ėmė savo tvirtinimus, kad teiji iniiį vakarienę, 
žmonės neturi jokioš Jaisvčš ii Viso . -vaitaij- 7" "’f i ■ • 2 1 ■» •• ' i;žmones neturi jokios Jaisves ii

i • ' ’ » ... . 4
. -vakarienėje dalyvavo

■ . .................. : r...... j" ! u? .u" u... 1111 <

Pirkite Savo Kalėdinės 
DOVANAS

pas BERNICE DRESS ir 
LINGERIE SHŪPPE, Ine

3437 SO. HALSTED STREET
Ateikite ir pamatykite musų gražų rinkinį $ilkiuių dre- 
sių, apatinių rūbų, pančiakų, piršŲnių, paketbukų ir 
kitų gražių tinkamų Kalėdomis $lovųųų.

»F f. "'Ur' ’ , *

žemiausiomis ir prieinamiausiomis kainomis.
Atdara Nedėlioj ir Vakarais iki Jialėdm

"—r*"..................... , 'i ======— u



JUOKAI

Siūlo Naujausius

RADIOS Sunkesni lai

Del Kalėdų Dovanų

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

Ant lengvų

Kainos nuo

Castle Theatre
State prie Madison Street

BREMEN
EUROPA

Buk Naujų Metų 
Aviacijos .Bankiete

$20.00
Radios

pilną pasirin 
gerųjų išdir- 

R. C. A. Vic

$90.00 
mados, 
Radios

1439 S. 49th Courl
Telefonas Cicero 5927

Kaip Kauno darbi 
ninkai yra pasiren 

gę sutikti žiemą

1934 metų 
Radios

PROGRESS
FURNITURE CO.
3222-24-26 South 

Halsted Street

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ

ekonominės sun

1931 m e t 
Radios

programos kas 
11-tą valandą 

iš stoties W. G. 
kilocycles.

4179-83 Archer Avė 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

Nepaliaujamai nuo 9 vai. ryto 
iki vidurnakčio.

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę j 

LIETUVĄ

NETEKO SKILVIO, BET 
SVEIKAS

‘Thunder over Mexico’
Vieno didžiausių ekrano istorijoj triumfii

PEOPLES 
FURNITURE CO. 
KRAUTUVES 
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

$30.00 
tūbų Radios $

KAUNAS 
laikais darbo žmonių būklė nė
ra lengva. Visame pasauly at
sirado begalės bedarbių, kurie 
neturėdami darbo dažnai pri
verčiami prašyti turtingųjų iš
maldos ar šiaip bet kokios pa- 
gelbos. šitie sunkus darbo žmo
nėms laikai privertė daugelio 
valstybių vyriausybes daugiau 
rūpintis darbininkų likimu, jų 
būklės pagerinimu. Tuo reika
lu daug galvojama, daug dir
bama, bet tinkamos išeities, 
kad apsaugojus visus darbini n- Motina: “Tu žinai tą neduž- 

tamą žaislą, kurį tu davei Rc- 
ril jos gimimo dieną?”

Motina: “O, ne! Bet ji su
daužė su juo beveik visą ką 
savo kambaryje”.
(“Northern Daily Telegraph”).

J. Kaledinskas, J. Romanas, 
Vedėjai.

Krautuvė bus atvira rytoj 
nuo 10-tos vai. ryto iki 

4-tos po piet.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Duodame gražius Lietuviš
kus radio 
sekmadienį 
prieš pietus 
E. S.^ 1360

—Darbo ieškoti išeiname 
anksti rytą. Dažnai pasitaiko, 
kad apvaikšęioji visą miestą ir

Taipgi turime 
kimą ir kitų 
byščių radios. 
tor, Crosley, Majestic, Spar
to n, Stewart Warner, A t 
water Kent, Zenith ir kitų

Kitokie 
kur pasirinkti 

9.00 7

“Nevisuomet. Aš vaidinau 
kurčią ir nebylį elgetą ir žmo
gus davė man šcšius pensus, 
o kai aš pasakiau “Ačiū” jis 
Ibcpė mane suimti

(“Pages Gics

u rangovais susitarti 
nedirbame kelias die- 

ir jis priverstas grąžinti 
vėl j darbą. Uždirbame, 

su kitais darbinin- 
kiek daugiau, nors 

palyginus su praeiti- 
sumažėjo. Dabar jau 

musų darbų sezonas baigiasi. 
Per žiemą teks būti be darbo. 
Kitos rųšies darbo, šiais laikais 
ir nesvajojame gauti. Tokiu 
bildu vasaros uždarbis turi pa
dengti visų metų išlaidas ir, 
kaip jus manot, ar mes suVe- 
dam galus su galais? Tokio 
klausimo jus neturėtumėt net 
statyti. Užeitumėt į musų gy
venamą butą ir pamatytumėt, 
kaip mes, mūrininkai gyvenam. 
Labai skurdžiai, bet turėdami 
galvoj, kad kiti už mus dar 
daugiau; vargsta ir skursta, mes 
nenuliūstame.

Kanalizacijos darbininkas. — 
Apie tinkamą apsirūpinimą žie
mai netenka net galvoti. Musų 
uždarbis dabar labai mažas. Ką 
uždirbi, tą tuoj ir turi išleisti. 
Gyvendamas vienas dar galėtu
mei kiek geriau gyventi, bet su 
šeima, žiemos metu išvaikščio
jęs po visą miestą ir negavęs 
darbo, net negali pareiti namo, 
žinai kad namie vaikai neval
gę, o gal tik duonos plutą su- 
krimtę, laukia tėvo, kuris gal 
parneš ką nors geresnio. Bet 
dažnai vaikučiai nusivilia ir tu
ri eiti gulti užverktomis aki
mis ir nevalgę. Apie geresni ap
sirengimą ir šeimos aprengimą 
retai kada tenka pagalvoti. Kad 
nebūtų visai nuogi, tenka nu
eiti pas pasiturinčius žmones 
paprašyti senų rūbų, bet ir tai 
sunku gauti. Sunku dabar gy
venti. Jei nepasitaisys laikai ir 
mums neateis į pagelbą atatin
kamos įstaigos, bus visai blo
gai. Bet mes viliamės ir tik vil
timi gyvename.

Juodadarbis darbininkas, ku
ris nežino ką dirbs rytoj jau 
dabar neturi ką geresnio val
gyti ir apsirengti. Musų bend
radarbiui teko tokių darbinin
ką susitikti ir su jais kalbėtis. 
Neteko nė iŠ vieno išgirsti, kad 
jis pakankamai save ir savo 
šeimą aprūpinęs žiemai. Beveik 
be išimties visų veidai pageltę, 
akys įdubusios ir liūdni žvilgs
niai.

150.00
Atsilankykite z šiandie ar ry
toj, tamstų radio bife prista
tytas Kalėdom.
Krautuvės bus atviros rytoj 
nuo 10-tos valandos ryto iki 
4-tos valandos po piet.

Didele nuolaida už seną 
Radio.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

jei to negau- 
i — paval- 
darbininkui 

stojasi prieš akis pabadavimo 
šmėkla, kiekvienas kaip išma
nydamas stengiasi nuo jos pa
bėgti. Bet vienam, be valstybės 
ar visuomeninių organizacijų 
musų darbininkui sunku išbris
ti iš sunkios būklės, o taip pat 
ir visiems 
kios būklės

Darbo žmonėms aprūpinti 
Lietuvoje daug daroma. Dau
giausia rūpinasi savivaldybės, 
o paskutiniais metais tuo dar
bininkų būklės pagerinimu daug 
rūpinasi ir vyriausybė, pagaliau 
visuomeninės organizacijos. Ta
čiau, anot posakio, kepti kar
veliai nelekia i burną, užtat 
daugiausia savo likimu turi rū
pintis darbininkai patys.

Kaip musų darbininkai yra 
apsirūpinę žiemai? Į tą klausi
mą ieškojo atsako musų ben
dradarbis pačių darbininkų tar
pe. Čia dedame jų atsakus:

Mūrininkas
kai, kaip pirmiau buvo. Suma
žėjus statybai, aišku, ir mes 
turime nuo to kentėti. Darbo 
sąlygos taip pat pasidarė sun
kesnės. Daugelis rangovų ne
paprastai pradėjo mažinti die
nos uždarbį, bet nenusileidžia- 
me. Kiek turime jėgų stengia
mės savo reikalus ginti. Jei ne
galime 
geruoj u 
nas 
mus 
palyginus 
kais, dar 
uždarbis, 
mi, labai

Pirkite dabar ir taupykite 
Didžiausių Vertybių 

Krautuvėje

kils neprieinama, parbininkų 
socialinio aprūpinimo proble
mos sprendimas teigiamojon 
pusėn nepaėjo. Duodamas dar
bas neaprupina visų bedarbių.

Darbininkų aprūpinimo klau
simas dabartiniu metu Lietu
voje, kaip ir kitose valstybėse, 
labiau paaštrėjo. Ypač artėjant 
nedarbo laikui žiemai, kasdien 
atsiranda daugiau bedarbių, 
kurie vaikščioja po namus pra
šydami darbo 
na, prašo išmaldos 
gyti. Kiekvienam <

Chicagietis Joseph Krall, 33 
m., kuriam dėl didelio girtavi
mo tiek susitraukė skilvis, kad 
daktarai ji visai išėmė. Krall 
sako,, kad netekęs skilvio jis 
jaučiasi labai gerai, žarnos ge
rai maistą suvirškina ir dabar 
gali valgyti tokį maistą, kurio 
pirmiau visai negalėdavo val
gyti. Kadangi žarnose nedaug 
maisto telpa, tai jis turi val
gyti 6 kartus į dieną, kad alk j 
nuvyti. Dabar jis nejaučiąs jo
kio noro gerti ir rūkyti.

išalkęs grįžti namo be cento 
kišenėje. Pasitaiko, kad negau
name nė malkų supiaustyti, taip 
pat ir kitokio darbo. Dažnai su
sitinki toje pačio.]? vietoje ki
tus bedarbius ir tada, kas pir
mesnis — tas laimingesnis. Pa
leiskim, kad mums ir netruk
tų darbo, bet koks gi uždarbis. 
Sųpiaustai malkų metrą ir gau
ni 1,50 Ht. Dalinies su draugu 
pusiau ir kiek telieka? Į dieną1 
uždirbame nedaugiau 2,50—3 
litų, o tokių dienų nedaug. Kai-> 
bėti apie apsirūpinimą iš anks-I 
to žiemai netenka. Ne tie da
bar laikai. Daug dabar bedar
bių mieste, bet jų kadrą didina 
kaimų — provincijos darbinin
kai, kurie ateina miestan lai
mės ieškoti. Gal galėtų tokio 
dalyko kaip nors išvengti ?' 
Ypatingai sunku verstis gyvo-1 
nant su šeima. Butus ieškomos 
užmiesčiuose ir artimiausiuose 
kaimuose, kur jie nebrangiai 
kaštuoja, o kartais ir iš jų iš
meta, jei nesugebi sudaryti 
nuomos. Toks tai musų gyve
nimas. Vogti dar nesinori eiti, 
tai ir nešame savo dalelę, ko
kia ji mums yra uždėta.

Bendrai, reikia pasakyti, da
bar bedarbių skaičius yra žy
miai padidėjęs. Jų būkle, ne
tenka abejoti, labai bloga. Dar
bo biržoje bedarbių padaugėjo, 
kurių visų aprūpinti nėra gali
mybes, o ypatingai vyrų. Mo
terų bedarbių mažiau, nes jų 
pareikalavimas , nesumažėjo. 
Tarnaičių paskutiniu metu rei
kalaujama dar ir daugiau negu 
pirma. Todėl jos savo būkle 
jaučiasi patenkintos ir negirdėti 
tokių nusiskundimų kaip iš vy
rų bedarbių. —Ste Mkl.

Už Mažiausią Kainą 
Mieste!

Rusiška ir Turkiška Pirti 
DOUGLAS BATUS 

5514-16 W. R.OCSEVELT ROAP 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietam ir .drasko* vanos 
»wimming pool. 

Rnsiška ir turkiška pirtis raottumi 
teredomi* iki 7 v. v.

PILNI

KALAKUTU O fiT 
PIETUS OOC

TIKTAI NEDĖLIOJ
Puikiausi proga gauti kalakutienos, dressing, 
trintų bulvių, spanguolių koš?s, morkų su 
Smetona ir žirnių, pajuč, ice cream’o ar jello; 
kavos ar arbatos.

1934 metų mados, 
nacijos 
nu tik

vertės nauji Midgel 

1,0 $8.50 
vertės, nauji 5-kių

14.95
Philco Radio

1934 Metų Modeliai
Puikiausia, gražiausis ir ge- 
riausis radio markete. Da
bar Peoples krautuvėse ga
lima įsigyti už mažiausias 
kainas.

S. C. L
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinkn depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

N 22.50
1 ’175.00 

išmokėjimų

Pagalios
Chicaga turi progą pamatyti labiausia dis 

kusuojamą filmą Amerikoj —
Pradedant Pirmadieniu (Kalėdomis)

Gruodžio 25-ta
Išimtinas Chicagoj parodymas

Eisenstein’o

“Ar tos dvi moterys yra se
serys ?”

“Taip — pagaliau, viena 
yra, aš negaliu tikrai pasaky
ti, kaip kita”.

(“Nagcls Luestige Well”,
Berlin).

KALĖDOMS
PHILCO

RADIO
Tegul atveža

Peoples
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖ

vertės, naujausios 
S lubų Zenith

49.75 
mados Crosley

21.00 
mados Philco 

22.50 
kombi- 

radio s u gramafo-

38.50 
radios, desėtkai iš 

kaina nuo

175
LACHAWICZ IR SUNA1



NAUJIENOS, Chicago,. Iii

KĄ ŽMONĖS MAN©

kupinas

Nau
miške

Dėliai to

SIDABRAS

Robert

Jonas

tai tiek teliko iš

šaukimas

DU NAŠLAIČIAI

tai ir viskas. Jeigu valdžia imtų mušt

da ir šiandie tebevartoja sidabri

Ivanov

$7.00
8.50
1.75
1.25

$8.00 
4.00 
2.50

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

yra vartojama 
yra geresnė, o

savininkas 
Ričardas Joyce,

draugus ir gimines bei

Kada 
vartoti sidabri- 

pinlgų iš kito 
mokama auksu.

Bet niekuomet aš 
Vikin- 

Jie visuo- 
s u teikia didžiausį

, pasinaudodamas ta 
noriu per dienraštį

Sveikinu Dr. C 
Kasputi

Prezidento dekretu sidabras tapo paverstas “pini 
metalu, t. y. iš sidabro bus mušami pilnos ver

uzsi mąsčiau
Zigmonto Haw-

APRAŠYTA STALINO BANDI 
TIŠKI DARBAI

Prieš dvejetą metų Essad 
Bey paraše vokiečių kalba kny
gą “Stalin”, kurioje aprašyta 
dabartinio Rusijos diktatoriaus 
gyvenimas nuo mažų dienų iki 
1931 metų. Ji yra išversta į ke
letą kalbų
Knygos autorius, matyt, puikiai 
pažįsta Kaukazą, kuriame už
augo ir didesnę dalį savo am
žiaus praleido bolševikų parti
jos “generalinis sekretorius” — 
Soso Džugašvili, arba “tovarišč 
Kobo”. Jisai taip pat gerai ži
no Rusijos revoliucinio judėji
mo istoriją ir literatūrą. Jo pa
sakojimas yra paremtas dau
giausia patikrintais faktais ir 
ištraukomis iš įvairių spausdi- 
nių. Apie knygos herojų auto
rius paduoda taip pat įvairių 
dalykų, kurių jisai girdėjo iš 
artimiausiųjų Stalino draugų ir 
bendradarbių.

Skaitant Essad Bey knygą, 
kiekvienam, kuris sekė prieška
rinį bolševikų veikimą, dauge
lis faktų prisimena, kaipo se
ni, rusų;. revdliįičiniuosc rate
liuose daug kaitų diskusuoti 
dalykai. PaVyž'dŽitil, ths faktas,

šaukia mus,” tarė

giniu
tės doleriai. Tie smulkus sidabriniai pinigai, kurie da
bar yra apyvartoje, neturi pilnos vertės, nes prie si
dabro yra primaišytas žymus nuošimtis pigesnių meta
lų. Dabar bus daromi sidabriniai doleriai, kuriuose bus 
devynios dešimtosios dalys gryno sidabro ir tik viena 
dešimta dalis pigesnio metalo, vadinasi, tokia pat pro
porcija brangaus ir pigaus metalo, kaip ir auksiniuose 
piniguose.

Bet auksiniai pinigai yra išimti iš apyvartos. Ame
rikos doleriai yra, kaip sakoma, nuimti nuo auksinio 
pagrindo. Gal būt, kad auksiniai pinigai ir nepasirodys, 
kuomet sidabriniai doleriai jau bus paleisti apyvarton. 
Tokiu budu šalia popierinių pinigų turėsime sidabri
nius, o auksas bus laikomas federalinio iždo rūsiuose 
iki to laiko, kada Rooseveltas nutars grįžti prie auksi
nio standardo.

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
KOVOJA PRIEŠ HITLERIO 

DESPOTIZMĄ

pa teini j o ka
inus 
van-

GAVO MUŠTI — DEMOKRA 
TIJA KALTA

kuomet 
keičiamos 

yra dalis pavogtų 
Rusijos; valstybės banko 
Tas agentas buvo žino- 

bolševikų rateliuose vardu 
(tėtė). Francuzų po- 

suareštavo, patraukė 
atsakomybėn, ir jisai 

už vogtų pini- 
Nelaimingam 

paragauti kalė- 
kaip paprastam krimina-

kad Leninas su savo artimiau
siais vienminčiais stojo už val
stybinio ir privatinio turto plė
šimą partijos reikalams. Rusi
jos socialdemokratų partija 
griežčiausiu budu atmetė tokius 
“kovos” budus, visai teisingai 
lygindama juos prie banditiz
mo. Tačiau Lenines nežiūrint 
to, kad jisai pats per ilgus me
tus priklausė socialdemokratų 
partijai ir turėjo jos nutarimų 
laikytis, pasislėpęs nuo parti
jos centro komiteto, organizuo
davo “eksus” (ekspropriacijas) 
ir įgytais plęšimo keliu pinigais 
papildydavo savo frakcijos ka-

“Labai gaila, tamsta, kad 
mes pražudėm antrą krovinį. 
Tai tą aš tarėjau- gaivoje”, at
sake kapitonas. O kaš liiik pa
rako ir šratų 
teks 
trūksta 
tojau Livesey, jog 
mums geriau be to vieno žmo
gaus”.

Ir jis pažvelgė į numirėlio 
kūną, vėliava uždengtą. < ■■

Lygiai tuo laiku uždama bei 
staugdama prabėgo aukštai 
virš tvirtovės stogo patrankos 
kulka ir nupuolė miške toli 
nuo mus,

“Aha!” 
dykit, ši 
berneliai, jau ir taip

Vyriausias Lenino padėjėjas 
tuose banditiškuose žygiuose 
buvo “tovarišč Kobo” — Džu
gašvili, kurį bolševizmo tėvas 
vėliau praminė Stalinu. Pirmas 
didelis banditiškas žygis, kurį 
atliko Stalinas, buvo užpuoli
mas ant pinigų transporto Tif- 
lise, 1907 <m. vasarą. Tie pini
gai buvo gabenami iš Petrapi
lio į valstybės banko skyrių 
Tiflise. Stalinas su savo gauja 

I užpuolė vidury dienos vežimą, 
kuriame buvo vežami pinigai, 
bombomis užmušė sargybą ir 
pasigrobė 341,000 rublių.

Viename fašistų šlamštelyje 
pasakojama, kad po šimtapro
centinių tautininkų vakarienės 
Brooklyne, kada svečiai vėlai 
naktį skirstėsi namo, tai būrys 
valkatų užpuolė “veikėjus Gagą 
ir Andruškevičių”. Kas juos 
užpuolė ir sumušė, girdi, neži
nia; bet esą nesunku spręsti, 
iš kur vėjas pučia.

Sprendžiant pagal vėją, kalti 
esą — demokratijos šaliriinkaį!

O greičiausia, ne demokrati
ja kalta, tik prohibicijos panai
kinimas.

Grąžinus apyvarton auksą, Amerikoje bus pinigai, 
paremti dviem brangiais metalais, kitaip sakant, Ame
rika turės bimetalizmą. Mums atrodo abejotina, kad 
tokia pinigų sistema butų sveika. Jeigu auksas ir si
dabras bus lygiai vartojami, kaipo pinigas, tai bus sun
ku palaikyti pastovią pinigų vertę. Sakysime, padidė
jus sidabro gamybai, šis metalas atpigs. Tada sidabri
nių pinigų vertė bus mažesnė, negu auksinių 
žmogui reikės mokėti skolą, jisai norės 
nius pinigus; o kada jisai turės gauti 
žmogaus, tai jisai norės, kad jam butų

Senas patyrimas rodo, kad jeigu 
dviejų rūšių pinigai, kurių viena rųšis 
kita blogesnė, tai geresnieji pinigai iš apyvartos išnyks
ta (nes visi nori juos laikyti), o pasilieka blogesnieji. 
Tai yra vadinamas “Gresham’o įstatymas”.

Koks gi buvo prezidento tikslas, išleidžiant tą dek
retą apie sidabrą? Vyriausias tikslas, matyt, buvo pa
tenkinti vakarines valstijas, kuriose yra iškasama daug 
sidabro. Tų valstijų gyventojai, be to, seniai reikalau
ja “pigių pinigų”. Auksiniai (arba auksu paremti) pi
nigai jiems atrodo “perbrangųs”, nes jie negali jais at
mokėti savo skolas, padarytas gerovės laikais. Jie ma
no, kad pinigai, daromi iš pigesnio metalo, turės ma-

kas, žinoma, yra iliuzija. Pigesnio me-

Jo tikroji pavardė — Vallach. 
Bet šiandie jisai y va pagarsė
jęs po kitokia pavarde. Ne tik 
bolševikai; bet ir “buržuazinis 
pasaulis” pažįsta draugą Papa- 
šą-Vallachą po pavarde Litvi- 
novo, garsaus sovietų diploma
to ir užsienių reikalų komisaro.

I 1 ■ '

Stalinas atliko ir daugiau 
panašių “revoliucinių” plėšimo 
žygių. Jisai padare su dvejetą 
draugų hold-up’ą viename ban
ke, šiauriniame Kaukaze. Pini- 

. gai, pagrobti tame banke buvo 
paslėpti krosnyje kambario, ku
riame buvo apsigyvenę tie trys 
bolševikiški didvyriai. Vienas 
Stalino padėjėjų, nežinodamas, 
kad jie tenai padėti, užkure 
krosnį, ir pinigai sudegė. Tuo
met Stalinas ir jo draugai nu
tarė “atsigriebti”, idant parti
jos vadai neįtartų jų pinigų 
pasisavinime, ir apiplėšė pašto 
traukinį, kuris ėjo iš Rostovo 
i‘ Kaukazą. Jų grobis buvo ke
letas maišiukų aukso. Bet dalį 
grobio nukniadkė Stalino ben
dradarbis, dalyvavęs toje ėkspe-. 
dicijoje, po vardu 
(tikroji jo pavardė pasiliko ne
žinoma). Dvylika metų vėliau 
tas asmuo už “partijos apga
vimą” buvo nužudytas.

Anot knygos autoriaus, ma
žesnių plėšimų Stalinas yra at
likęs nesuskaitomą daugybę. 
Bet jisai visuomet buvęs “tei
singas” ir ištikimas sąvo virši
ninkui Leninui. Viską, ką jisai 
pavogdavo arba su ginklo pa- 
gęiba išplėšdavo, jisai atiduo
davo “vadui”, kuris tais pini- 
gaiš užlaikydavo gyvenusius 
užsieniuose savo bendradarbius 
(ir, žinoma, pats iš to gyven
davo) ir leisdavo literatūrą 
‘ ‘proie taria to š vie ti m ui”.

Kadangi Kalėdoms ir 
jiems Metams besiartinant yra 
priimta sveikinti savo pažįsta; 
mus 
linkėti jiems visokių gėrybių 
tai ir aš 
proga, noriu per 
“Naujienas” pasveikinti Dr. C. 
Kasputį.

Nors asmeniškai aš jo nepa
žįstu, bet visvien drįstu vadin
ti jį broliu ir kietai paspausti 
jo dešinę.

Esu jam labai dėkingas už 
tuos straipsnius, kurie telpa 
“Naujienose” bendru vardu 
“Vikingų Keliais Lietuvon”. Tu
riu pridurti, kad aš labai džiau

giuosi, kad mes lietuviai turi
me tokįų žmonių, kaip' Dr. C 
Kasputis, kuris yra 
gražių minčių ir nesišykšti su 
mumis tomis mintimis pasida
linti.

Dažnai nuo’ kasdieninių dar
bų bei visokių kitų reikalų aš 
jaučiuosi pavargęs 
tenka kai kuriuos “Naujienose” 
telpančius straipsnius praleisti 
neskaičius 
nepraleidžiu neskaitęs 
gų Keliais Lietuvon 
met man 
smagumą. Nepaprastai vaizdin
gi ir gyvi Lietuvos aprašymai 
duoda progos užsimiršti ir nors 
mintimis persikelti į tėvynę ir 
vėl aplankyti tas vietas, kurios 
mano širdžiai yra taip artimos 
ir brangios... —Wm-. Staupickas 

I Mihvaukee, Wis.

tarė kapitonas, “šau- 
mano 
mažai

(Tęsinys) <
“žinoma, taip”, atsakė ka

pitonas, krapštydamas galvą, 
“ir daleidžiant didėlių dovanų 
iš Dievo apveizdos, tamsta, aš 
sakyčiau, mes esam beveik 
pražuvę”.

“Kaip ,jųs galvojat?”, aš pa
klausiau.

Tas didelis grobis susidėjo, 
ant nelaimės, daugiausia iš 
500 bumaškų, sunumeruotų, 
pradedant numeriu AM 62900. 
Buvo sunku tokias stambias 
popierąs paleisti apyvarton, 
ypač kad valdžia paskelbė pa
vogtų banknotų numerius. Su 
pagelba inžinieriaus Krasino 
(buv. bolševikų ambasadoriaus 
Londone, dabar jau mirusio) ir 
Vienos artistės numeriai tų po
pierinių pinigų buvo perdirbti, 
ir daugumą jų Lenino agen
tams pasisekė iškeisti. Bet vie
nas jo agentas pateko į polici
jos rankas Ęaryžiuj 

į jį suuodė, 
penkšimtines 
Tiflise 
pinigų 
mas 
“Papaša 
licija jį 
teismo 
buvo nuteisi 
gų vartoj im 
“Papašai” te! 
jimo. 
listui

“Trans-Atlantic Information 
Service” paduoda tokią žinią:

Vokietijos slaptoji policija 
“Gestapo” savo oficialiame ra
porte praneša, kad Saksonijos 
sostinėje Dresdene jai pavyko I 
susekti platų požemines social
demokratų organizacijos tinklą. 
Ištremtieji socialdemokratų va
dai, kurie dabar gyvena Pra
hoje (Čekoslovakijoje) ir lei
džia laikraštį “Der Neue Vor- 
waerts”, užmezgė ryšius su 
darbininkais Vokietijoje ir su
darė gerai sutvarkytą mašine
riją to laikraščio platinimui.

“Nacių” žvalgybai netyčia 
pasisekė sugauti vieną didelį 
slaptos socialdemokratų litera
tūros transportą. Pasirodo, kad, 
nežiūrint visų Hitlerio šnipų,' 
socialdemokratai buvo įsteigę 
“tabako importo kompaniją”, 
kuri turėjo pasisamdžiusi dide
lę vietą savo ofisui ir nuolatos 
gabeno literatūrą, šmugeliuoda- 
ma ją per sieną geležinkeliais, I 
garlaiviais ir sunkvežimiais. I 
Įdomu, kad “nacių” policija ii-! 
gą laiką nieko negalėjo suuos
ti apie tą socialdemokratų vei
kimą, ir tas darbas gal butų ir 
šiandie nesutrukdytas, jeigu 
nebūtų padaręs klaidos vienas 
tos “tabako kompanijos” agen
tas. Per jo klaidą pasienio mui
tinės viršininkuose kilo nuo
žiūra, kad transporto pakuose 
esą kas tai paslėpta; jie atida
rė pakus ir surado uždraustą 
literatūrą.

Hitlerio “Gestapo” giriasi, 
kad šis ir kiti “marksistiški są
mokslai” jau dabar esą likvi
duoti, bet tikrumoje ji yra su
sirūpinusi tuo, kad socialdemo
kratai sugebėjo, nežiūrint visų 
žvalgybos pastangų, pasiekti 
plačias darbininkų minias Vo
kietijoje..

teturite parakė!
Antras bandomas jau ge

riau buvo pataikytas ir patran
kos šūvis pukritb užtvaroje su
keldamas debesis smėlio, be 
nieko datigiad nesugadinda 
mas.

Kapitone, tarė prokuroras, 
“musų namas yra beveik ne
matomas iŠ laivo. Tai, tur 
būt, į vėliavą jie taiko. Ar 
nebūtų išmintingiau nuleis vė- 
lihvą žemyn?”

“Lai pktaiko į vėliavą!” 
šuktelejb kapitonas. “Ne, tam- 
stisįfaŠ tai nendleisiu vėliavą”; 
i F, jiiih ištarus tuos žodžius, aš 

visi pritarėm 
buvo ne tik 

geras nu- 
t; tai buvo geras nu

sistatymas taipgi, nes parodė 
musų priešams, kad mes neat- 
bojom jų šaudymo.
į Ištisą vakarą jie neperstojo 
lyg perkūnas trankyti. Kulka 
pO kulkos praūžė arba neda- 
šiekė musų arba išdraskė 
smėlį musų užtvaroje. L 
buvo priversti šauti taip aukš-

Užcieakymo kainai
Chicago je — paltu:

Azotams
Pusei metų ....._________ ...
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiams_____ _
Vienam mineaiui ----------

Chicago] per iineiiotojuij 
Viena kopija .....--——
Savaitei —_________ ——
Minėsiu! ______________

Suvienytose Valstijose* ne Chicagoj. 
paltu t

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tai, jog patrankos kulka nu
puolė be jėgos ir pasinėrė 
smėlyje. Mums nereikėjo bi
jotis kulkos atšokimo; ir nors 
viena krito pro stogą ir į grin
dis, bet mes greitu laiku pri
pratom prie tokio arklių žai
dimo ir nedaugiau tepaišėm, 
kaip žaidirtio sviediniu.

“Tai vieną gerą, daiktą tu
rimi iš to viso 
pitbiias 
greičiausia nieko nėra 
dens pakilimas jau turėjo lai
ko nuslugti; mūšų reikmenys 
turėtų bud neapsemti. Reikia 
liuosnorių, kurie nueitų ir at
neštų kiaulieną”.

Gray’jus ir Hunter’is buvo 
pirmi. Gerai apsiginklavę, 
jie paslapčiomis išlindo pro 
tvorą; bet tas pasirodė bever
tė kelionė. Sukilėliai buvo 
drąsesni, negu mes manėm, 
arba jie daugiau pasitikėjo Iz- 
raeliaus šaudymu. Nes keta
is ar penki jų buvo užimti ne
šime musų reikmenų ir brai
dė nešdami daiktus į savo lai
velį, kuris buvo netoli; 
yienas jlį palaikė laivelį pa
krypi md prieš srdvę, irklu už- 
duodahias į vandenį laiks nuo 
1 liko. SilVer’iš sėdėjo užpa
kaly laivelio ir daVė įsaky- 
iiius; ir kiekvienas vyras turė- 
jjo po šautuvą iš jų pačių slap
tingo sandėlio.

Kapitonas užrašė į savo už-
- i^ašų knygą ir štai pradžia to
- Užrašo:

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 
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The Lithuanian New» Pub. Co.» Ine.

1739 South Hahted Street 
Tekphoae Canal 8500

' Editor P. GRIGAITIS

žiau vertės
talo eina didesnis kiekis į tų patį pinigą, negu bran 
gaus metalo,
dolerius iš geležies, tai jie butų toki sunkus, kad jų ne
būtų galima nešioti kišeniuje.. Bet pinigo vertė nepasi
darytų mažesnė.

Be to, kad Rooseveltas norėjo duoti subsidiją si
dabro kasyklų kompanijoms, jisai veikiausia turėjo 
galvoje da ir kitą tikslą. Dauguma šalių Azijoje — Ki
nai, Indija, ir t. t!
nius, o ne auksinius pinigus. To priežastis, gal būt; yra 
menkas darbo produktingumas ir bendras tų šalių ne
turtas. Suaugęs vyras Azijoje uždirba tik keletą centų 
per dieną. Auksu saikuojant tą jo uždarbį, pinigas butų 
toks mažas, kad atrodytų, jogei žmogus nieko neuždir
bo. Todėl tenai vartojama kasdieninėje apyvartoje va
ris ir sidabras.

Norint su toms šalims vesti prekybą, yra paran
kiausia vartoti sidabrinius pinigus, prie kurių tenai vi
si žmonės yra pripratę. Galima numanyti todėl, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia ėmėsi vykinti šitą reformą 
pinigų sistemoje, norėdama išplėsti savo prekybinius 
santykius su Azijos kraštais. Užmezgimas ryšių su so
vietų Rusija ęia Amerikai galės nemažai padėti,

Pagalios, sidabro remonetizacija sudarys platesnę 
papėdę pinigams. Su pagelba sidabro Rooseveltas ga-» 
lės išleisti daugiau pinigų, tai yra, suma pinigų uišsi- 
pus”: bus įvykinta dalina infliacija, kurios taip trokšta 
farmeriai ir kiti nusigyvenę žmonės.

Subacription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outride of Chicago 

x'$8.00 per year in Chicago
8c per copy______________

Entered as Second Clase Matter 
March 7th 1914 at the Poct Office 
of Chicago, Iii onder the act of 
March ftrd 1879

Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų, Sala

tai mums irž- 
Bet maisto mums labai 

taip trūksta, gydj- 
gal būt, jnhnau,' mes 

įjam. Nes i 
itVirtas,’ jūreiviška 
įsiteikimas

“Aleksandras Smailei!, virši 
įlinkas; Dovydas Livesky, lai 
vo gydytojas; Abraomas Gray 
dailydės padėjėjas; Jonas Tre 
lawney, 
Himter
Vininko tarnai bei žemės dar 
biniiikai, 
tikimų laivo darbininkų — te
turėdami maisto dešimčiai 
dienų mažomis porcijomis, iš
lipo ant ralos šiandie ir iškė
lė Anglijos vėliavą ant tvirto
vės Tūtų Saloje. Tanias Red- 
r’uth’as, savininko tarnas, že- 
riičs darbininkas, sukilėliipnu- 
šautas; Zigmontas Hawkins, 
kajutų jaunuolis- 

Ir tuo laiku aš 
apie vargšo 
kilis likimą.

Parigirdo 
mes pusės.

“Kas nors 
Himter is, kuris buvo dabok 

Bet jie leje.
(Bus daugiau)

■ ? ’ <■ .



Kampas Van Buren and Ashland Blvd

Visas pelnas lakūno

Įžanga-VIENAS DOLERIS

SKANI VAKARIENE ir UŽKANDŽIAI ir alus veltui, 
didelis ir įdomus programas, siurprizai, muzika šokiams 
iki trijų ryto, daug margumynų. i

Juozo R. James-Janušausko
TRANZATLANTINIO SKRIDIMO NAUDAI

V AL. VAKARE
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvos Naujienos

884425 So. Fairfield Avė

Pod

Sporutos nepasisekimas

žiaurus tėvas

MADOS MADOS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Wexberg, Ine
Kuomet

stos

2913 GERIAUSIOS KLOTIES IKI PAT GALUI

CASTILLIAN CASTLE Geriausia kas yra vyskių ir vynų srity.
geros

Nathan Kanter44444444'44441444444444444'44

per krutini

^Gražiausia užeiga 18-toje apielinkčj(Vardas dr pavardė)

(Adresas)

GARSINKITES “NAUJIENOSE(Miestas ir valstija)

dėl Vietų tru- 
mokyklas esą

Paišlynio km. 
ūkininkas Si

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

4707 So. Halsted St
Tel. Yards 0801

Nebėra vietos Kauno 
pradžios mokyklose

THE DICE CLUB
749 West 31st St.

— veik išimtinai tik 
komitetas tesulėkė į 

Vienas agronomas

Dar vienas inž. A. Snio 
gos bendradarbis

dūlyje, 1908 South Halsted St.
Wexberg turi pasirinkimą į- 

vairiausių gėrimų: vynų, deg
tines, krupniko, likerių, ets. ,

(Apg.)

Suknelė ir naujoviško 
keistom bet 

rankovėm

1247 So. Cicero Avė. H
i 44 4 4 44'4 444'474'4444 44 4 4 44 4 4 4 4

Jums visuomet prisirengęs patarnauti. 
Atsilankykite į jo biznio vietą, kur ra
site didelį ir Įvairų pasirinkimą deg
tinės ir vyno. O Jūsų senas draugas 
žydukas suteiks jums širdingiausi Pa~

* tarnavimą.

pigumo iki 69c, 
Viskas likerių, 

sirupų srity.
specializuojame^ 
su šeimynomis.

Baro Nėra

mis klampi bulviena.
Premijų paskirstymas šuke

le nuomonių skirtumą ne tik 
pačių organizatorių tarpe, bet 
dar labiau' tarp pačių joj ėjų ir 
publikoj.

Biržų vadinamas visuomeni
ninkas dr. Mikelėnas taip pat 
ne mažiau įdomią už pačias 
tos dienos iškilmes pasakė pra
kalbą.

Įsteigta 1904

1904 So. Halsted St.
CHICAGO

John F. Skorpik, Sav. jįA
1947 West 47th Street H

4$ Phone Lafayette .‘1632 CHICAGO, ILL.
u 4 a 4 i < 4 i itaaa<444 a< rra

r vėliau krito iš varpinyčios 
(apie 15 metrų aukščio) že 
mėn. Nors K. Podrigaila turi 
73 metus amžiaus, bet vis tik
tai neužsimušė, b u* v o pastebė
tas ir nugabentas j apskr. ligo
ninę, kame rasta, kad ranka 
viena išlaužta ir šiaip smarkiai 
prisitrenkęs, nuo pusiaujo vi
sai nesivaldo. K. Podrigaila 
dejuoja, kad jis negalėjęs visai 
užsimušti, o vis vien gyvenimo 
nesą. Perkam, parduodam ir mainom namus, lotus ir farmas. 

Inšiurinam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies 
Nepamirškite, nes tai jums yra svarbu žinoti.

nesugrupuo- 
nei pa

rų n gtynėms vieta 
—vie- 
vieio-

KAUNAS.—Pašto ženklų a- 
feros bylą toliau rutuliuojant 
išaiškintas dar vienas Sruogos

IV Užlaikau visokios rųšies gėrimų, taip-Sc 
gi gaminu geriausius užkandžius prieina-^ 
momis kainomis. Mandagus patarnavimas,& 
«raži vieta‘

Nepamirškite aplankyti našliukę (CorneBS 
[■L JBI UP an(l see me sometime). SS

644 N. State Street v Rf
1 Tel. Delaware 3962 |į$
J® 3® 0® <8® J® 5® tJ® ^® 5®«® J® J® 38® <8® .8® 8® 8® 5® 8® 8® 8® 8® 8®

bendradarbis, tai p. Vasiliaus
kas, kuris, Sruogai esant di
rektorium, buvo Kauno centra- 
linio pašto vyr. kasininku. Sa
vas kasininkas ir bendradarbis 
Sruogai buvo būtinai reikalin
gas darant pašto ženklų apy
vartas ir suvedant atsiskaity
mą.

Kai pirmoji “klaidingų” pa
što ženklų byla iškilo, Vasiliau
skas buvo nuo kasininko pa
reigų pašalintas ir paskirtas 
ekspedicijos skyriaus viršinin
ku, o nuo lapkr. 1 d. atleistas 
pensijon, o vakar areštuotas ir 
uždarytas kalėjimai!.

tėvų, kurie gyvena nors ir pu
sė metro už miesto ribų.

Laikraščiuose buvo rašyta, 
kad miesto savivaldybė įsteigė 
dar kelis naujus komplektus, 
kuriuose bus mokinama popiet, 
bet mokytojai, matyt, dar ne
paskirti.

Tad kur leisti vaikui mo
kytis? Ar į privatines mokyk
las, kur reikia už mokymą mo
kėti? Rodos, nemaža, ypač su
lenkėjusių, taip ir daro — lei
džia savo vaikus į privat. len
kiškas mokyklas.

2913 
do apsiaustas, su keistom bet gra
žiai išrodančiom rankovėm. Suk
nelė gali būt su ilgom arba trum
pom rankovėm. Sukirptos mieros 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

šiais metais, kaip niekuo
met dar, Kaimo m. pr. mokyk
los pilnutėlės mokinių: kom
plektuose net po 60 mokinių. 
Atsižvelgiant į mokinius ir į 
mokytojus taip, be abejo, netu
rėtų būti.

O dar ne visi vaikai pradė
jo mokytis; yra tokių, kurie 
dar tarnauja provincijoje ir 
tik vėliau pradės lankyti mo
kyklą. Taip pat, be abejo, yra 
nemaža ir tokių, kurie dėl įvai
rių kitokių priežasčių mokyk
los nelanko.

taipgi

1411 Milwaukee Av
Vynai 

bonkai. 
vynų ir

Mes 
pirklyba

18 APIELINKe 
prohibicija įėjo galion 1919 me 
tais, Wexberg, Ine., turėjo ant 
rankų 400 statinių degtinės ir 
vyno. Per 12 metų laikė gė
rimus sandėliuose. Dabar, kuo
met prohibicija panaikinta, tas 
senasis “štofas” buvo sumaišy
tas su geros rūšies jaunais al
koholiniais gėrimais ir yra par
duodamas Wexberg, Ine., san-

PANEVĖŽYS.—Kostas 
rigaila. esą dėl sunkaus gyve
nimo sugalvojo padaryti sau 
galą, todėl įlipo į Panevėžio 
senamiesčio bažnyčios varpiny-

Užlaikome gražią aludę, kur visados randasi 
rųšies degtinės, skanaus alaus, 16 uncijų stiklinės, i 
veltui gerų užkandžių.

Sav. VERONIKA WALUSH ir ALEKSAS RUZGUS

Taipgi esu savininku SMITH’S PALM GARDEN, 4177 Archer Avė. 
(Kampas Richmond ir Archer Avė.)

Užlaikau geriausio alaus, .šaltų ir karštų užkandžių. Turiu Įtai
sytą vėliausios mados gražius “steam table”.

Turiu Įvairiausios rųšies “Irnported ir Domestic”.
Taipgi paranduojam salę vestuvėms, baliams ir kitokiems susi

rinkimams arba pasilinksminimams.
Užeikite j

EMMA’S BUFFET
UNION BAR

Spalių m. 15 d. Biržuose įvy
ko taip vadinamas viso apskri
ties raitųjų sulėkimas — “Vy- 
tijos” sąskridis.

Negalima keletos žodžių ne- 
pasisakyti apie Biržų apskr. 
raitųjų “sporutininkų” pasiro
dymą, kuris buvo panašus dau
giau į tragią komediją, negu' 
i rimtumą.

Rengėjų informacijomis, bu
vę užsiregistravę dalyvauti ar
ti 30 žmonių, tačiau aikštėje 
tesimatė tik iki 20 raitelių. Ir 
žiūrėkime 
rengimo 
tą sportą 
(komit. narys) atsiuntė visus 
savo bernus raitus, keli biržie
čiai mokytojai ir tikrųjų ūki
ninkų belieka tik keli! Paga
liau ne mažiau įdomios ir pa
čios rungtynės 
ti arkliai nei pagal ugi 
gal veislę 
taip pat visai netinkama 
tomis kietas kelias —

linkiu visiems savo seniems ir nau 
jiems draugams ir kostumeriams.

Atsiminkite, kad jūsų

ŠINKAIČIAI 
šinkaičių vals. 
mas Ignatavičius su žmona su
silaukė keleto vaikų. Po kurio 
laiko Ignatavičius apsirgo ma
nija, kad vienos mergaitės tė
vu* esąs ne jis, o kažkoks pa
šalietis donžuanas. Ignatavi
čius neva įtartino tėvo mer
gaitę pradėjo mušti, kankinti 
ir visaip skriausti. Pagaliau
praėjusį pavasarį, parinkęs
progą, l’/į metų savo mergai
tę kumštimis pribaigė.

Būdamas Rasėinių kalėjime 
jis rašė savo žmonai slaptus 
laiškus, liepdamas pamokyti 
kitus vaikus gerai liudyti.

Tardomas ir teisiamas Igna
tavičius kaltu iieprlšipažino.

Teismas žiaurų žmogų nu
baudė 6 metus sunk, darbų ka
lėjimo.

Mes sugrįžome atgal į sa 
vo seną krautuvę patar 
nauti jums, kaip tarnavo 
me praeities dienose.

WEXBERG’S
INC.

J. ĘAVOLIAUSKAS
Užlaikome gražią aludę geros degtinės ir skanaus alaus

Linksmų Kalėdų Linkime 
$ Visiems Savo Draugams 
| ir Daigstomiems 

| B. PUŽAUSKAS 
! Lietuvių Užeiga
E Geras alus ir degtine

Be to, šiemet 
kirtno į miesto 
visai nebepriimamą vaikai

VERTA IR NAUDINGA 
DOVANA DYKAI VI
SIEMS MUSŲ KOSTU

MERIAMS

I Smith’s Palm Garden i 
^4177 Archer Avenue Tel. Lafayette 2235^-

rnmmmii4 4 4444 <
^ŠVENTĖMS PIRKITE DEGTINES, VYNUS IR ALŲ PAS AŽUKASj*? 

fi AUBURN TAVERN H
S 3301 Aubiirn Avenue H

Barrel whiskey ir 16 skirtingų rūšių bonkų kokybių
$1.00 Paintei ir aukščiau. 

% BB1 Alus $2.75. Palikite Orderį iš Anksto. W
LINKSMŲ KALĖDŲ — LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Žuvis už dyką kiekvieną Penktadienį, šeimynai Įėjimas.

Lietuviai norintieji įsigyti geros degtinės malonėkite atsilanky-^ 
f®ti pas mane, o busite patenkinti geru patarnavimu ir žema kaine 
^Kiekvieną pėtnyčią dykai iš žuvies gardus pietai.

144 4 4 4 4 4 4 44 4444444'444444444 
į* LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ W 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

144 4 444
įj LINKSMŲ KALĖDŲ IR
2 LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ R

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

- JOE MARKUS TAVERN
LjjUžlaikome visokios rųšies degtinės importuotos i 

šalies. Taipjau ir skanaus alaus.

* 2408 W. 71st St. prie Western Avė
1'44'44'4444444444444444444-44'4

UI Linksmų Kalėdų Linkiu Visiems Draugams 
tS ir Kostumeriams

70 metų senis iššoko iš 
varpinyčios, bet ne- 

užsimušo

f'4444 444444 4444444 44'4 4 4 4 4 44į* LINKSMŲ KALĖDŲJ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo DraugamsfT . ir Kostumeriams

2 6227 So. Ashland Avenue W
2 CHICAGO, ILL. g
įlt>''4'-4'4>^4'4''4'4444'4't44'4'4r4'44''a^

g 645 West 18th St. »
g Tel. Canal 2594 w

W4'444'l'444’444'4'44Mtt3ar«11'41 
8, LINKSMŲ KALĖDŲ W

ir LAIMINGŲ NAUJŲ ‘METŲ
Visiems Draugams ir Kostumeriams W

g CHAS. MIKUTCKIS TAVERN S 
]e. Užlaikome^geriau-H 

,01 sios rųšies degtinę, skanų alų ir gerų užkandžių. ĮZl 
671 W. 18th Street H

M Tel. Canal 9753

LINKSMŲ KALĖDŲ ĮH
H ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ , W

Visiems Draugams ir Kostumeriams

E P. VAIČIŪNAS TAVERN S
^Užlaikome geriausios rųšies degtinę, vyną, skanų alųU#k 
W ir gerus užkandžius;
H 1800 So. Peoria Street S’

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia {dedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No. ................ 

Mieors

Į4T4 44'44'444'44444 4-'44447444'44r442 LINKSMŲ KALĖDŲ2 IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g
Linkime Visiems Savo Draugams

ir Kostumeriams



šeštadienis NAUJIENOS, Chicago, UI.

TheEnglishColiiinn

The Season’s Greet 
ings

Merry Christmas, Happy New 
Year! — friends, colleagues, 
rivals, et ai.

Upon reviewing the past 
year, the K R’s feel pleased and 
happy, and sincerely wish that 
all other clubs feel the šame 
contentment in the outeome of 
the events and activities that 
they sponsored this past year.

Likewise, we express a hearty 
wish that the coming year 
bring success to all of our and 
your undertakings!

Nor, mUst we forget to ex- 
tend the cheeriest of greetings 
to the Editors of NAUJIENOS 
who so congenially grant us 
this spase for our “English 
Cohimns”.

The retiring officers of the 
K R’s—Mrs. Benedict Lenkart, 
President; Miss Josephine 
Schultz, Vive-President; Marie 
Slaters, Secretary; and Birute 
Briedis, Treasurer — all 
serve an ovation for their 
tiring loyalty throughout 
past year.

And let us bestow the best 
of wishes for the 1934 K R 
officers, who are... būt wait, 
you will hear more aboUt them 
after they are inslalled at the 
next K R meeting.

Did 1 mention the 1934 
officers? Well, whatever I do, 
I mušt also speak of the Dance 
Committee, vvhich, as you al- 
ready kno\v, is made up of the 
flaxen-haired trio: Cecilia Ma
ros, Chairman, vvith Anna Kai- 
ris and Helen Pilkis assisting.

Lašt week, a certain “Bye- 
Bye” announced a few details 
about the K R Winter Carui vai 
to be held Saturday 
Febriiary 3, būt she
learned that there will 
celebrated guest at our dance. 
Yes, folks, 1’11 announce the 
name in a later article.

Just vvatch these columns 
elosely! There is a contest 
beį\veen “Bye-Bye” and myself 
as to which one will discover 
the greatest number and the 
most interesting details about 
the K R Winter Carui vai.

Meanvvhile, Merry Christmas, 
Happy New Year! See you at 
the Carnival.—K. R. Newsie.

de-
un- 
the

evening, 
hadn’t 

be a

Specialiai Kalėdų 
Švenčių Lietuvių Ra- 

dio Programai
Progress Furniture Co. krau

tuve duos gražų koncertinį ra
dio programą, specialiai 
kinta Kalėdų šventėms, 
susidės iš šio sezono 
muzikos ir kalbų.

pritai- 
kuris 

dainų,

JONAS MIRONAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gruodžio 22 dieną, 3:00 valan
dą po pietų 1933 m., sulaukęs 
53 metų amžiaus, gimęs lae- 
tuvoj. Amerikoj išgyveno 29 
metus. Paliko dideliame nuliu-, 
dime moterį Agotą, sūnų An
taną ir podukrę Valeriją, po
sūnį Steponą, augintinę Oną 
Lukošaitę ir gimines. Prigu
lėjo prie šv. Antano Parapi
jos Cicero 13 metų, taipgi Vy
rų ir Moterų Sąjungos. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2500 West 
45th Street.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 26 dieną, 8:00 vai, 
ryto iš namų i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu 
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jono Mirono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnūs, Podukrė, 
Posūnis, Augintinė ir 
giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Juozapas Eudeikis ir 
Tėvas. Tel. Republic 8340.

Dainuos p. H/ BartĮ^h, O. 
Skevėriutė, J. Romanas, Pro
gress Radio kvartetas, duetas 
ir kivi. Todėl, kas mylite pa
siklausyti tikrai gražaus ir ne
paprasto radio programo, ma
lonėkite nepamiršti užsistatyti 
savo radio rytoj, nedėlios ry
ta, 11-tą, valandą ant stoties 
V/CES., * 1860 kilocycles.

Senas Petras pildo ir 
Kalėdų Dieduko 

įsakymus
Atneša jiems geriausių Kalėdų 

dovanų

P-lės Elvira ir Dolores Bag
donaitės, 4514 South Paulina 
street, tyliai pakukždėjo Kąlė- 
dų Diedukui į ausį, kad jis pa
dovanotų jų tėvukui M. Grikįai, 
4444 South Campbell avenue 
Kalėdų dovanų, užrašydamas, 
dienraštį “Naujienas”.

Taigi, Kalėdų Dieduko patar
nautojas p-nas Maironis, 2500 
West 45th Street, kur išlaiko 
bučernę ir grosernę, tuoj aus už 
telefono ir pašaukė “Naujie- 
nas”, Canal 8500 ir pranešė 
apie tai Senam Petrui. O Senas 
Petras, gavęs orderį, tuojau su 
“flet tajeriais” 60 mylių į va
landų nuskubėjo įsakymų išpil
dyti.

Lai lai būna pavyzdys ir ki
tiems, kad laikraščio prenume
rata yra geriausia Kalėdų do
vana.

Norintieji užsirašyti ar už
rašyti “Naujienas”, nepamirški
te pašaukti Seną, Petrą, CANal 
8500, o jis jūsų prašymą tuo
jau išpildys. —Senas Petras.

Kalėdų vakarą Cice
ro Raudonos Rožes 

Klubo balius
CICERO.— Cicero Lietuvių 

Raudonos Rožės Pašalpos Klu
bo Kalėdinis balius įvyks Kalė
dų vakare, gruodžio 25 d., Lie
tuvių Liuosybūs svetainėje, 
kampas 49th Ct., ir 14th Street.

Klubas kviečia visus, kaip klu- 
biečius, taip ir pašaliečius, skait
lingai dalyvauti vakare. Klubo 
nariai, kurie negavote įžangos 
bilieų, kreipkitės prie valdybos.

Tarp biznierių • -------
18 APIELINKĖ.—čia. beveik 

neliko didelių krautuvių, bet 
visgi užsilikusios pradeda ge
riau gyvuoti, o be to, atsidaro 
ir naujų.

“Klein’s Corner” krautuvėj 
2000 South Halsted Street, mer 
tai laiko kaip gyvuoja, bet jaiji 
turi daug pasitikėjimo pirkėjų 
tarpe, šioj krautuvėje galimu 
gauti įvairių rūbų ir šiaip vi
sokių reikmenų. Kainos žemos.

(Apg.j

JUOZAPAS KATAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 21 dieną, 8 valandą 
ryto 1933 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Telšių apskr. 
Pavadenės parap., Barzdžių 
kaime. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime 2 brolius Liudviką, Leo
nardą, seserį Jįevą ir švogerį 
Antaną Berneckius, pusbrolį 
Petrą Katauskį ir gimines, o 
Lietuvoj 2 broliu Viktorą ir 
Joną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4605 So. Hermitage Ave^ 
Eudeikio koplyčioj. *

Laidotuvės įvyks antradienį 
grubdžio 26 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juęzapo Katau- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paąkutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo, švogeris, 
Pusbrolis ir gilinės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

Paul Rūbens, krautuvhinkAs, 
kuris buvo apleidęs šią koloni
ją, grįžo atgal. Kaip žinia, jis 
per daugelį metų šioje apieįjn- 
kėje buvo čeverykų biznyje, 
2001 South Halsted Street. 
Kam reikalingi čeverykai, tas 
gali gauti juos pas Rubens pri
einamomis kainomis. Patarna
vimas geras. (Apg.)

švenčių Sukaktuvėms 
BRIDGEPORT.

Metų sukaktuvių proga Boston 
Shoe Store, 3435 South Halsted 
Street, duoda dovanų visiems 
pirkėjams. Moterims— gražų 
rankinį ridikiulj, o vyrams “am
žiną degtuką’’. Tos dovanos 
bus teikiamos tik iki Kalėdų.

Vedėjas H. Poticka reiškia 
didelę padėką ;liteuviams, ku
rie lanko Boston Shoe Store l’ž 
jų draugiškumą. Jis yra pasi
rengęs visuomet jiems gerai pa
tarnauti. (Apg.) —Žvalgas.

Dvyliktų

Kur galima gauti 
Naujų Metų Ba
liaus bilietus

Naujų Metų bilietus galima 
gauti sekamose vietose:

J. F. Budrick, 3417-21 South
Halsted street ir 3343 South 
Halsted street.

* Progress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted street.

Peoples Furniture Company, 
4179 Archer avenue.

A. G. Kartanas Pharmacy, 
2557 West 69th street.

Nąpdd’s Bakery,
69th street. .

Wm. J. Kareiva, 
Paulina street.

Universal Klube, 
33rd street.

Ramova Laundry, 821 
35th street.

J. Ewaldas, 840 Wcst 
street.

Stanley Mąrtinkiį's, 3340 So.
Halsted street. -. ■

J. Neffas, 2435 
vitt street.

A. Miščikaitienė, 
Morgan street.

Justinas Macke-Mackevičius, 
2324 South Leavitt street.

“NAUJIENOSE”, 1739 So.
Halsted street.

Drovers Trust Savings 
Bank, Mr. Stungis, 42nd ir So. 
Halsted St.

John P. Gregg, 6859 So.
Western Ąye.

Roselande bilietus galima gau
ti nuo pp. A. Narbuto, p. Puč- 
koriaus ir kitų, taipgi Balčiū
no svetainėje.

Northsidėje—p. K. čepukas,.....   ——..... *  
I I 2 įį"" — —- — - ,k . '

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

2424 West

4644 South

812 West

F. Bulaw ir daugelio kitų. Be 
to, privatiški asmenys įvairio
se miesto dalyse bilietus plati
na. Pirkite juos iš anksto.

Ciceroj bilietus galima gauti 
pas A. Rudinską, 1624 South 
49 Ct., K. P. Daveikį, 1518 So. 
48 Ct., Frank Lukoševičių, 
1333 So. 48 Ct. ir pas C. Genį 
raštinėje, 4917 West 14 St.

Bilietai $1 asmeniui. Vaikams 
50c.

2,500 vaikų šiandien 
bus ‘NAUJIENĄ sve
čiais Teatrinėj Parėj
Minios jaunų lietuviukų ir lie

tuvaičių užpildys Ramova ir 
Milda teatrus.

West’

331’d

‘South Lea-

3121 South

Ačiū!
Aš noriu tarti didelį ačiū Dr. 

C. Kaspučiui už rašymą “Vi
kingų Keliais Lietuvon”, o 
taip pat “Naujienų” redakto
riui P. Grigaičiui už tų gražių 
raštų tąlpinimą.

Dr. . Kasputis labai gyvai ir 
teisingai sugeba aprašyti įgy
tus įspūdžius iš savo kelionės 
Lietuvon.

Už tuos savo raštus jis tik
rai yra vertas didelės pagarbos.

Tai ne tik mano nuomonė, 
bet, ir daugelio kitų. “Vikingų 
Keliais Lietuvon” gražiai ap
rašyti vaizdai ilgai pasiliks mu
sų atmintyje.

Tad dar kartą ačiū!
Suvalkietifi.

“Naujienos” šiandien suloš 
Kalėdų Dieduko rolę, kuomet 
jos suteiks 2,500 “Naujienų” 
skaitytojų ir visų lietuvių tė
vų vaikams Kalėdų dovaną — 
teatrines ”pares” Ramova ir 
Milda kinomatografuose, Brid- 
geponte.

Ir saldainiai, ir “cowbojai” 
kovoju su indėnais, ir indėnai 
plėšią nuo “cowbojų” skalpus, 
ir “vilenas” su dideliais ries
tais ūsais, ir graži heroine, ir 
herojus, ir Mickey Mouse. ir 
daugelis kitų šiandien lauks tų 
vaikučių, kad juos palinksminti 
per kelias valandas ir padėti 
užmiršti laikinai tiems tą skau
smą, kurį kai kurie jaunieji 
jaučia, kuomet žino, kad Kalė
dų Diedukas šįmet jiems nie
ko neatneš, nes tėtė nedirba...

“Parės” prasidės 11 valandą

ryto abiejuose teatruose. Vai
kai ir motinos, kurios atsives 
vaikus, prašomos būti prie te
atrų kiek anksčiau, kad seansus 
butų galima pradėti laiku, ir 
kad prieš 11-tą nebūtų didelis 
susikimšimas prie teatrų.

Saldainiai bus dalinami vai
kams po seansų, kuomet jie ap
leis teatrus. Prie tvarkos palai
kymo ir saldainių dalinimo pa
sidarbuos 8-ios “Kultūros Ra
telio” nares su p-le F. Sadaus
kaite priešakyje, p. Nora Gu- 
gienė ir p. M. Jurgelionienė.

“Naujienose” bilietų Jau ne
bėra, todėl vaikai, kurie nepa
sistengė jų gauti iš anksto, tu- 

palikti neatsilankę į “parę”.rėš

ATSIPRAŠOME!

apieVakar tilpusioje žinioje 
pp. Petrulių kūdikį, turėjo bū
ti pasakyta, kad susilaukė Pet- 
ruliutės”. Be to, pp. Petruliai 
gyvena Orland Parke.

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiu»i 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospecc 1930

A. MONTVID, M. D.
Weit Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brnnswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniai* pagal susitarimu.

3335 So. Halsted St
T.l BOULEVARD 9159

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegyste ir to-t 
liregyst{. Prirengia teisingai akinius^ Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mai su ehktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. VąlandOS nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį i Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaipjbuvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 z SęutK, Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

B—mm—BS—MBB——

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarush

Pbysical Therapy
55 Midwife 

6109 South Albanų 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems rcika- 

SsMari'fee 
CHICAGO, ILL.

Tel. Yardfs 1829

DR. G: SERNER
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aku 
> Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto
8

Siunčiame Gėles per Telegramą 
visa pasauli

po

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

i f fiirfikk lln ■ b KbUUmIiIIV
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

ntranm

Sftniaiisi Lietuvių Graboriai Chicagoje 
Eudelkiaus ypatiškas patatpaviriias yra patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų. — yippiptėįis Lietuvis Gra^ęrius vartojantis modernišką, elektros 
varomą, karąboną sy šoninėm durim. — Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau. 
pų^u la^tuvėąę, -r tpa^$įte - .

834į0, ir p^itiktįęijęi^.

Juozapas Eudeikis irTėvas
5340 So. Kedzie Avė.

Visi telefonai: REPUBLIC 8340 
(Neturime ląrylių su firma tuo pačiu vardu) v

ir

J. F. BADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščian 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 18ZZ> St. Tek Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangu*.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572 
J. Liūtevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.
............................................... ................................. F..............i............ ........................... .......

1 ' 1 ! I ' 1 : , y.i •ijį, ' f, • . H ■! ,•(*.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St,
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tįl. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavicli ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja > laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu, busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, Ui. 
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T«l. REPUBLIC 3100

Phone Hemlock 2061

Buk Naujų Metų 
Aviacijos Bankiete

Mes mokame $C>0 cash už $100.00 
Lietuvos Bonus.

ANDERSON, PLOTZ 
& CO., Ine.

29 SO. LA SALLE STREET

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.
i

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Park 3395
Vai. — 9 -—12 ryto. Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

Setadieniais sulig sutarties.

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ..
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

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

Valandos: l— 3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulis: sutarties 

2403 W. 63rd St„ Chicago

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis sulig sutarties. 
CHICAGO. ILL.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnį ir patogesnį vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boolevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th & Halsted Su.) 

Ofiso vakandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30
Nedeldieniaii pagal sutartį

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th V Halsted Su.) 
Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniai* pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer avM kamp. Franciscoav.

A. K» Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westtrn Avtnus 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:
‘ nuo 9 iki 11 valandai ryto

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvąirųs Gydytojai

DR. HERZMAN
- IS RUSIJOS - 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. “

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Ugdė Patk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

, CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaiky ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street 

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2-^-4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iš šverita- 

niais 10—12 dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland A ve. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell Bt. 
Tel. Republic 9723

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas .

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telnfonaii State 7600; vaisndoa 9—B

W. gide: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PsatedSUo. Berodo* Ir Pėtny&o* v»k. S iki B 

Telefonai Canal 61M
Namai: 6459 S. Rockvrell Sh*e*i 

Otnrnliiko, Ketverro |r Bubatoi »ak. f Ud | 
K«d*fo*M BnpntMe 900B



CLASSIFIE D ADS
Automobiles

avenue

PRANEŠIMAI

Tik da-

Bojalos testamento

»»»»»»»» »»»»»»»»> NORTGAGE BANKERS

Tel. CANal 5668

Už va

Radios

PAKVIETIMASFederal Meat Markais
RADIO Spaitis

THEATRE
35th

Tel. Crawford 5573

THEATRE
31-ma ir South Halsted St.

DYKAI-DYKAI-DYKAI

Atdara Vakarais, Atdara Sekmadienį

1 Svaro Baksas Šviežių Saldainių Už Dyką 
Su Kiekvienu $1.00 ar Viršesniu Pirkiniu

EXTRA 
grosernė, 
garądžius 
dada pigiai 
Lowe Avė.,

kaip 
kus.

KALĖDINIS 
PARDAVIMAS

ALTASS s k y r i a us 
darbas Ciceroje ei

na pasekmingai

[. Real Owners 
S. Dearborn St.

farsus Romansas
In Penthouse

Real Estate For Sale 
Namai-Žcme Pardavimui

REAL ESTATE
Bizni* pamatuota* teisingumo

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

3631 SO. HALSTED STREET
1949 SO. HALSTED STREET

2119 W. CERMAK RD. (22 St.)

malonu 
šaunios

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
’Tki*i Pardavimu)

Halsted Street

Kalėdos greit praeis, tad reng 
kimės Naujiems Metams

LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPI
JA rengia Balių Kalėdų vakare 
gruodžio 25 d., 1933, Parapijos Sve-

šėimininkes gaus

Prisirašykite i musų apnik* 

TEL. LAFAYETTE 1083

$10.00,
$10.00, F. Sai-

jie bus geresni už 
kad jie švelniau 
atneš laimę, pasi-

Nebuvę įrodymų prieš 
kaltinamuosius

plėšikai apiplėšė M. S 
algyklą 18 apielin

Parsiduoda bučernė ir 
4 ruimai pagyvenimui ir 

pigi renda. Parsiduo- 
Pamatykite vietų, 3808 

Tel. Boulevard 6502.

Kam nėra malonu pasiklau 
syti Kalėdinės muzikos, gies 
mių?

P. CONRAD
PHOTOGRAF1STAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj

< Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Velionis Juozapas Katauskis 
bus laidojamas antradienį.

CHRYSLER 1931 Regai Sedanas, 
įrengtas su 6 vielų ratais. Karšiu 
vandeniu apšildomas. Skrynia užpa
kaly. 6 ply tairai kaip nauji, šva
rus Duco ir Whipcord apmušalas. 
Karas atrodo ir bėga absoliučiai 
kaip tų dieną, kada aš pirkau jį. 
Reikalas pinigų priverčia mane pa
aukoti ji tik už $225.

3317 W. Byron Street 
Įsi Apt.

NAUJA 1934 Philco Radio, kol 
dar jų išteks, $42.50. Midvvest 
Radio Store, 6136 So. Halsted St., 
Englewood 2600.

PARDAVIMUI alinė prie gaivaus 
vieškelio; užpakaly fornišiuoti kam
bariai gyvenimui.

7013 So. Westem Avė.

švenčių Linkėjimai jį
Visiems Bendrai V

| 35th STREET »
* BEER GARDEN |

J. MASKALIUNAS, Sav.H 817 W. 35t<h Street 
m šiuo sveikinu visus savo draugusis 
Ji r Pažįstamus su Kalėdomis ir K 

Laimingais Naujais Metais 
«»»»»»»»»»»»»»>»»»?

18 APIELINKf
bar paaiškėjo, kad pereitų sek
madienį keli plėšikai užklupo 
lietuvio M. S. Bisturio, 1142 S. 
Canal Street, valgyklą-užeigą ir 
pavogė apie $300 pinigais, pus
antros dėžės degtines ir dau
gelį kitų smulkesnių daiktų. 
Viso nuostoliai siekia apie $700.

Mėgindami išgauti informa- 
nuo savininko ir kitų kur 
paslėpti pinigai plėšikai

CICERO. — Kaip jau bu
vau rašęs, pas mums ALTASS 
rėmimas dar neįsisiubavo, bet 
visgi kruta ir atrodo, kad greit

ALAUS “cooleriai” ir “work 
board”, puikiausio darbo. Kai
nos labai prieinamos, darbas 
garantuotas. Stakas pasirinki
mui visuomet ant rankų. Pa
taisome ir permodeliuojame.

ARTS TIN SHOP

Kurie turite klapatus su morgičials 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerą patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P.
Protective Ass., 115 
Room 421, Chicago,

Organizacijos privačiai asme
nys aukauja antram skridimui

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome fi- 
r anka s ir langams užlaidas. 7017 So. 
Westem Avė. Republic 5730, Chica-

Štai, SLA. 301 kuopa pa
aukavo visų penkinę; Lietuvių 
Kareivių Draugystės 
N. Jonikaitis 
helis, stambus biznierius, sto
ja narių eilėn, užsimokėdamas 
$2.00 per N. Jankų. O-gi, kas 
čia nežino Antano Miliausko.. 
Jis irgi ALTASS narys, dėvi 
aukso ženklų. Vėliau žada tap
ti garbes nariu.

Aš nuo savęs linkiu visiems 
savo kolonijos lietuviams link
smų Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų, idant jie 1934 butų 
visiems našesni ir laimingos-

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

J narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos Tia- 
riais yra vien lietuviai ir. visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budji. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

ko radio ir rakandų krautuvė, 
3417 S. Halsted st. ir taipgi 
auksinių daiktų krautuvė, 3343 
So. Halsted st. bifs atdaros ne
dėlioję per visų dienų iki 6 vai. 
vakaro. Dar turėsite progos 
nusipirkti dovanų Kalėdoms. S.

Jis buvo 63 melų amžiaus 
Spėjama, kad mirė širdies Ii-

The Bridgeport 
Knitting Shop

Neriam plonus ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, merginų 
ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas dėl mo
terų ir vyrų. Taisom senus svede
rius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, III
Prie Normai St.

Phone VICTORY 3486

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
mažo namuko 120 ekerų ūkė Wis- 
consine. Apie 70 akerų dirbamos že
mės, kita — ganykla; 6 kambarių 
namas, nauji budinkai su visais įren
gimais; 14 karvių. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės ANNA LUKAS, 3820 
So. Lowe Avė. Busiu Chicagoj tik 
vieną savaitę.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
•kausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė,

Lietuvis sutrintas 
sunkaus anglių 

troko; mirė

18 A(f>IELINKE 
buvo pranešta, gruodžio 18 d. 
kriminaliam teisme teisėjo Alle- 
gretti jury pripažino nekaltais 
graborių J. F. Radžiu, 668 W. 
18th st., p. J. FRadžienę ir 
adv. Geo. Slifka, Jprieš kuriuos 
buvo daromi užmetimai ryšy su 
mirusio A. 
reikalu.

Antanas 
Radžiu už 
gyveno, 
ir savo

Grane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

KLEINO KAMPINĖJ KRAUTUVĖJ
2000 So. Halsted Street

Didelis pasirinkimas tikrų Parker 
išdirbvstės rašomų plunksnų su 
paišeliais ir atskirai. Moteriškų 
ir vyriškų rankinių Laikrodėlių; 
taipgi daugybė visokių gražių spil- 
kučių ir gintarinių dalykų parsi- 
duos už pusę kainos, KALĖDŲ 
DOVANOMS. Aš taipgi atsakan
čiai pritaikau akinius.

Ramova Jewerly 
Company 

Karolis Nurkaitis

Keli 
Bisturio 
kėje.

DAUG ŠILUMOS, mažai peleftų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

Širdingai kviečiu visus Chicagoj ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Dovanos visiems atsilankiusiems.
Jūsų Žydukas patarnaus jums 

mandagiai.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0801

T0WN OF LAKE
kar ’Postgraduate ligoninėje mi
rė lietuvis Juozapas Katauskis, 
45 metų, 4816 So. Wenitworth 
avenue, kuris kiek, laiko atgal 
buvo sunkiai sužeistas anglių 
troko.

Velionis, 
vadinamoj 
tica”, bet 
Town of

Bojala dirbo pas 
janitorių. Tenai ir 

Jis dažnai įsigerdavęs 
gyvybę statydavęs į 

pavojų. Dažnai jis vos-vos išsi- 
gelbėdavęs iš po automobilio 
ar gatvekario raitų. Jis ir suti
ko nelaimingą mirtį, nes spė
jama, kad žuvęs po automobi
liu ir vėliau buvęs įmestas j 
kanalą.

Del jo paliktos apdraudos ki
lo nesusipratimai, inkriminavi
mas, etc., ir graborius Kadžius 
su kitais buvo patraukti teis
man už “konspiraciją”. Bet įro
dymų jokių nebuvo ir neradusi 
jokio pamato kaltinimams, ju
ry visus išteisint’ t’Me bylos už
vedimo prisidėjo Lietuvos kon
sulas Chicagoje A. Kalvaitis su 
advokatais. —J. L ?

Aš, jeigu busiu sveikas, gy
vas, tarnausiu jums kaip ge
riausiai išmanydamas. Jeigu 
kas turite kokį reikalą ar nuo
tykį, pašaukite mane per 
“Naujienas”. Visuomet atsi
liepsiu. Tos brangios “Naujie
nos” tarnauja visiems. Visi 
remkite jas ir rengkites prie 
jų 20 metų Jubiliejaus.

“N.” Kasėjas.

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III

kuris, 
esame tikri, bus pasekmingas.

Tokius metus reikia atatin
kamai ir sutikti. Niekur kitur 
negalima tinkamiau ir gražiau 
tai padaryti, kaip tik atsilan
kius Naujų Metų sutiktuvių ir 
aviacijos baliuje, kuriame da
lyvaus tasai lakūnas, besiren
giąs j didelę kelionę, ir kurio, 
t. y. baliaus, visas pelnas yra 
skiriamas jo kelionės naudai.

Kas gali patį sklidimą tamp
riau surišti su tais Naujais Me
tais, kaip tas balins, į kurį at
silankę jausis, kad linksmin
damies, kartu su lakunu sutik
dami, sveikindami 1934, tuo 
pačiu laiku su centais, dešim
tukais ar doleriais prisideda 
prie kelionės įvykinimo, neju
čiomis deda į vienetą aeroplaną, 
su kuriuo kelione bus įvykinta.

Jau buvo daug kalbėta apie 
balių: kad Monarch Brewing 
Company padovanojo rengė
jams, Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantinio Skridimo Sąjungai, 
30 statinių alaus; kad Stasys 
Drigotas, Drigot Bottling 
Works, savininkas, 5114 South 
Knox avenue padovanojo visą 
reikalingą “popsą”* kad kiti 
aukuoja reikalingus valgius, 
etc.; kad jame dalyvaus dau
gelis žymių svečių, apie kuriuos 
bus pranešta sekančią savaitę; 
kad bus parūpintas geras ir 
didelis programas; kad visi ga
lės valgyti kiek tik norės vel
tui; kad veltui gaus ir alaus; 
kad muzika šokiams gros iki 
3-jų rytą; kad visų laukia įdo
mus siurprizai. Ir taip toliau, 
ir taip toliau...

Štai, programe dalyvaus: 
“Pirmyn” choras su visais so
listais, etc., dainininke A. S. 
Steponavičiene, Genovaitė šidiš- 
kiutė-Giedraitienė, S. Rimkus^ 
K. Pažarskas, daugelis kitų so
listų; šokėja p-lė Aleksiutė, Vy
tautas Beliajus su savo šokėjų 
grupėmis, etc. Visus kur čia su
minėsi.

Vienu žodžiu, vakaras bus 
nepaprastas, tokio parengimo 
ikišiol niekas nerengė ir niekur 
kitur taip linksmai nesulauksi
te tų 1934 metų, kaip Ashland 
Boulevard Auditorium, Vau 
Buren ir Ashland kampas. 
Įžanga asmeniui tik vienos do
leris. Vaikams 50 centų.

Bukite!

Kankino lietuvį Bis 
turį, kad išgauti 

iš jo pinigus

Staigiai mirė širdies 
liga Jonas' Mironas

BRIGHTON VARK. — 9-ių 
metų mergaitė Onute Mironas, 
valgomųjų daiktų krautuvėje 
vakar po pietų rado savo tė
vą — Joną Mironą, 2500 West 

negyvą, gulin-

MUZIKA, MUZIKA. Kam reika
linga muzika vestuvėms, parems, 
baliams ir kitoms iškilmėms, aš su
taisau orchestras iš visokių instru
mentų. Grojinani visokius šokius, 

lietuviškus, taip amerikoniš- 
Dėl susitarimų šaukite: 

Lafayette 1347 
FRANK KUZMARSKIS, 

2635 W. 39 Place,

Be IMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
bodv pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai, 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd StreeL 
Alus, užkandžiai ir legališka aegtint 

Užkviečiu -visus.
A. J. BERŽYNSKAS, 

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.5 3; Hacking $8.00; Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

BAXTER, MYRNA LOY 
GRUODŽIO 23

“S. O. S. Iceberg”
t ROD LA ROCŲUE, LĖNI 

RIEFENSTAHL, GIBSON 
G0WLAND 

Sekmadieni, GRUODŽIO 24 
Santa Claus dalins vaikams 

saldainius.
“Power and the 

Glory”
su SPENCER TRACY ir 

COLLEEN MOORE 
GRUODŽIO 25 ir 26

cijų
yra 
juos kankino, degino padus ir 
mušė. Kuomet savo atsiekė, vi
sus surišo, o patys spruko lau
kan.

Furniture & Fixtures
_______ Rakandai-Įtaisai _______
PARDAVIMUI 2 šildomi pečiai ir 

vana. 1448 N. Wood St, 3rd floor.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

............—  —1 ‘"."Al"' f................. |  

Dunne Coal Company, 51 st ir 
Federal sts. Gruodžio 9 d., j jį 
įvažiavo anglių trekas, prispau-> 
sdarhas jį prie sienos ir sutriuš
kindamas krutinę. Pagulėjęs 
kurį laiką ligoninėje, velionis 
mirė.

Jis bus laidojamas antradienį 
šv. Kazimiero kapinėse. Kūnas 
pašarvotas J. F. E Lideikio kop-

Ave, Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 
25c. Kviečia

Klebonas kun. S. Linkus 
ir Komitetas.

eriausių Linkėjimų Kalėdoms jį 
Naujiems Metams, Draugams jį 

ir Kostumeriams nuo jį 
jį 

GEO. JAKUBONIS ir g 
KAZ. VENKUS «

Daktaras
Kapitonas 

Pa«auliniame kare

ŠVIEŽIAS CLUB STEIKAS 4
svarui ..................................... ■

ŠVIEŽIOS ŽĄSYS 4
svarui ...... ............  ■

GARDŽIOS ANTYS 4
svarui ..... ...............-................ *

MINKŠTAS POT ROAST 
svarui ......... ...............

NETIRPINTI TAUKAI • b, svarui ......... ............................
MINKŠTAS LIESAS PORK ROAST 

svarui ...——.....-.........
MILWAUKEE DEŠRUKES 

svarui ..........................
ŠVIEŽIA VARŠKE NUO FARMŲ 

svarui.... .......................
SVIESTAS NUO FARMŲ 

svarui .,........ .................
GERI KIAUŠINIAI

; tuzinui ................. ..................
MINKŠTAS SULTINGAS
ROUND STEIKAS, svarui

Pasibaigė J. J. Rad 
žiaus, Radžienės, ir 

Slifkos byla

‘Saturdays Milions’
YOUNG, LEILA HYAMS 

GRUODŽIO 23 
taipgi komedija 

“Leave it to Dad”
Atsilankiusios 
puikia Kalėdų dovaną “O-So-Ėzy” 

Mapą, Kena ir Rankeną 
Gruodžio 23 d. tiktai

“The Kennel Murder
Case” 

su WILLIAM POWELL 
GRUODŽIO 24 s 

Santa Claus dalins saldainius vai
kams — tik ta dieną.

“Bombshell” 
su JEAN HARLOW ir 

LEE TRACY 
GRUODŽIO 25 ir 26

Moterys gaus Royal Poppy 
Chinaware dovanų antradie

ni po 6:30 . vai. vakare.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
rėksams sortuoti. Continental Paper 
Grading Co., 1529 S. Jefferson St.

kuris gyveno taip
apielinkėje “Atlan-

buvo gerai žinomas
Lake, dirbo J. J. 45th Street

Ryt dieną Budriko korpora
cijos radio valandoje iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų turėsite malonumą pasiklau
syti Kalėdinį radio programą, 
ki.Tį išpildys harmoningas seks
tetas po vadovyste muziko p. 
Saurio. O kam nėra 
pasiklausyti Makalų ir 
Sudriko orkestros?

Beje, primintina, kad Budri- Jyčioje, 4605 South Hermitage « • a <■ « « M

Kalėdoms praėjus su visu jų James-Janušauskas 
linksmumu, su dovanomis, Ka
lėdų Dieduku ir sveikinimais, 
pradedame laukti senųjų metų 
pabaigos ir rengiamės iškilmin
gai sutikti Naujuosius Metus, 
kuriuos paprastai priimame ti
kėdami, kad 
praėjusius, 
mus glostys, 
sekimą, etc.

Naujieji 1934 metai, kurie 
jau beveik čia pat, tik laukia, 
kol visas Kalėdų triukšmas 
pereis, pasižymės ne vien ta 
viltimi, kad laikai pagerėsią, 
etc., bet taipgi jie atverčia 
naują lapą musų lietuvių isto
rijoje, į kurį didelėmis raidė
mis bus įrašytas svarbus mu
sų istorijoje įvykis — ANT
RAS LIETUVIŲ TRANZ-AT- 
LANTINIS SKRIDIMAS, kurį 
įvykins lakūnas Juozas R.

Personai 
‘Asmenų Ieško

PAIEŠKAU: George Puponis, se
nas karpenteris. Yra svarbus daly
tas; arba kas žino ji, praneškite 
V. BRUKNIS, Tel. Virginia 2121.

Business Service
. - .-U-. -- -________________

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

IETKIEVVICZ
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Al. Margeris

Didžioji Šventė
kiek?

nes ji mulatė,

iiioj vienas

džiūgavo kažkas Ono

pasi

atč-

dorybėmis apvainikuo-
Oš

Kastyčienė parvažiavo

nupirkti sa

dėl duonos
nusiminė ne

laikai gerėja; tiek

džiaugėsi
tik sau teta

rytas

Metropolitan State BankJtem

2201 West Cenriak Road, kampas LeavittSt

raketierių

kad pinigų
Susimąstė

darbą 1 
ištisus

šitos 
vieš-

trenkė
Ona

siaųsios nelaimės, kurios galė
jo ištikti arba išliko jos Ele 
nytę, paliktą be motinos glo

kartais ir 
susirgti; jau 
šiltų drabu-

Chicago, I1L, šeštadienis, Gruodi S-December 23 d

—- brrr.. 
mane iš

Suktas gyvenimo magas Oną 
įtikino.

Viešbutis, kambarys ir —
Areštas —
Už viešosios dorovės drums

timą, arba nepadorų elgesį.
Kiekviename savo sakinyje 

minėjantis Dievą šitas žmogus 
buvo, mat, detektyvas.

—O, aš sveika.
—Aš tikiu, bet -
—Tik du doleriu
—Gerai.
Jis sekė paskum Oną kaip 

šuniukas.
Baigta...
Doleris šeimininkei už kam-

tu taip ilgai dirbi, 
Elenytė žodžių su- 

motinai prašne-

žino šviesos, — taip baisiai pa
veikė ją neteisingas ir žiaurus 
gyvenimas. Jai visur rodėsi (tik 
juodi, klaikus objektai arba jų 
šešėliai. Gatvėse kiekvienas, vy
riškis atrodė jai esąs baisusis 
slibinas, tykąs ją gyvą suryti. 
Net ir žaliosios, kuo gražiausiai 
išpuoštos Kalėdų eglaitės lan
guose atrodė jai šiurpą žmogu
je iššaukiančiais siaubais.

sutaupos...
pasiaukojimas...
Elenytei kalėdinės

sienos, susitraukęs 
krosnis ir keletas 
rakandų tylėjo.

—Ji motina
re negriukė, su dar kupinesnė- 

ašarų akimis, lyg ir neži- 
kad baltųjų vergių

527 No. Western Avė 
Seeley 6103

Ilgesio ir rūpesčio jausmai 
kruvinai plakė jos širdį.

Ji nebegalėjo ilgiau rimti.
—Ne! Aš čia ilgiau nebusiu!

Aš skubėsiu namo!
—Mieloji, ar aš galėčiau iš

sipirkti? — klausė ji negriu-

siais žaislais 
bet iš tikrųjų 
matė. Taip ji 
nytei nupirkti 
mergaičiukių

ir atvirai sukčiaujančių politi
kierių?!

—Mano brangi 
tartįnegriukė, - 
tik verges... Jie ponai... Aš vi
sa savo verkiančia širdimi pra
šiau ir prdtestavau, žadėjau pa
sitaisyti, kad tik jie man dar
bo duotų. Bet jie tik pasijuokė, 
pasityčiojo iš manęs, o kai ku
rie šlykštynės-politikieriai net

Juodžiausios jiedviejų gyve
nime dienos nuovargis merkė 
akis, šaltas, kietas suolas su-

J,

glaudė jiedvi krūvon. Ir jiedvi 
užmigo.

Ryto metą labiausiai nerimo 
Ona.

Ji motina. J \
Jos vaizduotėje stovėjo bai-.

savo profesijos

- širdingai
mes esame

Linkime Linksmų KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Savo Kostumeriams ir 
Draugams

šiuo laiku mums ateina min- 
tin tie, kurie mus jau apleido. 
Nepalikime jų amžino atilsio 
vietą nepaženklinę.

VENETIAN .
MONUMENT C0

Ona tylėjo,
—Einame.
Ona ėjo, nes atvirasai gyve

nimas jai sakyte sakė:
—Išalkęs, nuplyšęs tavo be

darbis vyras, nuskurusi, išba
dėjusi tavo dukrelė, pagaliau, 
juk ir tu! pati... O rytoj didžio
ji šventė... Iri kas netrokšta ka
lėdinių dovanų?... Labai gali
mas daiktas, kad šitas stuome
ningas ir pagūrklingas vyras 
yra nuoširdus žmogus... Gali 
tekti daugiau nei du doleriai 
tau, Ona... Kodėl nepabandy-

mis 
nodama, 
marketas neklašifikuoja mote
rų motinomis ar nemotinomis 
kaip neklasifikuoja jų ir 
santvarkos dievobaimingi 
pačiai!

Ona suugnėjo:
—Ne! Ne, aš neduosiu 

savo sutaupų! Mano Elenytė... 
Aš pasiaukoju tiek, kiek tiktai 
moteriškė tegali pasiaukoti.. Aš 
parai davinėjau, kad palaikyti
šeimą ir susitaupyti ruoš kelis 
dolerius žiemos šventėms^.. Da
bar jie iš manęs atims juos! Jie 
mane baus?! O kodėl jie ne
baudžia gengsterių

viena kitą Madison ir 
gatvės Chicagoje.
ji atsirado juroje žmo- 
laimingų ir nelaimingų, 

arba tokių, kaip ir ji pati.
Milžiniškų krautuvių puoš

niuose languose labai prašmat
niai išstatytos visokiausios pre
kės magnetiškai traukė savęsp 
žmonių akis, magino bei minkš
tino jų širdis ir stūmė jų ran
kas į kišenes arčiau pinigų; ži
noma, kurie jų gurėjo.

Ona žiurėjo į įvairių įvairiau- 
užverstą langą, 
tik vieną jų te
norėjo savo Ele- 
lėlę — tą mažų 
šilčiausiąjį idea-

Ona Kaslyčienė gėrė kavą.
Kava buvo nebaltinta, kieta 

ir karti. Ji ritosi Onos stemple 
žemyn dažnai kliudoma.

Skrandis, mat, vis dar nega
lėjo užmiršti gerų laikų baltos, 
saldžios ir minkštos kavos. 
Jam baisiai nepatiko depresijos 
kava. Ir jis dantimis griežda
mas protestavo.

Bet Ona į jo protestus atsa
kinėjo tik aštriais susirauki- 
mais su kiekvienu gurkšniu.

Ir tiek!
Onos vyras apsivertė ant kai

riojo šono. Nelabai seniai išbu
dino jį aštrus šalto oro nagai, 
nemaloniai kutendami menkai 
teapklotą jo nugarą ir 
šoną.

Bet galvosena jo, tai 
tokia tebuvo:

—Trauk velniai tą 
Ar aš neieškojau jo per 
dvejus metus kaip pasiutęs?!

Jo viltis buvo nusivylimų nu
sivylimuose seniai prasmegus.

Vii dėlto jis gailėjosi savo 
Onos, kam ji turi taip anksti 
darban eiti.

Tai ir viskas.

(Policijos stoties požemių plie
ninės narvo sienos žiurėjo į 
Oną. Kietas, bet platus suolas 
niekam nešykštėjo vietos, nes 
apart kietų lentų jokių kom
fortų neturėjo. Jauna negriu
kė jau keletą kartų pažvelgė į 
naują įnamę su kupinomis aša
rų akimis, bet sakyti dar nie
ko jai nesakė.

Ona galvojo.
Galvojo negriukė.
Ona atsisėdo suolan ir 

nėrė veidu sairo rankose.

Ona Kastyčienė išėjo.
Aštrus šaltis, jojąs ant smar

kaus vėjo, atsimušė į ją, tary
tumei girtas laisvas pilietis pro- 
hibicijos panaikinimo naktį j 
stulpą.

Nuogi medžiai svyravo ir ba
rėsi su žiauriu veju tirtėdami 
nuo viską perveriančio šalčio.

Gatvėse gulėjo išsitiesęs snie
gas. Jis buvo murzinas, kaip 
yra murzina politikierio sąžinė, 
šaligatviuose jis buvo suplotas, 
laimingų ir nelaimingų kojų 
sumindžiotas, ir priminė bibli
jos žaltį, sutriuškinta galva.

O Ona, nors ir daug matė, 
bet tylėjo ir ėjo —

Toliau —
Duknos kąsnio ieškodama...
Ir tas duonos kąsnis atsisto

jo jos akyse:
Tai aukštas, storas vyriškis 

su atstumiančia fizionomija.
Ji iš pradžių gerai pakėlė 

akių vokus, bet staiga ėmė ir 
nuleido dešinėsės akies voką 
pusiau, kaip nuleidžia dideliam 
patriotui mirus dėkinga tauta 
savo vėliavą...

Stuomeningas ponas sveikino 
Oną glostančio šuniuko šypse
na, kurioje atsimušė, kaip iš 
preso išėjusio geltonojo laikraš
čio šriftas ir mintis, jo siela ir 
joje ingraviruoti jo tikslai.

Ona suprato.
—Aš duosiu jum gerus lai

kus, — švelniai ištarė ji.

Visus jaudinantis
Saules spinduliai nudažo ryš

kiausiomis varsomis jau ir taip, 
rodos, gana spindančius Kalė
dų eglaitėse žibučius kai kurių 
namų languose.

Ta pati saulė/šildo pastatytą 
pieno išvažiotojo arklį gatvėje. 
Ta pati saulė apšildo ir Oną 
Kastyčienę.

Bet tik jos paviršių.
Anaiptol ne sielą.
Ji, gatvės gyvenimo keliu ei

dama, —

Ona 
namo su 93 centais jau visai 
nudėvėtame ridikiulyje.

Stiprus pasiilgimo jausmas 
metė Elenytę į motinos glėbį, 
kad pasveikintų su bučkiu.

Bet motina tik spaudė Ele
nytės galvą prie savo krutinės, 
o prie lupų nebeprileido.

Ji buvo skaičiusi laikraščiuo
se ir daktarų knygose, kad ga
lima ir pačiai apsikrėsti ir ki
tus užkrėsti biauria liga.

—Neduok Dieve apkrėsti sa
vo kūdikį! — skaudus šiurpas 
nukrėtė motiną.

Elenytė vis tiek pasitenkino 
motinos meile, — kad ir be 
bučkio. Juk. jai nebe pirmiena. 
Motina jau kelintas mėnuo pa
siaukoja gatvei 
kąsnio — ir savo bučkių Ele 
nytei šykšti...

—Mother,
— susirado 
simąsčiusiai 
kinti.

—Vaikeli, 
daug darbo.

—Laikraščiuose, galybės pri
rašyta, kad milionai bedarbių 
gaus darbo, 
vas.

Tik pustuščio buto drėgnos 
nuo šalčio 
nušiupusių

Sunkvežimiai su gatvekariais 
baisiai bildėjo. Automobiliai 
lakstė ir triubino įkiriais sa
vo ragais. Policininkai mosika
vo rankomis, švilpavo švilpu
kais ir keikė kiekvieną, kuris 
momentaliai jų nepaklausė. Mi
nia, kalėdiškai įkarštėjusi, tar
si proto nebetekusi, skubėjo 
plušėjo kojomis, smigo į krau
tuvių langus smalsiomis akimis 
ir malėsi alkūnėmis bei šonais 
pro krautuvių duris. Net ir pa
ti saulė grūmėsi su dangorai
žių viršūnėmis, kad jos spindu
liai pasiektų žemę ir anšviestų 
šitų žmonių galvas...

O Kastyčienė vis tebežiūrėjo 
į krautuvės langą su. vaikų ba
tukais, kostiumais ir šiltais 
svederiukais.

Ir ji jau tikrai buvo nutaru
si eiti vidun ir nupirkti savo 
Elenytei kalėdines dovanas, kai 
štai ėmė vienas ponas ir —

—Tikra Dievo dovana vaiku
čiams — pasakė.

Ona ištraukė savo akis iš 
lango irf įstatė į šitą poną.

—Kaip gaila, kad ne visos 
motinos teišgali aprūpinti šito
mis Dievo dovanomis savo vai
kelius.

nebesikėlė, nors ir 
anksti keltis.
jaunutė, gražutė ir 
kaip jaunieji pavasa- 
mergaitė, kur čia da-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linki Visiems 

Savo Draugams 
ir Kostumeriams 

VALDYBA ir DIREKTORIAI

Negriukė atsisėdo šalia jos, 
apkabino ją viena ranka ir nu
traukė tylą — vis dar pilnomis 
ašarų akimis;

—Ar turite draugų? Dar ge
riau — pinigų?

—Aš jų abiejų nebeturiu.
—Gatvė buvo mano draugas. 
Kalbėjo negriukė.
Ona. pakėlė akis ir nuoširdžiai 

pažiurėjo
draugę. Ji mažai tematė — pro 
ašaras. Paskui tarė*.

—Nebeturiu ir aš: nei drau
gų, nei pinigų. įGatve, 
kažkas supurtė 'ją, — 
davė. Jau dabar ji man nebe- 
draugas.

Negriukė atsiduso:
—Tai labai gaila. Turėsite 

čia iškalėti iki po švenčių, o 
paskui, žinote, teismas, panie
ka, “negarbinga moteris“, pro- 
bacija arba ir sunkesnė baus
mė. Tikrai, nes aš jau esu tais 
keliais vaikščiojusi, šitas jau 
trečiasis kartas. Pirmą kartą 
išsipirkau, antrą — nuteisė 
vienam metui probacijos, o šį 
— nežinau. Pinigų aš irgi nebe
turiu. O draugai! Kas čia rū
pinsis/‘negarbingos moters“ ne
laimėmis?!

—Aš taupiau per keletą mė
nesių. Turiu 20 dolerių. — Pri
sipažino Ona.

—Tai mažai 
griukė.

—Mažai?! Ar jie paims vi
sus, nepalikdami man nieko?! 
Ką sakys mano vyras ir Eleny
tė, kai pareisiu be niekur nie
ko?!

Onos akys pradėjo nudžiūti, 
nes jos dabar degė pykčiu ir 
kerštu. Degė — kaip ir jos šir-

leško rinkos —
Parsidavinėti...
Su liūdnomis akimis ir susip

lojusiais šonais klipituoja pas
kui Oną rudas šuva. Jis jau 
seniai išmestas gatvėn ir už
mirštas, kaip užmiršti —

Milionai bedarbių —
šito dievobaimingojo ir gai

lestingojo —
Pasaulio!
Iš vienos krautuvės verčiasi 

cypimas, staugimas, barškėji
mas, tarškėjimas, švilpimas, 
kaukimas, lojimas, kniaukimas, 
kriokimas, urzgimas, “krunini- 
mas“ ir čia plonas, čia storas 
Saksafono plerpsėjimas.

Tai radio vemia originališ- 
kiausią Amerikos kultūros pa
žibą —

Džazą!
Bet Ona tik dirstelėjo lan

gai) ir nuėjo.
Ir ji atsidūrė tokiame “pa

saulio kampe“, kur eina “di
džiausias judėjimas“ ir biznis.

O tas kampas yra ten, kur 
kerta 
State

Onai tik doleris beliko.
Tai niekis!
Juk čia buvo seansas giliai 

krikščioniško dvidešimto šimt
mečio gyvosios komercijos!!

Ona ėjo toliau.
O jos būtybėje dualizmas ta

rytum smaugte smaugėsi:
—Tai taip pigiai, mano bran

gi siela, aš tave pardavinėju,— 
verkė jos dvasiškoji, dorovin
goji pusė.

—Ha, ha, ha! Taip lengvai 
— doleris, — juokėsi išalkęs 
jos pilvas.

—Kiek grobų ir kopūstų ma
no Elenytei, vyrui ir man pa- 
čiai!

—Visados. Bet, 
mažai teturite, 
negriukė.

—Atiduosiu visus! Atiduosiu 
visus! Tespringsta jais niekšai!

—Palaukite, aš paklausiu 
sargo, ar* yra “fikseris“.
5 Did ,šv

Kur čia nebus 
atėjo.

šimtas, septyniasdešimt pen- 
ki, penkios dešimtys, dvidešimt 
penki, pagaliau, dvidešimt —

Dolerių.
Tik tiek Ona ir teturėjo.
Atidavė visus.
Jos rankos drebėjo, kilnojo

si krūtinė nuo pernelyg aš
traus širdies mušimo ir gilaus 
kvėpavimo, o mintyse stovėjo 
šaltas butas, išalkus ir nuply- 
šus Elenytė, verkianti ir lau
kianti —

Motinos su Kalėdų dovano
mis...

Išėjo ji gatvėn.
Jos širdis liepsnojo ir ją vi

są purtė.
—Mano
—Mano
—Mano 

dovanos...
—Per didžiąją šventę — b( 

vieno cento...
Onos akys daugiau nebcpa

Tėvo gerklė gargždėjo nuo 
šalčio ir vakar išgertos “blen- 
dytos“ degtinės, kurios jis ga
vo kažkur kučiose prie kisie
liaus. Jis dabar miegojo ir bai
siai kriokė.

Elenytė sėdėjo skuduruose 
įsivyniojusi lovoje.

Iš ašarų išplaukę liūdnos jos 
akutės vaikščiojo šaltame, drėg
name bute ir stebėjo: krio
kiantį tėvą, apšalusius langus, 
šlapias sienas, atšalusį krosnį, 
tuščius ant jo indus, kiaurus 
savo batelius, nuplyšusią suk
nelę ir vos-ne-vos besilaikantį 
ant jos drebančio kūnelio sve- 
deruką...

Ji laukė motinos, šilimos, 
maisto, drabužių ir Kalėdų Die
duko su dovanomis...

S 2156 West 23rd St. g 
g Tel. Canal 4532

O juodviejų dukrelė Elenytė, 
kurią tik vieną juodu ir tetu
rėjo, irgi jau buvo nubudusi, 
bet keltis 
mėgdavo

Tokia 
švelnutė, 
rio lapai, 
bar ims ir šoks kad ir iš pošal- 
tės lovos į neapšildyto kamba
rio šaltą ir drėgną orą; juo 
labiau, kad motina ją kiek be
galėdama ir kuo beturėdama 
rūpestingai apklostė.

Ji galvojo:

—Motina turi taip anksti 
bėgti darban... ir taip ilgai 
dirbti... diena iš dienos... kar
tais ir naktimis... aš tada bi
jausi viena gulėti... o tėvas 
toks šaltas pasidarė...

Pulkas tyrų, kaip jos jaunu
tėje siela, ašarų ridinėjo jos 
skruostuose; bet įjuodus šlykš
ti antklodė tuojau jas užgulė ir 
surijo.

Bet kai ji paėjo tolėliau ir 
pamatė Įaugę , batukus, .sukne
les ir šiltus svederukus 
jo į jos galvą kiauri Elenytės 
batukai, lopyta suknelė ir jau 
visą savo gyvenimą išgyvenu
sių siūlų megstinukas.

Jos pirštai dar kiečiau su
spaudė ridikiulį su jos visu tur
tu, — įsigytu baltųjų vergių 
turgavietėje, — ir ji galvojo:

—Mano Elenytė dažnai su
serga sloga; gali 
plaučių uždegimu 
geriau pirksiu jai 
žiu, o ne žaislų.

Ir ji nusprendę 
vo Elenytei batukus, suknelę ir 
šiltą svederėlį.

Tiesa, ji gerai suprato, kad 
šitos dovanėlės nebus visai ka
lėdiškos, nes be jokio žaislo, ir, 
gal būti, nepatenkins nei Ele
nytės nei Kalėdų Dieduko, bet..

Linksmiausių Kalėdų ir 
Laimingiausių Naujų Metų Jį 
Linkime Visiems Draugams^ 

ir Kostumeriams

Simonas Balickasl
Rūbų 

Moterų

Bet tu parsidavinėji! — 
jos siela, 
sudrebėjo, 
parsidavinėju —
— — — dar kalbėjo 

Ona, įšokus gatvekarin ir duo
dama konduktoriui dolerį, ku
rį neseniai laimėjo meiliškos 
komercijos transakcijoj...

Konduktorius paėmė jį be 
menkiausio įtarimo. Paims ir 
kiti, gal būt, ir kunigas, ir lai
mins žmones teisingojo Dievo 
vardu ir jo valia nuskirtu Val
dyti žmones kapitalizmu, viso
kiomis

Gražiai išlenktos jos storos 
lupos, 
džiai susispaudė, o išdžiuvę ran
kos susitraukė į kietus kumš
čius.

Keli povakario saulės spin
duliai, prasimušę pro baisiai 
apžėlusį policijos stoties pože
mių langą, bylojo:

—Motina, tu parsidavinėji, 
apgaudinėdama savo vyrą ir 
nekaltą dukrelę... Tu tik šian
die sielojiesi prieš suniekšėju- 
sią santvarką, kuri viską ver
tina tik —

—IPelnu!
—Kur tu*pirmiau buvai, mie

loji? Kodėl nepriklausei darbo 
žmonių organizacijoms? Kodėl 
nekovojai prieš neteisybę? Ko
dėl negynei taip baisiai skriau
džiamos ir niekinamos teisybės?

—O tu, jaunute mergiote 
dar labiau išnaudojama ir nie
kinama, nes neturi baltos odos, 
— kodėl tylėjai ir nekovojai 
dėl labiausiai nuskriaustų tavo 
rąsės žmonių ir, bendrai, vi
sos žmonijos? Kodėl tu velijai 
geriau eiti misijonierių koply- 
čion ir padėti suktiems kleri
kalams, o ne darbo žmonių mi
nioms? žinok, kad šitas vaka
ras yra kūčių bei kalėdų vaka
ras, kad, šita naktis yra kalėdų 
naktis, arba Kristaus gimimo 
naktis... kad įtu gyveni tuo pa
čiu gyvenimu, kuriuo gyveno 
Magdelena mažne prieš du tūk
stančiu metų! Ach, tiesa, krikš
čionybė, kurioje tu ieškai išga
nymo, kadaise, buvo pavergtųjų 
ir skriaudžiamųjų religija, bet 
šiandie ji yra ir baisiausiai su- 
niekšėjusių, nė krislelio žmo
niškumo neturinčių šio pasau
lio viešpačių religija! Ir tu, 
užuot priklausius darbo žmo
nių organizacijoms, priklausai 
ponų bažnyčiai! Ar bažnyčia 
tau padėjo? Ar bažnyčia davė 
tau darbo? Ar bažnyčia sulai
kė tave nuo gyvųjų prekių rin
kos? Ar bažnyčia išlaisvins ta
ve iš šito plieninio narvo?

F. Del MISSIER
A. S. VALŪNAS
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atletiško
laidotu-

kinko 
rieba-

durnaro 
budu ne

4193 Archer.’ A ve. 
Phone- Lafayette 5820

Onašen-
Sužibėjo

laidoti 
kuris

buvo . dvasiškas te 
jis štai ką sugalvo

žinoti: 
metus 
duoklę

Atrodą 
išsigelbėsi
Kaimasi,, jąu buvo čia

LOVEIKIS
Kvietkininkas

M. MESSAR
Lietuvių AjStieka

3201 S. Halsted St 
Tol. Victory 7048

ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

nes 
ir vyno

3339 S. Morgan St 
Phone Yards 7258

Per keturis metus valstiečiai 
siūlė atsiimti priklausomų, jam 
dalį, bet Zosima vis išsisuki? 
lieju; grudai buvo pigus, tad 
ką su jais darysi? Na, o val
stiečiai tuo labai patenkinti: 

tėvelio širdis 
nenori perdaug

prie n įtinęs to 
ka<| dabar li- 

pavojus

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

t- t
ir Pacijenlams

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

r ir Kostumeriams

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

VALDYBA, DIREKTORIAI, 
DARBININKAI

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

Kostumeriams ir

NAUJIENIECIAMS. ■ -

Išbadėję vilkai nerangiai, nu
sileido nuo uolos. Aiškiai buvo 
matyti, kad jie nori užkirsti

rūsio giminaičio turtų paves 
jam. Bet labiausiai * jam> ne
smagu, kad valstiečiai nenori 
atiduoti už keturis metus jam 
priklausomų dalį.4 Tai jau visai 
nekoks reikalas.

. Gudrus 
yelis, —

Bet vilkais pauostė.’, numestų 
kūdiki ir visait nepalieto j ji i Jie 
vėl pasileido pirmyn.

Zosima negalėjo nusėdėti 
vietoje. Smalsumas jį vertė pa
žiūrėti, kaip, vilkai drasko ku-

J. KIRAS Plačiai atsižymėjęs Chicagos biznierius 
sveikina visus savo draugus ir rėmėjus su Kalėdų 

Šventėmis ir Laimingais Naujais Metais.

uvo daugy

tis. Dar keliosoininutės,? — ir 
viskas bus*., užbaigta#

Netekęs proto iš baimės; Zo
sima nutarė greit veikti. Jis 
išpiešė iš motinos rankų. * ku* 
dikį ir numėto j j vilkų-suterio- 
jimui...

Vilkai puolė 
daikto.
klišieji 
praėjo.

mus
met
jokiu4 budu nedrįs prie 
prisiartinti.

— Visaip gali būti... Mano 
širdis nujaučia kažkų negero... 
Ei, arkliukai, pasistengkite!..

Arkliai smarkiai’ ’triiktelėjo 
ir, kiek galėdami, pasileido bėg-

Nuvyko net j miestų si? ad
vokatu pasitarti.

— Jus, — sako advokatas, 
— tų purvinų dalykų meskite 
į šalį. Jokiame teisme nelaimė
site. Ir negražu jums butų su 
savo parapijonais po teisinus 
tusytis...

— Spiauti man ant jų! — 
garsiai suriko Zosima. ir išbu
do iš snaudulio.

Įsitikinęs, kad dvasiškas tė
velis nemiega, vežėjas atsigrę
žė ir baimingai pratarė:

— žiūrėk, tėveli, j ta uolų I 
Matai vilkų gaujų. Gal jie iš
alkę slankioja... Tu, tėveli, pa
simelsk, kad jie mus neužpul-

“Matutė” spaude prie kru<- 
tinės savo kūdikį ir kalbėjo 
visokiausias maldas, kad Die
vas jų pasigailėtų ir išgelbėtų 
nuo vilkų.

O tuo tarpu vilkai, tarsi pa
sitarę, pradėjo vis 
smarkiau bėgti.

— štai tau ir
— piktai pratarė 
Vežėjau, kaip ten

Tu, kvaily, ko be reikalo 
gąsdini! Pasimelsk! Kuo - 
barškučiai veikia, tai jie 

musu

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone YARDS 3557

Ir tu’o momentu, kai jis ; iš
kišo iš kailių savo galvų, jų 
suspaudė įdukusio vilko lete- 
nosu.

Vilkas ant dviejų kojų be
gu paskui rogių, lydimas savo 
draugų. Bėgo tol, kol., nepasi
girdo smarkus kaimo šunų lo
jimas, pranešantis, kaimiečiams, 
jog viskas tvarkoje. ...

Tašyk vilkai pasileido bėgti 
atgal.

Pasibaisėtinose kančiose dva
siškas tėvelis Zosima. atidavė 
Dievui dūšių, maldaudamas 
nuodėmių atleidimo...

Kaimo gyventojai,; apsigink
lavę lazdomis, -šautuvais ir kir
viais, išvyko j tų vietų, kur 
buvo numestas kūdikis, vilkų 
sudraskymui. Suvyniotas j kai
lius, kūdikis buvo sveikutėlis...

šaltis vis didėjo ir didėjo...
šaltas ir tanki/s rūkas 

siautė keistų žmonių minių, 
ri grįžo iš mūšio lauko...

Priešakyje visų atsargiai 
diedukas Fadejus, kurio barz
da buvo tokia jau balta, kaip 
dieduko speigo.^

' r ■

Onašensko varpai nebekvie- 
te para pi jonų mestis, kadan
gi nebuvo galima gauti dva
siškio, kuris galėjų pavaduoti 
Zosimų. }

Vienok žmones]5pinl<smai 
smagiai praleido Kalėdas

'V4-)’/ 
tais laikais degtinės 
buvo galima gauti visur, 
smuklių kaime

(Sibiro legenda)

Kalėdų šalčiai apie Enisei 
upę siekia ligi 50 laipsnių Cel
sijaus.

Bet sibiriečių! tai nieko ne
reiškia — jis nuo mažens pri
pratęs!..

Vos tik diedukas speigas su
kausto ledais neramios upės 
vandenį, tuoj prasideda dide
lis judėjimas.

Iš Minusos ir Eniseisko trau
kia garguoles su mėsa, grūdais, 
žuvimi ir kitais produktais. Vi
sa tai vežama į Krasnojarsku, 
iš kur ta Dievo dovana siun
čiama į įvairius kampus ir kam
pelius.

Kad nepasilikti skoloje, Kra
snojarsko pirkliai siunčia kai
miečiams phigus, drobę, arba
tų ir daug kitų kasdieniniam 
gyvenimui reikalingų dalykų.

Atsinaujina pavasarį nu
trauktas susisiekimas. Plačiu 
keliu smarkiai šliaužia didelės 
ir mažos rogės. Jas traukia 
žvalus Sibiro arkliukai.

Kiekvienas vežikas turi savo 
“kvatiera”. Jokiu biMu jis ki
tur nesustos, kaip tik savo sto
tyje. Taip jau priimta.

Viena stotis nuo kitos pa
prastai randasi 35—45 varstų 
atstume.

žvangučių skambėjimas gir
disi nuo gana toli. Vos tik pa
sigirsta žvangėjimas, kaip žmo
nės bėga į “uličą” pažiūrėti, 
kas atvažiuoja,

— Kam Dievulis pasiuntė 
svečių ?

Arkliai visuomet susiras. Kad 
tik valdininkai perdaug nezui- 
tų. Pasitaiko, kad valdininku 
tiek daug suvažiuoja, kad nors 
v:lku staugk. Iš jų juk jokios 
111 ūdos...

Prie “kvatieros” vartų pra
važiuojantį patinka visa šeima 
— nuo mažiausio ligi didžiau
sio. Tai dienų. O nakties laiku 
visi, kaip gaisrui ištikus, š6kai 
iš lovos ir ligi to laiko niekas 
nceina miegoti, kol svečias ne
pysi sali na.

Numetęs sunkius savo dra
bužius, svečias tinkamai pasi
stiprina. Ko tik nėra ant sta
le? Kepta ir virta mėsa, žuvis, 
pyragas... Bet kai dėl skanė
sių, tai tas jau svečio reikalas. 
Nemažai jis jų turi prisikro
vęs dėžutėse ir maišuose...

Godžiai kaimiečiai žiuri į 
4 /elnio žolę”. Neatsilieka nuo 
tu nei jaunikliai. Pas visus vei- 
č.aose klausimas:

— Paliks, ar ne?
Kol svečias šildosi viduje ir 

bando išmiklinti savo * sustin
gusiu; sąnarius, darbininkas,

šeimininkui prižiūrint, 
naujus arklius, kuriems 
lai&»sutepa kanopas*,.

Padėkojęs-visiems už, . suteikt 
tų prieglaudų, svečias pradeda 
ruoštis kelionėn. Jis užsivelka 
didelius kailinius, , užsimauna 
kepurę, kuri paslepia beveik 
visą jo veidą., Su* dideliu sun
kumu jis įsirioglina į roges, 
šeimos nariai .pasirūpina jį ap* 
dengti ;stora kailių antklode.

Viskas priruošta!
Arkliai sujudo. Sotus ir ne

pavargę, jie smarkiai ritasi 
pirmyn ir sąžiningai uždirba 
sau pašarą.

šokinėdamas savo sėdynėje, 
vežėjas vis ragina arklius smar
kiau bėgti. Kartas nuo . karto 
jis susikeikia tokiais žodžiais, 
kurių spaudoje negalima. kar
toti. O kai jam tai . nusibosta,
— pradeda, kaip įsimylėjęs ka
tinas, narnėti savo kompozici
jos dainuška.

Juo daugiau užpakalyje pa
siliko stočių, tuo arčiau galu
tinas punktas... Stop 
ve” nutruko!..

Tolimesnis kelias laimingai 
pasibaigė...

Prieš pusantro šimto metų,
— taip sako Sibiro legenda,
— Onašensko kaimo dvasiškis.

Zosima Bogojavlenskis, 
su’ savo “matute” Elz- 
grjžo namo iš Novose- 
kaimo. “Matutė” laikė 

septynių mėnesių

tėvas 
kartu 
bieta, 
lovsko 
ant rankų 
vienatinį sūnų Anuprų.

Viso kelio buvo apie 60 var
stų, bet reikėjo skubėti, kad 

šven •

Linksmų Kalėdų Linkime g
Visiems Savo Draugams | 

ir Kostumeriams g
NEWPROCESS

■ BAKING CO.
Kuchinskai Broliai, Seto. | 

3401-5 S. Morgan-St. S]

nepasivėlinus Kalėdų 
tems...

Nuvažiavę jie buvo 
“matutės” giminaitį, 
prieš pat šventes sumanė Die 
vUi dūšią atiduoti.

Tėvas Zosima 
sudėjimo vyras - 
vių išmaukė vieną, karta bur
nelę,' kad apsįsąugoti nuo šal 
čio... Todėl važiuojant jis pra
dėjo truputį snausti. Bet “ma
tutė” visą laikų nerimo, — bi
jojosi. Dūliai to tėveliui, ne 
žiūrint visų priemonių, nepa
sisekė užmigti.

Tėvelio 
šiaip buvo 
nei iš šio, 
galva lįsti 
mintys. O tuo tarpu jam gal
voti visai nesinorėjo.

Jis pradėjo skaičiuoti, kiek 
jam pasiseks uždirbti laike di
džiųjų švenčių. Norėjo taip pat 
patirti, kiek jam teks iš miru
sio giminaičio...

Tuo pačiu laiku kankino jį 
mintis, ar “matutė” savo mi-

— Matomai 
suminkštėjo, — 
mus skriausti.

Bet štai šiais metais javai 
nekaip užderėjo,—sausra, žio
gai ir kitos nelaimės... Kainos 
duonai vis kyla ir kyla.

Čia Zosima ir pasirodė tik
rojoje savo šviesoje:

— Nieko nenoriu girdėti ir 
Man už visus keturis 
atiduokite priklausoma 
Nors iš žemės iškaski- 
atiduokite...

skambučiai! 
Zosima. —- 
tave vadin

ti?.. važiuok smarkiau. Kad ko
kios, dar galima ir žūti. Pra
dėsiu tuoj šaudyti...

— Ką tu, tėveli, 
pių privalgei? Jokiu 
galima šaudyti!..

Tolumoje pasirodė 
sko kaimo šviesos, 
viltis. Net vežėjas pradėjo nu
siraminti.

Bet vilkai nei nemanė atsi
likti. Kaip tik priešingai, -— 
jie dar smarkiau pradėjo vy
tis! Matomai, jie pasiryžo sa
vo tikslų atsiekti. Jie vis la
biau ir labiau pradėjo artin-

L1NKSMU KALĖDŲ t> A

Linkime Visiems Savo Draugams
ir Kostumeriams

Green Valley Product Co
WM. J. KAREIVA, Savininkas
4644 South Paulina St.

Tol. Boulevard 1389

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted. Street

E 1928 Canalport Avenue **?
Q CHICAGO, ILL. J
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Zosimos nuolaika, 
visai gera, bet štai 
nei iš to pradėjo į 

visokios neramios

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

ara a aa a a a^aaa aaaawaaaaaai
LINKSMŲ KALĖDŲ IR ĮH

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ .. H
Linkime Visiems Savo Draugams ,
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4213 So. Campbell Avė.
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patenkinti savo 
paklausė Janse

jis nugirdo garsius 
žingsnius savo kori-

Jis nutilo ir pradėjo žiūre 
ti sau į kojas.

čia pasitai
kad vie

nak- 
Man

6558 So. Westem Avė 
Phone Heinlock 3193

tiesų, opera

kitas 
galima pastebėti kokių tai

įsmeigęs 
į savo nakvynes 
tasai sėdėjo, nti- 
ir lyg vengė jo

uvau nusita

— Likimas prieš mane, — 
vėl pradėjo jisai. Aš ne kartų 
mačiau teatre komedijas. Ten 
vaizduojama senovės karalius,

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Linksmų Kalėdų Linkime 
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2424 West 69th Street 
Pilone Prospect 5705

11515-17 Prairie Avė
Tel. Pulman 5625
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keikė žmonių ne- 
kuris už kelius

3800 West Armitage Avenue 
Tel. Capitol 2338 
CHICAGO, ILL.

aš ten nenakvosiu, 
> drebantis plopas 
Ar aš kriminalistas?

sunki duoĄ 
mete!

3238 So. Halsted Street 
Tel. VICTORY 4088

817 West 34th Street 
Kraustytojai ir Anglių Pristatytojai 

Tel. Boulevard 9336

LINKSMU KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Pažystamiems.

LIETUVIV VIEŠBUTIS
W. NEFFAS, Savininkas

Visus apa
ratus aš darau pats, o kai dėl 
švarumo, tai daugiau negali
ma nei reikalauti.’ Gal norėtu
mei pažiūrėti ?

žurnalistas pašoko iš lovos, 
kaip įgiltas.

— Ne, labai ačiū. Aš tikiu 
tamstos žodžiais.

Roseland Beverage 
Company 

Stanley Sudentas, Sav.

— Atleiskite 
damas 
džiau,

— bet mano pa- 
šiame apskrityje 

mirė nuo girtavimo, 
kai aš atėjau į teis-

Užlaikome gražia svetainę koncertams, vestuvėms, ban 
kietoms, mitingams ir kitokiems parengimams.

Jansenas su pasibaisėjimu 
žiurėjo į jo rankas, kurių dėl 
nai buvo raudoni ir riebus. 
Matomai, juose buvo ženklai 
to švarumo, apie kur} jis kal
bėjo. Bet Jansenui rodėsi, kad 
jie persisunkę riebalais ir prieš
mirtiniu prakaitu to šimto as
menų, kurie įėjo į jo “sąra

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugam 

ir Kostumeriams

NARVID’S BAKERY
M. R. NARVIDAS, Sav.

pratarė 
gana mandagiai prievaizda, — 
šią naktį jus turėsite kompan- 
joną... Dovanokite, bet tai ne 
mano kaltė: taip atsitiko. Ry
toj jau pati vyriausybė sutvar
kys reikalus. Prašau, senjore!

'Senjoras (tas žodis buvo 
tartas su kažkokiu ironišku 
tonu) įėjo, lydimas dviejų areš- 
tantų. Vienas nešė valyzą ir 

lazdomis ir antklode, 
maišą, kuriame buvo

Pasigirdo ir kiti balsai. At
rodė, kad jie tarėsi tarpusa
vyje, kas daryti. Jie vis labiau 
ir labiau artinosi. Ant galo, 
politinių kameros durys atsi
darė. Pasirodo kepure su auk
siniu vėlu.

— Don Juan!

144444444444444444444444444 
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ir Kostumeriams ??

— Ir jus 
profesija? - 
nas, kad nukreipti jo pasiry
žimą parodyti savo išradimus.

— Ar mažai kas! Tenka prie 
sumetimais ir dėl baimės ma- visko priprasti.’ Džiąugiuosi 
ne iš stoties atvežė tiesiai čia. vien tuo, kad darbo vis ma- 
Ir lyg pasityčiodami, mane ap- žiau ir mažiau. Bet kokia tai

m o rrrrrr»^^
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Išsitiesęs lovoje ir įdėbęs 
klajojantį žvilgsnį į suaižėju
sias lubas, žurnalistas Juar. 
Jansenas, vienatinis kalinys po
litinių kameroje, galvojo apie 
tai, kad šią naktį sukaks ly
giai trys mėnesiai nuo to lai
ko, kaip jis tapo uždarytas ka
lėjime.

Devinta valanda... Kieme pa
sigirdo ragelis, skelbiantis, jog 
jau laikas miegoti. Karidoriu- 
je girdėjosi monotoniški sar
gybinių žingsniai. Iš užrakin
tų bendrų kamerų ėjo kurtus 
triukšmas, priminantis tolimą 
gaudimą arba miegančio mil
žino kvėpavimą. Atrodė tiesiog 
neįmanoma, kad tame sename 
ir tyliame vienuolyne, kuris 
savo griuvėsiais ypač išsiskyrė 
šviečiamųjų dujų šviesoje, ga
lėtų miegoti apie tūkstantis 
žmonių.

Vargšas Jansenas priverstas 
buvo atsigulti devintą valan
dą. Neužgesoma šviesa mušė 
jam tiesiai į akis; aplinkui 
viešpatavo slegianti tyla, tar
si visi žmonės butų išmirę; ir 
jis galvojo apie tai, kaip bran
giai jam dabar tenka užmokė 
ti. Nelemtas straipsnis! Kiek
viena eilutė — tai savaitė įka
linimo, kiekvienas žodis — 
ną dieną.

Jansenas atsiminė, kad tą va
karą atsidarė operos sezonas 
ir buvo statoma jo mėgiama 
opera. Jo vaizduotėje pradėjo 
rodytis dekoltiruotos ponios 
sėdinčios ložose, ir pasipuošu
sios šilkais ir deimantais...

Devinta valanda... reiškia, 
jau pasirodė giri be, ir Parsi- 
falo sūnus ima pirmas gaidas, 
kurias publika godžiai gaudo, 
o aš čia! Na, ir pas mane čia 
sf/ 3 rųšies opera!

— Labas vakaras!
įėjusis tarė tuos žodžius ko

kiu tai nuolankiu ir drebančiu 
balsu, kuris taip juokino Jau
seną. l<ada jis nusiėmė skry
bėlę, tai pasirodė mažytė gal
va su* žilais ir trumpai nukirp
tais plaukais. Tai buvo išpur- 
pęs mažas žmogelis kokių pen
kių dešimčių metų amžiaus. Jc 
švarkas buvo daug didesnis, 
negu jam reikalingas. Atrodė, 
kad jis per klaidą užsivilko 
svetimą švarką. Laikrodžio 
grandinė, prie kurios buvo pri
kabinėta visokių pakaruoklių, 
visą laiką žvangėjo ant jo pil
vo. Jo mažytėse akutėse ret
karčiais pasireikšdavo plieninis 
žibėjimas, o lu*pų kampus slė
pė dideli ūsai, kurie atrodė lyg 
du apversti klaustukai.

tarė jis sės-
— Aš tamstą sutrug- 

bet, duodu garbės žodį, 
tai ne mano kaltė. Aš atvykau 
naktiniu traukiniu, ir štai man 
skiria viralinę, kur pilna žiur
kių. Neužsimokėjo trankytis!

— Ar tamsta kalinys?
— šioje valandoje taip, — 

tarė jis su šypsą 
neilgai kamuosiu tamstą savo 
buvimu.

Pilvotas žmogus elgėsi labai 
kukliai, tarsi atsiprašydamas 
dėl savo netikėto įsibriovimo 
į kalėjimą.

Jasenas su atsidėjimu* žiurė
jo į jį. Tas nusižeminimas at
rodė nužiūrimas. Kas tai ' per 
subjektas? Galvoje pradėjo 
gimti miglotos mintys, — spė
jimai.

Bet kai vėl pasigirdo kali
nio verksminga malda, tai žur
nalistas nervingai krūptelėjo, 
tarsi pagavo neaiškią mintį, ir 
atkreipė savo žvilgsnį į mai • 
šą, kuris gulėjo prie naujai at
vykusio kalinio kojų.

— Ką jus ten turite? In
strumentus ?

žmogus, matomai, svyravo, 
bet griežtai pastatytas klausi 
mas imponavo, ir jis linkterė
jo galva. Užviešpatavo ilga ir

JOE BAGUCANSKAS
LITTLE JOE’S ZOO INN.

>
! Blasco Ibanez Vertė K. Anginas i

— kalbėjo 
balsas. — .
Aš toks jau teisingumo minis
terijos valdininkas, kaip u 
jus... ir tarnauju tris dešim 
tis metų. Paklauskite apie Ni- 
komodą. Mane visi žino; dagi 
laikraščiuose apie mane rašo. 
Mažai to, kad mane patalpino 
kalėjime, bet dar paskyrė vi
ralinę, kur net areštuotieji, ne
laikoma. Nužemintai dėkoju! 
Argi tik tam mane pakvietė! 
Aš sergu* ir negaliu ten 
voti. Pašaukite daktarą! 
daktaras reikalingas!

žurnalistas, nežiūrint j 
apverktiną padėtį, nenoromis 
juokėsi, girdėdamas, kokiu juo 
kingu ir spiegiančiu balsu pra- 

Iš skiepo šė pašaukti daktarą žmogus, 
pasigirdo vaitojimas: tai deja kuris ištarnavo tris dešimtis 
vo kalnų razbaininkas, kuris metų.
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GREGGS PHARMACY 
INCORPORATED

", LINKSMŲ KALĖDŲ B
Lty Linkime Visiems Savo Draugams £
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k KALAINIS B
W Motor Sales and Gasoline Station R
ft 3962—66 ARCHER AVENUE • B 
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bile dieną turėjo būti nubau
stas mirtimi už daugybę viso
kių nusikaltimų. Grandinė bar
škėjo, kaip surūdijusių raktų 
ryšulys, ir laikas nuo laiko 
silpnas balsas, tarsi jis butų 
priklausęs vaikui ant motinos 
rankų, vis kartojo: “Tėve mu
sų, Kursai esi danguje...” Kal
bėjo jis poterius kokiu tai gie 
dančiu ir monotonišku balsu. 
Jokie draudimai nieko negel
bėjo. Kai kurių samprotavimu, 
jis nudavė pamišusį, kad iš
gelbėjus savo kailį; o galbūt, 
keturiolikos mėnesių sėdėjimas 
skiepe nuolat laukiant mirtie* 
ir iš tiesų 
smegenis...

Jansenas 
teisingumą, 
skiltis, parašytas įsikarščiavi
mo valandoje, vertė jį miego 
ti tuo laiku, kai pasmerktasis 
mirti kliedėjo.

Staiga 
balsus ir 
dori u j e.

2435 So. Leavitt Street
Tel. Roosevelt 3352

^^4444444444444444444444 
W LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ *’ 
T* LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS J'
W IR KOSTUMERIAMS *7

ro 4 44 444444444444444444444
LINKSMŲ KALĖDŲ IR ĮHF LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
S A. P. LUKOŠIUS 8

Rubu Valytojas ir Taisytojas
2 2555 W. 43rd St. Phone Laf. 1310 £ 
rrrrrrrr^

nemaloni tyla. Areštantai įne
šė lovą ir pastate ją kameros 
certėje. Jansenas 
akis, žiurėjo 
sandraugą, o 
leidęs galvą, 
žvilgsnio.

Kada lova 
areštantai apleido kamerą, o 
irievaizda užrakino duris. Sle
gianti tyla vis dar tęsėsi. Ant 
galo, subjektas, lyg save pri
versdamas, pradėjo kalbėti:

— Aš šiandien sudrumsiu 
jūsų ramybę, bet aš nekaltas: 
;ai jie mane čia atvedė. Aš at
sisakinėjau, nes žinojau, kad 
jus geras žmogus, ir mano bu
vimas jums pasirodys blogiau 
sias dalykas, kokį jums Čia 
teko patirti. >

Jaunas žmogus buvo nugin
kluotas tokiu dideliu nusiže
minimu. , . ■

— Tai niekis, senjore, aš 
jau prie visko pripratau, — ta
rė jis ironiškai 
ko tokie susitikimai 
nu daugiau*, vienu mažiau — 
nedaro skirtumo. Priegtam jus 
nedarote labai jau blogo žmo
gaus įspūdį.

žurnalistas, kuris dar nebu
vo pasiliuosavęs nuo roman
tiškos literatūros įtakos, suba
do tą susitikimą originališku 
ir ligi tam tikro laipsnio buvo 
patenkintas.

—- Aš gyvenu Barcelonoje, 
— tęsė senis 
gelbininkas 
nesenai 
Vakar,
mą, vienas algvazilas sako man: 
“Nikomed”... Aš juk Nikomed 
Terrunio. Argi jus apie mane 
nieko negirdėjote? Mano var
das dažnai yra minimas laik
raščiuose. Taigi jis sako: “Ni- 
<odem, senjoras prezidentas 
sakė tau išvažiuoti naktiniu* 
Taukiniu
ręs apsigyventi viešbutyje ligi 
to laiko, kol reikės atlikti pa
skirtas darbas, bet kažkokiais
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35th STREET RESTAURANT
LIETUVĖS SAVININKĖS

S 1730 So. Halsted Street
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gyvendino kartu su žiurkėmis. 
Jus patys matote: ar galima 
taip elgtis su* teisingumo de
partamento valdininkais?

— Ar jus jau senai tarnau
jate?

— Tris dešimtis metų. Aš 
pradėjau tarnauti dar prie Iza- 
belos 11. Aš seniausias iš. sa
vo sandraugų, ir mano sąraše 
randasi dagi politiniai. Su pa
sididžiavimu galiu 
jog visuomet sąžiningai pild
žiau savo pareigas, šis kartas 
jau bu*s šimtas ir antras. Daug, 
ar netiesa? Su visais aš apsi
ėjau gerai. Niekas negali ant 
manęs nusiskųsti. Pasitaikyda
vo, kad ir labai jautrus nusi
kaltėlis, pamatęs mane pasku
tinę minutę, nusiramindavo ir 
sakydavo: “Nikodem, aš paten
kintas, kad tai tu”.

Valdininkas pasidarė budres
nis, ačiū4 tam, kad Jansenas 
klausėsi su atsidėjimu ir smal
sumu. Jis pajuto po kojomis 
žemę ir pradėjo daug laisviau 
kalbėti.

— Aš dalinai net ir išradę 
jas, — tęsė jis

Linksmą Kalėdų Švenčių
Linkime Visiems Draugams
i r Košt u m eriams-Rėmėjams
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Tibeto Paslaptys
Išminčiai marmuro palociuose. — Jakų, arklių 

ir avių mumijos. — Vienuolių valstybė. — 
Apsimainymas žmonomis. — Sviesto šventė. 
— Alexandra David-Neel pasakojimai.

Tibetas — tai paslapčių ša
lis. Bent buvo nelabai senai. 
Per daugelį šimtmečių apie tą 
keistą kraštą mažai kas tebu
vo žinoma. Juo labiau, kad jis 
sunkiai tėra prieinamas. Dyku
mos ir kalnai j j skyrė nuo li
kusio pasaulio.

Pirmiausiai tenka pasakyti, 
jog Tibetas užima pusėtinai di
delį žemės plotą ir lyginasi apie 
dviem penktadaliom Rusijos. 
Tačiau gyventojų jis tepriskai- 
to vos apie du milionus. Išviso 
reikia stebėtis, kad ten ir tiek 
žmonių gyvena, kadangi sąlygos 
yra labai nepalankios.

Tibetą sudaro plokštakalnė, 
kuri randasi 15,000 pėdų aukš
čiau juros lygmalos. Tai aukš
čiausia plokštakalnė visame pa
saulyje. Bolivijos plokštakalnė 
siekia nuo 11,000 ligi 13,000 
pėdų, bet joje niekas negyve
na.

Visiems yra žinomas faktas, 
jog įsikopus į aukštą kalną 
žmogus nekaip tesijaučia. Kvė
puoti jam pasidaro sunku, šir
dis pradeda smarkiai plakti ir 
greit pasireiškia nuovargis. Tai 
pareina nuo to, kad kalnuose 
oro slėgimas yra daug mažes
nis. Kitais žodžiais sakant, ma
žiau tėra oro. Todėl plaučiams 
ir širdžiai tenka smarkiau dirb
ti.

Meksikos Miestas randasi 
7,400 pėdų aukščiau nei juros 
lygmala. Turistai, kurie aplan
ko tą miestą, per kelias dienas 
labai prastai jaučiasi: mažiau
sias fiziškas darbas juos labai 
vargina. Pakanka paeiti vos 
vieną ar du kvartalu (bloku) ir 
jie jaučiasi nuvargę. Bet mek
sikiečiai tų blogų pasėkų ne
jaučia, kadangi jie yra pripra
tę prie tų gyveninio sąlygų. 
Vadinasi, jų organizmas yra 
prisitaikęs prie mažesnio oro
slėgimo. Lyginai taip yra ir su ką jis puikiausiai išmoko tibe- 
libetiečiais, kurie gyvena dar tiečių kalbą ir susipažino su 
didesnėje aukštumoje. vietos gyventojų papročiais bei

Kitas dalykas,— Tibetas ran
dasi beveik tokioje pat) geogra
fiškoje padėtyje, kaip ir saulė
ta Italija. Tačiau Tibete žie
mos yra labai ilgos ir šaltos. 
Jos tęsiasi apie šišis mėnesius 
ir šaltis kartais pasiekia 30 
iSfpsnių žemiau nulio.

Tai tiek iš misteriško Tibeto 
geografijos.

Prieš kiek laiko pasirodė Da- 
vid Macdonaldo knyga “The 
Land of the Lama’’. Knygoje 
aprašoma Tibetas, apie kur; po
nia Blawatsky, teosofijos kū
rėja, dar nelabai senai visokių 
stebuklų pasakodavo. /Pasak 
jos, paslaptingame Lhasa mies
te, milžiniškuose marmuro pa
lociuose, gyvena išminčiai, ku
rie gimė prieš kelis šimtus me
tų. .Jiems esąs žinomas paslap
tingas mokslas, su kurio pa
galba jie gali, kada tik nori, 
atsipalaidoti nuo kuiio. Išmin
čių dvasia tąsyk keliaujanti po 
pasaulį žaibo greitumu.

Kiek vėliau, kada keliaunin
kams ir tyrinėtojams pasisekė 
savo akimis pamatyti Tibetą, 
tai* tie stebuklai pamažu pradė
jo nykti. Ypač po to, kai šio 
šimtmečio pradžioje misterišką 
kraštą aplankė garsusis tyrinė
tojas Sven Hedin.

1907 m. anglai pasiuntė ka
rišką ekspediciją j Lhasą. Eks
pedicijos vadas daug įdomių da
lykų parašė apie kalnų kraštą. 
Bet tai nebuvo stebuklai, ku
rių tikėjosi publika. Vieloje 
paslaptingų palocių, ekspedici
jos dalyviai surado Lhasojc 
daugybę purvuose skęstančių 
vienuolynų; vietoje išminčių, — 
neįmanomai purvinus lamas.

Macdonald taip pat dalyvavo 
toje ekspedicijoje. Kada kiti 
ekspedicijos nariai apleido kraš
tą, tai jis pasiliko ir išgyveno 
ten kelioliką metų. Per tą lai-

bendromis gyvenimo sąlygomis. 
Savo knygoje jis pasakojo apie 
nepaprastai sausą Tibeto orą. 
Tiek sausas ten yra oras, jog 
žuvę gyvūnai nepuva, bet laips
niškai išdžiūsta ir išvirsta mu
mijomis. Tarpekalniuose dažnai 
surandama jakų, arklių ir avių 
mumijos.

Pasitaiko, sako Macdonald, 
kad didelė jakų kaimenė ban
do perplaukti upę. Kaip tik tuo 
laiku juos užklumpa neįmano
mas šaltis. Upės paviršius ne
paprastu greitumu pavirsta į 
ledą. Tokiame atvejyje jakai 
plaukiančioje pozicijoje tampa 
surakinti leduose. Kišo tik jų 
galvos. Plėšrus paukščiai tada 
turi darbą, — jie iškapoja ja
kams akis.

Tibete dažnai siaučia pasibai
sėtinas vėjas, kuris pučia be
veik visuomet viena kryptimi. 
Tas vėjas yra tiek didelis, kad 
visai lengvai nubloškia nuo ark
lio jojantį žmogų. Kiek jis su
kelia dulkių, — apie tai nėra 
reikalo nei kalbėti.

Raštingumas tarp tibetiečių 
yra pusėtinai prasiplatinęs, ka
dangi dauguma jų priklauso 
dvasiškių “stonui” — vadinasi, 
yra lamos. Lamos rūpinasi žmo
nių švietimu bei kitais krašto 
reikalais. Tibetas faktinai yra 
vienuolių valstybė. Vienas tik 
dalai-lama užlaiko apie 100,000 
vienuolių... Po visą šalį yra iš
mėtyti vienuolynai, kur randa 
sau prieglaudą šimtai ir tūks
tančiai lamų. Tik tuose vienuo
lynuose gyvenama pastoviai, 
šiaip kiti gyventojai 
iš vienos vietos į kitą, 
yra nomadai.

Kai kurie vienuoliai, 
ja Macdonald, gyvena
riję celėse po 10—12 metų. 
Kai jie pradeda jausti, jog ar
tinasi mintis, tai užlipa ant tam 
tikrai padarytos estrados ir dir
žais prisiriša prie stulpo. Tai 
daroma tuo tikslu, kad, sąmo
nę praradus, kūnas nesudrib
tų. Vienuoliui mirus, celė tam
pa atidaryta ir už savaitės laL 
ko mirusiojo kūnas sudegina
mas. Po to pelenai sumaišoma 
su moliu, iš kurio padaroma 
velionies statula.

Paprasti Tibeto piliečiai gy
vena gana laisvai. Vienuolių ir 
vienuolynų krašte dorovė nesto
vi perdaug aukštai. 'Pavyzdžiui, 
apsimainyti žmonomis tibetie- 
čiams yra visai paprastas daly
kas. Tiesą pasakius, ir Ameri
koje tai galima padaryti. Ne
parankumas tik tas, kad reikia 
atlikti daug visokių “ceremoni
jų” bei išleisti nemažai pini
gų-

Kai Tibete vyras pagauna 
savo žmoną “griešijant”, tai jis 
turi pilną teisę ją tinkamai nu
bausti. O ta bausmė susiveda 
prie sekamo dalyko; žmonai nu
pjaunama nosies galiukas arba 
viena ausis. Visa, kas tame at
vejyje iš vyro reikalaujama, — 
tai tuoj pranešti vyriausybei 
apie įvykdytą bausmę.

Šiaip ar taip, bet netekimas 
nosies galiuko visgi darko mo
ters išvaizdą. Todėl nusikaltu- 
sios ir nubaustos tibetietės pa
slepia savo defektą specialiai 
tam tikslui padarytu odos ru-

keliauja;
Reiškia,

pasako- 
užsimu-
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Yanas Hardware and Paint Co
Gutler, Electrical and Plumbing Supplies
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GEORGE SKOBY
Merchant Tailor

2415 West Marųuette Road
Tel. Hemlock 6296
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DR. K. DRANGELIS
Ofisas Kampiniame Name

2403 W. 63rd St
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tuliuku. Vadinasi, reikalas yra la nepatektų murzinai kiaulei 
geriausias išradėjas.

Macdonald labai smulkmeniš
kai pasakoja apie tai, kaip ti
betiečiai meldžiasi šiokiomis 
dienomis ir laike švenčių. Vie
nuolynų krašte malda kartais 
priima labai keistą formą. Sa
kysime, “didžioji malda” laike 
“sviesto šventes”. Ta “malda” 
susiveda prie ilgos, kokių 40-60 
pėdų, lentos, kurią piliečiai ap
dengia storu sviesto sluoksniu. 
Buda, prieš kurio atvaizdą yra 
atliekama ta malda, tikrai tu
ri būti patenkintas tokiu atna
šavimu.

Visai nesenai pasirodė apie 
Tibetą ir kita knyga, kurią pa
rašė franeuzė Alexandra David- 
Neel. Ta knyga tapo išversta ir 
j anglų kalbą vardu “Magic and 
Mystery in Tibet”. Knygos au
torė praleido Tibete keletą me
tų. Ji yra vienatinė europietė, 
kuri užsitarnavo lamos titulą 
ir praktikuoja budizmą.

Savo knygoje David-Neel daug 
vietos pašvenčia tibetiečių prie
taringumui ir religijai. Tu r būt, 
jokie kiti žmonės pasaulyje ne
turi tiek daug visokių “blogų” 
ir “gerų” dvasių, kaip tibetie
čiai. Kiekvienas įvykis ir reiš
kinys, — tai vienos ar kitos 
dvasios darbas. Kai 
miršta, tai jo siela 
ja kokiame nors 
Pilietis, kuris nori, kad jo šie- yra naudingos.

arba kokiam kitam “netrep- 
nam” sutvėrimui, žinoma, turi 
tepti. Tibeto dvasiškiai, kaip ir 
visi kiti, ima kyšius, kad tinka
mai aprūpinus sielą...

Kartais pasitaiko ir kurjozų/ 
David-Neel pasakoja apie tokį 
atsitikimą: vienas “šventas 
žmogus” prie šulinio sutitiko 
jauną merginą ir padarė jai ne
labai “šventą” pasiūlymą. Mer
gaitė išsigando ir parbėgo na
mo. Apie savo prietykį ji tuoj 
papasakojo motinai Jvyko šei
myninė konferencija ir nutarė: 
jeigu “šventas žmogus” to rei
kalauja, tai priešintis' negalima.

Apie nutarimą tapo praneš
ta vienuoliui. Pastarasis išdi
džiai atsakė, jog dabar jau vis
kas baigta. Esą, ganykloje jis 
ką tik matęs “sceną” ir mer
gaitės tėvo siela tapusi įkūny
ta į karvę. Pirma jis norėjęs 
tą sielą išgelbėti, bet dabar jau 
nieko nebegalįs padaryti.

Knygoje paduodama daug ne
paprastai įdomių dalykų apie 
tibetiečių prietarus ir. apie viso
kius dvasiškių šposus. Bet apie 
tai gal teks pakalbėti kitą kar-

“Kiek metų tamstos sunui?” 
“Taip”, atsakė jo tėvelis, 

“jis pasiekė tą amžių, kai jis 
mano, jųg svarbesni dalykai 
pralenkti yra ne jo egzaminai, 
bet priešais važiuojąs automo
bilius”.

(“Cincinnati Enąuirer”).

4
4

žmogus nu

sutvėrime.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems 
Savo Draugams 
ir Koslumeriams

Ko toks nubudęs?”
Aš paskolinau Smitui pen

ktus šilingus pereitą savaitę, o 
dabar jis mirė”.

“Matai, aš visuomet sakiau, 
kad juo negalima pasitikėti”. 
(“Luestige Koelner Zeitung”).
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JAGIELLO PHARMACY JĮ
J. Kazlauskas, Savininkas W

4559 So. Hermitage Avenue S
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P. NOVER
LAIKRODININKAS

4148 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3847
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MILDA RESTAURANT
A. MISEVIČIENĖ, Sav.

3206 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
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K. ANDREJONAS
1735 So. Halsted Street

Tel. Ganai 2936
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BR1GHT0N PARK RESTAURANT
CHAS. VALENTAS, Savininkas

4180 Archer Avenue
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NAUJIENOS, Chicago, III

VALDININKAS
Galima buvo manyti,

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)

vienos

meldžiasi

Phone Boulevard 7234

LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Lietuviams

J. MACHIULIS Visiems

OAK LEAF TAVERN
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CHICAGO, ILL
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Chicago, III

3503 So. California Avė
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Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Pažystamiems

4140 Archer Avė 
Tel. Lafayette 3516

2901 W. 38th PI.
Tel. Lafayette 4641

4645 S. Ashland Avė 
Phone Boulevard 7042

Stanley Petraus 
kas Bakery
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ir Pacijentams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems Draugams ir Kostumeriams

liamas. Antonio dingo.
— Ir jus nieko nesužino j o- 

paklau-

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams

visi 
net

Linksmiausių Kalėdų ir 
Laimingiausių Naujų Metų 
Linkime Visiems Draugams

• ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams x

1721 So. Union Avė.
Tel. Canal 7358
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Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

Felix Klimas Joe. Kazik 
Res. Phone Normai 0590

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

VISUS SAVO 
Interesantus ir Draugus 
Nuoširdžiai Sveikinu Su 

šventomis kalėdomis

g. Linksmų Kalėdų Linkime & 
| Visiems Savo Draugams jį 
i ir Kostumeriams Bnu

va

Visi prieš ma- 
— pridūrė jis 

kiti prie 
šai... Kiti! žinote, tie, kurie iš
vyko, kad nebegrįžti, bet vis
gi grįžta. Tai tas šimtas ne
laimingųjų, su kuriais -aš ap
siėjau maloniai, «kaip tėvas, 
stengdamasis jiems kiek gali
ma mažiau skausmo padaryti, 
atsimoka man juodu nedėkin 
gurnu ir lenda man į akis, kaip 
tik pamato, jog aš vienas.

— Kaip? Lenda j akis?

kuris visur su savimi važinė
ja teisingumo vykdytoją. Pa
starasis paprastai apsirengęs 
raudonais drabužiais ir ant ka 
klo turi žvaigždę. Jis yra ka 
raliaus draugas ir patarėjas. 
Tatai bent logiška. Man rodo 
si, kad tasai, kuris vykdina 
bausmę, užsitarnauja šiokios 
tokios pagarbos. Bet musų am
žiuje visi veidmainiai. Proku
roras kryžiavo j asi ir dėl kokių 
tai svarbių sumetimų reikalau
ja paskirti mirties bausmę, ir 
visi su juo sutinka. Pasirodau 
aš — jo įsakymų vykdytojas 
— man spiatfna į akis ir viso
kiais budais įžeidžia. Pasaky
kite, kur čia teisybė? Būdavo 

kaip

JOHN F. EI DEIKLS
JŪSŲGRABORIUS

4605-07 So. Hermitage Avė 
Visi Telefonai YĄRDS 1741-1742

Kalėdų Linkime 
Savo Draugams 

ir Kostumeriams

užeinu į traktierių, bet 
tik mane pažindavo, tai 
ir vydavo lauk. Gatvėje 
nuo manęs atsigręžia, ir 
teisme su manim apsieinama 
tarsi aš ne toks valdininkas, 
kaip ir jie visi, tarsi aš ne vai 
stybės tarnas... 
ne! O priegtam 
vos girdimu balsu

Frank Vaičkus
Bučernė ir Grosernė

krauju ir piktai žibėjo. Ūsai 
pakilo ir jis atrodė daug auk
štesnis
kad jo viduje pabudo snaud
žiantis laukinis žvėris ir ištem
pė jį. Kalėjimo tyloje aiškiai 
girdėjosi iš skiepo einantis 
murmėjimas: “Tėve musų...”

Nikomed, lyg įdūkęs žvėris, 
bėginėjo po kamerą, ir nuo jo 
žingsnių drebėjo grindys, ku
rios tuo pačiu laiku tarnavo 
lubomis jo aukai. Staiga jis 
sustojo ir pradėjo klausytis.

— Kaip tas nelaimingasis 
sušnibždėjo jis.— 

Ir visai nenužiuri, kad aš čia, 
virš jo galvos.

Jis atsisėdo sunkiai kvėpuo
damas. Ilgai tylėjo, kol sukau
pė mintis ir kažkokis viduji
nis protestas vėl neprivertė jį 
kalbėti.

— Matote, aš žinau, kad aš 
blogas žmogus ir kad žmonės 
privalo mane neapkęsti. Bet 
kas mane erzina
kos stoka. Jeigu tai, ką aš da 
rau4, nusikaltimas, tad tegul

Becker Cleaners
J. Augustinavičius, Sav.

814 W. Garfield Blvd
Tel. Boulevard 2411

Pakanka man vienam pasi
likti tamsoje, kaip jie prade
da maršuoti per mano kruti 
nę neužbaigiama procesija, 
slegia mane, smaugia, kliudo 
mano veidą numirėlių marško
mis. Jie visur seka paskui ma
ne, ir dabar, kai aš nusenau, 
jie ypač su atsidėjimu lanko 
mane. Kai mane įgrūdę į vi
ralinę, jie staiga pradėjo lįsti 
iš visų tamsių kampų, štai ko
dėl aš pareikalavau daktaro. 
Aš sirgau, aš bijojausi nak-

A. BELSKIO .
APTIEKA

2422 W. Marquette 
Road

Tel. Republic 8222'

JONAS P. EWALOAS
840 West 33rd Street 

Tel. YARDS 2790—Chicago, III

ARCHER AVENUE
Furniture, Parlor Suite 

Manufacturers

W Savininkai AGNĖS ŠIDLAUSKAS ir S. SVILAINIS

WOLFF’S FURNITURE HOUSE
4211 Archer Avenue

motina nuvykdavo į Barcel)- 
ną, tai visi vyrai sekdavo pa
skui ją. Ji jau turėjo sužadė
tinį. Tai buvo puikus vyrukas, 
studentas-medikasi AŠ visai ne- 
simaišiau ir tą reikalą, palikau 
tvarkyti jai ir motinai, pasi
laikydamas sau teisę stvertis 
tėviško autoriteto paskutinį 
momentą. Viešpatie! kaip mes 
buvome laimingi!

Nikomedo balsas vis labiau 
ir labiau drebėjo; jo melsvos 
akys aptemo. Jis neverkė, bet 
visas jo kūnas drebėjo, kaip 
kūdikio, kuris su dideliu sun
kumu sulaiko verkimą.

— Bet štai pasitaikė kokiam 
tai plėšikui patekti į bėdą. Jį 
pasmerkė mirti, ir aš turėjau 
atlikti savo pareigas, nors jau 
buvau spėjęs ir užmiršti apie 
savo tarnybą. Kokia tai buvo 
diena! Pusė miestiečių pažino 
mane, kai aš stovėjau ešafo
te. O žurnalistai (juk jie, at
leiskite man, blogesni nei ma
ras!) smulkmeniškiausiai apra
šė mano gyvenimą, aprašė ma
ne ir mano šeimą, tarsi mes 
būtumėme buvę kokie tai kei
sti žvėrys, ir ypač pabrėžė tą 
faktą, jog iš paviršiaus mes 
atrodome, kaip ir visi geri žmo
nės. Mes įėjome į madą, bet 
kokia tai buvo mada! Kaimy
nai, pamatę mane, uždarinėjo 
duris ir langines, ir, nors mie
stas didelis, bet gatvėje mane 
visuomet pažindavo ir tuoj vie
nokiu ar kitokiu bud u įžeisda
vo. Kartą, grįžęs namo, aš ra
dau savo žmoną visai pamišu
sią. Duktė! Duktė! O duktė 
gulėjo lovoje su sudarkytu, pa
žaliavusiu veidu, o jos liežuvis 
buvo visiškai baltas. Jinai 
sinuodijo fosforu ir kelias 
landas baisiai kentėjo, .bet 
ėjo, kad neatvyktų laiku 
galba. Ir pagalbos jai nebebu
vo. Sekamą dieną vargšė pasi
mirė. Ji visa savo siela mylė
jo jauną mediką, o aš pats 
skaičiau laišką, kuriuo jis at- . 
sisakė nuo jos, sužinojęs, kad i 
tai mano dųįjĮė.-Aįj dėl jos mir- į 
;ies neverkiau. Ir argi aš tu- ■ 
rėjau tam laiko? Vislias griu- i 
vo: nelaimės slėgė iš visų pu- ! 
šių, ir ramus kampelis, kur’ ; 
mes sau sukūrėme, pradėjo jrti 
per visas siūles. Mano sūnų 
išvijo iš tarnybos ir butų bu
vęs bergždžias darbas ieškoti 
naujo užsiėmimo. Kas norės 
turėti reikalą su budelio sū
numi! Nelaimingas! Argi jis 
galėjo pasirinkti sau tėvą, pirm 
negu atsirado pasaulyje? Kuo 
jis, vargšas, buvo kaltas? Jis 
praleisdavo ištisas dienas na
mie, toli nuo žmonių, kur nors 
pasislėpęs sodo kampe, susi
krimtęs ir labai sUsirupinęs... 
“Apie ką tu galvoji, Antonio?” 
klausdavau aš jo... “Apie se
serį Anitą, tėveli”. Vargšas ap
gaudinėjo mane. Jis galvojo 
apie save ir apie tai, kaip bai
siai mes apsigavome, bandy
dami laikinai prilygti kitiems 
ir svajodami apie laimę. Smu* 
gis buvo didžiausias, nepake-

Mrs. A. K. Jarush
Physical Therapy 

and Midivife

| 8856 So. Lowe Avė. |

g •| Linksmiausių Kalėdų ir
| Laimingiaiištų Naujų Metų 

Linkime Visiems Savo
$ Draugams ir Pacijentams

— Kiekvieną naktį. Kai ku
rie visai manęs nekliudo, ypač 
paskutinieji. Man atrodo, kad 
tai draugai, su kuriais aš vos 
vakar išsiskiriau; bet pirmie
ji, iš pirmesnių laikų, kuomet 
aš dar jaudinausi ir drebėjau, 
— tikri velniai.

K. Karanauskas
Bučernė ir Grosernė

VICTORY TAVERN
Savininkai J. PAURAZAS ir J. VALENTON

4644 So. Western Avenue 
Telephone Lafayette 4371

;| 6109 S. Albany Avė
4 Tel. Hemlock 9252

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems savo Draugams ir 

Pažystamiems.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

te apie savo sūnų ? 
sė Jansenas, susidomėjęs klai
kiu pasakojimu.

— Keturioms dienoms pra
slinkus sužinojau. Netoli Bar- 
celonos ištraukė jo lavoną, ku
ris įsipainiojo į tinklą. Lavo
nas bdvo neįmanomai išpur- 
pęs... Jums lengva bus dasi- 
protcti, kas atsitiko vėliau. Se
nukė greit pasekė savo vaikus, 
tarsi jie jos reikalavo. O aš, 
kaip suakmenėjęs, pasilikau 
vienas, vienui vienas... Nega
lėjau aš surasti nusiraminimo 
dagi vyne: jeigu aš pasiger- 
davau, tai tuoj pasirodydavo 
jie, mano persekiotojai, su sa
vo juodomis marškomis,’ kaip 
milžiniškos varnos... Dėliai te 
tiesiog pradeda maišytis mano 
protas... O tuo tarpu4 link jų 
aš nejaučiu jokios neapykan
tos. Nelaimingieji! Aš vos ga
liu sulaikyti ašaras, matyda
mas juos. Visai ne jie suardė 
mano gyvenimą. Jeigu visi tie 
nepažįstamieji, kurie savo ne
apykanta ir paniekinimu atėmė 
iš manęs šeimą, turėtų tik vie
ną kaklą, ir jie butų atiduJo- 
ti mano nuožiūrai, — ak! su 
kokiu dideliu malonumu aš juos 
pasmaugčiau...

Jis pašoko nuo vietos, gar
siai rėkė ir sugniaužė kumš
čius, tarsi tempdamas įsivaiz
duotą virvę. Tai jau nebebuvo 
pilvotas, kuklus ir nusiminęs 
žmogus. Jo akys patvinko

panaikina mirties bausmę, ir 
aš nustipsiu kur nors patvo- 
rėje iš bado, kaip šuo. Jeigu 
mirties bausmės reikalingos dėl 
gerų žmonių ramybės, tai ko
dėl mane neapkęsti? Prokuro
ras, reikalaujantis nusikaltėlio 
galvos, nieko negalėtų padary
ti be manęs, jo patvarkymų 
vykintojo. Mes visi 
ir tos pat mašinos ratukai, ir. 
Viešpatie susimilk! užsitarnau
jame vienokios pagarbos, ka
dangi ir aš esu valdininkas... 
štai jau tris dešimtis metų.

(Galas)

ties; man*buvo reikalinga švie
sa ir žmonių draugija.

— O jus ar visuomet pasi- 
liekate vienatvėje?

— Ne, Barcelonos priemies
tyje aš turiu namelį ir šeimą, 
šeimą, kuri man niekuomet ne
smagumų nedaro: šuo, trys ka
tės ir aštuonios vištos. Jie ne- 
sūpranta žmonių kalbos, todėl 
gerbia ir myli mane, tarsi aš 
toks pat žmogus, kaip ir visi 
kiti. Jie ramiai kartu su ma
nimi gyvena savo dienas. Aš 
per visą savo gyvenimą nepa- 
pioviau nei vienos vištos: aš 
negaliu žiūrėti į kratfją.

Jis kalbėjo nulindusiu balsu, 
su paniurusia išvaizda, tarsi 
išpažino savo niekingumą.

— O tikros šeimos ar jus 
niekuomet neturėjote?

— Kaipgi, turėjau. Jums aš 
viską papasakosiu. Aš taip se
niai nesikalbėjau! Mano žmo
na mirė prieš šešerius metus. 
Nemanykite, kad tai buvo ko
kia nors girtuoklė, kaip visuo
met romanuose yra aprašoma 
budelio draugė. Ne, aš apsive
džiau su mergina iš savo kai
mo, kai grįžau iš kariuome
nės. Susilaukėme sūnaus, o pa
skui ir dukters. Duonos buvo 
mažai, vargas didelis, ir, ką 
jums pasakyti? Jaunystė ir 
budo šiurkštumas pastūmėjo 
mane į šią tarnystę. Jus gal 
manote, kad tai man buvo len
gva. Ne, reikėjo daug rūpin
tis. Iš pradžių mane erzino žmo
nių neapykanta. Bet aš buvau 
perdaug išdidus, kad kreipti 
į tai dėmesį. Man teko dirbti 
įvairiuose teismuose. Mes ap
važi nėjome pusę Ispanijos, o 
vaikai vis augo ir gražėjo. Ant 
galo, mes apisgyvenome Barce- 
lonoje. Tai buvo geriausias lai
kas mano gyvenime: per pen
kis ar šešis metus aš neturė
jau jokio darbo. Sutaupytais 
pinigais aš nusipirkau namelį 
miesto pakraštyje, ir kaimynai 
atsinešė su4 pagarba į Nikome- 
dą, simtatišką teismo valdinin
ką. Musų berniukas, kuris pa
sižymėjo kuklumu ir darbštu
mu, tarnavo vienoje prekybos 
įstaigoje. Duktė (gaila, kad aš 
pas save neturiu jos paveik
slo) buvo graži, kaip angelas, 
su4 melsvomis akimis ir šau
niais plaukais. Kai ji vaikščio
davo po musų sodą, tai atrodė 
lyg viena tų gražuolių, kurios 
pasitaiko operose. Kai ji su

01 718 West 18th Street u
Phone Monroe 3377 
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E. ČEPULIS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Draugams ir Kostumeriams

CALIFORNIA INN
4358 So. California Avenue

M. BAIGO, Savininkas
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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L ZAMULEVIČIAUS ALINĖ
1401 So. 51st Ct, Cicero

C. UŠLUPIO ALINĖ
Pilone Cicero 555

1437 So. 49th Ct, Cicero
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Miesto Ciceror«« r<ra>rro7aiL^rra>rrr'rt'ai

Cicero, III.

J. PAUGA

Cicero, III
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Sveikiname Visus Savo Kostumerius Su 
KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
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Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Dobrovolskis susidėjo su 
lauskiene ir gyveno kaip

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Melų

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Melų

Sedlacek
J. Sandusky

ir jo meilužės šid- 
(Dobrovalės km., 

v- Alytaus apsk.)

JOE ŠAMET 
1500 So. 49th Avė.

Phone Cicero 3760 
SVETAINĖ ir ALINĖ 
r 5024 W. 16tji Street

Phone Cicero 635 
GAZOLINO STOTIS

President 
Toįvn Clerk 
Supervisor
Collector
Assessor
Trustee
Trustee
Trustee
Trustee
Police Magistrai

Joseph G. Cerny 
J*rry J. Viterna 
Anlon F. Maciejeivski 
Rose Cuchna 
Henry R. Schivarzel 
Nicholas Hendrickse 
Fred J. Loyda 
Novak 
James 
Henry

A. J. LIUTKUS
GELEŽIES KRAUTUVf: 
1421 So. 49th Ct.
Pliene Cicero 2725R.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGIAUSIŲ 

NAUJŲ METŲ

Sveikiname Visus Savo Draugus ir Rėmėjus 
Savininkai gražaus Piknikams daržo.

Reikale matykite savininkus

Didelė žmogžudžiui byla 
Merkinėj

PREZIDENTAS IR BOARD 
TRUSTEES

Širdingai Sveikina Visus Cicero 
Gyventojus Linkėdami 

Linksmiausių

“Koks nemalonumas, kad 
automobilis pažymėtas nelai
mingu numeriu 13,000”.

“Bet tamsta nesi prietarin-

5031 W. 12th Street
Tel. Cicero 5306

J. KRAUCH
(KRAUOIUNO) ALINI:

1400 So. 51st Ct. 
CICERO

NATIONAL LAUNDRY C0 
749-759 So. Cicero Avenue 

CHICAGO. ILL.

4847 W. 14th St., Cicero 
Phone Cicero 3043

MERKINĖ 
išvažiuojamoji sesija Merkinėj 
ištisą dieną sprendė Jurgio Do
brovolskio 
tatfskienės 
Nedzingės

ras su žmona, tačiau susituok
ti negalėjo: kliudė Dobrovol
skio žmona Zuzana.

1932 m. spalių 9 d. sudegė 
Dobrovolskio pirtis ir joje žu
vo Zuzana Dobrovolskienė su 
14 metų sunum Antanu Do
brovolskiu4.

Dobrovolskienės mirties ap
linkybes ir priežastis tyrinė
jant, paaiškėjo, kad ji pirty su 
sunum buvo užremta ir uždeg
ta. Nelaimingieji žiauriausiu 
budu toje pirty mirė.

Teisiamieji kaltais neprisipa
žino, tačiau iššaukta per 40 
liudininkų davė neigiamus tei
siamiesiems parodymus. 23 vai. 
vakaro teismas paskelbė rezo
liuciją, kuria Dobrovolskis nu
baustas kalėti visą amžių, o 
jo meilužė 15 metų sunk, dar
bų kalėjimo.

šia byla vietos visuomenės 
buvo didžiausias susidomėjimas 
ir minia žmonių laukė iki vi
durnakčio teismo sprendimo.

Cicero Photo Studio
A. W. BARTUSH, Sav.

1435 So. 49th Ct 
CICERO

* s

I
 Linksmų Kalėdų ir įį 

Laimingų Naujų Metų

K. VASILIAUSKO
Valgomų produktu krautuvėj

1334 So. 49th Ct.
| CICERO

4930 W. 13th Street, Cicero 
Phone CICERO 49

Dobrovolskis didelis vietos 
visuomenes veikėjas. Jis buvo 
Nedzingės tautininkų skyriaus 
uolus narys ir veikėjas, žemės 
ūkio rūmų ir valsčiaus tarybos 
narys, be to, dešinioji Nedzin
gės klebono ranka: bažnyčios 
maršalka, nuolatinis bažnyčiai 
pinigų rinkėjas. Pasiturįs ūki
ninkas, 1914 m. grįžęs iš Ame
rikos. Jo meilužės Šidlauskie
nės praeitis tamsesnė: savo vy
rą ji sužalojus, dėl ko šidlau- 
skis, kiek laiko pasirgęs

A. PETKUS
GRABORIUS

4830 W. 15th St, Cicero 
Tel. Cicero 2109 ir 859.1.

F. DANAUSKO ALINĖ
1346 So. 50th Avė., Cicero

Tel. Cicero 5571

OUEEN’S PLACE
JO® GURSKIS, Sav.

4936 W. 14th Street

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Sdvo Draugams 

ir Pažystamiems

S. D. LACHAVICH ir SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

2314 West 23rd Place 
Phone Roosevelt 2515—2516

1 LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linki Visiems Savo Pažystamiems, Draugams 

ir Pacijentams

DR. J. SHINGLMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

p Adam Bergelio «
| ALINE 9
h1809 W. Roosevelt Rd!
S Tel. Cicero 5614 §

PETER J. .JUKNISš
ALINĖ |

4920 W. 14th Street | 
Phone Cicero 4572 g

GRANT W0RKS COAL YARD
ADAM BERNADISUS, Sav.

16th Street and 49th Court 
Residence: 1605 So. 49th Court

Phone CICERO 311

SKYRIUS:
1439 So. 49th Ct., Cicero, III

Phone CICERO 5927

“Ne, bet lai yra toks įspū
dingas numeris, kad bet kas 
gali atsiminti”.

(“Der Gemuetliche Sachse”,

aeaaiaaaat'aa<a^a>^a<a'air<< M LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ J7 
m Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams HJJ’ 
į DR. HELEN M. WISN0W Šį 
4 DENTISTĖį 2137 So. Cicero Avė., 
R Telefonas CICERO 721
mtamtmmmmmaž

LINKSMŲ KALĖDŲ jį
& Linkime Visiems Savo Draugams
M ir Kostumeriams |M
B WM. J. C0NWAY S
ffl 1610 So. 49th Avė. Cicero, III. W

* . šeštadienis, gruod. 23, 1933

I
 Sveikiname Visus Kostumerius,$ 

Bendradarbius ir Rėmėjus su įjį 
šventomis Kalėdomis ir įį

Naujais Metais »

Calumet Dairy Co.I
JONAS MESKES, Savininkas g 

43 — 156th Street |

CALUMET CITY, ILL. SS. •

fl LINKSMŲ KALĖDŲ " f*
H ... LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ . g

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams fj

jp-. &

i
 Linksmų Kalėdų ir «

Laimingų Naujų Metų g
JOE KAZRAGIO i

nrra rt r«t o a 11 <«torni

38Į LINKSMŲ KALĖDŲ B
Linkime Visiems Savo Draugams w

SS ir Kostumeriams

A. MILIAUCKAS S 
jį 1837 South 49th Court

Phone Cicero 305

S V. Warren ir J. Rakauski S 
ffl 1534-36 So. 49th Avenue /į 

H Tel. Cicero 1742 Cicero, III. g

! A. W. POCIUS
I 4930 W. 14th Street
g Linksmų Kalėdų ir
| Laimingų Naujų Metų
9 linkiu Visiems Savo
g Draugams, Draugi-
g joms, Kliubams ir
« Koslumeriams

***;’ LINKSMŲ KALĖDŲ IR W
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ R

B LOUIS W. KIZAS . B
4 LEGALIS ADVOKATAS 4
4 1515 South 49th Avenue 4
R Phone Cicero 5513
*7 Ir 105 W. MADISON ST. Phone Stale 3445 W

’«N LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ * 
Linkiu Visiems Draugams, Kostumeriams ir"J Pažystamiems. J

S GRANT W0RKS PHARMACY J
Juozas Keserauskas, R. Ph„ Sav.

’* * 4847 West 14th St,' '
H \ Phone CICERO 39.

r I - •>



GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
Viską trukdo vargonai

SVEIKINAME SU ŠVENTĖMIS
kačiukas

sku

Telefonas Seeley 8760negali

S. P. MAŽEIKAmes

nėra van GRABORIUS

3319 Auburn Avė
Phone Yards 1138

Nepa

mes

van

John Kuchinskas

fUil 4 4iiA44'4**i4A*aAAAOA^

Lietuvis Grabučius

a a i r44 4 &* 4 >t<i4<4^

var
var

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Klijentams

įšoko į duobę, 
kaio koks bez-

nuo 
nete-

pirmi- 
ligi 8

— krašto seime 
dvarininkas Do

i peklą 
visokio 

dar pro

mm* 
mus 
Pas

Savivaldybėje 3,000 pra 
šymų darbui gauti

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo

Draugams ir Pažystamiems

J. BALSEVIČIUS
faardware Krautuvė

dviejų 
— ne-

DALENO APTIEKA
■ ■ ' 1 * ■

4193 Archer Avė.
Tel. Lafayette 1155 Dulkių valytojai visokių išdirbyščių po $12.50. 

Ir visokių kitų bargenų.

Taipogi Gerbiamieji, nepamirškite paremti ir to 
liau. Mes veli j am jums visą gerą.

CITY FURNITURE KOMPANIJA
2310 West Roosevelt Road

Bet
Radžiūnas

labai daug žmonių 
į Kauno miesto savi- 
prašydami tarnybos

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Ganai 6850

Tarpe Kalėdų ir Naujų Metų bus didelis išpar
davimas ant visų pasilikusių daiktų, kurie buvo su
pirkti specialiai dėl Kalėdų, {švenčių.

Būtinai atsilankykite į City Furniture Kompa 
nijos Krautuvę. Jus viską nusipirksite Už pusę kai 
uos.

Reikalai, ir Žmones1
urasta hitlerinės literatūros 
griežtai nukreiptos prieš Lie
tuvą.

668 West 18th St 
Tel. Canal 6174

KLAIPĖDA. XI. 29. Elta.— 
šiomis dienomis policija Užklu
po Jugnaičių kaime pas ūki
ninką Storastą slaptą neuma- 
nininkų susirinkimą, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 20 žmo
nių, jų tarpe 
lio atstovas, 
masch ir Šilutės apskr. vete
rinarijos gydytojas, dr. Endre

City Furniture Kompanijos savininkai, M. P. 
Jovarauskas ir P. J. Bertulis, sveikina visus su KA
LĖDŲ ŠVENTĖMIS savo kostumerius, tuos katrie 
pirko arba dar mano pirkti. Taipgi sveikina savo vi 
sus draugus, pažystamus ir gimines. Padėkavoja vi
siems rėmėjams, kurie pirko patys ir kitus paragi
no. Mums rodos, kad mes priešų neturime.

Apvogė Linkuvos baž 
nyčią

, Pereitais metais Birutės ir 
Julijanavos kaimelių gyvento
jai Vilkaviškio vyskupui buvo 
padavę prašymą, kad juos nito 
Garliavos valsčiaus parapijos 
dėl tolumo ir nepatogumų at
jungtų. Vyskupas sutiko 
Garliavos dekanas 
dar neatjungia ir neleidžia prie 
Aleksoto parapijos, kol jam mi
nėtos apylinkės neatsiskaitys 
paaukodami dėl vargonų.

ŠVĖGŽDOS ALINĖ 
Ž4909’/2 W. 14th Streetf 
j? Phone Cicero* *3706 §

Klaipėdos krašte susek* 
ta • hitjerininkų ‘ su

sirinkimas

linksmų kalėdų 
Linkime Visiems Savo 

Draugams 
ir Kostųftteriains

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

paprastai kiršinamo pobūdžio, 
^augumo policija veda stropų 
tardymą.

Sudegė Žagarės klebo 
no ūkis

išsimaudyti. Žino- 
kambaryje randasi 

kurį galima 
sveikas, ačiū,

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Aną dieną N. Žagarės kle
bono kun. Jazdausko ūkyje ki
lo gaisras. Sudegė trobos, ma
šinos, pašaras ir kt. Gaisro 
nuostoliai dideli.

savo
Vos pakabinau* savo 

dėžutė už

* SLinksmų Kalėdų ir S
Laimingų Naujų Metų į

Išdidus automobilistas 
“Tvarstomus vaistus”.

(“Somerset County Gazette”)

Šiemet 
kreipiasi 
Valdybę 
bei darbo. Tokių prašymų da
bar savivaldybėje bus apie 
3,000.

Pirmininkas sako:
— Per kambarius — 

tis teisingą. Bet tik pas 
visi kambariai atskirti, 
vienus išėjimas ten, o pas ki
tus — šen. O per kooperaty 
va prievaizda vargu - sutiks tiek 
žmonių išleisti i— jam įgali pre
kes išvogti. Juo labiau, kad ko- 
operatyvas dar uždarytas ir at
sidarys tik apie 10 valandą.

Čia aš ilgiau nebepanorėjau 
klausytis diskusijų ir per skie
po langą išlindau į gatvę bei 
pradėjau smarkiai žingsniuo-

Visiems Mano Draugams, 
Kostumeriams ir Pažysta

miems Linkiu Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų 

Naujų Metų

JULIUS NAMON
6755 S. Western Avė, 

Chicago, III.

LINKSMŲ KALĖDŲ g 
r Linkime Visiems Savo | 
[Draugams ir Kostumeriams®.

MAROZAS Į
BAKE SHOP j

Į C. L. Marozas, Sav. S
Į4330 S. California AvJ 

Phone Lafayėtte 1515

Susirinkimas buvo sušauktas 
prisidengiant žiemos pagelbos 

reikalais,
bet, kaip yra nustatyta, apie 
žiemos pagelbą susirinkime ma
žai buvo kalbėta. Policija susi
rinkimo vietoje rado nacional
socialistinės literatūros, kuri 
Lietuvoje uždrausta. Taip pat 
buvo rasta Endrejat konspek- 
tyvinio pobūdžio kalba dviem 
egzemplioriais, kurią jis susi
rinkime pasakė.
Kalba griežtai nukreipta prieš 
Lietuvos vyriausybę ir joje 

šmeižiama lietuvių tauta.
Kalboje, lietuviai vadinami 

“antraeiliais žmonėmis”. Taip 
pat paminėta keletas lietuvių 
veikėjų pavardžių; Jie vadina
mi išdavikais ir jiems esą rei
kia keršyti. Visa kalba yra ne-

Išdidus automobilistas: 
“Taip, išėjo apie šešios savai
tės, kol išmokau valdyti savo 
automobilį”.

žmogus be automobilio: “Ir 
ką tamsta gavai savo kan
čioms?”

Naktį) iš 21 į 22 d. spalių, 
kaip praneša iš Linkuvos, ne
žinomi vagys, įsibrovę į baž
nyčią, atplėšę aukų dėžules 
“skarbonkas” ir išvogę jose 
buvusius pinigus.

I
 LINKSMŲ KALĖDŲ | 
Veliju Visiems Savo-Koštuvi 

■ meriams ir Draugams

■ UNIVERSAL i

l RESTAURANT 1
750’ W. 31st Street | 

Victory 5371 $

* A; A. NORKUS, Prbp; g

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

(Iš M. Zoščenkos)
Vakar, trauk velniai, aš be

veik nepasivėlinau į darbą.
Svarbiausia, aš išėjau laiku. 

Išgėriau stiklą arbatos. Nueinu 
nuo laiptų, žiūriu 
lange sėdi.

Norėjau tą katinuką paglos
tyti, bet paskui galvoju: dar, 
trauk jį velnias, pasivėlinsiu, 
jeigu pradėsiu visokius katinus 
glostyti.

Ir, nepaglostęs kačiuką, 
biai išėjau į kiemą.

Įeinu į kiemą, einu prie 
tų — negalima praeiti. 'Po 
tais didelė duobė iškasta. Tūta, 
ar kuris biesas, sugedo, 
ir remontuoja.

žmonės susirinko iš 
pusių. Ir gatvėje laukia 
gali namo pareiti. Ir kieme dar 
bininkai nervuojasi 
eiti į tarnybą.

Kurie duobę kasa, sako:
—Už valandos laiko užkasi- 

nurimkite. O kurie jau 
tai tegul šoka į 

juos iškelsime

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER 

2324 South Leavitt Street 
Phone Ganai 1678

^Linksmų Kalėdų ir Laiminį 
3 gų Naujų Metų Linkime | 
|' Visiems Savo Draugams | 
b ir Kostumeriams S 
r Midland Motor | 
| Sales
SA. Kasulis ir J. H. Zabukas,^ 
m j Savininkai
| 4492 Archer Avė.
$ ,< Phone Lafifyėtte 7139 |

g b;staponavicz 9
STAR BAKERY AND CONFECTIONERY #*’

Išpildoma Užsakymai* Vestuvėms ir Bankietams.

S 738 West 31st Street1
Phone Victory 7173
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E PASVEIKINIMAI VISIEMS H

ir nuėjau 
Prikošiau 

vandens. Tik pareinu namo, 
žiūriu — vanduo bėga. Iš di
delio išsikarščiavimo aš išlie
jau iš viedro vandenį, žiuriu, 
— ir vėl vanduo nebebėga. Už
darė. Nubėgau žemyn sužino
ti, kaip ir kas. Tai, sako, van
denį paleido tik penkioms mi
nutėms, kad gyventojus aprū
pinus.

Aš sakau:
— Bet juk reikia, trauk jus 

velniai, gyventojus įspėti. Ko
kiu budu žmonės gali žinoti, 
ką jus manote...

Pirmininkas sako:
— Mums, žinote, nėra laiko 

apie žmones galvoti, — 
turime darbą užbaigti...

Ginčytis aš nenorėjau 
kartą nuėjau parsinešti 
dens. Išsiviriau* sriubos, 
valgyti nevalgiau — dėl 
vargio ir susikrimtimo 
kau apetito. — City Furniture Co

2310 W. ROOSEVELT ROAD
Telefonas Seeley 8760

■y■ ■■ ■   m»hii I m»4i—h>'Mw . ......................

•g gjg

I
X'.. ; M

Linksmų Kalėdų ir |
ir Laimingų Naujų |

' * Melų linkime

GEO. KUCHAR1K

J Dęimautaiį t Laikrodžiai, | 
| r Grąžuos |

Ekspertai Laikrodininkai | 
1722 Sv. Halsted St. | 

Chicago

me 
labai skubi 
duobę, — 
kitoje pusėj.

štai vienas ir 
bet susipurvino, 
lepyčia. Jį ten duobėje, kol pri 
sirengė iškelti 
vino, kad, atsidūręs gatvėje, jis 
vėl šoko į duobę ir paprašė, 
idant iškeltų į kiemo pusę, — 
nuėjo maudytis ir persirengti.

Stovintieji kieme pradėjo ne
rimauti :

— Pašaukite, sako, 
ninką. Kurių velnių jis 
valandos lovoje driksi...

Ateina pirmininkas, 
tenkintas.

— Aš, — sako, — ne už al
gą dirbu. Aš nepasamdytas. 
Kaip aš galėjau žinoti, kad jie 
po visais vartais duobę iškas.

Užtarėjų kolegijos narys, 
tūlas Brikinas, sarkastiškai pa
stebi ♦

— Charakteringas faktelis. 
Paprasta istorija. Tai pas mus 
dažnai pasitaiko. Ką nors da
ro, o apie žmones užmiršta...

Pirmininkas atsikerta:
— Tamsta musų namuose 

jau senai esi žinomas kaipo 
svembiantis inteligentas.

Kitas įnamis sako:
— Štai, pavyzdžiui, aš ne 

inteligentas, bet visgi galiu pa
stebėti. Aš vakar nuogas no
rėjo tynė j e 
te, mano 
nedidelis tankas 
įšildyti. Staiga —
— vandenį uždarė. Aš nuogas 
pečių turėjau užlieti, nes ki
taip tankas galėjo plyšti. Rei
kia mane įspėti, kad norima 
vandenį uždaryti. Tai tikra be
tvarkė.

Pirmininkas sako:
— Eikite jus visi 

Visuomet lendate su 
mis pretenzijomis. O 
letaras!

Aš darai.* pastabą:
— Tokiame atvejyje leiski

te išeiti per kambarį, kur yra 
įėjimas ir išėjimoj. Aš neku
riu mažiausio nore grožėtis j:> 
sų ta duobe.

LINKSMŲ^ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Koslumeriams

BOSTON SHOE STORES
GOOD SHOES FOR THE ENTIRE FAMILY 

3435 So» Halsted Street'

Į tramvajų, žinoma, nebetu
rėjau progos įsigrūsti, bet ris
čias dabėgau ligi savo įstai
gos. Vos pakabinau savo nu-* 
merį ant vinies 
sidarė.

Vadinasi, vos-vos suspėjau^ 
Nieko blogo neįvyko, tik kibk 
išsigandau ir širdis pradėjo 
smarkiau plakti.

Po darbo grįžtu namo, žiu
riu: labai malonu 
kasė. Galima vaikščioti.

Einu į savo kambarį. Noriu 
sriubos išsivirti, — 
dens. Vėl remontas.

Paėmiau viedruką 
tai tiek supur-'į kaimyninį namą.

IreneKuchinskas
ADVOKATAI

J i
i
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šeštadienis, gmcd. 23, 1933

(Iš M. Zoščenkos)
Įvyko, žinote, vagystė musu 

kooperatyve. Na, bendrai — už
daras skyrius. Daujg prekių. 
Vitrinose antys guli, patrau
kiantis olandiškas suris. Mote
rų kojinės. Odekolonas. Papi
rosai...

Vis« tai buvo išstatyta vit
rinoje. Ir, žinoma, pritraukė 
kieno tai žvilgsnį.

Vienu žodžiu, naktį įsibrio- 
vė per užpakalinį įėjimą vagi
lis, išpiovė duris, nuėmė užrak
tą ir pašeimininkavo krautu 
veje. Išvilko prekių ant pusė
tinos sumos pinigų.

O svarbiausia — sargas prie 
vartų miegojo, nieko nepaste
bėjo.

Kažkokie sapnai man, iš tie
sų, sako, vaizdavosi, bet nie
ko aš negirdėjau.

Jis labai, tarp kitko, išsigan
do, kai tapo vagystė pastebė
ta. Bėginėjo po krautuvę, prie 
visų lindo. Maldavo, kad pasi 
gailėtų jo

Prievaizda sako:
— Tavo reikalas menkas. 

Kad tu miegojai, už tai tave 
vargu glostys. Bet iš kitos pu
sės, vargu tau bet kokį kalti
nimą iškels. Todėl tu* neišsi
gąsk, nes’maišyk po kojų ir 
r.ccrzink darbininkų savo žlem
bimu, o eik namo ir baik išsi
miegoti.

Bet sargas pasiliko. Stovi ir 
jaudinasi.

Vyriausiai jį jaudina tas da
lykas, kad tiek daug pavogė.

— štai to, sako, aš negaliu 
suprasti. Aš visuomet miegu 
lengvai ir visuomet ištiesiu ko
jas prie vartų. Negalimas daik
tas, kad per mane butų du 
maišu cukraus pervilko.

Prievaizda sako:
— Tai jau tikrai kietai mie

gojai, kalės vaike. Tiesiog bai
su, kiek daug pavogė.

Sargas sako:
— Kad daug butų pavogę.

— tai neįmanoma.' Aš bučiau 
išbudęs.

Prievaizda padaro pareiški
mą : c

— Na, tu*oj surašysime pro
tokolą. Pamatysime, kokia tu 
esi varna — tokį nuostolį pa
darei valstybei.

čia ir pradėjo rašyti aktą, 
milicijai dalyvaujant. Pradėjo 
kalbėti skaičiai. Skaičiuoti. Da- 
dėti.

Nelaimingas sargas tik ran
kas laužo ir beveik verkia, — 
tiek jis, matomai, kankinasi 
dėliai to, kad jo miegas valsty
bei padarė tiek daug nuosto
lių.

Prievaizda diktuoja:
— Rašykite. Devyni pūdai 

rafinado. Papirosų “Ant” — 
160 pakelių. Moteriškos koji
nės — du tuzinai. Astuoni ra
tai dešros.

Jis diktuoja, o sargas tie
siog šoka aukštyn kiekvieną 
skaičių suminėjus.

Staiga įsimaišo kasierė:
— Užrašykite, kad iš kasos 

nukniaukė bonų už 132 rub
lius. Tris piešukus ir žirkles.

Tai visai pribaigė sargą. Jis 
pradėjo prunkšti ir tūpčioti — 
ligi to, matomai, žmogu*s su
sigraudino dėl savo nebudru 
mo.

Prievaizda sako milicijai:
— Išveskite tą sargą. Jis tik 

kliudo savo žlembimu.
Milicionierius sako:
— Klausyk, dėde, eik namo. 

Tave pašauks, kai busi reika
lingas.

Tub laiku knyvedis iš kito 
kambario šaukia:

— Ant sienos bu*vo pakabin 
ta mano šilkinė skepetaitė. Da 
bar jos nėra. Prašau užrašy
ti, aš pareikalausiu atlyginimo 
už man padarytus nuostolius.

Staiga sargas suriko:
— Prakeiktas tu sutvėrime! 

Aš jokios skepetaitės nepa
ėmiau. Ir aštifoni dešros skri
diniai — tai tiesiog pasityčio
jimas, — paimta tik du skri
diniai...

Krautuvėje užviešpatavo ne
įmanoma tyla.

Pagalios, sargas vėl prabi
lo:

— Trauk jus velniai. Pri
sipažįstu. Aš pavogiau. Bet aš 
sąžiningas žmogus. Mane tie
siog erzina toks kaltinimo ak
tas. Aš priešiniuosi tam, kad 
į aktą butų Įrašyta daugiau, 
negu pavogta.

Milicionierius sako:
— Vadinasi, tai tu, 

į krautuvę? 
atsako:
Bet aš neliečiau tuos 
žirkles ir tą prakeik

tą skepetaitę. Aš, sako, 
siu, kad tokie židikiški 
kai dėtųsi.

Prievaizda sako:
— žinoma, mes galime pa

daryti klaidą. Bet mes patik
rinsime. Man labai linksma, 
kad pavogta mažiau nei buvo 
manyta. Tuoj pasvers i me.

Kasierė sako:
— Pardon, bonai atsirado, 

— jie buvo užversti kampe. 
Reiškia, bonai nepaimta. Bet 
žirklių nėra.

Sargas piktai atsako:
— Aš tuoj tau spjausiu į

Aš ne
paieškok

Jos bu*'

padarė pareiki-

perrašyti kaltina- 
Cukraus iš 
maišo.

tiesti

deš- 
ilgiau 
liūdi-

tavo begėdiškas akis, 
ėmiau tavo žirklių, 
geriau...

Kasierė sako:
— žirkles suradau,

vo užkritusius už kasos.
■ Knygvedis šaukia:
— Skepetaitė susirado ser

mėgos kišenėje.
Prievaizda

mą:
— Reikia 

mąjj aktą, 
trūksta pusę

Sargas nerimsta:
— Svoločiau, skaityk 

ras! Arba aš u*ž save 
nebeatsakysiu. Aš turiu 
ninkę — tetą Niušą.

Greit patikrino prekes. Iš 
tiesų, pasirodė, jog pavogta 
tiek, kiek sakė sargas.

Jį paėmė už rankų ir nuve 
dė į daboklę.

Tetą Niušą irgi sulaikė. Pas 
ją buvo paslėpta pavogti da
lykai. Visa lai iš jos atėmė, 
išėmus vieną dešros 
kurį ji spėjo rinkoje 
ti.

----------------- r---------------------- 
žmogui, kuris mokėsi “ponu”, 
stoti į paprastą darbą be nu
simanymo ir prityrimo — sun
ku. .

nustatytais terminais išduotas 
obligacijas, sąskaiton tų mokė

jimų sindikatas sutinka pirkti 
eglinių ir pušinių rąstų irž 1—2 
mil. litų.

niekše,

smarkiai

skridinį, 
pardtm-

įsibriovei
Sargas

bonus ir
nelei- 
daly-

Belgai perka daug miš 
ko medžiagos

užKAUNAS.—Susis, min.
pirktą Belgijoj iš “Bėgių sindi
kato” geležinkelių medžiagą 
turi mokėti grynais pinigais ir

Miškų departamentas dabar 
tokių rąstų gali parduoti (tiek 
yra pagaminta) apie 45,000 
ktm.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

LINKSMŲ KALĖDŲ ir g 
Laimingų Naujų Melų lin- | 
kime visiems savo drau- $

Koslumeriams

A. ZALAGENAS
Savininkas 

Zellon Barber Shop

» » »
Ką autorius norėjo 

ti tuo satyrišku dalykėliu? Į 
ką taikoma musų satyriškas 
gylys?

Musų satyriškas gylys tai
komas tolimesniems įvykiams. 
Mes norime Įspėti panašius fak
tus. Nes, žinote, pavagia už 
kapeiką, o nuostolių su*rašo už 
tūkstanti rublių.

Kaip ten nebūtų, bet šį da
lykėlį galima skaityti šiaip sau 
dėl laiko praleidimo, turint gal
voje tą faktą, jog gyvas žmo
gus mėgsta pasirodyti.

K.

Dr. O. M. W. Spragile, eko
nominis patarėjas iždynės, ku
ris iš tos vietos pasitraukė, aš
triai pasmerkdamas prezidento 
Roosevelto piniginę politiką, 
kaipo vedančią prie neaprybo- 
tos infliacijos.

pasaky

Šiaulių miesto dar 
bininkų būklė

Bet darbininkes už tokį atly
ginimą atsisakė dirbti ir fa
brikas kelioms dienoms bu*vo 
sustojęs. Tada savininkas pra
dėjo ieškoti naujų darbinin
kių, kurios sutiktų dirbti už 
siūlomą atlyginimą, žinoma, 
Jokių atsirado, bet nedaug. Da
bar fabrikas visai nutraukė 
darbą ir per 100 darbininkių 

i ko be darbo. Teko patirti, 
kad fabrikas užsidaręs todėl, 
kad Rusija savo linais užver
tė viso pasaulio rinką, kas la
bai numušė linų kainas.

Dabartiniu metu
paaštrėjęs Šiauliuose moterų 
bedarbių klausimas, 
sudegęs linų fabrikas “Litliii”, 
ir dabar užsidaręs “Sendin” fa
brikas sudarė gana didelį mo
terų bedarbių skaičių.- Nežinia 
kodėl bedarbės moterys nesi
kreipia miesto savivaldybėn, 
bet stovinėja prie linų fabrikų 
vartų ir laukia darbo. Nedide
lis moterų skaičius gavo dar
bo neseniai atsidariu*siam tek
stilės fabrike “Globus”. Taip 
pat nedidelį bedarbių moterų 
skaičių paims įvairios mezginių 
dirbtuvės, kurioms sezonas yra 
žiema.

Pavasarį

ĮSIGYKITE PAKOL , DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

75c

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Pacijentams

b A. Juozaitis, D.D.S.1
| 3261 So. Halsted St. į

Phone Victory 5048 |

g 7132 S. Ratine Avė. »
Tel. Radcliffe 9399

M «

'Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems

Visus Musų Spulkos Narius ir Rėmėjus 
Nuoširdžiai Sveikiname su 

Šventomis Kalėdomis

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 
CUDAVOJIMO DRAUGIJOS 

NO. 1 DIREKTORIAI

840 West 33rd Street
Tel. Yards 2790

L J. ZOLP
Graborius

1646 West 46th St
Phone Boulevard 5203

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Koslumeriams

Jagiello Pharmacy
J. Kazlauskas, Sav.

4559 S. Hermitage Av
Tel. Boulevard 7078

Užsidaro fabrikai. - 
darbių moterų. ■ 
tik 2 litu j dieną, 
darbių į miškus, 
jo viešieji darbai.

Daug be-
Uždirba 

- 100 be- 
• Prasidė-

pra- 
duris

dau-

ŠIAULIAI. — Pasibaigus va
saros sezono darbams Šiauliuo
se darbininkų liko be darbo, 
ir papildė taip jau* gausias be
darbių eiles. Dabar beveik kas
dien bedarbių skaičius didėja, 
todėl jie gana smarkiai 
ęlėjo varstyti burmistro 
prašydami darbo.

Bedarbių skaičių dar
giau padidino įvairios mecha
niškos dirbtuvė^ ir šaltkalves, 
sumažėjus darbams, atleidus 
keliasdešimts darbininkų. Ne
seniai didelio !!linų apdirbimo 
fabriko “Semliii” savininkas 
norėjo darbiniittarris sumažin
ti atlyginimą iki 1,50 lt. Į die
ną (anksčiau mokėjo 2 lt.).

Vyrais bedarbiais rūpinasi 
miesto sa-bė, duodama jiems 
pašalpų ir darbo organizuotuo
se viešuose darbuose, šią sa
vaitę 100 bedarbių išsiuntė 
prie miško darbų, kitus pri
statė prie prūdelio išvalymo. 
SiCkilėlių gatvės sulyginimo ir 
kitur. Prie viešųjų darbų visi 
bedarbiai dirba akordiniai. Vi
dutiniškai per dieną sparčiai 
dirbant galima uždirbti 2,50— 
3 lt. Dirbtuvių darbininkai už
dirba truputi daugiau: vyrai 
nuo 3 lt. iki 6 lt., moterys nuo 
1,50 — 2,50 et. Neseniai kai 
kurios dirbtuvės norėjo darbi
ninkams sumažinti atlyginimą, 
bet darbo inspektoriui p. Gra
bauskui pavyko 
atlyginimą.

Taip pat gana 
telig. bedarbių, 
aukštesnįjį
vietų negali gauti. • Dažniau
siai tokie bedarbiai kreipiasi 
į valdiškas įstaigas prašydami 
eilinio policininko, kurjerio ar 
panašios vietos. Pasitaiko ir to
kių, kurie prašo fabrikuose fi
zinio darbo, žinoma, netenka 
juodą darbą laikyti gėda, bet

palikti senąjį

daug yra in 
kurie baigę 

mokslą įstaigose

LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime Visiems 
Savo Draugams 
ir Klijentams

A. A. SLAKIS
Advokatas

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Sūdo Draugams 

ir Pažystamiems

A. MASALSKIS
Graborius

3307 Auburn Avė,
Phone Boulevard 4139

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ..
.118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .....
32 pusi.

. Nuosavybes Išsivystymas .................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .......
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ................. ............ ......
120 pusi.

PaČiavimasis jias Įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

20c

_ 75c

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, III.

rt a ima irt imnimmtti
PASVEIKINIMAS NUO 

SEFCIK DAIRY C0. /
Tarp musų turto mes norime turėti tą, kurio 

pinigai negali nupirkti — jūsų prielankumą.

Ir todėl šiuo švenčių Laikotarpiu* mes siunčia
me jums — ne tik kaip kostumeriui, bet ir kaip drau
gui, geriausius Linkėjimus ateinantiems Metams.

SEFCIK DAIRY CO.
1602-04 So. Union Avė., Canal 1625

S dLTUn UAllil tu.M
rjj 1602-04 So. Union Avė., Canal 1625
j

Thomas J. Courtney
< STATE’S ATTORNEY 

OF COOK COUNTY

Reiškiu savo širdingiausius lin
kėjimus Kalėdoms visiems mano 
draugams lietuviams.

John Egan
Alderman of Ward 13

Išreikšdamas savo 
širdingiausius linkė
jimus Kalėdoms 
Naujienų skaityto
jams, suprantu, kad 
puikiausią Kalėdų 
dovaną publikos ofi-> 
cialas gali pasiūlyti, 
tai rekordą teisingos 
administraci jos.

Siame gražiame 
Kalėdų sezone, aš 
prisižadu tęsti savo 
patarnavimą per vi
sus 1934 metus ir pa- 
liuosuoti Chicagą ir 
Cook County nuo pa
vojaus ir didelių iš
laidų, nuo prasikal
timų 
liūs atiduosiu teis
mams ir suteiksiu ra 
mumą ir apsaugą į 
statymų prisilaikau 
tiems vyrams ir mo 
t e rims.

Aš išreiškiu savo širdingiau
sius linkėjimus Kalėdoms visiems 
mano draugams lietuviams ir lin
kiu smagiai praleisti šventes.

James Baker
Democratic \Vard Committeeman 

of Ward 13

THOMAS J.
COURTNEY,

Statei Attorney 
of Cook sCounty

į k Linkiu visiems Linksmu Kalė-
St \ ir Laimingiausiu Naujų Mėty
įį Z S kad mes visi iaiminKai gyventu-
SS Xa——3 mėm 1934 metuose.
| | Charles P. Kai

Assistant State’s Attorney




