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Zinovjev ir Kamenev
busią ištremti

Japonija jau pranešė 
apie panaikinimą 
laivynų sutarties

Laisvas po 22 metų 
kalėjimo

Jie areštuoti dėl Kirovo užmušimo, bet 
stokuojant Įrodymų busią ištremti

MASKVA, gr. 23. — Vidaus galbūt jie bus pasmerkti mir- 
reikalų komisaras paskelbė, kad 
Gregori Zinovjev ir Leo Ka
menev liko areštuoti sąryšy su 
Kirovo užmušimu.

Kadangi prieš juos ir penkis 
kitus buvusius trockininkų va
dus stokuoja įrodymų, tai ko-1 
misariato taryba svarstysianti 
jų ištrėmimą iŠ Rusijos.

(Varšavos žinia sako, kad 
juos teisiąs pats Stalinas it

čiai).
Kita žinia sake, kad Kirov 

užmušėjas Nikolajev ir 13 ki 
tų žmonių liko atiduoti specia
liam teismui, kur jie bus tei
siami dėl to užmušimo. Esą 
Nikolajev buvęs pasiųstas nu
žudyti Kirovą vienos slaptos 
organizacijos, kuri 
žudyti bolševikų 
prie valdžios vairo 
stoti trockininkai.

siekėsi iš
varius, kad 
galėtų atsi-

LINKSMŲ
MUSŲ
BENDRABARBIAMS, 
TAMS, DRAUGAMS II 
VALIOS ŽMONĖMS

ŠIRDINGAI

TAMS, 
VALIOS

ŠVENČIŲ VISIEMS
RĖMĖJAMS,

KORESPONDEN- 
IR VISIEMS GEROS

TOKIO, gr. 23. — Japoniją 
per savo ambasadorius jau ofi
cialiai pranešė 
joms ir Anglijai apie panaiki
nimą Washingtono laivynų su
tarties, kuri apryboja šių tri
jų valstybių karo laivynus.

Kartu laivyno ministeris adm. 
Osumi išleido pareiškimą, kad 
panaikinimas tos sutarties esąs 
prisidėjimas prie išlaikymo tai
kos pasaulyje. ,

Jungt. Valsti-

Rusijos kareiviai su 
imti už Manchu- 

kuo sienos
LINKI

| Saar krasta atvyko 
internacionalinė 
/ kariuomenė

Keturių valstybių kariuomenė 
prižiūrės tvarką laike Saar 
krašto plebiscito

gr. 
in

kų*

SAARBRUCKEN, Saar, 
23.—Saar kraštą okupavo 
ternacionaline kariuomenė, 
ri pržiiurčs tvarką šiame kraš-1
te, kai jis sausio 13 d. balsuos 
dėl tolimesnio savo likimo.

Saar kraštas f)rieš karą pri
klausė Vokietijai. Po karo jis 
buvo pavestas valdyti tautų 
sąjungai, o anglių kasyklos buvo 
pavestos francuzams kaipo ga
rantija, kad Vokietija sumokės 
talkininkams paskirtąsias re
paracijas. Sausio 13 d. kraš
tas balsuos kur jis nori toliau 
priklausyti: ar jis nori gryšti 
prie Vokietijos, ar ir toliau pa
silikti tautų sąjungos globoje, 
ar pasiduoti Francijai. Trečio
ji galimybė (pasidavimo Fran
cijai) visai atpuola, nes to nie
kas nesitiki. Tad bus vyriau
sia balsuojama, ar pasilikti ir 
toliau tautų sąjungos globoj, 
ar tuojaus sugryšti prie Vokie
tijos. Nacių priešininkai, ži
noma, balsuos už pasilikimą 
prie tautų sąjungos, kad su
gryšti prie Vokietijos kai Vo
kietija bus jau išsiliuosavusi 
nuo nacių slogučio. Kurie lai
mės, dar nėra aišku, nes nors 
kraštas yra išimtinai. vokiečių 
apgyventas, bet nacių prieši
ninkų jėgos stiprėja, Vokieti
joje siaučiant nacių terorui ir 
besiartinant ekonominei katas
trofai.

Francija ruošiasi evakuoti
PARYŽIUS, gr. 23. — Fran 

cija aprimo atvykus į Saar 
kraštą internacionalinei kariuo
menei, nes vis buvo tikėtasi, 
kad naciai gali bandyti daryti 
savo “pučą”.

Franci jos inžinieriai krausto 
savo daiktus ir ruošiasi kraštą 
evakuoti, jei tasis sausio 13 d. 
nubalsuotų gryšti prie Vokie
tijos. O tokio balsavimo dau
giausia ir tikimasi. To norė
tų ir pati Francija, nes tada 
išnyktų svarbi nuolatinių Fran
cijos ir Vokietijon nesutikimų 
priežastis ir nuolatinis karo! 
pavojūs. t V į, ... .

Bus apie 20,000 politinių 
tremtinių

Ne tik kad Francija praras 
Saar kraštą, bet jai teks mai
tinti ir apie 15,000 ar 20,000 
tremtinių iš Saar krašto. Toj 
yra nacių priešininkai, ar Vo 
kietijos tremtiniai, kurie pabė
go iš Vokietijos naciams pasi
grobus valdžią ir apsigyveno 
laisvame Saar. žinoma, jei 
Vokietija laimėtų Saar, visiems 
tektų iš to krašto skubiai neš
dintis.

Sudarytas naujas 
Jugoslavijos kabinę- 

tas su 3 kroatais

Kviečia 41 valstijas 
įvesti nedarbo 

apdraudą

NAUJIENOS
TOKIO, gr. 23. — Gautomis 

žiniomis, nežinomo skaičiaus 
Rusijos kareivių būrelis perėjo 
Manchukuo sieną, ir liko suim
tas Manchukuo kareivių.

Rusija bandanti taikiai 
spręsti šį nesusipratimą.

iš-

Prezidentas uždegs 
eglę, pasakys kalbą

Kabinetas pirmiausia paliuosavo 
iš kalėjimo kroatų vadą

Vaitkų sveikinimas 
šVenffims

BELGRADAS, gr. 23. —Sa
koma, kiek liberališkesnis bu
vęs užsienio reikalų ministeris 
ir artimas princo Povilo drau
gas Bogoliub Jevtič laimėjo 
kovą su reakcinonieriu gen. 
živkovič ir sudarė naują Jugo
slavijos kabinetą.

I Kabinetas susideda iš 14 mi- 
nisterių. Trys jų bus kroatai, 
vienas slovėnas ir vienas maho
metonas, kiti gi yra serbai.

Politikai mano ,kad kabine- 
negalės ilgai laikytis, nes 
susideda iš nežymių, ma- 
žinomų žmonių ir j jį įeina 
vienas senato narys.

Pirmas valdžios dekretas bu
vo suteikimas pilno pardono 
kroatų vadui Vladko Maček, ku
ris buvo nuteistas 3 metams ka
lėj iman ir yra Zagreb, Kroati-

tas• • Jis 
žai 
tik

Austrija paliuosavo 
suimtą jį kroatą >

■'“'• - ■' vada

Tvarką laike balsavimo pri
žiūrės keturių valstybių inter
nacionalinė kariuomenė—Angli
jos, Italijos, Holandijos ir Šve
dijos. Francija, kad nekiršin
ti vokiečių, atsisakė siųsti sa
vo kariuomenę? Visų keturių 
valstybių kariuomenė jau vakar 

, atvyko. Vokiečiai pasitiko ją 
gana šaltai, nes tai jiems pri
minė pokarinę talkininkų oku
paciją. Bet demonstracijų ne
buvo, sulig paskelbtos šven
tėms politinės paliaubos.

WASHINGTON, gr. 23. — 
Darbo sekretore Perkins išsiun
tinėjo 44 valstijų legislaturoms 
pakvietimus, kad kaip tik jos 
susirinks, kad jos tuojaus pri-Įjoj, kalėjime išsėdėjęs pusant 
imtų maždaug vienodą nedar
bo apdraudos ir senatvės pen
sijų programą, kad visur butų 
vienodos mokestys ir nebūtų 
nelygumų tarp valstijų.

Išžudė visą savo šei
myną ir pati nusižudė

rų metų. Jis dabar yra kalė
jimo ligoninėj ir kroatai ruo
šiasi jį iškilmingai pasitikti.

Jo paliuosavimas skaitomas 
kaipo naujos valdžios pastan
gos pasigerinti kroatams ir pa
maži gryšti prie demokratijos.

4 žuvo migloj
PITTSBURGH, Pa., gr. 23. 

—Perrysville priemiesty, Wal- 
ter Dempsey namuose, slaugė 
Mrs. Schoch iš nusiminimo* kad 
ji nebegalės puošti Kalėdų eg-1 Migla padengė visą Angliją, 
laitės savo jau mirusiam sunui 
nužudė keturius savo giminai 
čius, du gal mirtinai per 
šovė ir tada pati nusišovė.

Atėmė NRA ženklą
Chicagai ir apielinkei forte?* 

0o oro biuras iiai dienai prana- 
sauja:

Giedra ir daug šalčiau; stip
rus vėjas.

Saulė teka 7:1C, leidžiasi 4:*

CHICAGO.—Nacionalė darbo 
santikių taryba atėmė NRA 
Molinąjį Arą iš Zenith RadiO 
Corp. of Chicago, 3620 Iron 
St. už pašalinimą iš darbo dar
bininko už organizavimą kitų 
darbininkų ir atsisakymą pri
imti jį atgal j darbą.

Deportuojamas Italijon, kur ap
sives su visą tą laiką jį lau
kusia mergina

STILLWATER, Minn., gr. 23. 
—Michaelangelo Gentilcore at
vyko į Ameriką, palikęs savo 
saulėtoj Italijoj savo “širdužę” 
Maria Delando, su kuria keti
no apsivesti. Jis stropiai dir
bo, taupė centą prie cento ir 
laukė kada susidarys tokia su
ma, kad jis galės savo mergi
ną atsikviesti į Ameriką. Bet 
urnai jį ištiko nelaimė. Jis jau 
buvo susitaupęs $80, kaip tie 
pinigai staigiai dingo. Jig ap
kaltino už pavogimą savo drau
gą Peleggi, su kuriuo gyveno. 
Tarp jų ištiko muštynės, kurio
se Peleggi liko užmuštas.

Gentilcore už žmogžudystę li
ko nuteistas visam amžiui ka
lėj iman, kur jis buvo šaučium. 
Kalėjime jis išbuvo 22 metus. 
Per visą tą ilgą laiką ištiki
mai laukė jo Maria Delando. 
Šioms Kalėdoms Gentilcore ga
vo kalėdinę dovaną—liko iš ka
lėjimo paliuosuotas, bet su są
lyga, kad jis butų deportuotas 
į Italiją. Jis jau išvežtas į New 
Yorką ir sausio 5 d. išplauks 
tiesiai ų Italiįą, kur jo laukia 
jo ištikimoji Maria. Dabar 
Gentilcore yra 47 m. amžiaus 
ir visas pasaulis jam atrodo 
nepanašus į tą, kurį jis paliko 
eidamas į kalėjimą.

WASHINGTON. gr. 23. - 
Prezidentas Rooseveltas rytoj 
vakare, kučiose, uždegs didelę 
kalėdinę eglę Lafayette aikš
tėj ir po to pasakys trumpą 
kalbą per radio, pasveikins vi
są šalį su žiemos šventėmis ir 
tuo^aficialiai pradės švenčių se
zoną.

Baltąsis gi namas yra už
verstas prisiųstais prezidentui 
desėtkais tūkstančių sveikini 
mų ir dovanų.

NEW YORK, gr. 23. —Rasta 
nužudyta .turtinga p-re Victo- 
ria Muspratt, 79 ih.» kuri gy
veno vienišu savo name Brook- 
lyne, už kurį ji tūlą laiką atgal 
atmetė $200,000 pasiūlymą. 
Ieškoma jos sargo.

irAtsisakė jį išduoti Frakcijai 
kaltinamąjį paliuosavo

Lakūnas Įeit. Feliksas Vait
kus ir jo žmona prisiuntė se
kamą telegramą, sveikinančią 
su besiartinančiomis šventėmis 
visus / ALTASS darbuotojus, 
naujieniečius ir visus jų drau
gus:

“švenčių laikas atėjo, o S': 
draUgingUmo 
prisimename 

senaisiais i 
naujaisiais draugais ir užmirš
tame visus kasdieninius skirtu
mus ir nesusipratimus, bet vien 
vyrauja didelė bendro draugin
gumo dvasia. Ir mes prisideda
me prie šios iškilmios švenčių 
nuotaikos, kad visa musų šir- 
džia palinkėti ALTASS na
riams, musų draugams “Nau
jienose” ir visiems musų drau
gams visur kitur, kurie savo 
draugingumu padarė musų gy
venimą daug pilnesnį ir laimin
gesnį, ne tik labai linksmių 
jiems šių Kalėdų, bet kad ta 
draugingumo dvasia ir laimė ly 
dėtų juos per visus ateinan
čius metus. Mums tik tenka 
apgailauti, kad mes negalime 
kiekvienam musų draugui as
meniškai palinkėti labai links
mų Kalėdų ir pilnų laimės Nau
jų Metų.

Leit. Feliksas ir Morta 
Vaitkai”

•...........

BERLYNAS, gi. 23.
Kari Barth, garsus šveicarų 
teologas, yienintėlig Vokietijoje 
valdininkas, kuris atsisakė su
dėti Hitleriui besąlyginę prie 
saiką, liko pašalintas iš teologi
jos profesoriaus vietos Bonn 
universitete. Atimtos iš jo ir 
pensuos.

j uo atgimsta ir 
dvasia, kada mes 
ii- džiaugiamės

LONDONAS, gr. 23 
laimėse dėl tirštos kalėdinės 
miglos žuvo keturi žmonės.

Vienoj vietoj lėktuvas per mig
lą nepastebėjo aviacijos lauko 
ir nusileisdamas Įskrido į namą.

Pasimirė generolas
CHICAGO.—Leit. gen. Jos. 

B. Sanborn, 79 m., kuris laike 
karo komandavo Illinois kor
pusui Franci joj, staiga pasimi
rė savo namuose 3686 Lake 
Park Avė. Jis jau buvo iš ka
riuomenės pasitraukęs, 
ma, kad jis mirė nuo 
ligos.

Mano 
širdies

Š DBLAWAP.E, O., gr. 2Į 
Susidaužius dviems Nevi i

VIENNA, gr. 23. — Austri
jos valdžia galutinai atmetę1 
Francijos reikalavimą išduoti 
kroatų vadą pulk. Perčevič, ku
rį Francija kaltino vadovavimu 
suokalbio nužudyti Marseilles 
mieste Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą. Kaltinamasis liko 
paliuosuotas.

ii i Jis buvo Austrijos suimtas
kai jo suėmimo pareikalavo 
Francija.

Austrija atsisakydama jį iš
duoti pasekė Italiją, kuri irgi 
atsisakė išduoti Francijai Dr. 
Ante Pavelič ir kitą kroatų va
dą.

Manoma, kad jų išdavimas 
butų buvęs pavojingas Europos 
taikai. Dabar Francija turės 
pasitenkinti teismu ir baudimu 
tik tų kroatų, kurie buvo su
imti pačioje Franci jo j e.

Francijos “Henry Ford” atiduo
- tas receiveriui

—F ar-DELTA, O., gr. 23.
meris Lester Shadd, 42 m., be 
jokio įspėjimo nušovė savo 
žmoną ir jos meilužį ir tada 
pats nusižudė.

LONDONAS, gr. 23. — Ka
dangi londoniečiai tvarkiai už
silaikė laike karaliaus sunaus 
ir princesos Marina vestuvių ir 
negirtavo, jie susilaukė nepa
prastos dovanos—galės vieną 
valandą ilgiau girtauti kuČio- 
se ir Naujų Metų išvakarėse.

SIOUX FALLS. S. D., gr. 
23.—Laukų darbininkas William 
King, 3 m., norėdamas nusižu
dyti persipiovė gerklę ir paskui 
nuryjo peilį. Peilį pasisekė iš
imti iš vidurių, bet jis vistiek 
veikiausia mirs.

Kaip tėvas sunui par* 
davė svetimą dvarą

PARYŽIUS, gr. 
džiosios Citroen 
dirbtuvės, kurios yra vertos 
400,000,000 frankų, tapo ati
duotos į receiverio rankas, kart 
nereikėtų dirbtuvių uždaryti i: 
išmesti iš darbo apie 20,000 
darbininkų. Socialistai siūlė, 
kad pati valdžia pasiimtų dirb
tuves operuoti, bet valdžia tą 
pasiūlymą atmetė.

23. 
automobilių

NOGALES, Ariz., gr. 23. — 
10 žmonių banda netikėtai už
puolė Novaja miestelį, Sonora 
valst., Meksikoj, jį apšaudė h 
užmušė policistą.

KAUNAS.—Ties pat Kėdai
nių miestu yra Auftergovo dva
ras. Auftergovas gyvena už- ■ 
sienyje ir įgaliojo savo pažįs
tamą špijalskį, kad jo dvarą 
parduotų ir gautus pinigus jam 
atsiųstų, špijalskis Auftergovo 
dvarą tuojaus neva pardavė sa
vo sunui už 28,000 lt. ir pa
darė pirkimo pardavimo aktą. 
Aufltergovas iškėlė špiijals1-
kiams bylą. Apygardos teis
mas nusprendė špijalskius iš 
svetimo dvaro išvaryti. Pralai
mėję špijalskiai nori apeliuoti, 
bet neturi pinigu teismo mo
kesčiams sumokėti. Juodu pa
davė apel, rūmams prašymą, 
kad pripažintų juos beturčiais. 
Rūmai tėvą pripažino beturčiu, 
kuris nieko neturi, o sūnūs 
prašymą atmetė, nes jis turi 
dvarą.

darbininkų

Otto vyks į Austriją?

PARYŽIUS, gr. 28. - 
eina gandų, kad

čia 
eina gandų, kad erchercogas 

pretendentas į Austrijoj 
sostą ir jo motina, buvusi Aus* 
tro-Vengrijos karalienė Zita, 
ruošiąsį sausio mėn. važiuoti iš 
Belgijos į Austrijos Tyrolių. 
Jie jąu buk turį leidimą it 
Austrijos valdžios. : ’

Austrijos monarchistai deda
Central laukiniams 3 darbi- visas pastangas, kad •atsteigti 
njnkąi likę užmušn ir 14 žmo- Austrijoje monarchiją ir kad 

tam gauti užsienio sutikimą.nių sužeista.

SHANGAI, gr. 21. — Chini- 
jos valdžia yra susirupinusi dėl 
nuolatinio plaukimo sidabro iš 
Chinijos. Padėtį pablogina ir 
sidabro slėpimas.

PORTLAND, Me., gr. 28__
Po 75 metų prohibicijos, Maine 
valstija vakar pradėjo legaliai 
pardavinėti svaigalus.

PONOMA, Mo., gr. 23 
Mike Weisdorfer, 15 m.,, liko 
gal mirtinai peršautas, kai jo 
paties šuo žaisdamas užšoko 
ant jo, jį parvertė ir iššovė, 
šautuvą, kurį jis nešėsi su sa* 
vi.rn :

Nėb., gr. 23, -r—l 
žmonės ; liko užmušti ir 5 su- 
žeisti, automobiliui įvažiavus j 
troką,/

SPORTAS
REZULTATAI VAKARYKŠ

ČIO KREPŠIASVYDŽIO 
LOŠIMO

•3. Mažeika’s Boosters—23;
Belskis Boosters^-7;

Bulaw Aces—25; Atlantic
Villagers—16;

IMPS—23; Red Birds—12;
Red Roses—22; Banner A. C. 

■*—■11;
J. F. Eudeikis—25; Sleepers 

—10.
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DEL ŠVENČIŲ 
RYTOJ
“NAUJIENOS” NEBEIS IR 
“NAUJIENŲ” RASTINE BUS 
VISĄ DIENĄ UŽDARYTA.

y NAUJIENŲ ADM.
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2 NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, gr. 24, 1934

KORESPONDENCIJOS
I 111 —■ .1  

Brooklyn, N. Y.
Kun. Miluko paskaita ir šis bei 

tas iš praeities

Gruodžio 17 d. Tautininkų 
Kliubas surengė paskaitą ir 
trumpų muzikali programų. 
Dainininkų būrelį atsivežė iš 
New Jersey valstijos p. J. Va
laitis.

Po trumpo muzikalio pro
grama pirmininkas pareiškia, 
kad seks kun. Miluko paskai
ta. Girdi, Milukas buvęs auš
rininkas ir daug esąs parašęs 
visokių dalykų.

Pasirodo estradoje kun. Mi
lukas. Jis jau pusėtinai persi
mainęs: plaukai balti, gerokai 
nuplikęs. Tačiau kalba maž
daug taip, kaip kalbėdavo prieš 
25-30 metų. Pirmiausiai jis pa
reiškia, kad pirmininkas jam 
suteikęs perdaug garbės. Pri3 
aušrininkų jis nepriklausęs, o 
“Aušrą” tik skaitęs pripuola
mai, kada lankęs Marijampo
lės gimnaziją. Marijampolėje- 
tuo laiku gyvenęs Matulaitis, 
iš kurio jis ir gaudavęs pa
skirus “Aušros” numerius.

Savo paskaitą kun. Milukas 
skaitė sėdėdamas. Paskaita 
daugiausiai lietė tuos laikus, 
kada Kriaučiūnas, Vištelius, 
Basanavičius, Jankus ir keli 
pasišventę kunigai slapta pla

tino Lietuvoje iš užsienio kon
trabandos keliu atgabentus lie
tuvių raštus. Vieni tuos raš
tus rašė ir leido, o kiti juos 
platino. Labai gaila, sake Mi
lukas, kad visų tų raštų ne
galima surinkti. O jie sudary
tų įdomią medžiagą iš Lietu
vos atgimimo laikų.

Prisiminė ir Dr. šliupą. Tai 
buvęs tikras šelmis, nes dėl jo 
“Aušra” turėjusi sustoti. O tai 
įvyko todėl, kad jis pareika
lavęs perdaug didelio atlygini
mo. Matomai, kun. Milukas vis 
dar neturi geros akies ant be
dievio šliupo.

Paskelbiama pertrauka, lai
ke kurios trumpai kalbėjo “dė
dė” Ambraziejui. Pastarasis 
kalbėjo apie šlėchtos viešpats/- 
vimą Lietuvoje. Jis pabrėžė tą 
faktą, jog Suvalkija mažiau 
buvo sulenkėjusi, negu Kauni- 
ja bei Vilnija, ir tai nežiūrint 
to, kad Suvalkija buvo priskir
ta Varšuvos apygardai. Paskui 
jis padeklamavo Kudirkos ra
šytas eiles.

Kažin ką mane Milukas apie 
tas eiles? Atsimenu, kas dė
davosi 1906-7 ir 8 metais Gil- 
berton, Pa. Kai mes tais lai
kais tą Kudirkos eilėraštį de 
klamuodavome, tai kun. Milu
kas mus pravardžiuodavo šliup- 
tarniais, bedieviais, farmazo- 
nais ir dar kitokiais. Antono
vas, Bagočius ir kiti jam buvo

Deimantai Kalėdoms

ATMINTIS ANT ILGO LAIKO YRA 
GERAS DEIMANTAS

Pas Budriką deimantų kainos $ A EA
yra nuo..................................... ■r.wU

ir aukščiau.
Lengvais išmokėjimais

tikras kaulas gerklėje. Na, o 
apie šliupą ir kun. Dembskį 
tai nėra reikalo nei kalbėti.

Taip, tai buvo laikai. Aš Gi- 
radville kolonijoje organizavau 
Tėvynės Mylėtoją 110 kuopą. 
Kun. Milukas prieš tą bedie
viški) organizaciją buvo labai 
nusistatęs ir iš jo “lengvos 
rankos” man tada pusėtinai 
kliuvo. Net dar 1910 m. gana 
atmintas įvykis Philadelphijo- 
je, kada Dr. šliupas buvo pa 
kviestas šventinti tautišką na 
mą.

Tai buvo seniai. Tais laikais 
kun. Milukas buvo palyginamai 
jaunas, energingas ir labai ka 
ringas. Tada jis buvo užsimo
jęs sunaikinti visus bedievius 
ir klerikalų priešus. Bet su
stabdyti “upės bėgimą nepasi
sekė”.

Mainėsi laikai, mainėsi ir 
žmonės. žymiai pakitėjo ir 
kun. Milukas. Senatvės sulau
kęs jis pasidarė tolerantiškes
nis. O netolerantiškumo pas j> 
jaunystėje buvo daug. Saky
sime, LSS. 79 kuopai, kuri bu
vo Girardville, jis statė viso
kiausių kliūčių. Kuopa turėjo 
nemažai sunkumų net su gavi
mu svetainės susirinkimams 
laikyti.

Po pertraukos kun. Milukas 
kiek paskaitė savo raštą ir pa
skui užleido vietą J. Valaičiu., 
kuris toliau skaitė jo paskaita. 
Matomai, žmonėms nusibodo 
klausytis ir kai kurie pradėjo 
eiti per duris. Pasidarė pusė
tinas triukšmas. Todėl teko pa
skaita nutraukti.

Sekė klausimai. Kun. Milu
kas pareiškia, jog jis norįs se
nuosius raštus surinkti ir juos 
išleisti. Bet tai ne vieno žmo
gaus darbas, — reikėtų, kad 
ir kiti prisidėtų.

D. Klinga klausia, ar butų 
išleista ir tie raštai, kurie yra 
parašyti lotynų, francuzų ir 
vokiečių kalbomis. Kun. Milu
kas atsako, jog tai butų gail
ina. padaryti, jef kas padėtų. 

‘Sako, jog jis vasaros metu ap
lankęs Chicago, kur įvyko ku
nigų kongresas. Kongrese iš
kėlęs ir tą reikalą. Bet visi tik 
pakratę rankas. Kreipęsis ir į 
redakcijas, bet niekur neradęs 
pritarimo. Na, o vienam žmo
gui toks darbas atlikti esąs 
neįmanomas. Gi prie tokių ap-

. ' 1 t

linkybių, esą, kaip galima pa- 
skleisti apšvietą tarp asilų.

Vadinasi, išlindo yla iš mai
šo. Kaip “asijavosi” prieš 25 
metus, taip užbaigė savo pra
nešimą ir dabar, Matomai, pa, 
pratimas — tai antras prigi
mimas.

Porą žodžių apie raštus. Jei
gu jau leisti raštus, kurie ga
lėtų tinkamai nušviesti nela
bai tolimą lietuvių praeitį, ta’ 
reikėtų įtraukti ir kun. Kriau
čiūno su “Lietuva” provos ap
rašymą. O kiek žinau, kun. Mi
lukas tą aprašymą liepdavo de
ginti. šeimininkėms jis liepda
vo vyti lauk tuos burdingie- 
rius, kurie skaitydavo neva be
dieviškus laikraščius.

Nejaugi dabar jis sutiktų įr 
tuos bedieviškus raštus surink
ti ir išleisti?

— Frank Lavinskas.

K LIETUVOS
Vilnių Lenkai Ver

čia Tvirtove
Jau kelinti metai, kai kari

nė lenkų valdžia, pradėjo stip
rinti Vilniaus apylinkes, šeši- 
nės ir Rasų aukštumose yra 
įtaisyti kariški medžiagos san
deliai. Dabar pradėta rengti 
didžiulis aerodromas ir stato
ma antroji radio stotis, pri
taikinta karo reikalams. Mat, 
okupantai lenkai Vilniuje ne
tvirtai jaučiasi ir todėl patį 
miestą rengiasi paversti 'tvirto
ve. —T-s b.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Ądyokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulėvard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

Tek AndA’J^r 1588
Hubbard, Baker

1 ■

ADVOKATAI
Kambarys 1555

1 N. La: Sale St
CHICĄflO

Šaliapinas Apsigy
vensiąs Lietuvoje

Visame pasaulyje yra gar
sus rusų dainininkas Teodoras 
šaliapinas. Jis yra artimas žy
miausio Lietuvos dainininko 
Kipro Petrausko draugas, ša
liapinas labai mėgsta Lietuvą. 
Jau praeitą pavasarį jis lankė
si Lietuvoje ir čia su didžiau
siu pasisekimu dainavo kelio
se operose. Dabar jis vėl at
važiavo į Lietuvą. Jis sako,

kad gal netrukus ir visiškai 
apsigyvens Lietuvoje. Gi tufo 
tarpu jis tik nori nupirkti Lie
tuvoje savo sunui dvarą.

Tsb.

Ties Šiauliais bus an
tras cukraus fabrikas

Neseniai tam tikra komisi
ja važinėjo po šiaurės Lietu
vą rinkti vietos antram cuk
raus fabrikui. Komisija nuta
rė, kad cukraus fabrikui tin
kamiausia vieta Zokniuose, ties

BUDRIK JEWELRY
3343 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOBIS M, CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

GRANT’S CHOICE
Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai GRANT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight Kentucky Bourbon, 93 proof, devy 
nių mėnesių senumo, distiliuota iš rinktinių grudų. 
GRANT’S CHOICE lai būna jūsų pasirinkimu.

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.
. 'įP . ■ ( v . ■

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS

Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge- ’ 
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir GORDIALS. 
Pirkdami pas mus likerius keisais . arba mažiau, 
sutaupysite pinigų.

i

Bridgeport Liquor Co, Ine.
WHOLESALE ONLY , '

3252 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Tel. VICTORY 5382—5383 » T j

.      '■ i ' i i ' ,1- A , ■..........................................Ii, i ‘ ' ir -'-.'i ' • ' ' , ‘ I
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Šiaulių miestu. Manoma, kad 
ateinančių metų pavasarį ten 
ir bus pastatytas antrasis Lie
tuvos cukraus fabrikas.

Tsb

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

y

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, ORT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų karštį, atitaiso 
trumparegyste ir tojiregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavipiąs daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dai", Spęęialė atyda atkreipiam j mo
kyklos vaikus. Kreįyos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlios nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevųrd 7589

DR. G. ŠERNE R 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
1 Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną-

LIETUVIAI Į LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai ,

Ofiso Tel. Boulėvard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 464S So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulėvard 7820 
Namų Tel. Prosnect 1930

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6830
, Rez. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis.

KITATAUČIAI 
^^^MV*****^^***^^*-^^^AAA^^^^^*W'****** 

Dr. Herzman 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulėvard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

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.

A. Montvid, M. D.
West Town State Brink Bldg.
M 2400 AVfest ‘Madispn Street < 

Vai, i iki 3 po pfetifiMb iki 8 vak. 
„ V Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų. 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.
iii, ■mh^i.i'ii li.ir —1 "IW‘" i—" »■•••

, Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. ’

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulėvard 8483

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. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400
Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. VyriSkų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
. arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Tel, Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v, Nedėl, nuo 10 iki 12 a. m 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

, AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz 

PhysicaVTherapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulėvard 1401

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

iDr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių . dėl visokių akių

Visi Telefonai:
Yards 1741

LAIDOJAM PIGIAU 
NEGU KITI 

Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį. Moderniška Kop
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 
Skyrius 

4447 S. Fairfield Avė.

Liūdnoj valandoj 
pašaukite

J. J. BAGDONAS 
REPpuhlic 3100 

2506 W. 63 St.
arba

N. RADIS — A. L.
PULlman 4151

10734 S. Michigan Avė.

' 1 'i .iiirninrrir

Tel. Lafayette 3572 
J. LiuievičiuA

GRABORIUS FR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct. 
CICERO. ILL.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avė.

Tek Boulėvard 4139

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikią 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETR1STAS .

1801 So. Ashland Avė,
Plattf Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8; Nedėliomis uždaryta,

Simon M. Skudas
t ■ , • .

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377 '

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguino 
Laidotuvėse.......Pašaukite.

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu) ,

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamarja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU.
TeL Cicero 6927

* 
Telefonas Yards X138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanika Avenue 
CHICAGO, ILL,

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABOBIUS 
Palaidoja už 825.00 ir augftčiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St.
Tek Boulėvard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct •
Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai

I
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LINKIU JUMS LINKSMŲ ŠVENČIŲ

šeštadieni
CHARLES P. KAL
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$49.00

Parsiduoda po 50 centų savaitei

Tel. BOUlevard 81673417 SO. HALSTED STREET

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
1 ;.•}>,

Linkiu visiems būti svei 
kiems ir vartoti vaistus.

Reikalinga kiekvienam namui, 
valyti dulkes ir bakterijas.

Kalėdų prospektai pasidarė 
kiek šviesesni Cicero miestelio 
540 darbininkams, kai valdyba 
išmokėjo jiems $48,000 užsili- 
kusiomis algomis, čekiai buvo, 
berods, už birželio mėnesį. ę

LINKSMŲ KALĖDŲ
- LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Lietuviams!

Kas pirks musų krautuvėj 
čeverykus už $2,95 arba 
brangesnius, gaus gražių 
dovanų

INSTITUTE 
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg,

Gražus Midget
Pianai už ....

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

IANKSMŲ KALĖDŲ 
Sveikinu savo visus senus ir 
naujus kostiimerius ir linkiu 

visiems daug laimės.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Mano valdžia.
(U. S. Government) 

deda pinigus i
Standard Federal 
Savings and Loan

Association 
of Chicago

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- 
jom 5%. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisų.

Geri rakandai, refrigeratoriai, lovos, pečiai, karpetai, lempos 
parsiduoda lengvais išmokėjimais Budriko krautuvėje.

iššokdama iš 18-to aukšto vieš
bučio Enat Windermere.

Ji turėjusi nuo pereitų me
tų nervų pairimą. Mokytojavu
si Toole pradinėje mokykloje, 
G552 S. Seeley avenue.

S1M0N M. SKUDAS
GRABO^IUS ir BALSAMUOTOJAS 

718 West 18th Street 
Tel. Monroc 3377

štai, šeštadieni, gruodžio 13 
d., Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras turėjo surengęs drau 
gišką vakarėlį. Nežiūrint į ne 
palankų orų, kuris daugelį žmo
nių vargino šalčiu, taipgi ne
aplenkė ir daugelio choristų.

Cicero darbininkai 
gavo $48,000 

algomis

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Koslumeriams

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Louis W. Rizas
Atlorney at Law

Budriko mo- 
pianą skani-

’275
ir aukščiau

99.00

ir kalendorių 
DYKAI.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Nuoširdžiai Linkiu Visiems Lietuviams!

Radio, kuris pasiekia visas 
dalis svieto ir gauna gra

žias programas

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko', be operacijos 
ir neteisingų prižadų? -Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų. f
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlinės ligas,, pagy- 
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir viduriu ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai, 
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatišku ligų, Arth- 
ritis " ‘ ‘
Spaudimas, silpnumas ir nesmagūs 
abelni negalavimai tankiai 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien, 
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedelioj 9

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems linki

Leo Švėgžda 
ir Šeimyna 

1412 S. 49th Avė.
Cicero 2056

KIMBALL PIANAS
pagražina jūsų namus ir palinks 
mina jūsų gyvenimų.
kytojas išmokins jus
binti. Kimball pianai

nuo ............ ..............

J. Žilvitis ir Šeima
4901 W. 14th St.

Cicero 5698

4847 W. 14 Street
Cicero 39

1515 S. 49th Avė
Cicero 5513

1446 S. 50th Avė
Cicero 5571

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederlus dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių Ir Vaikų, 
NERIA VILNONES PANCIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederlus.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 8486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

| M. J. KIRAS |KS HOME BUILDER į®g 3335 S. Halsted St. Tel. Yards 6894 g

1 užmuštas, 4 pašauti alinėje 
— Bcnjamin Yoder, 67 m., 
5614 S. Union avė., buvo už
muštas ir kiti keturi buvo su
žeisti, kai įvyko susišaudymas 
Michael Kilmautin’s alinėje, 
5601 S. Halsted Street. Susišau
dymas kilo tarp policisto ir plė
šikų, kurie alinę užpuolė.

Trūksta knygų
viešasis knygynas paskelbė, kad 
knygų cirkuliacija 1934 metais 
nupuolė net 2,000,000 žemiau 
normos ir, kad knygų skaičius 
sumažėjo 30%. Nuo 1931 me
tų knygynas negalėjo įsigyti 
jokių 'knygų dėl pinigų truku
mo. Knygynas norėti) nupirkti 
apie 175,000 naujų knygų ir 
pakeisti 500,000 senųjų.

150 ubagų

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S. PETRAUSKO keptos 
duonos ir keksu,.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2816 W. 69th St 1721 S. Union A v.
Prospect 6393 Canal 7858

Lietuvių programas nedėlioję iš Stoties W. C. F. L., 970 K., nuo 1-mos iki 2-rai 
. valandai po pietų.

SKALBYKLOS 
namuose sučėdina laiką 

drapanas ir sveikatą. 

„ž $49.50 
Po $1.00 savaitei

LINKSMŲ KALĖDŲ 
r LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Lietitįjams!

Neatkreipdama domės į his- 
tėviškus ■ motinds maldavimus 
38 metų mokytoją Miss Made- 

K s/ *. » ' , ■' *

TederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHtCAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Iššokusi iš viešbučio 
lango užsimušė 

mokytoja

pelno nuo 
ir nebuvo 
betgi ne 
Prie to 
kad Chi-

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

“HOOVER” dulkių valytojas, Hoo- 
ver factory gvarantuotas Didelė 
vertybė,

Grant Works
Drug Store

J. KESERAUSKAS, R. Ph

Keturi užmušti automobilių— cija pradėjo valyti miesto ccnt • 
šeštadienį ir sekmadienį auto-’.rą nuo profesionalių elgetų ir 
mobiliai užmušė sakamus žmo-’ ubagų, kurie paplito po visaj

Ralph Albright, 30 metų, jgaCves besiartinančių Kalėdų 
proga. Viso policija suomė 150

L-uis I tokių ubagų.
Keturis milMaus mažiau —
Chicagos Mokyklų taryba 

pradėjo ruošti galutiną biudže- 
jtą 1935 metams. įPirmam pro
jekte buvo numatyta 79 milio 
nūs išlaidų, bet dabar daromi 
žygiai, kad tų sumų numažinti 
iki kokių 70 milionų dolerių, 
kad susidarytų apie $1 milionų 
perviršis metų pabaigoje. Pir

ėnam projekte yra kelių milio
nų deficitas.

Mirė generolas 
mirė generolas Joseph Brown 
Sanborn, 3636 Lake Park avė 
Karo metu jis vadovavo 131-am 
pėstininkų pulkui.

JOHN EGAN
ALDERMANAS 13-to WARDO

Choras neturėj 
šio vakarėlio, nes jis 
rengiamas dėl pelno, 
turės nei nuostolių, 
dar turim priminti, 
eagos Lietuvių Vyrų Choras 
turi jau keletą užkvietimų, iš 
kurių pirmas buvo nuo Chica
gos Lietuvių Draugijos Savita-) 
pinos Pašalpos dalyvaujant ju
biliejiniam koncerte sausio 20 
dienų IJietuvių Auditorijoj. 
Taigi, visus vyrus mylinčius 
dainas kviečiam prisidėti prie 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro.

MICHAEL J. FLYNN
COUNTY CLERK

nes
4316 Carroll avenue, kuris pa 
slydęs įvažiavo į troką 
iSylve&tri, 40 metų, 5149 Dakin 
!Street, kuris susidūrė su gatve- 
kariu; John Kien, 509 North 
Union avenue, bedarbis, suvaži
nėtas prie Ada ir Washington 
gatvių; Helmut Hocft, 40, 447 
Deming Place, sumažinėtas prie 

AVabash ir Superior gatvių.
Viso ikišiei Cook apskrityje 

užmušta 1,215

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos. '

Bwimming pool, 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomia iki 7 v. v.________

bet j vakarėlį prisirinko gra- lon Larkin šeštadienį nusižud 
žus būrelis “jaunuolių”, ko ži
nom?., choras ir pageidavo.

Visi linksmai šnekučiavo 
apie praeities veikimų ir įvy
kius ir linkėjo chorui geros 
kloties, pradėjus vėl dailės dar
bą. Visi negalėjo atsigerėti 
skania vakariene, kurią paga
mino draugės M. Dolan, V. 
Gumauskienč ir M. Asciliute.

šokiams muzikų paruošė ga
busis pianistas, o gal ir ant
ras lietuvių fakiras Jurgis Ste
ponavičius.

Dalyvaus “Savitarpinės” 
koncerte

PAIN-HPELLERS *•* va, r*. (X 
Visokiems muskulų 

skausmams palengvinti
naudokite

ANCHCR 
PAIN-EXPELLERĮ 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

ASSISTANT STATE’S ATTORNEY •
St{t iKI /Ki Aš iiKt /fiet AS A!!

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarą ir nedėliomis . iki 8 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St.

T rumpai
Daugiau gai rininkų — Chi

cagos gaisrininkų departamen
to viršininkas Michael J. Korri- 
gan patiekė raportą majorui, 
kuriame pastebi, kad Chicagai 
reikia daugiau gaisrininkų, nes 
ekonomijos sumetimais gaisri
ninkų skaičius ikišiol buvo ma
žinamas ir vakancijos neužpil
domos. Tokiu ’ budu susidarė 
trukumas.

Gaisrininkų departamento iš
laidos šįmet siekė $6,261,000, 
kuomet 1931 metais išlaidos 
buvo $8,246,040.

Nuo 1934 metų pradžios iki 
lapkričio pabaigos Chicagoje ki
lo 20,071 gaisrai. Buvo suvirs 
3,000 taip vadinami: “falše 
alarms”.

Neuritis, Aukštas Kraujo

>aeina
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Orderiu kartu su užsakymu.

Tai neišvengiamas teroristinės valdžios likimas. 
Panašiai dėjosi ir Didžiojęje Francijos revoliucijoje. 
Pradžioje buvo revoliucinės respublikos teroras, at
kreiptas prieš monarchistus ir bajorus, f Paskui jakobi- 
niečių partija ėmė skersti nuosaikiuosius respublikos 
šalininkus (žirondistuš). Galų gale, jakobinietis Robes- 
pierrie’as pradėjo galijotinai šerti savo partijos drau
gus (Dantoną ir k.) ir paliko vienas, “kaip pirštas”, 
diktatūros viršūnėje — iki visi jo priešai ir buvusieji 
draugai nesusivienijo prieš jį ir jo paties nenugalabijo.

O kai paskutinis revoliucijos diktatorius tapo su
tremptas, tai iškilo j viršų buvęs kraštutinės jakobinie- 
čių srovės narys Napoleonas Bonapartas, kuris artileri
jos šūviais suvaldė Paryžiaus “gaują”, įkvėpė jai “pa
garbą” įstatymams ir —- pasiskelbė imperatorium.

ANTRAS INSULL IŠTEISINTAS

teismas paliuosavo nuo atsakomybės ir antrąjį In
sultą — Martiną.
kaltinamasai butų neteisėtai pasisavinęs pinigus, kurie 
priklausė jo kontroliuojamai korporacijai.

Šis sprendimas nenustebino publikos, kadangi pirm 
to jau buvo kitoje byloje išteisintas vyresnysis Martino 
brolis, Samuel — pats įkūrėjas visų tų elektrikos kom
panijų, kurių susmukimas iššaukė kalbamas bylas. Jei
gu teismas nerado galima nubausti Sam’ą, tai butų bu
vę nelogiška sodinti į kalėjimą jo brolį, kuris buvo tik 
jo padėjėjas ir įrankis.

Mums tačiau neatrodo, kad daug svarbos tose by
lose turėjo kaltinamieji asmens. Insull’ai vedė savo biz
nius daug-maž taip, kaip ir dauguma kitų kapitalistų, 
tik drąsiau ir gabiau. Jeigu ne depresija, tai Šamo In
sulto “imperija” šiandie gal dar bujotų. Tikrasis kalti
namasis tose bylose buvo ne asmens, bet ta biznio siste
ma, kurią depresija parbloškė. O ekonominę ir finansi
nę sistemą teismo sprendimas vargiai gali “nuteisti” 
arba “išteisinti”.

Ta sistema turės būt pakeista, o kad ne, tai ją nu
šluos gyvenimas.

Prisaikintieji teisėjai nerado, kad

KOMUNISTAI NUŽUDĖ KIROVĄ

Komisaro Kirovo nužudymas gruodžio 1 d. Lenin-; 
grade iškelia aikštėn vis daugiau ir daugiau sensacin-! 
gų dalykų. Pradžioje sovietų valdžia atkakliai kartojo,: 
kad tą Stalino bendradarbį nudaigoję “baltagvardie
čiai”; ir kad viešoji opinija svetimose šalyse patikėtų į 

Šituo atentato aiškinimu, buvo urnai keltose vietose su
imta ir sušaudyta būriai ^baltagvardiečių”, buk tai įvel-: 
tų į teroro sąmokslą.

Bet dabar, Maskva jau skelbia visai ką kita. Ji kal
tina buvusius Zinovjevo ir Trockio sekėjus, kad jie “pa
samdė” Nikolajevą nužudyti Kirovą. Galų gale, tapo 
suimti ir Zinovjevas su Trockio švogeriu, Kamenevu 
(pats Trockis gyvena ištremtas užsieniuose). Suimta’ 
taip pat Jevdokimovas, buvęs Leningrado sovieto pir-į 
mininkas. Suimta ir G. I. Safarov, sovietų specialistas 
Azijos reikaluose.

Jau pati sovietų valdžia viešai pripažįsta, kad tie- 
asmens yra suareštuoti sąryšyje su Sergiejaus Kirovo 
nužudymu. Kartu su jais suimta dar su viršum dešim
tis žmonių, kurių dauguma yra Rusijos komunistų par
tijos nariai. Jie yra kaltinami sudarę partijos viduje 
“anti-partiuę grupę*’, kurios tikslas buvęs atskirų val
džios atstovų žudymais “sudemoralizuoti vyriausybę” 
ir priversti ją pakreipti savo politiką į trockižmo vė-4 
žes.

Galų gale, sovietų vidaus reikalų (t. y. policijos) 
komisarijutas pripažino, kad ir pats Kirovo užmušėjas,!

--------- --------- 1---------------- S_x---------------- -- ----------------------------- rl- --

iš partijos pašalintas už “partinės disciplinos laužymą”,! 
bet už kiek laiko vėl j ją įstojęs. Į

Stalinas Rusijoje jau šiandie yra pasiekęs savo ga
lios čiukurą. Aukščiau iškilti jisai nebegali. Jisai dabar 
yra priverstas ginti savo asmeninę diktatūrą, žudyda
mas savo buvusius bendradarbius. Bus įdomu pažiūrėti, 
kaip ilgai jisai nebus nuspirtas žemėn. Vienas jo arti
miausiųjų tarnų jau yra parblokštas. ;

Koks “Napoleonas” paskui ateis kontr-revoliucijos 
pergalei sustiprinti ir pastoviai įstatymų tvarkai įsteig
ti, šiandie dar butų per anksti mėginti atspėti.

Bet kad Rusijoje jau baigia išleisti paskutinį kva
pą revoliucija, apie tai vargiai gali būti abejonė. Rei
kia neužmiršti tai, kad kontr-revoliucija jau būna per
galėjusi gyvenime, dar tebesant valdžioje paskutiniems 
revoliucijos atstovams. Kada kontr-revoliucija nustu
mia į šalį paskutinį revoliucijos diktatorių, tai ji tikru
moje tik numeta nepritinkančią jai maską ir atidengia 
savo tikrąjį veidą. ♦

Kontr-revoliucija seniai veikia Rusijoje. Jos darbą 
pradėjo dirbti Leninas ir Trockis, kada jie išvaikė 
(1918 metų pradžioje) visuotinu žmonių balsavimu iš
rinktąjį Steigiamąjį Seimą. Jį tęsė sovietų liaudies ko
misarai ir komunistų partijos centras, kurie žiksnis po 
žinksnio sunaikino opozicines organizacijas ir spaudą 
ir įsteigė kruvinąją politinę policiją (Če-ką).

Kontr-reVoliucijos darbo vykinimą paskui pasiėmė 
į savo rankas Stalinas ir jo “generalinės linijos” grupė 
komunistų partijoje, Jie pribaigė Rusijos ūkininkus ir 
pavertė beteisiais vergais fabrikų darbininkus. Toliaus 
eiti nebėra kur. Belieka tik išmesti į šiukšlyną nudėvė
tus revoliucinius obalsius, padaryti taiką su pasaulio 
buržuazija ir suteikti pastovumą 17 metų kontr-revoliu
cijos “atsiekįmams”, 1

RevoliuajftįSs obalsius (lygybę, kojektyvę pramo
nės nuosavybę, pasaulio revoliuciją ir|t. t.) Stalinas 
šluoja lauk; su buržuazija skubinasi -susitaikyti, ir ši
toje srityje jau yra tiek pasiekta, kad sovietų atstovas 
sėdi Tautų Sąjungos taryboje už vieno .stalo su “impe^ 
rialistiškais plėšikais”, ir Maskva rengiasi padaryti ka
ro sutartį su Franci ja.

Bet kaip su sovietų sistemos pastovumu? Šitame 
punkte dalykai prasti. Kol vieno asmens valia yra vy
riausias krašto “įstatymas”, tol jame viešpatauja sau
valiavimas, o ne teisėtumas. Į šitą keblumą veikiausia 
ir suduš Stalino diktatūros laivas.

Jisai jau yra pavojuje.

imą rajonų reikia paminėti 
vairias Ramiojo vandenyno 

įsalas, Kaukazą, * Himalajų 
apylinkes, Viduržemio juras 
(Italija), Alpes ir kt. Taigi, 
tose vietose nėra tinkamos 
žemės pusiausvyros tarp aukš
tumos ir žemumos — ir todėl 
įvyksta žemės svyravimų 
(drebėjimų). Apskaičiuota, 
kad Japonijoj kasmet žemė 
dreba nemažiau kaip 600 ka
rtų (taigi, per dieną beveik po 
Ž karius). Dauguma jų, sup
rantama, yra nežymus ir net 
vos jaučiami. Kalnuotoj čili 
Šalyje Pietų Amerikoje taip 
pat beveik kasdien įvyksta 
didesnių ar mažesnių žemės 
drebėjmų. Kai kurie jų prida
ro baisių nuostolių.

Istorija žino baisių žemės 
drobėj imu, sun aiki n usiij išti
sus miestus ir net ištisas apy
linkes, pražudžiusių šimtus 
tūkstančių žmonių. Sakysim, 
visai neseniai, vos 1928 me
tais, kalnuotoj Balkanų šalyj. 
Bulgarijoje ir Graikijoje, bai
sus žemės drebėjimas sunai
kino keletą miestelių ir pražu
dė keletą tūkstančių žmonių. 
Apylinkių gyventojai šitokios 
nelaimės ir šiandien negali 
pamiršti.

Vienas baisiausią žemės dre
bėjimų yra įvykęs 1923 

metais Japonijoj.

Per žemes drebėjimą
griauta didesnė dalis japonų 
sostines Tokio, taip pat arti
mo Jokohamos miesto. Griū
vantieji murai užmušė tuks-i 
tančius žmonių, 
drebėjimo įsisiūbavo vandeny
nas, kuris baisiomis vilnimis 
užliedavo miestų gatves, apy
linkes ir viską su savim nu
šluodavo atgal vandenynam; 
įvairiose vietose sugarmėjo 
taip pat tuksiančiai žmonių. 
Per katastrofą žuvo viso apie' 
»200 tūkstančių Žmonių. O kiek 
žmonių liko be pastogės, bė

reikėjo, kol vėl viskas buvo 
atstatyta? Iš tiesų, baisus tas 
žemės drebėjimas.

1909 metais sausio mėn. 
baisus žemės drebėjimas siau
tėjo Persijoj, netoli H am a da
no miesto, taip put pražudęs 
tūkstančių žmonių gyvybes. 
1908 met. toks pat žvlnčs dre
bėjimas buvo Sicilijos saloj, 

Viduržemio juroj.
Pirmieji milžiniškieji pože

miniai smūgiai buvo apie 5 v. 
20 min. ryto. Taigi, dauguma 
gyventojų dar miegojo. Pir
masis smūgis buvo ypatingai 
baisus, nuo kurio tuojau ėmė 
aižėti ir griūti namai, pasida
rė žemėj plyšių, įsisiūbavo 
juros vanduo. Per žemės dre
bėjimo sugriautas ir visai su- 

dideiis Messinos 
Sunaikintos ištisos 

paskandintos dvi

su-

Del žemės j

Iš Mokslo Srities
Žemės Drebėjimai

Senovės graikai manė, 
kad žemes drebėjimus suke
liąs jurų dievas Poseidonas. 
Mat, graikai, vaizdavosi, kad 
šitas galingas jurų dievas tu
rįs tam tikrą trinagę šakę,

- - - - 'kuria suduodamas per vandė-
Nikolajevas, yra komunistų partijos narys. Jisai buvęs; nį poseidonas sukeliąs milži- 

J’Jniškas audfras ,rret sudrebinąs 
__ __ ____ *_ ‘ ; žemę. Vėliau mokytieji gral- 

Taigi dabar nebegali daugiaus būti abejonės, kadp^ eni® ?uku5.tl kvllok_lli 4co" 
nBb aiškinančių žemes dre-

i

s«
t

žmonių. Jų visų niekas negali 
suskaityti, nes jų yra didelė 
daugybė, čia paminėkim tik 
Čili, kurios Valparaiso uostas 
per žemės drebėjimus yra su
naikintas bent dešimtį kartų. 
Iš didžiųjų drebėjimų pami
nėtinas 1906 m., per kurį žuvo 
apie 20 tūkstančių žmonių. 
1822 m. per žemės drebėjimą 
Valparaiso buvo sunaikintas 
ir sudegintas. 1751 m. taip 
pat, 1730 m. taip pat ir lt. r

naikintas 
miestas, 
apylinkės, 
salos, juros bangų užlietas ir 
jūron nušluotas Scilos mies
tas ir t. t. Baisus rytas tai bu
vo Scilos mieste', slauge šunes, 
žvengė arkliai, maurojo įvai
rus kiti gyvūnai ir tai visa 
maišėsi su žmonių riksmu, su 
baimės šukavimais. Per kata
strofą žuvo iki 150 tūkstančių 
žmonių.

Nemažesnė nelaime 1906 m. 
balandžio mėn. 18 d. paliete 
ir San Francisco miestą Š. A- 
merikoje Jungtinėse Valstybė
se, prie Ramiojo vandenyno 
krantų^ Mieste prasidėjo gais
ras, sunaikinęs beveik visus 
namus. Nuo baisių požeminių 
smūgių taip pat atsivėrė kiau
rymės, į kurias garmėjo žmo
nės, namai, gyvuliai, daiktai. 
Vandenyne kito audra, užlie- 
dama apylinkes ir viską jūron 
nušluodama. Per 
žuvo keli šimtai 
žmonių.

Tai vis baisus
bejimai, ir tai įvykę musų am 

mažesnieji 
aukomis N 1 

kartais net|| . 
turto? O kiek vargo, triūso po keliasdcšilnts tūkstančių

katastrofą 
tūkstančių

XIX, XVIII, XVII ir kt. am
žiais įvyko taip pat baisių že
mės drebėjimų, kurių čia visų 
nebesuminėsi. Didelė tai ne
laimė ir mes galime džiaugtis 
kad musų šalelė nuo jos yra 
visiškai laisva. Žemes drebėji
mai, žinoma, nėra jokia Dievo 
bausmė, bet tam tikras gam
tos reiškinys. Šiandien žmo
gus dar nežino vaistų, kuriais 
žemės drebėjimus galėtų nu
tildyti. Gal būt tokių vaistų 
jis ir niekuomet nesusiras ir 
žemės drebėjimai ant visuo
met pasiliks kaip baisi, didelė 
nelame, viską griaunanti ir 
naikinanti. —C. Cemkus.

AMERIKOS

Balina ir labai pagel- 
bwga knygeli tiem*, ka
rte Mrt tapti fiM Uliet 
pttittau. Pamortninai 
apie iioa išliet tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo efza* 
Šieno risite iioj knygeli) 
lietuvių ir anglą kalbo- 
«m emaiyta.

KA1NA TIK 25 CENTAI

žemes dre-

žiuje. O kur dar 
drebėjimai, kurių 
tampa po keletą, o
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sovietų diktatūros šulą Kirovą nužudė komunistai. Tai; 
yra faktas, kurio politinę reikšmę sunku perdėti.

Pirmu kartu po bolševikų įsigalėjimo Rusijoje vai-' 
dančios partijos nariai pradėjo ginklu naikinti Rusijos 
valdovus. O valdovai taip pat ginklu stengiasi tą opo-: 
ziciją partijos viduje sutriuškinti. Komunistai žudo ko
munistus !

Ar drįs Stalinas nuimti galvą Zinovjevuį kuris 
per eilę metų buvo komunistų internacionalo pirminin
kas, nežinia. Laikraščių korespondentai Maskvoje spė
ja, kad jisai veikiausia busiąs ištremtas iš sovietų že
mės. Jie pranašauja, kad taip pat atsitiksią ir su kito
mis * buvusiomis bolševizmo žvaigždėmis : Kamenevu, 
Jevdokimovu ir t. t Bet tai yra ne tiek svarbu.

Svarbu yra tai, kad bolševikų diktatūra jau nebe
gali be smurto priemonių suvaldyti tuos elementus, ku
rie ją sutverė. Diktatūra ryja savo gimdytojus! Ji iš
sivystė iš partijos klikos diktatūros į asmeninės klikos 
diktatūrą. Diktatoriška Stalino klika naikina partijos 
kliką, kuri ją pagimdė.

Dėjimų .priežastis. Sakysimi, 
išminčius Aristotelis manė, 
kad žemės drebėjimų priežas
timi esąs požeminėse tuštu
mose susirinkęs oras, kuris 
norįs išsiveržti laukan, bet su
kinkąs kliūčių ir todėl sujudi
nąs žemę. Vėliau kiti moky^ 
'tieji graikai (kaip Strabos, 
Hipparchas ir kt.) ėmė aiš
kinti, kad žemės paviršius 
nuolat tai daugiau, tai ma
žiau įdumbąs, tai iškilus, ir to
dėl drebanti žemė (tokio aiš
kinimo kai kas prisilaiko it 
musų laikais).

Viduramžiais, kaip pap
rastai Visi gamtos reiškiniai, 
buvo aiškinami Dievo įsikiši
mu. Vadinasi, ir visos žemės 
drebėjimų katastrofos buw 
suverčiamos Dievo rūstybei. 
Bet :ir Ws laikais atsirasdavo' 
vyrų, kurie jvairius gamtos

reiškinius kitaip aiškindavo. 
Sak^'sim, toks Albertus Mag
nus manė žemės drėbėjiihus 
kylant kalnams darantis: esą, 
požemiu susirenku daug van
dens, kuris įkaitęs garuojąs ir 
stengiąsis vėl išsiveržti lauk. 
Besiveržiant požemio vandens 
garams iškyla kalnai; dėl to 
ir žemė drebanti. ‘(Dalinai, tai 
yra tiesa, nes vulkanams vei
kiant dažnai apylinkėse drebu 
žeme). Vėlesniais laikais visi 
žemės drebėjimai ir buvo aiš
kinami požeminių garų veiki
mu. šiandien mos žinome, 
kad Žeme dreba ne tik ten, 
kur yra vulkanai, bet taip pat 
ir tokiose vietose, kur jokių 
vulkanų nė arti nėra ir net 
ni-ekttomet gal nėra buvę. Bet 
ir šiandien vienos nuomonės: 
dėl žemes drebej-iinU priežas
ties nėra. Daugiausia žemės 
drebėjimų įvyksta ten, kur 
yra aukštų kalnų ir gilių že
mumų. Ir iš tiesų, daugiausiti 
ir didžiaušieji žemės drebėji
mai įvyksta Rytų Azijoj (dau
giausia Japonijoj), kur yra 
aukštų kalnų ir čia pat gilios 
Ramiojo vandenyno vietos. 
Toliau šiaurės ir Pietų Ame
rikoje palei Ramiojo vandeny-; 
no krantus, kur taip pat & 
šiaurės ir pietų tęsiasi aukšti 
Kardiljerų arba Andų kalnai 
ir čia pat vandenyno gelmės. 
Iš kilų didžiųjų žemes drėbe-

kurie Susivienijimo priklauso devyniolika (19) Lietuviškų Spulkų Val
stijos Illinois

Sveikina Lietuvišką visuomenę
Kalėdomis ir linki visiems Laimingesnių 1935 m

su šventomis

"Spulkos pergyveno dideles (sunkenybes depresijos laikais ir jver 
tina*kantrumą savo narių.

Bedarbė matomai baigiasi ir Spulkų Valdybos tiki, kad su pra 
džia 1935 metų bus pakankamai darbų, kurie duos galimybes skoliniu 
kanas atsiteisti su Spulkomis, o taupytojams duos progą atidaryti nau
jas taupymo sąskaitas.

Kviečia visus prisidėti prie Lietuviškų Spulkų

Susivienijimas Lietuvio Statyme 
ir Skolinimo Bendrovių

(Lithuanian Building Loan Association League 
of Illinois)
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Trisdešimtos Kalėdos
(Trumpas Vaizdelis)
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BOSTON SHOE STORE
Phone
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viso labo.

Marozas Baking Co
G. L. MAROZAS, Bros

Linksmą Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems Draugams ir Kostumeriams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linkiu 
visiems Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems

817 West 34th Street 
Tcl. Bouleviard 9336

Western Avenue
Hemlock 3103

34 S. Califomia Avenue 
‘lione Lafayette 1515

— Taip, mano mylimoji 
ronėle, šitos man jau yra 
dešimtos Kalėdos.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

kaip niekuomet, 
kokia

Linkime - visiems

Susigėdęs garsiai porą kar- 
tų sukosėjo, duodamas jai ži
noti, kad jis, vyriškis, čia ran
dasi. Jis mane, jog jai gal pa
sidarys nepatogu vyriškį su
tikti su vienais marškiniais ir 
grįš kambarin kuo nors dau-

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Melų visiems draugams ir kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAVJŲ METŲ 

Linkime Visiems Kostumeriams

linksmiau 
kokią tai 
patylomis 
žvilgsnius

Pet 
tris

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 

ir kostumeriams

3437 South Halsted Street 
Chicago, III.

6558 South
. Phone

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams, Pažystamiems 

•ir Pacijentams

Mary Chesus
4936 W. 14th St

Sveikinu visus savo draugus 
ir pažystamus ir linkiu daug 

viso labo.

Adomui Grašiui 
iš eilės jau buvo 
Jis nė pats neži- 

jėgos verčiamas

JOE MATULIS
RAMOVA LAUNDRY 

751 West 35th Street

los vienodai jaučia. Dabar abu
du buvo laimingi. Tarp kita ko 
Petronėlė Adomo užklausė:

— žinai ką, Adomėli, kad 
jau taip nori, tai aš sutinku 
būti tavo, ponia Gražiene. Bet 
pasakyk man, kiek tikrai tu
ri metų ?

Adomas, jausdamas neapsa
komą prisirišimą prie jos ir 
spausdamas, kaip kūdikis, sa
vo galvą prie jos krutinės, ta-

L1NKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Širdingi linkėjimai sulaukus Linksmų Kalėdų 
visiems musų Rėmėjams, Draugams 

ir Pažystamiems

ne kambario durų staigus su- 
girgždejimas, — to kambario, 
kuriame jauna apie dvidešim
ties metų šeimininkė duktė 
Petronėlė miegodavo. Lyg iš 
gilaus miego įkyrių sapnų iš
budintas, Adomas greit pašoko 
ir kukliai apsidairęs pastebėjo 
per apšarmojusį langą auštan
tį rytą, gyvenamų namų snie
gu padengtus' stogus bei iš ka
minų tirštais kamuoliais rūk
stančios tamsius durnus. Tuo 
tarpu kiek susivokęs įstengė 
nors valandėlei atsikratyti tų 
minčių, kurios slėgė jo sielą 
ir darė visą išvaizdą paniuru
sią. Po to jis daug 
atsikvėpęs pradėjo 
linksmą melodiją 
švilpauti, mesdamas 
sugirgždėjusių kambario durų 
link. Durys dar balsiau su 
girgždėjo ir Adomas, pamatęs 
Petronėlę išeinančią iš kamba
rio plono šydelio beveik visą 
kūną permatomais ilgais marš
kiniais.

2424 West 69th Street 
Prospcct 5705

Kaip daugeliui kitų, taip ir 
nevedusiam 
šios Kalėdos 
trisdešimtos, 
nojo kokios 
taip anksti atsikėlė ir švariai 
su truputį kvepiančiu rožėmis 
rausvu muilu nusiprausė, nu
sišluostė, susišukavo aukštyn 
versdamas ilgus šviesius plau
kus, po kambarį bevaikščioda
mas surukę cigaretą. Vėliau 
atsisėdo, įrėmė savo augalotas 
alkūnes stalan, pasklaido pluo
štą ten pat ant stalo esančių 
atviručių, kurios buvo jam ad- 

tresuotos nuo draugų su Kalė
diniais pasveikinimais. Po va
landėlės gilaus susimąstymo 
pats į save pusbalsiai prabi
lo. .. taip, tai mano gyvenime 
šitos jau trisdešimtos Kalėdos. 
Kalėdos, kuriomis tik maži vai
kai tegali džiaugtis susirinkę 
prie blizgančiais ornamentais 
papuoštos eglaitės; o man nie
ko gero, jokios laimės savo 
gyvenime nesu patyręs. No.s 
ir labai troškau, bet neteko su
žinoti, kaip žmogus laimingas 
jaučiasi. Ak, tiesa, kadaisia 
mano draugas pasakojo, kaip 
jį laimė patiko...

Butų Adomas Grašis gal dar 
ilgai su savimi kalbėjęsis, jei

Peoples Hardware|
& Paint Co. I

Grigorowicz Broliai fi 
1901 W. 47th St.

ji buvo graži mergina. Jos juo
svi, kaip aksomas, ant linksmo 
veido nusidriekę plaukai ir nuo 
aukštos krutinės iškeltas žy
delis pridavė jos grožiui dar 
daugiau naturališkumo. Petro
nėlei prisiartinus prie stalo it 
bežiūrint į Adomui adresuotas 
įvairiais atvaizde! iais atviru
tes, Adomas išdrįsęs paėmė 
jos ranką, pabučiavo ir papra
šė sėstis ant jo kelių. Ji tam 
nebuvo priešinga, kadangi 
Adomą my)ūjo, tik pirmiau 
neišsidavė. Po kelių bučkių ir 
žodžių apsimainymo, Adomas 
pajuto, kaip dvi skirtingos šie-

Širdingi linkėjimai sulaukus Linksmų Kalėdų 
visiems musų Rėmėjams, Draugams 

ir Pažystamiems

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS! B
DR. G. SERNER 3

f Pritaiko Akinius, Kreivas Airis Ištaiso. Ofisas ir Akintą Dirbtuvėj
! 756 West 35tti St (kamp. Halsted) Ši

Tcl. Yards 1829 ĮSį
Valandos nuo 18—-4, nuo 6 iki 8. Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

NARVID’S BAKERY
M. R, NABVIDAS, Sav.

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

Jonas Pauga 
ir Šeima 

5031 W. 12th St
Cicero 5306

JULĖ ir JOHN
AUDITORIUM RESTAURANT
3131 So. Halsted Street

giau apsirėdyti. Bet vietoj grį
žti, Petronėlė kelis žingsnius 
žengus artyn prie stalo sėdin
čio Adomo, kaip visuomet 
linksmai prašneko.

— Labas Kalėdų rytas, Ado
mėli, Gal kas su negero nuti
ko, kad taip anksti atsikėlei? 
Išrodai lyg butum pavargęs?

— Ačiū, panele Petronėle; 
nieko ypatingo neatsitiko. Ne
norėjau miegoti, tai ir atsikė
liau.

Trumpas pasikalbėjimas, o 
ilga pauza davė jam progos 
taip aiškiai 
pamatyti Petronėlę,

WM. ir 0. DAMBRAUSKAI
Atidarėme naują Tavcrn. Visados randasi geros rųšics 

alus, degtine, cigarai ir veltui užkandžiai.

nr± t ornim o t1 > t > t
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g A. N. MASULIS & C0. g
REAL ESTATE

įjįl . Loans—Renting—Insurance w
6641 So. Western Avenue

^0 Tcl. Repubiic 5550 Chicago, UI.
į-aaaaarararaaaaararaaararar
p1 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems J y* Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems linki jgį 

g UNITED UQUOR D1STRIBUTORS g 
Wholesalers & Retailers of
FINE AVINES & LIQUORS W

* 2646 63rd Street *
rj Phone Prospect 0746 Chicago, III.

JOSEPHINE ir JONAS UJKOŠIAI
KEPYKLA

Visados lietuviški pyragai ir keksai švieti.
3339 So. Lituanica Avenue

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linkime -g 
visiems Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems

SOUTHTOWN TAVERN g
A. RAKUS ir J. ADOMAITIS, Sav.

1725 West 63rd Street h
Hemlock 6988 Chicago, III.

ijįraarraararaaraarraaarraa
AUTOMOBIUV GENERATORIUS IR STARTERIUS

Tel. BOUlevard 1144
401 Pataisome arba išmainome dėl •

visokiu automobilių. .
w Tidtp'gii taiiaom- visokius motorus: Fanus,

V<aouum Cleaners, Electric Drills.
LL Geriausios rūšies darbas—labai priei- g

narnomis kainomis.
* MII) WEST

Armature Service
fy, (Broliai Vaišvilai, Savininkai) ™

813 W. S5th St. Chicago, III. “

DL A. J. GUSSEN
DENTISTAS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linki | 
g visiems Kvs/tumvriams, Draugams |
£ ir Pažįslamvems &

| ARCHER & CALIFORNIA
| Service and Filling Station Į

Greasing by Eją/crts |
. JOHN SPITLIS, Prop. t

į Red CrowiK Ethyl and Solite Gas Si
Polarine Oil, Pcnnsylvania 1(K)% Pure Oils J 

| - Virgmia 2121 4050 Archer Avė. |
* f-rĮnf m r«i yyarU-tl  WtWrtHžWRWii w<w* w< w»5ir <«< W W

S Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linkiu {Sf 
Draugams ir Pažįstamiems ^įį

| BEN J. KAZANAUSKAS | 
| 2242 West 23rd Place |

1S^ 19^ *ff\
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VALDYBA IR DIREKTORIAI SIMANO DAUKANTO FEDERALĖS SPULKOS

VINCENT B. AMBROSE (Ambrazaitis)

Stovinti Direktoriai

A. Vilkas

DORA PUPLAUSKIENĖ

716 West 22nd Street

Chicago, Illinois

Automobilis įkrito 
eleveiterio duobę

Auditorius:
J. P. Varkala

J. Kazanauckas 
Prezidentas

Mirė draugams be 
laukiant gimimo die 

nos vakarėlyje

J. COURTNEY
Attorney of

yra geri ausis 
dio rinkoje.

Nauja Westside gat 
vekarią linija

Suėmė 8 vagiu “kai 
džerių” gaują

šaukia svarbų lietuvių spulkų 
direktorių susirinkimą

Nurodė reikalingumą 
garsinti ir populeri- 

zuoti spulkas Kalėdos iš oro atžvi! 
gio bus tikros 

Kalėdos

skaitytojams, jų 
visiems lietu-

JOS. JOZA1TIS, MKr

CENTRAL
DISTRICT

T'pT\TTrrTTI>17 r U KIMI 1 U KJL
Company 

3621-23-25 South 
Halsted StreetChicagos policija 'vakar su

ėmė gaują 8-ių vagių, kurie 
specializavosi i

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METI 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

Suėmė 3 vyrus, mote
riške dėl aludminko 

nužudymo

11 d. sausio 1935 m. kaip 7:30 
vai. vakaro.

šiuomi prašomi sekretoriai vi
sų spulkų pateikti vardus ir an
trašus direktorių kiekvienos lie
tuviškos spulkos.

Lith. Bldg. Loan League of 
Illinois Sekretorius

J. P. Varkala,
3241 S. Halsted St., Chicago, Ilk

Chicagos policija suėmė tris 
vyrus ir Mrs. Auna Ericksen 
dėl nušovimo alinės savininko 
George Ericksen, kuris buvo 
rastas negyvas ieloje, šalę jo 
namų, 6221 S. Keating avenue. 
Auna Ericksen buvo nušautojo 
žmona.

Aludininkas buvo nušautas 
penktadienį naktį,* kai jis užda
ręs alinę prie 6001 S. Cicero

2710 West 59th St Chicago, III
Tel. Prospect 6977

Linkiu Linksmų Žiemos Švenčių 
Visiems,

kurie mane kvietė kalbėti nubudimo va
landoje kapuose—arba už vertėją teisme 
—arba davė išversti įvairius dokumen
tus į anglų kalbą.

Kad užtikrinti chicagiečiams 
tokias Kalėdas, kokios jos įtu
pėtų būti, iš Alaskos ir šiauri
nės Kanados Chicagon slenka 
didelė šalčio banga. Temperatū
ra žymiai nugulsianti šįryt ir 
nepakilsianti per ilgoką laiką. 
Termometras rodys, kaip sako 
oro biuras, apie 10 laipsnių 
aukščiau zero.

Chicago smarkiai by 
linėjasi; 35 bylų vie 

nam teisme
Cook apskričio Circuit Court 

paskelbė statistinių žinių, iš 
kurių pasirodo, kad chicagiečiai 
smarkiai bylinėjasi.

Nuo 1934 metų pradžios iki 
lapkričio pabaigos tame teisme 
buvo užvesta 35,442 bylų, iš 
kurių 31,418 buvo išspręsta.
1933 metais buvo užvesta 33,- 
212 bylų, o išspręsta 26,910. Iš
1934 b^lų 4,750 buvo dėl mo
kesčių ir 3,909 dėl divorsų.

Be Circuit teismo Chicagoje 
yra dar municipalis teismas, 
Superior teismas ir kriminalis 
teismas, neskaitant federalio 
teismo ir apeliacinio teismo.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

Geros rųšies alus, degtine, cigarai, ir užkandžiai 
visados randasi musų užeigoje.

Viršminėtas paveikslas atvaizdina sąstatą valdybos ir direktorių, kada SI- 
MANO DAUKANTO SPULKA igijo teisės FEDERALĖS SPULKOS į kurią SU
VIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA yra pasiryžus įdėti $951,500.00 darymui paskolų 
ant pagyvenamų namų rubežiuose 50-ties mylių nuo Spulkos raštinės.

Todėl, jeigu jumis labai spaudžia dabartinis mortgage-man’as, galite gau
ti paskolą iš šios spulkos ir jam atmokėti. Jeigu jums reikalingi šimtai dolerių at- 
mokėjimui taksu — pasiskolinkite iš SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS 
l& LOAN ASS’N OF CHICAGO ant 6% ir atmokėkite miestui taksus, kur jums ro- 
ikuoja 1% į mėnesį arba 12% į metus.

Simano Daukanto Spulka jau gyvuoja ir tarnauja Lietuviškai visuomeniai 
taupymo ir skolinimo reikale per pastaruosius 30 metu. Paveikslas atvaizdina žmo>- 
nes, kurie stovi prie vairo Bendrovės ir sėkmingai išlaikė depresiją. Žmonių įdė
ti pinigai nešė jiems pelną iki 6% ir anartto ši valdyba ir direktoriai protingai ves
dami reikalus spulkos turi atsargos Fonduose virš $35,000.00.

Spulkos subudavojo ir išlaikė ne žmonės su dideliais kapitalais, bet darbi
ninkai žmonės atidedami iš savo nedėlinio ar mėnesinio uždarbio į spulką paskir
tą sumą pinigų.

Sulyg federalės tvarkos, kiekvienas narys spulkos gali pasidėt pinigus į 
Jspulką kiek nori ir kada tik nori. (Ne taio kaip buvo pirma, kur buvo priverstina 
sumokėti nustatytą sumą į kiekvieną seriją). Uždarbis arba procentas bus kiekvie
nam nariui įrašytas į jo knygelę arba išmokama kas 6 mėnesiai.

Valdyba ir direktoriai kviečia Lietuvišką visuomenę atiduoti sutaupytus iš 
algos pinigus į šią spulką, kuri randasi poFederalės Valdžios priežiūrą.

avenue, ėjo namo.
Kiek policija patyrė, tai pa

aiškėjo, kad Ericksen buvo la
bai pavydus ir kartais turėjo 
aštrių argumentų su vyriškiais, 
kurie atėję į alinę, flirtuodavo 
su jo žmona. Iš tokių buvo Ed- 
ward Wilkins, 6113 S. Kilpat- 
rick avė., John C. Bovvman, Ar- 
thur Court, 6132 S. Kolin avė., 
ir Gordan Dreke, 1141 Pratt 
Blvd. Visi apart paskutinio su
imti.

Manoma, kad vienas iš jų, 
keršydamas Ericksenui už drau
dimą kabinėtis prie jo žmonos, 
nakties laiku tykojo prie aludi- 
ninko namų ir ten jį nušovė. Į 
nušautąjį buvo suvarytos ketu
rios kulkos.

suksis
bot Harrison. Iš Rooscvelt gat
vės linija suksis į šiaurę j Ca- 
nal. Canal gatve iki Harrison 
iš jos j Wells gatvę, 
gatvę, į Dearborn iki Van Bu
rėm Van Buren į vakarus iki 
VVells, į pietus iki Harrison ir 
Atgal’ tuo pačiu keliu.

Penktadienio vakare, 21-mo 
gruodžio, buvusioj Meldažio 
svetainėj įvyko labai svarbus 
susirinkimas atstovų visų lietu
viškų spulkų.

Buvo išduoti raportai iš kon
vencijų ir atstovas iš Suvieny
tų Valstijų Lygos labai vaizd
žiai nurodė reikalingumą gar
sinti spulkas, kurios geriausiai 
iš visų finansinių įstaigų per
gyveno depresiją.

Tarp ko kito buvo referuota 
anie naujai išduotą patvarkymą 
iš ofiso “Auditor of Public Ac- 
counting”, Springfield, III.

Kad visos lietuviškos spulkos 
galėtų dirbti sutartinai dėlei 
viršminėto patvarkymo, susirin
kimas nutarė pakviesti visus 
direktorius visų lietuviškų spul
kų į posėdi, kuris turi įvykti 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Į Reiškiu savo širdingiausius 
•linkėjimus Kalėdoms visiems 
[“Naujienų 
draugams ir 
Įyiams.
Į šiame gražiame Kalėdų se
zone, aš prižadu tęsti savo 
[patarnavimą per visus 1935 
Įmetus ir paliuosuoti Chioagą 
Į‘r. Cook County nuo pikta
darių.

[ Kaipo publikos oficialas, 
įKalėdų dovanoms siulau re
kordą teisingos administra*; 
cijos. j

I Linksmų Kalėdų Visiems’!

Sėdinti:. H
J. Misevičius
Iždininkas

j. Žilis
Vice-Pres

THOMAS
State’s

Cook County

miestą ne Polk gatve, (trekų su sviestu, kiaušiniais, < vienas Charles Kohlmann. Spė 
taukais, etc. Vienas iš vagių jama, kad sugautoji gauja pa 
buvo savi pinkas krautuvės ad- vogė apie $100,000 vertės mais 
resu 1014 West 63rd streot. lo produktų.

Policija ieško motyvų nušovi
mui George Erickseno, alinės 
savininko.

mirė darbe, kai siekė jungto 
kad jį atsukti ir sustabdyti ma, 
šinas prieš einant namo.

ALEX ROZGUS ir VERA WALUSH 
PRIMA alus ir gera degtinė.

6227 So. Ashland Avė.

LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems Draugams ir Kostumeriams

J. GRYBAS ir D. STULGIS
Atidarome naują Tavern. Yra geros rųšies alus, 

degtinė ir kvepianti cigarai.
6142 So. Western Avė.

Kad pagreitinti susisiekimą 
su nauju paštu, kuris yra prie 
kampo Van Buren ir Canal gat
vių, buvo atidaryta nauja trum
pa gatvekarių linija. Roosevelt 
gatvės gatvekariai, kuris eina 
j miesto centrą, nuo šiandien

Atwater Kent 
RADIO

MODELIS lEA 
32S-E

NORTHSIDE — Namuose 
Joseph Wagnerio, 2646 North 
Harding avenue, iškepė gimimo 
dienos “keksą”, susirinko sve
čiai ir buvo prirengę uždegti 
žvakes. Jie laukė Wagnerio par
grįžtant iš darbo, American 
Tannery Company, 1284 West 
North avenue. Jis ten dirbo už 
inžinierių.

Bet 67 metų Wagneris na
mo neparėjo. Vietoj to, Wag- 
nerių šeimynai ir susirinku: 
siems svečiams pranešė, kad jis

^Širdingi Linkėjimai|

Jūsų seną radio pri
imsime už pirmą įmo
kė ji mą, o kilils leng
vais išmokėįimais po

5.00
į mėnesį.

Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association

2242 W. 23rd Place

J. Kuchinskas
Advokatas •

B. J. Kazanauskas,
Sekretorius

P. Kraujalis 
Kanapeckas

I Monroe-La Šalie garaže, 175 
. West Monroe Street, įvyko kei
sto nelaimė. Vienas iš automo
bilių bemanevruodamas garaže 

! Įkrito į duobę eleveiterio, ku
ri uom automobiliai buvo kilno- 
ami nuo vieno aukšto į kitą. 

3uvo sunkiai sužeistas šoferis, 
Krank Martin, 30 metų, 500 N. 
Clark Street.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ įjį 
\įįVisiems savo Kostumeriams, Draugams ir Pažystamiemsįįjį 
M širdingai linki •SS
jįg TONY BARTKUS i H
įg Savininkas Tavern {įtf
| THE JOY PALACE g
jįg Foxhead alus ir kitokį gėrimai. Šf
& 2507 West 69th St

į nlį > -S j t
|S> j

Pir-1 f TOiiK- JJį. *.

w Ll
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Širdingi linkėjimai visiems sulaukus Linksmų Kalėdų

SS 1401 So. 49th Court Cicero 336

fcf.Š

i- GENERAL RADIO STORE
3856 Archer , Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir gerinu negu kiti, šaukit Laf. 6195

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY. savininkas 

Tel. VVabash 2280 Chicago.

nėra vėlu

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, 1728 So. Halsted St.

VIEŠBUČIAI
HOTELS

St

Pirmadienis, gr. 24, 1934 NAUJIENOS, Chicago, JO.

Šiandien Visi Vaikai Traukia į “NAUJIE 
NŲ” Kalėdinę Parę Ramovoj ir Mildoj

Trys tūkstančiai vaikų šian
dien 11 valandą iŠ ryto, kupi
nai užpildys ‘‘Mildos” ir “Ra- 
movos” teatrus Bridgeporte, 
kad praleisti dvi linksmas va
landas, kaipo svečiai “Naujie
nų” ir keliolikos geraširdžių lie-

tuvių, kurie teikėsi paaukoti po 
smulkią sumą pinigų j neturtin
gųjų Kalčdinj Fondą.

Kaip vienuoliktą valandą vi
si vaikai jau turi būti susirin
kę į teatrus, nes atėję kitu lai
ku nebus įleidžiami į vidų. Pa-

rėš tęsis iki 1 valandos po pie
tų ir vaikučiai turės progą pa
matyti visą eilę gražių ir įdo
mių kalėdinių filmų ir gaus po 
dovanėlę nuo “Kalėdų Diedu
ko”, atstovaujančio jūsų dien
raštį.

Kai kur bilietų dar galima 
gauti, tad tie, kurie dar jų ne
turi, gali kreiptis į vieną iš ke
liolikos vietų, kurios buvo sužy
mėtos šeštadienio “Naujienų” 
laidoje.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE

«

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas. Canal 8500,šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei- 
daiktų, intakų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų gu tik jų bus galima gauti
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&
Visiems Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

širdingai linki

S1M0N KELLY ir 
PAULINE ATKOČUNAS

|| 4843 West 14th Street, Cicero 2099
& M

&
SS
SS

ss
SS

SS

SS
SS

AKORDIONAI
ACCORDIONS

Jis negali džiaugtis 
Kalėdomis, vienok 

jis šypsosi
Užmirštas didvyris ketvirtus 

melus pririštas prie lovos; 
suparaližiuolas.

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su skry- $C E A 
nia ir smičium tik .......w»wU

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos, 

914 Maxwell st, 
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

Širdingi Linkėjimai Sulaukus 
LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Musų Rėmėjams, Draugioms ir Pažystamiems

VICTOR WARDZIKEVIČE (Warren) 
ir MICHAEL ROCK

1534 So. 49th Avė, Cicero 1742

Apie keturius metus atgal 
jis buvo policistas. Jis turėjo 
taikią ranką. Jis pildė loja- 
liškai savo pareigas. Kad atė
jo laikas šauti, jis šovė. Jis 
kliudė piktadarį, bet piktada- 
ris irgi šovė, kliudydamas ir 
jL

88 
88 
88 ..
•Sf Publika tuomet gėrėjosi jo 
8® drąsa, jam plojo.
SS I Bet už kelių dienų toji pub- 
BSjlika jį užmiršo ir dabar Anta

nas Vis tartas, 36 metų, 10916 
South Kedzie avenue, guli lo
voje, apleistas, užmirštas. Ka
lėdos jam nieko nežada, jis 
negali jomis džiaugtis, 
nok Vistartas šypsosi ir 
visiems kitiems, 

LINKSMŲ KALĖDŲ!

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
pieair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Sereening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg —- 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
_________ Merrimac 2524_________

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

Čia

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLVVORK

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

88

88
88
88
StLINKSMŲ KALĖDŲ

LINKI JUMS

A. MIL1AUCKAS ir ŠEIMYNA 88
4909,z/2 W. 14th Street Cicero 3706 B

> fM

1 LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime musu kostume- 
ks riams ir draugams
SS
SS

SS
SS

SS

SS

SS 
.W 
SS

SS

Vie- 
linki

Iš ligoninės namo 
grižo Chicagon 

žiovautojas
Van

susirasit
ko

88
88

ROOSEVELT FURNI- 
TURE COMPANY, Ine.

JOVARAUSKAS IR
J. P. BERTULIS

8i

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.
CHICACO CABJNET & MILL CO. 

3012 Archer A’ve. Lafayette 1235

jums reikia
JUBILERIJA

JEWELRY

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Stfsh ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR
ŽILI PLAUKAI

TRINKOLINE permatomas skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštą $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
2501 IKI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonasJMUGIAL 
Nauji kiniški kaurai po $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valgr kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, ned. iki 4.

AR JUS TURITE RUPTURĄ
Jeigu taip, tai atsilankykite ir 

mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padaryta diržą.
Single .............. $3 | Double ....... $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VILIM DRUGS—-TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 

Kampas Sawyer Avė._____

STOGAI
ROOFING

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

K A SS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika._______ _

KAILIAI
FURS

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZIK 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

Sviestas — Wholesale
BUTTER — WHOLESALE

Rado pasikorusį dar
bininką: ‘Proto liga’

Policistas-sargas George 
Cleaf šeštadienį sugrįžo namo 
iš Cook County ligonines, į ku
lią jis buvo atgabeptas ketvir- 
-tadtoį, kpį- ^ peyketai-apsirgo 
žiovavimo liga. Jis buvo pagy
dytas iš tos žiovavimo ligos la
bai keistu budu. Daktarui pra
dėjus su plaktuku mušti į jo 
padus, Cleaf staiga nustojo žio
vauti ir nuo to laiko daugiau 
keista liga nepasireiškė. Jis gy
vena adresu 8740 Buffalo avė.

Garaže jo gyvenamų 
adresu 501 Freeland 
buvo rastas pasikoręs George 
Kriska, 42'njętų akmenų tašy
to jas. Koronerio jury, svarsty
dama jo reikalą, nusprendė, kad 
Krisko' pasikorė laikinai nete
kęs lygsvaros — nustojęs pro
to.

namų, 
avenue,

RADIO
Peoples kalėdinis programas 

vaišins radio klausytojus

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gįa- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su 
musų ŠIA
šilku ........... ■ U
Kailių perdirbimas i 
vėliausios 
mados ..... ""
Kailiui perdirbimas^ i 
i vėliausios ma
dos dže- $ 1 H 
ketus ........... I V

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam .kautui.

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus^ indus, patalinę ir tt. 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

162 STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE

____ 5746 So. Ashland Avė.

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Ccrmak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežia “Purity” svie
sta kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
rį. Atvažiuokit arba pašaukit te
lefonu.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

Tel. Rockvvell 9208-9 
10 metų toj pačioj vietoj.

Marshall Square Wet
Wash Laundry

Suteikiame Pilna Patarnavimų 
2617-19-21 West Cerbak Rd.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

88
88

įsigyti tų 
Radio sen- 
priimtuvas,

LINKSMŲ KALĖDŲ 
visiems draugams ir S 

kostumeriams fi

J. Bartkus ir
A. S. Bradchulis

3139 S. Halsted St

Rytoj, Kalėdų vakare, išpuo
la Peoples Krautuvių eilinis Ya- 
dio programas. Todėl Peoples 
Rakandų Išdirbystės Kompani
jos krautuvės, pasinaudodamos 
šia prpga, kad tikrai pavaišin
ti ir sužavėti radio klausytojus, 
7 vai. vakare iš stoties WGES 
transliuos tikrai koncertinį ka
lėdinį radio programą.

Jo išpildyme dalyvaus gabiau
si radio dainininkai, muzikai, 
kalbėtojai, juokdariai ir kiti.

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai AR
ir augšč.  ..........   "f1**
Kailinės muftos
ir augšč............................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigta 1906 metais 
6510 S. Halsted Normai 5150

MILDA■ II TEATRAS ■ B
3140 S. Halsted

SS
SS

KNYGOS
, BOOKS

Dar 
General Electric 
sacija: Radio 
kuriuo galite klausytis viso 
pasaulio. Didžiulį “console” 
radio puošniame ir aukštos 
vertės kabinete galite pas 
mus gauti pradedant nuo

$49.50
ir aukščiau

SS
SS
SS

Širdingi Linkėjimai Sulaukus 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

Visiems Musų Rėmėjams, 
Draugams ir Pažystamiems

R. R. TAVERN
J. RŪTA ir R. AINORIUS-.

3267 S. Halsted St., kampas 33rd St

Rodos dalyvaus žymi daininin
kė Mrs. H. Bartush, O Juozai
tienė, A. čiapas, garsusis Peop
les Radio Kvartetas ir duetas, 
Dr. T. Dundulis, M. D., Juok
darys Čalis Kepure; graži or
kestrą ir daug kitų, kurie visi 
dainuos ir ‘gros gražiausias šio 
sezono meliodjjas bei siųs šir
dingiausius pasveikinimus visur 
ir visiems.

Todėl Kalėdų dienoję kas tu
rėsite svečių, nepamirškite juos 
pavaišinti sų Šiuo gražiausiu ir 
įdomiausiu radio programų.

XXX.

Specialis Kalėdų Programas 
GRUODŽIO 25 

“MENACE”
su Gertrude Michael, Paul 

Cavanagh ir kiti.
taipgi komedija

Del Švenčių DYKAI bus duodami 
indai moterims PIRMADIENĮ 

GRUODŽIO 27 IR 28 
Tik dėl suaugusių 

Jean HARLOW veikale
“THE GIRL FROM MISSOURI” 

su

VaL—8:80 A M. iki 8:80 P. M, 
TeL HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOSLionei Barrymore ir kiti, 
taipgi komedija.

DYKAI indai moterims 
GRUODŽIO 28 IR 29 
Ann Harding veikale 
“THE FOUNTAIN’’ 
su Brian Aheme, 

Paul Lukas ir kiti.
5 AKTŲ VODEVILIS

Store, 2d Floor
' 32 6 S. STATE ST. :

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

GENERAL 
ELECTRIC 

RADIO
Priimame jūsų seną radio mainais. Atsilankykite 0 

—pamatykite. g

ROOSEVELTl
FURNITURE 00. Inc.į

M. P. Jovarauskas Ir J, P, Bertulis, Savininkai |
2310 WEST ROOSEVELT ROAD §

CHICAGO, ILL. jį
t

Apart savo didelio jums 
tarnavimo šie radio bus ir 

papuošimu jūsų namų.

LIBERTY TAVERN
JOE KAVALAUSKAS ir JOE NAGRECKY

RAMOVA
I 1TEATRAS CT

35 ir S. Halsted St

UM UM V

Šš LINKSMŲ KALKDŲ.IR LAIMINGŲ NAUJŲ MET[
SS Visiems musų rėmėjams ir kostumeriams

I BRIDGEPORT SHEET METAL
I AND ROOFING C0.
ŠS 3216 S. Halsted St.

'G ;■

GRUODŽIO 24 
“MRS, WIGGS OF CABBAGE 

PATCH” 
su Pauline Lord, 
Zazu Pitts ir k.

taipgi La Cucaracha ir komediją 
“Krazy Kąt Cartoon” 

GRUODŽIO 25, 26 ir 27
Kalėdų Speciali 

“THE GAY DIVORCE” 
su Alice Brady ir 

. ■ Edw. E. Horton ’ 
taipgi “The Thar Hills” 

Šia savaitę dėl švenčių bus 
DYKAI duodami indai dėl mote
rų Trečiadieny ir Ketvirtadieny, 

vietoj Antradienio.
GRUODŽIO 28 IR 29 

“NIGHT ALARM” 
su Bruce Cabot, Judith Allen, 

H. B. Warner 
taipgi komedija ir kitos 

atrakcijos

KAZIMIERAS SNIEZKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d. 0:30 vai. ryte 
1934 m. sulaukės 50 metų am
žiaus; gimęs Krekenavos pa- 
rapt, Lietuvoj. Priklausė prie 
šv. Juozapo parapijos South 
Chicagoje. Paliko dideliame 
nuliudime seserį Valerija Snie* 
zka, draugus ir pažistamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
pas seserį adresu 830 E. 89th 

,Place.
Laidotuvės ivyks ketverge, 

gruodžio 27 d. 8:30 vai. ryte 
iš namu i šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią So. Chicagoje, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. 
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero 
kos giminės, draugai ir . .
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdus lieka
SESUO,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriai Thomson & Zitnmerman

Kaži-

Sniez- 
pažis-

JONAS GRIGONIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 2 valandą 
po pietų 1934 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Panemunio 
parapijoj. Samylių kaime, Kau
no apskr.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Katariną, sūnų Juozapą, 
marčią Frances, anūke Delores, 
sūnų Ziginont, dukterį Gend- 
rutą Jaris, žentą Joną, gimi
nės ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
randasi 2051 W. Coulter St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
gruodžio 26 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namu i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Grigonio gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 
Marti, Anūkai ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Lechavičius ir Sunai 
Tel. Canal 2515.
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Pirmadienis, gr. 24, 1934

Kalėdinės įvairenybės
Mes valgome Kūčias Kinijoje

Kai šiandien, pirmadienį, Chi- 
cagoje turėsime septintą valan
dą rj<o, tai Kinijoje, kiniečių 
krašte, bus 7:^5 vakaro, taipgi 
pirmadienį. Aptę tą laiką kinie
čiai, kuriuos misionieriai pa
vertė į krikščionybę, pradės 
rengtis KuČioms.

Iki ateis musų Kūčios, mes 
kelioms valandoms

musų marškiniai ir musų sijo
nas. Mat, Kinijoje ir vyrai ne
šioja rubus, kurie yra panašus 
moterų sijonui. Virš apsiausto 
užsivelkame mėlyną švarką, ar 
milinę, priklausant nuo musų

Chicago ir nuvykime kartu su stono.
tais kiniečiais Kinijoje už Pa-| p0 to mes suviriname sku- 
cifiko vandenyno trudieingos dur61į ir g„ juo perbraukiame 
vakarienės pavalgyti.. , litelius kartus per barzda, kad 

liet pirm eidami prie stalo iž jos dulkes išvaiyti. ’Su tuo 
mes turime apsidailinti, turime skuduru nudulkiname ir rubus 
išeiginius rubus užsivilti, turi
me ir plaukus sušukuoti. jr mėgiamiausią vėtyklę, išeina- 

Mes užsivelkame po geltoną me valgyti Kūčių.
apleiskime šilkinį apsiaugą, kuris yra ir1

ir pasiėmę j rankas gražiausią

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Visiems svečiams 
mtisų šeimininkas paima į rah? 
kas valdomuosius i 
(kiniečiai nenaudoja šakučių ar 
peilių), tuo duodamas ženklą ir ‘ 
kitiems tą padaryti.

Pirmiausiai šeimininkas vai-' Be]aij0įe 
sina mus aštuonių itišių šaltu maįUs vaikus gruodžio
valgiu, kajp surytais riešutais/(( d Jis ejna g vicno namo . 
arbuz-ij sėklomis, sezamo sal- kjk jr jj seka juodas tarnai, 
dainiais agurkais, maustytais., VB(tinama Nikodemu. Ka-|e 
ridikais, kumpiu, vištiena, pyra- ‘ Dipduka„ - 
gaičiais ir saldainiais. Po šaltų kalojus _ ne-a rankose 
valgių tarnas atneša šiltus vabįk , kuri jrafo vardus . 
gius keptus ungurius, paukš- . Juodas
e.ų lizdus”, bambuko da.gus, „eša rankose didelę juodą kny.

. .... : gą vardams negerų ir nepaklus-ir kiaulienos. Mėsų nių vaik(J Jjs tajpgj neįa pcr_ 
įsimetęs per pečius didelį maišą, 
jį kurį jis įsideda ir nuneša vi- 
Įsug nepaklusnius vaikus.

Kai Kalėdų Diedukas ateina 
'į namus, tai visi vaikučiai pa-

suse us^ karįU8^ “Garbinkim Dic-
t y .j j Kristus Gimė”. Antrą žva- 

paga cm uždega Kalėdų dieną, o tre
čiąją Naujų Metų dieną.

| BELGIJOJE

Kalėdų Diedukas

Atėję Į valgomąjį, kur jau 
susirinkę visi musų draugai, Pjaustytas kiaulių žarnas, avių, 
mes pradedame šnekučiuotis ir smegenis i " " ~

1 CHARLES GENIS ir ŠEIMYNA 
Ss
g 4917 West 14th St

( Mums taip be kalbant virėjas 
ateina ir nušluosto dulkes nuo 
stalu1 ........ ... __ sę 81ato

Cicero 3059

Sueiki sulaukę Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų!

Brown’o sūnūs, Willic Jr., 27 
metų amžiaus.

Sūnų nušovęs, tėvas išvilko 
jo lavoną į ielą ir ten jį paliko.

Lošė šaškės
Louis Raymond, 26 metų, gy

venas Adams viešbutyje, 1519
Diedukas\W. Adams Street, lošė šaškėmis 

(čekeriais) su viešbučio valgyk
los šefu, John Bordin, 45. į val
gyklą įėjo William O’Brien, 27 
m., kuris kantu su Raymondu 
gyveno. Belošiant kilo ginčas ir 
“kibiceris” O’Brien pradėjo 
tiek triukšmauti, kad jį iš val
gyklos išmėto.

Už kiek laiko atėjo O’Brien 
atgal, vedimas draugą, Joseph 
Bergerį. Abu buvo prisirengę 
“mušiui” ir tam “mušiui” apsi
ginklavo alaus buteliais. Ray- 
mondas
pasiėmė į rankas didelį peilį, ir 
su juo Bergerį nudurė.

Nekaltos Šaškės...

Į Dieduko, bet mažuką, barzdotą 
nykštuką, kuris vadinasi “Nis- 
son”. Tas nykštukas gyvena po 
žeme. Kai ateina Kalėdos, tai 
jis išlenda iš po žemės ir visus 
gerus vaikus apdovanoja.

SUOMIJOJE
Suomijoje Kalėdų

yra apsirėdęs kaip ožys. Jis at
eina į namus ir visus apdovano- 

' Šventas Mi-Ija dovanomis» nct ir šunb ku- 
riam paprastai atneša didelį 
balą mėsos, surištą j dailų 
šulėlį. Po Kūčių ir dovanų 
dalinimo, visi eina gulti 
šiaudais nuklotų grindų pager
bimui Kūdikio Kristaus, kuris 
gimė tvarte.

BRETANIJOJE (Francijoje)

Bretaniečiai tiki, kad Kalėdų 
Naktis yra taip šventa, jog vi
si nusidėjėliai čysčiuje tą nak
tį nebekenčia kančių ir kad lai
mės banga.nušluoja visą pasau
lį. Jie tiki, kad Kalėdų Naktį 
nemiega visi gyvuliai ir žvėrys 
apart žalčių.

ga- 
ry- 
pa- 
ant

SS pamažu kramtome arbūzų sėk- nu valgę mes metame kaulus po 
SS las. Karts nuo karto užgeriame kur kartu su mumis va 
SS arbatos, kurios vaišingas šeimi- karieniauja ir šunes.
SS ninkas mums vis pila ir pila ji“ 
SS mažyčius puodukus. Pasikalbėįi- j tarnas atneša dar ryžių ir ko 
ū muose mes diskusuojame apie P^tų. Tuos valgius duoda Pą-į^^am k<^ta ji^b^r^ 

skiausiai todėl, kad tie, kurie]. . ....
dar neprisivalgū, . galėtų prisi
sotinti tais maistingais valgiais.

Mes nepratę valgyli su paga
liukais už*trunkame ilgiau, ne
gu kiti. Kiniečiai', kurie mus 
pralenkia, padėję ant stalo pa
galiukus nuolankiai sako: “Val
gykite lėtai. Valgykite lėtai”. 
Jie ragina mus neškubinti. Man
dagus tie kiniečiai.

Bet, pagaliau, pabaigiame ir 
mes. Atneša mums po puodelį 
karšto vandens, su kuriuo mh- 
tėme kitus plaunant burnas, ir 
po karštą, garuojantį rank
šluostį. Su tais rankšluosčiais 
apsišluostę veidus, visi svečiai 
giliai atsidusta, patogiai atsisė
da kedėse ir pradeda diskusuo- 
ti ir kalbėtis.

kelių valandų tokių dis
kusijų, svečiai nutaria skirsty
tis ir mandagiai nusilenkę vie
nas kitam, ir gausiai dėkodami 
šeimininkui, *įęįv*ien ;wan, ch’ 
ien wan”, pradeda pamažu 
slinkti kiekvieųąs savo keliu 
siauromis, kreiypipis Kinijos 
miesto gatvėmis^/. i} .

AUSTRALIJOJE^—
Pas mus,’ zCHibaįoje, 

Kalėdų šaltis visiems 
žnaibo, langai apšarmoję, gat
vės' sniegu nuklQtos. Australi- 
joje-gi, žmonės- ^ląįke Kalėdų 
džiaugiasi vas^rųą 'šiluma ii 
australiečiai paprastai švenčia 
Kalėdas—piknikuose. ,

AUSTRIJOJE— 
6 ’

Austriečiai Kučioms iškepa 
du didžiulius kepalus duonos, 
reprezentuojančius Senąjį ir 
Naująjį Testamentą. Jie taip
gi padaro tris dideles žvakes. 
Laike Kūčių vieną tų žvakių 
uždega ir tėvas ’ paėmęs ją į 
rankas, sušunka, “Kristus Gi* 
mė”. Po to kiekvienas šeimy
nos narys iš eiles paima žvakę 
ir atsistojęs ant bedės pakarto-

'■ '■1 . . .T ■ ■ l11'1 ■
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K

g® naujausiai išleistą knygą. Kri- 
gį tikuojame vėliausi dailininko 
gi paveikslą.

I FRANK ZAJAUSKIS ir ŠEIMYNA I 
S s|| 1444 So. 51st Avenue Cicero 593

LINKSMŲ KALĖDŲ!
^Musų draugai, rėmėjai bukite visi sveiki per metų melus.

J. MIKULIS ir J. SAULIS
■i 4845 West 14 Street Cicero 3882

i it 11 mi 111 r* i tt rd

JOSEPH ZIGMONT ir JO ŠEIMYNA
Proga tų brangių švenčių musų draugai, 
rėmėjai priimkite nuo musų nuošird
žius linkėjimus per tą platų dienrašti.

Pabaigus antrą dilę valgių,;
norėdamas atsiginti,

i ir prie kiekvieno stalo pa
stato po astuonias kėdės. Mat, 
Kinijoj^ tik aštuoni žmonės sė
di prie vieno stalo.

IPagaliau susirenka ir vėlyvi 
svečiai, šeimininkų giminės, 
šeimininkas pasako tarnui pra
dėti valgius nešti. Tuojau visi 
susirinkę linksmai šūkaudami, 
grumdydamies puola prie pa
prasčiausios, kukliausios vietos 
prie stalų. Garbės viela yra po 
dešinei nuo stalo galo, o kuk
liausia vieta yra kėdė, kuri yra 
arčiausiai durų. Toje vietoje pa
prastai sėdi šeimininkas ir pri
ima nuo patarnautojo lėkštes 
valgių, kuriuos padalina tarp 
susėdusių. Kiniečių mandagu
mas reikalauja, kad kiekvienas 
parodytų, jog jis nori sėdėti to
je vietoje, kuri yra arčiausiai 
durų, žinoma, visi negali ten 
susėsti, tad paprastai šeiminin
kas išriša ginčus pats ją užim
damas.

Bet klegesys ir draugiški ar
gumentavimai vėl prasideda. 
Svečiai giria vienas kitą, kalba 
apie jų didingumą, nuveiktus

ir pasako kokais dovanas jie 
norėtų gauti. Tie vaikai ypatin
gai bijo Juodojo Nikodemo.

Jaunos belgės, kurios svajoja 
apie vestuves, vidurnaktį po 
Kūčių užsidega žvakę ir su ja 
eina į šulinį, Anot Belgijos bur
tų, tą naktį jaunos merginos 
gali pamatyti busimų vyrų vei
dus ant šulinio vandens pavir
šiaus.

ČEKOSLOVAKIJOJE
Čekoslovakijoje, po Kūčių bu

ria apie ateitį. Ištirpina vašką 
ir jį lašina į vandenį. Ateitie 
atspėjama iš pavidalo, į kurį 
vaškas sustingsta. Merginos gi 
uždega žvakę riešuto kevale ir 
įdeda ją į puodą vandens. Mer
gina, kurios žvakė ilgiausiai de
ga ir ilgiausiai išbūna neapsem
ta, gaus geriausį vyrą ir ilgiau
siai gyvens.

DANIJOJE

Vieną nužudė gimi
mo dienos parėj; ki
ta belošiant šaškėms
Tėvas nušovė šunų bešvęsdamas 

savo 69 metų sukaktuves

Danijos vaikai neturi Kalėdų

Svečiai susirinkę i Willie 
Brown’o “birthday party” anks
ti vakar rytą išbėgiojo iš jo na
mų, 2009 Prairie avenue, pani
kos paimti ir prisiekė daugiau 
į jo vakarėlius nebeeiti.

Išsitraukęs revolverj Brown 
galėtų bet kurį iš jų nušauti, 
šiuo kartu nuo jo kulkos puolė 
ne kas kitas, kaip tik Willie

Dėl linksmų Kalėdų

laika 
nosis

ir gero apetito gėr

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

Rašykit reikalaudami kataliogo — 
gausite dirbtuvės kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame tiž cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co.

1 1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

Prezidentas sveikins Ameriką 
4 vai. p. p.

Prezidentas Rooseveltas šian
dien sveikins Ameriką Kalėdų 
šventėmis, pasakydamas kalbą, 
kuri bus perduota per radio 4 
vai. po pietų. Chicago j e jo kal
bą transliuos WENR, WCFL, 
WIND ir WBBM.

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS REN

GIAMAS PASILINKSMINIMO VA
KARAS ivyks KALĖDŲ VAKARE, 
Gruodžio-December 25 dieną. 1934 
m. Pradžia 7 vai. vakare. Parapi
jos svetainėje, 3501 South Union 
Avenue.

Kviečia
Kun. S. Linkus ir

Parapijos Komitetas.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

k Chicago. I1L

jų uiuuiįuuiH, iiitvviruvuo 
«« didelius darbus ir kilnias ypa- 
K 
SS 
SS

kitę Three Muska

ss

& ŠS

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ.
RAUDONAS FRONTAS

KALAKUTAI, svaras  ........... 151"C

ŽĄSYS, svaras............. ...................... 1 21'C

Prie kiekvieno kalakuto ir žąsies duosime 
SPECIALES DOVANAS!

tybes. Jie taip komplimentuoja 
vienas kitą iki visai nuvargsta. 
Mat, mandagumas reikalauja, 
kad kiekvienas svečias skaity
tų kitą už garbes svečią ir ra
gintų užimti garbės vietą. Po 
ilgų kalbų, paprastai, tikrasis 
garbes svečias užima jam skir
tą vietą ir visi susėda atatinka
mai, pagal amžių ar ūsų ilgį. 
Garbės svečias yra paprastai 
tas, kuris atvyko iŠ'(toliausiai, 
arba tas, kuris yra seniausias. 
Arba, kartais tas, kuris turi il
giausius usus. Kinijoje nėra 
gražu nei padoru jauniems vy
rukams auginti usus.

LINKSMŲ KALĖDŲ & 
ir Laimingų Naujų Metų

visiems musų rėmėjams, 

draugams ir pažystamiems 

širdingai linki

teers degtinę
MORTGAGE BAHKERS

Gerkit ir Reikalaukit
ANCHOR TAVERN

: 3503 So. Halsted St. Chicago, III.

O

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtiniu

Su Savo šeimyna 
Sveikinu visus Lietuvius ir linki visiems viso 

ateityje.
labo

NATBAN 
KANTER

Mutual LiąuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

A. PETKUS ’
GRABOhIUS

1410 South 49th Court
Cicero 2109

MM10MQ8DKMie3KMKXDMW3KM>H3M>SK3tQMWMMMXKM

Dar yra laiko nusipirkti vi
sokios rūšies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite pas bile 

I

kokį taverną. Užeidami j taver

ną, reikalaukite Three Muska
teers Straight Bourban arba 
Brandy.

RE AL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS T LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulką

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Į CtASSIFIED APS Į
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia

TUOJAU PASIMATYKIT
Didelė nepaprasta proga užsidirbti 

pinigu ir gauti nuolatini gera darbų. 
Reikia reprezentantų ir salesmanų 
Illinojaus teri|torijoms Chicagoj. o 
taipgi Waukegane. Joliete, Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai, lenkai ir rusai. At- 
stovaut ir pardavinėti tavernoms gar
siausia rusiška degtinę Smimovką ir 
Zubrowką. Labai geras komisas. 
Kreipkitės adresu:

INTERNATIONAL WINE & 
SPIRITS CORP.

219 N. Jefferson St Chicago, III.

The Three Muska 
teers Liquor Co., 

Ine.
Lietuviška įstaiga

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis ,• < .1

WGES
1360 kilocycles

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

GERAS “combination” pečius par
davimui. Atsišaukite vakarais po 
šešių, 4607 So. Rockwell, 2nd floor.

For Reni

4641 S. Ashland Avei
Chicago, Illinois

Reikalaujame pardavėjų.

Klauskite Mr. Petkus.

KALENDORIAI
Turime dar keletą šim
tų gražių Kalendorių, 
kuriuos' atspausdinsime 
LABAI PIGIAI.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

x Tel. Canal 8500

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlį 
Seredą ir 
Pėtnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

PASIRENDUOJA 4 kambariu fla- 
tas vidurmiesčio apielinkėje ant ant
ru lubų. Renda $12 mėnesiui, savi
ninkas lietuvis.

Tel. Haymarket 8494 
1427 Congress St.

........... .... . .................................III ...................  i—......... ................... ■minu—

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavern fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki
te 3841 So. Halsted St.

Furnished Rooms
MAROUETTE MANOR — i&d- 

renduoja apšildomas kambarys, pri- 
vatiškas išiimas. Netoli Ratvekarlų 
linijos kreipkitės telcfoni

Grovehill 0586

Ėusiness Chances * 
________Pardavimui Bizniai______ •

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda. pilnai įrengtas, gerai {steig
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap
leidžiu miestu. 3313 W. 63 St

TAVERN pardavimui, geras biz
nis. moderniški fikčeriai. Pop-com 
mašina. Priverstas tuojaus paau
kauti. 501 W. 82nd St. Victorv 8361.

PARSIDUODA dvi Alinės-Tavem. 
Bizniai gerai išdirbti. Moteris našlė, 
perdaug darbo. 1238 W. 59th SL

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 yiršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveika' 
Žastis pardavimo.

6747 So. Westem Avi

yra prle-
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KALĖDŲ VAIZDAI KALĖDŲ NAKTIS

kaip dabartinės. Bet tuomet

sulauksim gerų

nebe bėdos

Kalėdos

Nikas

žinoSanta

kaio jie ne

sai pradėjo kalbėti

Sekant Sir Philip Gibbs 
Lietuviškai parašė—MORĄ

brangiausias! 
sulaukę šventų

Bet kiek sykių pape ii 
mamė kaminuose susisuodi

Su naujais metais gali a t- 
sirast ir nauja meilė.

Su naujais metais, si 
naujais čebatais ir su nau 
ja meile.

Kalėdos, Kalėdos
Džiaugsmai
Eglaitės ir titės, 
žibučiai, žvakytės,
Joneliui ratukai,
Nauji čebatukai,
Onytei lėlytes
Ir šilko skarytės.
Atėjo Kalėdos,
Kalėdos šaltos,
Kalėdos baltos,
Kalėdos žvaigždėm nukaišytos,
Kalėdos legendų sakytos.
Tai tokięį Kalėdos,
Džiaugsrrfar^ nebe bėdos;

tą jaunimą, 
bežy-

O ką čia šventas 
daro?

Amerikoj su briedžiais 
važinėja, iš Lietuvos skam
baliukų pasiskolinęs.

Šventas Nikas - 
tik ne Kalėda?

Šventas Nikas
Kloz.

Kalėda, Kalėda!
Santa Kloz.
Do you believe in Santa 

Claus?
Šventa naktis, tyli naktis.
O Santa Kloz per kami

nus lando, eglaites aptaiso, 
dovanėlių palieka.

Bučiuotis linksma, tai 
Kalėdų sulaukus ir bučiuo
tis reikia.

Po amalo šakele.
Iš kur atsirado ta amalo 

šakelė?
Mistletoe.
Stok, merguže, po mist

letoe, tau čia bučkis priva-

Tai buvo balsas seno, se
no žmogaus, pilnas jautru
mo, malonumo, pasigailėji
mo ir vilties. Buvo liūdna, 
kad tiek daug žmonių užsu-

Kalėdos

“Dabar, mano brangus 
žmonės, aš jus gan ilgai su
trukdžiau. .. Bet aš noriu 
tik priminti jums šiose Ka
lėdose, kad gyvenimas vis 
dar bus geras, jeigu jus jį 
padarysit tokiu. Užmirškite 
Savo rūpesčius, idant jūsų 
vaikučiai galėtu linksmi bū
ti. Užmirškite baimes ir bu
kite smagus dėl ju labo. Jus 
rasite malonumą ių džiaug
sme. .. Todėl. Linksmu Ka
lėdų jums visiems. Kodėl

Įima atsiekti laimės. Ar nu
sakydamas, 

žmonės buvo 
laimingesni namie ir savo 

n Kad 
skambėjo 

!daug garsiau, kuomet jie 
'turėdavo eiti pėsti mokyk
lon tris mylias per sniegą, 
ir atsisėdę mokykloje, ku
ri nebuvo nė kiek panaši šių 
dienų mokykloms, pusdavo 
savo mažiučiukus pirštukus, 
kad juos sušildžius?

“Be abejonės, aš jus var
ginu truput;, bet aš noriu 
jums pasakyti štai ką: Jus 
turėsite tą pačią progą bū
ti linksmais kaip ir jūsų 
protėviai, jeigu jus, kaip ir 
jie, pasitenkinsit su mažiaus 
negu norite, su paprastais 
smagumais, kuriuos patys 
pasidarysit, su lojališkumu 
įstatymams, kurie neleidžia 
nustoti vilties. Mano kalėdi- 
niuos vizituos per šimtme- 

, čius aš radau daugiausia 
linksmumo laukuose tarp 
kaimiečių, bakūžėse kur vai
kučiai sėdįjp apt medinių 
suolų. Aš tankiai radau jau
nus įsimylėjusius žmones, 
susiglaudusius palapinėse be 
jokio žiburio, išskyrus tą, 
kurs degė jų širdyse. Meilė 
yra didelis laimės šaltinis.

I

“Tai tokia yra mano kal
ba ši vakarą. Dabartiniais 

. laikais pasaulį per daug 
tankiai lanko rūpesčiai, ne- 

i rimastis, baimė ateities, bai
mė neturto, baimė karo. Ne- 
turėkit perdaug baimės. Su
tikite šį gyvenimą su šyp
sena, su pasitikėjimu ir su 
drauginga nuotaika visiems 
žmonėms. Aš nesakau, kad 
gyvenimas yra lengvas. Bet 
dauguma jo kentėjimų pri
klauso nuo jusu pačių, o ne 
nuo kokio likimo navvdo, 
būtent nuo jūsų pačiu bai
mių, neapykantų, netoleran
tiškumų, godumų ir nedoru-

kitiems liūdnos. Jos yra link
smos stambiesiems biznio“ 
riains, kurie prieš Kalėdas pa
sidaro gražaus pelno. Jos 
linksmos tiems, kurie gauna 
visokių dovanų nuo savo gi
minių bei pažįstamų. O do
vanų gauna paprastai tie, ku
rie kitiems dovanas perka. Va
dinasi, pasituri utys žmonės.

Visai kas kita yra su bied- 
niokais. Jie neišgali kitiems 
dovanas pirkti ir patys jų ne
gauna. Su jais dar pusė dė- 
dos, bet jų vaikai tatai labai 
skaudžiai jaučia.

Kaip per kelis pereitus me
tus, taip ir šiais metais Kalė
dų šventė daugiausiai yra ne
maloni darbo žmonėms. Juos 
vis dar tebeslegia nedarbas. O 
nedarbas — tai didžiausia dar
bininkų nelaimė, kuri išplėšia 
ir viltį ir linksmumų. Susi
rūpinimas rytojaus diena juos 
nuolat kamuoja.

štai darbininkų vaikučiai 
ateina į mokyklų, kur jiems 
pasakojama apie Kalėdų die
dukų ir dovanas. Nuskurę, 
dažnai su kiaurais batukais, 
jie sėdi kartu su pasiturinčių 
tėvų vaikais. Pastarieji gi
riasi, kokias dovanas jie gavo 
arba gaus Kalėdoms.

Na, o kokių dovanų gali ti
kėtis bedarbių vaikai?
ma, ir jie tikisi dovanų 
jų dažnai negauna. O jeigu ir 
gauna, tai tik menkniekius, su 
kuriais jie negali pasigirti, nei 
pasididžiuoti.

Kaip ir praeityje, taip ir 
šiais metais mes Kalėdas pra
leisime nevienodai: vieni link
smai, o kiti liūdnai...

— 5. Naudžius.

Nei pačios, nei marčios, 
O kas mane pabučiuos? 
Kalėdos, linksmos Kalė

Kūčios.
Raudonas kisielius ir bal

tas kisielius. Šližikai ir 
aguonų pienas ir žuvis faši- 
ruota.

Valgykit vaikučiai, sese
lės ir broliukai. Laužkit ap- 
lotkos, atsikąskit Dievo kū
no, dievulių laimės! Dievo 
kunu ir laime pasidalinkit!

Prie kūčių stalo, prie šie
nelio po balta staltiese bro
liškoj vienybėj pabukit.

Dalinkimės kuo turim.
Čia visa musų šeimynėlė, 

visi linksmi kūčių sulaukę.
Tamsi naktelė, prašvis 

dienelė.
Traukite šieną iš po bal

tos staltiesės, žiūrėkite ko
kia laimė kiekvieno laukia. 
Ilga žolelė — ilga kelionė, 
trumpa žolelė — trumpa ir 
kelionė ir trumpas gyveni
mas.

Liekite vašką ir šviną, 
burkite burtus; iš vaško še
šėlių, iš švino šešėlių savo 
ateitį pamatysit.

Už ko tekėsi, mergele: už 
laidokelio ar už artojėlio? 
Iš kurios pusės piršlių su
lauksi?

ir tas, kad krikščionys daug 
kalėdinių papročių pasiskolino 
iš pagoniško pasaulio.

Tačiau palikime senovę ra
mybėje. Geriau pažiūrėkime 
kaip įvairios šalys vertina* Ka
lėdas
Italijoje ir kai kuriose kitose 
šalyse žmonės Kalėdas pralei
džia religiškame* susikaupime. 
Amerikoje, Vokietijoje ir Skan
dinavu 
domis 
biznis.

Ir kur-gi šventas Nikas 
po Kalėdų dingsta? Sako, 
jis gyvenąs, kur-tai apie 
šiaurinį polių, ir * ten jis 
gryštąs miegoti iki kitų Ka
lėdų su eskimais.

St. Niek.
Old Niek. U!

Pasirodo įvai- 
kuriuos “Kalė- 

■» > 

turės atnešti

kraštuose su Kalė- 
yra artimai surištas 
Įsigyvenę papročiai 

reikalauja savo artimiems 
žmonėms pirkti dovanas. Vai
kučiai su nekantrumu laukia 
“Kalėdų dieduko”, iš kurio 
jie tikisi visokių dovanų.

Neliesdami kitų kraštų, pa
žiūrėkime, kas dedasi Ameri
koje 
prieš Kalėdas visos krautuvės 
stengiasi pasipuošti. Languose 
pasirodo eglaitės ir visokios 
prekės. Didžiausios krautu
vės visokiais budais garsina, 
kad jau laikas yra pirkti Ka
lėdų dovanas, 
riausi žaislai 
dų diedukas” 
vaikams.

Mokyklose vaikai nerimsta: 
jie laukia Kalėdų ir dovanų. 
Per kelias savaites tik apie 
tai ir kalbama. Mažesnieji 
vaikai irgi laukia “Kalėdų die
duko”, kuris turės jų pančįa- 
ką pripildyti.

žodžiu, prieš Kalėdas smar
kiausiai užsukama mašina, 
varoma smarkiausias vajus, 
kad žmonės kiek galima dau
giau pirktų.

Prie tokių apystovų vie- 
yra niems Kalėdos yra linksmos, o

Šventa naktis, tyli naktis. 
W žlobie ležy, 
Ktož pobiežy 
Kolendowač malemu!
Kalėdose kalėdoja ir 

prieš Kalėdas kalėdoja.
Susikalėdokim daugiau 

taikos, ramybės ir meilės.
Linksmų Kalėdų. ir lai

mingų Naujų Metų!
Kalėda.

Nevisiems Kalėdos yra vie
nodos, nevisi jas vienodai ir 
apvaikščioja. Sakysime, ka
talikai tai šventei priduoda la- 
abi didelę reikšmę. Jiems — 
tai Kristaus gimimo paminėji
mas. To Kristaus, kuris prieš 
kelioliką šimtmečių nužengė iš 
dangaus ant žemės ir savo 
kančiomis išganė griešną pa
saulį. Kitos religiškos sektos 
Kalėdas vertina kitaip. Ta
čiau daugeliui žmonių Kalė-* 
dos reiškia tik žiemos šventes.

Pastarasis supratimas, tur 
būt, yra tinksliausias. Seno
vės laikais, kada apie Kristų 
dar nieko nebuvo žinoma, ka
da faktinai jis dar nebuvo ir 
užgimęs, o jau žmonės ap
vaikščiodavo žiemos šventę 
maždaug tuo pačiu ■ laiku, 
kaip dabar krikščioniškas pa
saulis apvaikščioja Kalėdas.
{domiausia dalykas dar

“Mano brangus klausyto 
jai”, atsiliepė Kalėdų Die- dienos, daug blogesnės 
dūkas...

Turbut niekas 
mane

Tarp baltų sniegų tik viena 
eglaitė žaliuoja.

Ji viena gyvenimą tęsia, 
gyvenimą reiškia.

Eikim prie eglaitės.
Eglaitę pagerbkim, eglai

tę papuoškim, su eglaite 
linksmi bukim, naujus me
tus pasitikim.

Eglaitė, eglaitė, 
Spygliuota panaitė, 
Tarp tavo šakelių 
Uždegsim žvakelių, 
Prisegsim citrinų, 
Skanių apelsinų! 
Vai. 

metų!

Kalėdų Dieduko Kalba
Iš Stoties “K-A-L-Ė-D-O-S”

netikėjo, kad tai bu-, nežinojo kas tai yra nepa- 
vo tikras Kalėdų Diedukas, kęsti gyvenimo,_ niekuomet 
Milijonai, klausytojų užsuko!vilties nepražudė. .. Tie Ju- 
savo radios, kuomet jie iš-'sU narsus protėviai tikėjo, 
girdo šį pranešimą. Bet šen‘kad kaip nors, kur nors, ga- 
ir ten, ramiuose namuose, j’’ e ’ 
nuošaliuose kambariuose,'stebinsiu ji 
laivuose ant jurų, kaimie-i kad tuomet 
čių tolimose bakūžėse, 
miestuose Vargingų luomų (širdyse negu dabar? 
triobelėse, žmonės klausėsi jVąikų juokas i ’ 
to seno, seno žmogaus i 
balso, kuriame skambėjo, 
toks nepaprastas jautrumas! 
ir malonumas. j

“Mano brangus žmonės,” 
tarė Diedukas, “čia kalba 
senelis su ilga balta barzda, 
senelis, kuris ateina kas me
tas, Kalėdų laiku, su dide
liu maišu visokių žaislų 
vaikučiams, ir su dovano
mis linksmumo, mielaširdy- 
stės ir bičiuolybės tiems, 
kurie vis dar turi kūdikio 
dvasios savo širdyse.

“Dabar, mano mieli žmo
nės, aš turiu truputį nusi
skųsti. Aš randu, kad dau
gelyje pasaulio kraštų, aš 
ne esu taip mielai laukia
mas kaip kad būdavau pra
eityje. Jau žmonės netiki 
manim, bet sėdi bevilties 
apimti, manydami, kad gy
venimas- juos su vyli o j o.

“Mano kelionėje po pa
sauli, aš mačiau daug kra
štų ir nedaliu pasakyti, kad 
man patiko dalykų išvaiz
da. Pasaulio dvasioje aš ti
kėjausi rasti ramumą. Bet 
pasauli, matau, apėmė bai
mė. Ties daugeliu rubežių 
aš mačiau apginkluotus vy
rus ir paruoštas kanuoles, 
tarytum belaukiant umaus 
užpuolimo. Tūkstančiuose 
dirbtuvių vyrai krausto 
bombas i dėžes, vietoj kad 
Kalėdų išvakarėse į paka
bintas vaikučių kojines dė
styti žaislus.

“Daugelyje kraštu aš ma
tau jaunimą, 
kurį aš taip myliu 
giuojantį aplink bedėvint 
juodus marškinius, rudus 
marškinius, žalius marški
nius,* mėlynus marškinius, 
kaip batalijonai rekrutų 
naujam karui. Jie tyčiojo
si iš manęs.

“Dabar aš ateinu i šalį, 
kuri buvo mano mylimiau
sia nuo tų laikų, kuomet aš 
viešėdavau pas savo holan- 
diečius draugus N e w 
York’e apie 300 metų atgal. 
Aš atmenu Kalėdų išvaka
rėse tuos apdengtus veži
mus jų kelionėje į vakarus, 
jieškant naujų sričių.

“Aš atsimenu, nors jus 
jau ir pamiršote, tų pionie
rių drąsą ir pasitenkinimą. 
Aš atsimenu 
mėgdavo nusiskusti, atsime
nu, kaip jie su linksma šir- 
džia pakeldavo vargą, ne
turtą ir’ visas sunkenybes, 
kokių Jums niekados nete- ko savo radios, kuomet 
ko patirti

Eina garsas iš Vokios. 
šventa naktis, tyli naktis. 
O skambaliukai skamba, 

arkliai per sniegą puškauja, 
rogėse linksma važiuoti, 
Kalėdų naktį pasivažinėti.

žiūrėk, sesele, antai žvai
gždės į tave mirksi, ir snie
gas, baltas sniegas aplinkui. 
Šalta, nešalta, glauskis ar
čiau, mergužėle. Aš tau 
meiliai paniuniuosiu! Snier 
gas, baltas sniegas aplin
kui, o tu mano baltoji gul
belė.

Ei, kaip puikiai čiuožia 
rogės, Kalėdų naktį!

Aš mačiau Kalėdą, jis po 
kaimą kalėdojo, Judicko 
kluone apsistojo.

Kalėda, Kalėda!
Muškime Kalėdą!
Peškime Kalėdą!
Veskime Kalėdą šokti!
Seną Metą palydėkime! 

‘Šiaudiį kulį sudeginkime!
Šiaudų kūlys senas metas, 

rugio grūdas naujas metas.
Eikime į Betliejų pasitik

ti mažą kūdikėlį.
Ant šienelio guli, karvės 

ir jautukai į jį žiuri.
Sveikas Jėzau mažiausias,
Kūdikėli 
Sveiki, 

Kalėdų!
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KALĖDŲ EGLAITĖ
kaip žiur

ar ko

LINKSMŲ
KALĖDŲ

LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS

BBBKBBBBBBBBBBBBBlšSiBBBKB

HOME CRYSIAL
LAUNDRIES

THE PRIDE OF THE HOUSEWlFE

Tel. Lafayette 9700

4140 ARCHER AVĖ.
Phorie Lafayette 3516

Linksmų Žiemos Švenčių, Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Linkime' visiems Draugams ir Kostumeriams

3339-So. Morgan Street 
Phone YARDS 7258

vo tėvynės sūnų eiles... O ką 
■ta naujoji tėvynė tau davė? 
Šitą ■ griūvantį urvą, iš atma
tų bačkos maistą ir šiukšly
nuose pamestus drabužius!

— Motin, liaukis! Ar negau
name maisto iš pašalpos jstai-

PAKELIUI Į NAUJUS GERUS LAIKUS MES STAP- 
TERIM ŠVENTĖMS ATĖJUS PASAKYTI JUMS AČIŪ 

UŽ JŪSŲ PARAMA IR PALANKUMA-

išbaisėjęs
jų visai ne

atsimindami musų malonius praeities 
SANTYKIUS, PRIIMKIT GERBIAMIEJI MUSŲ Šlft- 

DINGUS LINKĖJIMUS LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

ALEKSA BAKŠY
JOSEPH ALEKSA, Sav

Ryto metą šiaurys vejas 
smarkiai ritosi stipriomis ban
gomis ir pasipainiojusį sėną 
laužą taip skaudžiai spardė,

pa, tikrai, 
jog tuoj 
vyriausybei

6109 So. Albany Avenue 
Phohe HEMLOCK 9252

mes sergame 
galėdamas atsikirto apskritam 
penui menkas vaikelaitis,<pėnk- 
centinių žunialų pardavinėto
jas ir vienuolikos žmonių šel
pėjas.

— Tylėk! Geriau sakyk, kUr 
motina su tėvu.

— Mister, tėvas darbo ieš
ko, o motina išėjo drabužiu ir

— žiulėk, mistel. žiulėk, ra
kai mama palnėšė man ‘Šitas 
pilštines ... man dabai šiltai 
mistel ... — džiūgavo iš sku* 
durų krūvos prasikalus račhi- 
to sulamdytas klišakojis vaike-? 
lėlis vakar mamos parneštom 
nuo šiukšlyno nučiurusiom pir
štinėm, kurios šildė jo ne tik
tai kreivas rankytes, bet ir vos 
beplakančią širdį, 
skurdo iškankinta 
blyškią šypseną..

— O man, mistėr, antklode 
Štai, mišter, antklodę. Matai;

Dičkis 
prane- 
., kad

— Taigi, taigi, kad gauna
me. Tik sugedęs, pasmirdęs, 
kaip ir iš atmatų statinės

Abudu nutilo ir sulindo 
pan.

Vaikai susigūžė tūnojo 
durnose.

— Ko gi tu dabar galvą už
vertęs vaikštinėji? žvirblių ieš
kai, ar ką? ‘.'i-p

— Motin, vAikai sako, jog 
čia buvęs storA$f ponas ir lie
pęs mums > tudj:? išsikraustyti, 
nes namas, sako, griusiąs. ,

— Eik jau, ėik, baily! Kad 
tu tiek turėtum proto ir • pini? 
gų, kiek tu turi baimės gal
voje, tai viskas butų gerai. '

— Motin, pagalvok. Sako, 
kad pereitą naktį keli ‘ tokie na
mai sugriuvę ir dVėjėtą vaikų 
užmušę.

— O ką ji© butų laimėję, 
jeigu butų gyvenę?

— Motin, taip nešnekėk.
— žinau, žinau: tau tik VŪi- 

kai. Tirštini, matai, naujos sa-

Storas, apvalus — kaip pui
kiai išpenėtas paršinas — po
nas vos nevos beįsimalino -pro 
žemas, kiauras duris Mūrijus 
Kaunienės butan garsiai šniok- 
štbodamūs. Pagležę jo kojos, 
svirduliuojąs kūnas ir bravo* 
riškas dvokas staiga topterėjo 
visiems į galvą, jog jis yra 
sklidinai prisikošęs “straight 
whiskey”. Iš jo burnos kyšojo 
ilgas cigaras, tarytum Šakiako- 
tis, ir kamuoliais durnų kėlė kokie 
smagią - jo savijautą. Jis buvo parnešė. Mes turime gerą ma 
vienas iš tų pašalpos (kiaurai mą. Ji mums visko prineša. — 
supblitlkUotos) viršininkų, ku
rių algos yra didelės, gyveni
mas ištaigingas, o darbas ly
gus nuliui.

— Kokių velnių jus lendate 
ir lendate mums į akis?! — 
piktai sukeikė apvalusis ponas 
prie mažų vaikų. Mat, Kaunu 
šeima jau seniai buvo įkritu
si j ponų pašalpdavių nemalo-

r mie
žiu rkes 

ar kokia plynė at-

AL. AfARGERIS

BEDARBIO KŪČIOS IR KALĖDOS

—- 'Valkai! vaikai! 
gakuliais virtute, a 
jus išpiovė 
si tiko ? : ,į

— Mūma, mamyte, čia drū
tas potias būvo ir sakė, kad 
namas grius, tai mes pasika- 
vojoine.

— Kvaišai, jus kvaišai. Šitą 
namą Ir dinamitu nesugriau
tų. O kad ir grius, mus nepa
sieks, — merdime pogrindyj. 
šokite iš lovos; padėkite man 
vikšrienę pagaminti. Gėda ty
soti Idvdje, kaip veršiams!

Kietos motinos rankos vai
kai buVo ištreiniruoti iki zet. 
Kiekvienas užėmė savo vieta. 
Bedarbiška vakarienė tuoj bu
vo gatava. Vienuolika išalku
sių skrandžių apmalšinti, lėk
štės suplautos, žibalinė lempa 
užpusta ir visi — gult!

mister, kokia šilta. — Džiau
gėsi lovoje kokios dvylikos me
tų berniukas, skurdo su reu
matu šdsdkinėtas. Jis klojėjo 
tamsia, skylėta, arklio plaukais 
labai išsivėlušia gūnia, kurią 
Marija Kaunienė rado šiukšlių 
aikštėje ir parsinešė namo, tuo 
apšildydama savo paliegusį ber
niuką ir padidindama savo 
mantos inventorių...

— žiūrėk, mister, žiūrėk, 
mano batukai! Mama

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Linkime Visiems S^vo Draugams 
ir Pačijertfarris

I)R. J. MOCKUS
DENTISTAS

visus sukrušti 
kės!

— Sugriūti

tai, policijos skvadas jau čia.
— Baily!
Iš tikrųjų tėvas buvo bai

lys, ir dvasioje amžinas pati- 
žėlis. Jam maža terūpėjo šei
mos medžiaginis ar dvasinis 
būvis. Jis su visa siela ir kil
nu, ypačiai kunu, buvo atsida
vęs tik vaikų dauginimui, at
seit, naujos savo tėvynės duk
terų bei sūnų, ypač sūnų, ei
lių tirštinimui. Jis ir dabar 
tuoj pasitursino Šerifo vyrams 
ir pradėjo nešti skudurus lau
kan.

Bet čia šeimos galva buvo 
Marija Kaunienė su nupluku
sia, vis dėlto gana stipriu ko
tu, šluota ir nepaprasta kovos 
lauko strategika. Ji paėmė 
šluotą visiems neprašytiems 
svečiams ir —

— šitoks šaltis! Langai — 
kaip užmūryti, sniegas čypia 
kaip šuva kariamas, tvoros po
ška kaip kanuolės. vėjas stau
gia kaip išalkęs vilkas, o jus 
mesite mane su vaikais į gat
vę?! Lauk, šunsnukiai! Duoki- 
te man kitą skiepą, duokite 
man kad ir olą žemėje — by 
tik pastogę, tada aš ir nevaro
ma išeisiu!

Vaikai stojo už motiną ir 
daug padėjo savo aštriu klyk
smu.

Subėgo kaimynai, subėgo 
žmonių ir iš toliau, drauge ir 
vieno geltonlapio reporteris.

O Marija Kaunienė šu šluo
ta ir nepaprasta šeimos galvos 
strategika atlaikė frontą kuo 
rimčiausiai.

(Bus daugiau)

klyktelėjo 
devynetas išbaimintų širdžių. 
Rachito sukraipytas vaikelėlis 
nėrė savo burna į vakar gau
tas pirštines, reumato sunega
luotas berniukas po gūnia, o 
pavytusi mergaitė griebė savu 
batukus, kiti visi gūžėsi į sa
ve, lyg ir laukdami sunkių lu 
bų, balkių, plytų ir bėgančių 
žiurkių.

— Aš tuoj pranešiatatin
kamiems miesto administraci
jos organams, kad šitą laužą 
kuo greičiausiai uždarytų.

— Bet mister. mister, kur 
gi mes besidūsime? — bėdojo 
susirūpinęs penkcentinių laik- 
raščiokų pardavinėtojas.

— Tylėk, žioplei!. Pereitą 
naktį keli tokie laužai sugriu
vo ir porą vaikų užmušė. Mie
stas, gal būt, ..turės, atsakyti 
už tai. • ~------ — •

Vaikąi dar lūbiatr įsibaugi
no ir laukė greičiai] pareinan
čių tėvų.

Kresnasis ponas vos beišri- 
to savo lašinius pro siauras rū
šies duris, sėdo į puikų auto
mobilį ir nuvažiavo.

Penkcentinių žurnalų parda
vinėtojas išbėgo gatvėn ir pro 
ašaras siūle praeiviams, kad 
tik pirktų jo penkcentinukus. 
Likusieji vaikai visi sulindo kas 
po gūnia, kas po kitokiais sku
durais ir drebėjo iš baimės.

Netrukus parėjo tėvas.

— Papa, papa, Čia buvo at
važiavęs storas ponas ir mus 
visus išbarė, liepdamas tuoj iš
sikraustyti, nes, sako, namas 
tuoj griusiąs ir mus visus iš
mušęs, sako, kaip žiurkes.

— Ką ? Ar pabludote, 
kį paibelį?

— Tikrai, 
ponas sakė, 
šiąs miesto 
mus iš čia išmestų ir namą už
darytų, nes jis tikrai sugriu- 
siąs. Sakė, kad pereitą naktį 
keli tokie namai sugriuvę ii 
porą vaikų užmušę.

Tėvas pradėjo apžiurinėti 
sienas, lubas, o išėjęs oran, 
stebėjo namą iš lauko pusės. 
Tuo tarpu pargrįžo ir moti-

ARCHER AVENUE FUR MTURE 
COMPANY

Felix Klimas ir Joe Kazik, Sav.

— Mister, mes badaujame, 
sergame, mister, mes...

— Hm... jus badaujate! Pa
šalpos stoties rekordai rodo, 
jog gaunate visko pakaktinai.

— Visko pakaktinai! — Nu
aidėjo per visą skiepą devyne-? 
tas išalkusių burnų.

— Mister, mes nieko negau
name kiek reikia, o ką gailina
me, tai viskas sugedę, pasmir- 
dę ... mes apsinuodijame ...

kiek be-

JSį LINKSMŲ IR SMAGIŲ KALĖDŲ
Linkiu Visiems Kostumeriams ir Draugams

| FRANKMICKAS ! '
| SIUVĖJAS
1 4146 ARCHER AVĖ. :
S Tel. LAFAYETTE 9832 Chicago, 111.;

fį Rrį i

kad jis siūbavo, braškėjo ir 
stenėjo, mirtinai vaitodamas.

Tėvo ir vaikų galvose sto
vėjo baimės siaubas, tiksliai 
laikydamas jų akyse dviejų 
aukštų, išdaužytais langais, žy
miai pietų link pasvirusio na
mo vaizdą. Jie dažnai žvilgčio
jo į lubas ir laukė švelnesnio 
vėjo. O motina pilstė į puode
lius juodą kavą ir aštriai iro
nizavo savo šeimos gyvenimą.

— Lobių versmę paliksite, 
ar laimę neribotą, kad savu 
kaily nebesitveriate? Ėjome, 
klampojome ilgą biaurų gyve- 
himo kelią, pasiekėme kietas 
cemento sienas, ir ko čia bijo
ti dabar? Juk toliau jau nebė
ra kur eiti! Visur dėl musų 
durys užrakintos, — išskiriant 
vargdienių kapines. Bet j ten 
kelias trumpas ... vežte nuve
ža ... nepasiklysime!

— Motin, kur tą seną duo
ną padėjai? Griozdžiuosi len
tynose nuo pat ryto ir niekur 
neberandu.

— Eik, paspoksok per krau
tuvių langus, pamatysi lenty
nas nuo maisto lūžtančias.

— Ten ne musų.
— O keno?
— Pono Smito.
— O kas ponas Šmitas?
— žmogus.
— O mes ar ne žmonės, kad 

turime badu dvėsti?!
— Tylėk, motin. Jau anuo

syk parėjai demonstravus su 
perskelta galva.

— Tylėt?! Tylėt ir put sa
vyje! Ot kas tau patinka.

— Tylėk, tylėk, motin; ma-

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS 

MRS. ANEIM < MŪSlI 
PRYSICAL THERAPY and MlDWlFE

Jau trečia diena, kai šita sep 
tynerių metų mergaitė džiau 
giasi 
kais, kurių vienas prasižiojęs 
savo Šonu, o kitas galu, ir pa
starasis beveik du kartu didės 
nis. Džiaugiasi, nes pirmiau ir 
tokių neturėjo.

Kreshas ponas radkėsi, ciga
ro galą kramtė ir be jokios 
atodairos, tartum tvarte, spjau
dėsi, kaip ir tyčia, pataikyda
mas ant mergaitės goresniojo 
batuko. Varguolėle kuo neap- 
sivėrkė, pamačiusi savo “nau
ją” batiiką apšpiaudytą. Labai 
įsiškaudinusi, pasitraukė į ker
tę prie savo broliuko, vargo ir 
rachito iškankinto. !O apskri
tasis ponas dairėsi, rūkė, ci
garo pelenais šiukšlino grindis, 
spiaudė ir dažnai pasikeikda
mas pašaipingai kalbėjo:

— Hm, lubos, lubos: be po- 
pieri’o, be plestro, tik apšar
moję balanos, ir skylės, • aštrių 
vėjo Virpulių pilnos. God d^mn 
—- lubos! Kaip dar jus neiš
mušė plėstras krisdamas? Ge
ltos žmogus' negyventų Šitokioj 
oloj. Ne! Sienos, taigi šieno?
— gerų Žmogų išbaidytų iš čia 
savo šlykštdmu. Plikas cemen- 
•tas? Ne, ne plikas, ©‘klaikiais 
vaizdais išbaisėjęs. Brrrrrr. 
Langai. Son of 
ra! Ir kaip neištrokštate jus 
čia? žiurkes, ne žmonės esa
te. Ir valkatos Čia negyventų. 
Durys — taigi durys. Kaip ’ aš 
pro jas įlindau 'ir kaip išlįsiu? 
To 'heli su tokiomis durimis!
— Vaikai, kai tik pareis tėvas 
su motina, tai tūdj pasakyki
te, kad ilgiau nebegalima šita
me urve gyventi. Čia nehigie- 
ntška, nesanitariška; visas na
mas iki’pamatų sutrūnėjęs; jis 
gtoli bile minutę sugriūti ir jus

A. BELSKIS f
APTIEKORIŪS §

2422 *W. Marąiiėfte Rd. Tėl. RepUblic 62221$

4

■



Pirmadieni NAUJIENOS, Chieago, III

Senovės Lietuvio Vaiduokliai

DR. C. MICHEL

J. WELICHKA

Chieago, III. įįj

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

Stanley P. Mažeika
SOLARMICHAELGRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS

3319 LITUANICA AVENUE Cicero, III
Phone Yards 1138

Linksmų Kalėdų! [Kalėdų 
Meilių Kalėdų! 
Kalėdų talkos, 
Kalėdų taikos, 
Ramybės šventos, 
Varpų ir skambalų, 
Saldainių ir riešutų, 
Sveiki gyvi, 
Sveiki gyvi sulaukę. 
Nakties tamsoj 
Kalėdų žvaigždė, 
Su deimantais žvaigždė, 
Sidabrinė žvaigždė, 
žvaigždė.
Sveiki gyvi sulaukę 
Kalėdų žvaigždės.

Mergaičių Kalėdos, 
Berniukų Kalėdos, 
Vyro ir pačios Kalėdos 
Kalėdos.
Taip, Kalėdos.

kokiu nors 
Jeigu ponai 

palaidoti bažnyčių 
skiepuose, tai jie turėdavo na*.

FRANK J. PETRU, 
President

Ir tai aišku, nes
LINKSMŲ KALfiDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems savo kostumeriams 
draugams ir pažystamiems 

širdingai linki

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Draugams ir Kostumeriams

buvęs, 
mirties, 
gaidys,

* karei-

FRANK J. NOVAK 
Secretary

GEORGE A. SCHWEBEL, 
Superintendent

vietos ir j tolimas 
vietas.

Vaiduoklis puikiai vaišinęs 
savo brolį. Bet kai gaidys su
giedojęs, tai viskas pranykę: 
ir vaiduoklis, ir visi valgiai. 
Žiūrįs brolis: ogi jo už did
žiausius gardumynus valgyta 
dvėseliena, kaulai, nagai, ger
ta gyvulių srutos ir t. t. 
nos metu nuėjęs brolis 
miškan, suradęs kiaurų 
kurioj gulėjęs jo brolio 
duoklio lavonas, išėmęs 
įmetęs į skylę 
Dienos metu vaiduoklis nieko 
negalėjęs daryti. Ir vaiduoklis 
daugiau nebepasirodęs. Žmo
nės naktimis pro miškų galėję 
eiti ir važiuoti niekelio ne
kliudomi. Taip broliui pasise
kę apgauti savo brolį vaiduo-

budavo tie vaiduok 
kodėl jie vaidendavosi

Anglis, Malkos 
Perkraustimas i 

Expressing

Members of The School Board.
iir'tmin'iįi' .. .<

2314 W. 23rd Place, 
Tel. Canal 2515 arba

SKYRIUS:
1439 S. 49th Court, 

Tel. Cicero 5927

gžudys: Kas į jo rankas pa
tekdavęs, tas gyvas nebeišlik- 
davęs. Jis buvęs turtingo ūki
ninko sunūs, turėjęs vienų 

Brolis tarna- 
O tar- 

labai 
kariuomenės

Žmogus, kuris gyvendamas 
buvo baisiai nedoras, kuris 
daug bloga padarė kitiems 
žmonėms, o taip pat toks žmo
gus, kuris išniekina komunijų, 
po mirties būtinai lickųs vai
duokliu. Tai esu jam bausmė 
už nedorus darbus. Nuo to 
negalįs išsisukti nei turtingas, 
nei beturtis. Tokių atsitikimų 
įvairiose Lietuvos vietose se
novėje žinota šimtais. Dažnai 
pasitaiko taip, kad patys prie
tykiai su vaiduokliais įvairio
se vietose yra tokie pat, tiktai

Bet ne visiems taip laimin
gai pavykdavo išsisukti. Kartų 
važiavęs būrys žmonių. Vie
nam baudžiauninkui sugedę 
ratai ir pasilikęs juos susitai
syti. Betaisant ratus užpuo
lęs jį vaiduoklis. Žmogelis ris
tis su vaiduoklių. Ir vienų, ir 
kitų kartų jis vaiduoklį nu- 
veikiųs, bet vaiduoklis vis 
kimba ir kimba. Pagaliau 
žmogelis nuvargęs ir vaiduo
klis jį pasmaugęs.

Kartų vienam miške gyve
nęs baisus vaiduoklis — žmo-

Baisiais žmonėmis užaugda
vę tie kūdikiai, kurie nutrauk
ti būdavę vėl atžindomi. Jie 
turėdavę nepaprastai piktas 
akis ir vienu pažiūrėjimu ga
lėdavę žmones ir gyvulius su
žavėti. Tokiems žmonėms mi

šinius, 
r seserį 

vęs rusų kai liemenėj. 
nauli senovėje reikėjo 
ilgai. Grįžęs 
brolis nutaręs eiti pas savo 
brolį vaiduoklį, bene pavyk
sią jam gudrumu vaiduoklį 
nugalėti ir žmones išgelbėti 
nuo tokio baisuho. Taip brolis 
ir atėjęs pas vaiduoklį. Ilgai 
kalbinęs, ilgai šokinęs vai
duoklį, kol tas savo paslaptį 
išdavęs. Jis turėjęs prisižadė
ti, kad niekam nieko nepasa
kos. Atsikratyti vaiduokliu esu 
galima tik tokiu budu: girioj 
esanti išpuvus pušis, o netoli 
jos — akmuo. Po tuo akme
niu — skylė. Jei po tuo ak
meniu į tų skylę kas įmesiųs 
jį, tai jis daugiau vaidintis ir 
žmonių užmušinėti nebegalė
siąs. Dienos metu jis gulįs toj 
išdžiuvusioj pušy.

namus užėjo kareivis. Ir štai 
jis gavo susiimti su vaiduok
liu. Kareivis buvęs stiprus ir 
vaiduoklį lengvai apveikda
vęs. Bet ir vėl kibdavęs į ka
reivį. Per ilgų laikų kareivis 
pradėjęs silpti, tuo tarpu vai
duoklis vis toks pat 
Kareivis jau laukęs 
Bet štai sugiedojęs 
vaiduoklis pranykęs 
vis likęs išgelbėtas.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime
Sį Visiems Chicagos Lietuviams}

ktimis keltis iš savo grabų ir 
daužytis iki gaidykščių po 
bažnyčių. Pasakojimų apie 
vaidinimųsi bažnyčiose yra la
bai daug ir įvairių įvairiau
sių. Beveik kiekvienas pasa
kojimas dažiiiausiai baigiasi 
tuo, kad atsirandu koks nors 
drąsuolis, kuriam vienokiu ar 
kitokiu budu pavyksta vai
duoklį nutildyti. Dažnai išgel
bėtojui vaiduoklis už tai yra 
labai dėkingas.

šiandien dauguma tų seno
vės lietuvių pasakojimų ir pa
davimų yra surašyta įvairiose 
knygose. Bet, gal būt, dar yra 
gana daug ir tokių, kurie jo
kiose knygose nėra užrašyti 
ir kurie drauge su senučių 

žengia į kapus.

pušį, 
vai-• • • 

B ir 
akmeniu.

EUGENE CLARK 
JAMES N0V0TNY 

r*W AT? T TTCl’T RTTT?TTA

mai
liais. Ir senesnieji žmonės se
novės padavimus ir legendas 
apie vaiduoklius jau pradeda 
nrimiršti. Jaunesnioji karta, 

ima sakyti, jatCfų visiškai 
maža bežinos. Ir liūdna, iš tie
sų, turi darytis visokiems vai
duokliams, visokiems kau
kams, aitvarams, giltinėms, 
laumėms ir velniams, kuomet 
žmonės taip apie juos prade
da užsiminti, o jų nepapras
tomis galiomis niekas nė laše
lio nebetiki.

rus, apylinkėje įvykdavę dide
lių nelaimių. Taip, vienam 
tokiam žmogui mirus, pradėję 
baisiausiai mirti viso kaimo 
gyventojai. Kažkas pataręs, 
kad reikią atkasti žemę ir nu
kirsti jam galvų. Taip buvę ir 
padaryta. Atkasus žemę ir at
vežus grabų pamatyta, kad 
as žmogus jau pusę savo į- 

'< upinės drobulės suėdęs. Nu- 
.irtus galvų ir atėmus drobu- 

’ę, nelaimės pranykusios.

FRANK A. MAREK 
JOSEPH S. IDZIASZEK 

JERRY SILHA

Tokių įvairių prietykių su 
vaiduokliais galima butų pri
rašyti labai daug. Senovėj 
ilgais rudens ir žiemos vaka
rais seniukai juos pasakoda
vo jaunesniesiems. Ne vienų 
bailesnį tuo gerokai įbaugin
davo ir nuo naktinių pasivaik
ščiojimų atgrasindavo. Kų gali 
žinoti: o gal kokį vaiduoklį 
sutiksi. Ypač, žinoma, įsibau
gindavo moterys ir mergaitės. 
Šiandien tai visa jau nyksta. 
Jaunesnieji retai kuris bent 
kiek daugiau tokių pasakoji
mų bežino. O ateis, tur būt, 
laikai, kai juos begalėsime su 
žinoti tik iš knygų: seniukai 
jų jau nebemokės ir savo anū
kams pasakoti nebegalės.

Ir visokių išmistų butą se
novėj! Mums tai pasiskaičius 
net keista atrodo.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų visiems 

draugams ir kostume
riams.

D. L. B. A. L.
LACHAVICH ir SUN AI 

LIETUVIAI GRABORIAI 
. Chieago 
2516

4654 S. Ashland Avė 
prie 47th St.—2 lubos

Tel. Boulevard 1242

£ 2507 W. 69th Street 
jįj| Tel. Republic 3713

gai visi lenkdavosi tų 
kurios buvo žinomos 
vaiduoklių vietos. Pro 
nes naktį taip pat visi 
davo eiti.

šiandien visokias dvasias 
ir vaiduoklius mes jau prade
dame primiršti. Ilgais rudens 
ir žiemos vakarais jau rečiau 
besukamos pasakos, rečiau be- 
pasakojami ir įvairus atsitiki- 

iai su vaiduok-

THE BOARD of EDUCATION, DISTRICT No. 
99 of CICERO, ILLINOIS, širdingai linki Cicero 
piliečiams labai Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

. ir Pasekmingų Naujų Metų!

Senovėj keliauti tamsių 
darganotų naktį vienui vie
nam reikėjo turėti nepapras
tai daug drąsos: ne dėl to 
kad galėjo užpulti plėšikai 
apiplėšti, ar gal net užmušti 
bet dėl to, kad galėjo užklupti 
kokios dvasios, vaiduokliai ir mirtimi 
kiti negeistini sutvėrimai. Kad 
ant musų žemelės gyvena vi
sokių dvasių, vaidenasi viso
kiu vaiduokliu, niekas ir ne
abejodavo. Apie kaukus, ait
varus, giltines, laumes, vaiduo 
klius ir kitokiausius sutvėri
mus žmonės ne pasakas pasa
kodavo ,ne padavimus sekda
vo, bet paduodavo kaip tikrus 
atsitikimus. Pasakojantysis 
butų labai užsigavęs ir supy
kęs, jei kas jo pasakojimais 
butų nepatikėjęs ar paabejo
jęs. Na, ir kaip-, esu, galima 
netikėti, jei tas ir tas tikrai 
matęs vaiduoklį. Jas ir tas su 
juo susiėmęs, tas ir tas turė
jęs kaukų, aitvarų ir lt. Viso
kie vaiduokliai daugiausia 
vaidendavosi naktimis, o die
nomis visai nesirodydavo. 
Todėl ir baugu būdavo seno
vės lietuviui vaikščioti nak
timis ,o ypač tamsiomis ir dar 
galiotomis naktimiis. O mote
rių naktį kur nors eiti tai nė 
su kuolu neišvarytum. Ypatin- 

vietų, 
kaipo 
kapi- 
veng-

Apie įvairias senovės lietu
viu dvasias ir vaiduoklius bu
vo rašoma net senovės lietu
vių tikybinėse knygose. Taip, 
sakvsim, 1557 melais Kara
liaučiuje išleistame ’kalekiz- 
me (“Calecliizmus Prasty Sza- 
dei”) minimi kaukai, žema- 
pačiai, lauksargiai ir kitokie 
sutvėrimai. Kitose vėlesnėse 
knygose apie vaiduoklius daž
nai taip pat užsimenama. Kai 
kurie lenkų rašytojai užraše 
ištisus atsitikimus su įvairiais 
vaiduokliais. Apie vaiduoklius 
rašė ir surinko padavimų V. 
Kalvaitis, M. Valančius, Jon. 
Basanavičius ir kt.

Kokie 
liai 
Senovės žmonių manymu, į 
blogų žmonių kimus, jiems 
mirus, įsilendųs velnias ir nak 
timis tiems žmonėms neduo
dąs (ramybės: jjs su jų kimu 
atsikeliųs ir trankusis įvairio
mis pakampėmis. Bet velnias 
kartais vaidęnasis ir be žmo
gaus kimo; jis apsigyvendavęs 
pirtyse, negyvenamuose na
muose, palėpėse ir šiaip ko
kiose tamsiose vietose. Tose 
vietose iki gaidžiui sugiedant 
velniais keldavę didelį triukš
mų. Sugiedojus gaidžiui, visi 
vaiduokliai turėdavę pranykti 
ir viešai rodytis nebegalėda-

O kartų buvę taip. Vienose 
kapinėse naktimis vis atsikel- 
davęs vienas numirėlis ir bal
tais marškiniais stovėdavęs 
kapinėse. Bet žmonių visai ne- 
iiesdavęs. Sueidavę žmonės, 
duredajvę į jį, bet jis sau sto
vėdavęs ir tiek. Atsiradusi 
viena drąsuolė, kuri nutarusi 
eiti ir nuimti jam marškinius, 
bene tokiu budu jis pranyk- 
siųs. Taip ji ir padariusi. Bet 
ne taip išėję, kaip ji norėjusi: 
numirėlis atėjęs nuogas ir pa
reikalavęs, kad drąsuolė jam 
atneštų marškinius. Nusigan
dusi merga ir pasisakiusi ku
nigui, kas reikia daryti. O ku
nigas liepęs prieiti išpažin
ties, apsirengti kaip ant mir
ties ir nunešti marškinius. 
Merga taip ir padariusi. Kai 
marškiniais apvilkusi vaiduo
klį, tai jis paėmęs jų ir abu 
pranykę žemėj. Taip drąsuolė 
žuvusi, bet ir vaiduoklis dau
giau nebesirodęs.

Daugiausia vaiduokliais lik
davo ponai 
senovėj ponai be gald skriaus
davo ir išnaudodavo baudžiau 
ninkus, už žmones jų nelaiky
davo, plakdavo, mušdavo ir 
visokiausiais budais kankin
davo. Todėl baudžiauninkai ir 
manydavo, kad už tokius savo 
darbus ponai po mirties nega
li turėti ramybės: jie palieka 
vaiduokliais, kol kas nors jų 
pasigaili ir juos 
budu išgelbsti.
būdavo

vaiduokliai yra ne tie patys: 
jais dažniausiai padaryti apy
linkės žmonės, kurie .gyvenda
mi buvę nedori.

Norint atsikratyti vaiduok
lių, reikia atkasti žemę, kur 
jie palaidoti, nukirsti jiems 
galvų ir padėti jų tarp kojų: 
vaiduoklis, nors velnias jame 
butų įsilindęs, be galvos vaik
ščioti negalįs. Tačiau, jei vai
duoklis nukirstų savo galvų 
prigaunųs, tai jis galįs vaikš
čioti ir galvų pasikišęs po pa
žastimi. Toks vaiduoklis, ži
noma, dar baisesnis.

Susitikę^ žmogų vaiduoklis 
visuomet norėdavęs su juo su
siimti su vaiduokliu. Kareivis 
klis neturėdavęs daugiau jė
gos, kaip gyvas būdamas. Tik
tai jis niekuomet nepailsda- 
vęs. Taip, vienuose namuose 
naktimis visuomet trankyda- 
vęsis vaiduoklis. Dėl to namai 
turėjo būti apleisti ir niekas 
juose negyveno. Kartų į tuos

C. ir V. KASILAUSRAI
Musų užeigoje visados randasi geros rųšies alus, 

degtinė ir cigarai.

3364 So. Halsted Street

KALĖDŲ
Kalėdų žvaigždė, 
Nakties tamsoj 
Kalėdų žvaigždė, 
žvaigždė.
Su deimantais žvaigždė, 
Sidabrinė žvaigždė, 
žvaigždė, 
Sniegų laukuose 
Virš eglių spyglių 
Tarp žiburių 
Kalėdų žvaigždė 
Nakties tamsoj, 
Ilgos nakties tamsoj, 
Labai ilgos nakties tamsoj 
Kalėdų žvaigždė. 
Kalėdų,
Kalėdų, Kalėdų!
Atėjo Kalėdos, 
Pagonų Kalėdos, 
Krikščionių Kalėdos, 
Kalėdų dieduko Kalėdos, 
Bičiuolių Kalėdos,

»wl w< !&• i
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Atsimindamas Kazį Būgą
Kl. Jurgelionis

SUKAKUS 10 METŲ NUO PROF. KAZIO BŪGOS MIRTIES

Kazys Būga. Peterburgas. 
Moika. Kažinkoks kanalas, ku
rio vardo nebeatmenu.

Dievaži, tai seni laikai.
Ūkanos. Baltos naktys. No

va j a Derevnia. Sestroretskas. 
Kontrol’ Sborov. Kontora, ku
rioj aš “ščiotus” varinėj au iš 
dešinės į kairę ir atgal. Tur 
būt tai buvo 1901 metai.

Apie tų laikų mane suėjo 
koks tai jaunas lietuvis. Gaila, 
kad jo vardas gaišo mano at
mintyje.

Davė man Varpų paskaity
ti. žingeidi! ir keista. O pas
kui nusivedė mane pas Kazį 
Būgų. Tūkstančiai lietuviškų 
žodžių. Iš burnos ir lapeliuose. 
Keistų daiktų pavadinimai 
Obeliuose ir Rokišky ir Pane
munėly. Tai viskas susyk pa
sidarė man labai indėmu. Ir 
man parėjus namo, mano 
brangi motutė turėjo man 
daug ir ilgai lietuviškai kal
bėti.

Panemunėlio tarmė.
Kodel-gi mes turim sakyti: 

ne “par mum,” bet “pas mus” 
ne “kunda”, bet “'kanda”, 
ne “duntys”, bet “dantys”, 
ne “usa”, bet “ąsa”.

Tur būt norima pagražinti 
musų kaimiškų kalbų. Mano
ma, kad anaip poniškiau. Ka
zys Būga turėjo daug vargo, 
kol mane intikino, kad sakyti 
“'kanda' 
“kunda
nai pasakydavo “kunda” 
“kusk”.

Vienų syk nusivedė mane 
pas Penktos Gimnazijos moki
nį — Voldemarų. Taip, pas 
Augustinų Voldemarų, kurs 
tųsyk buvo ar turėjo būti ar
tistinių dalykų žinovas ir kų

mums 
išreiški-

yra normaliau negu 
nors ir jis pats daž- 

ir

—O—
Kiek vėliau.
“Man sakė, kad sveikas 

les rašinėji,“ tarė Kazys.
“Taip,“ tariau aš.
“Rusiškai?“
“Rusiškai.”
“Ar neskaitei lietuviškų?“

Ci->

laikų man koks tai mistiškas 
nematomas asmuo. Ilgų laikų 
aš apie jį girdėjau tik iš Kazio 
Būgos lupų. Dvasios milžinas. 
Genijus. Kalba graikiškai ge
riau kaip Herodotas. Rašo lo

tai svarbaus veikė Peterburgo tiniškai geriau kaip Ovidius. 
lietuvių teatro brekštoje. (Vol- Moka hebrajų kalbų geriau už 
demaro spiriamas ir aš p/askui rabinus. Skaito Mahabharatų 
“įsikėliau” Penktojon Gimna 
zijon). Pastatė mane egzami 
nan.

“Ar skaitei Puškinų?” 
“Taip.” 
“Lermontovų?” 
“Taip.” 
“Ar skaitei Mciri?” 
“Taip.“ 
“Tai paskaityk čia 

visų Mciri su geru 
niu.“

Paskaičiau — visų — su 
geru išreiškimu.

Labai gerai.
Pasirodė, kad Vaičaitis bu

vo nesenai miręs. Profesoriaus 
Volterio protekcija Vaičaitis 
prižiūrėjęs Universiteto slavų 
skyriaus bibliotekų. Jam mi
rus, Augustinas Voldemaras 
užėmė jo vietų, o profesorius 
Volteris 'Mokslų Akademijos 
lėšomis (jei neklystu) atspau- 
zdino Vaičaičio išverstų Puš
kino “šykštųjį Raitelį”.

Štai tau Puškinas lietuvių 
kalboje.

Puikiai skamba. Labai. ;
Aš turiu išmokti šykštaus 

Raitelio monologų. Turiu dek
lamuoti.

Deklamacijų reikia lietuvių 
scenai. Tik visus žodžius turiu 
ištart gražiai lietuviškai. Ka
ziui Būgai čia bus darbo. 

Taip įsakė Voldemaras. 
“O jeigu gerai išmoksi, tai 

gal leisime tau ir scenoj pasi
rodyt.”

ir Zaratustrų. Jo rusų kalba 
yra tobulumo pavyzdys. Su 
Anglijos profesoriais dispu
tuoja angliškai.

Bet jis užsidaręs. Niekas 
prie jo negali prieiti. Tik Ka
zys Būga jį mato kone kasdien 
Akademijoj. Sėdi su juo ilgas 
valandas. Klausos jo kalbų, 
gilinąs jo filologijon, skaito 
jo perskaitytas knygas, nagri
nėja jo ieroglifinitis pažymė
jimus knygų marginėsuosc, 
savotišku greitaraščiu užraši
nėja jo žodžių lyginimus ir 
lyginamosios kalbotyros dės
nius bei išvadas.

Kazys Būga Kazimiero Jau
niaus mokinys, kronologas ir 
išreiškėjas. Jaunius siekė be
galinės pažinties. Skaitė ir 
studijavo neatsitraukdamas. 
Žmogaus gyvenimo neužtenka 
išmokti kų Jaunius išmoko. 
Reikėtų kito gyvenimo tam už 
rašyti. Taigi Jaunius beveik 
nei horaše. Jo pažinojimo 
skeveldas gaudė Būga ir iš tų 
skeveidų bandė lipdyti trio- 
besį, Jauniaus mokslo pa
minklų.

Aisliški Studijai.
Kazys Būga ilgų laikų (o gal 

ir visų laikų) buvo daktaro 
profesoriaus kunigo Kazimie
ro Jauniaus inlakoje.

1911 metais iš Peterburgo

“Va, paskaityk.“
Paskaičiau. Negeros. Negali 

prilygti rusiškoms.
“O ar girdėjai šitų sakinį: 

‘Geri vyrai geroj girioj gerų 
girų gėrė ir gerdami gyrė: tai 
gera gira.”

“Tai skorogovorka.“
“Ar atsiminsi?“
“Taįp. Geri vyrai geroj gi

rioj gerų girų gėrė ir gerdami 
gyrė: tai gera gira.“ Ir dabar 
atsimenu.

“O ar kada 
nėj ?“

“Nežinau ku
“Tas znočija
“O, taip.”
“Rusiškai?”
“Rusiškai ir linkiškai.“
“Labai gerai. Galėsi ir lie

tuviškai žaisti.”

žaidei vėpsoti-

tas znočija.” 
groti teatre.

Kazys Būga sufleris. Kazys 
Būga ištarmės mokytojas ir 
tarmių vienodintojas scenoje. 
Kazys Būga žaidikų būrelio 
sekretorius. Kazys .Būga dra
matinių veikalų kemkurso su
manytojas. Kazys Būga Volde
maro draugas.

Tečiaus apie artizmo gilybes 
Kazys Būga nesiėmė spręsti.

darbo su mano tarmišku ak
centu.

—o-—
Tarp repeticijų, artistų būre

lio susirinkimų, rolių perraši
nėjimų, vaidinimų ir sufleria- 
viinų Kazys Būga savo mažy
čiam ’kambarėlyj prie mažos 
kerosjninės lempos, rinko su
rašinėjo, kamantinėjo, knebi
nėjo, nagrinėjo, taisė, lygino, 
kalė ir zalatijo... žodžius. Lie
tuvių kalbos žodžius, slavų 
kalbos žodžius, graikų 'kalbos 
žodžius, latinų kalbos žodžius, 
sanskrito žodžius, gotų žod
žius, keltų žodžius...

Ir žodžiais, kamienais, sufi- 
ksais ir prefiksais jis vaišin
davo 'kiekvienų, kurs tik pas 
jį atsilankydavo.

“U-ti-ti, šalta”, jis pasveikin
davo netikėtų svečių žiemų. 
“O žinai, kad Jogaila sakyda
vo ‘a-ta-ta, šilta,’ kada jis 
vanodavos savo Krokuvos pir
tyj. :Lenkai manė, kad jis 
šaukdavos Atatos dievo. Taip 
ir stovi užrašyta. O kaip pas 
jus sako: ataduot ar atiduot, 
o gal sako ataduotenai?”

Mano ‘Aistiški Studijai’ 
yra nevykiausias raštas.. Nuo 
viso mokslo, kurį skelbjau 
šiame rašte, jau senai atsisa
kiau. Tasai mokslas buvo pa
remtas ant nepamatuotų Jau
niaus hipotezių.”

Tečiaus kažin, toms hipote
zėms pamatai gal buvo. Gal

gauti iš Jauniaus galvos.
Ir atsisakydamas nuo Jau

niaus mokslo, jis visgi galuti
nai neatsikrato Jauniaus inta- 
kos. Aksutoniškas ir kitokį

dėsniai, kurių nebepamenu, buvom gėrę , po burnelę prieš 
gal buvo tik mažmožis. Jau
niaus tyrinėjimų dvasia ir 
būdas gal buvo svarbesnis da
lykas.

Iš Kazio Būgos aš daug iš
mokau. Ne vien Jauniaus kal
botyros hipotezių. Išmokau 
“nagrinėti” ir pamėgau “knis
tis”. Tik neišmokau vienam da
lykui visų laikų, visas pajie- 
gas ir visų gyvenimų pašvęsti. 
Tų tik Būga galėjo padaryti.

Kaziui Būgai kalbotyra bu
vo viskas.

Ji vyliojo jį kaip sirena, jį 
guodė jį kaip laumė ir perse
kiojo kaip nemezis.

Jis mėgo filologijos nesu
skaitytas smulkmenas, visuo
met jomis buvo apsikrovęs, 
jose paskendęs. Garsų keiti
mosi ypatybės. Analogijos. Iš
vados. Dėsniai.

Mudviem bedraugaujant Pe
terburge, Wundtas ir prasmė- 
mokslis nei Kaziui Būgai nei 
man dar nebuvo girdėti daly
kai. Platesni lygintinos kalbo
tyros uždaviniai Kaziui Būgai 
pradėjo atsiskleisti tik vėliau, 
kada aš palikau jį Peterburge, 
po revoliucijos “pabėgęs” už
sienin.

Kazio Būgos numylėtinė — 
Kalbotyra buvo be galo pavy
di. Ji neleido jam perdaug 
savo akių kreipti į kitas gra
žuoles —■ prichologijų, istori
jų, literatūrų. Taip elgdamos, 
ji be abejo skriaudė ir Kazį 
Būgų ir pati save. Ji kartu su 
juo darėsi perdaug “sausa”. 
Tik vėliau, rodos, ji “sumo
dernėjo.”

Aš nežinau, 'kada Kazys Bū
gų pirmu syk pamylėjo kalbo
tyrų. Nežinau kas jį su ja su
vedė. Kada jį suėjau, jau jis 
buvo nugrimzdęs iki ausų kal
botyros gelmėse. 1 Man rodos, 
jis visuomet, iš pat mažens, 
turėjo žaisti šaknimis ir ka
mienais.

Jis buvo skirias kalbotyrai.
Jis ir pasižadėjo kalbotyrai. 

' o— ’
Aš niekad neužmirštu to pa

sižadėjimo.
Nes ir aš buvau apžadų da

lyvis, tik ne kalbotyrai pasi
žadėjau.

Tai rodos [buvo apie tų lai
kų, kada mes rengėmės vai
dinti scenoje Augustino Vol
demaro išverstų farsų °Aud— 
ra Giedroje” (1904 m.). Trieja 
gryžom namo iš repeticijų: 
Voldemaras, Būga ir aš. Gal

O gal ir nebuvom.

sustojom

Kazimieras Jaunius —- ilgų

Kalėdų ūpas
Kalėdos amžių paslaptis.
Kalėdų žvaigždės ir ilga naktis, 
Ir sniegas žiba, 
Ir jaučiam laiko ribą, 
Lyg amžiuose skendimą, 
Ar naują užgimiiųą.

Mintis kažinkur išnešta, 
Gyvenimo nebesunki našta, 
"Nors dar 'iatirisū, 
Gyvent nebebaisu, 
Krūtinėse daugiau jau vietos, 
Ir širdys ne taip kietos.
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K. LAUCIUS
CUSTOM TAILOR

Siuvame naujus ir taisomsenus drabužius.

3317 So. Lituanica Avė. Chicago, III.
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išeisiant.
Beeidami sustojom prie ko
kios tai cerkvės. Buvo šalta. 
Cerkvė paniūroms žiurėjo į 
mus, nematydama musų, — 
svetima, nejauki, grąžinanti. 
Vėjas švilpavo geležine 'tvora.

Tačiau mes trys
ties ta cerkve ir stovėjom. 
Augustinas 'kalbėjo. Musų tri
jų draugijoj jis visuomet bū
davo oratorius, o *mudu su 
Būga jo audiencija. Jis pasa
kė cerkvei daug negražių da
lykų. Jis pagalios spiovė cerk
vei tiesiai į veidų. Bet tik vė
jas švilpavo apie cerkvę. Tuo
met Augustinas išdėstė mum 
savo didelį sumanymų. Jis pa
lietė mus — visus tris. Jis pa
lietė Lietuvų ir kų mes trys 
turime Lietuvai reikšti.

Prie šitos nedraugingos cer
kvės mes trys turime užmegs- 
ti amžinų triumviratų.

Taip sakė Voldemaras.
Mes turime iškilmingai pa

sižadėti, kad visų savo gyveni
mų dirbsime Lietuvos naudai 
kiekvienas savo šakoj.

Taip kalbėjo Augustinas.
Negana to. Kiekvienas savo 

šakoj turėsime atsiekti perfek- 
cijos.

“Taip,” pritarėm mudu su 
Būga.

“Aš pasižadu pašvęsti savo 
gyvenimų istorijos tyrinėjimui 
ir tapti geriausiu Lietuvos is
toriku,” pabrėžimui atkišda
mas dantis, tarė Voldemaras.

Mudu su Būga, įsitvėrę ge
ležines tvoros, klausėm.

“O tu, Kazy, pasižadi pa
švęsti savo gyvenimų kalbos 
tyrinėjimui ir būti geriausiu 
Lietuvos kalbininku.”

“Pa,” tarsterėjo Būga.
Mano galvoj buvo neaišku, 

kas man reiks pažadėti. Ar 
būti aktorių, ar poetu? Toj 
valandoj ėjau iš repeticijų, 
reiškia buvau aktorius. Buvau 
jau bandęs rašyti eiles lietu
viškai, 1 taigi būti poetu tur 
būt švajėjauv'išViso-gi 'buvati 
perjaunas. Daug jaunesnis už 
Būgų ir Voldemarų. Ir štai tu
riu visam gyvenimui pažadų 
duoti.

Mano abejones išblaškė VoL 
demaro įsitikinimo balsas:

“Tu busi rašytojas, literatas, 
poetas,“ pareiškė jis savo nuo
sprendį. “Taigi pasižadėk 
pašvęsti savo gyvenimų lietu
vių raštijos iškėlimui ir tapti 
Lietuvos Puškinu arba Turge4 
navų.“

‘'Pasižadu,’’ tariau, ir man 
truputį pagailo, kad aš nebe- 
galėsiu būti aktorius.

“Taigi dabar pasiduokiin 
rahkas.
tas.
griežtai patvirtino Voldema 
ras.

mane daryti istorijų. Netapo 
geriausiu Lietuvos istoriku, ir '* “
buvo labai vienpusišku ir ne
vykusiu jos politiku.

Antras triumvirato narių, iš
siblaškęs, iki šiol savo paža
do neišpildė, nors gal ir ban
dė.

Trečias
mirė. Jis tik vienas, gyvas bu-j 
damas, 
laikėsi. Jis 
tai išpildė.
pirm laiko.
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Mes esam triunivira-

Amžinas triumviratas,’*

I,

Cerkvė beveik pranyko iš 
musų akių 
noje.

Mes, triumviratas, dar ilgai 
stovėjome ir kalbėjomės prie 
cerkvės geležinės tvoros.

paskendusi uka-

Nuo tos valandos daug lai? 
ko praėjo.

Vienas to triumvirato narių 
vietoj istorijų tyrinėti užsi-
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International Whdlesale Wines 
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Į rikoniškų Bonded Whiskey, ir tt. gt

Mes maloniai-pristatysime jūsų orderį į namus.
L Pašadkite Boulevard 0470 g
j Krautuvė atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. ®

E INTERNATIONAL VHOLESALE f
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems 
draugams ir kostumeriams!

WM. J. ZIECK
Kviečiu'Visus draugus ir pažįstamus ant 

KALĖDŲ.

2119 So. Halsted Street 
Tel. Canal 1376.
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JOHN’S MARKET
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METROPOLITAN STATE BANK

Linksmu Kalėdų
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Sniegu čiuožia rogės mano, 
Skamba skambaliukai, 
širdis širdį tenumano, 
Prunkštauja arkliukai, 
Skamba skambaliukai.

RAMOVA ir MILDA

19 d., 
Pasie- 
kaimo

žvaigždčs danguj mirgiiliuoj 
Juokias aniolukai.
Tavo lupas išbučiuoja
Kalėdų diedukai,
Skamba skambaliukai.

3300 West'Beach Avenue 
Tel. Belmont 5136

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 'Visiems 
Musų Kgstumeriams, Draugams ir Pažystamiems 

Širdingai Linki

LINKSMŲ KALĖDŲ 
VISIEMS!

du advokatai, o kitoj
— Pranciškonų semina 

kuris užsiraši

jai kalbėti 
pinasi liežu 
ji pusėtina

3529 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

Labai greit ir linksmai bei 
įdomiai prabėgo trys dienos 
Šiauliuose. Atsisveikinęs visus, 
aš vėl grįžau! j provinciją.

Na, o dabar libų dienų vi
siems naujieniečiams!

(GALAS)

— kriminališkos. Prie 
stovi policistas, kuris

MONARCH WN0 ir DEGTINES 
SANDĖLIS 

Jonas Gaubas, Sav.

konvertą ir 
r jos ranka 

Pastaroji 
ginasi. Po to teisėjas rodo laiš
kus ir klausia, ar jie yra pa
nelės rašyti. Panelė pradeda 
kalbėti, bet teisėjas ją sustab
do ir reikalauja atsakyti tie
siai į klausimą: taip ar ne.

Panelė nerimauja, rausta, 
jos rankutės dreba, kaip apu- 
šies lapas, t Bando aiškintis, bet 
nesiseka: liežuvis pinasi, saki
niai nesiriša, vengia tiesiogi
nio atsakymo.

Teisėjas liepia atsiprašyti, 
bet kaltintojos taikytis nesu
tinka, — reikalauja, kad butų 
nubaušta. Tąsyk teisėjas gar
siai skaito laišką. Visi susirin
kusieji su didžiairsiu įtempimu 
klausosi. Pasidaro tiek ramu, 
jog butų galima girdėti ir ada
tos kritimą.

Laiško turinys nepaprastai 
vulgariškas. Konkurentei nesi
gailima komplimentų. Ji esan
ti ir šiokia, ir tokia, ir dar ki
tokia. Kai kurie žodžiai tiek 
nešvarus, kad net teisėjas juos 
apleido. Tyliai tik savo sekre
toriui perskaitė.'

Vėliau teisėjas pašaukė pa
nelę ir iš to laiško padiktavo 
kelis žodžius, kuriuos ji turė
jo parašyti. Palygino raštą. Sa
ko, nors aš nesu ekspertas, bet 
beveik tikrai galitr tvirtinti, jog 
laišką parašė šioji panelė. Ne 
tik raštas atrodo vienodas, bet 
pakartojama ir tos pat klai-

mą, atsiprašyti • moters ir teis
mo lėšas pamokėti.

štai motina su dukrele. Mo
tina iškėlė bylą ūkininkui, pas 
kurį tarnavo jos duktė. UK 
ninkas kaltinama tuo, kad j vi 
mušęs mergaitę. Ūkininkas gi 
naši, kad jis to nedaręs. Pra
dedama klausinėti liudininkai. 
Nieko aiškaus nepasako. Vis
lia moteris liudija, kad ji gir
dėjusi rėkimą, bet tikrai ne 
galinti pasakyti, ar ukinink 
mušė mergaitę, ar gyvulį!

Vienok įdomiausi byla buvo 
trijų panelių, kurios susivaržė 
dėl kavalieriaus. Pieninės tar
nautoja susimylėjusi su* uki- 
nirikaičiu, prie kurio stengėsi 
prisimeilinti prieglaudos tar 
naitė. Matydama, kad pieniniu 
kė turi daugiau šansų laimėti 
ūkininkaitį, prieglaudos tarnai
tė pradėjo siųsti grūmojančiu? 
laiškus.

Dvi gracioziškos jaunos pa
nelės (sesutės) sėdi vienoje 
pusėje, o kitoje pusėje prie
glaudos tarnaitė, kuri yra trau
kiama atsakomybėn. Jai tad 
ir tenka daugiausiai aiškintu 
Kažkaip nesiseka 
kaip yra sakoma, 
vis. Matyti, kad 
susinervavusi.

Teisėjas rodo 
klausia panelės, ai 
adresas užrašytas

'Ijnksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

A. ir V. CUKUR
Visados musų užeigoje randasi geros irųŠics alus, 

degtinė, cigarai ir cigaretai.
732 WeštCermak Road

Tcl. Canal 6070

Pirmadienį, lapkričio 
atsikėliau anksti rytą, 
niiau lemputę ir iš savo 
brendu per purvą į miestelį. 
Reikia pasakyti, jog Lietuvoje 
keliai tiesiog neišvažiuojami, —• 
tiek jie yra papliurę. Gyvas 
purvas. Pėščiam eiti irgi didelis 
vargas, bet šiaip taip galima 
klampuoti.

Diena pasitaikė biauri: lijo ir 
buvo pusėtinas rūkas, šiaip taip 
dasikasiau iki špitolės ir atsi
stojau prieangyje prie sudėtų 
malkų krūvos. Ten reikėjo lauk
ti autobuso iš Žagarės. Viena 
moteriškė, kuri nešė vandens 
kibirą, mandagiai paprašė už
eiti į vidų. Padėkojau, ale į 
kambarį nėjau. Mat, man buvo 
įdomu stebėti miestelio šiokį 
tokį judėjimą: kaip moterėlės 
bambėdamos poterius eina į 
bažnyčią melstis, kaip apdriskę 
ir vyžuoti žmoneliai eina į dar
bą ir t. t.

Pagalios, sulaukiau iš Kruo
pių automobilio (sunkieji auto
busai kursuoja tik plentais, — 
kitokiais keliais jiems draudžia
ma važinėti). Gaunu vietą prie 
šoferio. Pradedame purvų jura 
plaukti link Šiaulių. Kiek pa
važiavus nuo Gruzdžių vieno 
agronomo žmona, kuri kartu su 
vyru važiavo vežime ir vedė er
žilą parduoti, pasiprašė, kad ją 
pavežtų. Na, kaip čia inteligen
tiškai poniai galima atsakyti.

i Su dideliu vargu susigrudo- 
me. Teko sėdėti susispaudžius, 
o tai apsunkino šoferio darbą. 
Automobilis bėga apie 20 my
lių per valandą į visas puses 
taškydamas purvus. Mes leng
vai aplenkiame kaimiečius, ku
rie veža j turgų visokius pro
duktus.

Tur biit, nedėkingiausias kai
miečiams laikas yra ruduo, kai 
reikia papliurusiais keliais va
žiuoti 30—40 kilometrų su pre
kėmis į miestą. Važiuoja ne tik 
dienomis, bet ir naktimis. Da
bartiniu laiku daugiausiai var
go yra su bekonais, žinoma, su 
javais irgi nekokie pyragai, ka
dangi rinkos jiems nėra.

Lapkričio 23 d. į Šiaulių m u
što punktą buvo suvežta ^as
tuoni šimtai bekonų. Tuo tar 
pu nupirko arba priėmė tik vie 
ną šimtą. Vadinasi 
šimtai turėjo grįžti atgal.

Važiuodami mes matėme to
kių vaizdų: vieškelio viduriu 
brenda moteriškė; ji nemoka 
ar negali pasukti arklį j šnH 
Kiek toliau moteris veža mab 
kas. Nutrūksta pakinkai ir j^ 
nežino ką daryti, — laukia iš 
kur nors pagalbos.

•Kitoje vietoje teko pastebė 
ti, kaip ūkininkas bandė pa
gauti žąsis, kurios paspruko iš 
vežimo. Vienas pasažieras pa
sakojo, kaip ūkininkui iš ve
žimo išbėgo bekonas. Bekono 
jis negalėjęs pagauti ir turė
jęs grįžti namo. Nagi žiuri, jo 
bekonas ramiai sau knisa že
mę apie namus.

Kai išsikalbi su kaimiečiais 
tai daug iš jų išgirsti visokių 
dalykų. Jie vis skundžiasi, kad

Trijų Dienų įspūdžiai
Patyrimai Lietuvoje

Kaltinamoji panelė neprisi
pažįsta. Sako, jog ji to laiško 
nerašiusi. Tąsyk teisėjas pa
reiškė, jog laiškas ir panelės 
parašyti žodžiai bei sakiniai 
bus atiduoti geriausiam Šiau
lių miesto ekspertui, p. Pet
raičiui. Jisai turėsiąs rankraš- -gos su jais susitikti bei a 
čius palyginti ir savo nuomo-čiau juos pažinti.

sunku gyventi, kad juos viso4 
kie vargai ir nedatekliai spau
džia.

Apie 10 vai. ryto jau buvo
me Šiauliuose. Sustojome p re 
autobusų stoties, kur šoferiai 
laukia pasažierų. Oras kiek pa 
si taisė, nustojo lyti. Priėjau 
prie vieno šoferio ir klausiu, 
kiek jis norės už nuvežimą į 
Žaliukių gatvę, No. 8. Atsako, 
jog tai 'kainuosią pusantro li
to. Susitaikome už vieną litą. ‘

Nuvykau pas savo giminai
čius, ponus Pilkus, kur buvau 
maloniai priimtas ir pavaišin
tas. Emilija Požclaitė, aštuo 
niolikos metų mergaitė, prita
riant gitara padainavo keletą 
dainų. P-le Poželaitė yra 'rim
ta mergina ir jau baigusi še
šias gimnazijos klases. Ji vra 
gimusi Amerikoje (Philadel- 
phijoje), bet visai mažytė bu
vo parvežta į Lietuvą. Dabar 
ji mokosi anglų kalbos ir ren
giasi važiuoti į Ameriką. Jos 
mokytoja yra p-le Lapinskai
tė, kuri neseniai grįžo iš Chi- 
cagos ir kurios brolis savo lai
ku redagavo “Vytį”.

Ant rytojaus su p-le Pože- 
laite nuvykome i teismą. Tik
rai buvo įdomu pamatyti, kaip 
Lietuvos žmoneliai bylinėjasi. 
Teismo rūmai susideda iš dvie
jų gražių ir tvarkingų kamba 
rių. Viename kambaryje y'a 
nagrinėjamos civilės bylos, o 
kitame 
durų 
tvarką palaiko. Paklausėme jo. 
ar galima į vidų įeiti. Jis n? 
tik įleido mus, bet ir parūpino 
patogią vietą netoli teisėjo.

Vienoje pusėje šalia musų 
sėdėjo 
pusėje 
rijos mokinys 
nėjo bylos eigą. Gana charak
teringas vaizdas, Ypač meta J 
į akis civilinių bylų tvarky
mas.

Pilnas kambarys kaimiečių, 
— jaunų ir senų. Tai daugiau
siai liudininkai. Teisėjas iššau
kia apkaltintąją. Kaltina jį kai
mynas, su kuriuo jis po vienri 
stogu gyvena. Sako, jog .prie 
daržines tykojęs ir norėjęs j; 
nušauti. Paleidęs net šūvį, ale 
nepataikęs.

Kaltinamas žmogus bando 
užsiginti, kad jis niekuomet 
nešovęs į savo kaimyną, nors 
policijos komendatas liudija, 
kad jis buvo suimtas už lai
kymą ginklo be leidimo ir tu
rėjęs pasimokėti 25 litirs pa
baudos.

Teisėjas mandagus ir bro
liškai į abu kalba. Liepia su
sitaikyti. Sako, kaip jus galė
site grįžti namo ir po vienu 
stogu piktuoju gyventi?

Išblyškusi moteriškė kaltiną 
vyrą, kad tasai ją mušęs sū 
diržu, kai ji pareikalavo nuo
mos už butą.

Vyras ginasi, kad to neda
ręs. Bet moteriškė sako, jog 
ji galinti parodyti ir mėlynas 
vietas nito sumušimo. Teisėjas 
patvarko, kad vyras turi už 
butą sumokėti užvilktą nuo-

nę i pasakyti. Gražiųjų panelių 
byla čia ir sukliuvo. Teko tar
dymą atidėti kitam kartui.

Tą patį ‘ vakarą “Kapitol” 
svetainėje Valstybės Teatro ar
tistai vaidino P. Vaičiūno pen
kių veiksnių dramą “Liepsno
jančios širdys”. Sumaniau4 ne 
praleisti progos. Kartu su po
nais Pilkais bei Emilija ir Eu
genija Požėlai temis nuvykome 
pamatyti, kaip vaidina Lietu
vos artistai. Man tai buvo pir
mas kartas.

Man įdomu buvo padaryti 
palyginimas. Turiu pasakyti, 
jog vaidybos srityje Amerikos 
lietuviai yra toli pasilikę. Gal 
tai labiausiai dėl to, kad jie 
pastaruoju laiku4 mažai tesirū
pina teatru 
gia koncertus <bei stato ope
retes.

“Kapitol” salė tikrai graži ir 
jauki. Vaidinimas išėjo šau
niai. Kaip yra sakoma, nieko 
nebuvo galima nei pridėti, nei 
atimti.

Trečiadienį išėjau pasivaikš- ■ 
čioti. Netoli geležinkelio sto
ties buvo sukrauta krūva bal
kių. žiūriu4, viena senyva mo
teris ir keturios jaunos mer
gaitės su spataie-kirveliais lu
pa nuo balkių žievę. Manyda
mas, kad jos dirba už atlygi
nimą, aš priėjau prie jų ir pra
dėjau klausinėti. Pasirodė, jog 
jos žievę lupa dėl kuro. Sako, 
žinai, ponuli, kai neturi šu
nies, tai tenka ir su4 kate piu: 
dinti, nors ji tam ir netinka.

Moteriškė pradėjo dejuoti, 
kad sunku gyventi. Sako, tu
rėjau vaikus. Kai kurie jų pa
siliko Rusijoje ir mane visai 
užmiršo. Turiu dar keturias 
dukteris, ale ir jos manimi ne
sirūpina.

Ot, dėl visko sakau, kad gal 
sulauksite geresnių laikų. Nu
mojo moteriškė ranka: sako, 
kur jau ponuli, — jeigu jau 
saulutė nešvietė rytą, tai tuo 
labiau ji nešyjes vakare.

Kiek toliau, paėjęs pamačiau 
tokį vaizdą: nusilpęs nuo val
stybinės pilietis guli purve, o 
draugas stengiasi jį prikelti. 
Matomai, jam tai sunku. Jis 
kreipiasi į mane. Girdi, ponu
li, gal netoli gyveni, — gal ga
lėtumėme jį i parnešti į namus. 
Bet kaip tik tuo laiku priva
žiavo kitas pilietis ir įsisodino 
abu į vežimą.

Tą pačią dieną su p-le Pože- 
laite aplankiau p-lę Jevą Vili
maitę, buvusio kunigo ir di
delio katalikų veikėjo sesutę. 
P-lė Vilimaite yra Šiaulių ku
linarijos kursų vedėja ii’ mo
kytoja. Tiek mokyklos kamba
rys, tiek virtuvė įrengta labai 
moderniškai su artistiškais pa
gražinimais.

Tuoj mus pavaišino su mo
kykloje prirengtais valgiais. 
Mokyklą lanko ir p-lės Emili
joj Poželaitės sesutė, Eugeni
ja. (Ji labai mandagiai mums 
patarnavo.

Kursus lanko labai gražus 
lietuvaičių skaičius. Jų tarpe 
ir chicagietė panelė Lapinskai
tė. Visos linksmos ir dainuo
ja daineles. P-lė Vilimaitė la
bai draugiška ir iškalbi. Ji pu
sėtinai daug žino ir apie Ame
riką bei amerikiečius. Mat, ji 
apie desėtka metų gyveno 
Francijoje ir Šveicarijoje, kur 
suvažiuodavo nemažai ameri
kiečių mokytis. Ji turėjo pro-

2201 W. CERMAK ROAD Kampas Leavitt Street
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEMOS.

tiltai Kalėdų 
VISIEMS

C
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A. & M. KUCHINSKA1
Willow Springs.82nd and Kean Avė

Adomas Bernadišius

Grant Works
itmimmimmmiiiti

P. GALSKIS ir J. KAULINAS

YARD Mrs. ir Mr. Nathan Kanter

Phone Lafayette 3866
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GEORGE CHERNAUSKAS Mutual Liquor Company7021 Stony Island Avenue

kur galėjo 
užkinkytas

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų 
visiems draugams ir kostumeriams

4119 So. Ashland Avenue 
Savininkas Stanley Welicka

6746 So. Ashland Avė 
Tel. Hemlock 6087

Visi sujudo, žiovaudami iki 
pkaso 

akis

kelio j stovyklų

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis ir Naujais 
Melais Visus Draugus, Pažįstamus ir Kostumerius

per penkiasdešimts 
susverdejo įkištoji į

Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų Kalėdų 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

Pažystamiems

Visiems Geriems Draugams Velijame Linksmų 
Švenčių ir Kviečiame Atsilankyti pas mus 

Pėlnyčiomis Žuvies Pasivalgyti.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
— KALĖDŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

nuoširdžiai taria ačiū visiems 
kostumeriamsLinksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų 

Metų Linki Visiems Draugams, Pažįstamiems 
ir Kostumeriams,

—Karas nepasibaigs niekuo
met!—pareiškė Kniubas,, pa
daręs grimasų, kuri, kaip žai
bas, pasirodė ir išnyko jo 
veide.

— tarė Rė
kti dikis.
stovyklų, — 

nusprendė

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems 

Širdingai Linki Savininkė Restorano

1902 So. Western Avenue 
CHICAGO, ILL.

kad juodu vos neplyšo juo
kais, kai tų išsiaiškino. Kas 
liečia gi Sulcimanų ir Nazifų, 
tai juodu turėjo atkeršyti už 
nužudymų los, kurių abu my
lėjo, tokiu budu juodu buvo 
artimesni giminės už tikrus 
brolius.

Nuo pat apgulimo pradžios 
iie dvylika vyrų 
sutemų valandų, 
vai jau pasidaro 
eiti miegoti.

agonijos
jam pasivaidino,

tai į dešinę savo 
veidus, plačiai pra- 

dideles, drumstas

susitikdavo 
kada šaut li
nki i ir turi

iš vienos ir 
dažniau ir 

griuvo vie-

—Niekuomet I 
Nazifas.

Ir nusižiovavo jis, kaip koks 
paniuręs vilkas.

Visi jie 
sispiovė. 
būna, kai 
siskverbia

garų
patruliai
tikėto užpuolimo pirmųsias
užtvaras.

šį vakarų, ginklo broliai, 
susitikę, buvo liūdni. Neper
stojantis lietus, amžinas šal
tis ir kažkoks didžiulis, jiems 
nesuprantamas ilgesvs keistai

Drumstai geltonoj sutemų 
šviesoj kiekvienas jų atrodė 
didžiuliu avikailių ryšuliii, iš 
kurio kyšojo šautuvo vamzdis. 
Kiekvienas iš jų buvo užsi
maukšlinęs karakulio kepurę 
su želiu dugnu.

Tai buvo tarnaujančių bul- 
armijoj makedoniečių

Jie saugojo nuo ne-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

šviesoj, 
vėjui apvalius jį 

įuo debesų, išryškėjo sunkiai 
žiūrimi siluetui kareivių, ku- 
ie stovėjo vienoj krūvoj nc- 
icrtoli, ties krūmais.

— Po velniais! — nusikeikė 
.itas bulgaras.

Jie buvo taip tvirtai įsitiki
nę, kad tai menulis įvedi juos 

spųstus, jog vos begalėjo su- 
.ivaldyli nesušukę.- Nervingas 
tempimas galėjo pavirsti į 
•iksmų dėlto, kad jie, paga- 
iau, susidūrė su pavojum.

Narieas pašnibždom davė 
sakymų šauti. Bet priešų bu- 
?ys, tarsi išgirdęs tų įsakymų 

iššovė pirmas.
— suriko Potrovas, 
kuris nesenai vedė.

TRANAS KAIRĖMS
Savininkas Ashland Tavern

Geriausios Rųšies Alus, Degtinė ir Cigara

16th St. ir 49th Ct 
Phone Cicero 311

Jie išlindo iš žemes — vie
nas, du, trys, visas šešetas — 
į lietų ir tamsų.

Galima buvo pamanyti, kad 
jie išlindo iš vandens — visa 
apylinkė nuo Devanžaroso li
gi Adrianopolio atrodė ištisa 
jura, - tokia ja padarė bai
sios liūtys, kurios be perstojo 
pylė jau visa mėnesį.

Nedrąsus, šėlstančio vėjo 
blaškomi, jie, kaip vėjo ma
lūnai. mojavo savo .ilgomis 
rankomis, žegnojosi, sukinėjo
si lai į kairę 
juodus 
verdami 
akis.

Atstu 
žingsnių 
žemę šaka. Makedoniečiai pa
juko prie duobės, iš kur buvo 
vaduotas šis signalas.

Tai buvo apleistas apkasas. 
Seržantas Narieas su penkiais 
jo valdžion atiduotais karei
viais pasislėpė jame ir signa
lizavo.

šie šeši bulgarai buvo šeše
to makedoniečių bičiuliai. Di- 
plovičius ir Kniubas bičiulia
vosi jau nuo senai. Senasis 
plėšikas Aleksiejus buvo ka
daise teisių profesorium, ku
rio paskaitų klausęsis Narieas. 
Petrovas ir Rėvas pasirodė 
esu taip artimi giminaičiai,

Musų užeigoje visados randasi geros rųšies alus, 
degtinė ir cigarai.

901 West 35th Street

į vienų pusę, į kitų.
—Mes patekome į priešo 

pusę!
šiam pasakymui niekas ne

tikėtų— juk jie tik kų paliko 
senų j į apkasų — jei čia nebu-

anksčiau
—Off!

smogus,
Jis susverdejo, nusitvėręs už 

pilvo, ir nugriuvo, kryptelėjęs 
galvų, tarsi butų

ų piktojo mėnulio įtakos. Jie 
>alingavo galvomis. Kniubas mę 
-ušnibždėjo

Susitikdavo senam apkase, 
kuris niekam daugiau jau ne
tiko. Ten jie susėsdavo vienas 
prieš kitų, atsirėmę nugaro
mis apkaso žemėtos sienos, 
nuleidę kojas į vienų ir tų pa
čių purvo balų. Kalbėdavosi 
negausiais žodžiais, broliškai, 
žiauria, bet ramia veido išrai
ška. Sakydavo: “Karas ilgai 
užsitęs”, “Tenubaudžia Die
vas turkus!”

Po to, daug nesiaiškindami, 
jie imdavo šalia vienas kilo 
galvoti ir tas bendras artimu
mas jų sielas padarydavo kaž
ko kupinas, o galvas — rim
tesnėmis. Pagaliau jie išsiskir
davo, ir abi grupės grįždavo 
į stovyklų, kiekviena savo 
keliu.

šūviai tarškėjo 
antros pusės vis 
dažniau 
nas po kito.

Paskutinis, kuris dar laikė
si ant kojų, ėmė galų gale 
sverdėti ir, pagaliau, taip pat 
išsitiesė ant žemės. Ir pasku
tinę priešmirtinės 
akimirkų 
kad kažkas dejuodamas ištarė 
jo vardų ten, tarp tų, kurie jj 
nukovė. Dejavimai girdėjosi 
abiejose pusėse, paskum ėmė 
nurimti ir pagaliau pasidarė 
visai tylu.

Viskas buvo užgesę ir miri 
kai atvyko būrys, apšvie 

tęs apylinkę deglais.
Dvylika lavonų: ten šeš 

makedoniečiai, čia šeši bulga 
rai... Pagauti prietaringos bai 
mes, fantastiškos legendos a 
pakinti, nei tie, nei kiti negu 
Įėjo rasti 
Abiejų patrulių kareiviai vos, — uždustančiu balsu 

Diplovičius, — mums 
y koja priešas!

Drumstoj mėnulio 
akijusiam

valstybes ženklo —- 
mėnulio išvaizdų, — 
lubas pasikeitusiu 
koks būna pas žmones, kai jie 
rengiasi dainuoti.

- Blogas ženklas, — tarė 
Aleksiejus, užsitarnavęs plė
šikas, turįs didelį prityrimų 
gyvenimo ir mirties dalykuo
se. —- Tai mažas piktasis mė-

JONAS P. EWALDAS
840 WEST 33rd STREET 

Telefonas Yards 2790

vos, lyg šešėliai, mate vieni 
antrus — atsitiktinai, aklom 
apgrabom, vieni kitų nepaži
nę, užmiršę, kad juos jungė 
meilė, nesupratę, kad jie buvo 
broliai, nepažinę, užmiršę ir 
nesupratę, kaip lai visuomet 
Inina karo metu...

ausų. Iškišo galvas iš
Jie ėjo, ėjo, išplėl 

jausdami, kaip lietus užpila 
jų veidus kiekvienų kartų, kai 
tik jie ryžtasi pažvelgti į mė
nulį,

Kas gi tai? Visi dar nema
tyti sargybinio? Jie sustojo. 
Jie paklydo. Tai vis tas mė
nulis kaltas su savo pusiau- 
šviesa, su savo išdavikiškai 
apgaulinga šviesa...

Jie krūptelėjo. Žengė toliau. 
Jie aukštai kėlė kojas, brisda
mi per balų. Jie vengė ir visai 
pagrįstai vengė patrankų šo
vinių išraustų duobių — ne
didelių tvenkinių 
paskęsti arkliais 
vežimas.

Nieko nematyti, 
teisingo kelio ir žengė pirmyn, 
nuleidę galvas.

Staiga šautuvo šūvis.

. I..... . ............................................................................................. ............................................................................ .. , I ■,

itrmitmtnrriirrrrmtiCHARLY WALANTAS
ARCHER BUFFET

4180 Archer Avė

g 4707 SO. HALSTED STREET g.

Ir jis papasakojo legendų 
apie maž,ų piktųjį mėnulį, ku
ris įvairiais netiesioginiais 
budais užmuša visus, į kų jis 
pažvelgia iš aukštybes.

Jie iškėlė galvas ir žvairo
mis pažvelgė į plonų mėnulio 
atplaišų.

—Nereikia menulio erzinti! 
—tarė Potrovas, kuris, nors 
ir turėjo galvoj žilų plaukų, 
buvo jaunavedys. — Vargas 
mums!

—Miego noriu, 
vas gailiai, kaip

—Grįžtam į 
įsakomu balsu 
Aleksiejus.

Jis užkišo savo durtuvų už 
diržų, kuriais buvo apjuostos 
jo kojos. Makedoniečiai ne
nešioja diržų per •juosmenį, 
dėlto savo durtuvus ir medi
nius šaukštus užsikišdavo už 
diržų, kuriais susijuosdavo 
blauzdas.

Makedoniečiai pasišalino iš 
apkaso vienas po kito. Bulga
rai žiurėjo į juos ir gailėjosi, 
kad jie išeina. Paskum, užuot

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

STANLEY B. GERMANTAS
Musų užeigoj visados randasi geros rųšies alus, degtinė 

ir cigarai.
722 West Cermak Road

J. ir A. ZEROLIAI
Musų užeigoje visados randasi geros rųšies alus 

degtinė ir cigarai.
8140 So. Vincennes Avė.

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

PAUL LEASES
Full Line of Men’s Furnishings

3427 So. Halsted Street

STANLEY’S TAVERN
Musų užeigoje visados randasi geros rųšies alus, 

degtine, cigarai ir užkandžiai.

BEATRIČE MICK1AVICH
1745 So. Halsted Street

Linksmų Kalėdų
Visiems!

ir linki visiems lietuviams
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

nuleido galvas, nu- 
Ir kaip visuomet 
melancholija pra- 

į žmonių sielas, jie 
ėmė galvoti, iš pradžių kiek
vienas sau, paskiau balsiai, 
apie paslaptingus daiktus.

—Mėnulis turi priešų turkų 
nuplauto 
tarė Ka- 

balsu,

—Mums reikėjo grįžti į sto-' 
/yklų drauge su makedonie- 
jiais, jie gerai žino kelių.

Jie sustojo laukiamoj po- 
:oj, atkišę į priekį veidus.

—Ech 
štarė

savo eilę taip pat grįžę į sto
vyklų, jie pasiliko apkase.

Kiekvienas svajojo save 
svajas. Seržantas Narieas re
gėjo savo namelį ir savo žmo 
nų, apsivilkusių margu, kaų 
gėlių lysvė, sijonu. Jis regčjc 
liepų alėjų ir auksinę dukre 
lės galvelę.

Jo smakras staiga pašoko j 
Jis atplėšė akis. Jo žvil

gsnis susidūrė su drėgna tam 
sa, o tos tamsos gilumoj biivc 
matyti blizgantieji erdvėj pa 
kibusio menulio briaunos ašt 
rus ašmenys.

Jis pasipurtė. Apie kų ji< 
taip galvojo? Vėlu. Puikiniu 
kas duos velnių.

—Na, vyrai, einame!
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BUTKUS UNDERTAKING CO

raa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-raaa-a
i [Sw 5w i^K tW» /W? /K? /K> ftR* /K» ftRS lW» ffiS Iraaaaaaaaaaaaawaaaaaiaaaai

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

aaa’aaaaTfc-aaaaa'a'aaaaa-aa-aaaaa-j

RITZ DISTRIBUTING CO

Fa^a^a"a^awaaaaraafaaaaaaaa'aa
mrnmimimmmiim

Sa^^i*aaaa^wawMwa^aaYa"ai:te^gK%gKgKgKgKgK^%%^gKgK%%%%^%^

LINKSMŲ KALĖDŲ 1 
ir Laimingų Naiijų Metų

visiems musų rėmėjams 
draugams ir 
pažystamiems 
širdingai linki

Linksmų Kalėdų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

11515-17 Prairie Avė 
Tcl. PULLMAN 5625

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 

Metų visiems draugams 
ir kostumeriams

Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Draugams 

ir Pažystamiems

CHICAGO, ILL.

710 WEST 18-th STREET 
Phone Canal 3161

vėjo nesuplė
šytas Kalėdų Dieduką galima 
rasti visur, kur tik yra meilė,

Bet juk čia turėjo būti pa
sakaitė apie laišką parašytą 
Kalėdų Diedukui? Ar laiškas 
jo visai nepasiekė? Taip, pa
siekė. Ištikrų jų jis pasiekė. Jis 
tol pasiekė Kalėdų Dieduką, 
kol paliko nors mažas sklype
lis to laiško

A. LAPENAS
G. NAKROŠIS

D. ŠEMAITIS

Linksmų'Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

Turi savo knygose šimtus 
tūkstančių vardų nuošird
žių rėmėjų ir su proga su
laukusių Kalėdų Švenčių, 
randa daug malonumo svei
kinti jus, brangios ir bran
gus prieteliai ir palinkėti 
jums geros sveikatos ir ne
užsibaigiančių g y v e nimo 
džiaugsmų.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Savo Kostumeriams, Draugams ir Pažystamiems 

Linki

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų 
Linkime Visiems Draugams ir Kostumeriams 

M. TARUTIS ir L. SHURNAS

Smagiai traškėdamas laiškas 
vėl pradėjo skristi gatve iki 
neįpuolė j rankas susitrauku
sios senelės, kuri sprendžiant 
iš jos baltų plaukų ir raudonų 
skruostų, galėjo būti Kalėdų 
Dieduko žmona.

AUDITORIUM TAVERN 
Jos. ir Priidėncija Rachunai

M. T. KEZES
J. A. KRUKAS

S. KRUKAS

PASVEIKINIMAS NUO 
SEFCIK DAIRY CO.

kuri išbraižė ant
Kalėdų Dieduko 

šiaurėje. Vaikutis 
varpelius rogių,

Savininkas

ROSELAND
BEVERAGE 
COMPANY

NEW CENTURY TAVERN
3149 So. Halsted Street

ĮFrarik M. Valaitis! 
« 1828 Canalport Avė. |

Chicago, III.

man,” sušuko vaikelis ir įspau
dė jį į kišenių, kur laiškas ir 
pasiliko, nes jis jau buvo api
plyšęs po ilgos kelionės.

Ir taip, prisiartinus Kūčių 
Nakčiai, per sniegą, ir per var
pelių skambėjimą, per Kalėdų 
eglaičių žalumą ir išpuoštų 
krautuvių spindėjimą pasirodė 
keturi žmonės.

Viėnas iš jų buvo mažas se
nis, kuris atrodo kaip Kalėdų 
Diedukas. Ir zvienas iš jų bu
vo mažoji senelė, kuri atrodė 
kali) Kalėdų Dieduko žmona. 
Ir vienas buvo žaislų dirbėjas, 
kuris atrodė, kaip vienas iš 
Kalėdų Dieduko pagelbininkų. 
Ir vienas buvo mažas berniu
kas su laišku Kalėdų Diedukui 
rankose.

Kryžkelėje visi šitie keturi 
žmonės susidūrė su vienas ki-

Laiškas Kalėdų Diedukui
Kalėdinė Fantazija

10411 So. Miėhigan Avė. Pullman 9200

Sveikiiidami su Kalėdomis ir Naujais Metais, Norime 
priminti, kad mes ne vien .dirbame elektros, darbus, 
bet musų krautuvėje parduodame viską, elektrišką, 
ant labai lengvų išmokėjimų, ant jūsų elektros bilos.

“Liūdnos Kalėdų,” galvojo 
ši mažutė senelė, prisiminda
ma kaip jos maži sūnus ir duk
relės išaugo ir jau nebetiki Į 
Kalėdų Dieduką ir daugiau ne- 
bekabina kojinių. Ji atidarė 
laišką ir jį perskaitė.

“šis laiškas buvo

H IANKSMŲ KALĖDŲ g
C Visiems Musų Kostumeriams g
< M CENTL1VRE M. FRITZ IR HORBERS MĖGĖJAMS J

gailestingumas ir užuojau- įvairiausiais, skirtingais, ir pa 
O laiškas gali pasiekti jį slaptingais keliais Perdirbo

M. KRAUJELIS
GROCERY AND MEAT MARKET

tu. Visi jie buvo apsikrovę 
gražiais daiktais, taip, kad su
sidūrę, jie labai susimaišė.

“Tai turi būti mažas namu
kas,” tarė senis, tvirčiau ap
glėbdamas ryšulius po ranka.

“Tai bus namukas, kuriame 
yra motina, vaikelis ir du bro
liukai,” tarė senelė, pakelda
ma* maišiuką cukrum apibertų 
saldumynų, kurie iškrito iš jos 
rankų.

“Tai bus namukas • su žva
ke degančia lange,” tarė žais
lų dirbėjas, kuris rankose tvir
tai laikė savo gražiausią No
jaus arką, kad iš jos neišbir
tų nesuskaitomi gyvulėliai.

“Tai bus namukas, kuriame 
Vaikelis parašė laišką Kalėdų 
Diedukui,” tarė berniukas, ku-

4179-83 Archer Avė
Kampas Richmond St.

Tel. Lafayette 3171

J. MAKUTĖNAS
Musų užeigoje galima gauti geros ir pigios degtinės 

dėl parių.
3464 So. Lituanica Avenue

« THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.
jg Petrausko Rūbų krautuvė
į 3312 SO. HALSTED STREET 
įjj Phone Boulevard 1162

I 3135-7 So. Halsted St. Tel. Victory 6172 g
Hu M** R

& Linksmų Kalėdų ir Laiminį
S gų Naujų Metų visiems g 

savo kostumeriams, ;g 
draugams ir »

S pažystamiems g
8 širdingai linki

skirtas 
man,” ji tarė beskaitydama; 
bet laiškas Kalėdų Diedukui 
dar nepabaigė kelionę. Ne, to
li gražu dar nepabaigė. Glau
džiai tarp lapų laikydamas sa
vo kalėdinę paslaptį, laiškas 
skubėjo su vėju ir taip besku
bėdamas įkrito j krepšį žaislų 
dirbėjo, kuris ėjo namo iš dir
btuvės.

Krepšis buvo pilnas gudriai 
išpiaustytų medinių gyvulėlių, 
ir kareiviukų, ir mažų lėliukių 
ir mažų lėkštučių.

“Nuobodžios Kalėdos!” žais
lų dirbėjas urzgė sau po usnis 
kai sučiupęs laiškutį spraudė 
jį į krepšo vidų: bet laiškai 
Kalėdų Diedukui dar nenorėjo 
pasiduoti.

Jis išlėkė iš žaislų dirbėjo 
krepšio ir šokinėdamas, strik
čiodamas, kaip žvirbliukas, įlė
kė tiesiai į veidą kito mažo 
vaikelio, kuris sau vienas pa
mažu slinko pro išpuoštus ka
lėdiniais gražumais krautuvių 
langus.

šis antras vaikelis rinkosi 
dovanas, kurių jis dar netu
rėjo. Mat, jis tikėjo, kad dar 
gaus daug dovanų, nors ir taip 
turėjo daug žaislų ir jam bu
vo sunku pamatyti to, ko jis 
neturėjo. Bet jis mokėjo skai
tyti ir jis perskaitė visus žod
žius laiške Kalėdų Diedukui.

šiitas laiškas. buvo slvii tas

Tarp musų turto mes norime turėti tą 
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 C0.
1602-04 So. Union Avė

ris nešė glėbyje visus savo ge
riausius žaislus, tuos žaislus, 
kuriuos jis labinusiai norėtų 
pasilaikyti.

“žiūrėkit, štai namukas, ku
rio mes ieškome!” sušuko vi
si keturių pamatę žvakę, kurią 
Vaikelis padėjo lange, nušvie
čiančią jiems takelį į namo 
duris.

35-TH ST. BEER GARDEN

JACOB MASKOLIŪNAS
817 West 35th Street

Chicago, III. Tol. Yards 3692

Linksmų Žiemos Švenčių, Kalėdų ir Laimingų Naujų S 
Jg Metų Linkime visiems1 Draugams Ir Kostumeriams OS

MIM M 

UimiTUREI 
3222-24-26 So. Halsted Street 

TEL. VICTORY 4226 — CHICAGO, ILL.
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

I
 Juozas Balsevicis

Ilardvvare, Paints, Oils, 
Glass, Warnishes and

Plumbing Supplies

2325 S. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

Chicago, III.

Vaikutis netikėjo, kad jo 
laiškas bus atsakytas, vienok 
jis jį rašė. Kalėdos buvo neto
li ir langus jau buvo aptrau
kusi Šalna, 
jų vaizdus 
krašto, toli 
jau girdėjo 
tokių pat rogių, kokiomis Ka
lėdų Diedukas važinėja. Jis ma
tė krautuves pilnas žaislų ir 
tokių gražių daiktų-daiktelių, 
kuriuos tiek daug žmonių pir
ko ir kuriais jis taip dažnai 
gėrėjosi.

Taip vaikelis rašė laišką, ra
šė pats vienas, ir štai ką jis 
laiške pasakė:

“Brangus Kalėdų Diedukas.
“Prašau tavęs, kad tu ne

pravažiuotum musų namo Kū
čių Naktį. Tai yra mažiukas 
namas. Jame gyvenu aš ir ma
ma ir tnano du broliukai. Tu 
namuką pažinsi Iš žvakės, ku
ri degs lange. Nepamiršk at
nešti mums dovanėlių. Nepa
mirši, ha?”

Po to vaikelis sulankstė lai
šką ir padėjo ji prie durų 
slenksčio, iš kur dvelktelėjęs 
vėjas nunešė jį su savimi.

Pasišokinėdamas, strikčioda
mas laiškas Kalėdų Diedukui 
linksmai skrido gatvėmis iki 
nenukrito prie lazdos vieno 
mažiuko, barzdote senio, kuris 
dėl to ir atrodė kaip Kalėdų 
Diedukas. Bet tas senis taip
gi atrodė labai rustus.

“Bereikalingas Kalėdos!” tas 
senis sau murmėjo, galvoda
mas kiek porų batų ir marš
kinių ir kiek dėžių tabako jis 
gaus. Bet jis paėmė laišką ir 
jį perskaitė.

“Tas laiškas buvo skirtas 
man,” jis tarė ir pradėjo jį 
sprausti į jsiputusį kišenių jo 
didelio storo palto. Bet laiš
kas Kalėdų Diedukui dar ne
norėjo pasiduoti. Jis nenorėjo 
netekti laisvės! Jis išspruko 
iš seno rustuolio rankų.

2536-40 W. 63rd StSĮ
Kampas Maplewood Ave.jSt 

Tel. Hemlock 8400 M

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!
& NEW PROCESS BAKING COMPANY t
** Kuchinskai Broliai, Sav. W
H 3401-5 SO. MORGAN ST. S
,3 Phone Boulevard 1048 Zį

Chicago, III. - $

PROGRESS FURMTURE COMPANY į: 
RANDA KALĖDŲ ŠVENTES

GERIAUSIA PROGA
Išreikšti savo didelę, padėką visiems nuoširdžiams 
rėmėjams sykiu ir beesantiems rėmėjams už visas 
privilegijas, kokiomis ši įstaiga lapo prekyboje sėk
minga.

SVEIKINA VISUS SU KALĖDŲ ŠVENTĖM 
ir Linki Daug Laimės ir Pasisekimo 

Jūsų Gyvenime.

A. J. BERZYNSKIS
2555 W. Mrd St Tel. Republic 4544

mmlm mm mm m^b MM M^t MM mm mbAc Mta
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645 W. 18th Street
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LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS! rirroroararroraaararraai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

LIETUVIS 
Laikrodininkas

Atėjo Kalėdos,
Jau užmirštos bėdos,
Jau skamba varpai, 
Atgyja širdies jausmai.
(Iš Naujieną radio kon testo)

Tel. Boulevard 2800
Tel. Republic 9723

ti£ • x , ibį

^Linksmų Kalėdų ir Laiminį 
S gų Naujų Metų visiems g 
| Draugams ir Pažįstamiems® 

| John Karalius | 
g Musų užeigoje visados ran-g 
Sdasi geros rųšies alus, deg-g 
| tinę ir kvepianti cigarai. S 
g 535 W. 32rid St. | 
§ CHICAGO, ILL. f

L Linksmų Kalėdų 8
Visiems! K

Linksmi} Kalėdų 
Visiems!

MAURICE CLOAK SHOP
4726 So. Ashland Avė.

ARCHER and CALIFORNIA 
SUPER SERVICE 

J. SPITLIS, Sav.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Kosiumeriams

« 2415 W. Marųuette
a Road
S Phone Hemlock 6296

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Klijentams

Linkime Visiems savo Draugams ir Kosiumeriams 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

A. JUOZAITIS. D.D.S
3261 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Phone Victory 5048

LINKSMŲ KALĖDŲ
VISIEMS

2324 S. LEAVITT ST 
Chteaž$ nl.

ILL. g

f S. BALIUKAS i
| SIUVĖJAS i 
j 2156 W. 23rd St.

S Phone Canal 4532 i 
CHICAGO, ILL.

3316 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 7314 

Chicago, 111/

VISIEMS »
LINKSMŲ KALĖDŲ IR

LAIMINGŲ S
NAUJŲ METŲ g

ŠIRDINGAI LINKI

Auditorium |
Recreation |

CENTER AND CAFE
3133 So. Halsted St. §

Victory 9163 Chicago, III. S

Linksmų Kalėdų 
Visiems!

4148 Archer Avė
CHICAGO, ILL.

2259 W. 23rd PI. i
CHICAGO, ILL. |

Justin Mackiewich 
mortgage! banker

GEORGE SKOBY
SIUVĖJAS

Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų Kalėdų 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

Pa ž y s tam ien i s... S avini 11 kas
VYRIŠKŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖS

» VISIEMS j®
į LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
l LAIMINGŲ «
j z NAUJŲ METŲ į
g ŠIRDINGAI LINKI g

| Martin’s j
| Restaurant |
į Sav. PETER MUREIKA įį
g 6236 S. Western A v. &
L Tel. Hemlock 9416 $

iw įrW ar®i wWrJWxW'r

BILE PUZAUSKIS
Geriausios rųšies alus, degtinė ir veltui užkandžiai

I
Linksmų Kalėdų ir Laimin-js 
gų Naujų Metų Draugams® 

ir Pažįstamiems 3

W. J. Vaičiūnas |

Taverh |

DOMINICK’S |
Easy to Find-Hard to Leavejs
2301. So. Levitt Avė. i 

CHICAGO

8| Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų Kalėdų §S 
Visiems musų Rėmėjams, Draugams ir įS 

fiS - Pažįstamiems. OS
| A. MASALSKIS i 
S, LAIDOTUVIŲ VEDĖJAS ||

| 3307 Lituahica Avenue g
$įį Tel. Boulevard 4139

827 W. 33rd St., Tel. Boulevard 4823
iį CHICAGO, ILL.
r<irrrrriirorrrrirtr«irrir

5 Linksmų K (dėdu ir Lai- 
mingų Naujų Melų 

visiems draugams ir 
kosiumeriams k

BRIDGEPORT TIN SHOP
STOGDENGTYSTĖ

Plieno Lubos, Guttering, Smoke Stakai, Skylights 
ir Komisus. <

Pataisome ir įstatomo furnaee.
GARL BIRNDORF

3216 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

Linksmų Kalėdų Visiems! M
A.ZALAGĖNAS |

Savininkas »
ZELLON BARBER SHOP «

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kosiumeriams

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

Tel. Boulevard 1389

« 7132 S. Racine Avė. »
| Tel. Radcliffc 939!) g

Tel. CICERO 3724

? J. A. PIKIEL Ę 
j 1818 S. Halsted St. Tel. Canal 5641 į

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Rez. 6515' So. Roclcvv'ell S t

§ LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI- J 
$1 MINGŲ NAUJŲ METŲ J X VISIEMS MUSŲ KOSTU- J M .VIKRIAMS, DRAUGAMS g 
5 IR PAŽYSTAMIEMS g 
g ŠIRDINGAI LINKIME 

Į| Auburn Fancy g 
g Goods Shop «

VVe Do Nic* H#*mstitching įįi 
$ 3108 So. Halsted St. gi

g LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS g
S I. J. ZOLP į
SSt GRABORIUS
i 1646 WEST 46th STREET B
™ Tel. BOULEVARD 5203 IR 8413 s®
g 1327 S. 49th Ct. i

KOPLYČIA DYKAI »S

ri-i rt t i >4 <4 » 44 i t a <■
f*? Širdingi Linkėjimai Sulaukut^i

LINKSMU KALĖDŲ W
■Wi dSu4 ‘įO Visiems Musų Rėmėjams,

Draugams ir Pažystamiems Įg
į BRIDGEPORT TAVERN S

A4444444444444444444^44444! 

g LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS! B

•g, 4050 ARCHER ĄVE. -St
gij z4 Phone Virginia 2121 g

f444444^444'44444“444^^4f44r4S S
 4, SBBHgEgfe ' Širdingi Linkėjimai Sulaukusį

LINKSMŲ KALĖDŲ
■ Visiems Musų Rėmėjams,
B11^jw 'm jįjt Draugams ir Pažystamiems

fi Fl A. J. ZALATORIUS B

r» ♦ a a» n * »»» ♦ a* t»11 m »t, t ti 
LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

Širdingi Liukeįimai Sulaukus Jįjį
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠJ

Visiems Musų Rėmėjams, St
Draugams ir Pažyslamiems. Sį

STOCK YARDS MORTGAGE^
COMPANY §s

I’F.OI’I.ES HANk buii.ding
ijįi ’ 47th St. and Ashland Avė. Chicago, III. Ši

.JOSEPH RY.V1KUS, Manageris. . Št

į GORDON REALTY C0. g
* 809 West 35th Street 5

Tel. Yards 4329 J?
wl H"?
4444'44444444444444444444441

^Linksmų Kalėdų ir Lain\in- 
^gų Naujų Melų linkime vi
ešiems savo Kosiumeriams, 
į Draugams ir Pažįstamiems

jLituanica Taverna 
S 3436 S. Lituanica A v. g 
įį CHICAGO, ILL.




