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išlips, taipjau 
Anglijos daly

Orą biuras pra 
šiemet turėsim*'

' Italai mūšyje sėkmingai nau
dojo kanubles ir jomis padare 
tokį baražą, kokis būdavo tik 
pasauliniame kare.

rėmėjams, 
siems geros

Ne moteris, bet vyras 
yra silpno ji lytis

aliejaus 
reikštų

Fran- 
labai

HILO, Hawaii, gr. 23. — 
Lava iš Mauna Loa ugnaikal- 
nionepaliauja veržtis jau nuo 
lapfcr. 21 d. Ji jau pradeda 
siekti ukius ir nemažai turto 
sunaikino.

čia tapo 
didžiausias ir gra-

WASHINGTON, gr. 2. —Se
natorius Borah paskelbė, kad 
jis, kandidatuosiąs į preziden
tus, jei to nori liberališkieji re- 
publikęnai. Jo tikslas busiąs 
padaryti republikonų partiją li
berališka.

f The First and Greatest Lithuanian Daily in America

ALAMEDA, Cal., gr. 23. — 
Audros Pacifiko vandenyne pri
vertė sugryšti didįjį lėktuvą 
China Clipper atgal į Alameda 
po to, kai jis buvo perskridęs 
jau trečdalį kelio į Honolūlu, 
Hawaii salose.

$215,00^09 kalčdi 
niams pirkiniams

Italija nepatenkinta 
Eden pakėlimu 

i ministerius

Bijodamas Amerikos žmogvagių, ketina 
ramiai apsigyventi Anglijoje ir gal 

! j Ameriką daugiau nebegryš -Ketu 
Pome

STREIKAS PRIEŠ GASOLINO 
TA'KSUS

Anglija organizuoja 
valstybės prieš 

Italiją

Chicago, III., Antradienis, (Sruodžio-December 24 d., 1935

Ethiopai atmušė ita 
l lūs; artinasi prie 

Aksum

Lindberghai Bėga 
iš Amerikos

MASKVA, gr 
atidarytas 
žiausis pasaulyje “Hotel Mase- 
va’, kuris sovietų valdžiai kai
navo 33,000,000 rublių, žinoma, 
jame proletarams, kurie> jį pa
statė gyventi neteks.

DlVINGSTON; Tex., gr. 23. 
—Albert Manade atėjo į alinę, 
kurioj nušovė savo žmoną* su* 
kuria prieš kiek laiko buvo su
sibaręs. Tdipjau nušovė alinės 
savininką, kuris bandė užsisto
ti ir tada pats nusišovė.

Chicagal ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; daug šalčiau.
Vakar 12 vai; dieną tempe

ratūra Chicago j e buvo 28°.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 

4:23. ■

SHELBY, Mont.,' gr. 20. — 
20—Du policistai ir nužiūrimas 
plėšikas liko nušauti persišau- 
dyme pačiame vidurmiestyje.

į.- DESSYE, Ethiopijoj, gr. 23. 
t-Drąsi strategija ir atkaklus' 
mušis su italų avanpostais, nu
galėjo italus ir dabar Ethiopb, esantis. sniegdš nenutirps 
jos kariai yra tik už 35 mylių 
huo šventojo miesto Aksum.

Italai pabėgo palikdami šįm* 
tus užmuštu ^F.dbug karo me-

3,500,000 bedarbių 
dirba prie val

džios darbų r

vien chicagiečiaį 
pirkiniais šiemet 
žiau $215,000,000, 
lė prekyba prieš šventes būda 
vusi' tik geraisiais laikais.

TRENTON, N. J., gr. 23. — 
Bruno Richard Hauptmanri, ku
rio besiartinatis nužudymas 
elektros kėdėj dalinai > privertė 
Lindberghus bėgti iš Amerikos 
į Angliją, šiandie pardonų teis
mui padavė prašymą pasigailė
jimo ir pakeitimo mirties baus
mės. Einant teismo taisyklė
mis, peticijos, turiny s nėra skel
biamas.

Vienas to teismo narių yra 
gubernatorius Hoffman, kurib 
vieši pareiškimai yra labai ne
aiškus. Vieną kartą jis reiš
kia abejonę dėl Hauptmanno 
kaltumo ir sako, kad Lindberg
hų kūdikio pagrobimas tebėra 
neišaiškintas. Kitą gi kartą be 
jokio svyravimo sutinka su teis
mo nuosprendžiu ir paskirtąja 
Hatfptmannui mirties bausme.

Ūkininkai atsisako pristatyti 
valdžiai paskirtas maisto kvo
tas. Naciai net teismais už 
“šalies išdavystę” grūmoja

WASHINGTON, gr. 20. - 
šelpimo administratorius Hop- 
kins sako, kad šiuo laiku prie 
šelpimo darbų dirba arti 2,- 
800,000 bedarbių, o prie kitų 
viešųjų darbų dirba 825,000 dar
bininkų.

' FLINT, Mich, gr. 23. — Jų 
namuose rasti negyvi Lewis 
Wells, 37 m., mažanerio pagel- 
bininkas Fisher Body Corp, ir 
jo žmona Mary, 45 m. Abu ne
gyvi.

NEW YORK, gr. 23. —Mrs. 
Etta Reisman, 35 m., kuri savo 
namų kieme nušovė iš pavydo 
savo vyro sekretorę Miss Vir- 
ginia Seigh, 23 m., liko nuteis
ta nuo 6 iki 12 metų kalėjiman, 
bet bausmė liko suspenduota ir 
ji liko paliuosuota teismo prie
žiūroje.

1 PARYŽIUS, gr. 23. — Itali
jos štabas skelbia, kad italąi 
privertė bėgti 5,000 ethiopų ar
miją beveik po visos dienos 
mitfšio sekmadieny. Mušis įvy
ko ■ šiaurinėje Ethiopijoje ir 
šimtas ethiopų liko užmušta, 
kuomet iš italų pusės tik du 
italai liko užmušti ir 15 sužeis-

DeL ŽIEMOS ŠVEN
ČIŲ. KALĖDŲ NAU
JIENOS NEIŠEIS IR 
NAUJIENŲ OFISAS 
BUS UŽDARYTAS.

Dabar nebelieka jokios abe
jonės, kad ateinantį mėnesį bus 
paskelbtos Italijai 
sankcijos, nors tai ir 
prasiplėtimą karo.

Lavai likimas dabar 
rė abejotinas, tečiaus manoma, 
kad jis įstengs išsilaikyti,

NEWARK, N. J., gr. 23. — 
Du grobikai bandė pagrobti sę- 
ną vietos brangmenų pirki;; 
Wm. Keer. Tai pastebėjo poli
cija ir pradėjo grobikus šau
dyti. Jie betgi pabėgo auto
mobiliu atsišaudydami. Tečiaus 
už kelių blokų paliko automo
bilį, kuriame rastas ir pagrob
tasis žmogus. t

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

CHICAGO.- 
našauja, kad 
šaltas žiemos šventes* Jau šian
die prasidės šalčių; banga, kuri 
neatsileis iki |po švenčių. Snie
go daugiau nebus, bet ir dabar.

CHICAGO.—Apskaitoma, kad 
kalėdiniams 

išleis nema- 
Tokia dide-

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais)

IŠ WCBD. stoties
1080 kilocycles

BERLYNAS, gr. 23. 
rių provincijų ūkininkai 
ranijos, Silezijos, Rytų Prusi-' 
jos ir Požnaniaus—Vakarų Prū
sijos—pradėjo taip nerimauti, 
kad naciai suorganizavo naują 
kampaniją raminimui ir baudi
mui nepaklusniųjų ūkininkų.

Naciai kaltina, kad tų pro
vincijų ūkininkai sabotažu© j a 
valdžios maisto politiką, atsisa
kydami pristatyti valdžiai žem
dirbystės ministerijos nustaty- 
ta% kiekvienam ukiniskui pie
no, bulvių ir kiaulienos kvota?. 
Niekurie ūkininkai esą tą patį 
darą, ką darė Rusijos ūkinin
kai, kai bolševikai atėminėjo H 
jų paskutinį maistą ir vykdė 
savo kolektivizacijos programą.

i Todėl ir1 kovoti tokius ūki
ninkus naciai ruošiasi lygiai to
kiu pat budu, kokį naudojo Ru
sijos bolševikai nugalėjimui 
“kulokų”.

Oficialiai paskelbta, kad Ges
tapo (slaptąjai policijai) liko 
įsakyta stipriai prispausti ūki
ninkus ir išgauti iš jų paskir- 

|tas**maisto < kvotas. Tuos gi 
nepa

liaus kovoję nacius, įsakyta ati
duoti budelių liaudies teismui 
už “šalies išdavystę”— sabota- 

[žavimą valstybės ir jos žmo- 
[nių. Tas teismas, susidedantis 
išimtinai iš nacių, turi teisę 
net ir mirties bausmę skirti. 

. Tik kuomet Rusijos ūkinin
kai, kovodami valdžią, atsisakė 
dirbti laukus, tai to Vokietijoj 
.nėra Dar nėra žymių, kad 
Vokietijos ūkių' produkcija bu
tų kiek nors sumažėjusi. Mais
to trukumas Vokietijoje pasi
reiškė ne dėl sumažėjimo ūkių 
gamybos, bet delei sustabdymo 
importo iš užsienio. Vokietija 
neturi svetimos valiutos, kad 
galėjus užsieny pirktis maistą, 
o savo maisto Vokietija niekad 
neišteko.
.Vokietijos gi ūkininkai atsi

sako prįstatyti valdžiai paskir
tas kvotas del|x), kad valdžia 
už pristatytąjį maistą moka la: 
bai žemas kainas, kuomet kai
nos rinkoje, yrk labai augštos. 

I Bet dėl tos lygiai priežasties 
ir Rusijos ūkininkai buvo pra
dėję kovą su valdžia. Jie tu
rėjo už dyką atidavinėti mais 
tą valdžiai ,kuomet atviroje rin
koje kainos buvo nepaprastai 
augštos, o ir už fabrikų gamy
bos daiktus reikėjo nepaprastai 
brangiai mokėti, bet ir tai ne
galima buvo gauti. Tokia pat 
padėtis dabar darosi Vokieti
joj. Valdžia' pusdykiai atėmi 
nėja maistą, kuomet rinkoje 
maistas yra brangus. Gaminių 
kainos yra augštos, o ir tai no 
visų gaminių galima gauti, neš 
dabar Vokietijos dirbtuvės ga
mina beveik išimtinai tiktai ka 
ro reikmenis. Užsienio valiuta 
irgi sunaudojama tiktai karo 
reikmenų importavimui.

CHICAGO
AUen iš Mayo klinikos, Roches- 
ter, Minn., vėliausiame leidinyje 
“Hygeia” sako, kad nors ir 
tvirtiniama, kad motelis yra 
silpnoji lytis, tečiaus yra kaip 
tik priešingai- 
moteris yra1 ta silpnoji lytis.

Jis įrodymus remia žiniomis 
apie 300,000 žinomų atsitikimų.

Daugiau berniukų gimsta 
negyvais, negu mergaičių; o ir 
daugiau berniukų būna su 
kliautimis, deformuotų ir mirš
ta kūdikystėj.

Moterų našlių yra daugiau 
negu vyrų. Daugiau moterų, 
negu vyrų sulaukia 75 m. am
žiaus. Faktas yra, kad mote 
rys pradeda viršyti vyrus skai
čiumi .virš 55 m. amžiaus.

Vokietijoje jau ir 
ūkininkai pradeda 

nerimauti

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

Naujienų Radio Linki
Visiems Klausytojams 

‘'n ' ' Rėmėjams

Visiems draugams
bendradarbiams ir vi 
valios lietuviams linki

NEW YORK, gr. 23.— Gar- 
susis lakūnas pulk., Charles E. 
Lindbergh su savo žmona ir 
trijų metų sunum Jon beveik 
slapta pabėgo iŠ Amerikos ir 
laivu American Importer anks
ti sekmadienio rytą išplaukė į 
Angliją, kur ketina apsigyventi 
visam laikui, kad turėti . ten 
ramesnį gyvenimą ir kad jų 
vaikas galėtų užaugti normalė
se sąlygose, kurių jie neturi 
Jungt. Valstijose.

Jie tik vieni trys plaukia tu > 
laivu, nes- jie persisamdė visą 
laivą, kad niekas ir- ant laivo 
nedrumstų jų ramybės. Angli
joj bus pabaigoj šio mėhesio* 

Lindberghus privertė bėgti i.š 
Jungt.' Valstijų nepasiliaujan
tys grūmojimai prieš jų kūdi
kio gyvastį, taipgi besiartinan
tis nužudymas elektros kėdėje 
Bruno Hauptmann už pagrobi* 
mą ir nužudymą jų pirmesni© 
kūdikio Charles Augustus, Jr.

Lindberghai galbūt jau hie- 
kad daugiau nebegryš i Ame
riką, norš^d h* beketina-atsi
žadėti Amerikos pilietybės*

Jie nori suteikti progos sav? 
sunui užaugti normalėse sąly 
gose, ku’rių jis neturi Ameri
koje, nes turi būti nuolatos 
prižiūrimas, kad ir jį neištiktų 
nužudytojo broliuko likimas.

Bėgti į Angliją paskatino tai, 
kad jie ypač pastaruoju laiku 
pradėjo gauti daug grūmojan
čių laiškų. Tų laiškų gaunama 
veik kasdie. Taipgi nesenai 
automobilius, kuriuo slaugė ve
žė Simų Jon iš mokyklos, buvo 
sustabdytas gatvėje kito auto
mobilio, iš kurio iššokę žmo
nės greitai nuėmė geliąs kūdi
kio fotografijas ir pabėgo. 
Lindberghai prisibijo, kad ir 
antras jų kūdikis gali būti pa
grobtas ir nužudytas, todėlj ir 
ieško saugesnės sau ir kūdikiui 
vietos užsieny.

Abiejų šalių, Jungt. Valsti
jų ir Anglijos valdžios koope
ravo, kad išlaikyti paslapty 
Lindberghų bėgimą, iš Ameri
kos. Prie to prisidėjo ir laivų 
kompanija. Todėl apie jų pa
bėgimą sužinota tik tada, kada 
jie buvo jau išplaukę.

NAUJIENOS
TKe Lithvianian Daily News 

i ' ■>' ' r '■ ■ •

, Entered as second-class matter Mardh 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

REYKJAVIK, Islandijoj, gr. 
—Visas automobilių judėjimas 
Islandijoj sostinėje ~ apsistojo, 
privatinių automobilių savinin
kams, šoferiams ir busamspa- z 
Skelbus streiką prieš parliamen- 
to projektą pakelti gasolino 
taksus 50 nuoš. Del streiko ne 
galėjo atvykti į parlįamentą ir 
atstovai galutinam balsavimui.

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739. South Halsted' Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

LONDONAS, gr. 23. — Ang
lija deda visas pastangas suor* 
ganizuoti prieš Italiją visas ją 
apsupančias valstybes, kad 
Italiją apsupti geležine gran
dimi. •

Anglijos kfcriuotnenės štabas 
tud-reikk&
cijos Štabu ir išgavo pasižadė
jimą pagelbos kijtų valstybių.

' • ■ v ■' »

Pačios Anglijos kariuomenė 
skubiai reorganizuojama ir mo
torizuojama. Anglija taipjau 
svarsto apie suteikimą didesnės 
savy valdos Egyptui, kad tik jį 
patraukti savo pusėn ir kad ja
me butų galima įrengti Angli
jos kariuomenės bazę.

.RYMAS
yra labai nepatenkinta, kad tau
tų sąjungos šalininkas kapt. 
Anthony Eden tapo pakeltas i 
Anglijos užsienio reikalų minis-! 
tęrius. ,

Nors laikraščiai, ir bando 
kiek galėdami švelniau kalbėti, 
tečiaus visi pripažysta, kad tai 
yra atviras Anglijos įžeidimas 
Italijos.

Kadangi visi laikraščiai yra 
valdžios kontroliuojami, tai jų 
staigus sušvelnėjimas yra reikš
mingas. Matyt, Italijos val
džia pradeda įsitikinti, kad An
glija nejuokauja ir kad todėl 
Italijai ankščiau, ar vėliau teks 
nusileisti. z
Francija tikisi aliejaus sankcijų

PARYŽIUS, gr. 23. - 
sijos konservatoriai yra 
nustebinti kapt. Eden paskiri- 
mu Anglijos užsienio reikalų 
ministeriu. To jie visai nesi
tikėjo. Jie manė, kad ji taip 
stipriai išeitų už tautų sąjun-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

PUBIJSRED BY THE LITHUĄNIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, lUinofe 

Phone CANal 8500

’ Laivas turėjo- išplaukti šeš
tadienio vidurnaktį, bet kelias 
valandas sugaišo belaukiant 
Lindberghų, taip kad laivas iš
plaukė tik 2:53 vai. sekmadie
nio ryte. ' Laivas atplauks į 
Cobh, Airijoj, gruodžio 29 d., 
o j Liverpool, Anglijoj, ‘gruo
džio 30 d., o ant rytojaus, gruo
džio 31 d. bus Manchestery. 
Dar nežinoma kuriame tų uos
tų Lindberghai 
nežinoma kurioj 
jie apsigyvens.

Tik artimiausi 
riai palydėjo juos j palyginamai 
nedidelį laivą. Kiti giminės tik 
tiek žinojo, kad jie ruošiasi va
žiuoti užsienin, bet manė, kad 
važiuos tik pasisvečiuoti ir ne
manė, kad jie ant visados ap
leidžia Ameriką.

Washingtonas nustebęs
WA'SHINGTON, gr. 23. — 

Washingtonas labai nustebo su
žinojęs, kad Lindberghai, pri- 
sibijodaipi Jhnpgyaįgių, j 
apleido Tiirigt. Valstijas ‘i? ke
tina. apsigyventi Anglijoje.

Dagi ir prezidentas Roosevel- 
tas nieko nežinojęs apie šitokį 
Lindberghų sumanymą ir žinia 
apie Lindberghų bėgštą buvusi 
jam “didelis siurprizas”.
Hauptmanas prašo pasigailėk 

/ jimo
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NAUJIENOS, Chicago, III

ADVOKATAIRatkevičienė

CHICriGOfi 1431-1434—Tel. Central 4411-2

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Louis Antanavičius

•i f’?-'i

Frank Bulaw

LIDY

PETRAITIS
Advokatai

Benediktas V aitekunas

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių DirektoriaiKazys Steponavičius
Petras GalskisVincent B. Ambrose

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

choro 
tuviu

po plot 
Seštadie- 
vakare.

2420
arti Westem . Avė. Hemlock 7828

■■

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

Redaktorius P. Bugailiš 
kis. Adresas: ‘

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Narihi.

kad būtų gauta 
* šiffiė' * konkurse

gali btit 
---------- w —v —J 

gydyme tarti tikrų 
ūdytoją kuris 
!ką patyrimą gydy-

Pažįstam kon. V. B. Ambrose 
kaipo žymų kalbėtoją, nųola-. 
tinj kultūrinio darbo ‘dalyvį" 
plačiai išsilavinusį žmogų. Kon. 
V. B. Ambrose yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos Biznio Ko
misijos narys, Sėkmingas kon- 
kursantas, Draugi j on įraše virš 
šimtą naujų narių. Yra davęs 
garbes žodį Draugijai, kad iki

Antanas L. Skirmontas

Kon. ^Petronėje šliužas
Konkursante į)-nia Petronėlė 

šliužas sėkmingai darbubjaši 
naujų narių įtfkšynie, Ji jaU 
gavo apie keturis dešimtis nau
jų narių, iki konkurso' pabai
gos dar apie tiek pat nusita
rusi įrašyti, šiame 'konkurse 
p-nia Šliužas iš'■ moterų kon- 
kursančįų stovi pirmoj vietoj.

Agnės Grakauskienė

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 y. vak. Nedalioj pagal sutarti

Zigmas S. Mickeviče '
Mažai rasime Chicago j e Rie

tuvių, kurie nepažintų' kon. Z. 
S. Mickevičiaus. Seniau gyve
nęs ir biznį varęs \Vest gidėje,

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So, Rockwell SL 
TelephofiAJ Rcnublic 9723

Chicagos Lietuvių Draugijos konkursan- 
tai, kurie sėkmingai darbuojasi naujiems 
nariams gauti — jų darbas pasibaigs ba

landžio 30 d., 1936 m.

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

TėL Kenwood 5107

11 valandai ryto

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE, 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820, 
Namu Tek: Prospect 1030

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir
PStnyčios 6 iki 9.

Telefonas Chnal 1175./ 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas ReOUblic 9600.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. F. EUDEIKIS 
4Č05-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

77 W. Washington St
Suite 1810

Tel. State 4311

YRA PAŠALPOS LfGtfJE. POMIRTINIŲ IR KULTUjtOS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sėkictorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas , J. DEGUTIS, iždininkas -
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius . P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 < 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vilt 
. chronišku Ilgu.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4.V-M) vak vak. Nedl* 

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

, Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. TekVictory 2343 
Dr. Bertash

. 756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted St 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80* 
x ‘ Nedaliomis pagal sutarti.

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

2400 West Madison Street i 
Vak 1 iki. 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brtmswick 0597 '

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 26 metai • 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M.
Gyvenimo vieta 1638 So.> 50 Avė.

• Phone Cicero 8656
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49

Konkursante * p-nia Agnės 
Grųįauškįenė iš moterų kon- 
kursančių/ užima antrą vietą 
pagal įrašytų naujų narių skai
čių, pirma Vieta priklauso po
niai šlįužieilei. P-nia Grakau
skienė 'įrąšg trisdešimt naujų 
narių, /b'St 5iki balandžio 30 d., 
tai yra iki konkurso pabaigos 
įrašys tiek, 
naujų narių 
nčlndžiai? kaip penkias dešim

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietu

7 iki 8 vak Nedėl.nuo 10 iki 12
Reu Teleohone PLAZA 2400

kurso 
ręs sekamą šimtą išlyginti

h Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”■ /g. •<1 ' • ' ■ ■■ -M' ■ ' / ‘ J r 1 •" I
.Kas gerbia senovę, nori pa
meti savą tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul, 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et- 
nografij ai, archeologijai i ir 
turizmui. .

, Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Tek Office Wenrworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr.. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1—4 no pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomia.

Kon. > Petras Gąlskis> vienas 
iš pirmųjų .Chicagos Lietuvių 
Draugijos organizatorių, Drau
gijoje nuolat., darbuojasi per 
25-kis metus. Jis yra vienas

fcilpnurrte, 
šie meto- 

Nie- 
nes- tukstančfat 

“ ‘ U 
akas sllptnj- 
monljbs per

Chicagos Lietuvių Di^Ugija linki Visiems savo 
konkursantams ir veikėjams praleisti linksmai šią žiemos šven 
tę—Kalėdas.

čia kitas konkursantas, ku
ris įrašė lygų tuziną naujų na
rių, tai Antanas L. Skirmon- 
tas, Harvey, III. Kon, Skirmon- 
to- kvota taipgi yra — dvide
šimt penki nauji nariai. Va- 
tlinasį musų Antanas būtinai 
turi gauti dar tryliką naujų 
narių. Well, tokiam darbštuo- 
liuį kaip musų 'Skirmontas, tas

Konkursantas Kazys Stepo
navičius, muzikas, “Pirmyn” 

vedėjas, Chicagos Lie- 
Draugijon įrašė virš 
naujų narių. Iki kon- 
užbaigos rimtai husitą-

A.LDavidonis, M.D.
4910 S. Miehigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

' nuo 9 Dd 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
--------- --- ------------AM.MTOV.------ <. 1.......................... ?

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palehgvins akių itempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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 Republlr 7868

•>' - •. —i- k^.. a ........ ..

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKtj 
YARds 1741—1742 

< F. EUDEIKIS ..

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO. ILL. ’ 
OFISO VALANDOS:

Nuo* 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vAk 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

----- J v., ................. - ...a .. -----------.

vįiy Draugiją, Kon» Vaitekūnas 
sako, kkd jis iki konkursas pą- 
sibaigs ' turės įrašęs nemažiau’ 
Šimtą narių. Gero jam pasise
kimo.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cičėro . 'Phone Cicero, 2109

iš seniausių narių konkursantų 
Draugijoje, .taipgi dar tu'o. skj* 
riasi nuo kitų visų kohkursatb 
tų, kad jis tik vienas turi bar?< 
dą,. tas paįvairina < musų kon
kursantų sąstato išvaizdą, Kon* 
P. Galskis šiame konkurse įra
šė naujų narių per penkias
dešimtis, o iki, konkurso pa
baigos nusitaręs pasiekti ,šim-

KL Jurgelionis
• ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai?

Miesto ofisas <■
* 10 No.. Clark St, 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Rooin 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Ate. 
namų TeL: — Hyde Park 3395-> Kon. Frank Bu'iaw, “Naujie

nų” reporteris, iš jo rašto mes 
visi jį gerai pažįstam. Yra 
Sėkmingas Chicagos Lietuvių 
Draugijos konjkųi^ąntąs^ gavo 

virš šimtą naujų narių 
>Dtadgijon, o iki konkurso pa- 
yBaigos nusitaręs būtinai už-' 
į baigti antrąją šimtą.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 _N. Dearborn St
Kamb. ____ ____ _ -
Namų ofisas—8323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310. ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pągal sutarties.
' . • ;1 U ■

...................  , ■!. liete ■

KITATAUČIAI
Dr. Heržman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tek Canal 3110
v Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 at Central 7464

Kon. Louis Antanavičius dvy^ 
lika naujų narių įrašė ir dar 
trylika turi įrašyti, tai jo kvo
ta šiame konkurse. Neabejoju, 
kad p. Antanavičius savo kvo
tą išlygins* su? kaupU. Lauksi
me. ■7” .■ •;, : ' . , ’

Magdelen

Petras Martihkkitis 
(Senas Petras)

Seną Petrą pažįsta veik visi 
Chicagos lietuviai, jo trumpas 
žinias iš lietuvių gyveninio 
skaitome nuolat “Naujieno 
se”. Yra Chicagos Lietuvių 
Draugijos aktyvus konkursai* 
tas,, iki šiam laikui yra / įra
šęs ;į Chicagos Lietuvių Drau
giją šimtą šešioliką naujų na
rių. Iki konkurso pabaigos 

* fnusitaręs sekamą šimtą išly-

Tai zsenų gerų laikų artistas, 
taip sakant, lietdvių teatro tė
vas. Musų konkursantas B. 
Vaitekūnas ne tiktai seniau, 
bet ir dabz^r ,gąjįk,g-ęrąr vaidin
ti, nors savo amįsiu ir ne jau
nuolis. Ne vien geras vaidin
tojas yra p. Vaitekūnas,' bet 
kartu geras konkursantas, jis 
jau spėjo įrašyti tris dešimtis 
naujų narių į Chicagos Lietu- nieko nereiškia

Kon. p-nia M. Ratkevičienė 
įrašė Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon dvylika naujų narių, iki 
konkurso pabaigos yra davusi 
garbės žodį, kad įrašys dar try
lika nariųf kad iš viso suda
rius skaitlihę dvidašimtls 
penkis narius. Neąbėjojam, kad 
p-nia 
duotą žodį išlaikys

nariams, konkurso pabaigos dar kitą 
šimtą įrašysiąs.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 59X4 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nUo 2 iki 4. nuo 1 
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.

Chicagos Lietuvių Draugijos jubiliejinis Konkursas eina, 1 
baigsis balandžio 30 d. Draugijon priimami vyrai ir moterys nuo | 
15 iki 48 m. amžiaus. Pašalpa ligoje trijų skyrių—$6, $10 ir ■ j 
$16. per savaitę. Pomirtinė $200 *‘cash”, palaidojimo reikalams | 
dar išleidžia $50 extra. Mėnesinis mokestis 50c, 75c, $1.25, nė- | 
ra netikėtų mokesčių nei bausmių. Chicagos Lietuvių Draugija J 
yra po priežiūra Illinois valstijos apdraudos departamento. Pir- j 
ma lietuvių organizacija IlUnois valstijoje, kuri tvarkosi pagal | 
Mutual Benefit Association principą.

Chicagos ir apylinkių lietuviai, esate kviečiami rašytis į 
Chicagos Lietuvių Draugiją—rašykitės per musų konkursantus 
arba atvykite tiesiai į Draugijos, ofisą bile pirmadienį arba ket
virtadienį, ofisas atidaras visą dieną—nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Taipgi sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. p. p.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ., 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 Wėšt 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

■ ' > - ‘ 1 ; • ____________ :______________ 1:__ 1________ ___ :_________ :__

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
•’ TĖVAS

DR. G. SERNER
LIETUVIS z 

Tel. Yards 1829
>■ Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentisial

J. F. RAIŽIUS
668 West 18tą Street •.v-7? Phone Canal 6174

S. MrŠKUbAS. ■ ■ V " < r
718 West 18t{i Street ■ ■ ’ ' Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street • Phbhes Boulevard 5203-8418

- r - -.... -■ < s.—« l..»..............................................................................

D R. MONTVIDAS, Dr-jos DaktdrasrK, GŲGIS, Dr-jos Advokatas. J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dVi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

' Čia -pažymėtu laiku. .
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street. f • ______ * K.. . ’ Telefonas Canal 0117

S. C. LACHAVICZ
42-44 Eas t 108lh S t. TėL Pullman 1270 arba Canal 2515

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue ' Phone Lafayette 8572Dykai Pasiteira

vimas ir Rodą
Nežiūrint kaip atkakli-! ar užsertCjua 

jusi) lisra nebūti), arba jeigu jus negavo
te geidžianti) pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudotl -

DR, ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, herViAktime, 

šlapumo it* kroniSkose lig'ose, 
drti duoda pageidaujamas pasekmes, 
kns 'hetni'Btt; miliųstl 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi 

Syphtlis. gortorhea ir V” 
piašv yra .tfekrt - svarbiausioj . 
laimčs. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dčl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

7 I.BNOVAS ‘ IStfOKfiJIMAS 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

•. . . prieinamas.
Mokykite kiek gali tp Jalkė gydymo. 

Susitarimas gali būt Jehgvai padalytas 
ir nereikCs apleisti' savo sveikatų dėl 
stokOA pinigų. Tiikstrtnčiai 7?7 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
ktirlš specializuojasi gydyi 
ligų., ' • Pasirinkit gyi‘ 
dadgeilo inotų 
me tų ligų. ,

LABOhATOrttJbS fgzAminacija 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

85 slMe‘

KiKmlmb Kambariai 'dM Vyrų—506. 
Dėl Moterų—5Q8. 

offiso Valandos: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

niais nrto 10 ryte iki 8 vali
Nedaliomis nuo 10 ryto( iki 12 po plet.

Paimkit elevatorių iki 6 aukšto. > 
Jis veikla Ir Nekėliomis. ~

turi
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NAUJIENOS, Chicągo. Hl

sulaulnelei švenčiausiai

LINKSMŲ KALĖDŲS PADAUŽŲ FILOSOFU

Padaužų RespublikaVisa

B /K? /K>i 1^8?/Kt/R? iwt i^Kt iRt iwt ^85i®5» AS ASt i5ę»JKi1R61 flKI ^K> flK AR AR

as ir vai

mes reiškiaBaigdami senuosius metus

Perdirbimo fabrikas

me
žodžių prasmėjmingi nes mes pilniausioj

sakome

Laimingą

JŪSŲ
pagonę, padary

ROOSEVELT
FURNITURE CO. Ine

M. Pi Jpvarauskas. ir J* P. Beftiuiį, Savininkai

»• Mfe Jpft JKf< Rfį Hfį/Wį

PROSPECT 3400

Kalėdos
CHICAGO, ILL.TEL. LAF. 4404

KALENDORIAI

visai

kad tų užsigavai, 
nes rytoj trejos

Ir kadangi laikraščiai rašo, 
buk paskilbusis snipas Kazys 
Pilėnas pagelbėjęs Strimaičiu‘1,

sudėjo ii 
kas $100

progresistų 
klėrika

GERB. LIETUVIAI

pastaba. - 
d Padaužo 
eskaito “T<

sužinoti šito šnipo 
gauti jo patąrnavb,

juras audros neužklupo, 
turėjo būti ramu ir visa- 
sviete. Reiškia, Vaitkus ty- 
neskrido ir tyčia kaltino

Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą. Pasiskubinkite, ba Vėliaus, 
negausite.

Pabūgo... Jokio vyro ne

yra nesikišti 
tik į fiziologi

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

— Jėzus 
šventas! — 
ir puolė gelbėti. f

Tai vis dėl tos paleistu- 
atsipeikėjusi tarė Kebe#

— Kad ne ji, aš nebu

Padaužos jokiu budu nenori 
atsilikti. Ką kiti daro, tų ir 
mes norime padaryti.

Kadangi Susivienijimas da
bar renka savo viršininkus, tad 
ir mes norime išstatyti savo 
sleitą. Turime labai daug viso
kių kandidatų: sandariečių, tau
tininkų, fašistų, 
radikalų, anarchistų

WESTERN COAL and SUPPLY C0MPANY 
4916 So. Western Avenue ' 

, J. MOSCIPAN. prez.
Patarimus sdel kuro suteikiame bė jokio atlyginimo arba obligacijų.

______ ____ ■ : __ _____j..: A j:..:.... i :__ ____L____ _______ £__ ___ ________ ____,

\ _ Tai, sakau, gėdos neturė
jimas! '

Kebekliene vėl užlipo ant kė
dės ir tęsė eglaitės puošimą. 
Cibukiene surado ir gražųjį Bet- 
lejaus stainelės paveiksluką, Ji 
siekė jį

Vinikui ir Vi taičiui užgirti “Sar
gybos Komiteto” sleitą, o ki
ti dar spėlioja, kad jis ir dir
bąs dar už tą sleitą, tai mes 
norėtume 
adresą ir

Policmeisterio
Man stebėtina, 
kurie viską žino, 
vynės”. Ten rasite iš viso še
šis mažiukus skelbimus, tarp 
kurių nominacijų laike atsira
do ir šitokis skelbimas:-

Visi kandidatai 
kampanijos fondą - 
kas $200, o vienas net $400. 
Kaip matote, iš septynių kan
didatų susidarydavo pusėtina* 
pinigų suma. Sekretorius, ku
ris samdydavo raštinės ir spau
stuvės darbininkus, pareikšda
vo jiems: “Visi neteksite džia- 
bų, jei tautiškasis sleitas pra
laimėsi todėl visi turite duoti 
pinigų kampanijai”. Ir darbi- 

1 ninkai sudėdavo nemaža pini-, 
gų. Tapdavo nutarta, kad kam
panijos literatūroj turi garsio- 
tis sandarietiškieji, tautiškieji, 
fašistiškieji ir klerikališkieji 
biznieriai, kas irgi papildyda
vo kampanijos fondą. Reiškia, 
pinigų nestokuodavo, b dar tu
rint visų narių adresui ir or 
ganą savo kontrolėj, lengvi 
būdavo vesti propogandą ii 
tautiškąjį sleitą.

šitas senoviškas Padaužų Su 
si vienijimo metodas

‘į paduoti Kebeklienei. 
kuri tUo p'ačįu laiku ir žibu
čius kabinėjo ir dar sykį žvilg
telėjo į langą. Kaiįi tai vieną; 
jos koja paspruko nuo kėdės. 
Bandydama j ką nors atsirem
ti, griebė vieną ranką už eg
laitės, kurią nuvertė ir pati 
nupuolė ant pilvo. ... «-*'

Marija, Juozapai 
sušuko CibUkienū

3315 SO. HALSTED ST
Tek. Yards 1546 <

Padaužų industrializacijos de
partamentas turi labai sena, 
vienok nepaprastai veiklų fa
briką žmonių perdirbimui. Kad 
niekas neapsigautų ir nemany
tų, kad tai yra feikas, mes iš 
anksto pranešame, kad orderių 
neimame seną žmęgų padary 
ti jaunu, jauną senu, moterį 
vyru arba vyrą moterim. Mu
sų specialybė 
anatomiją, o

Mes galime
ti krikščioniu, krikščionį bėdie 
viu, bedievį socialistu, anar
chistu, bolševiku, sklokininkd 
sandariečiu, tautininku, fašis

(ĮI EEVS TAVERN
Savininkai A. RUZGUS ir VERĄ WALUŠH

tinka civilizuotoms tautoms 
vienok jamė yra nemaža biz 
niškos išminties. Lietuvių Su 
civienijimas galėtų- daug ko iš 
jo pasiskolinti, \

Kaip vesti rinkimų 
kampaniją

vės, 
lienė 
čiau žiūrėjusi pro lahgą.

— Aš sakiau, kad tos eglės 
nereikalingos, žiūrėk 
kų ir visko turiu, o tas egles 
lai žydąi rėdo.z Jie iš to biznį 
daro. .

’ — Na, j^u nekalbėk, nekal
bėk. Sakysi, kad ir bažnyčiose 
žydai biznį daro.-- ,

— Nenoriu su tavimi spory- 
tįs. Matatr, 
Eisiu namo 
.ankstyvos mišios

Jeigu kam nusibosta būti to
kiu, kokiu jis tapo perdirbtas, 
arba atsiranda kokis nors iŠ- 
rokavimas būti kitokiu Jarbaj 
tokiu pat, kokiu jis buvo prieš 
perdirbimą, mes apsiimame or
derį išpildyti. > '

Sampelių turime gyvas ga
lybes. Jie vaikščioja lietuvių 
tarpe ir džiaugiasi tapę kito
kiais, negu seniau buvo. Ka
da jie įpranta į perdirbimo 
procesą ir įgauna drąsos kai- 
teliotis, pastovumo jie nepa
kenčia. \

■Sėkmingai perdirbtų žmonių 
turime tiek daug, kad vien 
tik jų pavardės netilptų j sto
rą knygą, todėl ir. negarsina
me. Kreipkitės asmeniškai dėl 
informacijų į musų misionie
rius ir konsulus.

kur 
arti 
oro

Męs turime tik vieną reika 
lą ir nereikalaujame patąrna 
vimo, o tik patarimo dykai 
nes pinigų mokėti šnipams /ne
išgalime. Lai jis mums pata 
ria, ar dar nevėlu mums sta
tyti savo kandidatus į Susi 
vienijimo uriadninkus.

— 'O kaip? Iš kur . tas vai
kas? ./<'■< / ..< ;

— Ištvirkėlė, žinai. Sako pri
siplakė prie kokio berno. Ka<| 
dar butų jaunas. Sako, du ar 
tris sykius senesnis už ją.' ža
dėjęs vesti, bet kai pa tyrėj kad 
ir su kitais baladuojasi, metė. 
Bene ji pati žino, kas to vaiko 
tėvas. ' ;; ’ z .

1-00 Paintė55c
• 5th - 89c 

Gražios kalėdines dėžutės skirtingų likerių. Pristatome i jūsų namus 
LIQUOR STORE

Tek Boulevard 7258

Pirkite Kalėdoms Maistą ir Gėrimus
— PAS — ■ '

. JOHN SEIBUTIS 
' J 840 S O. HALSTED ST.

Tenais gausite visko, kas tik reikalinga smagiai praleisti žiemos 
šventes. Visokių skanių gėrimų I 
Taipgi visokių rūšių mėsų, šviežių, tuk;

6227 SO. ASHLAND AVENUE 
l CHICAGO, ILL.

— Dagi senis: Juozapa^ no- 
rėjo pabėgti, Gerai, kad arch- 
aniuoląs ' j į persergė j o.

Kebekliene' žvilktelė j o į lan- 
gą ir sustojo dirbusi. Nulipo, 
nuo kėdės ir prisivedė Cibii- 
kienę prie lango. , ■:

— žiūrėk, Stankų duktė ei
ną su vaiku. ' > , 1

Juk ji čia negyvena?
— Negyvena, bet sugrįžo 

pas tėvus. . >'
— O ką, ar nuo vyro pabė-

Suprantama, kad geriausia 
tvarka yra tokią, kur ambi
cingi žmonės nieko nesiklausę 
gali pasiskelbti valdovais, vir
šininkais, činau'ninkais ir va
dais. Už šitokią tvąrką stoja 
ir musų tautininkai.

Bet yra vietų/ kur šitaip da
ryti draudžiama. Vyriausybę ir 
vadus renka žmonės. Socialis
tai ir kiti radikališki ir pažan
gus nariai šitokią tvarką iš
kovojo ir lietuvių . Susivieniji
me. ' ; " '

Tečiaus šit kur keistas da
lykas. Pusėtinai didelis to Su
sivienijimo narių skaitlius, ga
vę teisę rinkti viršininkus, bal
suoja už tautininkus ir sanda- 
riečius, kurie spyrėsi, kad na
rių balsavimas nebūtų rinki
mai, o tik nominacijos, šitie, 
atsiprašant, balsuotojai balsuo
ja už tuos, kurie balsuotojų 
nuosprendžiui nenorėjo pasi 
duoti, bet pasiduoda tik todėl, 
kad šitokią tvarką įsteigė pa
žangieji.

Ir iš to maž-daug aišku, kad 
Susivienijime, kaip, ir visame 
sviete, vergų ir vergijos šali
ninkų dar yra pusėtinas skait
lius. ,

Kada nariai renka načalst 
vą ir kada atsiranda žmonių, 
kurie načalninkais nori tapti, 
jų vardus ir nuopelnus reikia 
išgarsinti nariams, o griekųs 
paslėpti. -

Senovėj Padaužų Rėspulili 
koj reikalas buvo vedamas ši
taip: • u

Susivienijimo sekretorius ii 
organo redaktorius susitardavo 
su kokios nors atstatymo ben
drovės sekretoriumi ir sušauk
davo visokių sandariečiu, tau
tininkų, fašistų ir klerikalų 
konferenciją. Bendrovės ir Su
sivienijimo sekretoriai ir orga
no redaktorius tapdavo paskir
ti vesti rinkimų kampaniją ir 
tautiečių sleitą ir niekinti ir 
šmeižti pažangiųjų kandidatus 
Jie rašydavo, spausdindavo ir 
nariams siuntinėdavo savo kan
didatus begėdiškai giriančių ir 
kitus kandidatus begėdiškai 
niekinančią literatūrą ir tokį 
pat darbą varė per visas savo 
gazietas. Organo redaktorįuc 
nuduodavo nežinąs, kas tą vi 
są daro ir apgailėdavo, kad 
tokie nešvarus dalytai, darosi 
musų brangioj organizacijoj. Gi 
-Susivienijimo sekretorius, pas 
kurį visų narių adresai ras
davosi, tvarkė reikalus* taip, 
kad jie visi šitą tautiškąją li
teratūrą gautų.

Aišku visiems, kad šitam 
tikslui reikėdavo nemažą pini-

orą.
Padaužos yra matę tokių at

sitikimų, kad vienoj gatvės pu
sėj lyja, o antroj ne. Kartais 
New Yorko štefte įvyksta au
dros, pūgos, viesulos, o greti
mame Pennsylvanijos šteite 
ramu ir malonu. Fajermanams 
gali pasitaikyti važiuoti taip 
greitai iš besivejančio lietaus 
arba vėjo, kad šitiedu Dievo 
padarai jokiu būdu neužklups. 
Augštai oras gali būti ir aud 
ringesnis ir vėsesnis, negu že
mai. Neveltui valdžia turi įstei
gusi oro biurus, kuriuose dir
ba speciali mokslą išėję žmo
nės. Nė p. Gegužis, nė p. Vi- 
taitis, net ir pats Padaužų pi- 
nionzų ministeris nežino, kokis 
oras bus rytoj,. arba už kelių 
valahdų. Gi meteorologai neto
li visuomet žino. Ne tik 
jų laivas plaukia, ne tik 
jų stubos, o viso pasaulio 
pasikeitimus jie sužino - ir 
tarimus teikia ir lakūnams, ir 
farmeriams ir kitiems, kuriems 
oro atmainas žinoti yra svar 
bu. Padaužų Užpakalinių Rei
kalų ministeriui sykį pavyko 
pėsčiam pareiti iš Californijos 
| Mahanoy City ir visoj kelio
nėj ne lašas lietaus iš dangaus 
neiškrito. Eiti ėmė.visą vasa-; 
rą. Reiškia, turbut, kad lyjo 
ne sykį tarp Californijos ir 
Pennsylvanijos, nes bulvės bu
tų neaugusios, bet ministeris 
ėjo tais tarpais, kur lietus tuo 
laiku nepataikė.

Pono Gegužio argumęntad 
Vitaičio pateisinimui, jo paties 
žodžiais tariant, yra “tikras 
absurdas, daugiau nieko!”

Gorčius 1 «632.25

Iš širdies tikime, kad Kalėdų Šventės 
bus Jums linksmos ir Naujieji Metai lai-

1® ARCHER AVĖ apd SACRAMENTO
■’    1 • . r— - ‘ - v V.-:'. ■ iv.'- ~ _____ L • •’ ________i < • ■ L L 

buteliuose, vyno, degtines ir alaus. 
....... ':ytų, kiaulienos, -avienos, ver

šienos ir paukštįenos. čionai gausite plgiaus ir didesnį pasirinkimą 
JOHN SEIBUTIS

1840 SO. HALSTED ST.
, . (Kampas 10-ios) ;

Kebekliene, užsijuosusi ilgą 
žiurkstą ant savo storo pilvo, 
užsilipo ant kędės puošti! eg
laitę. Ji turi keturis vaikučius, 
kuriems šitas symbolas yra la
bai reikšmingas. >

Cibukiene atsisėdo ant kitos 
kėdės padavinėti įvairius žibu 
čius. •'•'''v •

.— šitą paveikslėlį bernelio 
Betlejaus stainelėj pakabink 
žemiau, kad vaikai matytų..

-— Kaip pasiknisi, rasi dar 
gražesnį. Ten ir šventas Juo
zapas, ir asilai' ir trys kara
liai ir . žvaigždės gražiau4 nu- 
maliavoti.

— Taigi, sakau, visas svie
tas, švenčia svieto išganytojo gi
mimo dieną.

— Ir kokia garbė buvo'pa.-j

t < ? -'.'y ..&*
'■•"■ f ' ■<>•..■*'.... < . e: :. ” i

Linksmą Kalėdą
Naują Metą!

PIRKITE KALĖDOMS GĖRIMUS PAS 
J. GAUBAS

• ŠTAI KELETAS BARGENŲ:
CALIFORNiA. VYNAS iš bačkos (Port, Muscatel,

Sherry) ....... .........i.......;.....,........ .
MAŽA BAČKUTĖ ALAUS .......... .......

ŠTRAIGĘT BOŲRBON DEGTINĖ
> Kvorta

DISTILLED DRY GIN ........... . ..................

me Jums savo nuoširdžią padėką už malonumą, 
kurį turėjome darant biznį su Jumįš per 
pereitus metus.

IDOI>
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“C a s i m i r P. Palmer
Detective Bureau ' i .
170 Broadway,
New York, N. Y.
Telefonas, Barkley 7-4177

- Naktimis—Academy 2-6325
Biuro savininkas yra pri

tyręs lietuvis detektyvas Ka
zys Pilėnas. Daro vertimoms 
ir patarnauja visokiuose rei
kaluose. Patarimai dykai.”
Ačiū policmeisteriui. — Tie

sa, žmonės turi Visokių reika
lų ir matyti (tas šnipas Pilėnas 
yra nepaprastas žmogus, kad 
jis gali patarnauti vyrams ir 
moterims visokiuose reikaluo-

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. 

CANal 8500 ,

įįį LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
jįįį Visięą|$ Musų Kostumeriams ir Rėmėjams 
SS 1H - linki

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

STANKŪNAS
PHOTOGRAPHER

IŠMAINOME ČEKIUS
Parupinam smulkius' pinigus. — Išrašom 

. Money Orderius. — Gaso ir Elektros
Sąskaitas
— Valandos—

Kasdien — 9:30 ryto iki 6:00 Vakare v
ŠEŠTADIENIAIS, 9:30 iki 7:00 Vakaro

MIDLAND
tmENCY EXCH*NCE

4162 ARCHER AVENUE
(Cutler’s Kepykloj)

DEL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai

— Tai, sakau, svieras pasi
leido. Nė sarmatos, nė gėdos! 
Ir grįžta pas pažįstamus. Pik
tina-visą miestelį.

— Mes Donos turėtume su
sitarti ir vyti ją laukan. Ko
kis pavyzdys, musų vaikams, 
visam miestui ? Ir tą savo bent- 
kartį vedžiojasi gatvėmis lyg 
kokį aūksą.

Ponas S. Gegužis išėjo va- 
javotis prieš Apšvietos; Komi
sijų už poną S. Vitaitį ir pri
kalbėjo gana juokingų dalykų. 
Jeigu jo raštas nelAitų tokis 
ilgas, įdėtumę jį visų Padau
žų skyriuj, štai viena jo Jilo- 
sofija;

-“Juokingiausias dviejų Ap 
švietos Komisijos narių pa
reiškimas, kad “Tėvynės” re
daktorius, nestudijavęs me
teorologijos mokslo, o drį
so savo ginčuose su “Nau
jienomis”, reikale antro 
transatlantinio skridimo, pa
sakyti, kad jam plaukiant 
jūrėmis jisai nepatėmijo jo
kių audrų. Nejaugi reikia 
išeiti kokį nors specialį mok
slų, kad žmogus žiūrėdamas 
į orą galėtai pasakyti ar tai 
audra, ar tyla ? Tikras ab
surdas, daugiau nieko!”
Kaip atsimenate, ponas Vi- 

taitis stengėsi įrodyti - svietui, 
kad jei jam plaukiant laivu 
per
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Pusei metą —__4.00
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Dviem mėnesiams ____1.50
Vienam menesiui .75

Chicago j per išnešiotojus:
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Dviem mėnesiams , 1.00
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triuškinti ir po to ji dar išsilaikė apie vienųoliką metą. 
\ “Žiogsperą Cezaris” (taip Mussolinį vadina Ame

rikos rašytojas George Seldes) irgi sumanė kepurėmis 
užmėtyti etiopus. Tačiau ta jo avantiūra nekažįaip se
kasi. Pasirodė, jog vienu užsimojimu negalima net vi
sai karui neprisįrengusios Etiopijos nukariauti.

Kariaujama jau du mėnęsiai su viršum, ' o etiopai 
nei nemano pasiduoti. Tuo tarpu Italijoje, k&ip prane
ša laikraščiai? dalykai vis eina blogyn. Maistas neįma
nomai pabrąngęs. Kiaušinių tuzinas parsiduoda po 85 
centus; sviesto svaras 75 centai. Kitos gyvenimo

AMERIKOS FARMERIŲ BŪKLĖ

Agrikultūros departamentas paskelbė įdomių davi
nių apie dabartinę Amerikos farmerių būklę. Pasirodo, 
kad šiais metais farmerių pajamos padidėjo dvylika 
nuošimčių. Už savo produktus jie gavo 844 milijonus 
dolerių daugiau nekaip pernai.

Iš viso jų įplaukos per šiuos metus pasieks 8,110 
milijonų dolerių. Tų sumų sudaro šios pajamos: žemės 
ūkio produktai —- 3,400 milijonų dolerių, gyvuliai — 
4,230 milijonų dolerių, atlyginimas farmeriams už su
mažinimų žemės ukib produktų — 480 milijonų dolerių.

Kukurūzai (komai) sudaro stambiausių farmerių 
pajamų. Šiais metais kukuruzų derlius pasiekęs 2,202,- 
852,000 bušelių. Pernykštis derlius lyginosi tik 1,377,- 
126,000 bušelių, šiemet už kukuruzus farmeriai išimsiu 
$1,271,489,000. , .

Kviečių derlius siekius 603,199,000 bušelių. Pajanių 
už kviečius farmeriai turėsiu $505,394,000.

Medvilnės surinkta 10,734,000 gniužtulų, kurių ver
tė siekianti 593,677,000 dolerių.,

Iš visų žemės ūkio prodyktų sumažėjęs tik bulvių 
derlius. Pernai jų buvo prikasta 385,421,000 bušelių, o 
šiemet — 356,406,000 bušelių. Tačiau kainos bulvėms žy
miai pakilo, tad farmerių pajamos ir už bulves esan
čios didesnės. Temai už bulves farmeriai išrinko $180,- 
761,000, o šiemet — $208,713,000.

Farmerių paja$qą padidėja dėl dviejų priežasčių: 
pakilo kainos žemės produktams ir padidinta žeA 
mes plotas sėjai. Pavyzdžiui, prieš kelis metus kviečių 
bušelį buvo galima pirkti už 30 centų, o dabar jo vertė 
siekia 90 centų su viršum. Už kukuruzų bušelį reikia 
mokėti apie 60 centų, rugių — 50 centų su viršum, o 
avižų bušelį :— apie 27 centus.

Agrikultūros departamentas mano, jog 1936 m. far
merių būklė dar labiau pasitaisysianti. Esu kainos že
mės ūkio produktams pakilsiančios, ir tokiu budu far
merių pajamos padidėsiančios. -Be to, busianti padidinta 
ir kvota. Vadinasi, farmeriai galėsiu daugiau įvairių 
produktų užauginti. Išimtis daroma tik bulvėms, 
ir 1936 m. busią auginama mažiau nekaip šiais metais.

žinoma, iš viso to daroma išvada, kad dabartinės 
administracijos politika žymiai pagerinusi farmerių 
būklę. Ir tas pagerėjimas einąs iš metų į metus. Gali
mas daiktas, kad farmeriams dabar geriau gyventi ne
kaip .buvo prieš trejus ar ketverius metus. Tačiau rei
kia neužmiršti, ir to fakto, kad farmeriai šiandien turi 
brangiau mokėti už viską, ką jfe perka mieste. Pabran
go visokios žemės ukiui reikalingos mašinos, drabužiai, 
avalinė ir t. t. Tokiu budu nors farmeriai ir daugiau 
gauna už savo produktus, bet jie daugiau turi ir išmo
kėti. Todėl farmerių būklės pagerėjimas nėra jau taip 
didelis. Iš viso farmeriavimas Amerikoje nebuvo labai 
pelningas. Net ir vadinamais gerais laikais, vidutiniš
kai imant, farmerys per metus uždirbdavo tik apie 
$500.

Kad farmeriai nėra patenkinti dabartine savo būk
le, rodo vieno žurnalo vedami “šiaudiniai balsavimai*’. 
Tais balsavimais bandoma patirti žmonių nusistatymas 
ryšyje su Roosevelto administracijos vedama politika.

Kai tas žurnalas prieš metus su viršum pravedė to
kius balsavimus, tai apie 60 nuošimčių pritarė “naują
ja! dalybai”. Ypač buvo didelis pritarimas tose vietose, 
kame daugiausia farmeriai gyvena. Visai kitoks reika
las yra dabar, šiaudiniai balsavimai rodo, jog tarp far
merių yra pusėtinas nepasitenkinimas. “Naująjai daly
bai” pritarinčių skaičius žymiai sumažėjo, - 
riose vietose nebesudaro nei 50 nuošimčių.

Iš to numanu, kad farmeriai toli-gražu nėra savo 
būkle patenkinti x /

kai ku-

MUSSOLINIO VARGAI

Savo laiku caristinė Rusija išdidžiai pareiškė, jog 
ji japonus kepurėmis užmėtysianti. Tačiau atsitiko kaip 
tik priešingai, — milžiniškai, biurokratiškai ir korup- 
cingai caristinei Rusijai japonai uždavė skaudų sniugįi 
kuris privedė prie 1905 metų revoliucijos. Vargais ne- 

' galais caro valdžiai - pasisekė revoliucinį judėjimą su*

centus; sviesto svaras — 75 centai. Kitos gyvenimo 
reikmenos Irgi labai pabrangusios. Pavyzdžiui, už ang
lies toną reikią mokėti net $30.

Valdžios iždas jau baigiąs išsekti. Valstybės banko 
aukso išteklius pernai siekęs 8,000,000,000 lirų (liros 
vertė amerikoniškais pinigais maždaug yra 8 centai), 
— dabar tas išteklius nusmukęs iki 2,000,000,000 lirų. 
Su tokiais ištekliais Italija nepajėgs ilgai kariauti. Tuo 
tarpu Etiopijoje Betrukus, prasidės lietingas sezonas. 
O per tą sezoną joks karas yra neįmanomas. Jeigu iki 
to laiko karas nebus baigtas; tai Italiją neišvengiamai 
ištiksiąs krachas, , ■ .

O jeigu ekonominis krachas ištiktų, tai vargu Itali
joje beišliktų Mussolinio diktatūra.

Vokietijos karo ruoša:
Viską surašinėja karo 

reikalams

Jokia kita Europoje valstybė 
taip galvatrūkčiais nesiruošia 
karui kaip dabar ruošiasi vo
kiečiai. Karo dirbtuvės dieną 
ir naktį be jokios pertraukos 
dirba. Statomos naujos kareivi
nės. Tiesiami nauji karo reika
lams keliai, sutvarkomi tiltai. 
Statomi išimtinai strateginiams 
tikslams nauji plentai, kuriais 
karui ištikus, eis tik kariuome
nės transportas, visoks kitas 
judėjimas tais keliais bus su
stabdytas, kad nekliudytų karo 
reikalams susisiekimą. Visos 
krašte susisiekimo priemonės 
paimtos atskaiton, ir karo ži
nybos jų - stovis patikrintas. 
Kad, aųtdmobiįĮi^iįj ^ębtįtų labai 
nūsidevėję, jų savininkams sų- 
darytpš yisokios lengvatos nau
jus auto įsigyti. t Kas perka 
naują ' automobilį, veik jokių 
mokesčių pirmais metais ne
moka. Paskui mokesčiai kas
met vis didinami ir pagaliaus 
jie pasidaro tokie dideli, kad 
automobilio savininkui yra jau 
pilnas išskaičiavimas pirkti 
naują automobilį. Arkliai irgi 
visi yra ataskaitoje. Be karo ži
nybos niėkas gerų, arklių nega
li parduoti. Net motorlaiviai ir 
tie yra karo žinybos suskai
čiuoti ir patikrinti kiek jie 
gali tikti karo reikalams. Ir 
čia už senus motorus reikia 
brangesnius mokesčius mokėti,' 
negu už naujus: Tai vis skati
nama pirkti naujus motorus, 
kurie geriau galėtų būti pritai
kinti karo žinybai. .

Paprasti vežimai taip pat ka
ro žinybos visi suregistruoti ir 
patikrinami. Vyrai tinką gink
lus nešioti jau pradedant nuo 
Šešiolikos metų yra karo žiny
bos ataskaitoje. Maistas ir visur 
suskaičiuojamas, prižiūrimas, 
kad niekais neitų, žodžiu, visa 
Vokietija dabar yra virtusi 
lyg karo tvirtove. Į Vokiečius 
sudarė didelio įspūdžio Italams 
sankcijų pritaikinimas, x ta^i jau 
dabar vokiečiai semia sau pa
mokas ir skaičiuoja * kas butų, 
jei su jais taip pasielgtų. x ^Ar 
vieni vokiečiai tęsStų, jei to
kioje padėtyje, atsidurtų kaip 
dabar yra Italai. Jau dabar vi
sokiais budais kaimo gyvento
jai mokomi taupumo, Valgyje 
susilaikymo, kad karui ištikus 
visi butų visokioms nelaimėms 
pasiruošę.

6Q0 Vokietijos šnipų veikia 
Lietuvoje
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Bet ne tik viduje vokiečiai 
Larui ruošiasi. Jie apsupo dau
gelį valstybių šnipais, kurie 
atsidėję teikia, žinias, šie šni
pai ne tik grynai kare žinias 
renka (tai yra daro praneši
mus kiek kur yra kariuomenės, 
kaip ji karui yra pasiruošusi, 
kokie j ij yiujĮai, kurių duodamą

1

Smulki charekteriska), bet taip 
jiat jie turi pranešinėti apie to 
krašto politinę padėtį ir ekono-

■ v 
siunčiami
Vieni jų

minę būklę,
šie šnipai svetur 

įvairiausiais budais 
važiuoja firmų agentų pavida
le, kiti artistais, laikraščių ko
respondentais ir kitokiais ama
tais ir pavadinimais.

Spėjama, kad vien tik Lietu
voje tokių apmokamų vokiečių 
karo šnipų yra per šešis šim-^ 
tus. Jie Čia zuja visur. Mėgina 
į tą darbą įkinkyti ir vietos 
gyventojus, ypač vokiečių tau
tybes, štai vasaros metu “Mai
sto” bendrovės kasininkas stai
ga nusišovė. Daug kas manė, 
kad dėlto A j išbuvo, kad kasa- 
buvo netvarkoje. Bet nepamirš
kim, kad c^uvof Vokiečių tau
tybės ir kad “Maisto” bendro
vė statė Lietuvos kariuomenei 
Visokių produktų...

Taip kasa ir rasta netvarko
je, bet... pastebėta, kad ji bu
vo apvogta visai neseniai 
vokietis prieš mirtį norėjo ap
rūpinti sau Artimus žmones. 
Neseniai Vięil^fffė pasienio paš
te pastebėta, kad visi laiškai 
atplęšami ir llaž kieno skaito
mi. Tenais apsčiai stovėjo Lie
tuvos kariuomenės... Kaip, tik 
norėta pašto viršininkas patik
rinti, padaryti pas jį kratą, jis 
tuoj dingo ir jo daugiau nie
kas nematė. Piniginiai reikalai 
visi rasti tvarkoje. Tam vyrui 
ne pinigas rūpėjo, bet karjškių 
korespondencija. Kartu su tuo 
pašto viršininku dingo ir to 
pašto vienas tarnautojų.., Kar
tais Berlynas greičiau • sužibo 
tokius dalykus? kuridos gali ži
noti tik tęs srities žmonės..,

Vokiečių eksperimentai
Besiruošdami1 karui, vokie

čiai daro ir visokius mėgini
mus. žinoma, ne ant savo kai
lio, bet ant svetimųjų. Du me
tai atgal Prancūzuos nei iš 
šio, nei iš to Paryžiuje staiga 
susirgo daug' žmonių šiltine. 
Sukta galva kas ištiko... šilti
nės bacilos surastos tokioje vie
toje, kur jų neprivalėjo būti, 
būtent, prie metropoliteno bi
lietų prikimo kasos... Jos buvo 
iš Berlyno atgabentos. Lietu
voje irgi metai atgal vienoje 
kariuomenės dalyje staiga su
sirgo šiltine;daug karių, šilti
nės bacilos buvo rastos šuliny
je ir toje vietoje, kur vandenį 
ėmė vien kariai... Berlynui rei
kia patikrinti kaip veikia šilti* 
nes bacilos ir* kaip ilgai jos ga
li išsilaikyti... Juk sakoma, kad 
busimas karas busiąs ne tik 
cheminis, bet ir bakterinis:..

Metai atgal viename Lietu
vos mieste rasta gatvėje sal
dainių; radusis juos valgė ir 
kitus vaišino... visi apsirgo. 
Saldainių kilmė •— Vokietija,., 
Neseniai Vienas" žymus Lį^tu* 
vos jprąmoninį^as^ pargabeno

visi apsirgo.
•— Vokietija...

iš Vokietijos savo vaikams 
žaisliukų. Vienas vaikų neti
kėtai vienų žaisliuką palaižė ir 
greitai mirė. Vokiečiai tokius 
įvykius seka ir tiria kaip jų 
įvairiems bandymams sekasi. 
Tai vis vokiečių karo ruoša... 
bet ne fantaziją! Ne tik plieno 
dirbtuvės kala ginklus, bet ne
mažiau darbuojasi ir įvairios 
cheminės dirbtuvės. 6 apie jas 
vokiečių kariuomenės generali
nis Štabas daug įdopiių dalykų 
galėtų pasakyti! '

Vokiečių karo šnipai privalo 
organizuoti svetur iškeliavę 
pirmoje eilėje vokiečius, jung
ti juos į pusiąu karo slaptas 
organizacijas, kurios' reikalui 
esant neprivalo vengti ir tero
ro. Turėjo Lietuva garsią. Neu- 
mano Sasso bylą. Panašias by
las turėjo sudaryti ' Danija, 
Belgija, dabar Čekoslovakija? 
Estijoje buvo ruošiamas tik 
Šiomis dienomis sukilimas, ku
rio šaknys siekia' Berlyną, nes 
vokiečių užsieniuose gyveną 
agentai, kur gali, turi stengtis 
taip paveikti, kad susidarytų 
jiems palankios vyriausybės, 
ypač Baltijos valstybėse.

,\ v

Nepageidaujamus asmenis 
pašalina iš kelio

Vokiečių karo agentas priva
lo visais budais išgaudyti sau 
nepalankius asmenis, ypač tuos, 
kurie daugiau žino, negu priva
lo žinoti apie vokiečių karo ži
nybos paslaptybes, štai metai 
atgal nužudytas Čekoslovakijo
je žymus vokietis inžinierius, 
kuris daug žinojęs apie vokie
čių ginklavimąsi, žudikai atsi
dūrė Vokietijoje, laimingai sie
ną perbėgo...

Dar šiais metais Vokiečiai 
'.‘pavogė” iš Šveicarijos laikraš
tininką Joakobą ir tik dėka 
pakelto didelio viso pasaulio 
spaudoje triukšmo ir šveicarų 
Vyriausybės padėtų didelių pa
stangų tas laikraštininkas bu
vo atgal. grąžintas, šiais me
tais pavasarį Vokiečiai išsivi- 
liojo pas save iš Kudirkos Nau
miesčio į Širvintą lietuvį Kun- 
caitį. Jį tuoj suėmė ir daugiau 
kaip pusę metų laikė Tilžės ka
lėjime ir tik paskui paleido. 
Antrą išviliotą lietuvį, J. Nor
kūną, itgi apie pusę metų lai
kė Tilžės kalėjime, paskui nu
sivežė į Berlyną ir tenais neva 
teisė ir keliems metams paso
dino į kalėjimą. Už ką ji nu
baudė,' taip niekas ir nežino. 
Tuo pačiu metu Berlyno nacio
nalsocialistai taip sumušė Lie
tuvos atstovybės Berlyne kur
jerį, kad jis greit mirė, štai 
dabar tik kelios dienos atgal 
vokiečiai įsiviliojo į Tilžę Lie
tuvos muitinės pasų kontrolės 
valdininką Kaušą ir tenais su
ėmė. Jo likimo niekas nežino. 
Lietuva ne Šveicarija, pati sa
vo teisių apginti nepajėgia.
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Hitlerininkai stengiasi 
įsitvirtinti Lietuvoje

šituos įvykius didžioji pasau
lio spauda neseka, tai vokiečiai 
drastiškai gali elgtis ir dar vi
sus kurstyti, kad mažutė lietu
vių tauta skriaudžia vokiečius. 
Visi tie suėmimai reikalingi 
vokiečių karo tikslams 
terminalogija tariant, 
laiks nuo laiko reikalingi “lie
žuviai”. Per tuos liežuvius jie 
kai ką išspaudžia, kai ką suži
no 'ir jėi tas liežuvis lieka visai 
nuginkluotas, .tai jį paleidžia, 
bet jei jis pavojingas, tai-jį tei
sia ir deda į Lalėjimą...

Klaipėdos krašte viską daro, 
kas tik reikalinga, jų karo tiks
lams. štai naujoji krašto di
rektorija ■ jau atleidžia visus 
tuos valdininkus, kurie nėra 
patikimi nacionalsocialistų už
gaidoms. - Atleisti visų valsčių 
viršaičiai, nors kai kurie jų vo
kiečiai, bet ne šiandieninio Ber
lyno orientacijos. Vokiečių bu* 
nmietns karo Veiksmams reika
lingi to krašto patikimi valdi
ninkai. Baldžius kartu su bu
vusiu, o. gal ir dabar esamu ko
munistu Surau, stengiasi visa
me Hitleriui patarnauti. Page-

karo 
jiems

giuos pastatyta didžiulė vokie
čių, gimnazija, kuri dabar pus
tuštė stovi, bet čia labai gera 
vieta busimoms vokiečių ka- 
zermems, taigi viena tokia ka- 
zermė po priedanga gimnazijos 
jau Lietuvos teritorijoje stovi. 
I tos gimnazijos statybą dau
giau kaip milijonas ^itų sukiš
ta, žinoma, ta pinigų suma at
plaukė iš Berlyno karo sumų.

Vokiečių pasieniu staiga kai 
kurie vokiečių tautybės žmo
nės Lietuvoje praturtėja ir 
perka sau ukiuę. Tokių ūkių ne
maža yra įsigyta pradedant nuo 
Vystyčio ir baigiant Jurbarku. 
Hitlerio Vokietijai reikalinga, 
kad Lietuvoje jų pasieniu bu
tų patikimų sau asmenų, ramių 
ūkininkų pavidale. Nepąslaptis, 
kad Lietuvos ūkininkų nerima
vimaisA stengėsi pasinaudoti ir 
hitlerininkai.'

Žinoma,, tai labai nemalonu, 
kad Lietuvos vidaus gyvenimas 
suteikia tokių progų, kurias na
cionalsocialistai gali savo tiks
lams panaudoti.

• Angiai naudojasi
Jau seniau esu rašęs,. _ 

Anglai yra užinteresuoti Klai
pėdos kraštu. Jau istorijos taip 
lemta, kad Anglai visur iš pu
siausvyros Iriimi. Tokia jų lai
me, kad jiems tenka ant poli
tikos svarsčių dėti tas mažas 
grūdelis, kuris lemiamai nusve
ria svarstykles ar į vieną ar j 
kitą pusę. Tai ir čia tą pusiau
svyrą norėdami išlaikyti tarp 
SSSR ir Vokietijos, jie nenori, 
kad vokiečiai Klaipėdos krašte 
galutinai prarastų savo įtaką, 
nes tuomet dingtų tas ginčų 
objektas.,.

štai ir Italų šiame kare, kas 
jį laimės-nelaimės, o anglai 
prie visų apystovų išeis laimė
tojai, nors tame kare nedaly
vauja. Jau jie dabar laimi, kad 
Etiopams gali sukišti nusenu
sius įvairius ginklus ir tuo pa
čiu galį pradėti sau .gaminti 
naujus, visai moderniškus. Ka
ro technikos mokslas vietoje 
nestovi: šiandie ką nors naujo 
pasigaminai, o jau žiūrėk rytoj 
nauji išradimai... 
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Budėk, lietuvi! Budėk, darbo 
žmogau! žinok, iki Hitleris sau 
sprando nenusisuks, iki vokie
čių žemėse tarps jo pasėta pik
ta sėkla, iki tol Europoje, kar
tu ir visam pasaulyje, ramybės 
nebus.

Busimam kare lygiai 
kentės — į 
ginklą nešioti, ir tie, kurie jo 
nepakelia, 
suaugę ir maži vaikai, štai' Ita
lų bombos Etiopijoje lygiai vi
sus skina, — ir motinas, ir kū
dikius, ir karius, ir civilius 
žmones.

Neužmirškim, prisiminkim, 
kad šio didžiojo, praeito karo 
metu jokia -kita tauta taip 
skaudžiai nėra nukentėjusi, 
kaip lietuvių tauta ir jos gyve
nama žemė Lietuva. Daug au
kų turėjo Belgai, Serbai, daug 
jų turto žuvo, bet karui pasi
baigus vokiečiai jų kare pra
rastą turtą turėjo atstatyti. O 
Lietuvai kas suteikė pagelbą? 
Ji viena savo pajėgomis atsi
stato ir dar santarvės valsty
bėms turėjd už Klaipėdos kraš
tą primokėti... -

Tat visiems pravartu prisi
minti, kurie tik kalba apie Lie
tuvos pažangą ir ūkį, kad Lie
tuva viena, be kitų pagelbos, 
pakilo iš karo pelenų... O busi
mas karas dar turi būti nuož
mesnis, baisesnis, dar daugiau 
jis prarys turto ir pareikalaus 
žmonių aukų. Budėk, lietuvi! 
Neužmiršk, kad jei ištiks karas

ir vokiečiai briausis į rusų že
mes, tai pirmi karo žuviai pa
sigirs Lietuvos Žemėje... 1

e PARA BELIUM.
XII-12, Lietuva.

AMERIKOS
rULJLEillO

Būtina it labai pagd- 
binga knygeli tiems, ko
rte nori tapti Uos Balta 
piliečiais. Pamokinimai 
apie lios Šalies tvark|» 
apie jos Hrlininkų rin- 

' kimus ir viski kas reika
linga prie {mimo egza- 
meno rasta itoj knygeli] 
lietuvių ir anglų kalbo
mis suralyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. U-L..i 
Siųskite money orderi arba kraana 

tenklelhis.

kad

L visi 
ir tie, kurie sugeba

vyrai ir moters,

Linksmų Kalėdų 
švenčių visiems 
draugams ir 
kostumeriams

J. SAULIS

J. MIKULIS Tavern
| 4845 W. 14th St. j
| Cicero, 111. |

LINKSMI KALĖDŲ' it> g 
■LAmKdŲ' ^ĄV'fŲ- MTrfŲ B

VISIEMS'.

LIBERTY TAVERN
JOE NAGRECKIS, Sav. į 

ir
JOE KAVALIAUSKAS
1401 So. 49th Ct. I

Cicero, Iii. g

Sveikinu visus savo patys 
tarnus, draugus ir 

kostumerius sU
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

Leopoldas J. Burba
BARBERYS

1322 S. Cicero Avė.
Cicero, III. :

Linksmų Kalėdų 
i visiems rėmėjams ir 
1 draugams.

į Josephine Lukas 
[3339 S. Lituanica avę.i 

Chicago, 111.

E LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ S
S • ' NAUJŲ METŲ įZ
KR ‘ ' 1g . Visiems kostumeriams ir pažystamiems A

S Auditorium Restaurant
W JUUA ADĄCKUS
fi 3131 Š. Halsted St.

■ . t ■ "• f
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daktaru

kon

Kerne

Ona Vilienė

matysime vėliau

Mitts

Jonas Sinkus

Urnežis
mu

yiai, daly vau

Antanas Visbaras

kon

3319 LITUANICA 1138

4139

Phone Cicero 2109

Nariai Chicagos ir Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Associacijos.

Sveikina Lietuvišką visuomenę su šventomis 
kalėdomis ir linki visiems Laimingesnių 1936 m.

Lithuanian Buildhig Loan Assoeiation League of Illinois prie ku
rio Susivienijimo priklauso devyniolika (1*9) Lietuviškų Spulkų Vai 
stijos Illinois.

naujų narių įrašė, bet 
dešimties naujų narių 
prisiįrs.

GARSINKITES
NAUJIENOSE'

Išreikšti savo didelę padėką visiems nuoširdiems rėmė 
jams sykiu ir busimiems rėmėjams už visas privilegi 
jas, kokiomis ši įstaiga tapo prekyboje sėkminga.

Arthur Montvidas
A • . ' t • ’ i

Jaunuolis Arthur Montvidas,
, . _ . I (

tai Dr. Montvido sūnūs, dabar 
jis konkuršę
ti negali, mokosi . Illinois Uni 
versitete.

Spulkos pergyveno dideles sunkenybes depresijos laikais ir įver 
tina kantrumą savo narių.

Sveikina visus su
Kalėdų šventėmis

linki
daug laimės ir
Pasisekimo jūsų gyvenime

Bedarbė maloniai baigiasi ir Spulkų Valdybos tiki, kad su pra
džia 1936 metų bus pakankamai darbų, kurie duos galimybės skoli
ninkams atsiteisti su Spulkomis, o ta upy tojams duos progą atidaryti 
naujas taupymo sąskaitas. s ‘

Randa KALĖDŲ ŠVENTES 
Geriausia Proga

Joseph P. Gerčius 
*, i .

/" -r ■ '

P-nas J. P. Gerčius taipgi 
naujas konkursantas, laukiam 
sėkmingos darbo pradžios.

Kontestantė p-nia Ona Vilio
nė dar nedaugiausia naujų na
rių įrašė, bet konkurso vedė- 
jas turi vilti, kad ateityje apS' 
čiai įrašys. Lauksime.

Stasys Rimkus
Kon. Stasys Rimkus, žymus 

dainininkas, neperseniai stojo 
į Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursą. Kokios bus pasek
mės

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Ambrazevičia, pmia Keme- 
šienė, Sinkus ir UrAežis. Sako* 
ma, kad yra laikas miegui, bet 
turi būt laikas ir darbui.

I. BUČERNĖ f 
| 4828 W. 15th St B 
g Cicero 95. §

g Sveiki sulaukę Link-| 
| smų Kaledų ir | 
I Laimingų NaujiĮ | 
a, ' Metų! ' C f 
IVictor Wardžiuke-I 
į viče-Warren I

Petras Giniotis
v

Naujas konkursantas, dar 
tik dabar stojo į konkurso dar* 
bą, pažiūrėsime, kokie bite jo 
darbo rezultatai.

Petras Rasalis
Kon. Petras Rasalis, bridge- 

portietis, jis yra nusitaręs šia 
me konkurse' įrašyti nedaugiau 
nemažiau kaiį> vieną tuziną 
naujų narių. Gerai, Petrai, pa
spausk, dar daug trūksta iki 
tuzino. . ;

Juozas A. Jankus
Kon. Juozas A. Jankūs ti iki 

šiam laikui dar mažą progresą 
konkurso darbe padarė, bet ža
da pasitąisyti; jis taipgi nu
sitaręs-kvotą 25-kių naujų na
rių užpildyti.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams!

Kon. Antanas Visbaras kon
kurse pradėjo darbuotis dar 
neseniai, bet šiokį tokį progre
są padarė./ Iki konkurso pa
baigos nusitaręs 25-kių narių 
kvotą pripildyti.

$ Širdingi Linkę jimai S alau* g 
g kas Linksnių Kalėdų g 
g Visiems Draugams ir Įįį 
S , Pažystamiems

I Charles Ūkelis |
Si ' ■
Į Tavern |
93436 S. Lituanica Av.§ 

CHICAGO, ILL. S

Antanas Marcinkevičius
Dar nesenas konkursantas, 

bet šįek tiek žingsniuoja pir 
myn, iki konkurso pabaigos, 
sako, padarysiąs gerą darbą. 
Lauksime. . -

3222-26 SO. HALSTED STREET
Vieno aukšto baltu priekiu namas. 

KALEDINSKAS, Vedėjas. Tel. VICTORY 4226

Antanas Mikšys
*' / ■* r - •

Jeigu ne liga, tai mu‘aų 
kursantas Antanas Mikšys bu
tų įrašęs nemažai naujų na
rių, bet, deja, jam darbo spė
kas pakirto nesveikata. Kon. 
A. Mikšys laipsniškai eina ge
ryn, sveikata taisosi, gal ne
trukus susilauksim vėl gerą 
darbuotoją į ’kohkursantų ei
les. Laimingos sveikatos!

gos Lietuvių Draugi j on teįrašė. 
Dr. Graičunas žino gerų vai
stų miegaliams darbuotojams, 
— pas ką nyksta spritnuma'j, 
pravartu pasikalbėti 
rusiu

Bridgeporte, o dabar Marųuette 
Parko apylinkėje. Jis energin
gas, apsukrite ir gana suma
nus žmogus biznyje, šiame 
Draugijos konkurse įrašė pu
sėtiną skaičių narių, bet kaip 
dėl tokio darbštuolio kokiu yra 
musų Zigmas, butų kaip ir ma
žai. Well, palauksime, jis, tur
būt, dar pasiprovys, kol 
kursas pasibaigs. Marė Kemešienė 

v «

Nekaltinu ponios M. 
šienės, kad ji mažai darbuoja
si, nors galėtų kur kas daugiau 
veikti, bet.. Pas mus visus 
nors retkarčiais jaunų dienų 
svajonės grįšta... žmonių yra 
sakoma: “Paukščiai margi, pas 
žmones daug keistenybių, o 
gamta už vis įdomiausia. Ąš 
vis turiu viltį, kad p-nia Ke
mešienė dar > šiame konkurse 
pradės daugiau darbuotis.

••'■r GARSINKITES “NAUJIENOSE”

> Walter Neffas
Prašome susipažinti, — čia 

p. Walter Neffas, Westsidės’ 
stambus biznierius. Kiek p. 
Neffas yra stambus biznierius, 
tiek jis yra mažas kdnkursan- 
tas. Vargais negaliais dar iki 
šio laiku šešis narius Draugi- 
jon įrašė. Bet kaip nebūtų, 
kon. Walter Neffas yra “fine” 
žmogus, jis kaip nors iki kon
kurso pabaigos dar kitus še
šis naujus narius įrašys. Dau
giau nesitikiu, bus ir taip ne
maži cudai, jeigu p. Neffas tu
ziną naujų narių įrašys.

Well, musų Jonas Sinkus 
nors veikia “sk>w būt sure”, 
anot žmonių priežodžio. Bet 
turėtų kiek nors daugiau pa
spausti, permažai naujų na-

j Nežinia kodėl, beĮt pas 
sų kon. Urnežį, taip sakant, 
nebėra jokio “pep” konkurso 
dftrŲe. Seniau4 jis buyo spat> 
kuolis, bet dabar , tarsi tūpti 
rengiasi, sparnais savo darbe 
neplasnuoja visai. Gal pasipro
vys, dar palauksime.

MASTER WINI)0W SHADE C0.
S. J. Vondrak tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FlRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Alex Aihbrazevičia
Buvo laikai, kada ir p. Alex 

Ambrazevičia buvo geras dar
buotojas, bet, deja, jam dabar 
didelio kredito negalima duo
ti. šiame konkurse dar tiktai 
aštuonis naujus narius Chica-

Frank Klikna
Musų sumanus konkursan

tas, nors dar pats ne senas 
narys, bet, jau spėjo nemažą 
skaičių naujų narių Draugijon 
įrašyti. Kon. Frank Kliknos 
kvota naujiems nariams įrašy
ti yra nedaugiau'nemažiau kaip 
dvidešimt penki nauji nariai. 
Beveik esu tikras, kad kdn. 
Klikna savo kvotą/užlopys.-- u-

‘Ona Mittskienė
Tai kon. p-nia Ona 

kiene,* nuoširdi Draugijos dar
buotoja. Ji dar nors ir nedaug 

iki dvi- 
tikrais

Progress Furniture 
Company

Susivienijimas Lietuvių Statymo 
ir Skolinimo Bendrovių 

(Lithuanian Building Loan Assoeiation League 
of Illinois)

Antanas LungeviČius 
' l": /

Kon. Antanas LungeviČius, 
tai koh. Juozo A. Jankaus kai
mynas, ne tiktai arti kaipti- 
nystėje gyvena, bet ir savo 
aktyviu darbu mažai skiriasi 
viens nuo antro. Bet yra vil
tis, kad juodu pasiprovys.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. HERMITAGE AVĖ. Phones Yards 1741-1742 

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Phone Canal 2515—-Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 E. 108th STREET Tel. Pulltnan 1270 arba Ganai 2515

J. LIULEVICIUS
4092 ARCHER AVĖ. Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
AVENŲE t . Phone Yards
A, MASALSKIS

: 3307 LITUANICA AVĘNUE Phone Boulevard
i ' A. PETKUS
i 1410 SOUTH 4? COURT Cicero
i J.F.RADŽIUS
p 668 WEST 18th STREET . Phone > CanaI 6174 gf
Į S.M.SKUDAS • • ' j -I
; 718 WEST 18th STREET "Phone Monroe 3377 W

I- I. J.ZOLP
į 1646 WEST 46th STREET Phones Boulevard 5203-84Į3
i ' ; ••■.'"i .

| Miehael 1
į Rockauskas i
I 1534 S. 49th Avė. |
I . .Cicero, III. ■ -,| 

Garsinkites “N-nose”

| Bukite visi sveiki sulaukę 1 
iKALEDŲ ir NAUJŲ-METŲlį

1 T. STONIS I

Petras 'Rozgus
Konkursantas P. Rozgus 

snaudė, ilgai snaudė, bet su
syk išbudo, pusę tuzino nau
jų narių įrašė. Turėtų iš kon- 
kursanto Rozgaus pasimokyti

i .sl

-»A w

*
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Sveikina Kalėdomis 
SLA. kuopas ir 

veikėjus
Bukite sveiki sulaukę Kalė

dų, nes su Kalėdomis baigiasi 
ir bėdos, mano draugai, SLA. 
12 rajono kuopos.

Tiesiu jums, kuopų organi
zatoriai, savo dešinę ir linkiu 
geros sveikatos ir laimės, 1936 
metais prirašyti daug "naujų 
norių ir laimėti aukštą dovaną 
auksiniame konkurse.

Jau prabėgo 3 mėnesiai to 
sunkaus darbo, vaisių betgi ne
daug tesimato. Tikiu, ateityj 
tas darbas bus našesnis ir, to
dėl, iš anksto prašau pranešti 
apie pasekmes.

Dabar vyriausis veikimo se
zonas. Oras šaltas, ko delei vi
si laikosi namuose; prasideda 
vakarėliai, įvairus parengimai, 
sniegos, kuo patariu pasinaudo
ti, jeigu mes norims padvigu
binti savo SLA. šeimą, kad pas
kui galėtumėm su pasididžiavi
mu* švęsti savo auksinį jubilie
jų. '

Dar kartą Merry Christmas, 
and Happy New Year to all!

—K. P. Deveikis,
12-to Rajono Organizatorius.

O a k Forest' Prie
glaudos Lietuvių 

viešas ačiū

Kalėdos ir Muzika
.. ■ . '■ ' .. ■. . 7 , ■' ■ ■ ■

Draugiškas Vakarėlis
': I i . '' ''' 4 i

Tikrai tinkamai šiam laiku; 
Birutė rengia Auditorijoje apa
tinėje mažoje svetainėje links
mą draugišką ^ vakarė! j tikslu 
priimti savo atstovę, būtent 
p-nią Vahiia Byahskienį, kuti 
dalyvavo Lietuvos Kongrese at
stovaudama Birutę ir daug įdo
mumu tame vakare prąpėš. Bi
rute prašo, kad visi rėmėjai 
bei svečiai atsilankytų praleisti 
su birutiečtais linksmai laiką 
bęi išgirsti įdomybių. /

* '

Santaika ir muziką.
Džiaugsmingumas ir dųosnu- 

mas.
šie yra Kalėdinių ' iškilmių : 

tikrieji pamatai. Ar gal kąs' ’ 
nors jsivaizdupti Kalėdas be 
muzikos,—įvairios muzikos, ku^ 
ri prasideda su vaikučių gies
mėmis dienai auštant, ir auga 
iki tos galingos džiaugsmo sim- ' 
fonijos, kurią Kalėdos atneša * 
žmonių širdimis. ...

Lai Kalėdos gyvena šiandien Brorie Dariys atvežė “Birutei” 
ir kiekvieną dieną musų širdy
se,- su muzika, kuri atsiranda 
prakilnesnės, švelnesnėse min-

laišką nuo Lietuvos Univer
siteto choro

Lietuvos Universiteto Chorastyse, didesnėj meilėje musų prisiuntg .<Birutei>. laišk4> ku.
draugijos narių ir turtingos- 
niam džiaugsme, realizavime 
musų begalinių laimių.—Morą.

Iš “Birutės”
Taigi ir visi sveiki -sulaukė

me žiemos sezono linksmų Ka
lėdinių švenčių. Birutė linki 
savo visiems vakarų lankyto
jams, rėmėjams ir patarėjams 
labai linksmai praleisti Kalėdų 
vakarą sutikdami “Kalėdų Se
neli’, o dar linksmiau sutikti 
Naujus 1936 metus. Viso ge
riausio jūsų gyvenime linki vi
sa “Birutė”.

rio tekstas bus skaitomas per 
draugišką vakarėlį šeštadienio 
vakare, Lietuvių Auditorijoje,' 
sausio 4 d., 1936 m. Laišką 
atnešė žinomas operos artiste 
Bronė Darlys, kuri ką tik pa
grįžo iš Lietuvos ir bene ji pa 
ti skaitys tame vakarėlyje. 
Taigi bukim visi šiame vąka- 
rėlyj-e. Lai bus vienas iš įdo 
miausių kokį, kad mes turėjo- 
m°. Jus kviečia jūsų “Birutė”.

—Ten Buvęs.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. f 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

NAUJIENOS, Chicago, III. r
———--h—.

Turtingas-Skurdžius
Kazys Kunzgaila

■ • ■ j-

Tas turtingas skurdžius bu
vo Kazys Kunzgaila, kurį ne
senai “Vilnies” redakcijoje po
licininkas nušovė už priešini
mąsi su ginklu rankose.
* Man jis buvo pažįstamas per 
keletą metų kaipo turtingas 
žmogus, kurs skaitėsi turįs de
šimts ■ tūkstančių. Tai galėjo 
būti tiesa, nes buvo labai šykš
tus, darbo nedirbdavo ir jo ne
ieškojo. Jis sakydavo, kad jam 
užteksią.

Gyveno kur tai Town of 
lake apielink'Sjc beišmente ir 
gindavosi, kad jis dirbąs kokią 
tai mašiną, su kuria bus gali
ma 'važiuoti be gasolino. Daug 
Sykių yra atėjęs pas mano sū
nų ir atsinešęs baksą medinių 
tekiniukų, gal poraj sykių ma
čiau turėjo kokių tai keistų

■ <■

plieninių, tekiniukų ir prašė su-
’ ’ padarytų < planą, o Jjg 

kad prisidėčiau prie jįjį
paus, kad •padarytų planą 
manęs — I " 
to^ mašinos išdirbimo.

Jis ypatingai mėgo eiti į po
litinius ginčus, tvirtai laikyda
masis už komunistų partiją. 
Griežtai buvo ’ nusistatęs prieš 
Vaitkaus skridimą ir prieš’ 
“Naujienas”.

Kada Vaitkus nuskrido, kai> 
tą užklausiau jo nuomonės, tai 
jis man. Atsakė: “Andriulis me
lavo”, šiaip ten viskas OK.

Kad jis buvo netvirto proto 
matome iš to. Vieną kartą pa
prašė manęs papiršliauti. Susė
dome į mano mašiną ir nu va-, 
žiavome į 18-tos apielinkę, o 
kai reikėjo grįžti’,, jis j mašiną 
nebesėdo ir parėjo pėščias.

< > Povilas.

Skelbimai Naujienos** 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingos. <'

Visiems Musų Draugams ir Kostum'eriams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki

Mr. and Mrs. JOKANTAI
TAVERN SAVININKAI

3934 S. ROČKWELL ST.
Tel. Lafayette 5277

*’

UUkL 
PF’

607 W. 63rd STREET *■ 
Tel. Wentworth 2936 
....... H*’

Antradienis, gr. 24 d., 1935

Sveikinu Visus Savo Draugus ir Pažystamus su 
žiemos šventėmis

JUOZAS GRUŠAS
3336 SO. LITUANICA AVENUE 

Tel. Yards 6955
CHICAGO, ILL.

Širdingi Linkėjimai Sulenkus
LINKSMŲ KALĖDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams,
\Draugams ir Pažystamiems

MIKE TARUTIS

as as as as as as as

' NEW CENTURY TAVERN
te 3149 So. Halsted Street Chicago, III. jw

W N ■

B
 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

visiems musų draugams kostumeriams
i Frank Danauskas ir M. Danauskas
1 TAVERN SAVININKAI
K
SS

1346 So. 50th Avė. Tel. Cicero 5571
■ Cicero, III. »

as as9

haįA / dhteA

M

Mes, lietuviai, šios prieglau
dos įnamiai, norime viešdi pa
sveikinti gerbiamo “Naujienų” 
dienraščio leidėjus su šiųmis 
brangiomis metų šventėmis, Ka
lėdomis ir Naujais Metais.

Linkėdami gerbiamam dien
raščiui “Naujienoms” sėkmin
gai ir toliaus darbuotis tarpe 
lietuvių, dėkavojam jo leidė
jams už auką dėl musų. Per iš
tisus metus reguliariai gaunam 
kažną dieną po 14 ekzempliorių 
‘Naujienų”. Tai yra didžiausia 
juka iš “Naujienų”, kokią mes 
galime gauti. Ačiū.

Dar norime pasveikinti su 
šventėmis ir padėkoti visoms 
toms draugijoms ir klubams, 
kurie mus šiais metais aplankė 
ir apdovanojo. Sveikinam ir- 
dėkojam visiems profesiona. 
lams, biznieriams, aukauto 
jams ir rėmėjams, kurie prisi
dėjo ir pagelbėjo gerbiamoms 
draugijoms mus aplankyti ir 
kiek galint apdovanoti ir pa
linksminti gražia muzikale pro
grama ir širdingomis kalbomis.

Todėl baigdami šiuos 1935 
metus vardu visų prieglaudos 
lietuvių tariam širdingiausį mu
sų ačiū ir linkim visiems ge
riausios sveikatos ir laimingos 
darbuotės 
metais.

Jonas 
52, Oak

mtmtmmnmmimį
•H Linksmų Žiemos Švenčių KALĖDŲ '.g
M ■ • • -• —' 1-----— ---visiems rėmėjams, draugams ir 

pažystamiems!

Linksmų žiemos švenčių Kalėdų visiems draugams 
. , ir pacijentams!

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ!

ateinančiais 
Ačiū visiems. 
Rusteika, Inst. 
Forest, III.

1936

Ward

Teisybės Mylėtojų 
Draugystė sveiki

na su žiemos .
šventėmis

Sveikiname visus Teisybės 
Mylėtojų Draugystės narius-es 
su Kalėdų šventėmis ir Naujais 
Metais ir vėliname laimingų pa
sisekimų. Ačiuojame visiems 
teisybiečiams už draugingą san
taiką ir vieningą kooperavimą 
su valdyba -Draugystės reika
luose.

Taip jau sveikiname varde 
musų Draugystės “Naujienų” 
Redakciją ir Administraciją SU 
žiemos šventėmis, dėkodami v# 
prielankų ir mandagų patarnavi
mą, talpinant musų Dr-tės ko
respondencijas ir pranešimus 
1935 metais.

Varde Teisybės Mylėtojų 
Draugystės Valdybos,

Sekretorius St. Narkis.

“Dėl Ubago Pinigų”
Dėl vietos stokos aprašymas 

“Dėl Ubago Pinigų” šiandien 
negalėjo tilpti. Bus pranešta 
vėliau, kada raštas pradės eiti 
per “Naujienas”. y

ARCHER AVENUE FURNITURE C0. į
FELIX KLIMAS 

4140 ARCHER AVENUE

DR. JOHN J. SMETANA
OPTČMETRIST and MFG. OPTICIAN

1801 SO. ASHLAND AVENUE 
Phone fanai 0523. j ? CHICAGO,

J Dearborn Coal Corporation S
W ' 2426 So. Halsted Street Jr
g Calumet 6681—6656 Chicago, III. g

ILLI .1' '’ ’" • '..Sveikinu su- Linksmomis Kalėdomis yisus..g;
savo rėmėjus, draugus, bendradarbius ir į®.prietelius! / g

Charles Genis, Apdraudos Agentas
4917 W. 14th St. Cicero 3059 ®CICERO, ILL. ' g

l. ,‘ 1 111 ’***T,**'’*l*w‘l**’'^******^^*-'’**^*,*‘^«*»*a*»*wawM«^i^e^--e

B Linksnių-Kalėdų ir Laųningų Nąųjų Mejtų, H
Kostumeriams ir Draugams linki savininkas

1 SM

it B. DAILY—Tavern
1022-24 SO. HALSTED STREET
* CHICAGO, ILL. •

™. ...... ... . ' Si

•m-- • - -v........................... ■ ■_ 1............ ' . .

<0

i: '

g Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
M . Musų draugams ir rėmėjamsMusų draugams ir rėmėjams ’ ,z >•

Parkholme Super Service and į
; Greasing Station

MR. and MRS. SHAMET, Savininkai 
16th STREET ir 50th COURT UŽEIGA IR SVETAINE 

1500 S. 49th Avenue Cicero, III
B
A

;; LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
ft visiems rėmėjams, draugams ir 
ft - pažystamiems!

js.w ss

PEOPLES RAKANDŲ
IŠDIRBYSTES

i Kompanijos Krautuvės
7

as as

^LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ^ 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams linki

J. ZIGMONTAS
ir SŪNŪS ' ■ -

1430 So. 50 Ct. Tel. Cicero 3554
B. ZIGMONTAS, Bučernė ir GrosernS

1501 S. 49th Avė. Cicero 5031

—----j................. ........................................................;:---------------- ------- — <•

STAR BAKERY
Savininkas B. STAPONAVICZ

3141 So. Halsted Street
& 8651 Baltimore Avė.

.V: 'JA* •' ' ' - ' ; ' ■' ■ ■ -

Turi savo knygose šimtus tū
kstančių vardų Nuoširdžių 
rėmėjų ir su proga sulauktų __ 
Kalėdų Švenčių, randa daug sį 
malonumo sveikinti Jumis ŠĮ 
brangiosios ir brangus prie- || 
teliai ir palinkėti Jums gerų || 
sveikatų ir neužsibaigiančio ~ 
gyvenimo džiaugsmo.

SS

I
LINKSM KALĖDŲ ir LAIMINGŲ B 
. , NAUJŲ METŲ .

visiems mano draugams, pažystamiemsir -BCiceros “Naujienų” skaitytojams M
FRANK LUKOŠEVICE g1609 So. 50th Avenue Cicero, III. g 

skyrius 1409 So. 49th Avenue w

'A—----------- ---------------------------------------------... ■■ ..... , .—.— n; ...........   , ■ , , i , ■---------------—.............   ;

Širdingi linkėjimai visiems sulaukus g
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAKE LOCKWOOD TAVERN
JOE SLAJUS ir PAUL ATKINSON

5305 West Lake Street

S Tel. Calumet 2173

SS
SS

ir Saginaw 8650

.« 
Sši 
Ss 
Sši M.

DIREKTORIAI IR VALDYRA:

T. KEZES
J. A. KRUKAS
S. KRUKAS

S A. LAPENAS
3 G. NAKROSIS
B D. SEMAITIS

g LINKSMŲ g k
_ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ g g 4179-83 Archer Avė. 

NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ Sg | Tel. Lafayette 3171 -

r-

Tel. Lafayette 3171 -
gi visiems draugams ir geriems rėmėjams, 
i linki

S RAUDONOS ROŽES KLIUBAS S 
m Visus užprašome ant savo Kalėdinio paren-^ 
® gimo r^oj vakare, Lietuvių ŠĮ 

Liuosybės Svetainėje. .. . Šs
Rengimo komitetas B

1-4 >

linki

2536-40 W. 63rd St&s
Tel. Hemlock 8400 įį£ 

CHICAGO, ILL. &S « .B s» »»

Night .and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition I
DS1 Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 

, arba Dulkių, vartokite kėlėt* lagų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins .Pasmagins.
Sale for Iniant ar Adult. At all Druggists. I

ITrilefor Free Eye Bock . Murinę Company, Dept. H. S., Chicago
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THREE IN ONE LOUIS TAVERN

Gerkit ir Reikalaukit

Lietu viikoa 
Dagtini!

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė*

Tek Republic 8402

Pocahantas Mine Run Streened 
6 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

General Motors sharės coino 
our way. ' , v

METINĖS MIRTIES 
C SUKAKTUVĖS

and varied activities 
have sponsor* 

they mušt be Worth-
R. Ęlection, Invitation 

and Review

Kaip buvo Atvaizduotas Jėzaus Gimimas 
. “Stainelčje Betliejaus”.

Sunku butų pasakyti, koks 
yra geriausiai paveikslas, ku
ris atvaizduoja Jėzaus gimimų 
Betliejaus Stainelčje. Tokių 
paveikslų yra daug, daugiau
sia, kaip jau virš pasakyta, 
pirm Italijos renezanso* bet 
jie priklauso primityviam pla
stikinio meno periodui, t. y. 
13-14-tm amžiui.

Pirmieji krikščioniško plas
tikinio meno kūrėjai Jėzų ir 
kitus šventuosius įsivaizdavo 
juodbruviais. Tik daug vėliau 
buvo priimta taisykle, kad Jė
zus nebuvo tamsių plaukui 
kaip ir jo motina, nes tas liesų 
logiška Pienišku ir dvasiniu 
atžvilgiu. Kas svarbiausia, kad 
viduramžiuose tapyboje ne
pasireiškė nė dvasinė, nė fi-

6 MĖNESIU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS'

Third and foųth: let’s re- 
view at ohė glance the event- 
ful history of the 'K R’s who 
this year of 1935, have been 
celebrating their Tenth Anni- 
vėrsary. ‘ t. ’■ ■

- Since the days of high school 
pranks, tKese Lithuanian young 
ladies have been loyal to the 
friėndly K R group. Now, a 
good. number have attained the 
honor and dignity that go with 
university degrees, and some 
vvill soon, receive theirs, \vhile

juje Čikagoje. Visos to pavei
kslo figūros begalo gremėzdiš* 
kos ir be andtominės konstru
kcijos bei semetrijos.

Yra keista, kad didieji daili
ninkai renezanso ir po rene- 
zanso laikui Jėzaus gimimo 
neat vaizduoja. (Michelangelo 
nupiešė tiktai “šventos šeimy
nos” paveikslų. Leonardo Da 
Vinci—motinų su » kūdikėliu*. 
Rembrandfas vaizduoja Jezų- 
kudikėlį bažnyčioje, šis Rem- 
brandt’o ' paveikslas dabar 
randasi Art Institute parodoj 
Čikagoje. Visi didieji senovės 
dailininkai ko ne visus savo 
meno kurinius pašventė reli
gijai, sukurdami šventųjų ti- 
pug, bet mažiausia dėmesio 
kreipė į Jėzaus gimimo istori-

■>' 
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1659 Blue Island Avenue 
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VVilIiam Arbanas Jack Whitehead

WederalSavings 
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Skolinant Pinigus ant Pirmų 

, Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj ■ Vietoj, Ū. S. Government ištaigoj, 
F, B. and L. Ine. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5.000.00, 

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje iimokSjom

2324 S. Leavitt St. TeL Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Thfee? It is foųr! The Sea- 
son’s Greetirigs are also includ- 
ed ih this article. The Season’s 
Gfeetiiigs are cordially exitend-i 
ed by the ■ K R’s to their many 
friends.

The Season^s Greetings first,; 
and secorid: the K R annual 
invitation to the anual dance 
alWays held the early part of 
the new year. This time it 
will be the K R LEAR YEAR 
SHUFFLE, on Saturday even- 
ing, January 11, 1936, in <the 
Viehiia Suite, at the Bismųrck 
Hotel.

Please let us know if we may 
ęxpect you.* In other words, 
RSVP to any K R member. or 
to one of the committee: Aldo
na Yuška, Chaitman, Helen 

ĮBlauzdis, Bernice Malela, Marie 
Į Slaters.

On the terriblo day of ii! 
luck and bad fortunes, Ffiday, 
December 13th, Onuks becšme 
the proud winner of a vocal 
ėpntešt sponsored by the Chi- 
cago Women’s Club. The group 
iųtends to present, a sėries of 
Gilbert and Sullivan Operettas

have contributed 
to the ciręle their knowledge 
gained by working in the Busi
ness, World.

Špace limits mention of the 
nurnerous 
that the K R’i 
ed, būt 
while. if a young group can rė
mam an acti've club for Ten 
Years and continue aittracting 
additibnal members each year.

And the future holds even a 
brighter outlook. The new off- 
icets have some interesting 
plans to present, and the club 

Į will sūrely “back” .them for it 
has much confidence * in the 
officers-elect: Eugenie Rogers 
Lenkart (Mrs. .B,), President; 
Birute Briedis, Vice-Presidemt; 
Lucy Sadauskas, Secretary; 
and Josephine Schultz, Treas- 
urer.

| 2548 W. 71st St. | 
Chicago, III.

the Chicago Čomi’c Opera Čdm- 
pany which in turn held atidi* 
tlons for soloists.', ‘

Onuks carrled off honofs in 
the mezzo-soprano section and 
will soon rtiake her bow at the 
Women’s' Club Theatre in ohe 
of the v/orks. of the f amo u s 
British team. If she does well, 
Onuks will receive a scholar- 
ship as a reward< Wė wish her 
the best of luck and look for- 
ward impatiently to her ap» 
pearance on the footlights..

Onuks is a member in whorh 
“Pirmyn”. always todk great 
pride.

Devoted to her Avork, striy- 
Ihg toward the matėrialižation 
bf her ambitions, inspite of 
the nurnerous difficulties stand- 
ing iri her way, and a hard 
and willing worker, she has 
won the admiration of,, many. 
Every bit of good fortuhe that 
Comes her way — is Well dė- 
served.

If this braih child of. otirs 
lias motė than an ordinafy 
share of faults, it is bėcausė 
of a tfiily remarkable ttle- 
chanical Barriėy Googlė “Spark 
PlUg” that came our way after 
lašt Friday’s Grab-Bag Pal-ty. 
We’ve been having such a hi- 
lariously good time črankihg 
the coritraption and having it 
gallop and hop around the 
work room floor that with mis- 
givings we abandon it for a 
while to rush these few com- 
ments on paper.

Inspite of the faėt that we 
arė rather childishly inclined 
for the moment, we can notbut 
nu‘rse a» savagė desire to pilt 
Severai young iriaidens to the 
most vičioUs tbrtUreš one i S 
capable oL Thė reašon for this 
bloodthirsty statė of feelings 
will be fdiiiid iri tWo Feena* 
mints that the ladies in ques* 
tion generously passed around 
lašt Fridųy night at the Party 
as honest-to-goodness, Wrigley 
ėhewing guin.

PADĖKAVONĖ

A. "t" A.
PETRAS PETRAITIS 

Kuris mirę gruodžio 12 die
na ir palaidotos tapo gruodžio 
16, 1935, o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilęs ,ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimų ir paly
dėjo ;ji i ta neišvengiama am
žinybės vieta.
. Mes atmindami ir apgailėda- 
miv jo, prasišalinima iš musų 
tarpę, reiškhpnę giliausia Pa
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms .ir suteikusiems Av. 
Mišias, vainikus giminėms, 
draugams. Dėkavdjamė musų 
dvasiškam tėvui, Kun. A. Briš- 
kai, Valančiui, Joneliui ir Mh 
sionieriui už gražų pamoksta, 

.kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo siela; dėkavojame 
graboriui J. Liulevičiui, kuris 
savu geru ir mandagiu ‘ patar
navimu garbingai nulydėjo ii 
i amžinasti, o mUnis palengvi
no perkesti nuliūdima ir rū
pesčius, dėkavojame laidotuvių 
direktoriui Ig. Zoltriui už su
teikimo vietos dėl inquesto; 
taipgi draugystėms Amerikos 
Lietuvių Piliečiu kliubui ir Kei
stučio pašelp. kliubui ir paga
lios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylimas vy
re ir tėveli sakome: ilsėkis 
Šaltoj žemėje.

Moteris ir Sunai.

kai stabai-balvoriai, tik pats’ 
siužetas ši-tų pasako. Vieno 
ir kito tapytojo technika irgi 
beveik vienoda. Tiktai 16-tųjp 
amžiuje randame didelį iridi- 
vidualybės skirtumų tarp vie
nų ir kitų to paties periodo ir 
tos pačios mokyklos dailinin
kų. Analoginiu žvilgsniu žiū
rint, randame, kad Rembran- 
dt’o religiniai paveikslai yra 
niekas daugiau, kaip pats 
Rembrandfas —hdlandas. Jo 
šventieji turi holandiško tipo 
panašumų. Rubens’as buvo ir
gi holandas. Jo garsusis “Kris
taus kryžavojimo” paveikslas 
yra taip skirtingas, kaip ispa
no Murillo garsioji “Panelė 
šv. Nekalto Prasidėjimo.” Mi- 
chelangelo viršijo visus kitus 
italų menininkus savo dideliu 
pažinimu kūno anatomijos ir 
dinamiško masto skulptūroje. 
Michelangelo buvo didelis mė
gėjas graikų klasiškos skulp
tūros, todėl jo garsioj kūryboj 
nėra itališko tipo. Bet jo kū
ryba begalo«originali ir per^ 
dėm liudija jo paties asmeriy-

17-tam amžiuje dailė ir 
skulptūra perėjo į liaudies, 
geriau sakant, į pasaulinį me
nų .Nuo to laiko niekas, iš- 
skirus Israelį, Jėzaus gimimo 
Betliejuje neaįvaizdavo tapy
boje. Jeigu kas ir piešė pana
šius' paveikslus, tai buvo lyg 
ir kopijavimas to paties daly
ko. Visiškai suprantama, ko
dėl didieji pasaulio dailinin
kai ir skulptoriai ignoravo1 šį 
klausimų, nes jie iiųnorėjo pa
mėgdžioti kitų, senesnių me
nininkų, kurie tai atliko. ?

J—Mikas Šileikis.

Nubaudė Lietuvę Už 
Nelegali Degtinės 

Pardavinėjimą
. Stockyards teismo teisėjas 
Borelli riubaudė lietuvę L. Yara- 
nowskis-Jarumbauskas, 3347 S. 
Morgan Street* sumokėti $200 
pabaudos už nelegalų degtinės 
pardavinėjimų.

Užpakalyje grosernės ji* už
laikė “monshine fliatų”. Ten 
suimti keturi vyraPkoštumeriai 
turėjo užsimokėti po ‘$100 pa
baudos. . ’ ‘ ,v>

JUOZAS , TAMOŠIŪNAS
Persiskyrė ' su šiud pasauliu 

gruodžio 21 dienų. 10:00 valan
dų vakąre 19'35 m., Sulaukės 
pusės amžiaŪSi gimęs Panevė
žio apskr. ir parap., Maženių, 
kaime.

Paliko dideliame nuliudimė 
moteri Pauliną po tėvais Pet- 
rošaite, sūnų Juozapa, dvi 
dukteris Lucillę ir Dolores. bro
li Joną, broliene Petronėle ir 
gimines, o Lietuvoj’ broli An
taną, ir giminės ir broli Povilą 
Canadoj. ’ /

Kūnas pašarvotas randasi 
3328 Lowe Avė.

.Laidotuvės įvyks ketvirta
dieni gruodžio 26 dieną, 8:30 
vai. ryto.. Iš namų i šv. Dovi- 
do parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Tamošiūno 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikįninją. ;

Nuliude liekame.
Moteris, Simus, Dukterys, 
Rrolis, Brolienė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius ‘ S>.'. Mažeika. Telefonas

Friday the Thirteenth seems 
not to be a day of terrors to 
Onuks. She walks underi lad- 
ders and brakes mirrors, yet 
good fortunes do not pass her

' Now we wąnt; to hurry bačk 
to our “Spark Plug”, būt be- 
fore we do isd, may; we wišh 
all Pirmyriiteš^and their friends 
and sūppdr.£erš ri very Merry

PETICH ŽABALOVICH
■•■ į. ■" ■ į. ■

Persiskyre. su šiuo pasauliu 
23 dieną gruodžio mėn. 1934 
m„, sulaukęs nusės amžiaus, 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame, nuliudimė 
dukterį Anną it giminės.
Jau metai praėjo 
Kai tu mus apleidai 
Ii* vieni,mes likom našlaičiai, 
Ir liūdna ir skaudu 
Ir ašaros byra,
Ir skausmas mums širdi be- 

spaudžia.
Teveli brangusis.
Kasdieną kas nakti
Mes liūdim,, vis Tave mes 

minim!
Ilsėkis sau ramiai šaltuose ka

puose
* Ir lauk mus ateinant.

Nuliude lieka,
Ann Zabalovish 

ir Giniihės
1828 W. 25 St. 
Los Angeles, Cal.

Time and agąin for thė lašt 
two weeks we’ve been catch- 
ing ourselves humming away 
sbme melodic tunes. Corning 
incognito they soon revealed 
themselves as somė of tho 
number of lively songs frorii 
“Tulpės”. ;
; “Naujoji Gadynė” and Geor- 
gie Stephens did a good job 
of the presentation of the two 
act operetic novelty. It ^oasb 
ed of some good acting xtarid 
šihging that certainly slibultl 
u*rgė Georgie on to attempt 
soinething again in the ver^ 
near future.’The costuhilftg de» 
served a pat on the back> si* 
ihilarly as our Frank Pūkis; 
Who found his way into the 
cast to give us an idea of what 
lufck befalls a young American 
beau, who finds himself sudden- 
ly surrounded by wooden- 
shoed Dutch maidens. making 
gbo-goo eyes from their ghr* 
dens of colorful tulips.

Being ' practicahmihded 
shall take up the advice given 
in the ųnd seę wh^t < 
can do about having

KA^IMĮERĄą JtJAt^KVRDAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 8140 vai. 
vak. 1935 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Titavėiių par. .Užpikių kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudimė 

mylimą moterį Domicėlė po 
tėvais Majauskaitė 2 sūnų Cle- 
mence ir Edward, broli Frari- 
ėi$kų, 3 pusbrolius, Joną ir 
Juožapą Katavičiūs 'ir ,iu šei- 
tnyiids ir Kazimierą Kisieli, 2 
pusseseres Barborą Rumans- 
kienę ir Veroniką Grigaliūnie
ne ir.iu šeimynas ir gimines. 
O Lietuvoj 4 brolius ir 1 sešeri.

Kūnas pašarvotas randasi 
2543 W. 45th St. Telefonas 
Lafayette 4595.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni gruodžio 26 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų i Nekalto prasi
dėjimo Pan. švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos . už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

•Visi a; a. Kazimiero Daus- 
kurdo giminės, draugai ir pa
žystami esat iluoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Brolis, 
Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Patarnau jląidotuvių difek* 
torius J. F, Eudeikis,’ Telefo
nas Yards 1741.

The fact that “Pirmyn” wiU 
bring. Roft|irii’s “Cavalleria Rir* 
stieana” to the Sokol Hali on 
Fėbruary 9th* recalls to our 
mind a humorous inc- 
ident that occured to one 
A. Tokatyan while singing the 
part df Triritldu at the Met 
in New York sotne time ago.

Ih the course of the opera 
Ttitriduds challengęd to a duel 
by tlle hušband of a fair 
Italiriri lady to whom Turiddu 
is UUying violent attentloh. Tu* 
fiddu ačcėpts ahd to let thė 
opponent know of the decision, 
he has to, for some reason or 
other, bite tįie latter’s ear,

Carried away by the fast 
movirig and stirring tempo Of J 
actioh Tokatyan in. a moment 
of great realism took a bite 
at the opponenfs ear, būt 
what a bite*.. The entire ear 
disappeared . in Tokatyan’s 
mouth, while the challenger let 
ou‘t a scream that made the 
audience jump up from tlieii 
seatsi A commotion followed, 
the eurtain came dowti with 
a barig and tlie two gentlemeh 
nearly came “to fists. Būt after 
it was found that the challeng
er’s ear was fetįll. intact, aJlthb 
it bore the marks of Tokatyan’s 
teeth, ahd atter due apologija, 
the performeiribe moved on. To
katyan remembers the incident 
to this day and every so often 
he ^Ihe story at the 
ChicrigO Opera Compahy 
where lie sahg this season.

Tapybos istorija nedaug tu
ri žinių apie Jėzaus gimimų 
“SlaineUje Betliejaus”. Pa
veikslai, kurie vaizduoja Jė
zaus gimimų, atrodo, kad vi
sai nieko nepasako apie Ka
lėdas. Bet kalbant apie Jė
zaus giminių Betliejuje, bus 
reikalinga pažvelgti į 14-tų 
šimtmetį, nes nuo to laiko at
sirado pirmieji paveikslai, ku
rie vaizduoja Jėzaus gimimų. 
Nesenai prieš tai ir pati tapy
ba atsirado.

Pabaigoj 15-to amžiaus pra
sidėjo religinio meno žydėji
mas, ne tik Florencijoj, Itali
joj, bet daug vėliau ir Prancū
zijoj, Holandijoj, Ispanijoj ir 
k. Pirm to, katalikų bažnyčia 
neturėjo visų tų garsių pa
veikslų, kuriais ji dabat did
žiuojasi, nors toli gražu ne vi
si jie bažnyčiai priklauso. Tųis 
laikais apie tautinį menų nie
kas nė nesvajojo* Muzika, dai
lė ir skulptūra buvo pašvęsta 
Dievo garbei—bažnyčiai* Gar
susis Italijos renezanso hero
jus, Michelangelo, pasakė: 
“Tobula tapyba ir skulptūra 
yra Dievo muzika.”

Kiekvienas tų laikų meni
ninkas įsivaizdavo labai skir
tingai Dievo ir šventųjų at
vaizdus. Italai buvo pirmieji, 
kurie pasauliui bandė paro* 
dyti, kaip išrodo įvairus šven
tieji ir pats Kristus. Pirm dyd- 
žiojo Italijos renezanso, tarp 
1240 m., buvo taip vadinamas 
pradinis renezansas, kilęs iš 
bizantikos ir laipsniškai virtęs 
realizmu. Pirmų reliefų, vaiz
duojantį Jėzaus giminių, pa
darė Niccola Pisano apie 1260 
m. Cimazue buvo pirmas italų 

tapytojas, kaip kad “Adomas 
’ buvo pirmas žmogus”. Bet Ci- 
mabuc apie Jėzaus gimimų 
nepaliko jokio paveikslo, nė 
kitų jo paveikslų nėra užsili
kę. Seniausias užsilikęs (apie 
5-tų amž.) katakombų brai- 
žinys, motina su vaikeliu Jė
zum ir pranašu buvo nežino
mo autoriaus. Pirm 5-to amž. 
p. K. pirmieji krikščinoys 
priešinosi plastikiniu menu re
prezentuoti šventuosius, nes 
pagonys tai darydavo.

Po Cimabue buvo Giotto ir 
Duccio, kurie religijai davė 
daugiau kurinių; vėliau nriny- 
kas Fra Angelico, gotikos įta
koje, paėmė skirtingų linijų, 
iliustruodanlas Testamentų. 
Šitas periodas skaitosi Seneci- 
jos ir Florencijos reiiczansu.

15-to amž. viduryje jau aiš
kiau atvaizduoja Jėzaus gimi
mų šitie dailininkai: Filippino 
Lippi, Boticelli ir Domenico 
Ghirlandejo. šito periodo dai- 
ninkai buvo FlorentinieČįai ir 
Jų kūryba nedaug skyrėsi nuo 
jų pinntakunų. Jų stylius bu
vo įtakoje gotikos ir neturėjo 
ųavistovaus charakterio. Jų 
paveikslai neturi didelės me
iliškos vertės, išskyrus istorinę 

; reikšmę.
Pabaigoje 15-to amž. gimė 

tikrasis Italijos renezansas su 
Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Rafaeliu, Andrea Del 
Sarto ir k. tų laikų talentais. 
Andrea Del Sarto garsiame 
Savo paveiksle vaizduoja Jė
zaus gimimų ne Stainelėje 
Betliejaus, bet aristokratiškoj 
stuboj. Tiktaf Luini daug tik
sliau atvaizduoja Kristaus gi
mimų Stainėje Betliejaus, sa
vo freskoje Saronos bažnyčio
je. Rodosi, šilo paveikslo re
produkcija yra plačiai katali
kų vartojama.

Vokietis Albrccht Altdorfer 
(1480-1538) gal juokingiausių 
karikatūrų padarė iš ' Betlie
jaus Stainelės. Jis priešia Pa
nelę Šv. sena, labai negražia 
moteriške, aplink riebus stori 
piemenėliai lyg balvonėliai, 
tolimi stovi du seni vyrai ir 
asilas kanda .sau uodegų. Pa
veikslas randasi Dailės muzie-

Ghristmas. Even to those that bthe balance 
pass Fėenamiifts around for, 
chewing gumJ —

. The Silent Partner.

Congradulations! ‘ Best Wishes! 
Merry Xmas, Happy NeW Year 
to the K R officers, to club 
members, to our good old news- 
paper editors and friends, and 
to you rind everybody you 
know and will know. Cheerio!

K R NeWsy.
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PIRMYN
SHABPS and fl.ATS

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS B803

JURGIS KUKURAITIS 
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 22 dieną, 6:30 valan
dą ryte 1935 m., sulaukęs 47.,. 
nietu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio ap.* Naujamiesčio 
par., Mazgaigalią kaime.
. Amerikoj išgyveno 80 metu.,-:

Paliko . dideliame nuliudimė 
dukterį Eleąnorą, sunu Algir
dą, Seserį .Karoliną irč gvogeri 
Kezeliųs, 4 brolius Antaną ir,. 
broliene Juzefą, Palinarą, .Pet*’ 

« ,ra* irbroliene, duosap^dr *bro*2į 
Jiene Kukurąičius, 2 švogeriuą 
'Jurgi ii*r‘Kffžitfiierą,' AriŠiunus, 
švogerką Liudviną ir William 
Tamuliunus, pusseserę ir pus
brolį ir daug kitą giminią.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li- 
tuanica Avė. /

Laidotuvės • ivyks ketvirta
dieni gruodžio 26 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš koplyčios i švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku- 
.rioje . atsibus gedulingos pa-* 
hialdos už velionio sielą* o iŠ J 
ten bus nulydėtas į. šv, Ka
zimiero kapines. .

Visi a. a. Jurgio Kukuraičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutini patarnavimą ir 
.atsisveikinimų. Nuliude lieka

Duktė, Sumiš, Sesuo, Broliui, 
Brolienes, švogeriai, 
Švogerką, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės/

Mii*i,i* —... i* iJ.i “i" ' i i

P. CONRAD
STUDIO 

420W.63rdSt
Ėnglewood 5883-5840 

Dar gražiau, tnodernii- 
Hau įrengta.

kOSfe JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 dieną Bįtželio mėn. 1985 
m.4 sulaukus

1 —117 metu am-K
žiaus, gimus 
Chicago, III. 
Paliko dide
liame nuliū
dime motiną* 
ir sesute.

v Jau 6 mėne
siai praėjo 
kaip tu duk
rele- atsisky . 
riai nuo mu
su. Tu, Musų 

\ Brangioji Du
krelė ir Sesutė, jau ilsiesi ka
puose, ramiai, taip tyliai.. Ta\' 
vo miego niekas nebetrukdo. 
Bet atsimink. Brangioji, kad 
kiekviena praslenkanti valan-" 
da, kiekviena diena, mus neša 
vis arčiau .;l)rle Tavęs, ir ateis 
laikas* kada j mus šalę Tavęs 
paguldys. • Į*

Tavo malonus veidas tebe-į 
stovi prieš musu lakis. Tavo.’ 
žodžiai*’ Tavo skardus juokas/, 
tebeskamba musų ausyse. Mes-t 
tebejaučiame tą' meile, kurią 
ntuinyse sužadinai, kai tebebu-ji 
Vai tari)' jnusu. Mes neužmirš 
šimie Tavęs ir gyvensime Tavo 
atsiminimais Jki ateis diena, 
kada ir nn^Sįreikės, užmerkti

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Ave^ 2nd fldor 
Heiąloek 9252 

Patarnauju Prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai*

Linksmų. Žiemos Švenčių S 
Kalėdų visiems 

draugams ir |
pažystamiems S

' i1/■' rv
/ r ? ;

i



Antradienis,,, gr. 24 d., 1935
/Z" U■ u.

■>Nusižudė Brighton- 
parkietis Kazimie
ras Daugskurdis

Užvakar naktį savo namuose 
nusižudė daugeliui 
vęs groserninkas, 
laiku taveminkas, 
Daudskurdis, 2453 

Lietuvis atėmė

žifiomas bu* 
»paskutiniu 
Kazimieras 

W. 45th St. 
sau gyvybę, 

nuėjęs namo užpakalin ir 
paleidęs kulkų sau’ į kaktą, 
ną atrado vėlionio žmona, 
micelė Daugskurdis.

ten 
Ku- 
Do-

Vakar Iškilmingai 
Palaidojo Igną

Kesiuną
>1 I ■ .......... V Z J •

Lietuvių Tautiškose kapinėse 
vakar buvo palaidotas Ignai 
Kesiuriaš-Kassen, 5734 S. TaL 
man avenue, ■ kt’ris mirė tra- 
ginga mirtimi, gr. 18 d., žudą 
mas po gatviakariū. >

Velionį į kapus palydėjo apie 
50 mašinų. Namuose, ir kapi
nėse, prieš pakasant grabą, V. 
B. Ambroze pasakė atatinkamas 
gedulo kalbas.

Velionis paliko žmoną, Bar
borą Kesiunas, Ir du sunu, Al • 
dolfų ir Walterį.

Laidotuvėmis rūpinosi grab. 
Butkus.—Senas Petras.

NAUJIE^O^'ducago, Iii.
.. ...........................................................................         i.

,z ‘ t ,> . V'*C ■' p.(5 ; i-*'-

, Ačh?,' taipgi šia proga, vi-j.RADIO
Majoras E. J. Kelly. Šiandien “Naujienų” 
sveikina Chicagos Programas Pašvęs-

; piliečius su Kalėdų l tas Kalėdų Šventėms 
šventėmis

*’■’ ■ 1 r ' L ’ '. ' . . . j

. i . , ■ z"1 . -z, J programas iš stoties“Linkiu kuogeriaumų Kalėdųkc ) 9,30 vai. 'ryto
švenčių visiems Chicagos^ p.a Gu.
to gyventojams; Nes Visi tun ir daįn Bernit.e Malel^ft 
teisę naudotis pa aima siosj \yaujtC}fano. gųįa^ progranių, 
šventa metu-žengianč?u ilgu, Vaij!duojant.

v ..... . .. *;iir muzikos, eilių ir vaizdelių pa-
praeitų metų diena prje§ įspūdingumą ir

padarė ne vien medžiaginių pa-; spa]vingumąt fcurį Kalėdos 
geHmmų, bet ir dvasios; su 
filįiprŪ&i.Įiriąt"
. . , • -<. > ■ .‘z /••. '. ’?

' Kqr ąŠ mieste nepasisukčiau,, 
imatau Kalėdų dvasios pakilimą, 
krautuvės persipildžiusios lan
kytojais, kas rodo prekybinioi 
pagerėjimų ' ir stebėtinų; drau-i 
giškumą, kas duoda mums už- 
tarnautą garbę ir pasididžiavi
mų. Visas miestas, , . sujungęs 
visas sayo pajėgas dirbo iš vie
no, kad išplėsti kuo daugiauš 
pasisekimo visam Chicagos 
miestui. / t>

Ir, todėl, trokštu kiekvienam 
kuoiinksmiausių Kalėdų”.

siems linksmų Kalėdų! į
Anelė Steponavičienė. "į

. s

bet pasekmingu gerbūvio keliu 
Kiekviena ;

Šio ryto ‘‘Naujeinų-’’' žinių
' WCBD

.s

geibų prieš įspūdingumą ir

! iš visų švenčių, teturi.
' “Naujienų?’ prog?arhąi‘ pasie

kia klausytojus 9:30 vai. ryto 
Jkas ųntradienį, ketvirtadienį ir 
šeštadienį. /■

Ketvirtadieni Budriko 
Valanda iš WHFC.

Ketvirtadięnj vakare, nuo 8 
iki 8:45 iš WHFC (1420 kc.) 
bus transliuojama Budriko Ra- 
dio valanda. Programas susidės 
iš įvairių inuzikos kurinių, dai
nų ir įvairenybių. (Sp.

Baus už netvarkymą 
namų numerių

Kalėdinis Radio Pro-
■ gramas

Jauni lietuviai advo- 
katai pasekmingai 

darbuojasi
Trumpą laiką atgal bendrą 

ofisų atidarė du jauni lietuviai 
advokatai, Albertas Lįdy ir Fer
dinandas Petraitis. .

Jie turi išnuomavę gražias 
patalpas rūmuose ties 77 Wešt 

• Washington avenue, kambariai, 
1810.

Pitmasis, p. Lidy advokatau
ja : jau ^ketvirtus meths, 6 
rasis—p. Petraitis, trečius. Li
dy per kurį laiką dirbo. su fir
ma, Witten, Pegler and Dale.

Ofiso atidarymo proga tėti, 
įvyko kuklios iškilmės, kurio
se dalyvavo p. A. Kalvaitis, 
konsulas, keletas žymių apskri
čio ir miesto teisėj ų< ir daugelis 
žinomų lietuvių, nekalbant apie 
didelį būrį jaunųjų profesiona
lų draugų.

Įdomu’ pastebėti, kad . p. A. 
Lidy, jauno teisininko žmona, 
taipgi studijuoja advokatūrą ir 
žada netrūkus kursus, pabaigti.

. . —Draugas; /

Chicagos miestas prašo visų 
piliečių peržiūrėti savo namų 
numerius ir, esant netvarkoje, 
pirmoje eilėje padaryti atatin- 
kamu's pagerinimus, kad tuo 
palengvinti pašto aptarnavimą 
ir prekių pristatymą, kas nere
tai užsivilkina dėl netvarkingų 
hutriėriu. '

Nežinant savo namų numerio, 
galinta ' kreiptis j Bureau of 
Maps and Plats, Room 410, 
City Hali. * 7' ■ ", 

■ Viėhkart perspėjama, kad 
HėsutVarkius virš .pasakytų htįį' 
iherių laike 30 dienų, bus skai
toma prasižengimu, už kų gali 
būti nubaustas $5.00 pinigine 
pabauda. Reikalingi numeria i 
galima bile kur apielinkėš; 
krantinėse gauti. ; . j

žymus dainininkai išpildys 
Operetę “šventoji Naktis” ir 
daug gražių kalėdinių mėlio- 
dijy. .

šiandie,: Kūčių Vakare, 7-tų 
valandų Peoples Rakandų Ben
droves pastangomis^ bus < •trans
liuojamas įdomus ir gražus 
kalėdinis radio programas; Jo
.  _.

g 4 , I

Pasiryžusi Gerų 
Draugų Nėsuvilti

Kalėdiniu Gėlių Paroda 
■į Chicagos Parkuose ' i’f . •

' > • ■ ' • . T ' p
r Gruodžio 22 d., trijuose Chi^ 
ęagoš, parkuose, Garfield, Lin
coln; ir <Washington, atsidarė 
kalėdinių gėlių paroda. ? Ji tę
sis iki Asaii’sio 5 d. Parodų pa- 
yiliohai atdari, publikai iiuo 8 
ryto iki 10 vakaro. Įžanga vel
tui.

| LinksmųKalėdų ■ ■ g 
į?'; Visiems! , |

Julius’ Tavern
g Julius Savickas, prop.fi 
g SCHLITZ BEER J 
11720 So. Union Avė. | 
| Phone Canal 1256 | 
| Chicago, III. g

PRANEŠIMAS

išpildymui yra užkviesti Ghi- wardo Lietuvių Demokratų, 
čŪgos žymiausi lietuviai dairiU Klii/oasi?r .Vedėjas, Paul šalfe 
ninkai ir dainininkės, kaip tai mierąs. Programo komisija, į'

Lenkart, A. Kurpskis ir J. Len- 
kart. * , • 4';

ninkai ir damininkės, kaip tai 
operos dainininkė poni H. Bar- 
tush, Ona t Škęverįu|ė, Jonas 
Romanas, 1 Antanas/čjapas, 
Peoples Radio kvartetas ir ku 
ti, kurie ( dainuos gražiausiai iš
traukas i£ šiam sezonui tin
kamiausios operetės,’' Petraųs 
ko,. “šventoji Naktis”, ir kitas 
gražias Kalėdų meliodijas> u

Prie to bus žavėjančios šiąm

Svarbus
Pranešimas

C L ASSI Fl E D ADS

sezonui atatinkamos muzil^oB 
ir įdomių kalbų. Kalbės Dr. K 
Kliauga, D.D.S., “čalis Kepu- 
rė” ir Peoples Krautuvių at
stovas,. kurių kalbos susidės vis 
kalėdinių pasveikinimų, eilių ir 
višokių šie progra
mai yra transjįuojąmi iš šio-, 
ties W.G.Ė.'S.\ 1’360 kilocycįes 
kas' antradienio vakarą.

-——— .......... 1 -- <

Radio - programas 10:30 
vakare is tVHMC ,

' šįvakar, 10:80 P. M., iš sto- 
ties WHFC bus transliuojamas 
Špecialis lietuvių kalba radio 
programas, kurį > ^ruošia 13-to 

. . r . z, ■ . . / <. • ; ?' 'c-.A ’ ■ • . - »c ; <

į Linksmų Kalėdų' ii* Laimin- 
p gų Naujų Metų Visiems ' 
į Draugams ir 
I KostUmeriams
[Z. Linki .
j FRANK S. KUZMARSKIS

Tailor & Musician
į 2635 W. 3dtK PLACE
h Tel. Virginia 1431

Gerbiamieji Chicagos 
KALĖDŲ BALIUS, rengia^ Lietuviai;.

mas Tautinės Parapijos sved Tr ..
i • - • orn< c tt • a i; ’ Kalėdos jau čia pat. Kale- tainęjc, 3501 S. Union Avc.,q . > . .
grųod^įp 25 dienų, pradžia :7‘ 
,vaL/ Vak.. Kviečia » -

; S. Linkus ir Komitetus
... " '— .....

Kasdįen skaitydami.)
“NAUJIENAS” lietu
viai, įgyja naudinffŲ i 
žinių ir gerų parno- 
kinimų.' . .

.... ......... ... .I.M..—

Linksmų Kalėdų Visiems 
' ' Tavernoms ir ’ *

Pažystamiems!

Utility Liąuor 
Distributors Ine.

F. DZIMIDAS
2640 W. 63rd St.
Phone Prospeėt 0746 

CHICAGO, ILL. ,

dų šventė yra visų džiaugsmo 
diena, ktiri būna tik kartų į 
metus. Tad reikia jas iškilmin
gai apVaikščipti ir pasilinks
minti su savo draugais. O 
džiaugsmo ir gero ūpo sukė
limui; reikia būtinai turėti bu
telį geros degtines. O gauti ge
ros, tai galima tik pas draugą 
S. RŲMCHAKS,' nes drau-1 
gas Rumchaks ružlaiko impor-! 
t uotų degtinę' ir šampaną. Jis ■ 
taipgi turi didelį -pasirinkimą 
visokios rųšies Amerikoniškos 
degtinės, už labai žemas kai
nas;- ■ ’i

Tad pasimatykite su juo ii 
reikalaukite tų z skanių gėrimų 
pas savo draugų S. RuYnchaks.

Ateikite? visi j iškilminga- 
spalvomis išpuoštą ir 

Tavern, 
Street.

telefonu 
2181, jis jums pri- 

tys j namus. z * 
z O dabar S. Rumchaks linki 
visiems savo draugams ir rė
mėjams LINKSMŲ KALĖDŲ!

Kalėdų spalvomis 
apšviesta S. Runu 
$106 'So. Halsted

Arba ' pašauki 
VICTORY 2181,

CLASSIFIEDADS

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ H 
' ■ ; LINKI : .3

grįdgeport Tavern H
Visieins teitičjains, draugams ir pažįstamiems.

Taipgi užprašome ir Naujų Metų jpabaigti. A
s * ” tL ir M.-Evinskar .■■ ■'* : n

w : . 3,430 So. Halsted St. 3

,UlAį

I SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
I —su ALSANS, kukėtos rųšies ' nebrangus naminis gydymas. Be 
I narkotų. SaugusMr veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA-
■ PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit .tele-
■ , fonuokit’arba, atsilatikykit. Rėikąląukit musų knygelės—DYKAI.
■ ALSANŠ LABORATORY, 1W N. State SU Chicago.
K Kambąryjji U83 , Telefonas .CĘNtraL 7170.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaiftal

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant iŠmokėjitno. Pamatykite 

į mus pirm negu pirkaite kitur.
B? E. SOSTHE1M & SONS 

STORE FIXTURES
19(10 S. State SU CALumt 5269. 

>' i. -1** ------- --- —... ;— -............ , į ..į-j-

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bile kurio bizniaus Storu 
fikčėriUs. Pašaukit HAYmarket 8827.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Magdelenos Besnavi- 
Čieneš. ~ Pirmiau gyveno West 
Virginia ,Box 4, dabar nežinau kur 
ji gyvena. Prašau atsilietpi, turiu 
svarbu reikalą jums pranešti. Tie 
kurie žinote kur ji gyvena, malo
nėkite pranešti jos adresą, už tai 
tariu ačiū.

PETER BLAŠKAUSKAS 
4426 S. Herniitage Avė.. Chicago, III.
'T'"1 *—■*"*,**MI' — ■ ■ ■ *1 ■ *■1,1 »'■      1      

PAIEŠKAU savo sesers Ievos Mi- 
kalajunfiitės, po vyrų Strikolienė. 
gyvehahti ”Binghamton. New Yorke. 
Jonas Mikalajūnas, 2133 S. Halsted 
Street.

į- Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkas prie 
namu-darbo. Kurti pečius »— Pra- 
jryveniams ir mokestis. Atsišaukite 
Box 371, Naujienos.
SS^SSįBĮSBSSlSŠSffStSlŠSį^SSSSlS^S  ̂

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Ąut01II0^es
, NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, /apdengimas, tajerai. bette- 

k ries, auto radios; viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy-

■■ kai.-’ X '
► 2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
. . Biznio Patarnavimas

NAMU PRIŽIŪRĖTOJA, abelnas 
namų darbas, virimas . Maža pri- 
vatiška šeimyna, geri namai, $5. 
Nuollatiniš darbas. Jacobs. 2903 
Augusta Blvd. 
—— --- —u—----- ------ ---------- --------

;• ' —o— ‘
MERGINA abelnam namu darbui. 

Maža šeimyna, geri namai. Tel. 
Crawford 0652.

SO '■ •‘■•u.'u- ’ 1 "V ' '•u J®
® Lihksitių Kalėdų Linkiu Visiems Savo Draugams 

' y S •. ‘ : :' Ir' ;Kosti(meriams /

BIRCH’S TAVERN
A. J. BERžINSKIS, Savininkas ’ '

ss

2555 WEST 63rd STREET
CHICAGO, ILL. ' \ , M„ . M

4 ’ '■ ■ , \ ' - 1 • ' • ' ’ ■ 

PATAISYK STOGĄ IR 
. RYNAS DABAR

r t* • 'v ...

Bukit prišifenge pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl, dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing , Co.
8750 Wallace Street

. . Tel. Boulevard 0250

,■ ■ For Rent
—o— -

RENDON pigidi išdirbtas per il
gus metus saliunas, su visais įtai
symais ir flatas, yra turkiška ir ru
siška pirtie J3.318 Sr Morgan St.

.      . — IĮ ■ —■        ■ ■ ■■■» ■■ 
. ■ * 1 f "

RENDON moderniškas tavern — 
pilnai įrengtas, 3 kambariai užpaka
lyj. Galima matyti po pietų. Atsi
šaukite 302 W. 51 St '.

UNIVERSAL STORĄGE j 
V.BAGDONAS.Sav. į

/ Local and Long Distance 
' Furniture and Piano Moving

; 3406 S. Halsted Street
, Phona Yards 8408 ’

■ ■■ ■■ ... . ■■ S. »■■■!■ ■*■■■■ ■■»»*■

NAMU SAVININKU ĄTYDAI 
Mūsų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rehdaunįnkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8* vai. vak, šventadieniais nuo 
10 ryto iki pįet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met,

DYKAI 3 kambariai pagyvenimui 
žmosfUi, kuris nusimano apie kar- 
pehderysU. 5521 So. Hariem Avė. 
šaukite Drexel 3689.

Business Chances
.. Pardavimui Bizniai . 

. PARDAVIMUI Tavern. Priežas
tis du' bizniai. Reikia mokėti tik 
už- įrengimą. KreipkitesBox 369. 
1739 S.. Halsted St. Naujienos .

, ..'i—''    -------- - „..

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučerne. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežaštl pardavimo patirsit 
ant vietos . Nėw Life Delicatessen. . 
3331 South Halsted St.

BUčERNĖ ir'grosernė — Seniai 
išdirbta vieta ~ Parsiduoda pigiai 
— Apleidžiu miestą. Box 868, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

šiuomi noriu pareikšti “labai 
didelį” ačiū Pirmyn Chorui ir 
visiems svečiams, kurie daly* 
vavo mano gimtadienio ir “sur- 
prise party” vakarėlyje. Man 
tai buvo didžiausias ir malo
niausias siurprizas kokio aš dar 
savo gyvenime neesu turėjusi*

Aš jaučiuosi nepaprastai tur* 
tinga, turėdama tokį didelį skai
čių draugų ir bandysiu užsi
tarnauti ir palaikyti j u drau
giškumą. >

Taigi, ačiū Pirmyn, kuris su
rengė šių parę; Onukui, nes 
girdėjau, kad ji daugiausia pa
sidarbavo; gaspadinėms — M. 
Baronienei, F. Jakavičienel, C. 
Stupak-ienei, J. Pukienei, M. Mil- 
lerienei ir mano mamytei Už 
tokią skanią ir gražių vakarie
nę; Norai Gugienei už gražy 
programo vedimą; mano tėve
liui, Dr. Strikol, Dr. Montvid, 
S. Jakubauskui, J. šarkiunui, 
V. Ambrose, J. Virbickui ir Vi
siems kalbėtojams, Kaimie
čiams už padaniavhną.

Gaila, kad čia nėra vietos su
minėti visus svečius, bet jų bu
vo suvirš du šimtai. Ačiū it už. 
dovanų. Nesijaučiu, kad Už
pelniau tokios didelės pagar
bos, bet bandysiu dar sunkiau 
ateityje dirbti, kad nesUvilt 
draugų.

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

rekomen- 
Šusanna

visokiai*

Chicago, Iii.—‘‘Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner'i 
Pitter Vyną ir nuoširdžiai 
duoju visiems.” — Mrs.
Pavius; a 1

Nedarykite bandymų su
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vynų, į 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
todė s&vė atsakančiu vaistu dėl už- 
kietėjimo, kasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIX1R
OF BITTER WINE_ ■< r •> o

H. . ....................    i.i.KJ
z Joseph Triner Company, Chicago

>

Šiuonii pranešu visiems sa
vo draugams, pažystamiems 
ir k os t ūme riams, kad aš sa
vo vaistinę-aptiekų perkra .u 
sčiau į NAUJĄ VIETĄ. (Se- 
l^anjios durys . nuo kampo 
/senosios vietos)—2555 Wešt 
69th St,. . /

Reikalui esant, prašau 
draugus atsilankyti, visuo-' 
met suteiksiu mąlohiy pa
tarnavimų.
Mano vaistinė-aptieka yra 

moderniška.

§ Linksmų žiemos švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų visieins rėmėjams, draugams / \ 

ir pažystamiems <

i Paul and Carrie Ambrose Tavern
JS 1843 SO. HALSTED STREET
IS CHICAGO, ILL.

SS

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar . just] stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street >
, Tel. VICtory 4965.

I® ^^9^^9^^9’
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GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinant pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios, rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom> dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevięe & CO. 
6816 So. Western Avė.

/, • HęmĮock 0800

PARSIDUODA, tavern su Light 
Lunch ant kampo, tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transnortacija ir prie 
gelžkėlių. 1701 So. Canal St.

TAVERN rendon su gerais fikče- 
riais prie dideliu dirbtuvių. 4 kam, 
bariai. Renda pigi — arba mainy
siu • i bungalow arba dvieju fldtų 
namą. , 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.*

TAVERN rendon — 7 pagyveni
mui kambariai. Visi fikčeriai. In
formacijas gaukit 2 lubos užpakalyj. 
4300 So. Ashland Avė.
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LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVEN
ČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
DRAUGAMS IR KOSTU- 
Į MERIAMS

G. Behošius
APTIEKORIUS

2612 YV. 71st
CHICAGO, ILL.

LINKIU VISIEMS g
DRAUGAMS IR

PAŽYSTAMIEMS
LINKSMŲ KALĖDŲ IR §

< LAIMINGŲ
.. NAUJŲ METŲ! R

i G. Kartūnas
■ '■ 22555:W.;69thXŠt"'t'’’

Tel. Hemiock 0318
Chicago, III.

o I

'■‘i

ŠIRIII^GI LINKĖJIMAI SULAUKUS
LINKSMŲ KALĖDŲ 

Visieins Musų Rėmėjams, Draugams 
\ ir Pažystamiems \ir Pažystamiems V

Prager Alus
STANLEY TAVERN

SO. ASHLAND AVENUE,

AUGSTOS. RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS' 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run   —4......--------  $5.75 1
Lump, Egg ar Nut 6.001
Screenings ------------------------ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų —. Nemažiau' 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 8882.

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL

Best Substitute for Pocahontas _ 
Mine Run ............ .............. . :
Lump, Egg or Nut ..................
Screenings .................................

Direct from the Mine. — 2 
minimum. v':

Call Day or Night 
KEDZIE 8882. '

$5.75
6.00
4.75

I ton

„ANGLIS T ANGLIS ANGLIS 
, Tropicair Anglis — geras pa
vaduotojas dėl Pocahontas. Daug 
šilumos. Įvažai pelenų. ' Teisin
gai nusvertos Lump ‘ ar egg •— 
$6.00; Mine run — $5.75; Stoker - 
$4.75.

-NORTHERN COAL CO. 
Merrimac 2524

PARSIDUODA bučerne ir grosed- 
nė. nėta kitos , bučemės per du blo
kus . Priežastis pardavimo, vyro 
mirtis. Su namu arba be namo.

3435 So. Wallace, St. '
i ' ,!■* ■■ ui*—t ui  «■■■«■■■« ...

PARDUOSIU su pamu taverna 
arba fnainvsiu ant rezidencijos na
mo. 3427 So. VValllace St.

* * ' . ,v '■ f ■ '* ,' ‘

REAL ĖST ATE FOR EXCHANGE 
Išsimaino Namai ir Ūkės

Kaš turite nuosavybe, namą. ūke. 
lota, dideli ar mažą, bile kur Jung- 
tines0 Valstijose,; Kanadoj ar IJe- 
tuvoj ir norėtumėt mainyti, rašykit 
ir prisiųąkit pilnas informacijas, kai
ną, morgičius, renda ir t. t. arba 
kreipkitės asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notas), koptraktus, bonus ir viso
kius bizniui

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos deparfmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuvių Įstaiga nuo 1919 
6755 S. VvESTERN AVENUE

Chicago. I1L. U. S. A.

prop.fi
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erksim akis,

dangaus f angelai

ir tie

VISUS

Nors paprastai Jo

kiekvieno prieiti, 
žmogus žmogui,

Gal viskas paliks kaip ir buvę 
Lig savo užĘaerksim akis, ' 
Bet vilčia giedros net ir mirštant 
Vis plaks mus širdis.

žir
niais

ma, kad Jonukas 
šviesas kaišioja po eglaites 
šakas.
nukas ant savo pastato ir

Vis trokšimę laimės didesnės, 
Dienos be jiįodUjų vargųp ; 
Ir sniegurėips krentant vis lauksim 
Kalėdų šventų; . , v

i

Kad vargas jmus spiria ir slegia, 
Nepakeliami savo naštos, 
Širdis vis gaivina dar viltį 
Geresnės dienos.

Jėzaus gimimu data.

Visos Jėzaus spekuliacijos 
yra juokingos. Jo gimimas tur
būt įvyko laike 36 metų Bero
do Didžiojo viešpatavimo (Jis 
mirė Balandžio m. 4 metais 
prieš Kristų), kurs išleido įsa
kymą nužudyti Bethlehem’e 
visus vaikus jaunesnius vienų 
metų. Spėliojimas, kad Jėzus 
gimė grUodžio 25 dieną vargu 
bau* gali būti teisingas, nes tuo 
metu Palestinoje, kaip tik es
ti liūčių sezonas ir piemenys 
vargiai butų galėję lauke nak
ties metu daboti kaimenę* Grei
čiausiai, Bažnyčios tėvų užsi
mojimas pakeisti Romėnų So- 
turuolijos ir Saulės Šventę (Sol 
inyietus), privertė papą Julių, 
ketvirto šimtmečio pusėje, pri
imti Kalėdų datą ir taip Kris
taus gimimą gruodžio 25 die
ną. Tokiu būdų, devinanti sau
lę, pagonų šventė, likosi paver
sta Kalėdų šventėmis ir Dievu 
sūnaus garbei.
Protestas prieš Kalėdų datą

Tokiam Vakarų bažnyčio*. 
užsimojimui sukrikščioninti pa
gonų šventę, be abejo pasiprie- 

kai kurie krikščionįs, bu- 
Syriėčiai ir Armėnai, 

stab- 
saulės garbinto- 

Rytų • katalikų bažnyčia

karalius Fa
(Karaliūte ar Fara

Tėtis, baigęs darbą eina 
savo vaikučiams dovanų su
pirkti. Juzei lėlę, Jonukui 
elektrikinį treiną.

“Ką-gi tokio čia supirkai 
Juozai, klausia jo žmona.”

“Et, visokių niekų Sta
se”, jis jai atsako, bet vie
ną ryšulėlį bando kaž kaip 
nuslėpti, palieka jį neatriš- 
tą. O Stasė, lyg suprasda
ma,' kad ji neturi perdaug 
klausti, nutyli, nusišypso ir 
širdyje pasijaučia labai lai
minga,
*• “Visgi, neužmiršo”, ji pa
galvėj a, ir vėl nusišypso 
prisimindama apie tą dova
nėlę, kurią ji Jifozui kele
tą dienų atgal nupirko ir 
gražiai, į gėlėmis išmalia- 
votą popierių suvyniojo ir 
paauksuotu šniuruku perri-

bažnyčios . nustatytos 
šventės. Pirmas ir antentiškas 
Kalėdų paminėjimas yra paduo
tas Philocolus kalendoriuje iš 
354 metų, kur nurodoma Jė
zaus. gimimas — pirmose me
tuose prieš Kristų, gruodžio 25 
dieną, Penktadieny (tuose me
tuose toji diena buvo (Sekma
dienis)..

Ryt Kalėdos.
Šiandien didelė judėjimo 

diena, šeimininkė skuba į 
krautuvę baigti supirkti vi
sus skanėsius, kuriuos gra
žiai prirengusi ji sudės ant 
stalo Kūčių vakarienei. Pa
rėjusi iš krautuvės, raudo
nuojanti nuo karščio, plin
tančio iš pečiaus, ji triūsiau
si virtuvėje, kepa, nadivo- 
ja, išlaužysi iš šluotos šiau
dą kiša jį į kepsnį žiūrėti 
ar jau gatavas. >

Būrys jaunuolių . briau- 
siasi krautuvėje per stalą 
apkrautą dėžėmis visokių 
įvairiaspalvių paveiksluotų 
kortelių. Pamiršo, mat jie 
kai kuriems pasiųsti Kalė
dų atvirutę, nors per ke
lias dienas visaip galvojo, 
visokius vardus minėjo, kad 
tik nieko nepraleisti.

Kalėdoms

Užmiršo visi apie viską, 
tik galvoja apie vieną daly
ką; Vieno visi laukia, vie
nam visi ruošiasi... Visiems 
ant širdiės taip lengva, triū
sas ir skubėjimas nevargi
nantis, bet malontis. Taip 
ir norisi skubėti, daryti, 
kad butų gražiau, kad bu
tų geriau. Tas laukimas ro
dos, tiek daug žada. Lauki
mas, giesmės, šviesos, eglai
tės, papuošalai. Kūčių gar
dumynai, Kalėdų Diedukas, 
viskas taip veikia, judina, 
susilieja į ūpo pakilimą, į 
prižadintas iš miego kilnes
nes žmonių mintis. Priešas 
atrodo nė toks baisus, žmo
gus net toks svetimas, pa
saulis ne toks Maurus. No
risi prie 
ir kaip 
nuoširdžiai laimės, džiaug
smo palinkėti. Norisi var- 
gingesniam padėti, nelai
minga paguosti, žmogus 
bent kartą pajunta, kad ge
ra yra gyventi 1

Ryt, mat, yra Kalėdos.
S. D.

Visur judėjimas, 
ruoša, kuji pas mus

sarta

Ryt Švęsime

Visur tik spindi., žiba, 
mirkčioja. Languose, vaini
kaisu raudonų Žiburėlių vjt 
duryje. VienUi^kitUr eglai
tės didžiuojasi spindinčiaiš 
papuošalais. Ausis kutena 
Kalėdinė giesmė, “Silėnt 
night...”, “Naktis Šventa...”, 
“Gul šiandieną jau ant šie
no...”. Visur, tik sukinėjasi, 
maišosi raudonai apsitai
sęs, barzdotas Kalėdų Die
dukas. •

Kalėdų šventimo pradžia.

Kalėdos yra Jėzaus gimimo 
paminėjimo šventė, švenčiama 
beveik visų krikščionių gruod
žio 25 dieną. Bet kas nuosta- 
biauteia, kad Jėzaus gimimo 
dieną per daugelį šimtmečių po 
Jo gimimo nebuvo Švenčiama. 
Bažnyčios Tėvai, kaip Irena* 
cus (202 m.) ir Tertullian (230 
m.) savo šVenčių sąrašuose ne
mini Kalėdų švenčių, • Pirmie- 
ji Kalėdų šventimo daviniai pa 
eina iš Ęgypto (apie 220 m.), 
nustatant vienam bažnyčios 
vyrui \ Kristaus gimimo datą. 
Pirmais metais prieš Kristų, 
gegužės lįl dieną, elementas is 
Alexandrijos' (220 m.) pa> 
smerkė to keisto tėvo Jėzaus 
gimimo datos spekuliaciją, kai
po prietarą, bet kitus bekriti
kuodamas, patsai įrodinėja, kad 
Kristus gimė trečiose metuose 
prieš Kristų Lapkričio 17 die
ną. Origenbs gi 245 metais at
metė laikimasi Kristaus gimi 
mo šventes idėja,' sakydamas: 
“nejaugi Jėzus 
raonas 
onas, Šen. Artimųjų Rytų pa
sauly, buvo laikomi kaipo sau
lės dievo sūnūs čia ant žemės 
ir kaip, tokie buvo garbinami 
gruodžio 25 dieną). Antioche, 
kur prasidėjo (pirma krikščio
nių parapija, 386 metuose fi 
zinis Jėzaus gimimas nebuvo 
švenčiamas. Trys Karaliai ir 
Velykos buvo vienotinos krikš-

“Gee, Johnny, 
bulbs sudėjai į vieną plei- 
są”, aiškina ji protestuoda- 

i negerai

Kūčios Lietuvoj
(iŠ-atsiminimų) 

W Rašd ŽEMAITIS

Juzyter nenusileidžia, bet šį 
kartą kaž kodėl jis nedaug 
ginčijasi, pasiduoda ir tai 
visai nepiktuoju. Jis visai 
neturi noro, kaip paprastai, 
jai ausisnuboksuoti, Vėliau 
net ir pabučiuoja, apie ką 
šiaip jis nepagalvotų arba 
sugestiją griežtai atmestų 
kaipo didžiausį prasižengi
mą prieš vyriškumo įstatys 
mus.

Gatviakariai visur pilni 
žmonių su ryšuliais, ryšulė
liais. Gatvėmis maži vaikai 
įsikabinę į eglaites jas tem
pia, velka šaligatvio cemen
tu namo, kad visokiais bliz- 
gančiais nudabinti ir švie
somis iškaišioti.

v Eglaitę bedabindami Jo
nukas ir Jnzytė smarkiai 
ginčijasi, jų skoniai nevie
nodi.

Juozukas nor*, kad eglai
tė stovėtų tame kampe, bet 
Juzytė sprečinasi ir sako, 
kad turi būti kitame.

si no 
tent 
įtardami Romos tėvus 
meldžiais 
jais 
per ištisus šimtmečius tęsė Ka
lėdų šventimą Sausio 6 .dieną. 
Rusai iki Revoliucijos pasikeis
davo dovanomis Trijų Karalių 
dieną, Armėnijos bažnyčia iki 
šiai dienai Kristaus gimimą te
bešvenčia Sausio 6 dieną.

Bet nežiūrint įvairių protes
tų, Kalėdų šventimas greitu 
laiku Vakarų bažnyčioje tapo 
visuotiniu dalyku*. Romoje 409 
metuose gruodžio 25 dieną vi 
si teatrai ir krautuvės tai die
nai užsidarė, nors Kalėdos le 
gališkai nebuvo paskelbtos kai
po šventė iki 534 metų. Br> 
gos suvažiavimas 563 metais 
uždraudė gavę j imą Kalėdų die
noje. Pagaliau antras Tour- 
so consilius 566 metais paskel 
be netik šventumą vienos die 
nos, bet ištisų dvylikos dienų, 
t. y. nuo Kalėdų iki Trijų Ka 
ralių. Tokiu budi? Kalėdos, 
kaip kad jas mes švenčiame, 
nebuvo švenčiamos beveik pei 
600 metų, tik po to bažnyčia 

! ją kanonizavo.

Kalėdos ir Puritanizmas.

Nors Kalėdos jau buvo krikš 
čionių švenčiamos kuone tūk
stantis metų, bet kilus Protes
tantizmui, kurio tikėjimo pa
grindu yra Biblija, įsivyravo 
abejonė apie tos šventės bibliš 
kūmą.'

Puritajiai, Parlamento aktu, 
iš 1654 metų, gruodžio 24 die
nos, Kalėdų šventimą panaiki-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

visur 
lietu

vius pasibaigs tik kai vaka
ras ateis, sutems ir šeimi
ninkė baigs sukinėtis viso
kiais puodais ir gardumy
nais apkrautoj virtuvėje. 
Netrukus .ji paties stalą 
Kučioms, pakišusi po baltu- 
lėlę staltiesę kaž kur su
griebtą' saujelę šieno. Ap
kraus stalą kisieliais, raudo
nais barščiais, silke, šliži- 
kais.

KALĖDOS”, anot tųlo an- čionių 
glų mokslininko Christ- _i 
opher Morley”, yra vie

nas seniausių pasaulio reiški
nių, bet nežiūrint į. tai, jos at
neša ką nors naujo kiekvienais 
metais”.

Saulę garbinantieji Europiey 
čiai ir Azijos tautos Kalėdas 
šventė daugelį šimtmečių prieš 
Kristų. Jie džiaugdavosi, kada 
saulė grįždavo nuo, pietų pusės 
ir kildavo vis aukščiau* ir aukš
čiau kiekvieną rytą.
' Senoyės Romėnai tą dieną 
(gruodžio 25 dieną) vadinda
vo Saulės švente (sol invietus 
arba sol novus), kurią švęsda
vo visu iškilmingumu ir puoš
numu, net ir savo vergams su
teikdavo tam tikrų privilegi
jų. Persai, panašiai Romie
čiams, aį) vaikščiodavo tą dieną, 
kaipo šviesos dievo ir tamsy
bės nugalėtojo Mitros šventę. 
Musų gi boČiai-lietuviai, žiloje 
senovėje ir vėlesniais laikais 
(iki Reformacijos) taipgi šven
tė gruodžio 25 dieną. Jie džiau* 
gėsi tą dieną, kad sau*lė, per 
kelis mėnesius menkai švietu
si, pagaliau galingam dievui. 
Perkūnui padedant, išsilaisvino 
iš nelaisvės bokšto. Senovės 
Egyptiečiai, Tinįkięčiai ir Grai
kai švęsdavo tą dieną, kaipo 
saulės dievo gimimo dieną. O, 
žydai ją šventė ir švenčia, kai- 
pę- 7; Hanujcąh į • (pašventinimo 
šventė) šventę* • ♦

Toji Kalėdų diena, kaip ir 
mums, buyo taigos, ir ramy
bės diena, kur visokie vaidai, 
karai ir skriaudos tai dienai 
pasiliaudavo. Tokioje pat dva
sioje ir 
tiko, Didžiojo Mokytojo, Jėzaus 
iš' Nazareto gimimo momen-

Kalėdos Istorijos Šviesoje
\ Rašę Adomas Grybe, M. T. S.

lEKVIĖNAŠ mūsų ūtsi- ilgesnj šiaudą, tai tos kąsos 
1^ mena savo jaunų dienų bus ilgesnės”.

įspūdžius. Nors' tai' jau j Be abejo kiekvienas iš mu- 
buvo šmotas metų atgąį, :,bet sų stengėmės ištraukti kuoil- 
vienos kūčios įstrigo į giausį šiaudą, bet ištraukiau 
mintį taip, kad 'ir- Šiūndiėtį aŠkokio sprindžio ilgumo. z (

Visi, kad pradėjo /juoktis m 
z Tai buvo kūčių vakaras. O\ kvatoti iš mano tokio ilgo šiau- 

musų šeimoj; buvo įsigyvenęs i,do. Tik aš vienas nesijuokįau. 
paprotys, kad kiekvieną' ikučių, 
vakarą, būtinai turi 
mos nariai valgyti prie vieno plovė indute* , Stalą 
stalo. ;

Stalas būdavo papuPšiamas 
nepaprastai gražiai. Pirmiau
siai tėvas J ant stalo padėdavo 
didelį pluoštą šieno. Mama ant 
to šieno uždėdavo baltą, kaip 
sniegas, staltiesę. Ant stalo su
dėdavo indus ir tie indai įdub
davo • į šieną.

: 'Z ' 'f . .

Tėvas, šeimos galva, būtinai 
pasirūpindavo pakurti pečių. 
Ugnis pečiui kūrendavo pyš
kėdama, tratėdama. Pečiaus 
ugnies švįesa apšviesdavo vi
są kambarį. O prie to 'dar di* 
dėlė kerosininė lempa prika
binta prie lubų, pridųodavo dar 
dau*giau šviesos.

Mes, yaikai, šokinėjom apie 
papuoštą stalą ir besikūrenan
tį pečių-, džiaugiamės ir kryk- 
štavom!!! . - ' •

Mama ir Vyresnėsės seserys 
visą laiką rūpinosi apie val
gius: jos virė šliužiukus, 
niusj pupas; kisielių, 
aguonas ir darė aguonų pieną. 
Ir daug visokių kitokių valgių 
gamino, kurių mes visi lau
kėm. , -

Apie 9 valandą vakaro, vi
sus liepdavo susėsti prie stalo 
ir pradėdavom valgyti kulias.

Mes .visi gardžiai Valgėm. 
Man labiausiai patiko šliūžių- 
kai su pasaldytų aguonų pie- 
hų; x.. /' ' ' • /

Po gardžios ir iškilmingos 
kūčių vakarienės, visi traukėm 
iš po staltiesės šieną. Tėvąs 
aiškindavo taip:

“Kuris vyras ištrauks ilges
nį šiaudą, to linai užderės di
desni. O kuri mergaitė ištrauks

Paskiau mama ir vyresnė- 
r

visi šeu sės- seserys nuvalė stalą; nu- 
krėslus 

patraukėm į pašalį — pada
rėm daugiau vietos Vidury aslo’s.

Tėvas pareiškė:
“Dabar, po kūčių, jau neto

li dvylikta valanda,, prasideda 
kalėdų šventės. Visi galite link
smintis ir šokti.” ?

Atsirado iš kasžįnkur du 
muzikantai ir pradėjo groti. 
Visk susikibę į poras, pradėjo 
Šokti, ž «

Aš tuomet buvau mažiukas, 
kai pipiriukas ir man nebete
ko poros — likau vienas. Tė
vas, sėdėdamas prie stalo man 
sako:

“Imk krėslą ir šok.” /
Aš taip ir padariau*. Nutvė

ręs krėslą, kad pradėjau jį suk
ti \ir besukdamas, pokškt! už
daviau savo broliui į koją. Tas 
sušuko ne savo balsu. O tė
vas pradėję kvatoti. Ir kiti vi 
si turėjo daug juoko iš mano 
šokimo su krėslu, j

Mums bešokant, pečius išsi- 
kureno. Mama tuo tarpu pri 
rengė kalėdoms yalgiute: pri
dėjo katilą kopūstų ir kiaulie
nos, prikimšo paršiuką, o xžą- 
sį prikišo obuoliais, viską, su
dėjo j karštą pečių 
valgiai kepė per visą naktį. <

Kuomet aš atsikėliau iš ry
to ir įėjau į seklyčią, valgiai 
taip gardžiai kvepėjo. Aš ne-? 
iškentęs paprašiau mamos, kad 
man duotų paragauti tos kep- 
tęs žąsies ir paršiuko. Atsime
nu, kad kepsniai buvo taip ge
rai ir taip minkštai iškepę, 
kad ir dabar reikia seilę ryti. 
Bet iš kur mama tuos valgius 
gąvo,* tuomet man nereikėjo 
apie tai rūpintis. >

Kad sniegulės,sukas ir krenta, 
c mato žvaigždžių,
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parodo daliną statybos meno 
supratimą. Bet pati tos tau
tos dingimo arba pasislėpimo 
priežastis, mokslininkams,, ne
pavykus nustatyti, lieka miste-

apie 100,000

r neturi jo- 
ijpį^igyve- 
^p^'“atši- 
rdų taipgi 
turimi da- 

pasakdniiš ir

ATšiMiNbAMi Mūšų malonius praeities 
SANTYKIUS, PRIIMKIT gerbiamieji musų šir

dingus linkėjimus LINKSMŲ kalėdų ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ.

pakeliui į Naujus gerus laikus mes stap- 
TERIM ŠVENTĖMS ATE JUS PASAKYTI JUMS AČIŪ 

UŽ JŪSŲ PARAMA IR PALANKUMA.

&Wilp. Stašfttf .p&įifo- 
kadi ten buvo šusirinklisi 

Visa apielinkė. Visi

visokių svajonių

prirodymų, šiaip ta tauta^ aiiot 
J. p. Ilides tyrinėtojų grupės 
vadovo, ypatingai draugiška. ;

Vyrai esą apsiginklavę sai
dokais ir durklais, kurie daro
mi iš žmogaus Šlaunies kaulo. 
Gyvena kaimais, kurių triobos 
statomos iš ketutkanipių, tašy
tų medžiųr ir, statant, prisilai
ko tam tikros tvarkos ir at
stumo nuo didžiojo kelio, kas

Kito, žinai, neturiu.
Ar aš nesakiau, kad AŠ 
atsieksiu, jis pasakojo

Įmanė, tūd tik j J VUftą! Wp 
Susirinkusių Ifrena,. kaip pete
liškė, sukinėjosi, švaistėsi.

■ — O- sveikas* Stasy* ir , tu 
&a, ji pasveikino, lyg truputį 
nustebinta, lyg neatsimindama 
ar Jį tikrai, kvietė?

Stasys tylėjo. nieko nęsąjįė. 
Lyg pągąutą|* nusigandęs dai
rėsi, metė akimis per susirin
kusius, kurie sau linksmai juo
kavo, ūžė, klegėjo. Tas jų kle
gesys

Kalnų sargybos paslaptys.
ftąd ^6s napjos žinbriių^L 

joties gyventa ^rięšištdrinėjc 
gadynėje jau ^ėrą abejonės, 
tą patvirtini lyrinėj ibio eks
pedicijos rastos . iškasenos ir 
radiniai k. a. pūodai, akmens 
kirviai. Bet yrą t ir tokiiį, da
vinių, kurie parbdo, kad tuose 
amžiuose gyventa žmonių, kup
rių kultūra nė panaši į dabar 
tik atraktosios giminės kultū
rą. Tą patvirtina ypač randa
mi tenai išdrdžinėjihiai.

atrodė., jam šiurkštus, 
lyg peiliu braukė per. širdį.

Besidairydamas, Stasys pa
stebėjo ant žemes nemestą; po
pierėlį. Susirinkę jį mindžio
jo, spąrdĮ. Atrodė jam kaip įr 
pažįstamas, matytųs. Pakelė 
nuo žemėš. Pažiūrėjęs nuba
lo, paskui \ Užraudonavo. Norė-

Nors daugelį sykių buvo da
ryta bandymų prasiskverbti už 
tų kalnų sienos, vienok tie žy
giai likdavo be teigiamų pa
sekmių. Pasaulis tų žygių ini
ciatorių buvo maitinamas pa
šukomis apie pygmėjus, vora- 
tinklakojus Žmones ir vyrus 
Sti uodegomis, nes sėdynių 
tūkstančių pėdų aukščio kėlriai 
stovėjo kaip kokia siena drą
siausiam tyrinėtojui ant kelio 
ir laikė tos šalies žinias nuo 
pasaulio didžiausioje paslapty
je. tik 1932 metais dviem drą
suoliams pavyko persigauti per 
tą kalnų sieną ir rasti įmonių 
gyvenamą kolioniją toje vie-, 
toje, kur buvo manyta nieko 
negyvenama. J. K.

taip ta tau . 
į; jos atradę 
! ;ir. mistiš- 
^'“dįngiįiaš^ 

mokslui iįe»4ą <kol ; kas įmano
mu daiktu
Ji yra savotišk;
kio bendrumo . ■s^laį 
nančiomis tautbinjį. 
traukimas į šalieš 
nėra išaiškinta, nes 
viniai remiasi

> t LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEM į
MII) ARMATURE SERVICE

f , L r (BROLIAI VAUvILAI, Savininkai)
Pataisome arba išmainome dėl visokią automobilių 

AUTOMOBILIŲ GENERATORIUS IR STARTERIUS 
ūpgi taisortic vis 
Drills. Geriausio;

saVo 
triumfuodamas. —žinojau, kad 
j( Mtoei pamėgs, reikia, nėsku- 
binti, reikia tik palaukti. •,

— Kaip dalykai, jo paklaus
davau. '

— Jokio progreso, ant vie
tos. Ledai nei vasarą nėtifp-

— Klausyk, mesk ją, ką Čia 
bereikalingai rūpiniesi, vaikš-x 
čioji nosį pakabinęs. Lyg ji 
butų viena ant svieto. Pats ži
nai, kad yra kelios, kurios 
trokšte trokšta, kad tik į jas 
pažiūrėtum. Negyvenk jaus
mais, buk vyras. , ,t ,;i.

— Gerai tau kalbėti, ale* 
kad nešime ta. Kiek kartų ban
džiau, bet vis grįžtu kaip mu
šamas šuo.

Stasys buvo įsihriylėjęs į 
Ireną, kuri irgi dažnai užbėg
davo vaistinėm Buvo *ji apie
linkė s. gražuolė.

Puiki, įkalbėta, kad ji gra
ži,, ir, neatsigindama nuo ado
ratorių su automobiliais ir pui
kiomis šeštadieninėmis teatrų 
ir kabaretų propozicijomis, ji 
į neturtingą Stasį nei nepa
žiūrėdavo. O tas apart Jos nie
ko kito pasaulyje nematė.

Kelis kartus Stasys bandė 
ją išmesti iš galvos. Atėjęs 
višaip bažydavosi, kad su ja 
jau pabaigta, jos neapkenčia, 
nebenori matyti, nei apie ją 
kalbėti.

.Ėet kaip tik Ireną jis vėl 
pamatydavo, tai visi prižadai 
ir bažijimaisi pranykdavo.

Taip tęsėsi per kelis metus.
Prieš Kalėdas Stasys visuo

met ateidavo pasipirkti atvi
ručių. Pluoštą kaip bematant 
išsirinird^vo.

Išrinxtasias įsikišęs į kiše
nių, kantriai, \ kitų pirkėju 
stumdomas, grumdomas,<w**$s 
paimdavo tai vieną, tai kitą 
iš brangesniųjų atviručių, ją 
apžiūrėdavo, perskaitydavo. 
Svarstydavo, “Patiks, ar ne1?” 

žvilgterėjęs j jį, tuojau ži
nodavau kame dalykas.

—» Tai ir vėl Irena?
— Kalėdoms juk reikėtų pa

sveikinti. ,
— Labai specialiai, matyt, 

nori pasveikinti, jau visa . va
landa kaip renkiesi. Už penk
tuką nupirk 'kortelę ir užteks. 
Daugiau neverta jinai, vis- 
tiek. v • . ,

Bet Stasys kaip ir negirdė
davo. Įsisvajojęs briaūsdavosi 
toliau iki vieną, pačią bran
giausią ir puikiausią kortelę 
atidėdavo į šalį. 't

Ateidavo kortelių pasipirkti 
ir Irena.

— čia dėl Jono, čia dėl ča- 
lip, čia dėl Petro, ji skaičiuo
davo imdama iš dėžių atviru
tes, jų nei neapžiurėdšma.

O šitos užteks dėl Sta
sio, ji paprastai pridurdavo.

Gavęs iš jos kortelę, Stasys 
jausdavosi laimingas. Įsivaiz
duodavo jisai, kad Irena atsi
leidžia. Atvirutei priduodavd 
visokią svarbą, dešimtis kartų 
skaitydamas eiles jas visaip 
interpretuodaVo. Galvodavo ji- 
saį kad, pagaliau, ji jaučia 
kas yra jo širdyje, kad nors 
ji to neparodo, bet jį nuo sa
vęs nenori atstumti. Ir pas ją 
matyt* jausmai linksta jo jfti- 
sčn.

Turbut nebuvo laimingesnio 
žmogaus pasaulyje už Stasį, 
kai Irena netikėtai jį pakvietė 
pas save Kalėdų vakarui. Apie 
tai tik ir kalbėjo, klausė šim
tus visokių klausimų ką' jai 
dovanų nupirkti? Kaip j ją 
kalbėti? Ar bus užtektinai ge
rai, jeigu savo si irtą tik išpro- 
sys? . • - ■ ■

Arrow indicate? gfeneral 
Ijpcation of lošt raėe.....

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Laimingų Naujų Metų 

visiems musiį rėmėjams, 
draugams ir pažystamiems 

širdingai linki

Anthony’š Tavern
827 W. 33rd Street 
A. J. ZaLATORIS

žėmlapis parodo ^Naujos Guinejos salą, kur, buvo atrasta pražuvusi žmonių giminė, “Tari Fū- 
rdra”. Dešinėje, tipingas ai?straliętis, panašus atraštosioš giminės žmonėms. Guinejos salą 
dėhgia sunkiai pereinamos džiunglės ir aukšti kairiai. y ■

1

tOfelį ERETAI ateina žmo- 
K3JK||gUi mintis galvon, ką 

pasaulis bedarys tru’m-
RfĮĮfSPI poje ateityje, žemes 
rutulys, rodos, žmogaus visas 
ištyrinėtas; skersai ir išilgai 
išvaikščiotas ir rankomis iška
sinėtas net iki tūkstančių pė
dų gilumos; viskas jau žino
ma ir atrasta. ' *

Vienok, taip manydami mes 
apsirinkame. Nors prie šių die
nų „technikos išsivystymo, žmo
gus, berods, gali beribę oro pla
tybę išmatuoti ir, pasisėdęs 
prid rašomojo stalelio, pasire
miant matematikos fo’rmulo- 
mis, dangaus kimų kelionę ap
skaičiuoti, tačiau žemės kamuo
ly tebėra eibė “stebuklų”, ku- 
rie dar stebins ne vieną iŠ 
musų.

Vienu iš tų stebuklų yra šio
mis dienomis aprašomas spau
doje įvykis, kuris nustebino 
mokslo basaiilį, būtent tas, kad 
toli kur tai Naujosios Gųinė- 
jos žemėje, už veik nepereina-

LINKSMŲ KALĖDŲ iii LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ V Mį Linkime Višiems Saito Noštunleriams ir Rėmėjams! 

| ALEKSAS BAKERY g jg Dėl sveikatos pąlaikymp naudokite musų lietuvišką , gj 
JjS plikytą ir rupią duoną. 'M
§3339"M Morgan Sti-ėet < Tėl. Y^fls 725sfe 
® CHICAGO, 1LL. - ««

mų kalnų i lygumose, atrasta stokoja bent fl kokių (istorinių 
“dingusi” žmonių gimihė. Tie 
žmonės, kaip, pacįųoda^ oficialia 
Australijos Vyriausybes prane
šimas, f y vena primityvišką gy
venimą, veik tokį* kokį, gyve
no Europos žrpęgus Akmens 
ir Geležies Gadynėje, tik pa
lyginamai daug aukštesnės kul
tūros laipsny. žmonės esą gel
tonplaukiai ir užsiimą /ėmės 
ukiU. žemės našumas esąs ste
bėtinas. Visa ta gyventojų, ko- 
lionija sudarant 
gyventojų.

■ Kada ji dingo?
“Tari Furorą 

ta vadinasi. K. 
mas yra netik:

O California Institute oi'
• ‘H’’ ’ , . ! f . ■'

Technology observatorijai, 
Mount Wilsone yra statomas 
20Q i colių teleskopą. Tai , btis 
didžiausias toks instrumentas 
pasaulyje, žriiogus su to Instru
mento pagalba galės matyt 640,- 
000 sykius toliau negu savo 
akim. Pavyzdžiui, jei žmogus 
savo akim gali .perskaityti 
skersai gatvės , esantį užrašą, 
tai su teleskopo pagalba galė
tų perskaityti. tą užrašą, jeigu 
jis butų Galifornijoje, d žmo
gus New Yofke.

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4823

KALĖDŲ ATVIRUTĖ
(Tikras . Gyvenimo Vaizdelis)

ius motorus: Fanus, Vacuum Cleaners, Electrici 
rųšies . darbas—labai prieinamomis kaįnomis.
i St. Chicago, III.

TėL.BOULEVARD 1144 . . . j . J

SOUTH SIDE BKEWING 
lt00 HalMėd lt

Nuo to laiko Jis daugiais ne- 
bfeatėjoi, ir Aetrukuš niekam 
nįeko besakęs jis kur tai iš
važiavo. Važiavo šlapiai, ūžsi- 
«bbinėdamas ant ?,»j>rekinių 
traukinių, nes pinigų neturėjo. 
Už kiek laiko atėjo žinia, kad 
bėbandydamas užšokti ant ei
nančio traukinio jis nukrito po 
vagom; ertais ir ten žuvo.

V. Ardickais

** ‘f ♦. " • * « ■ rf ' • / . .• 4 M .▼

trūko. Tai buvo jo brangioji 
atvirutė, kurią pasiuntė Irę- 
•/* t •< - 

nai..
Nei žedžio niekam netaręs, 

įsikišo atvirutę į kišenių, už
simovė paltą, ir išėjo. Ištisas 
valandas vaikštinėjo gatvėmis, 
nervingai apie ką tai galvoda
mas, svarstydamas. Porai die
nų praslinkus užėjo jis į vais
tinę, bet nieko apie vizitą pas 
Ireną neprisiminė, tik paklau
stas atsakė, kądy viskas buvo 
gerai, smagiai laiką praleido-

T jrAI ateiną Kalėdos, man Kuinas visokių r j: ‘ 
ĮC visu&žt WšfWa W j?s f M 
*syš. v, , Akusi, w ; s(

Dirbau tuo laikį VMštinėjė. ; Ąęt Vės įėjo. pis 4 vidų, jsi 
Stasys lailks hud laikė užėid&- šMaginu^ biih^

a"' iTtTvT;

’ v : "r-. ■
i
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Iš MARK TWA1NO sulietuvino A. Vaivada ėmc

Jono Žičkaus Kelionė į Dangų

tai buvo k’.ai

užmirštas per. 86 dienas

LINKSMŲ KALĖDŲ
Musų Draugai, Rėmėjai, bukite visi

KALĖDŲLINKSMŲ

triu

žinai

LIETUVIAMS!VISIEMS

.•a/l į^jį®iSK-k-

Tik už 114 dienų jie ne 
tikėję atrado kalinį jtebesė

O Apie 
Jungtinėse 
nei skaityti nei rašyti

BUON NATALE E 
BUON AN NO

pra- 
kad 

kaip 
Juo-

O Vokietijos eks-kaisepio Vi!- 
helmo rūmuose, Potsdame, yra 
600 kambarių, bet tik dvi mau
dyklės;

Antradienis, gr. 24 d., 1935

4,000,000 žmonių
Valstijose nemoka

prikišęs rankų 
pasityčiodamas

Linksmų Kalėdų visiems! 
Lai taika viešpatauja šioj 
žemėj, lai žmonės turi vis
ko, ko jiems reikia, ir alie
jaus, ir anglių ir geležies! 
Lai žmonės neša, šviesos ir 
draugingumo žibintuvus į 
tamsius pasaulio kampus ir 
tiesia broliškų rankų juod- 
veidžiui broliui, ir baltų j am 
ir geltonųjam! O kad rei
kia, lai ir didelis nusilen
kia prieš mažų.

Klausiat kokių dovanų 
mes laukiam šventėms? Ka
lėdų Diedukas — Anglija 
kų tai žadėjo, bet rodos kur 
tai užkliuvo kelyje.

kaip 
yra

o Ka’Jdų š/entcms besiarti
nant kiekvienais metais paštas 
gauna apie milionų laiškų, ku
riuos vaikai prašo pasiųsti Ka
lėdų Diedukui.

pitonas 
nosies
šaukti:

visokio triu 
dangaus de 
aš priklau 
tokio

pavertė, kaip žvakes, pust, ir 
užgesino. Ir kųip tik komieta 
palengvėjo, tai ji pasistojo, pa- 
siravė ir kad jau šovė, tai šo
vė priekin. A.Š pasilikau, lyg 
didžiausias geležies šmotas bu
tų prie manęs pririštas,

Bet man pikčiausia, kad ka-

(Ketvirtadienio “Naujienose” 
žičkus tęsia pasakojimus apie 
tai, kaip jis belenktyniuodamas 
paklydo ir negalėjo dangaus 
atrasti).

— Na, o kaip dabar? Ga 
pats turi draugų pas Lucipib 
rių, kuriems nori kų pasaky

gerai kelnių užsimauti tas iš
bėgo žiūrėti kas čia darosi. Q 
aš, netrivodamas; iš džiaugsmo, 
kad visgi laimėjau ir nepasi
rodžius liurbis, ėmiau ir paro
džiau jiems nosį. O pridėčkų 
dar sušukau: y .

— Nų; kų dabar pasakysit ? 
Gal norite kad pagelbėčiau,,gal 
į uodegų papusti? /

Žinai, Juozai
da. Taip, Juozai, nekartų gai
lėjausi. Tai buyox didelė klai
da. Mat,, kapitonas jau buvo 
nųuprendęs liautis vaikytis pa
skui mane, bet kai subliužni- 
jau, tai Jo kraujas užvirė. Ne
galėjo man dovanoti. Atsisuko 
jis į aficięrų ir klausia: ?

— Ar turim užtektinai an
glių kelionei?

Taip kapitone!
—- Ar esi tikras?( 

Daugiau negu reikia!
— O šėtonui ar daug vežam!
— Tai jauz esam pusėtinai 

prisikrovę!

Už kelių piinučių komieta 
buvo taip toli, kad vos gulė
jau jų įžiūrėti. Taip.. Juozai, 
tai buvo klaida, tie mano žo
džiai. Tur būt niekad sau ne
dovanosiu. Nepasirodžiau jau 
tokis laoai mųndras, kaip no- 
rėjauf.. Ir reisų pralaimėjau, 
ir paskui dar koks šėtono tar
dąs man nosį rodė, o aš tu
rėjau tylėti.

Užmirštasis žmogus
' Allentown, Pennsylvanijo

je, kalėjime buvo atrastas 
“Užmirštasis žmogus”. Ar- 
thur Lewis buvo nuteistus 
atsėdėti 29 dienas' už prasi
žengimų. Bet jo rekordai kaž 
kur dingo, o kalėjimo virsi 
ninkai apie jį taip ir užmir-

Bet aš- ' nenusileisti. . Dar 
nebuvau užtikęs tokios ko- 
mietos, kuri mane butų ga
lėjusi subytyti ir aš nenorė
jau taip lengvai pasiduoti: Aš 
visgi turėjau šiokį-tokį vardų 
ten pas. žvaigždes ir nenore, 
jau jo vienu sykiu prarasti. 
Išsipučiau ir aš, išsitiesiau, ir 
pasileidau' paskui. Lėkiau, lė
kiau nežinau kaip ilgai, b it 
visgi ant galo tarpas tarp ųia- 
nęs ir komietos ėmė mažėti. 
Ir kaip tik aficieras mane vėl 
pamatė, kad jie ėmė šokinėti, 
kad jie ėmė daužytis ir sukau
ti. Gi prie komietos langų su
bėgo žmonių kaip skruzdėlių, 
užrietė visi galvas, sužiuro ir 
ėmė betus dėti. O aficieras kad 
draskėsi, kad jis keikėsi. Ir 
keikėsi kažin kaip^ keistai, ne 
taip kaip mes kad sakom, ru-

JUSTIN MACKIEWICH
2324 SO. LEAVITT ST.

— Gfttei, tai tegul šėtono, 
velniai Mk iki ateis kita ko
mieta. Viskų tuojau' išmesti! 
Į darbų, laukan% visas šėtono 
anglis!.

Ir, žinai, Juozai, kad r.'r.s 
jie tas pragarui ąkirtas anglis 
pilti laukan. Kai ėmė jų gau
sybes birti žemyn, tai kelyje 
visas žvaigždes tik į šipulius

nusibosdavo 
Niekur kitur 

Tik pats sau 
šveičiu ir šveičiu tai pro vienų 
planietų, tai < pro kitų.

Kartais norėdavau lenkty- 
niuotis, i reisus eiti. Bet ne
buvo su kuo. O repečkoti kaip 
šlubam seniui paskui kokių pla
nietų tik porų šimtų tūkstan
čių mylių į minutų nesinorė
jo. O paskui, žinai, tos pla- 
nietos, tai tik į ratų suka ir 
suka, o man visgi norėjosi pas 
Dievų Tėvų pasostėje atsisės 
ti. Tad negalėjau bereikalingai 
lapnoti paskui. Dar gal bučiai; 
ir paklydęs. Tai tada butų bu
vę juokai, jeigu iškrypęs iš ke
lio, paskui nebūčiau galėjęs tos 
Dangaus Karalystės atrasti.

Bet, žinai, juokai, nejuokai, 
bet kartų taip ir atsitiko. Pa
gunda iš kelio išvedė, pakly
dau ir tik vargais-negalais da- 
sigrabaliojau iki dangaus. Bet 
ii- tai ne per tuos vartus įėjau- 
Ir kiek paskui to 
belio kol susiradau 
partmentų į kurį 
siau. Jau daugiau 
belio tai nenoriu.

štai kaip buvo, 
jau sakiau, tai pasaulyj 
daug svietų. Ne tik musų že
mė. Ve, pavyzdžiui, musų že
mė turi saulę ir ji sukasi apie 
tų saulę. Bet ta pati saulė švie
čia ir kitoms žemėms, kurios 
irgi sukasi aplink. Tokių že
mių, planietų, kurios sukasi 
apie musų saulę yra, rodos de
vynios. Kada aš pro visas tas 
žemes pralėkiau, tai maniau, 
kad jau šiur, busit? danguje. 
Bet apsirikau. Dar nebuvo. Tik 
palekiojęs patėmijau, kad ten 
buvo kitos saulės, taip kaip 
musų, kurios turėjo savo že
mes. Tokių saulių buvo pusė
tinai daug, o kiek tų* žemių, 
tai nei nesuskaitysi. Bet žinai, 
turiu pasakyti, kad ta musų 
satflė ir ta musų žemė prieš 
tas kitas saules ir žemes tai 
jau tikrai mažyčiai smaradai. 
Ten tai planietos, kaip planie-

— Iškabinkit Visas burte-, 
paleiskit propelerius! / ,

Tuoj supratau, kad čia bus 
nejuokai,i Juozai. Nespėjau’nei 
apsidairyt, kaip komieta > užrau
donavo kaip įkaitęs pečiuą, vi
sa tik išsipūtė. Dūmai kad ims 
verstis iš visų pusių. Negaliu 
nei apsakyti kaip joje viskas 
ėmė virti. O kaip’ pradėjo lėk
ti, tai man net kvapų užėmę. 
Visa' komieta tik sušvilpė ir 
nudundėjo.

sveiki per metu metus!

UNIVERSAL RESTAURANT

žiau 
dešimts metų tran

kiausi po visokius pasaulio pa
kampius. žinai, musų žemė, tai 
ne visas pasaulis; Aplink jų 
yra didžiausi plotai oro, milio- 
nai ir milionai mylių. Kokios 
to oro plotybės, sunku ir iš
pasakoti ! Ir tame ore visu*r 
daug yra kitų žemių, kurias 
mes vadiname žvaigždėmis. 
Taigi, Dievui dūšių atidavęs 
netaip jas greit nusibaladoji 
pas Jį į dangų.

Ne šmurkšt, ir jai besėdįs 
prie Visagalio sosto, jam šlo
vę giedodamas, ir besidžiaug
damas Jo Karalystės gerybė
mis. Po biesais, reikia prisi
kamuoti, kol ten dasigaurii.

Vienų naktį lekiu sau . pusė
tinai greitai, pasišokinėdamas, 
pasistrakčiodamas. lėkių milio- 
nų mylių, lekiu kitų, žiovauda
mas, galvų kraipydamas. Tik 
staiga, žiuriu, beveik mano pa
šonėje kokia tai didžkė žvaig
ždė. Bet jį neriogsojo kaip pri
klijuota. Buvo pusėtinai 1 įsi
smaginusį, švilpdama ūžė sau 
per orų. Vykis, reisu'ok, ding
telėjo man į galvų. Nesivyk, 
ba paklysi, kitas balsas man 
į ausį. Paklysi* o paskui kur 
dingsi? Bet geros rodos nepa
klausiau. žvaigždė taip arti, 
atrodė, kad lekia neprasčiau
siai, o aš taip išsiilgęs kaip 
nors laikų užimti... Et, nuta
riau, vysiuos, kaip ten bus, 
taip. Kad man ir nepakeliu*, 
•bet visgi dangų susirasiu, jis 
jau ne toks mažas. Kaip nors 
į jį pataikysiu.

AI pasimiriau, tai ne tos. Didelės, yra į kų pasižhv 
tiesiai į dangų nudro- rėti. O tos saulės tai, kad šil- 

Per kokius tris- do tai šildo, ne kaip musų sau
lė, lyg pusiąu apmįrusi.

Paskui dar atradau, kad tos 
planietos daug greičiau laksto 
kaip musų svieto planietos. Ne 
šimtus tūkstančius mylių į m*- 
nutų, bet milionus. Ir man pa
čiam reikėjo gerokai paskubė
ti, kad jos mane neaplenktų. 
Ir - čia, vot, mane pikta dva
sia ir sugundė ir įkišo į triu-

Kai Dievas atsiėmė mano 
dūšių iš to griešno kūno, ku
rį toji valkiojo po Vasiliaučiš- 
kius ir po čikagų per kokia 
penkiasdešimts kryželių, • kol 
nusidėvėjo ir zapelnijos pagau
tas visai ištižo, tai ta mano 
dūšia kad ėmė lakstyti po orų 
kaip piktos dvasios apsėsta. 
Pro debesis, pro žvaigždes tik 
švyst-švyst! Jau tos žvaigždės, 
visokios komietos laksto į vi
sas puses, bet su* manim susi
lyginti tai jos nei pamislyt ne
galėdavo •

Kai aš pro tas komietas 
uždavau, tai atsižiūrėjo, 
anos ant vietos tupėjo 
priklijuotos. Tik pamislyk, 
zai, kaip greitai aš baladojau- 
si. Komietos lakstė po kokius 
du šimtus tūkstančių mylių į 
minutų, bet prieš mane jos bu-i 
vo kaip vienos kojos netekęs 
ubagas prieš armabijių, Kaip 
sliekas prieš zuikį.

Kartais man 
vienui vienam, 
gyvos dūšios.

j® 750 West 31st Street Sf

Na, ir pasileidau paskui. 
Kad tu būtum matęs! Lėkiau, 
kad net kibirkštys į visas pu
ses pasipylė. Skutau, tai sku
tau nejuokais ir pustuzinį mi- 
lionų mylių palėkęs, jau bu
vau prie žvaigždės uodegos, 
žinai, kaip žemiškos komietos 
turi uodegas, tai taip ir šita 
tokių uodegų turėjo. Nuo spių 
dėjimo galėjai net apakti. Ne
norėdamas nusvilti, pasukau 
trupučiukų į šonų, bet greit ir 
vėl susigretinau ir taip abu 
kartu lėkėm. Neilgai tereikėjo 
laukti, kol dasigavau iki pat 
komietos. Pasivijęs, jaučiausi' 
gana gerai. Visgi, žinai, mano 
kaulai nebuvo tokie ^ustingę. 
Dar turėjau macios...

Besidžiaugdamas, dirsteliu į 
komietų, nugi ten koks aficie- 
rius prie styrinimo iškėlęs gal
vų ir prie akių prikišęs žiūro
nus žiuri į ipane, tur būt mis- 
lyĄamas koks čia do, biesas 
sukinėjasi aplink. Kaip mat iš
girdau, kad ans surėkė:

— Ko miegat, pečkuriai’ An
glių daugiau, anglių!

— Anglių daugiau’ atsakė 
jam iš vidaus.

— Daugiau garo, daugiau

pužė, arba kad tu , prasmeg
tum. Kaip nesiklausiau, bet 
negalėjau' jo žodžių pagauti ir 
išmokti nors vienų komietiškų 
keiksmų.

O aficieras keikėsi štai ko
dėl. Kai visi komietiškiai žmo
nės subėgo betus dėti, tai ne
buvo kam anglių pilti į pečius 
ir komieta ėmė lėčiau lėkti. O 
aš tuo pasinaudodamas spru
kau pirmyn, ir lyg pasityčio
damas pradėjau sukti apie ko
mietos nosį ir atsisukęs atgal 
šaipiausi žiūrėdamas į dūk
stantį aficierių. Tas, negalėda
mas nieko vienas padaryti, pa
sišaukė talkininkus. Ištraukė 
iš lovos kapitonų. Pasišiaušęs, 
vienmarškinis, nespėjęs nei

garo! . ■ t
— Garo! jam vėl atsakė
— Paleiskit matorus!
— Paleiskit matarus!
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I dar gana jauna, vi
sai neblogai išrodan 
ti briunetė, Šiais mo 
tais nusitarė pratur-
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Tais pinigais jo žmona ne-" 
galėjo perdaug žibėti, O ka
dangi ji buvo dyka, tuščia, su 
menkučia pasaulėžiūra, tai vis 
svajojo apie pasakišką praban-

o Filipinų Salose visas ūkio 
darbas yra atliekamas prie mu
zikos. Kai darbininkai išeina 
į laukus, tai paskui juos išse
ka būrys muzikantų. Muzikan
tams grojant darbininkai dai
nuoja ir dirba.

Linkiu Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriamš

BOARD OF EDUCATION.
CICERO, DISTRICT NO. 99

Pristatė jai tą svetimšalį 
restorane. Ir pareiškę kad jis 
inturistas, Ir kad jis gyvena 
viešbutyje, bet tuo esąs' nepa
tenkintas ir svajoję* surasti

širdingai linki
:■'' ''..9 j \

Tai yra negalima pasakyti, 
kad ji būtų norėjusi pasakiš
kus turtus Įsigyti, kaip kar
tais pasitaiko tarp milijonie
rių. Ne, jinai, žinoma, to ne
norėjo. Tai yra, bendrai kak 
bant, jinai kaip tik to ir no
rėjo. Bet ji visgi tiek suprato, 
kad šiais laikais .tokių stebuk
lų neįvyksta. Ir todėl ji nuta
rė imti tai, kas iš viso gali
ma imti.
\ Ji norėjo turėti kažkokj mel

svų forduką su nuolatiniu šo
feriu, standartinj vasarnamį, 
Torgsiną. Ir, žinoma, vyrui pa
geidavo labai garbingos vietos, 
kad ji galėtų visur dalyvauti 
ir visus matytu

O jos vyras buvo paprastas 
inžinierius. Ir jis iš savo sep
tynių šimtų monetų gyveno ga
na kukliai. Būdamas savo dar
bo entuziastas, jis iki tam tik
ro laipsnio buvo net pątenkin-

Vienok vyras,. nežinodamas 
dar, kad ji rengiasi pas j j grįž
ti, atidavė tuos pinigus. staty
bos reikalams; Jis buvo dide

Ja, Froehliche Weinach- 
ten visiems arijams! Lai 
tarp visu arijų užviešpa
tauja vienybė ir lai jie iš
naikina iš savo tarpo viso
kius gyvūnus, kaip semitus, 
aziatus. 1 \

Pasaulyje yra kiti žmo
nės, ne vien arijai? Nega
limas daiktas! Sakai, kad 
tikrai yra? Nesiginčysiu, 
mat pas mus geografijos 
dabar nemokina. Įdomus 
dalykas, reikės apie tai su 
Fuhreriu pakalbėti!

o Nežiūrint, kad mes nega
lime praleisti nei vienos die
nos vienokiu ar kitokiu budy 
neužsiminę apie orą, bet pa- 
šaulyje yra 235,000,000 Žmo
nių, kurie apie ji nedrįsta nej 
prasižioti. Jie yra mahometo
nai. Jie niekuomet nieko ne
sako apie orą, nes jį kritikuo
ti arba skųstis butų eiti prieš 
dievo Allaho norus.

Tėl. Calumet
5366

Naudojamės proga atsidėkuoti Cicero piliečiams, kurie 
yra patikėję jų vaikų auklėjimų Viešosioms Mokyk

loms, už jų bendradarbiavimų ir rupesnį.

LINKĖDAMI LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR 
PASEKMINGŲ NAUJŲ METŲ, Liekame

lis entuziastas, ir jis dovano 
jo pinigus valstybei.

O kai grįžusi ji apie tai pa 
tyrę, tai tiek susijaudino, jo£ 
vyras, pradėjo bijotis- dėl jo; 
protiško aparato.

Ir jai kažkas pranešė, 
tas nelemtas rašytojėlis, 
kuriuo ji visai dar neseniai gy- 
veno ir /nebuvo laiminga, smar
kiai ir netikėtai pradėjęs kop
ti, į kalną. Jis paliovęs rašy
ti silpnus dalykus ir susyk su- 
kūręs pjesę, kuri savo stipru
mu galinti konkuruoti su Bo
riso Šekspyro veikalais, žodžiu, 
kas nors panašaus. Esą dabar 
jis, uždirbąs didelius pinigus.

Jinai, susikrimtusi, kad ne
palaukė, kol j ant laimė nusi
šypsos, vėl norėjo sueiti su 
dramaturgu gyventi. Bet ta
sai, pasirodė, jau turėjo dvi 
šeimas ir buvo net vidutiniš
kai laimingas.

Tąsyk ji, dėka tos pažinties, 
prisiartino, kiek arčiau prie te-

Bet po mėnesio laiko iritu- 
ristas, šiek tiek pramokęs sa
vo. mintis rusų’ kalba reikšti, 
pradėjo ypatingai kalbėti apie 
šį bei tą.

Ir iš tos kalbos ji patyrė, 
kad jisai visai nesirengia į Eu
ropą važiuoti., priešingai* — 
jis dagi norįs čia pasilikti. Esą 
pas juos, užsienyje, užsidariu
si kažkokia įmonė ir jis lyg 
ir be darbo likęs, štai kodėl 
jis ir atvažiavęs j Sąjungą, ti
kėdamas čia surasti ką nors 
savo specialybės šakoję.

Ji, visai išblyškusi, paprašė, 
kad jis pakartotų tas gremėz
diškas frazes apie šį bei tą. Ir 
jis vėl papasakojo tą pat<pri
durdamas, jog turįs daug vil
čių gerai įsikurti, nes esąs spe
cialistas traiškiam vandeniui 
gaminti. Gi manąs, kad pa
klausa traiškiam vandeniui čia 
busianti didelė.

Tąsyk jinai iš pykčio* su
liepsnojo ir gana įžūliai pa
klausė, kodėl, būdamas papra
stas bedarbis, jis save vadina 
inturistu. Kodėl, esą, jis neat
sisakąs nuo savo išlepintų pa
pročių ir negyvenąs pigiuose 
numeriuose? Esą kodėl jis sa
vo išžiūra ir elgesiu1 klaidinęs 
žmones, kurie apie jį galį kaž
ką pamanyti.

Jis nei kiek nesusimaišė, bet

FROHUCHE WflNA(HTEN
„ ■ M*‘® i;; .

GLUCKLICHES NEUJAHR

O jai kažkas . pasakė, kad 
esą rašytojai šiaip sau neblo
gai gyvena. Kad kai kurie jų 
turi rašomas mašinukes, at- 

I

skirus butus, o kartais dagi 
automobilį. Ir patarė tarp tų 
piliečių kai ką sau susirasti.

Bet ji nežinojo, kur jai rei
kia ieškoti. Ir todėl ji, nelabai 
ilgai galvodama, suėjo su pir
muoju autorių, kuris pasipai
niojo jos kelyje.

Bet čia, lyg tyčia,’ pasitai
kė pusėtinai kvailas—in^men- 
kai pasiturįs rašytojas, Be to, 
jis mėgo svaigalus. Ir apskri
tai po mėnesio jis pareiškė no
rą, kad jinai ki<r nors tarnau
tų. O tai todėl, kad jis savo 
menkomis, nemeniškomis kny 
gomis mažai tegalėjo uždirb-

o Iki viduramžių visi krikš
čionys tikėjo, kad vyrui trūk
sta vieno šonkaulio. Bet kai 
daktarai surado, kad vyras tu-* 
rėjo tiek šonkaulių, kiek jis 
privalėjo turėti, ’ tai žmonės 
tam griežtai priešinosi ir no
rėjo daktarus sudeginti už he- 
reziją. Dar ir šiandien atsiran
da tokių, kifrie mano, kad Die
vas sutvėrė Ievą išėmęs Ado
mui vieną šonkaulį.

CHARLES J. BURDA
EUGENE CLARK
JOSEPH S, IDZIASZEK
JOSEPH B. KOVARIK

GEO. A. SCHWEBEL, Superintendent
JOHN J. SHERLOCK, Attorney.
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Ir štai ji tiek pasijuto pa
žeminta ir tiek sus jęrimto, kad 
ištisas tris dienas verkė. Ir 
įsakė inturistųi kraustytis į 
viešbutį, nes, girdi, kambary# 
reikalingas brangiai močiutei.

Apskritai kalbant, ji išsisky- 
rė su juo. Juo labiau, kad jos 
pirmasis vyras,- kaip paaiškė
jo, padarė kažkokį. išradimą ir 
už rai gavo dešimt tūkstančių 
rublių premiją. Net laikraš
čiuose visa tai buvo aprąšy-

į savo gimtinę reikalus sutvąr- 
kyti ir parsivežti automobilį.

Štai tą žinią ji, iš tiesų, su 
dideliu sunkumu išgyveno. Ji 
net balsą prarado. Bet po dvie
jų savaičių ji vėl pasitaisė ir 
dabar vėl dainuoja, kaip mo
ka. Bet spuogai jos kūną vis 
dar tebepuošia.

O tai, kad ji liko artiste* tai 
jai labai gerai, o publikai, t.ur 
būt, nekažkoks malonumas.

Apskritai imant, tokiais at
sitikimais visada geriau šokti 
nekaip dainuoti. Ir jauni žmo
nės, kuriems teks, atsidurti to
kioje būklėje, privalo niekuo
met. neužmiršti to krašto pu
blikos pageidavimo.

Vertė K,

INTERNATIONAL WHOLESALE WINES & LIQDORS 00.
F. WIZGARD, Savininkas 

4611 SO ASHLAND AVENUE

atrąliškų reikalų ir surado 
daugiau4 visokių galimumų. Ma
garyčioms teatre ją supažindi
no su vienu komiku, kuris esą 
daug pMigų uždirbąs.

Ji tuoj buvo pasirengusi su 
komiku sueiti, bet paskutinę 
valandą pradėjo trauktis atbu
lą. Pabūgo, kąd vėl neatsitik
tų tas pat, kas atsitiko su in
turistu, ar kas nors į tai pa
našus. - ,

Ir tąsyk ji nesusituokė su 
juo, bet nutarė, jeigu jau taip 
dalykai susidėjo, pati verstu 
artistės profesija.

Ir ji pradėjo mokytis šok
ti, tkadf su tais savo šokiais ga
lėtų ęstrądo j e pąsirodytį..

Tačiau daktarai pas ją pa- gina iy kartu su‘ ja išvažiavo

mėnesiui kitam kambarį priva- 
tiškuosę namuose. Ar kartais 
ji neturinti tokio kambario?

Ir nors kambario ji neturė
jo, bet vfs dėlto labai nudžiu
go. Ji tuoj nutarė savo bran
gią motutę dviem 'mėnesiam 
kur nors iškraustyti, kad tik 
nepaspruktų išlepintas svetim
šalis, kuris negali‘ gyventi ne
jaukiuose, triukšminguose vieš
bučiuose* tarp skambučių ir be- 
sišvaistančių merginų.

Trumpai kalbant, tam mtu* 
ristui ir išlepintam aristokra
tui ji savo bute paruošė kam
barį. Ir tasai persikraustė pas 
juos su visu savo stebėtinu 
garderobu, — fotoaparatu, ■ prie
taisu kelnėms kabinti ir taip 
toliau.

Ir štai Ližė, manydama, kad 
ūžėtojo jos gyvenimo svar
biausias momentas, suėjo gy
venti su tuo svetimšaliu.

Ir tasai išimtinai ją įsimy
lėjo, Ir padarė jai formalų pa
siūlymą. Pasiūlymą ji priėmė 
ir dagi — kas labai svarbu — 
nepaprastai apsidžiaugė.

Ir tąsyk, ji pametu vyrą. Ir 
pradėjo gyventi su? juo močiu
tės kambaryje.

j
Ir nors jos" svetimšalis ru

siškai nekalbėjo, o jinai, prie
šingai, kalbėjo vien tik rusiš
kai, o vis dėlto tatai nesudarė 
kliūčių jų bendrai tarptautjš- 
kai laimei.

Apskritai imant, ji buvo laL 
minga ir svajojo apie Pary
žių, Londoną, Viduržemių ju
rą ir taip toliau.

Automobilių Griovikų 
Vargai

Moline, Illinois, vienam se
nų automobilių griovikui įvy
ko štai kokia nelaimė. Jį tm 
las pilietis pašaukė per tele* 
foną paimti automobilį ties 
tam tikru adresu ir jį su
griauti. Griovikas nuskubi
no, automobilį parsivilko ir 
jį išardė.

Kai iš automobilio paliko 
tik krūvos geležgalių ir Sriu
bų, pasirodė, kad jis priklau 
sė ne tani, kuris šaukė, bet 
visai kitam žmogui.

tiesiai pasakė, jog iš viešbu
čio jis atsikraustęs pas juos 
gyventi grynai ekonomiškais- 
sumetimais.’ ■ /

V' ,

Tąsyk ji pravirko ir tarė, 
kad jeigu visa tai taip, tai jos 
silpnoje galvoje visi suprati
mai apie pasaulio sutvarkymu 
susipainiojo. Pasakė taipgi^ 
kąd apie iųturistus jinai buvu
si visai kitoniškoms nuomonės, 
Ji maniusi, kąd jie visi, be iš, 
imties, važinėją taip tik sau, 
smalsumui patenkinti. Jai ir į 
galvą neatėjusi mintis-,z kad ga
lėtų būti ir tokie int.uristai, 
kaip jis.

Esą betruko jai su bedarbiu 
susidėti. Ir tą laimę ji čia su
rado. Tai, girdi, geriau ji jau 
susituoksianti su krautuvės pa
tarnautoju. Iš jo vis dėlto "gau
sianti šimtą muštinių per mė
nesį. Tai bttfsią geriau, negu 
niekas. ' . '

Linksmu KalMu
Visiems musu 

Rraugams 
Lietuviams 

Kostumeriams!

Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Musų Kostumeriams 

INTERNATIONAL WHOLESALE WINES & LIQU()RS C0.
Prašome apsistoti, pas mumis pirm negu eisite kitur pirkti gėrimus dėl švenčių.
Turim didžiausį pasirinkimą vynų ir degtinių už prieinamiausias kainas. Turime 

importuotų gėrimų iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Tąipgi visokių Amerikoniškų 
Bonded Whi$key, ir t. t.
z Mes parduodam tiktai tiems, .kurie turi laisnius.

Pašaukite Boulevard 0470 ,
Krautuvė atdara nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro.

stebėjo širdies nervingumą. Be 
to, kūno paviršiuje pasirodė 
kažkokie nervingumo spuogai. 
Tai vis buvo nemalonių išgy
venimų »u inturistu pasėkos.

O kadangi dėl visokių tų 
nervingumų ji šokti negalėjo, 
tai pradėjo mokytis dainuoti.

Ir dabar ji dainuoja. Ir jau 
pradėjo pusėtinai 'uždirbti už 
darnose koncertuose ir poilsio 
namuose. Ir labai patenkinta. •

ir j c j pasitenkihimas tęsėsi 
tol, kol jai nepapasakojo apie 
jos buvusį inturistą.

Jai papasakojo, kad tasai 
k svetimšalis susirado gerą vie
tą, gauną pavydėtiną atlygini- 
mą, apsivedė su kažkokia mer-

žodžiu sakant, jis nepatei
sino jos lūkesčių. Ir palikusi 
savo išsigimėlį, ji grįžo pąs sa
vo vyrą., . /

Ir kaip tik tuo metu supa
žindino ją su Vienu svetimša-
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Iranu Liaudies Pasakos
Noriu pereiti upę ir ne

sukure ir niekas nesukurs at

savo

dvide
14,000,000 Kalėdų

paklau

^<•5 • ' I ‘ ->. *

Linksmų
daržoves į maišę

Visiems Lietuviams!

Portugaliją

METROPOLITAN STATE BANKSIMANO DAUKANTO
W. CERMAK ROAD Kampas Leavitt Street
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Hijena pagavo lapę ir ren
gėsi pusryčiauti. Lapė sucypė 
iš skausmo ir pradėjo maldau-

Liūtas vienu smugiu nukir
to vilką nuo kijy ir sudras 
k e jį.

tavo pusryti
o briedis -

seniui ?
buklais

.1

kės. Po

Draugams iv Pažystamiems

LINKSMU KALĖDŲ 
Linkime Visiems Lietuviams!

broli, prieš tavo 
irgi galvojau, —

Valdyba ir Direktoriai:
JONAS RRĘNZA, President 
JONAS KROTKAS, Vice-Pres.
S, S. TYRAKOWSKI, II Vice-Pres 
JULIUS C. BRENZA, Treas. ’ • 
DR. S. A. BRENZA, Dircct, -s

— Sėsk ant mano nugaros, 
ir aš tave nugabensiu į aną 
krantą.

Užsirioglino skorpionas vėž^ 
liui ant nugaros, ir pastarasis 
pradėjo plaukti. Nuplaukė apie 
t>usę kelio ir staiga pajuto, kad 
skorpionas beldžia į kiaukutą.

— Skorpione, ko baladuoja-

Kargj mes galime pasa
kyti? Tik Boas Festas! Mes 
mažyčiai, niekas apie mus 
daug nesako. Kai revoliuci
jas turime tai tos tokios 
mažytės. Diktatorių turime, 
bet ir apie tų niekas nera
šo. Kitus diktatorius nori 
nušauti, nugalabinti, bet 
apie musų tai niekas nei ne
pagalvoja. Kad turėtume 
karalių, tai bent galėtume 
jį iš naujo nuversti.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Jauna moteris pareiškė savo 
senam vyrui;

lapė susi- 
Jie pąga- 
kiškį/ Kai 

medžioklė pasibaigė, liūtas pa
klausė;

— Kaip pasidalinsime gro
biu? Pasakyk .tu, vilke. t

Vilkas tarė; - .

dėl taip yra. AŠ 
pliekiu juos, kad 
butų, ir nieko tai

Liūtas, vilkas ir 
tarė - kariu medžioti 
vo briedi, stirną ir

Skorpionui nusibodo vienoje 
vietoje gyventi, ir nusitarė jis 
po nežinomus kraštus pasi
trankyti. Iš pradžių skorpiono 
kelionė sekėsi neblogai. Bet 
štai kelyje pasitaikė upė. Ėmė 
skorpionas galvoti, kaip čia 
persikraustyti per upę. Nieko 
nesugalvojo.

Ėjo pro šalį vėžlys.
— Ko taip susimąstei, skor

pione?

— štai iš šio vilko, kurį tu 
ką tik sudraskei...

/: Surinko K.

sušuko
o aš labiau pratęs

BILLTAVERN
PUZAUSKIS, Prop

Vienas karalius sumanė iš
bandyti savo dvarionių ištiki
mybę ir teisingumą. Jis įsakė 
savo abdar-baši (arbatos virė
jui) vietoje arbatos, užkaisti 
tabaką.

Kada abdar-baši atnešė ta
bako skystį, karalius paraga
vo ir tarė: v

— Kokia nepaprastai gera 
arbata!

Ir visi gėrė ir gyrė karališ
kos arbatos skonį ir aromatą.

. Nerūkantis pareiškė 
rūkančiam draugui;

-— štai tu jau rukai 
Šimt metų. Per dieną surukai 
20 papirosų. Tai atsieina vie
nas kranas. Per menesį rūky
mas atsieina 30 kranų, o per 
metus

Kalėdų Atvirutės
Pirmos Kalėdų Sveikinimo 

Atvirutės atsirado Londone, 
Anglijoje, 1846 metais. At
spausdino *jų tūkstantį,, bet 
dalykas nepasirodė populia
rus, nes’ nei. tų neišpąrdavė. 
Tik 1860 metais paprotys 
prigijo įr nuolat plėtėsi, taip 
kad dabar atviručių išpar
duodama miiionais.' Populia- 
riškiausios korielęs yra su 
Trij ų Karalių5 ir kupranuga
rių .atvaizdais.

Mula Nasredinas įlindo į sve
timą daržą ir prisirinko visą 
maišą agurkų, bulvių ir mork- 
vų. Išėjęs iš daržo, jis susi 
tiko su šeimininku.

Kokiu budu čia patekai 
ir ką turi maiše? 
sė šeimininkas. .

— Mano gerasai; atsitiko 
tai labai paprastai. Aš ėjau 
pro šalį. Staiga kilo toks smar
kus vėjas, kuris pasigavo ma
ne ir nubloškė į tavo daržą.

— Galimas daiktas, jog tai 
tiesa... Bet kokiu budu tu 
pririnkai daržovių?

— Vejas buvo toks stiprus, 
ir aš, bijodamas toliau nulėk
ti, griebiau^ už visko, kas pa
sipainiojo po ranka... Na ir 
viskas truko...

— Ir tai galima. Bet vis dėl
to, kas tas 
sudėjo? '

— Mielas 
atvykimą aš 
kas iš tiesų sudėjo darždves 
į maišą?

Kalėdų Dieną apie 14,000,000 
namų Wš” pašiptfeš^'^žibučiais, 
lemputėmis ir pasidabruotais 
siūleliais nudabintomis eglaitė
mis. z

■— Alachas siunčia mums 
vaiką.

Susimaišė vyras, nes jis ne
sijautė, kad galėtų būti tėvas. 
Nuvyko senis pas mulą pata
rimo. Mulą išklausė ir sųsF 
mąstė. Ką gali jis pasakyt’ 

Laikai tokie, kad stę- 
net tas senis nepati- 
ilgo mąstymo mula tą-

360v, Vadinasi, pei 
______ ukymui išleidai 7,- 

200 kranų. Tais pinigais gah 
ma nupirkti gražų vasarna

—- Tai labai lengva, — at
sakė bičiulis, — išgirk pats 
save.

Si 645 W. 18th St. Tel. Ganai 2594
B Chicago, III

— Paklausyk, ką aš tau pa
sakysiu, o išvadą daryk tokią,, 
kokią nori. ’ Baigdamas savo 
gyvenimą, pranašas Suleimanas 
išsiskyrė iš žmonių tarpo įr 
nukeliavo į dykumą gyventi. 
Kartą

..Minu -urim'JI. I«iui.Tr

mreiĮOMĖNŲ filosofas, In 
dijos mokslininkas ir, žinau kaip 
Irano išminčius Buza- 

Ircvffžm ras Džemeras kalbėjo 
apie tai, kas yra sunkiausia 
žmogaus gyvenime.

Romėnų filosofas pareiškė:
— Senatvė ir bejegumas, 

kada su tuo dar susiriša ne
turtas.

Indijos mokslininkas tarė;
— Sunkiai sergąs žmogus, 

kuris yra nusiminęs ir netu
ri vilties.

Ir tarė Buzaras Džemeras:
— Besiartinanti mirtis ir 

nusimanimas, kad > praeityje 
nieko nepadaryta busimų kar
tų gerovei.

Romėnų filosofas ir Indijos 
mokslininkas sutiko su Irano 
išminčium.

6816 So. Western Avė
Tel. Hemlock 0800 

CHICAGO, ILL.

— O, hijena, tu toks tvir
tas žvėris.. /Tu tigras ! Tu liur 
tas! Visas pasaulis ir visi žvė
rys prieš tave nusilenkia. O 
tu nori mane suėsti ?! Koks 
tau malonumas bus draskyti 
mano suliesėjusį kūną, — ma
no stora oda. ir. plaukai jokio 
skonio neturi. Tai visai neką*, 
rališkas maistas...

Bet lapės saldliežuvavimas 
nedarė jokio įspūdžio hijenai. 
Ji dar labiau suspaudė savo 
godžius nasrus. Tąsyk lapė na- 
chališkai suriko:

— Ar tau negėda? Tu tu
rėtum būti man dėkinga! Kiek 
kartų tu meilinais prie manęs, 
ir aš nesipriešinau... Nejaugi 
tu tat užmiršai ir nepasigai
lėsi tave mylinčios lapelės?

Hijęną, pasipiktinusi tokiu 
nachališku melu, paleido lapę, 
šoko j krumus /ir dingo.

........... .. ■"

ZIGMAS S MICKEVIČIUS 
(RĖAL ESTATE)

— Dabar pasakyk lu* lape, 
kaip pasidalinti grobiu!. — ni
urzgė liūtas.

Lapė maloniai nusišypsojo ir 
tarė:

— Teisingiausias būdas bus 
toks: kiškis —> 
stirna -tt pietus, 
tavo vakarienė.

—r Ir protinga gi tu, lape 
Iš ko tu išmokai tokių gudry

Poetas tarė savo bičiuliui:
— Aš noriu sukurti tokį ku 

rinį, kokio niekas ligi šiol ne

^Federal Savings and Loan AssociatioiF 
g <■ of Chicago -g 
fe 2202 W. CERMAK ROAD S 

t a■*-*■*& 1 taB

— Atleisk mula, bet ką ben
dro visa tai turi su mano rei
kalu ? . • ■ r .;

— Tu klausyk, ką aš tau 
toliau papasakosiu. Kartą Sun 
leimanas sutiko liūtą. Liūtas 
buvo alkanas ir piktas, o Sii- 
leimanas tik.tJa2rią teturėjo ran
koje. Kada liutąs rengėsi šok-, 
ti, Suleimanas paleido į jį laz
dą. Ir, o stebuklas! — liutafe 
išsitiesė negyvas ant- žemės. 
Nustebo Suleimanas, bet. kai 
atsigręžė,, užpakalyje savęs pa 
matė medžiojpją. -

Sg . LINKSMŲ KALĖDŲ! .
SS Masą draugai, rėmėjai bukite visi sveiki per metų metus

I CHAS. MIKUTCKI PLACE
H 671 W. 18th St. Phone Canal 9753

LINKSMŲ KALĖDŲ; VISIEMS!

JOHN YUŠKA 
Hollywood Svetainė

2417 W. 43rd St. Tel. Lafayette 5424

Nors paprastai yra manoma., 
kad Kalėdoms eglaites iškapo
jus, kraštui . pasidaro didelis 
nuostolis', bet faktinai taip nė
ra. Miškų ekspertai sako, kad, 
priešingai, mažų medžių iška- 
pojimas yra net naudingas miš
kams, nes leidžia dideliems me
džiams geriau augtį ir nau
jiems medeliams greičiau pri
gyti.

Anot legendų, eglaitės pa
protys atsirado štai kaip. Kai 
gimė Kristus, tai prie Betlie
jaus steinelės susirinko visi 
medžiai naujagimiui garbę ati
duoti. Visi medžiai dovanojo 
jam savo vaisius, bet nabagė 
eglaitė nieko negalėjo duoti,

Kai kurios žvaigždės pasi
gailėjo eglaitės ir nusileidusios 
iš dangaus padabino jos 
Šąkas. Nuo to laiko eglaitės vi
suomet rišamos su Kristaus gv 
mimu.

Nors krautuvės ir gatvių 
kampai ima jomis žaliuoti tik 
apie Kalėdas, bet pirkliai kiek
vienais metais apie birželio mė
nesį jau pradeda rūpintis jų 
pristatymu. Jie nuvažiuoja į 
Nova Scotia, į New Brunswick, 
j kitas šiaurines vietas, ir ten 
išsirenka ir užperka plotus ap
augusius eglaitėmis.

Apie lapkričio mėnesio pra
džią jas jau ima kirsti. Įpra- 
tųsięms kirtėjams darbas nė
ra sunkus, nes 8-ių kirtėjų 
grupė į dieną prikerta po ke
lis tūkstančius. Nukirstas eg
laites sukrauna j drėgnas vie
tas, arba stačiai j šaldytuvus, 
sandėlius, kad nenuvystų.

Gruodžio mėnesį prasideda 
eglaičių gabenimas. Kelias sa
vaites prieš Kalėdas prekines 
stotys visuose Amerikos mies
tuose jomis z. yra tiesiog ver
ste užverstos.

, Linksmų Kalėdų Visiems Lietuviams! SS 
| Mr. ir Mrs. MACIUKAI | 
1 (MACKE) j|
i 2346 Wėst 69th Street ŠJ
8j? CHICAGO, ILL. M
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— Tai aš savo uodega švaį- 
stausL žinau, kad mano nuo
dai nieko blogo negali tau pa
daryti, bet vis dėlto negaliu 
susilaikyti nuo . savo paprati
mo.

— Tai- štai kaip 
vėžlys 
plaukti vandenyje pasinėręs!

Tuos žodžius taręs, vėžlys 
nėrė j upės dugną.

— Labai ačiū tau, — pa
reiškė rūkantysis, — rytoj aš 
ateisiu pažiūrėti tavo vasarna
mio. ,

— Nesivargink,—atsakė ne
rūkantis, .— kol kas vasarna
mio aš neturiu.

■>■■■■■■ — I I ■! I .įl,, liyiieil.ll.   t»
M

— Suprantama., tau turi tek 
ti briedis, man — stirna, o la 
pei — kiškis.

Širdingi Linkėjimai Siildukus

LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Musų Rėmėjams,

■■■i i ^iiiib y ww nu I IW .......

BOAS FESUS E AMO 
MUITO HlIZl PROSPERO

Vienos motinos paklausė:
— Kodėl jūsų/ vąikąi tokie 

sunykę ir nusiminę?
— Ir' pati nesuprantu, ko- 

jau pliekiu- 
linksmesnis 
negelbsti...

e' , _ *



(Iš M. Zoščenkos)
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Vienas Leningrado pilietis 
truputį įsikaušė. Jis gavo pi
nigų, užsuko į kažkokį malonų 
kampelį, atsįsėdo po paima, ir 
ten, kaip sakoma, gerokai pa
gurkšnojo. , ' . .

O tą sceną' stebėjo dvi tam
sios asmenybės, — nusikaltė
lių pasaulio atstovai.

Jie pastebėjo, kad prie stalo 
sėdi jsikaušęs pilietis ir ma? 
žai benusivokia, kas aplinkui, 
dedasi. O magaryčiom dar ma
to: apsirengęs jis visai neblo
gai. Ir valgo gerai. Ir geria 
nieko sau.

Tatai atpalaidavo dviejų prie- 
telių žemuosius instinktus. Jų 
širdys ėmė kazoką šokti. Ir 
jie sumanė užklydusiam musų 
miesto gyventojui iškirsti ne
malonų triuką.

Ir štai jie atsisėdo šalia to 
“pasažiero”. Pasakė jam kelis 
komplimentus. O tasai, įkvėpi
mo pagautas, kaip sakoma, pri
silaikė iki žaliųjų velniukų.

Ir tąsyk nusikaltėlių pasau
lio atstovai išvedė paklydusį 
musų pilietį į gatvę, nusivedė 
į tarpegatvę, ir ten, užvažiavę 
per murzą, apkraustė jį iki 
paskutinio siūlo.

Nuvilko nuo jo apsiaustą ir 
kostiumą. Nuplėšė nuo kojų' 
batus. Ir dagi nesidrovėjo pa
imti viršutinius marškinius 
“Zefir”.

Tokiu budu paliko musų 
garbingą tėvą ir šaunų staty
bos skyriaus darbininką visai 
nepakenčiamoje išvaizdoje.

Paliko jam tik apatines kel
nes ir kojines. Ir tai tik dėl 
to, kad tos prekės buvo sky
lėtos ir niekam netiko.'

žinoma, mes nesiimame pil
nai ir meniškai aprašyti api
plėštojo grįžimą' pas savuosius 
j namus.

Vaikščiojimas gatvėmis to
kiame pavidale iš viso 
tepasiduoda meniškai 
bai. *

Bet tai, kas sudaro
mų literatūrai, gyvenime kaž
kaip nejučiomis, vyksta.

Apskritai kalbant, kiek pra: 
blaivėjęs musų pilietis išdūmė 
namo.

Galimas daiktas, jog tarpais 
jis bėgo, laikydamas rankomis 
savo suplyšusias apatines kel
nes. O tarpais, priešingai, ėjo 
tykiai, bandydamas pasislėpti 
namų šešėliuose.

Ir iš tiesų, drovu, neparan
ku. Gal būt jau aušta. Paukš
čiai — čirik-čirik... O čia ei
na, įsivaizduokite sau, tokia 
pusnuogė bezlepyčia.

Galima įsivaizduoti, kaip jį 
pasitiko prie vartų namsargis. 
Greičiausia nesitvėrė juokais 
jį įleisdamas.

Tas momentas, kai jis įėjo 
i savo butą ir susidūrė su sa
viškiais, nepasiduoda jokiam 
aprašymui. Tur būt, įvyko bai
si scena.

Bet šiaip ar taip, musų pi
lietis pasiekė savo butą ir už
sidarė savo kambaryje, nusi
nešdamas su savim naktinio 
apiplėšimo paslaptį.

Dabar susidaro tokia situa
cija.

Kriminale policija Tą pačią 
naktį sulaikė nusikaltėlių pa
saulio du atstovus.

Pradėjo kvosti, iš ko jie dra
bužius pavogę. Tie negalį iš
aiškinti. Sako, nuo žmogaus 
nuvilkome. Tarpegatvėje.

Nuvyko į tarpegatvę. Nėra 
to žmogaus.

Sekliai sako: “Nenormalus 
reikalas. Daiktai yra. Plėšikai

nelabai 
kury-

sunku-

O Didžiumoje valstijų, Ame
rikoje, merginos jaunesnės 14.6 
metų negali ištekėti, bet de
vynios tereikalauja, 1$ad mer
gaitė turėtų bent 12 metų.

OxJaponijoje, šeimynos gal
va turi pilnų teisę išlupti kai
lį nepaklusniai uošvienei. '

NAUJIENOS, Chieago, III Antradienis, gr. 24 d., 1935

yra. Viskas lyg pilnoje ir tin
kamoje tvarkoje. Q nukentė
jusio nėra* Ir, vadinasi, did
žiausi sunkumai dar nemiga 
lėti. Reikės nukehtėjusis suieš
koti. Ir atrodo, sprendžiant iŠ 
daiktų, jis bandys savo pėd
sakus sumaišyti”.

Bendrai imant, tris dienas 
miestą krėtė. Vis nukentėju
siojo ieškojo. Aiškino ir klau
sinėjo. Niekas neprisipažįsta. 
Galimas daiktas, jog sarmata 
prisipažinti, kad taip atrodė.

Vienok policininkai nenupuo- 
le dvasioje. Ir ketvirtą dieną 
nukentėjusį surado. Jie surado 
jį pašto k vito j e, kuri pavog
tų kelnių 'kišenėje buvo.

Ir nbrs nukentėjusis gynė
si ir nenorėjo prisipažinti, kad 
tai jis buvo sumuštas ir api
plėštas, bet vis dėlto' tiesa pa
ėmė viršų. Suvedė jį su plėši
kais akis .j akį. Ir tie' susyk 
pažino jame savo auką.

Tąsyk auka, nuleidusi že
myn akis, pareiškė: ’

—i Taip, tai aš. Prisipažįstu. 
Meldžiu neskelbti viešai.

Čia policininkai gardžiai nu
sijuokė ir tarė aukai: “Galite 
eiti namo”.

O plėšikai baimingai žiurėjo 
į tai, kas dedasi.

,0 tarpusavyje šnibždėjosi, 
jog dabartiniais lAikais sunku, 
yra verstis jų amalu.

Ir titro: iš vienos pusės 
knistis po svetimas kišenes 
nėra jau taip lengva. O jš ki
tos. pusės — štai kas išeina. 
Ieško nukentėjusių.

Vertė K.

vi-no, 
sąi 
tų. 
susirinko savo darbams ir 
krautuvių savininkams buvo 
įsakyta laikyti krautuves at‘ 
daras; bažnyčiose npbuvo lai
koma jokių pamaldų.

“Phim pudding” ir “mince 
pięs” buvo iškeikti, kaipo pa
gonų liekanos. Bet karaliaus 
Karolio (Charles) II grįžimas 
į sostą, vėl atnaujino Kalėdų 
šventimą. Persekiojami Purita 
nai dėl savo įsitikinimų, at
vykę ir išviešpatavę Naujoje 
Anglijoje, išleido įstatymą drau
džiantį Kalėdų šventimą už 
kurio nepildymo bausta arės 
tu ir kalėjimu.i ‘

Piutės šventė, keturios są- 
vaitės prieš Kalėdas, užėmė jų 
vietą.

Kalėdos Istorijos 
Šviesoje

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kaipo papistų šventę ir
neparemtą šventuoju Raš- 
Kalėdų dieną Parlamentas

> savo darbams ir 
savininkams

Kalėdų Papročiai.
Nemažai Kalėdų papročių 

yra pagonų kilmės. Tie papro
čiai vienokiu ar kitokiu budu 
pateko į krikščionių bažnyčią. 
Vienas tokių papročių yra Bet
liejaus Steinelė. , Betliejaus 
Steinelė yra vienas charakte- 
rmgiausių Romos Katalikų 
Bažnyčios garbinimo objektų 
Kūčių Vakare', šiandieną iš$i 
pietus palyginamųjų Religijų 
mokslui, susekta iš kur kilęs 
tas paprotys. ,

Usener savo veikale “Die 
AVeihnach^tsfest” (pusi. 283/ 
aiškiai ‘darodo, kad tas papro
tys yra pasiskolintas iš die
vaičio Adonio kulto, ir staine 
lę, kur vaikas Adonis buvo gi
męs. Emperatorienė Helena, 
pasisavino kaipo krikščionių 
kultą. Vėliau (335 'metais) Em- 
peratorius Konstantinas tą pa
protį dar labiau sustiprino: pa- 
aukuodamas nemažą sumą jų 
įrengimui.-

Eglutės Vartojimas. -
Eglučių vartojimas irgi Ger

manų pagonų kilmes. Amžinai 
žaliuojąs medis pas Senovės 
Germanus ir Skandinavus bu 
vo laikomas šventu. Pagal ka
talikų Encyklopediją, pirmas ir 
autentiškas Kalėdų eglutės var
tojimas pasirodė Strasburgo 
mieste 1605 metais. Bet liute
ronai tvirtina, kad buk Dr. 
Martynas Luteris įvedė tą pa
protį į Vokietiją. Pringle savo 
veikale “Yule-Tide in Many 
Lands”, sako: “yra daug da
vinių, kad eglutė buvo varto 
jama prieš Reformaciją, net 
Lutėmis savo populiariškumų 
pagelbėjo x ją labiau išpopulio- 
rizuoti.

Kalėdų Sveikinimai.
Paprotys sveikinti Kalėdose 

pavidale atviručių prasidėjo 
Anglijoje 1846 metais. Jų ini
ciatorių buvo Sir( Henry Cole. 
Tais metais vos tik tūkstantis 
atviručių buvo parduota. Jos 
buvo mažo formato, lyg musų 
visitinės kortelės, spalvuotos ir

su tam tikrais komplimentais. 
Ilgainiui išsivystė vokas į ku
rį tojiJ kortelė būdavo įdeda
ma. Ir taip tas paprotys kilęs 
Anglijoje išsiplėtė po visą kul
tūringą pasaulį ir šiandieną jų. 
išparduodama melionais.
Dovanų pasikeitimas ir žvakių 

deginimas.
Paprotys pasikeisti dovano • 

mis ir žvakes deginti yra Ro
mėnų kilmės, hors ir Teutonų 
tarpe dovanos buvo teikiamos 
dievui Frey, kaipo auka už ine- 
tų derlių. '

Bobutė •— Kalėdų Diedukas.
Amerikoje, Lietuvoje, taip ir 

kituose Europos kraštuose, Ka
lėdų diedukas yra vaikų troš 
kimas. Bet atvirkščiai Italijo
je. čia bobutė dominuoją vai
kus Kalėdų šventėse. Toji bo
butė yra Palestinos senoji po
nia Bafana, kur ’praeinant 
trims Išminčiams Betliejaus 
link, neišėjo jų pamatyti, tb 
kėdama juos matyti jiems 
grįžtant atgal. Bet trys Išmin 
čiai kitu keliu.

Bafana to nežinodama, vis 
dar tebestovi ir tebelaukia jų 
grįžtant. Tuo tarpu ji' patro
nuoja vaikus, kurie Trijų .Ka
ralių dieną kabina savo koji 
nes pripildę pelenais ir jas do
vanotais žaislais. ,

Ir , taip mes su tam tikrais 
papročiais iir apeigomis tebe 
švenčiame' gimimą Taikos 
Princo ir. tebetęsiam ‘Anuo 
Domini’ arba metų skaičiavi
mą nuo Jo gimimo dienos.

Bet gaila, kad toji Taikos 
Princo atneštoji žemei ramy 
bes, taikos <ir, geros valios die
na, tęsėsi tik Vieną dieną, o 
gal šįmet ir tos nebus.. Ne abe

jojų, kad Italijoje' visos baž 
nyčios toje dienoje bus pilnos 
tradiciniai nesimeldžiančių žmo
nių, bet jų kareiviai skers 
Ethiopiečius. Vokiečiai, be abė-' 
jo, giedos ‘S^tille Nachtl Heį- 
lige Nacht’ ir kitas rapiybę ii 
taikos giesmes, bet Jėzaus., iš 
Nazareto1 santėvynainiai slap-» 
sty^is savo j ndmuose, nes Na- 
ziai tą švehtą • dieną gali leng^- 
vai paversti Herpdo Didžiojo 
pavyzdžiu. Ir taip mes, lyg to
ji senoji ponia Bafana, tebe
laukiame išmintingų žmonių, 
kurie atneštų mums taiką ir 
ramumą, bet tižuot jų, lyg vai
kai esame kas metas apdova
nojami žaislais ir pelenais. 1

“Kalėdos, yra vienas seniau 
šių pasaulio reiškinių; bet vie- 
ųiok naujas kiekvienais me 
taįįs”, nes atneša mums nau
jų, bet visuomet senų neišsprę
stų gyvenimo problemų — tai
kos ir geros valios tarp žmo
nių. Nors istorikai nesutinka 
tarp savęs, kAda Didysis Mo
kytojas iš Nazareto gimė ir 
kur jis gimė ir kaip jis gimė, 
bet visgi mes žinome dėl ko 
jis gimė, 
mus būti 
gaiš.

Kalėdą
prisimename
įvairius kivirčius, barnius, ki
tų niekinimus ir kitas smulk
menas. Bet praėjus tai dienai 
mes vėl grįstame į seną gyve
nimą. '

Tegul Kalėdų dvasia būna 
su mumis daugiau, negu vie
ną dieną ir įdegia mumyse ką 
nors aukštesnio ir kilnesnio, 
tuomet tik bus galima grąžin
ti gerbūvį savo tautai ir įvy
kinti “Dievo karalystę” čia 
— Gražioje žemėje.

būtent, — mokinti 
padoriais ir sąžinin-

metu mes rodos *jį 
ir užmirštame
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JOVEUX NOlil IT 
UM BONNE ANNEĖ

Francija

Oui, oui, Joyeux Neol vi
siems. Ir mes su savo Ka
binetu Kalėdas ^praleisime 
gana smagiai, Bet paskui 
tai turbut padarysime tru
pučiuką reformų.

čia mes norime visus 
ypatingai persergėti neimti 
į rankas karštų bulvių. Jos 
labai degina. Negelbsti nei 
kai puti. i
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žiedų 
kiek

Artinosi Kalėdos. Miške pra
dėjo kirsti jaunučiukus mede
lius; jų kaiktiriė buvo net jiufr 
nešni ir mažesni, negu mūšų 
eglute, v kUri Vis negalėjo nu
rimti ir sprauštė spraudėsi iš 
iniško. Tuokart jau hebėgėnė- 
jo gražių eghičių, bet tiesiai 
iškirstas dėjo į roges, ir ark
liai vežė su šakomis iš miško.

— Kam jų dabar prireikę? 
— klausinėjo eglutė: — juk 
jos ne didesnės už manė, o vic-

klausinėj o eglutė:

t Augo girioje maža, graži eg
lutė. Atfgo ji labai dailioj vie
toj. Kiti, medžiai nestojo jai 
saulės spindulių, oro ji turėjo 
užtenkaniai. Aplinkui žaliavo 
daug vyresnių jos draugių —- 
eglių ir pušų.

Eglutė vis dėlto nesitenkino 
~ jai rūpėjo ko greičiausiai 
didelei užaugti. Nedžiugino jos 
nei šviesi saldutė, nei giedrus 
oras. Ji pagaliau nesidžiaugda
vo nei kaimo vaikais, kurie, 
atėję j mišką; rinkdami žem
uoges if Avietes linksmai Su
kaudavo. _

Prisiuogavę pilnus ąsočius, 
dažnai jie susėsdavo Šalia eg- 

į t *

lutės ir sakydavo: “Kokia gra
ži, šita maža eglute!” Ėet to
kie pagyrimai eglutei netikda
vo.

^er metus ji pailgėjo vieną 
žiedą, per antrus — kitą. Taip 
auga visos egles. Iš tų 
skaičiaus sjprėridžiama, 
jos kuri turi metų.

— .0, įad . aš bučiau tokia 
didelė, kaip kitos! — sakyda
vo gailestaudama ėglutė. — 
Kaip aš plačiai iškėsčiau savo 
šakas, kaip aš žvalgyčiaus vir
šūne į visas pasaulio šalis! 
Paukščiai imtų mano šakose 
lizdus krauti, ir mažiausio vė
jelio pučiama siūbuočiau taip 
puikiai, kaip šit anie didieji 
medžiai..

Taigi eglutės nelinksmino nei 
saulės šviesa, nei paukščiai, nei 
rausvi debesėliai, kurie rytą va
karą ties ja padangėmis plauk
davo.

žiemą, baltučiui sniegui nu
klojus žemę, girioje lakstyda- 

* vo kiškių; jie įsibėgėję šokda- 
5vo dažnai pęr eglutę. O„ kaip 
^ą pykdydavd; ‘skari-’

du būdavo! '
Dar dvi žiemos praslinko, ir 

užaugo jau tokia aukšta, jog 
kiškiukai turėdavo aplinkui 
bėgti. “O, kad taip galėčiau 
augti augti ir didelė užaugti! 
Kas gali būti maloniau pasau
ly!” — galvojo eglutė. .1 

Z/ Rudenį atvažiuodavo į girią 
vyrų ir ftukfrsdavo kelius pa
čiuos didžiausįus medžius. Taip 

Jjudavo kiekvienais irietais. Eg
lutė, kuri buvo jau nebemaža, 
paaugus, net drebėdavo, ma

stydama kitus medžius virstant 
žemėn. Juos taip gražiai nuge
nėdavo ir nukapodavo, jog ne
begalima buvo nei pažinti. Nu
genėtus rišdavo i ratufc ir vež
davo iš girios.

Kur juos veža? Ką jiems da
rys? t , v.;;>
, Pavasarį, perskridus kregž- 

Vdėms ir gandrams, eglutė ėmė 
kartą klausinėti: “Ar nežinot, 

-kur tuos medžiris išvežė? Ar 
■ nebuvot kame jų 4patikę?”

Kregždės nieko nežinojo, bet 
gandras pagalvojęs linktelėjo 
galvą ir tarė: , <

— žinau, kaip nešinojęs*l 
Grįždamas iš Egipto žemės, su
tikau daug laivų gražių gra
žiausiais stiebais. Tat bus, ma
nau dabar, tavo draugės, nes 
jos eglėmis kvepėjo. Taip, ga
liu tau ir labų dienų nuo jų 
duoti... Ir tu susilauk gi joms 
tokios sau garbės! /

— Ai, kada gi aš pati tokia 
užaugsiu ir galėsiu jura plau
kyti! Bet kas ji, tikrai sakant, 
ta jura? Kaip ji atrodo, ar 
graži pažiūrėti ?

— Na, tai reikia daug sa
kyti, — tarė gandras ir nu
skrido tolyn.

— Džiaukis jauna būdama. 
-*— jai tarė saulės spinduliai: 

džiaukis savo larpumu*, jau
nomis savo dienomis, kurios 
taip dabar j puikybę tave ke
lia !

Ir vėjas bučiavo eglutę, ra
sa ją ašarėlėmis vilgė. Bet gi
rios medelis tr.o visai nesi- 
džiauge.

na *net gerokai mažesnė! Ir 
kodėl negeni joinš šakų? Kurt* 
jas veža?

— „ Mes viehį težinom, mes 
težinom! — čirškėjo žvirbliai.
— Mes buvom žiemą mieste 
ir viską ipatėm pro larigus. 
Mes gerai žinom, kurijas nu
vežė! Joms teko dabar tokia 
garbė, tiek laimės, jog ir ap
sakyti sunku. Mes žiūrėjom 
pro langus ir matėm jas sto
vint šiltuos kambariuos, pa
čiuos* viduriuos, papuoštas gra
žių gražiausiais auksoA obuo
liais, saldainėliais, žaislais ir 
šimtų šimtais žvakelyčių.

— O paskui? klausė eglutė, 
drebėdama visomis savo šake
lėmis, pavydu nebesitverdama.
— O paskui? Ką joms paskui 
darė ?

— Daugiau, mes nieko nę- 
bematėm ... Bet ir if tai buVd 
puiku gražu, ai, kaip puikų! "

— Argi ir man tektų tokia 
džiaugdamasi galvo

jo eglute. — šitaip man dar 
labiau patiktų; nekaip juros 
kelioiiė. Bėt kaip ilgu, laukti! 
Kad tik greičiau ateitų tos 
Kalėdos! Juk aš dabar tokia 
pat didumo, kaip tbs eglutės, 
kurias pefniai išvežė!... O, jka- 
da aš gulėsiu rogėse! Kada aš 
busiu tokia laiminga: stovesniu 
šitame kambaryje, papuošta vi
sokiais gražumynais!... Bet kas 
bus toliau?... O paskui bus dar 
geriau ir gražiau, šiaip kam 
gi mane'taip puoštų? Taip, ži
noma, .toliau bus dar gėriau... 
Bet kas gi tikrai bus?... O, 
kaip mane vargina nekantry
bė, kaip sunku laukti! Pati n<- 
žftidi?, kas man darosi !..<

— Džiaukis mumis! — saite 
oras ir saulės šViesa: džiaukis 
jauna būdama, džiaukis laisvė
je augdama!

Bet eglutė nemokėjo džiaug
tis. Ji vis augo ir augo. Vasa
rą ir žiemą ji stovėjo pasipuo
šusi tamsiai žaliais rūbais, 
žmonės, kuriems teko , ją ma
tyti, šakė: “O, koks gražus 
medelis!” Ir, atėjus Kalėdoms; 
nukirto ją pirmą. Giliai, į pa
čią šerdį, įsmego kirvis, ir eg
lutė tik trekšt — sudejavo ir 
žemėn parvirto. Ji didelė jau
tė sopulį ir, būdama labai silp
na, nebegalejo galvoti apie ko
kią nors laimę. Sunku jai bu
vo skirtis iš tėviškės, iš tos vie
tos, kur ji augo: ji gerai žino
jo, jog daugiau niekubniet he^ 
bematys savo mylimųjų—senų 
draugių, mažų krūmelių ir žo
lynėlių, kurie augo aplinkui, o
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laimė!

Lenkija

’gal ir paukštyčių! Važiuo
ti labai buvo skurdu!

Eglutė atsikvošėjo tik tuo
met, kada ją atgabeno į kažin 
kokį kiemą drauge su daugy
be kitų' medelių. Vienas žmo
gus, pastebėjęs ją, tarė: “Štai 
puikus medelis,! Imkime jį!” 
s Netrukus atėjo du išsipuo- 
šę tarnai ir' nusinešė eglutę į 
didelę, gražią sale, Tos salės 
visos sienos buvo nukabintos 
paveikslais, prie didelės kros
nies iš šorių i stovėjo'.gražios 
kinų vazos sU liūtais ant dang
čiu.' čia buVd supamų kfėslų* 
rašytų Šilkais sofų, didelių sta-

_,fci 
tiž .visą

f

kėši vaikai, kurių brivo tie Žai-

lų, užveistų knygomis pa
veikslais, o žaislų tiž .visą 
tūkstantį dolerių, taip bent Sa
kėsi vaikai, kurių brivo tie žai
slai. Eglutę {Statė į didėlį smė
lio pripiltą kubilą. Bet niekam 
hei į galvą nebūVo atėję, kad 
tai butų paprastas kubilas: jis 
buvo aptrauktas žaliu audeklu* 
if pastatytas ant didelio mar
go divanO. O, kaip dąbar dre
bėjo, džiaugės eglutė! Kas bris 
toliau!... Paskui tarnai ir pa
nelės ėmė ją puošti, kaišyti; 
šakelės apkabinėjo mažučiu
kais tinkleliais, iškarpytais iš 
Visokios Spdlvos poperių, viso
kių saldumynų, g'afdūmyhų 
pridėtais. Auksu'oti obuoliai ir 
riešutai kabėjo žemyn nusvi
rę, tartum butų tame pat me
dyje užaugę. Tarpe tų* gražių
jų daiktų visur ant šakelių pfi- 
sagstė daugiau, gal,' ne šimtą 
raudonų, mėlynų ir baltų žva
kučių. Lėlės, visai kaip gyvos, 
— tokių gražių eglute ftiekuo- 
fnef hėbūvo rimėiufei, ~ pasi
pūtusios spoksojo tarp žalių 
šakelių. Pačioje još viršūnėje 
pririšo aukso Žvaigždę. Buvo 
ffažu ir puiku, be galo gra
žu. .

— šį vakarų, — linksniai 
šnekėjosi žmonės, kifriė ją kai
šė, — šį vakarą eglutė bus te
apsakomai graži!

— Oi> ’
kad tik greičiau ateitų tas va
karas! Kad tik greičiau iiriių 
žibinti žvakutes!- Kas paskui 
bus? Ar ateis m;ško medžiai, 
ar atskris žvirbliai pažiūrėti 
manęs pro langą t Gal aš, taip 
pasipuošusi, žiėfną vasarą sto
vėsiu? i .

Taip, daug, 0 ir perdaug, 
geidė eglutė! IŠ td nekantru
mo jei žiril žievę skaudėti, o 
tas sopulys mėdžlahis taip pat 
nemalonus, kaip galvos skau
dėjimas žmonėms.

Pagaliau, sužiebė žvakeles. 
Kas jų žibėjimas, kas puiku
mas! Eglutė taip visa sudrebo, 
net viena šakelė, prisilietusi 
prie žvakutės, užsidegė.

—/Oi, oi! —„.suriko piergai- 
tės ir šoko gesintį ugnies.

Dabar eglutė nebedrįso nei 
krustelėti. Tai buvo baisi kan
čia!... Ji taip, bijojo, kad , tik 
nenukristų koks jos. papuoša- 
lėlis... Tas visą^ gražumas varg
šei visai apsuko galvą.

Tuo tarpu atsidavė durys, ir 
būrys vaikų subėgo į salę. Pas
kui juos >išlengvo suėjo ir vy
resnieji. Vaikai siųstojo prie 
eglutės ir — nustebę • nutilo; 
tačiau ta tyla vieną minutę te- 
sitrąukė. Paskui pakilo neap- 
šakoriiaš triukšmas: jie pradė
jo šokinėti ir lakstyti aplink 
eglutę ir už kitas kito trauky
ti nuo šakų dovanėles. •• 4‘. W K o •
L * 
vojo eglutė, 
liau ? .

žvakutes tuo tairpu pačias 
šakeles pridegė^ Tada jas ėmė 
po viena kitos geširiti> vaikams 
leido nusiskinti nuo eglutės vi
sus gardumynus ii? papuošalus.

galvojb eglute:

Kas bus to

Co, proszę? Co pan mo 
Wi? Dziadek, dziadek? Ka 
ledų Diedukas? Nori kac 
aš ’ bučiau Kalėdų Diedu 
kari? Kad Kalėdoms Lietu 
vai Vilnių po. eglaite pakiš 
člad?, Wilno? “ 
Niech pan mnie daruje, ale 
ja nierozumie! Bet palinkė
ti Tamstai Lipksmų Kalė
dų* tai owszem!
-----------

Dziadek?

jau šoko į darbą Eglutes sa
kelės visos sutfėškėjo* ir kad 
j Oš viršūne n!ėbutį biivutei pri
rišta > aukso žWžŽdė prie lubų 
tikrai ją btftįį ^f^ertę, ant 
grindų/ ; ; •

Vaikšii, šu savo 'gražumy
nais, tik šoko, tik. .lakšte, Eg
lutę visai pamiršo. Viėia sena 
aukle priėjo dar kartą prie 
jos, bet tik pažiūrėti, ar riebi-

liko kur tarp šakų nenuskin- 
tos kriaušelės arba vynuo- ' 
ges;' / > ■' ' \ ; .
.Pasaką! pasaką! — ėmė 

staiga Šaukti vaikai ir nuši- 
traūkė, įkibę į skvernus* prie 
medžio vieną mažą, drūtą žmo
gelį.

-r- , Na* dabar čia, kaip miš
ke* — tarę šis sėsdamas bo 
eglute:. — ir tam medeliui nį 
iš kelio butą paklausyti musų 
pasakos! Bet aš vieną pasaką 
tesakysiu,. Katrą jus norite: 
apie dvyliką brolių, juodvar
niais laksčiusių, ar apie gūl- 
bę, karaliene tapusią ?

r—" Apie dvyliką brolių! — 
šaukė vieni. — Apiė gulbę! — 
rėkė kiti. . ,

Baįštfš pakilo klegesys. Tak
tai viėha f eglutė stovėjo, tylė
dama ir įfąl^bjb: “Kodėl jie 
manimi heširupiiia ir- neklau
sią . mano nuomones ?” £ ai 
vargšei nebuvo atėję nei į g^ai“ 
vą, kad jau padariusi ji savo 
darbą, kad ji daugiau niekam 
hėbėfeikalinga.

Ir tas dfučkiš pasakė pasa
ką apie vieiią gulbę, kuri po 
ilgų vargų karaliaus pačia ta
po. Vaikai plojo delnais ir šūu- 
kė: “Dar! sakyk dar!” Jie la
bai troškb . išgirsti pasakos ir 
dvylikdš brolių, jiiodvarhiąis 
laksčiuteių, bet tas storapilvis 
nebenorėjo daugiau sakyti. Su
simąsčiusi ėglutė stovėjo ir ty
lėjo: miško paukšteliai niekuo
met jai besakydavo tokių gra
žių pasakų. “Kokių nuostabių 
daiktų esama tame pasaulyje!” 
— galvojo viena eglutė ir, gir
dėdama pasakojant tokį rimtį 
žmogų, tikėjo, kad tai tikra 
tiesa esa,hti. kas dabar gar 
Ii žinoti! Gal ir aš kada kam 
lięhe tapsiu!” Ir eglutė vėl 
.džiaugėsi*, tikėjosi* . kad kitą 
dieh^ ją pat kaišysią, puo. 
šią žvakelėmis ir gaišiais, auk
su* ir Vąjsiaiš.

— Rytoj jatį nebedrebėsiu! 
fe* galvojo eglfitė, Rytoj tik 
savo gražumu įrąžėsiuos. Ry
toj včl išgirsiu pasaką apie tą 
gulbę, ogal ir apie tuos brd- 
liūs,: kurie juodvarniais lak- 
■O b ■ • fe .

Ir visą naktį, eglutė išstovė
jo tylėdama ir svajodama.

Ryto metą-į kambarį atėjo 
tarnaš ir tarnaite.

— Tuojau vėl ims mane kai
šyti! — tarė sau eglutė. y fe

Bet jie išvilko eglutę iš sa
lės, užbruzdino laiptais į pa
stogę, ir pabloškė tamsiame 
kampe, kur joks šviesos spi.i- 
dulėlis negalėjo Įeiti, 
bar bus?” • 
lutė. — ’ “ _ 
ką aš išgirsiu?” Ir prisiglau
dusi prie sieųos, ėmė ji galvo
ti ir mąstyti... O laiko mąsty
ti ji turėjo 'gana,' nes slinko 
diena po dienos, naktis po nak
ties, ir niekas jos nebelankč. 
Pagaliau, kažin kas užlipo į 
pastogę, tačiau* ne egliitės pa
žiūrėti, bet padėti kampe ke
lių didelių dozių. Ten pariog- 
lįntos, tds t.dėzės Visai užstojo 
eglutę; ją visi seniai jau bu
vo pamiršę.

-r- Dabar žiema, -fe 
eglutė: — 
snigta, todėl žmonės negali ma
nęs pasodinti: čia mane, ma
tyti, iki .pavasario laikys. Kaip 
išmintingi ir geri tie žmonės! 
Nesunku čia butų laukti ir pa
vasario, kad tik nebūtų taip 
lįąisiai tamsu, ir nejauku*!... 
Nėt mažų kiškelių nematyti J... 
Kaip gėfą buvo tuomet stovė
ti apsnigtai fniške ir žiūrėti, 
kaip apię tave šokinėja, pilki 
kiškeliai L*. Tiesa, tada aš jų 
nemėgsti. įęi kaip čia baisiai 
nuobodu ir ilgu!
\ — Ci! ei! ei! — sucypė ma
ža pelelė jr išlindo iš urvo; 
paskui išlindo ' kita. Peliukė.-, 
apuostė' eglutę ir. prisiglaudo 
tarp jos šakelių.

—- Koks baisus šaltis! 
re ‘ pelytės. /—■ <

eriiė

ir tam medeliui nė
• 1 s : . »z • • •

Margas
Pasaulis

o Iki devyniolikto šimtme
čio Anglijoje žmonės nesiste
bėdavo, jeigu kieno nors įžei
stas ar < užgautas asmuo nuei
davo į bažnyčią ir melsdavosi, 
maldaudamas kokio nors šven
tojo skaudžiai nubausti prasi
kaltusį ir jo įpėdinius.

o Kiekvienas mahometonas 
tiki, kad kai jis mirs if nuėis 
į dangų, tai jis gaus 72 ne
paprastai gražių ir amžinai 
jaunų niėrgirių hatėihą.

O Spėjama, kad Baltijos 
krantuose randamas gintaras 
yra apie 600,000 metų senu
mo

Kai Ramiojo vandenyno 
Fidži šaltį vaikinais nori pa- 
reikšti meilę merginai, tai jis 
jai pasiunčia citrinų.

riėti pelės, ir eglutė pasakė 
joms visą, pasaką.

vieną žodelį, ir pelytėms taip 
patiko, jog iš džiaugsmo net 
šokti jos ėmė aplink eglutę, 
kitą naktį atėjo dar daugiau 
pelių, o sekmadienį atsekė net 
dvi žvynės; bet žvynės pasa
ką išpeikė. IŠgirdusios žvynių 
nuomonę, pelės nuliūdo, ir joms 
pačioms ėmė rodytis, kad gul
bės pasaka tikrai nesanti to
kia įdomi.

— Ar tamsta tą vieną te
moki pasaką? — klausė žvy
nės. e x ;

— Taip, tik tą vieną! — at
sakė eglutė,

mo vakare; bet tuomet ir pa-

tie žodžiai binto sakomi ne 
Itttei.

. “Kas da- 
— lyg ką klausė ėg- 
Ką aš čia veiksiu?

r žiema, —- galvojo 
žemė sušalusi ir ap-

re ‘ pelytės. — čia butų visai 
gera, kad nebūtų taip šalta! 
Ar ne/tiesa, senė ė^lel,

— AŠ visai ne sena ! — at
kirto eglutė. — Yra 
nesnių už įn’aiiė.

daug se

—. Iš kur tu? ir ką tu ži 
už
kurios visuomet yra labai smal
sios. — Ar tau teko būti pui
kiausioje pasaulio vietoje... Ar 
esi buvusi ten? Ar esi buvusi 
•toje viralinėje, kur ant lenty
nų guli gardus Sūriai, kur pa
lubėje kaba kumpiai, kur ga
lima prilipus ant lašinių šok
ti, kur įeini .liesa, o išeini sd- 
ti, riebi?

— Ne, tokios vietos aš 
žinaii! — atsakė eglutė: 
bet aš žinau mišką, kur švie
čia saulė ir gieda paukščiai...

Ir ėmė joms pasakoti ap;u 
savo jaunas dienas. O pelytės, 
kurios to niekuomet nebuvo 
girdejūsios, klausė išsižioju
sios; paskui tarę: “Kaip tavo 
daug matyta! Kokia tu* laimin
ga esi buvusi.”

— Ar aš? —- vėl .nustebo 
eglute. — Juk tikrai yra bu
vę gOrų mano amžiuje dienų.

Tr paskui ėmė ji pasakoti 
vakarą, kada ją 

kaišė žvakutėmis ir smagu
riais.
- — O! — suriko pelytės: 
kokia fu buvifsi laiminga, 
no j i tu egle!

—- Aš visai ne sena! — 
atsikirto eglute. — Aš tik 
žiemą išvežta iš girios. Aš 
čioj gerumoj, nors tokia dide
le atrodau.

— Kaip gražiai tu moki pa
sakoti, —- tarė pelės ir kitą 
naktį atsivedė su savimi dar 
keturias klausytojas.

Eglutė pradėjo vėl pasako
tisapie save if apie savo gy
venimą miške. Ir juo daugiau 
ji pasakojo, juo aiškesnė ir 
gražesnė jai rodėsi visa pra
eitis. Ji mąstė: “Taip, tai tik
rai buvo laimingas tas laikas. 
Bet jis gal sugrįš. Gal paskui 
mane patiks dar didesnį lai
mė. Kas žino, gal ir aš ište
kėsiu už karalaičio. Gal ir man 
taip bus, kaip tai gulbei, ka
raliaus pačiai?” Ir sakydama 
tuos, žodžius, ji atsiminė vie
ną gražų berželį, z kuris augo 
girioje. Jai rodėsi, kad tas ber
želis esąs puikus karalaitis.

Kas yra ta gulbe, kur to
kį Vyrąx gaVo? ėmė kiaute i-

ėmė, klausinėti pelės,

Ar tau teko bu*ti pu’

sakė eglutė. — Ąš ją girdė j riet 
laimingiausiame mano gyveni
mo vakare; bet ttuomet ir pa
tį neišmaniau, kokia didelė bu
vo mano laimė,

— Bet ta pasaka visai ne
graži! Ar negalėtum pasakyti 
mums kokios istorijos apto 
kiaulės taukus, žvaktaukius, 
tąukinę arba apie kitus gard
žius daiktus.

— Ne, atsakė eglutė.
— Tai lik sau sveika! — ta

rė žvynės ir nuėjo savais ke
liais.'

Netrukus ir peliukės nusto
jo ją lankyti. ;

Eglutei vienai vėl buvo la
bai ilgu. ?Kaip gera buvo, - - 
dūsavo ji, -

— Dabar tai bus man die
nos! ~ džiaugėsi eglutė, ir ėmė 
plačiai kęsti šakeles... Bet jos 
buvo išdžiuvusios, nugeltosios, 
įr ji pati gu|ėjo dilgynėse. Auk
so žvaigždė tebekabėjo viršū
nėje ir žibėjo tautės švieso
je.

Kieme žaidė keli iš tų vai
kų, kurie kūčių vakarą šoko 
aplink eglutę ir gėrėjdsį joj 
gražumu. Važiausiasis pribėgo 
prie jos ir nutraukė jai aūks j 
žvaigždę nūo viršūnės^

— žiūrėkit, kas beliko nu a 
eglutės, kokia ji dabar graž5., 
sena! — sušuko jis ir taip ją 
primynė, jog net Šakelės su
treškėjo jam po kojų.

Eglutė pažiurėjo į pikiai 
pasipuošusį sodą, pažvelgė į 
save ir ėmė gailėtis, kad jos 
nepalikę anam tamsiam kau
pe ant aukšto. Ji atsiminė sa 
vo jaunas miško dienas, .links
mą kūčių vakarą ir mažąsias 
peliukes, kurios taip mėgo. 
klausyti jos pasakų. ' ;

— žuvo, viskas žuvo! — ta
rė nusiminusi eglutė. — Kad 
bučiau mokėjusi bent savo laj
inė naudotis, kol galėjau! O 
dabar viskas Žuvo, žuvo amži
nai!

ne

se-

vėl 
šią 
pa-

kai mažos vik
rios peliukės, sutūpusios ap
link mane, klauso mano pasa
kų. Dabar ir to nebėr! Bet pa
lauk, tegu tik mane išneša iš 
čia, aš ir vėl busiii laiminga 
— ir vėl gėrėsiuos peliutėmis 
ar bent gėrėdamasi jas miriė- 
siu!” . : ’

Ar sulaukė, ko norėjo, eg- 
lutė? Taip! ,Vieną rytą atėjo 
kažin kokie žmonės daryti 
tvarkos ant aukšto. Atstūmė 
dėžes ir ištraukė eglute iš kam
po. Maža to: ištraukę labai ne
mandagiai sviedė į žęmę, pas
kui vilkte išvilko ant laiptų, 
kUr būvą visai šviesu.

— Dabai; tai jau naują gy
venimą pradėsiuI . —. /pagalvok 
jo eglutė. Ji pajuto tyrą orą, 
saulės šviesą ir — bematant 
atsidūrė žemai, kieme. Viskas 
taip greit atsitiko, tiek daug 
visokių daiktų paregėjo aplink 
save eglutė, jog visai pamiršo 
į save pažvelgti. .Prie pat kie
mo žaliavo didelis sodas, ku
ris buvo visas sužydęs. Dide
li radastų kerai augo prie tvo
ros ir žydėdami gardžiai kve
pėjo. Sodo pakraštyje žydėjo 
liepos, o kregždės, skrajoda- 
mos ties jų viršūnėmis, Čirš
kėjo: “Čia vyt, čia vyt!” Bet

- pagalvei-

Netrukus atėjo, darbininkas 
ir sukapojo eglutę į mažus ša
kalėlius,. o paskui, suėmęs į 
glėbį, nunešė ir sukrovė po di
deliu katilu*. Išdžiuvę Šakaliai 
beregint ėmė liepsnoti. Eglutė 
sunkiai dūsavo ir vaitojo, ša
kelės puškėjo. Pametę žaidę, 
atbėgo vaikai, sustojo aplink 
ugnį ir pritardami šakelėms 
kartojo: “pikšt pūkšt! pikšt 
pūkšt!” . Girdėdama spragant 
savo šakeles, eglutė jautė to
kį sopulį* tartum butų kas Šir
dį jai raižęs. Tuomet atsiminė 
gražius vasaros rytus girioje, 
šaltąsias žiemos naktis, skais
čiąsias dangaus žvaigždes, at- 
siminėĮ laimingąjį kūčių vaka
rą ir gulbės pasaką, vieninte
lę pasaką, kurią .buvo išmoku
si savo; amžiuje ir mokėjo ki
tiems šakyti. Ir paskui egi ii 
te sudegė.

O vaikai tebežaidė sode. Vi 
sų mažasis lakstė pasikabinęs 
ant krutinės aukso žvaigždę, 
kuri puošė eglutę laimingiau
sioje jos gyvenimo valandoje. 
Tas vakaras jau praėjęs, eglu
tės nebėr, todėl ir pasaką bai
giame.

Viskas praeina pasaulyje, 
viskas nyksta baigiasi, net pa
ti gražioji, pati įdomioji pasa
ka! (Iš “Andersonų Pasakų”), 
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butų geri, ar

“ ‘Jei aš pasakyčiau, kad aš 
jus myliu, ką jus darytumėt?'

kaip * čia paša- 
turi būti pavojinga, 
beveik kriminale ii

Vertė K. _B—nas

CPOMeCTBOMXPKCTOBblM 
ii CTacmnBHM Hobhm IbaoM

nugalėtąsis, 
dabar vie- 
kitas, bet

LINKSMU 
KALĖDŲ

atidos; taip

“Ir pirm negu aš spėjau su 
galvoti atsakymų, ji apkabino 
savo rankomis mano kaklą, 
greitai prilenkė mano galvų ir 
pridėjo savo lupas prie manų-

pasiliko sėdėti SS 
huieidusi galvą,1 SS

pralairzL.i ploną ledą 
ji pridūrė:

^Vyrai nėra ne arąsųs, nė 
nuvokiantis’, O po minutės ty
los ji tęsė: ‘Ar jus kada my
lėjote; Monsieur Povilai?’

“Aš buvau- ‘priverstas prisi
pažinti, kad tikrai" mylėjau; ji 
prašė, manęs papasakoti vis
ką apie tai; todėl aš sugalvo
jau vienokią ar kitokią pasa
ką. Ji klausėsi mąnęš atidžiai, 
su tankiais ‘ patvirtinimo ar 
neigimo atdusiais ir> tada stai
giai tarė:

čiau buvęs užkluptas... ir jus 
žinote kokios butų buvusios to 
pasekmės!

“Jus galite būti tikra, kad 
visomis jėgomis rūpinaus nie
kad daugiau nepakliūti į pa
našią padėtį; niekad, niekad. 
Neužilgo po to, aš pastebėja#, 
kad Julius pradeda manęs ša
lintis. (A^ku, jo žmona ardė 
musų draugiškumą; laipsniš
kai jis višai nusikratė manęs 
ir mes paliovėm matytis.

“Aš neapsivedžiau. Ar jų3 
stebitės to

Kas, Kalėdos? Iš kur jos jg 
atsirado,' kas jas padare? )įg 
Tai niekas kitas kaip tik jįg 
naujas kapitalistų pasikėsi- jjg 
pilnas prieš sovietų sąjun- 
gos ir visos darbininkijos SS 
gerovę. Darbo žmonės, ko-; SS 
vokite! Nenuleiskite rankų! SS

kuri, be abejonės; yra 
kuriai jau

, “Tai skausminga tyla tęsė
si tūlą laiką ir tada Berta pra
tarė man: ' 4 ' į,

“ ‘Ar neuždetumėt malkas 
ant ugnies, nes jį baigia už
gesti’. . ;

“Tad aš atidariau malkų 
skrynią, kuri buvo laikoma k j 
pačioj vietoj,’ kaip ir jūsų, pa
ėmiau didžiausią pliauską ir už
dėjau ant kitų, kurios jau bai: 
gė degti. Vęl kambary užvieš
patavo tyla.

“Už kelių/ minučių pliauškė 
taip smarkiai įsiliepsnojo, kad 
ji svilino musų veidus ir jau
noji moteris pakėlė savo akis 

akis, kuriose buvo
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vyriškame draugiškume. 
Sehovės filosofai, vieton ves
ti ir auklėti vaikus, kurie juos 
įpleis kada' reikalinga * paguo- 
la jų senatvėje,, ieškojo gerų, 
'štlkimų draugų ir su jais kar- 
>u seno tame minties vienin
gume, kokis gali būti tik -tarp 
Vyrų. x
' “Taigi mano draugas Julius 
apsivedė. Jo žmona buvo gra
ži, žavinga; neaugšta, garba
nuotais plaukais, apskrita, 
skaisti moteris, kuri, kaip iš
rodė, dievino jį; ir išpradžių 
aš tik retkąrčiais lankiausi jų 
namuose, kadangi aš bijojaus 
jiems kliudyti, bijojaus maišy
tis jiems po kojų. Bet kokiu 
tai budu jie patraukė mane į 
savo namą; jie nuolatos kvies-) 
davos pas save ir išrodė ma
nim labai patenkinti. Todėl 
laipsniškai aš pasidaviau jų 
vyliojančiam gyvenimui. Aš 
tankiau vakarieniaudavau pas 
juos ir kai vakare sugryšda- 
vau namo, aš mąstydavau, kad 
ir aš padarysiu tą, ką ir jie 
padarė ir apsivesiu, nes dabar 
mano tuščias namas pasidarė 
labai nuobodus.

“Tai yra priežastis kodėl aš 
niekad neapsivedžiau”.

Ji pasižiurėjo į jį su nusi
stebėjimu ir klausiančiii žvilg
sniu moteries, kuri no’n viską 
žinoti, pilnomis žingeidumo aki 
mis ir paklausė:

“Kaip tai?”
“O! tai ilga pasaka”, atsa* 

kė jis, teisingiau liūdna ir 
nemaloni istorija.

“Mario seni draugai tankiai 
stebėjosi dėl šaltumo, kuris 
staigiai atsirado tarp manęs ii 
mano vieno geriausių draugų, 
kurio krikšto vardas buvo 
Julius. Jie negalėjo suprasti 
kaip du tokie artimi ir neper
skiriami draugai galėjo patap
ti beveik visai svetimi vienas 
kitam. Aš jums pasakysiu to 
priežastį.

“Jis ir aš vienu tarpu gy
venome drauge. Mes niekad 
nesiskyrėm ir, išrodė, kad i 
vienijantis draugiškumas 
taip stiprus, jog ' niekas 
įstengs jį nutraukti.

“Vieną vakarą parėjęs 
mo jis pranešė man,’ kad 
ruošiasi apsivesti ir tas ma
ne taip sujaudino, tarsi jis bu4 
tų mane apiplėšęs, ar apga
vęs. Kada vyro draugas apsi 
veda, tai viskas baigiasi tarp 
jų. Ta užvydi moteries meilė, 
tas nenuoširdus, liguistas kū
niškas prisirišimas, negali pa- 
kęsti to tvirto ir atviro prisi
rišimo minties, širdies ir ben
dro pasitikėjimo, kokis būna 
tarp dviejų vyrų.

“Jus žinote, kad nežiūrint 
kaip didelė meilė gali juos riš
ti,t vyras ir moteris visuomet 
pasiliks vienas kitam svetimi 
mintimi ir intelektu; jie pasi
lieka kariaujančiais priešinin
kais, jie priklauso skirtingoms 
rasėms, čia visuomet turi bū
ti nugalėtojas ir 
valdonas ir vergas 
nas, kitą kartą — 
jie niekad nebūna lygus. Jie 
spaudžia vienas kito rankas, 
rankas, kurios dreba nuo ais
tros; bet jie niekad nespaud
žia jas tuo ilgu, stipriu, išti
kimu paspaudimu, kuris, išro
do, atveria širdis ir jas ap
nuogina nuoširdžiame, stipria-

“ ‘Ne, jus nieko nesupran
tat apie tą dalyką. Man išro 
do,, kadi tikroji meilė :turi pa 
krikdyti mintį, suardyti dirks 
niįis ir sunaikinti pojūčius; j 
tuvi. būti 
kius? 
net baisi, 
šventvagiška: aš noriu pasa
kyti, kad jį turi, laužyti įsta
tymus,, ardyti fraternalius' ry- 
šius

“O! Mftno miela drauge, aš 
galiu jums pasakyti 
visab nesijaučiau laimingas: 
Ką! Apgaudinėti Julių? Pa
tapti meilužiu šios kvailutes 
įsivaizduojančios, gudrios mo
teries, 
labai aistringa ir 
nebeužtenka jos vyro! Apgau
dinėti iį nuolatos, būti jam 
neištikimu, lošti

| mane 
keistas žvilgsnis.

“ ‘Čia perdaug karšta x da
bar’, tarė ji; ‘eikime ir atsi- 
sėskime ten, ant tos sofos’.

“Tad mes nuėjome ir atsi
sėdome ant sofos ir tada i ji 
staigiai prakalbėjo, žiūrėdama 
man tiesiai i veidą f

“ ‘Jus esate kerojanti kaip 
visuomet’, tariau aš; ir aš pa
jutau ilgą, draugišką paspau
dimą mano pirštų; bet aš ne
atkreipiau 
mes susėdom vakarieniauti, o 
aštuntą valandą Julius išėjo. 
' “Kaip tik išėjo, kokis tai 
keistas drovumas atsirado tarp 
manęs ir jo žmonos. Mes dar 
niekad pirmiau nebuvome vie
ni; ir nežiūrint kasdie tarp 
mus didėjančio draugiškumo, 
šis tete-a-tete pastatėm mus 
naujon padėtim Išpradžių aš 
abelnai kalbėjau apie tuos men
kus dalykėlius, kuriais užpil
doma nesmagi tyla, bet ji ne
atsakinėjo 
prieš mane 
tarsi ji butų užsimąščiusi apie 
labai svarbų dalyką; ir kadan-j 
gi' man pritruko, tuščios1 Šne
kos, aš irgi nutylau. Keista 
yra, kaip kartais yra sunku 
rasti ką-nors sakyti. 1 ' (

“Ir tada aš pajutau ore ką 
tai nematoino, ką tai neapsa
komo, tą paslaptingą nu j auti* 
mą, kuris iškalbo pasako slap
tus kito žmogaus tikslus lin
kui jus, ar jie

Ulia vejančios Kiaulės
Ūkininkas; Lou Frick, gy

venąs netoli Albermarle, 
Nortlk Carolirioje, nesenai 
turėjo štai kokį patyrimą su 
kiau.ėmiš savo pikyje. Vieną 
kartą jis pastebėjo, kad be
veik visos elgėsi labai keis
tai. šokinėjo* žviegė, bėginė
jo po tvartą lyg įgi 
sigandęs, kad įjos 
pasišaukė Veteriną. Tas “lb 
gos” negalėjo atrasti.

Tik vėliau paaiškėjo, kad 
ūkininkas kartu su kitomis 
^išmatomis, kiaulėms įpylė 
krūvą pomidorų (tomačių) 
lųpynų. Tos lupynos ėmė 
rūgti ir virsti į alkoholį. O 
privalgusios tų lupynų, visos 
kiaulės, ir pasigėrė.

bėjau
nys, •kaip jus save pąsirodot!’ 

*“Kalbėdama ji priėmė kuk
lią, nekaltą išvaizdą; ir atsi
rėmusi ant pagalvių ji visa 
išsitiesė ant sofos, savo galvą 
padėjusi ant mano pečio, o jos 
suknelė kiek pasikėlė, kad pa
rodyti raudoną šilkinę kojinę, 
kurį nuo ugnies 
darė dar skaistesnė. Už minu 
tės, ar dviejų ji tęsė:

“ ‘Aš manau, kad aš jus iš' 
gąsdinau ?’

“Aš užprotestavau prieš to 
kią nuomonę, ji gi visiškai at 
siremč i mano krutinę ir ne
žiūrėdama į mane ji vėl pra

vau pąvyliotas uždrausto vai
siaus, būti nuolatiniame pavo
juje ir suvilti draugiškumą’ 
Ne, tas man nepatiko, bet ką 
aš ’ turėjau daryti? Nuduoti 
Juozapą butų labai kvaila it 
dagi nepaprastai sunku, nes ši 
moteris buvo tikrai kerėjau 
ti, įdegta drąsos ir aistros. 
Tegul tas vyras, kuris niekad 
nejuto apt savo lupų karšjc 
pabučiavimo pasiruošusios jam 
atsiduoti moteries, tegul tas 
meta pirmą akmenį į mane...

“... Taip, dar minutė ir... 
jus suprantate, ką a| noriu 
pasakyti. Dar minutė... Aš bu
čiau... ne, jį butų buvus... 
atleiskite,' jis butų buvęs!.. 
kaip staiga garsus dudenimas

“ ‘Mano mielas drauge’, ta
rė jis, ‘aš tuoj po vakarienės 
turiu išeiti savais reikalais ir 
nesugryšiu iki vienuoliktos va
landos, bet - aš busiu lygiai vie
nuoliktą ir aš tikiuos, kad jus 
pabusite kartu su’ Berta’.

“Jauna moteris nusišypsojo.
“ ‘Tai buvo mano sumany

mas’, sakė ji, ‘pakviesti jus’.
“Aš ištiesiau . jai savo rari •

šalin, darbininkų engėjai, Jgį 
šalin Kalėdos! re

nugalėti, didžiausias kliu- 
kadl meilė y fa tam i, len

gva, teisėta ir be pavojų, ar 
ji gali būti tikra meile?’

“Aš nežinojau ką atsakyti 
ir tik sau lilpzofiškai paste-

‘0, mptęrįškos smege-

«AI buvo nedidelis sve- me 
ĮHpių kambarys su stm- 
K|| Iriomis užlaidomis ir 

Švelniu, maloniu kvap- 
gelių ir kvepalų. Kami- 
(židinys) smarkiai kure- 
o viena lempa su senu 

mezgtiniu gobtuvu, stovinti kerT 
lėj ant lentynos, metė švelnią 
šviesą ant dviejų žmonių, ku
rie tarp savęs kalbėjosi.

Ji, namų šeimininkė, buvo 
sena moteris, su žiliais plau
kais, bet viena iš tų malonių 
senų moterų, kurios oda nėra 
raukšlėta, bet lygi kaip švel
niausia popiera; ir kurios akys 
yra išmintingos ir švelnios.

Jis buvo labai senas jos 
draugas, kuris niekad neapsi- 
vėdė; nuolatinis draugas; pa
lydovas bendroje gyvenimo ke
lionėje, bet niekas daugiau.

Jie abu tylėjo apie minutę 
laiko ir abu žiurėjo į ugnį, 
nežinia apie ką svajodami, vie
name tų momentų draugiškos 
tylos tarp žmonių, kuriems ne
reikia nuolatos kalbėtis, kad 
būti laimingiems kartu; kai£> 
staiga didelis nuodėgulis, — 
degančiomis šaknimis kelmas, 
— išvirto per krotas į kam
barį ir nusirito ant kauro, pa- 
berdamas aplinkui kibirkštis. 
Sena moteris pašoko šūkterė
jusi, tarsi norėdama pabėgti; 
jds gi paspyrė nuodėgulį atgal 
į kaminą ir batu užmynė vi
sas degančias kibirkštis.

Kada įvykusi nelaimė buvo 
atitaisytą ir pakvipo aplink 
degėsiais, atsisėsdamas prie
šais savo draugę, vyriškis pa
žiurėjo į ją su šypsena ir ro
dydamas į nuodėgulį, prata-

[privertė mus abu pašokti. Nup- 
! dėgulis, apvfertęs turėklius ir 
krotas nusirito į kambarį, ant 
kauro, kurį pradėjo svilinti ir 
pasirito ,po minkšta kėde, ku
rią jis tikrai butų uždegęs.

“Aš pašokau kaip pamišęs 
kad aš ir man dedant mane išgelbė

jusį nuodėgulį atgal į ugnį, 
greitai atsidarė durys ir įėjo 
Julius.

“ ‘Aš padariau’, sušuko jis 
Su aiškiu pasitenkinimu. ‘Rei
kalas buvo atliktas dviem va
landom greičiau, negu aš \tl 
kėjaus!’

įsimylėjusio j “Taip, mano brangi draugė, 
rolę vien tik dėlto, kad aš bu- be šio nuodėgulio aš tikrai

“Išrodė, kad jie vienas į k i 
tą buvo karštai įsimylėję ii 
niekad nesiskyrė.

“Tad kai vieną vakarą Ju 
liūs prisiuntė laiškelį ir pa- JR| 
kvietė vakarieniauti, žinoma, JRg 
aš nuėjau. ’ [SS

“ ‘Ką jus darytumėt, jei mo
teris pasisakytų jus mylinti?’

“ ‘Duodti garbės žodį’, ban
džiau aiškintis, negalėdamas 
rasti rinkamo atsakymo, ‘aš 
negaliu numatyti tokio atsiti • 
kimo; bet tai priklausytų la
bai daug nuo moteries’.

“Ji kietai, nerviška^ virpan
čiai nusijuokė; vienu tų dirb 
tinių juokų, kuriuo, norima

; t j h’* / / Tr ■py b
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Aš Darau Atskaitą 
Nežinomam Kareiviui ) -t r .

i .

« • 
/' .......... .

ve ir kitus kaip aš, kuris ėjau 
per kareivių eiles' ir, tiems 
tvirtiems vyrams aiškinau ko
kią gražią ateitį jie ruošė sa
vo vaikams didvyriškai pasi
aukodami žmonijos’ labui. O, 
Nežinomasai Kareivi, kartais 
tikiu, kad girdžiu^ Tavo balsą: 
Kur toji naujoji laimės gady
nė, kurią Karas turėjo atneš
ti? Francijoj man akis išdras
kė. Ar tai todėl aš dabar vel^ 
tui stengiuos įžiūrėti gerovę, 
išteklių ir taiką, dėl' kurių, 
štai, mano kūnas guli visas su
draskytas, kad mano vaikai ga
lėtų geriau gyventi?

Gal kai kurie pasakys,/kad 
ne tbks yra paveikslas kaip aš 
jį piešiu. Yra tokių, kurie tvir
tins, kad Nežinomam Kareiviui 
Ftancijos laukai buvo naujie- 
nybė, o karas įdomi avantiū
ra, skirtinga nuo paprasto gy
venimo.

Tūkstančiai nuobuodaujančių 
vyrų paliko kasdieninės egzis; 
tencijos nuobodumą ir metėsi 
į kraują kutenantį sūkurį, ku
riame jie pergyveno-labiausiai 
jaudinančius savo gyvenimo 
epizodus.

O, taip. Tik paklausykite 
štai kaip kalba šis sužeistas 
kareivis, mūšiui nurimus: “Pa; 
sileidom iš apkasų penktą va
landą ir iki devintos kulka ma
nęs nekliudė. Tai buvo geriau? 
sios mano pergyventos ketu
rios valandos.” Taip, jis tik 
pirmą kalbėjo. Bet
iš apkaSų -Saugumo leistis ‘ prie
kin per zvimbiančias kulkas 
reikėjo, -ne sykį, bet antrą, ir 
trečią. O kaip apie kankinan
tį, 1 iš protą varantį laukimą? 
Apie purviną, ištęstą, dum
bluotą ir utelėmis apniktą ka
ro pilkumą? Vienas karys, yra 
pasakęs, kad “devynios dešim
tys karo yra laukimas?” Rei
kėjo pamatyti ^stovyklas užgrū
dintų kareivių, kurie buvo; 
fronte nuo 1914 metų, ir pa
žiūrėti į veidus jaunų vyrų,;- 
kurie ėjo į mūšį, buvo pašau
ti, paguldyti ligoninėn, susigy* 
veno su aplinkuma, — ėjo j 
mūšį, buvo pašauti, paguldyti' 
ligoninėn, susigyveno su aplin
kuma, —- ėjo į mūšį, buvo pa
šauti, paguldyti ligoninėn, su
sigyveno su aplinkuma 
turis, penkis, šešis Sykius. Nie
kuomet nekalbėk tokiam, kuris 
visą tai yra matęs, apie karo 
garbę ir didingumą.

Bet iš kitos pusės, kiti 'sa
kys, kad nors karas ir yra niū
rūs ir žmogžudiškai reiškinys, 
galų gale neatnešąs garbės* lau
rų, mes turime teisę . padary
ti Nežinomąjį Kareivį simbo 
liu to, kas buvo ideališkiausia

ĮKVĖPTA tai bu*vo min
tis sudėti nežinomo ka
reivio liekanas į musų 

tautos paminklą Didžiajam Ka
rui. Tuo pačiu laiku, kaip kei
sta! Tai’ ar toks yra rezulta? 
tas vakarų civilizacijos, ' kuri 
beveik per 2,000 metų turi Kri- 
stų ir kurioj demokratija ir 
mokslas turėjo didžiausias pro
gas, kad visa tauta galvų len
kia, jos įspūdingos iškilmės 
koncentruojasi, • jos, patriotiš
koji oratorija teklesti prie ka
ro lauke j šmotelius sudrasky
to kareivio ku‘no, kurio nega
lima nei pažinti. Ištikrųjų, yra 
keista.

Patys karo vadovai jį išrin
ko Sarą simbolizuoti. Kaipo 
karo simbolį mes nuo jų ir 
priimame.

Galvojate, kad aš Nežinomo
jo Kareivio nepažinojau? O, 
jis man gerai žinomas. Nuo 
šiaurinių Škotijos krantų, kur 
juras minomis užsėjo, iki Fran- 
cijos apkasų, aš kartu su juo 
gyvenau duobėse, apkasuose ir 
karo laivuose. Negriebiau šau
tuvo į rankas, bet ir aš Karą 
dalyvavai?. Ir aš buvau įtikin
tas, kad šis karas padarys ga
lą visiems karams. Jie siuntė 
žmones kaip mane aiškinti ka
reiviams apie didžiulius karo 
tikslus, visais mums įmano
mais argumentais pakelti jų 
dvasią. Norėčiau žinoti, ar aš 
kalbėjau į Nežinomąjį Karei
vį.? ■ . r

Vieną vakarą, saulei leidžiam 
tis, sugriautam kilioj, ^užpa
kalyje apkasų aš kalbėjau į 
būrį granatierių, kurie rengė
si užpulti vokiečių apkasus. 
Tik pusė iš jų paprastai grįž
davo po puolimo, o aš juos 
drąsinau tokiam kruvinam ir 
žmogžudiškam darbui. Galvo 
j u, ar Nežinomasis Kareivis 
buvo kluone tą vakarą.

Kartą grabe j e antrą vąlan- 
dą rytą aš tariau “Su Dievu” 
grupei vyrų išeinančių j tam
są nežinomoje vietoje patro- 
liuoti.

Jie buvo visi jauni, sveiki, 
gražus, tik nesenai apleidę na
mus. Slįnkdami per tamsą jie 
dainavo. Galvoju ar Nežinoma
sis Kareivis buvo toj grabėj.

Mano siela turi padaryti at
skaitą . Nežinomąjam Karei-, 
viui. Apgavau* save, o paskui 
ir jį, tvirtindamas, kad Karas 
atneš daug gero. Ką gero ga
li atnešti? Pamišusi civilizaci- 

I ja negali aukoti ant kruvinų 
altorių savo geriausius, sūnūs 
ir tikėtis už tai atlyginimo.

Gal Nežinomasis Kareivis 
buvo Savanoris, bet greičiau
siai . jį turbut paėmė kariub- 
menėn. Ilgoji tautos ranka sie
kė į jo namus, jį palytėjo dr 
tarė, Turi važiuoti į Franci ją 
kariauti.

Gal kas paklaus kodėl vy
rai buvo traukiami karau per 
prievartą. Todėl, kad tai buvo 
reikalinga, jei mes norėjoms 
karą laimėti. Prievarta, gąsdi
nimais vertėme savo jaunuo
lius eiti kariauti. Prieš jų no
rą stumte stumėme juos eiti 
kitus šaudyti ir patiems Žūti 
nuo kulkų. - >

Jei ką kaltinčiau, tai tik sa- žmogui įmanomas.

ke

Vis Laukiam 
Dar Kristaus.žvilgterekim realybei į vei

dą ir pamatykime kaip karas 
privęrtc Nežinomąjį/ Kareivį _ 
naudoti savo idealizmą, štai 
kalba vienas liudinihkaš; “Va
kar vakare karininkų barake 
turėjome.daug juoko, kai vie
nas iš mūsiškių pasakojo, kad 
kartą jam besiginant nuo puo
limo pritruko kulkų. ‘Duok, "še, 
man savo lopetą, Mykolai’, jis 
tarė; ir, kaip šeši vokiečiai vie? v 
nas paskui kitą išlindo iš už 
kampo, jis drožė su lopęta ir 
kiekvienam kiaurai perskėlė 
galvą.” 1 »

“Aš atsimenu,” pasakoja vie
nas pėstininkas, “porą rankų, 
kurios kyšojo iš dumbluotos, 
krauju permirkusios žemės, 
kaip medžio šaknys apverstos 
viršum ko j om; y ienos rankos 
pirštas rodė į dangų kaltinan
čiu pirštu... Patvinusių apka
sų paviršiuje plaukiojo žmo 
gaus veido maska, nuplėšta 
nito galvos.” Karas pakinkė Ne
žinomojo Kareivio įdeąlizmą 
tokiems darbams!'

Ar aš neprivalau padaryti at 
skaitą jam? Jie siuntė žmo
nes kaip mane į stovyklas, ati
daryti tą paslaptingą,, šventą 
gyslą pas jaunuolį, kad loja- 
liškąi, su pasišventimu jis ei
tų karan. O, kare, neapkenčiu 
tavęs labiausiai, kad pasiemi 
kilniausias žmogaus ypatybes, 
kurias mes galėtume panaudo
ti kūrimui, bangaus šioje že
mėje, ir vietoj |o naudoji jas 
pragano ktriiriiūit' Tu>p&šfemi 
musų mokslą, musų pasįšven- 
timą, musų ištikimybę, kuriais 
mes galėtume padaryti jį pasau
lį prakilniu, ir naudodamas tas 
gražias ypatybes; lieji mirtį . iŠ 
dangaus, iš juros gelmių, že
mės paviršiu.; apkasuose dras
kai į šmotelius tėvus, o jų na
mie paliktus vaikus marini ba
du* blokadomis; tu: 'taip *UŽkė?- 
rėji pasaulį, kad 15 metų po 
paliaubų iries ' neesame tikri 
kas lairiiėj o ; Karą, nes įveik
tieji ir pergalėtojai yra pa
skendę' tuose pačiuose varguo
le. - J 'd'į.

Aš stengsiuos kaip įmany
damas padaryti atskaitą Neži
nomajam Kareiviui. Aš išsi
žadu karo.. Aš išsižadu karo, 
atsimindamas apie tai ką. ka
ras padaro žmonėms; Aš ma
čiau ilgus, ilgus ligonių- trau
kinius, kurių vagonai buvo pri
kimšti suplėšytais, sukoneveik- 
tais kūnais; aš atsimenu rai
šuosius, kuriems Karas dar ir 
dabar nėra pasibaigęs. Aš išsi
žadu karo dėl to, ką ji mus verčią 
daryti savd priešams, — bom- 
boriiis žudyti jų‘ motinas kai
muose, marinti badu jų vai
kus, juoktis* prie stiklo deg-

A 
mus, kuriuos mes ant jų įma-: 
riėme išlieti/ Aš išsižadu karo 
dėl nemirštančios neapykantos, 
kurią ji sukelia, dėl diktatū
rų, kurias ji įsteigia vietoj de
mokratijos, dėl bado, kuris 
slenka paskui jį. - f

Aš išsižadu karo ir * niekuo
met, tiesioginiai ar netiesiogi
niai aš neremsiu kito ! Nežino- 
masai Kareivi, prašydamas Ta
vo atleidimo aš darau Tau šią

pas tuos, kurie išėjo frontart tiues apie prakeiktus žiauru 
kariauti.' Mes įsivaizduojame ’ -
Nežinomąjį Kareivį atsiliepian
tį j žmonijos prašymą ir au
kojantį gyvybę arit jos alto
riaus. Karas iškėlė paviršiun 
jo kilniausias ypatybes — jo 
lojališkumą, jo drąsą, jo pasi
šventimą prispaustiesiems, jo 
pasiau'kavimą. Bet kokiam tik
slui jas panaudojo? Paėmė tas 
spindinčias žmogaus ypatybes 
ir panaudojo jas pragaištin-
giausiam žiaurumui, kokis yra priesaiką.

i

i
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turtą ir visas surike] 
kokių Jums niekados 
ko patirti.

“Tos tai buvo audj 
dienos, daug blčgesn 
kaip dabartinės. Bet ti 
žmonėms nestokavo uj 
nežinojo kas tai yra* 
kęsti, gyvenimo,: nieki 
vilties nepražudė... T 
sų narsus protėviai 1 
kad kaip nors, kur 
galima ^atsiekti laime 
nustebinsiu jus sakyd 
kad tuomet žmonės 
laimingesni namie ir 
širdyse negu dabar? 
vaikų juokas ska 
daug garsiau, kuorr 
turėdavo eiti pėsti m 
lon tris riiylias per s 
ir atsisėdę mokykloj 
ri nebuvo nė kiek ] 
šių dienų mokykloms 
davo savo mažiuČiukui 
tukus, kad juos sušik 

■ “Be abejonės, aš jų 
ginu truputį, bet aš 
jums pasakyti štai k{ 
turėsite tą pačią pro^ 
ti linksmais kaip i 
protėviai, jeigu jus, k 
jie, pasitenkinsit su n 
negu norite, su papr 
smagumais, kuriuos 
pasidarysit, su lojalis 
įstatymams, kurie nei 

. nustoti vilties. Mano 
dįpiųos vizituos per 
mečius ašxradau'daug 
Hnkšmūibo plaukuose 
kaimiečių, • bakūžėse 
vaikučiai sėdėjo ant 
nių suolų. Aš tankiai 
jaunus įsimylėjusius 
ries, susiglaudusius j 
nėse be jokio žiburio, 
tus tą, kurs degė jų 
se.

“Tai tokia yrą mar 
ba sį vakarą. Dabar 
laikais pasaulį per 
tankiai lanko rupesči; 
rimastis, baimė ai 
baimė neturto, baimė 
Neturėkit perdaug b 
Sutikite šį^> gyvenini 
šypsena, su pasitikėji 
su drauginga nuotai 
siepis žmonėms. Aš 
kau, kad gyvenimą* 
lengvas. Bet daugur 
kentėjimų priklauso 
iusų pačių, o ne nuo 
likimo pavydo, buter 
iusu pačių baimių, : 
kantų ir netolerantis 

“Dabar, mano bi 
žmonės, aš jus gan iii 
trukdžiau'... Bet aš 
tik priminti jums šio 
ledose, kad gyvenin 
dar bus geras, jeigu 
padarysit tokių. Užm 

viešėdavau pas savo holan- savo rūpesčius, idan 
vaikučiai galėtų links 
ti. Užmirškite baimes 
kate smagus dėl jų lai 
rasite malonumą jų ( 
sme... Todėl, Linksn 
ledų jums visiems, 
ne?,..”

Tai buvo balsas se 
no žmogaus, pilnas 
mo. Buvo liūdna, kj

(Perspausdinta iš pereitų metų 
‘^Naujienų!* / Kalėdinio numerio. At
sižvelgiant i pasąulio Įvykius’, Šie 
žodžiai tinka šiems metams gal la-, 
biaų negu* pemykštiems).

f........ ------ ------------- - -

“Mano brangus klausyto* 
jai”, atsiliepė Kalėdų Die
dukas;..

Turbut niekas, išskyrus 
mane, netikėjo, kad tai bu
vo tikras Kalėdų Diedukas. 
Milijonai klausytojų užsuko 
savo radios, kuomet jie iš
girdo šį pranešimą. Bet šen 
ir ten, ramiuose namuose, 
nuošaliuose kambariuose, 
laisvuose ant jūrų, kaimie
čių tolimose bakūžėse, ir 
miestuose vargingų luomų 
triobelėse, žmonės klausėsi 
to seno, seno žmogaus bal
so, kuriame skambėjo toks 
nepaprastas' jautrumas ir 
malonumas.

“Mano brangus žmonės,” 
tarė Diedukas, “čia kalba 
senelis su ilga balta barzda, 
senelis, kuris ateina kas 
metas, Kalėdų laiku, su di
deliu maišu visokių žaislų 
vaikučiams, ir su dovano
mis linksmumo, mielasirdy- 
stės ir bičiuolybės tiems, 
kurię vis dar turi kūdikio 
dvasios savo širdyse.

“Dabar, mano mieli žmo-. 
nes, aš turiu truputį nusi
skųsti. Aš randu, kad dau
gelyje pasaulio kraštų, aš. 
ne esu taip mielai laukiu 
mas kaip kad būdavau pra
eityje. < Jau žmonėsi 
manim, bet sėdi bevilties 
apimti, < manydami, kad gy
venimas juos suvyliojo.

“Mano kelionėje po pa
saulį, aš mačiau daug kra
štų ir negaliu pasakyti, kad 
mąn patiko dalykų išvaiz
da. Pasąulio dvasioje aš tį- 

' kėjąusi rasti ramumą. Bet 
pasauli, matau, apėmė bai
mė. Ties daugeliu rubežių 
aš mačiau apginkluotus vy- 
Tus ir paruoštas kanuoles, 
tarytum belaukiant umaus 
užpuolimo. Tūkstančiuose 
dirbtuvių vyrai krausto 
bombas i dėžes, vietoj kad 
Kalėdų išvakarėse i paka
bintas vaikučių kojines dė
styti žaislus.

“Daugelyje kraštu aš ma
tau jaunimą, 
kurį aš taip myliu

juoduš rilarškinius, rudus

■■'"I —.................. ■
-v ' . i
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^'^Jau kone du tūkstančiai metų 
;jĮ$ąip Kristus buk gimęs
|Štębetinoj vietoj, stebėtinu būdų, s 
idant nebebūtų melagiais 

^ /Visi^ kurie jį ^rarikšavo,;
' w radę giirbė piemenėliai, 

• radę ten pat trys karaliai, 
Bet Kristum dėl to jis netapęs. 
gar vaikiščių būdams, vienoj sinagogoj 

udrublius gudrybes mokinęs, 
( ^t Kristum dėl to jis netapęs.

;.vjis Kristum palikęs, nes duonos i( 
šiai dienai jis prašęs nuo Dievo, 

. Nes varpas jis rinkęs iš lauko, 
. Kurio jis tiesėjęs,
Nes prašęs kaltybes atleisti 
Visiemus kaltiemus —

J^ąviejnus kaltiemus.,
Jis Kristum palikęs, nes vargšu jis buvęs, 

, p^es vargfšų draugiją pamilęs, 
Nes vargšams žadėjęs* \ .
Bangaus karaliją ant žemės 
Jr Tėvo danguj “vis maldavęs, 
Kad valią vienodą čia pildytų savo. 
Jis Kristum palikęs, nes amžiais 
Vargai nukankino žmoniją; 
Belaukiančią būt išganyta 
Nuo ciesorių ir rabinų prispaudėjų. 
Jis Kristum palikęs, nes pykty 

. Išvaręs jis kunigus iš sinagogų, 
Nes dangų uždaręs turtuoliams, 
Nes žodžių^ skaudžiai^ sudėmėjęs ,

I Jis Kristiiių palikęs, neš našlę* z 
Užtaręs, jos menką skatiką 
Pagyręs daugiau už turtuolio. 
Jis Kristum palikęs, neš mergai 
Patvirkusiai teikęs paguodos, " 
Sau kojas nuplaut ir nušluostyt 
Plaukais nuodėmingais jai leidęs. 
Jis Kristum palikęs, nęs latrų 
Draugijoj jis miręs. , 
Jau kone du tūkstančiai metų 
Praėjo, kaip Kristus tas gimęs, 
O Kristaus dar vis tebelaukia 
Ir kloniai ir kalnai ir salos, 
Nauji ir seni kontinentai, 
Kur žmonės gyvena 

i Juodi ir geltoni ir balti; 
Nes kone du tūkstančiai metų 
Taip pat jau praėjo, kaip Kristų dekretais 
Mukelėn skaudžion sudžiovino 
Višoki papistąi ir liųteroiiąi, r 
Juodi kunigai, ir skusti ir barzdoti, 

: * Ir p^pai ir papeš ir kardinolai. <
Jau kone du tukstančiak metų

■ Kaip liko iš Kristaus menkutė 
Sudžiuvūs mūkelė, ' . ./■

;•> >0 Kristais ir Kristaus įpėdiniais skelbias, 
) a Nutukę sofistai ir farizejai, 

s Tikri anti-kristai.
i • ■ ’ -1 . ' . % ;

- In.kone du tūkstančiai metų, 
r Kaip vargšams neliko jau Kristaus, 

Kaip našlės atstumtos, 
Kaip duonos šiai dienai 
Neduoda nei Dievas nei ponas, 
kaip niekas kaltybių nebando atleisti 
Savjeniuskaltiemus... -

kloniai, if salose 
■i Nauji ir, seni kontinentai,

Kur žmonės gyvena , v
Juodi ir geltoni ir balti, 
Vis laukia dar Kristaus. ,

kurie jį j>ran'ašavo. '
f-
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ta jaunimą, 
* i — bežy

giuojantį aplink bedėvint 
juoduš marškinius, rudus 
marškinius^ žalius marški
nius, mėlvnus marškinius, 
kaip batalijonai rekrutų 
naujam karui. Jie tyčiojo
si iš manęs.

“Dabar aš ateinu i šalį, 
kuri buvo mano mylimiau
sia nuo tų laikų, kuoinet aš

dięciųš draugus New Yor- 
ke apie 300 metų ateal. Aš 
atmenu Kalėdų išvakarėse 
tuos apdengtus vežimus jų 
kąlibhėje i vakarus, jieš- 
kant naujų sričių.

“Aš atsimenu, nors jus 
jau ir pamiršote, tų pionie
rių drąsą ir pasitenkinimą.. 
Aš atsimenu kain jie ne
mėgdavo nusiskusti, atsime- daug žmonių užsuk 
nu. kaip jie su linksma šir- radios. kuomet jisai 
džia pakeldavo vargą, ne- jo kalbėti.jo kalbėti., (Pagal H. E. Fosdick).
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Edward Mustek

lombardą

istori-

1834 F f >■■■-» U1. J1

ANCHOR INN

PUZAUSKIS, Prop

Visiems Linksmų Kalėdų ii 
Laimingų Naujų Metų 

\Širdingai linkiu-savininkas

,važi- 
į jas

aliuminijaųs 
kuriuos įdeda

O George Washington Tiltas 
New Yorke šiltą vasaros dieną, 
yra 16 colių ilgesnis, negu šal
tą žiemos dieną.

O Žmogaus akys nebeeina di 
dyn po to kaip jisai sulaukit 
4 metų amžiaiišį J

Nadolig, 
— II Natale. Vo. 
Weinachten. Len-

Bož5 Narodzenie,
- Bozis, pas
Vianoce. * Gi

O Italijoje viešumoje yra 
leistina bučiuotis tik traukinių 
stotyse. ;

visiems musų rėmėjams, draugams ir 
pažystamiems širdingai linki

Širdingi Linkėjimai 
Sulaukus

LINKSMŲ. KALĖDŲ^ 
Visiems Musų 

Rėmėjams, Draugams 
ir Pažystamiems

Linksmų Kalėdų visiems draugams ir 
Kostumeriams! i

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 

ir kostumeriams

West Side Hotęl 
Walter Neitas, Sav. 
2435 So. Leavitt St.

Chicago, 11.

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 

ir kostumeriams

| JOHN TOLEIKIS & SON
Si 18’tos Gatvės Ledo ir Anglies Pristatytojai
|| Režidencija

S. BALICKAS j 
i SIUVĖJAS ,■ J 
į 2156 W. 23rd St. 1

Phone Canal 4532 S 
J Chicago, Jll, , •>. - 8
^2* Ttt** W»2« X J

Si ' CHICAGO BRANCH ’ . g
fi 1561 South Union Avenue įU
S. Phone Canal 3813

g 2711 West 43rd St. S
| Tel. Lafayette 6498 |

| 3223 So. Halsted, St. |
g Ghįcagč, III. g

S 645 W, 18th St. TeL Canal 2594

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Lietuviams, 

Linki

lėliais pririša 
vamzdelius,. į 
rankraščius, fotografijų nega
tyvus, etc. Dienraštis naudoją 
balandžius gavimui žinių nuo 
New Yorkan atplaukiančių lai
vų ir iš Ne w York ui artimų 
vietų. Iš, laivų, sustojusiu New 
Yorko kyarantinpje, 14 mylių 
nuo redakcijos, balandžiai at
skrenda į 12 minučių. •

O Mėgiamiausias Arabijos gy
ventojų kąsnis yrą viry ta ku- 
pranugąriena. Jos karts nuo 
karto paragauną tik turtuoliai 
jr /giminių, vadai. Prieš ver
dant, į kupranugarį sukiša tris 
avis, į kurias sukiša po astuo
nias višta#. Vištas gi užkem
ša kiaušiniais įr riešutais. Mė
są valgo kartu su ryžiais.

Linksmų Kalėdų
'Visiems! •

P. NllVER 
LAIKRODININKAS 

4148 -ArisBiA Avė 
Chicagfc Iii.

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS! |

A. JUOZAITIS, D.D.S. |
Chicago, I1I.Š8

j Jos. Rūta Tavern į
I (Berghoff Alus) a
| 3267 So. Halsted St.I 
F Chicago, III. g
K J 8ssr.

John Pocius’ 
r Tavern 
3313 So. Halsted St 
■ \ ChieagėrPl.

Visiems Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Širdingai linki savininkas

N. GIRDWAIN
JEWELRY STORE

Monarch Wine and Liąuor Store i 
JOHN GAUBAS, Prop.

3529 S. Halsted St. Phone Boulevard 7258

s 4600 So. Paulina St, f 
| ' Tel. Yards 3884 | 
|Chicago, III. g

Kalėdų Vardai
Francuzai vadina Kalėdas 

— Noel arba NoweL Škotai 
joms turi Yule vardą, o 
skandinavai -r- 
velšius Kalėdos 
o pas italus 
kieti jo j e —
Rijoje Kalėdos yra Dievo Gi-

• WT _ JI——11^.mimas — .
pas bohemus 
jugoslavus — 
Navidad yra Kalėdos ispa 
niškai.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR j 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems daugams ir, 

kostumeriams,

Bridgeport Tavern 
ASTON CHUHAS, 

Savininkas.

3253 So. Halsted St., 
Tel. Vįctory 8684 

CHICAGO, ILL.

90 mylių mokslinei kelionei į 
Havaną, arba kaip priimta va
dinti “laboratorinei kelionei”, 
kuriai vadovavo Lindberghas ir 
dalyvavo žymus orlaivių kon
struktorius Sikorsky. šios ke
lionės tikslas buvo, kaip jau 
Žinoma, surasti oro kelio gali
mybes į ’Į'oĮiniuosius Rytus. 
Tadą susikūrė Pan-ĄmericaĮi 
.System* kurios vyriausiu pilo,- 
tu tapo paskirtas- Mustek.

Pulk. Lindbergho; draugas
■ Capt. Edward Musick besi- 
žaibuodamas prie virs kalbėtos 
^enJdfovės suėjo į artimus draįi- 
gijkus ryšius su pulk. Lindber- 
ghu ir beskraidydamas į Vakar 
rų Indijos salas, Centralinės ir 
Pietinės Amerikos šalis gavo 
nepaprastą .pažymėjimą kaipo 
pilotas daugiausiai perėjęs per 
muitinės rekordus j trumpinusį 
.laikotarpį.

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 

Vr kostumeriams x

White Star Tailor
Valopię, PSrosiname ir 

Pataisome
FRĄNK NAVAKAUSKIS

2653 W. 43rd St.
Tel. Ląfayette 4116

Lindberghas tuomet jau bu
vo ' tos 'bendrovės technikalinio 
komiteto ’ pirmininku. Su juo 
Musick dalyvavo pasitarimuo
se ir, kaip jau žiriome, moksli
nėje kelioriejėi kuri nustatė 
kaip oro kelį” j tolimuosius Ry
tus, taip ir vidurjurio bazes 
orlaiviams/ nusileisti. ‘ v

. . “Čhjna Clipper”
Vienas iš moderniškiausiai 

įrengtų orlaivių . šiandien yra 
Čhiną Clipper. Sveria 19 .tonų. 
Su . tuo lėktuvu buvo įnaųgu- 
Tuotas susisiekimas per Pacifi- 
ko (Ramųjį) Vandenyną su Fi
lipinų salomis ir, Kinijaz Su tuo 
lėktuvu lakuųas. Mustek pra
skynė kelią .per Pacifik.ą, ku
riuo eis nuolatinia ąusisiekimaš 
tarp Amęrik(o&. ir Azijos. Pir- 
miau reikėdavo . savaičių lai
vams, sujungti abu tolini uosius 
kontinentus, . bet dabar lėktu
vai atliks ..tai į valandas. Tai 
yra didelis žmomjoą šuolis prie
šakiu, ir todėl, kad jis įrodė 
savo nepaprastus gabumus, 
Mustekiui tįfe būtį pionierįų^ 
kurio vardas civilizacijos isto
rijoje amžius skambės.

Tradicinis mielaširdingas'" Ka-- 
lėdų Diedukas-Santa Claus, ku
ris Kalėdų naktį visus gerus 
vaikus apdovanoja gražiomis 
dovanomis ir per kaminus ląn* 
da j namus, išsivystė iš ItalL 
jos vyskupo, Šv. Nikąlojaus.

Jis gyvenę apie 300 metų po 
Kristaus gimimo. Įvairios le
gendos pasakojamą apie tą 
šventąjį. Jis buvęs nepaprastai 
gailestingas ir duosnūs. Kar
tą, kai vieno neturtingo pirk
lio trys dukterys norėjo ište
kėti, bet neturėjo pasogos, (o 
tuo metu pasogas buvo būti
nas gerą' vyrą gauti), tai jis 
nakties laiku per langą įmetė 
kiekvienai dukteriai po maiše
lį • pinigų. Todėl dabar visuose 
šv. Nikalojaus paveiksluose vi
suomet figūruoja trys rutuliai, 
reprezentuoją tuos tris maišus 
pinigų.'

šv. NikalojvJs buvp jūreivių 
patronas. Kai jūreiviai, pirk
liaudami paliko turtingi, tai 
jiė ėm5- skolinti pinigus. Savo 
profesijos pažymėjimui pasi
skolino už ženklą tuos tris šv. 
Nikalojaus rutulius.

Ir šiandien, trys rutuliai, ku* 
rie yra iškabinti krautuves 
priešakyje, reiškia, kad' tas 
žmogus skolina pinigus. Ame
rikoje jie reprezentuoja “pawn 
shop

žmonės tikėjo,, kad ir po mir
ties šv. NikalojUs Kalėdomis 
aplankydavo saviškius, gerą da
rydamas neturtingus apdova- 
nodamas.

Laikui bėgant šv. Nikalp- 
jaus legenda išsiplatino po ki
tas .pasaulio šalis' ir visur ’ ji 
prigijo. ;

Kai kuriose Europos šalyse 
šv. .Nikalojus jodinėja baltu 
arkliu, kuriam kai kur palie 
karna net šieno, ^bet Amerikę- 
je ; šv. Nick^n®' 
nėja rogėmis,* pąs? 
briedžius. •

Capt. Edwai*d Musick

Skridimas oru yra dar jau
nas dvidešimtojo amžiaus mok
slas ir, todėl, nestebėtina, kad 
šiandien yra dar mažai gabių 
žmonių, galinčių pasekmingai 
vairuoti orlaivį be didesnės ri* 
zikųs.

CŽpt. Edward Mustek . yra 
vienas iš tų nedaugelio laimin
gųjų, kuriam skridimas yrą, ta
rytum, žaislas. Jis, pradėjęs 
skridimą, kaip sakoma, su, na
mų darbo “kresčiu” ir baigiant 
moderniškiausiai šiandien įrert-. 
gtų/ trans-pacifikimu /įęiftiivu 
“Cbina Clipper”,v 
dadgiau negh 1,060,000 mylių 
oro keliones ir per dvidešimts 
dviejus metus skraidymo nėra 
padaręs nė sau nė savo kelei
viams bent kokios žymesnės, 
reikšmės nepasisekimą, 
Tai labai retas aviacijos 
joje atsitikimas.

Jis gimė St. Louise, 
metais. Skridimo mokslus ėjo 
Los Angeles Komercinėje Mo
kykloje. Baigęs mokyklą, pir
miausia ėmėsi orlaivių kon
strukcijos darbo ir pats sau pa
sidarė pirmą laivą. Nuo to lai
ko jis su aviacija susigyveno- 
ir jau nuo profesijos nebesiski- 
riar^

'Ne Karo, Dievaičiui, Bet t 
rį Žmonijai
Kada 1917 metais Svv. Vals

tybės paskelbė Vokietijai ka
rą,,/Musick įstojo į armiją ir 
pa&engė savanoriu išvykti j 
užjtiri. Bet vyriausybė, matę- 
nu$5 pamačiusi tą nepaprasto 
gafitimo žmogų ir radusi’jį 
žnf&iijai reikalingesnių, negu
li aro Dievaičiui, pasiuntė jį į 
Wtehita Falls, Texas, ir Miamiv 
Florida, oro bazę ir paskyrė jį 
karo aviacijas instruktoriaus 
pareigoms eiti.

Karas pasibaigė. Bet"darbš
tusis ir tylus aviatorius tęsė 
savo pradėtą darbą, šiuo syk 
ne "kaip paprastas lėkikas, bet 
jau; kaip mokslininkas tyrinę-' 
tojas. O jau 1927 metais męs 
j | matome Key West porte be-r 
si rengiantį pirmą j ai Amerikos

Linksmų. Kalėdų 
Visiems!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų MetųHr 
Visiems musų draugams ir kostumeriams *

NEW PROCESS BAKING CO. f
Green Mill Bread Bakers t

Kalėdų 
Diedukas

NAUJIENOS, Chicago. Dl

Jie Negėrė Savo Degtinį 
’ , ' ‘ ■ V ’ ' ■ ■ ■ ■ '

Chattanoogojer, Tęnnesseė 
valstijoje nesenai įvyko, kei
sta konventą. 1 jutoto už
kambi, tūloje alinėje susi
rinko apielinkįšs bootlęgerjai 
aptarti savo reikalus., Jie nu
sprendė nėkonkųruoti tarpu
savyje ir neparduoti bus- 
kvortę deginęs mažiau* $1.00.

’ Įdomu tas, kad konvenci
joje dalyvavę bootlegeriai 
negėrė nei lašo savos deg
tinės, gurkšhoję vien alų.

I
 Visiems Linksmų Kalėdų' irš 

Laimingų Naujų Metų
Širdingai Linki Savininke S

LORETTA

PERMANENT \VAVE SHOp| 
Atsilankykit, mes jūs pagražinsi.-$ 

me. Pęrmanent ‘ Wava musu’ S 
t specialybe.’ - »

3114 So. Halsted St. I 
Tel. Calumet 5067 $

CHICAGO, ILL. ? . g

—--------- -—_
2M| ■ '

| Visiems. Linksmų Kalėdų ir| 
Laimingi} Naujų Metų | 

įį širdingai/ linki savininkė | 

| AuburnFancy I 

į Gopds Shop I

o New Yorko laikraštis, 
“Journal” turi • 76 balandžius, 
kuriuos naudoja žinių1 gavimui. 
Balandžiai gali skristi 50 my
lių • distanciją ir panešti dvie
jų uncijų svorį. Jiems po kak-
— . i,................ ■-r*.1!-1. / j j į ■ i? vi ..

S LINKSMŲ KALĖDŲ' | 
S VISIEMS! S g Linksnių Kalėdų | 

| Visiems! S 

į i ' louis 
I ANTANAVIČIUS į t (Lietuviška Užeiga) |
f 733 W. 18th St. i
8 Tel. Canal 6725. . §
$ i

Margas 
Pasaulis

Linksmų Kalėdų Visiems!

G. HEILEMAN BREWING CO

# 3500 So. Halsted Street • JJJ

^ifChina Clipper
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Mano Pirma Kalba Per Radio

priduri

gal butų jums • ge

vakarą, ka

Radio Kliubo 157

ŠVENČIU VISIEMS
LIETUVIAMS!

O

DOMINIKAS KURAITIS
Margas
Pasaulis ne

smege SALESAUTOjejome MILDA

O šiaurinio ar pietinio polių 
srityse žmogaus balsą galima 
girdėti už pusantros mylios.

O Vienoje mergaičių kolegi
joje tarp abiturienčių buvo pa
leista .ankieta apie bučiavima- 
si. 8% prisipažino, kad jos nei 
karto su vyru nesibučiavo.

man paraše 
darė.

LINKSMŲ 
ŽIEMOS

CHICAGO, ILL 
Tel. VICtory 1696

vai. vak. it 
Hammond

ar jjonia jau prarijai 
gal nori stiklą

serga, tai aš užimsiu jo vietą, 
čia kalba Joanna žymontie*

baru save patylomis 
už nesusivaldymą. Po kiek lai
kė dėdė tyliu, nedrąsiu balsu 
klausia manęs; .' ’

o Apskaičiuojama, kad visų
Amerikos gyventojų 
nys sveria apie 111,000 tonų

Dr. Davidonis ir žymontas 
kaip seni ir geri draugai, pra 
dėjo apie visokius dalykus kai 
bėti, ypač apie busimą avia 

abudu labai en-

I -got 
sorry

Sustojome. Walgreen aptin
ka neturėjo alaus, tat išgėrė 
me po stikliuką Root B’eer ir 
paprašiau dėdės, kad kudgrei- 
čiausiai vežtų mane namo.

O Chicagos Universiteto pro
fesorius A. J. Carlson sako, 
kad žmogus gali išgyventi apie 
60 dienų be maisto, jei saugo
sis fizinio darbo.

tas kamštis kaip buvo, taip ir 
paliko mano gerklėj. Kažin 
ką tokio dėdė pasakė, ir aš nei 
iš šio, nei iš to pradėjau bliau
ti kartu su? tikromis ašaromis.

' ' *> ' •' į * ■ r^. : " ’ '« I

Dėdė išsigando, nebežino ką su 
manim daryti. Važiuojam — 
jis tylu O aš savo ašaras šluo
stau

“Ponia, jeigu dabar susto 
tumėm po stikliuką alaus įsi 
gerti 
riaul

Kaip parvažiavom, žymon
tas, užmiršęs savo ligą, links
mai sveikina: ’

5 “Valio, Jonuk! Sveikinu ta
ve. Nemaniau, kad iš tavęs 
toks gžras anaunseris butų”.

“AŠ, jai tą patį sakiau, bet 
ji manim netiki 
dėdė. • ,

“Ak, gerai, gerai. Bet pasa
kyk teisybę, ar nebuvo per
daug. blogai ?” '

•Ir vėl pradėjau verkti, žy- 
montas ramina, stengiasi nu-, 
kreipti mano mintis nuo radio 
programo, o aš vis verkiu*.

• Po kiek laiko atsiminiau, kad 
dėdė nieko nesako. Ogi žiūriu, 
dėdės nebėra! Jis mat susi
prato atlikęs savo užduotį ir 
tykiai,/ nieko nesakęs išėjo na
mo. — J. Z.

O Puikiausi pasaulio rūmai 
yra Jaipure, Indijoje. Jutos va
dina “Vėjų Pilim”. Rūmai pa
statyti iš marmuro ir juose 
yra įrengti visi žmonėms ži
nomi įrengimai patogumui ir 
pasitenkinimui. Maharadža sta
tęs rumus ir praleidęs tam tik
slui apie penkiasdešimts milio- 
nų dolerių įtaisė prie 3,462 ro
mų langų specialius muzikalius 
instrumentus, kurie ima groti 
kai tik pakyla vėjas.

“Jėzau, Marija — ką aš da 
bar darysiu? Kad butų angb

man blogai, šaltas pra- 
išpylė. Visai išdžiuvo

Paprašau stiklą van

tą kamštį
alaus išgert pirm eisiant į sto- 
t j — dar minučių iki aš
tuntai valandai”.

' “Ne, dėde, ne dabar, ačiū. 
Bijau pasivėlinti. Negaliu pa
sitikėti, kad greitai patarnaus, 
o tas laikas bėga kąip viesu
las— o dar jie turi išmėgin
ti mano balsą”.

Atsikvėpiau
Hammond trobesį. Užvažiavo
me ant 4 aukščio. Moteris dul
kes šluoste, ir matyt ką tik 
baigė grindis šluot — 8-tą va
landą atsidaro studija. Toliau 
kita moteris, gražiai pasirėd-

Ir prasidėjo vakaro progra 
mas: pranešimai, muzika, dai 
nos ir taip tpĮiau.

kalba, tai dar pusė bėdos, bet 
lietuviškai! Tu ir taip niekini 
mano lietuvišką kalbą. Ką 
klausytojai pasakys apie tokį 
programą?”

“Nieko nepadarysi: ką gi 
kitą taip urnai gausi? Reikia, 
tai reikia”.
• Paprašiau* musų draugą ir 
kaimyną, Motiejų Bernotą, kad 
mane nuvežtų į stotį. Kai jis 
atvažiavo į musų 'namus, aš 
ką tik buvau pąrvykusi iš dar
bo ir pradėjusi garsiai skaity
ti žyrhontui programą, kurį jis 

o1 jis pastabas

H
IEKUOMET nemaniau, 
kad man pasitaikys 
proga kada nors kal
bėti per radio. pet 

gruodžio mėnesio 15 dieną, 
1933 m. buvau priversta užim
ti savo vyro vietą, kaipo radio 
programo vadovė, kada jis su
sirgo. Radio Kliubo pragramai 
buvo duodami kas penktadie
nis nuo 8 iki 8:30 
stoties W.W.A.E., 
Indiana.

Savaitę prieš tą 
da Dr. Davidonis buvo atvažia
vęs žymonto lankyti, žymon
tas jam tarė:

“Man būtinai reikia pasveik
ti iki pėtnyčios vakaro — tu
riu vesti programą”.

Norėdama nuraminti ligonį 
tariau*:

“Jeigu nepasveiksi, tai aš 
užimsiu tavo vietą”.

“Je, je, juokai. Tu gali man 
skelbimus “Naujienoms” su
rinkti, tau tas priprasta, bet 
su radio vargiai galėtumei ką 
padaryti”.

Ir aš taip pat maniau. Man 
širdis virpėjo tik pamanius 
apie tai.

“O kodėl negali vesti pro
gramą?” atsiliepė daktaras Da
vidonis. Tavo balsas geras ir 
aiškus. Abelnai moters balsas 
netinka per radio, bet aš ma
nau, kad galėtumei drąsiai kal
bėti. Ne visi vyrai, kurie kal
ba per radio, yra tam darbui 
tinkami. Juk tik jau4 nebusi 
blogesnė”.

Taip ir užsibaigė musų kal

iau
kaitas 
burna, 
dens.

“Here’s your theme gong. Be 
ready when I giye you the 
signal”. _ . : ■

“Gerą vakarą gerbiami klau 
sytojai! čia kalbame iš Stoties 
W.W.A.E i
programas. Kadangi jūsų nuo* 
latinis šių programų vedėjas

ei jos balių 
tuziastiški. Aš sau išėjau į Jd- 
tą kambarį. Truputį vėliau ir 
Dr. Davidonis atėjo.

“Nesirūpink, Antanas greit 
pasveiks, tik neduok nieko kep
to valgyti, ir t. t. Ir dabok, 
kad jis nors penkias dienas 
nesikeltų iš lovos. Jam reikia 
gero poilsio. Truputį serga ner
viškumu sykiu su ‘La ’Grippe’.”

Trys dienos praėjo, nieko 
daugiau nekalbėta apie radio. 
Atėjo pėtnyčios rytas, Anta
nas sako u

“žinai ką, Jonuk, turėsi iš 
tikrųjų būti šio vakaro an- 
nounceris, aš negaliu, dar jau
čiuos persilpnas”.z

Pirm to niekuomet neišro- 
dė man lietuviški žodžiai toki 
ilgi ir nebuvo taip sunkus ma
no liežuvis. Dar žymontas pa
stebėjo :

“Nepraryk žodžių galūnių”.
Na, to tik ir reikėjo. Mano 

liežuvis pasidarė kaip pagalys 
burnoj, o balsas skambėjo tar
tum iš kokios pašienės.

Dėdė Bernotas atsisėdo ir 
klaupėsi kaip aš skaitau. Nė 
žodį neištaria, kad manęs dau
giau nesunervuotų. O aš skai
tau ir vis žvilgterėja į laik
rodį. Lygiai 10 minučių prieš 
7 išvažiavome. Atvažiavome iki 
Sibley bulvaro, reikia, sulig žy
monto išbraižau planu čia suk
tis į dešinę. Pasisukom į de
šinę ir važiuojam. Tik po' kiek 
laiko pamačiau didelę iškabą: 
‘Calumet District, ir t. t.’

“Dėde, man rodos, kad mes 
negerai važiuojame, Čia turėtų 
prasidėti miestukai, o mes va
žiuojame toliau į laukus. An
tanas tur būt klaidą padarė, 
įbėgsiu į gasolino stotį pasi
teirauti”. > . , '

Taip ir buvo, padaryta klai
da. Atsisukom grįžti. Na, tai 
jau dabar striokas. Dėdė man 
sako:

“Gerai, kad jus pastebėjote, 
būtumėm kažin kur nuvažia-

Važiuojam atgal, o man sun
kiau darosi seilę praryti. Atsi
miniau žymonto pastebėjimą:

“Nepraryk žodžių galūnių”.
Tuo tarpu man rodėsi, kad 

aš netik galūnes, bet visus* žo
džius apžiojb, bet praryti 
galiu. .

“Dėde, žinai, kad man 
kamštis gerklėje — kaip aš 
lesiu kalbėti”.

Atvažiavome į Hammond 
miestelį. Miestukas puikiai at
rodo, šviesios gatvės, krautu
vių langai puikiausiai išdabin 
ti — matytis, kad artinasi Ka
lėdos. Taip traukia mane tie 
langai. Manau sau, kad bučiau 
drauge su kita moteria, neiš- 
kęstumėm nepadariusios trupu 
tį “window shopping”. Dėdės 
balsas išblaško mano svajo 
nes: ' ■

Viskas ėjo gan gerai. Bet 
vienas; stoties darbininkų pra
dėjo vaikščitoti pro šalį ir nuo
lat kalbinti mane? Vis tarškė
jo ir tarškėjo. Pamaniau sau:

Rekordas baigia grot ir aš 
jau maniau skaityt sekamą 
skelbimą, kai staiga pribėga 
kitas vyras ir sako:' .

“We are compelled to iden 
tify oūr station every 15 mi
nutes. Please make the iden- 
tifieation”.

žymontas mdh apie tai ne
I,

puses žodžio nebuvo sakęs. Bet 
aš greitai atsiminiau* kas bu
vo sakoma:

“You are listeriing to ah... 
radio station... ah... W.W.A*E... 
ah... Hammond, Indiana... ah... 
1200 kilocycies... 1 ah... The 
Voicė of the... ali... Calumet 
District”.

Skaitau toliau:

žiusi popieras tvarko, dėsto, o’ 
du vyrai kitam kambary, kad 
groja, tai, groja .armonikas. 
Staiga vienas jų tarė:

“Heilo, Mrs. Zymont 
your husband’s letter 
that he’s štili iii, būt we’re' 
glad to h avė you with us. Don’t 
look so frightened — you’U 
forget all your nervousnešs 
when we get started. Here’s 
the “mike” — it won’t bite 
you. We štili have .10 minutes 
—- 1’11 try out your voice. Okay. 
Will you just read anything. 
Thanks. Where are your re- 
cords? Almost time to start, 
Mrs. Zymont,' get ready”.

Visiems Linksmų Kalėdą ir Laimingų Naujų Metų
Širdingai linki Savininkei W

g ' TĄSIUS ir TAMAS ' . į 
E MARQUETTE RESTAURANT . • E
h 2517 W. 69th Street M

“Dabar išgirsite smagią pob 
kūtę”, v,:..:.;,1 :Oi'-;'?

Nagi girdžiu, vietoj polku
tės dainuoja kvartetas. Aš iš
sigąstu. Tiedu vyrai žiuri į ma
ne skersomis ir klausia:

“What happeried? You skip- 
ped a number?”' ;

Aš tur būt labai išsigandu
si atrodžiau, kadangi dėdė sku
bėdamas atnešė man stiklą van
dens. Išgėriau* lašiuką ir Vėl 
skaitau. O man, tai šalta? tai 
šilta darosi... Tik atsistojusi' 
prieš “mike” pirmą sykį iš
moksti įvertinti minutes, įver
tinti laiką. -

Programas užsibaigė gražiai 
ir dar pusantros minutės ankš
čiau, negu reikėjo.

Visi mane sveikina, kompli- 
mentuoja, o man prakaitas bė
ga ir gana, ir rankos šaltos 
kaip ledas. Tariau dėdei:

“Bėkime iš čia”.
Kai išėjome į gatvę, pasiju

tau kiek geriau. Susėdome va
žiuot namo, dėde vis nepalio
vė mAne komplimentavęs. Bet
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Įdomias Amerikos Indėnų Kalėdų
\ Švenčių Apeigom

tojai ne tik negali kas reikia 
nusipirkti, jie turi liet “pąš- 
riikauti”, kad' butų iš ko su
mokėti valstybei mokesčius, 
kurie yra paskirti valstybės 
skoloms padęngjį P šios sko- 
Tqs, kaip žinome, daugiąusia 
yra padarytos karui vesti, gin
klams, amunicijai ir 1.1. įsigy
ti. Tur įut, niekas musų ne
abejoja, kad visu*s karo pabūk
lus ir reikmenis gamina fabri
kantai — kapitalistai, kuriems 
faktinai ir sudedami mokesčių 
forma kapitalai.

Be to, pasaulinis karas pa
sunkino nacionalinę problemą. 
Ligi karo Europoje buvo 25 
valstybės, .dabar jų yra 35, Vi
sų tiį valstybių muitų politika 
labai paraližųoja tarptautinę 
prekybą. Pavyždžiui, *po karo 
beveik visose valstybėse padi
dėjo muitai 7 syk.

Svąrbiąusįa, po didžiojo ką- 
ro beveik yifiTdgę kapitalistinė-

sę valstybėse pasirodė chroni
nis, progresyvinis nedarbas. 
Čia vienoj, čią kitoj šaly ,tę- 
bevykstą bąrikądiįės kovos. 
Daugely valstybių įsiyięšpata 
vo fašistinės diktatūros.

Tai pagrindiniai pąsaųlinio 
karo iezųltatai.

Tačiau pasaųJĮnįs kąrąs, kąip 
pąts baisiausias vįsų buvusįų 
karų, atidarė akis riiįlijpnąms 
žmogių įr jie pamątė, kokia 
tih^oji yisų imj)eriąlistįpįų ka
rų esmė. Ir visi darbo žmonės 
pradėjo suprasti, jog mes gy
vename dviejų epochų kryžke- 
ly — žųstančio kapitalizmo ir 
kylančio pasaulinio sopialįzmp. 
Ir visi geros valios žmonės 
pradėjo 'nekantraudami laukti, 
kada kapitalizmą pakeis socią- 
hzmas, — nauja visuomenės 
santvarka, naujas gyvenimas, 
nauja kultūra.

re Širdingi Linkėjimai Sulaukus
® UNKSMU KALĖDŲ • R
W Visiems Musų Rėmėjams, ®
raSlS Draugams ir Pažystamiems S

ANN’S TAVERN |
ra •ZH* z LIETUVIŠKA UŽEIGA B
ra W JONAS PETRAUSKAS. |S
jg 1750 So. Union Avė. Tel. Cąnal 0630
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i A. ANDREWS g
| HARDWĄRE |

g 1904 Lake Street Melrose Park, H
>.       Į  "*T""   .        

Linksmų Kalėdų įr Naujų 
Metų visiems kostume

riams ir Draugams j
/ a.

r

■ Ancient adobe church

Viršuj, tipingi PųębJo Jndėpų namai, žemai, jų bažnyčia. Dešinėj — indėnai tradiciniuose 
tiškuose kostiumuose. • 

Tada renkasi grupėmis ra
ganiai ir sprausdąrnįesį per 
sprustis, eina į bažnyčįos aųdį- 
toriją, kurios siepos išmargin
tos kryžiaus įr stąbmeldybėš 
liekanų ženklais, čia jie keis
tais ąpdarąis apsirengę ir kiek
vienas savaip, pradeda eĮnįo 
ąrbą tauro šokius šoktį, žiųrint 
j tąį koks kaimas dalyvauja 
ąpeįgose. Visų šokėjų galvos 
puošiamos briedžio ąrba tauro 
gąlyomis, o kųpąį tąm, kad su
daryti žiuręitojuosė didesnį ir 
didingesnį efektą. ištepiami 
melsvais dažais. » '

Ęuriam laikui praslinkus, pa- 
sirpdo medžiotojų būrys,* taip 
pat keistuose savo regalijos 
apdaruose ir, be to, apsigink
lavę saidokais. Jie prisijungia

tau
Simonas Kiela

r /

New Meksikoje yrą krikščio
nišką Indėnų tauta, “Pueblo 
Indėnai”, kurie savo senovinių 
religijos papročių nemeta. Jie 
nors per 300 metų išpažinda
mi krikščionių religiją savus 
stabmeldiškus papročius tiek 
susi jo su krikščioniškais, kad 
tie pasidarė šiandien veik nn- 
bepadalinami.

Taip, tad jie renkasi Kalėdų 
išvakarėse Santa Fe apielįnkė- 
ję, kur randasi ir jų šventovė. 
Čia, gavę praloto arba gimdės 
vado paliepimą pradeda savo 
keistas Kalėdines apeigas. Tų 
apeigų laiką nustato^pjąlo- 
tas, vadovaudąmąsįs’ žvaigždžių 
šviesa, kuri kaip tik supuola 
su tuo ląikų, kada prasideda 
dienos ilgėjimas ir saulės spin
dulių didėjimas-

prie anų/ raganių, įr tąsią pra
dėtą šokių ceremoniją su dai
nomis. '

t ■ 1 .

šioms taip keistoms apei
goms Rųeblp indėnai priduoda 
ypatingos reikšmės. Jie tuo 
mano atsidėkoją saulei už der
lingus metus busiančiuose me
tuose ir laimę žmonėms. Šis jų 
paprotys yra užsilikęs nuo sę? 
novės ir kaip tik supuola su 
Romėnų saulės švente, kuri bu
vo švenčiama irgi gruodžio 25 
dieną. " •
, Pasibaigus šioms pagoniš
koms . Kalėdų__ ceremonijoms,
tuoj prasideda~ "krikščioniško
sios, kurioms vadovauja Pran
ciškonas kųnigsa įr, po mišių 
jie .yisi išsiskirsto. ;

4843 W. 14th St.
CICERO, ILL.
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Patarabos j
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1538 So, 50th Av& j
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| Visiems Draugams ir 
i Kostumeriams!

į Anton J. Gerrib | 
h 2812 W. 63rd St. |
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A,ir V. CUKRAI |
732 W, Cermak Rd. Tel. Canal 6070ss
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S linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

GREEN MILE TAVERN
WM. ir A. DAMBRAUSKAI, Sav.

817 West 34th Street

-Linksmų' Kalėdų visiems 
Lietuviams kostumeriams

Cicero Dept Store
— AL Baikštys •

Imperialistinių karų rezultatai
Daugiausia žmones yrą per

gyvenę imperialistinių karų, 
Imperialistinis karas yra toks 
karas, kuris yra vedamas nau
joms žemėms bei kolonijoms 
užimti, finansiniam kapitalui 
naujų rinkų įgyti ir t-t. žod
žiu, imperialistinis kąrąs yra 
grobuoniškas karas, kuris yra 
naudingas tik kapitalistams.

Nereikia gretinti imperialis
tinį karą su tokių karu, kuris 
yra vedamas t^ųtų nepriklau
somybei atgauti beį uzurpątor 
rių — kapitalistų valdžią nu
sikratyti. Apie šitokį karą gal 
teks kitą kartą pakalbėti, da
bar gi mano tikslas —* nors 
truputį nušviesti tas nelaimes, 
kurios yra susijusios su im
perialistiniais karais.

Kaip žinome, per Napoleono 
kąrąs, kurie tęsėsi 25 metus 
(1790—1815), žuvo 2,100,006 
Žmonių. Tais karais, galimą sa
kyti; baigėsi feodalizmo . (bau
džiavos) epocha ir prasidėjo 
kapitalizmo epochai),

U J£aPit31izmo epocha '’harakteri- 
zuoja:' inįjžiniškas pramonės augi
mas ir neapsakomai greįtas Rarny- 
fros konceptravįmo procesas.

K^įtalizmo epoejioj matome 
yįąą ęįlę kąru, kuriuos vedė 
kapįtąlįstinės yąlstybęs. per 
šįųos kąrųs (išskyrus pilieti- 
nįus, kolonialinius, amerikiečių 

turku karus) žuvpir rusu 
taip pat daug žmoniųi):

Metai
Krymo karas ........ 1852-1856
Prtfsų-danų ........ . 1864
Prusų-austrų ......... 1866
Prančuzų-prusų ..... 1870-
An^lų-burų z............. 1899-1902
Rusų-japonų ........... 1904-1905
Balkanų ........... ....... 1912-1913

i,.”, '"—fe 1 r-~+-'

71

1) F. Šumano “Tąrpitfciąįnė poli
tika” 649 puslapis.

Kiek diepy
praėjo,

730 z..........
135 ..........
40 ..........

210 ..........
995 ..........
448 ..... :....

Kiek u&nbštn 
buvo 

..
.- W 

........... J45,000 
......... 184,000 

9,800 
......... 160,000 
........ 462,000

| 1400 So. 49th Ct,
S CICERO, ILL.

----------— TT ’ ------------------ ------------------
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Charles Kriščiūnas
4501 S. Ashland Avė 

Ghieago, III.
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Per pasaulinį gi karą (|9|4? 
1918) žuvo apie 13 milijoną 
Žmonių2). Apie 29 milijoną 
Žmonių grįžo namo invalidais 

' ir elgetomis.

2) “North American Review”, 
1932 m. gegužės mėn. 692 puslapis.

Pasaulinis' karas sunaikino 
materialinių gerybių 200 mili
jardų dolerių sumai3). Už šią 
sumą 1932 metąis gąįųna bu
vo nepirkti yįsą U. S. Ą. -val
stybės turtą, o 1925 metais — 
visą Anglijos, Prancūzijos ir

Viso tuose kąrųpse žuvo 1,649,300 žm.
Jtąlįjos turtą, šitie pinigai, aiš
ku, suplaukė j kapitalistų ki
šenes, kurioms pripildyti tas 
karas ir buvo vedamas.

lijąrdą svarų sterlingų. Angli
jos valstybės skolos,a kurios 
1914 metais sudarė 800 ‘ mil. 
sv. sterl., po karo pakilo iki 
8,000 mil. sv. sterl. Vieni tįk 
procentai skoloms padengtu ku
rios atsirado kaip karo išda
vęs, sudaro dvejų milijonų Ąm 
glijos darbininkų metinį UŽr; 
.darbįi).

1) y. įpno “Angliją ir Amerika” 
57 puslapis.

Jeigu pažiūrėsime JuMgtjn.es 
Amerikos Valstybes, tai čia 
pamatysimu kad yąĮistybęs skn- 
Jų po didžipjp kąro p.ą,dįdėjp 
6 syk, t y. pąsįekė 25 milįjar? 
dus doleriui- '

2) Ten pat.
Padidėjimas vstsfcybes skolų 

ir išlaidų valsty
bėse nei&is rnpkes-
čių, o n»-
•žiną gWWtoį!f ga
lią. Vadmasį, valsty
bės. mokesčiams, gyventojų
materfeįg JhO gyven-

Mike Petruševičius
(Lietuviška užeiga) 

L ,

6914 S. AVesterji Avė,
Chicago, ĮĮ1-

Linksmu Kąlėdų I 
Visiems Lietuviams! į 
Maleio Electric. Co.] 

i P. K, Mąlęlo, Sav. 
13136 ŠOr Ūalsted St. ji 
i Tel. Boiilęvard 1969 j 
I CHICAGO, ILL. . į

UNKSMŲ KALĖDŲ!
Linkių Visiems Savo Draugams, 
įr Kostumeriams būti sveikais.

GRANT W0RKS 
PHARMACY

J. KESERAUSKAS, R. Ph. Sav.

4847 West 14th St.
Phone CICERO 39.

CICERO, ILL.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems savo kostumeriams 

ir draugams

Linksmų Kalėdų
Visiem^!'

I P. MADENIS TAVERN g:
$1 6502 So. Wentworth Avė. 88

Si 
Įiši

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjnmsr Draugams ir Pažystamiems

K. LAUCIUS
3317 So, Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

88
88
88
88

Širdingi Lįnkėjįmai Sulaukus Linksmų Kalėdų 
Šį| Visiems Musų Draugams, Rėmėjams ir Pažystatniems.

I DERMANT’S TAVERN 
g 722 W. Cermak Rd. Tel. Canal 1045 §

Tt Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Draugams ir H Kostumeriams!

r FRANK NIPRIKAS
H Musų huėernėje ir grosernėje visados randasi didelis 
H pasirinkimas maisto reikmenų; taipgi cigarų įr cigarctų

i 4451 Sq. HalsM St. Chicago, III

3) Ten pat. .
Po didžiojo karo pradėjo bai

siai slėgti žmones įvairus mo
kesčiai. Pavyzdžiui, Anglijos 
valstybės išlaidos po didžiojo 
karo padidėjo 200 milijonų 
svarų sterlingų, o toms išlai
doms • padengti Anglijos vy
riausybė išspausdavo per me
tus iš savo' piliečių vieną mi-

Linksmu m
Laiiftfjipų Naujų Metų

X ’ ’ ’ j ‘ ' ’’ < ' J

New Deal Tavern
Broliui JOKANTAI

4138 Archer Av.e.
Phone Lafayette 3052 

CHICAGO, ILL.

./r - *

The Ęndgeport 
Clothing Co.

Petrausko Rūbų 
Krautuvė -

3312 So. Halsted St.J
Phone Boulevard 11621

LIPSKY’S MUSIC & 
RADIO STORE 
Radios, Washers 

Refrigerators 
4916 West 14th St.

Phone Cicero 1329 - 
. CICERO, ILL. *

H ŠIRDINGI LINKĖJIMAI LINKSMŲ KALĖDŲ 
^is^em8 klusų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems.

Taipgi Ilgo Draugiško Sugyvenimo Ateityje!

g JOS. KIAUDA BISMARCK TAVERN g 
< 6101 So. Statę St. 1 Chicago, 111.3 
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Grant Works
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how thexblessed

Y ARD«Gussen
NIC

have at some time

Nertz 
book.

The Christm 
Child’s Smile

moming! 
the tiny

Mark 
Twain

CICERO MIESTO 
VIRŠININKAI:

Misrepreseptation 
or What? ’

Ingly sheer 
faęts.

A Merry Christmas 
To Ali,

BOSE L. CUCHNA
Town CoĮlector

4847 W. J4th St 
Phone Cicero 3043 

CICERO, ILL.

She vmust pick out the 
who is hpr 

įf we mąy cąll

L. U. C. OFFICĘĘS
: Ęylis ,

V. Prpš.: Hęlen C. 
Secretary: Anna C. Skrickus 
Trea$uręr: Stapley Rrigot 
Sgt.-at-arm: Jphn J. Balanda

J. petting Lįthųaniąn Language 
taught in the JJigh Schools where 
there

2. Work for the maihtėnance qf 
Lithuania’s independence.

& Tp work for transfer pf the
Anthpny A. Stelmok Editor 
Bunni Soveteki Asst. Editor 
Susan Viįis Asst. Editor 
Peter Ęeįnprauskas

Ąsst. Editor

University Club has 
suppported and epcour-

16th St. ir 49th Ct 
Phone Cicero -31į

. CICERO.

ANTON F. MACIEJEWSKI
Town Supervisor

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu visiems savb 

Draugams, 
Pažystamiems 
įr Pacįjentąms

linksmų kalėdų
VISIEMS! .

Būt, ąlas and alack, this countey 
sėlis only( the more delicate things 
which clothe the feminine body. 
Blushingly, he withdraws as ą; do- 
zen feet trod over his pet corn. Jie 
fights on through the dense Christ
mas shoppeys until he has at lašt 
bpught all the things he feels hp 
should not have bought and pre- 
pares to leave. He finally emerges 
from the store, with one glove miss- 
ing, hąt over his ears, and necktie 
around his chin; sound in body, as 
yet, būt thoroughly exhausted of 
both breath and patience.

some way or other, by some 
ąct of Prpyidence, he will stumfrle 
upon the appropriatė articles to 
present tp his critical family. He 
ėnters a large store and tries to 
make his way through the throngs 
of elderly, young, old, thin, stout, 
slim, and plump women who seem 
to crowd everywhere, He feels losi; 
and bewildered in this mob of fenjale 
gift-hunters, tbut is slįghtly encoųr- 
aged when he sees another perppir- 
ing malė likę himself, courageously 
plovving his way through a group 
of spluttering Jadies. Maybe he cąn 
get to that counter he saw lašt ypąr, 
and buy a pocketbook for the wife. 
Aftpr strųggįing bravely and steąęįi- 
ly he finally manages to find tįie 
counter in' question, and makes a 
lašt desperate plunge. Ah, he is 
there. •

JERRY J. VITERNA
Town Clerk

GUSTAV O, RANDA 
Trustee

OLĄS HENDRIĘSĘ 
rustee

work on these (our italics) propos- 
ąls in unjson and at the sanie timp 
retain their identity...” is some- 
what of a mystery to us. Sincp 
neither Miss Grybas nor Mr. Stel- 
y|oį expresspd ąny definite opin- 
ionf personą! or othprwise, pn the 
f i ve points dįscusspcį ipaiply b y Mr. 
Orman and his colleague? Mr. Zeb- 
raitis, įt would seem that the state- 
meht just quoted is at least a gross 
misundęrstanding of the m ai n facts. 
It may he thąt l^r. Orman tpo^c

Širdingai Sveikina Visus Cicero 
Gyventojus 

Linkėdami Linksmiausių

TO MĄRK TWAIN QN THE, 
CENTEHNIAL CEEEBRATION 
OF HĮS BJRTH: He rubbęd 
,elbows with ąll kinds of men, 
and his Jceen and seąrching 
humor mad.e of tfiem
all. His geipu's broadened wifh 
the years, and, ąs know- 
ledge of human nature in- 
creased, he developed a search- 
ing insight ąnd ą shrpwd phi“ 
losophy. We of today 
was reajly Sso lątely among ųs 
— know him ąs “many kind$ 
of man,,? and we honor |iim 
for ąll. HąrdĮy ąnother Ampri* 
ęąn wrifer, dųring his Įifetipąe, 
won §uch worldwidez recogpi- 
tjon. The greąt papn ąnd in- 
stitutions of many natipns de- 
Jighted to pay tribute to him, 
and his friends were. myrjad.

None of those will do. WJiat to 
do ? Ah, that is a question! And so 
he worri.es bn until ą couple of 
days before Christmas and he has 
ęonsidered leaviųg tpwn, pleading 
sickness, or hahging himself -----
hang ——!! Why the heck hadn’t 
he thought of* it before? Just the 
thing, and she needs one too. He 
saw one in a downtown window 
and it was all colpred and pąinted 
and had flpwers P!1 Įh tPPt 
What a nifty present that will make. 
Ąnd Brother rushes downtown to 
bUy that e.pticing sčarf he saw two 
weeks agor' t

The lovable part of this whole 
quaint and aged custom of ours, 
is that we seldom rebeive the gifts 
W,e had hoped for, and we seldom 
give the gifts we intended to give 
originally. Mother, for example, gets 
everything from bpoks on psycho- 
logy, to gpldfish. Dąd is usually 
blinded by some especially prepared 
Christmas creation of a tie or a 
pair of socks, and cpncludes that 
he has the most cplorful, the most 
elaborate combinųtion of colors 
ąntil he sees his • next year’s pre- 
gpnts. Sister, who wanted a Diary 
sp very muęh, is presented with’ a 
subspription to “The Ladies Home 
Journal” from some matronly aunt. 
Būt Brother is the most independ- 
ent ope of them all. He doesn’t 
cąre a nickel’š worth because Re 
rpceived a striped shirt and not |he 
Ipunging robe he had hoped fpr, 
bpt feels a great load off his mind 
once he has pbtained and presented 
that eolorful scarf of downtown 
\yindow gloj/y.

And after all’s said and done, 
what "is Christmas without gifts? 
— not sensible and useful gifts, 
bpt haphazard, bewildering, un-

hpusemaid duties at Storpdvig’, ęhe 
would» hate winter with its numb- 
Jng coldness.

Often, she had heard the pld 
wpnien sąying that eąting bącon 
was a good protectioų. ągainst cqld 
weather, būt, at Storpilvis’, sųph 
food was not for her. Salt and pp- 
tatops good enough for the 
low-bopb

As the sled sped on swiftly sRe 
thought again of the Christ chijd. 
How qųietly it had lain in its nešt 
in the church when she had ten- 
dęred her homagę that 
And as sjie had rocRed

In a recpnt igsue of Vilnis, Mr. 
Johnnie Orman, writing on '“Chicago 
Lithuanjan Youth,” made a nuipber 
of statements with which the Lith- 
uanian Univerąity Club cannot agreę 
because he either misunderstoocj, 
forgot, or overlooked a number of 
pertinent facts. , v 1

Although ąn “informal conferencp 
of leadėrs of variouš Lithuanian 
Youth organizations such as thp 
Lithuanian Youth Society1, Lithuan
ian University1 Club, and the RDS 
Youth was held in the Central 
YMCA...”, it was not a conferpnpp 
of “leaders,” as f ar as the L.Ų.C. 
was concerned. Doubtlessly, Miss W. 
M. Grybas and’. Mr. A. A; StelmoR 
apprėciate, Mr. Orman’s refereųce 
to them as “leaders,” būt' this does 
not alter the fact that they. werp 
present at the conferenęe, not as 
official reprešentatives of the L. IR 
C., būt merely as member observ- 
ers entirely devoid of any sucp 
official authority as Mr. Orm«n 
here implies: ’

• . ' - ' ’• A i ' ' +

“The informal conference came tp 
a decision that< a conference official- 
Įy representing' all organizationg p.f 
Lithuanian Youth be called for thp 
purpose of definitely working put 
united action on the folloxying pro-

' *LĮNlįŠlįiŲ KALĖDŲ g.S Linkime Visiemę Savo Draugams ®H ir Paęijentam^

| DR. J, SHINOLMAN §
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS•1 4980 W. 13th Street, Cicero g.Mr. Frank Jakutis of Kenosha, 

Wisconsin, in a letter to the editor, 
wants to know “what the L.U.C. is 
all about.”

Perhaps Mr. Jakutis is not the 
only one who is not sure of what 
the Lithuanian Uųivęrsity Club 
stands for, why it is in existence, 
and whąt are its ainis.

Without much preliminąry ado, we 
may say that the L.U.Č. is com- 
posed of young jmpn ąn<d women 
who have fifteen oy more college has he madp ųp his mind about wRąį; 
hours to their credit. They are all to get, būt he feels sure that jn 
Lithuanian, or of Lithuanian de- 
scent, and only sųęh arp allowed tp 
join the Club. — with the exception 
of any įndividuals who “haye ren- 
dered a distiriguished Service to the 
Lithuanian Nationality.”

Those who conceived the idea of 
a Lithuanian student organization 
consisting of the above-mentioned 
combination, were prompted primari- 
ly by a clesire for unity — a unity 
which would act as a medium tow- 
ard the promotion of certain per
tinent fectors aimed to benefit Lith- 
uanian-American culfure as a whole. 
These factors, now an integral part 
pf the Club Constitution, may be 
reviewed briefly for the benefit of 
any who are not yet familiar with 
them. i

Three Cornerstones
The L.U.C. treasures, as one of 

its aims, the creation of a scholar- 
ship fund which could be used to 
aid needy ąnd deserving stųdents in 
the continuance or completion of 
their chosen studies.

Another aim, now a practice, is 
the inception of, participation in, 
and the encouragement of cultural 
activities which will benefit the cult
ural stores of the Lithuanian 
peoples.

In its policies, the L.U.C. stands 
on a non-partisan basis — a ne-, 
cessary attitude for the achievement 
of the ąims whjch it has emfcraced. 
ReĮigious ąnd political matters are 
to be regarded in the light of scicn- 
tjfic neutrality, guided mainly by 
rpvelent facts and circumstances.

The three factors just described 
are the very fundamentais on which 
the Lithuanian University Club has 
become an organization. They are 
the reasons fqr its eiustence. .On 
them is being built the edifice of 
Lithuanian-American student ąnity.

TJie Cęurse of Progress
How well the membership will 

suęęeed in furthering these factors, 
how ’ beautifuj will be the edifice 
which it is building, are matters 
which are dependent on present act- 
jvities. ¥>

To build, one mušt have engin- 
ėers, workmen, and material. These 
require effort, monėy, perseverence 
and patience. Our ąngipeers and 
workmen are, jointly, the officers 
and members. Oųr material is the 
fertility of our brains. Perseverence 
and patience we can develop, būt 

/money wp can hardly nurture from 
the present economic conditions, 
when student life is a precarious 
thing at best. Add to this the stu- 
dent’s lack of time under the stress 
of school stųdięs, and there ąppeąrs 
a situation which mąy daunt even 
the most willing of workers.

Daunted, we have bepą — many 
times; yet, in contrąst with other, 
similar ■ student organizations, we 
have suoceeded in riding the rough 
waves of existence for more thąn 
four years. Today, though pur hppes 
have not been fulfilled in all their 
phases, though we have been re- 
tarded by many circumstanfjal an- 
chors 
with 
bound us together into one group; 
whereas other fellow orgapjzations 
have yielded to the iąevitable press 
Of “survival of the fitt’est.”

Thus we answer the question of 
Mr. Jakutis, as węll as the unwprd- 
ąd queries of many others, who, we 
feel sure, 
Other, wondered about the reasons 
for the many functions whięh the 
Lithuanian 
sponsored, 
aged.

the tplephopę rousq her frpm her 
įp.edįtątįohą tp §ęnd hP? runnin# 
breathlessly to answer it. Jim had 
said that he W0Uld call and tell her 
about thąt danęe Saturdąy night. 
She really ought to. finish mailing 
those cards, būt since šhe has not 
begup yet.... “Heilo, Jimmy!”

While Sister is coyly talking tp 
Jim, Brother is sweating in-a fevei 
of yvprry over the age-old qųestion 
of what tq get fpf the gįr|-friend. 
Ęe ought not get candy or flowers. 
Christmas gifts shoą|4 .be more, 
ipore.;.. morp whąt ? Welb any- 
vyay, one shqujd not get candy br 
fįowers. Now, let’s see —t maybe 
a pair of plovės. Ves, that’s it, a 
pair of gloveš! Būt what ąi?ą dpps 
she wear? Maybe thp sąleslądy ąt 
the store would know. Būt thpn, 
he can’t ask the saleslady. She 
might thiųk hp wąs buying the 
gloves for his sweetheąrt, ąnd that 
iyouldn’t do at ąĮJ. JTope, tpatfs put. 
Let’s see now, how about a perfume 
S,et ? SWell, būt copfouncĮ it, it?s so 
unoriginal. Aw, cripes! What’s a 
guy gonna do? A brUsh and comb 
spt ? No, she has one. Ą book ? 

wouldrt’t cbre for a
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4. J p work for a rpturn of de-
mocracy in Lithuąnia. '

5. For the building of a Lith- 
yanjan Sporte movement involvinp 
ąll Lithpaniai) Youth organizątions.”

V^e may interrupt for a moment 
tq statą tpąt thč L.U.C. is hardly 
.interested'-in a single one of the 
proppsals listed ąboye, much less 
in all. of them. Mr. Orman’s five 
proposals were not endorsed by the

L-V-P* phservprs; in fąc|, it 
was suggested thąt thp most he 
ąctųąlly coulcj write ttuthfully about 
such a very informal conference, 
was the mere fact1 that (it had oc- 
pųrred. . . ■ >' >.

Būt where Mr. Orman got thp 
idea thąt “.. .Ęyeryoųp prpsęnt

we, nevertheless, keep faith 
the principles whichi hąve

ir^jZ^E!RĮ| HE sled’s bells jingled 
merrily in the prisp 
wintry air as it skimmed 
pypr the snow-covered 
rpad whjch Ipcj to Mar

celės’. įom.e pear Ęąunas. Shrink- 
ing her little eighteen year. oldĮ body 
deeper into the sheepskin coat hpr 
fąther had mąde for her three years 
ago, Marcelp thought thpy rang more 
happiiy after each mile.

If įt Ayere not for the Christmas 
hoįįdays and thė chance to cpipe

crądle, shė was sure that Jie had 
winked at her, and had curled the 
porner of his lips and smiled.

Marcele, bupdled in the huge 
sheepskip poat mąde by her father 
■— with fluffy wool on the inside 
-- hoped that it was true, that she 
too would leave her housemaid Ser
vice to work for a younger piaster, 
and for herself.r • ' t

How well she remembered the 
time when Zosė had come home 
breathless from church a year ago. 
She, Marcelė, was štili scrubbing 
with ąshes the long white tąbles 
and benches. And Zosė had told her 
qf the mirącie 
Christ child fyad stretched up his 
ąrms to her, and had spoken įią* 
name softly, “Zosė!” r

Zosė never returned to Stprpil- 
yis’, for that Christmas week, the 
^piršliai” had come to her cottągp. 
Though her dowery was small, the 
t|iird' špiį of ą neąrby ląąd-pwner 
>yas impressed by Zose’s bpapty. 
Now they had their own Christ child 
to love and to fondlę.

Thps mųsed Maiąeiė‘ while the 
s|ed?sped oijr guided by Storpilvis’, 
hired man, Jurgis, bringing her( 
cjoser and ęloęei’ tp her wąįting 
parents. I ;|

She huddled more deeply into ’hęr ( 
warm shęepskin coat and hoped that 
the Christ child had really smiled ( 
ųpon l|pr. K

Let us leave Dad for a mpipent 
and take a peek at Daughter’s wor- 
ries. She is not concerned about 
Christmas gifts Mother has tak- 
en care of those — būt she is won- 
dering about how, to whom, and 
why she is to send a prodigįops 
pilė pf Christmas greeting cąrds 
which took pne whole month to ap- 
cumulate.
prettiest one for Jim 
favorite pastime
ą Hięable young man by snch a tarm. 
Oh, here is a nice card with pretty 
girls and lovely Christmas Tręe! 
She looks through the cards, one 
by one, būt is dissatisfied with all 
of them and is about to look again, 
when the sharp, tingling tones of exppcted, and entirely useless gifts

gn GAIN we near the sea- 
spn of hurry and scurry, 
of gįving and receiving, 
of cheerfulness ąnd 
smiles. Mother is ahyays 

the busiest one around the hppsp 
when the two weeks before Chrįst- 
mas arrive. She is buying presents, 
shoppįng for food bargains, baking 
those delicious delicacies that war>į 
the hearts and strąin the stpmaphs 
of the over-indulgent malęs in thp 
family; and is generalįy hustling 
about everywhere, taking care of 
one and all. '

And Dad, dear old Dad! Thp 
Christmas hpliday ąpaspn is evęr a 
season of panic and worry for him. 
After wprk he dashes downtoWn to 
buy sometMng for each one of the 
family. He does not know yet, npy
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too much for granted and gavę toolįt has forced us to remedy ą ąąefh 
free reign to his enthąsiasm.

Įn ąny cąęe, his zęal hąą prpypd
botji iųconvenient and uųpleasant ąs

j

' ■ ■......... ■ '
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STASYS E—TAS
ir tuos

Autoriaus prierašas

63rd and Talman Service Station

Sav,lvairiai spėjo

anagą už tai

CHARLIES TAVERN
Linksmų Kalėdų Visiems! 3364 So. Halsted Street

J. KAVALIAUSKAS
>* Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 1247 So. Cicero Avė,

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS
Chicago, III

Tel. Canal 1376

Tel. Yards 3408
DALEN’S PHARMACY

4180 Archer Ąvenue

nau

vanagas, kondoras ir 
su žąsiukais”..,

jie ne 
atgavo

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams

2325 S. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850 

Chicago, III.

jokio triukšmo, 
garnį iš lizdo tuoj iškraustė, 
o jo vieton, antis atgal atsi
kraustė. ..

Vanagas
dai kliuvo, bet apie jį dar pa

LINKSMŲ .KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Kostumeriams, Draugams ir Pažystamiems

visiems kostumeriams, draugams ir 
pažystamiems ' ,

sparnais de- 
arai su va- 
Apsižvalgę 

ir pasiėmę 
sVečiuosna Kį 

Čia jie

Linksmų Kalėdų 
Visiems!

LINKIMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ H*' 
Visiems M ūsų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems |*ID
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1521 West 69th St. 
Chicago, 111.

5625 So. Western Avenue 
Prospect 5669 -

taip, kad ir jo uodegoj palik 
tw plunksnų daug rečiau...

3) Gi visus kitus, 
arUs, kurie ėjo prieš mūšų no
rus, t. y. už tai, kad su Vana
gu savoyaliai skraidė peraųk- 
štai ir už tai, kad padėjo jam 
ne tik nusileist, betgi norėjo 
dar ir į lūįsvę paleist, nubaust 
įvairiai, būtent taip, kad išpa- 
žinę savo kaltę, sndžiurėtų* į 
mus Šnairiai.

šiam istoriniam teismui pa
sibaigus nubaustųjų akys atsi
darė, nes kai kurie prisipažino 
ir; patys, kad blogai padarę. 
Daugumsn ' jų, pradėjo rėkt, 
prašyt ir net malonės prašy- 
mų 'rašyt.v.

Tik vienas Vanagas biednas 
dar neprisipažįsta, bet už tai 
sako, jo nervai jau visai vy-

Cicero Tavern
ANTON VALENTIS 

Phone Cicero 188

Pagyvensim-pamatysirų, ga 
ir dar daugiau apie jį išgir
sim?. . X

| 810 E. 75th St. |
| CHICAGO, ILL. |

4193 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1155-1060 

CHICAGO, ILL .

skaitysit, už ką jis pakliuvo...
Ir taip, rods, kad antelė, ėjo 

tiesiu keliu, bet štai ištikima
sis vanagas slaptai susitaręs 
su kondaru ir arais, nutarė iš
plėšt antelės lizdą kad ir su 
nagais.., Kai dar yisi gamtos 
tvariniai ir žmonės ramiai sau 
ilsėjos, raižydami 
besis, virš sostinę 
nagu sukinėjosi, 
greit jie nutupė 
draug kondorą, 
antelės lizdą hudumė. 
iškart drąsiai pareikalavo at
sisakyt ir dar kažką pakišo jai 
po nosies pasirašyt ?.. Antis 
iškart nesuprato, bet kai akis 
tik prakrapštę, tuoj' pamatė, 
kad čia ne svečiai, o kažkas 
tikrai rimtaus įvyko?.. Visa 
ta procedūra, neilgai užtruko, 
nes kai antis nesutiko, svečiai 
greit išrūko...

įsi Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! B

« Linksmų Žiemos Švenčių ’fi 
® Kalėdų visiems rėmėjams, 8 
^Draugams ir Pažystamiems®

Gal būt gerb. skaitytojams 
jau vien tik tiek perskaičiuos 
atrodys keistokai, gal ne vie
nas pasakys, kad čia parašy
ta tikrai kvailokai.

Bet kad buvo ir yra iš tik
rųjų taip, manau, kad ir abe- 
juoti jums pereik. Tad paklau
sykite :

Didžiajam karui pasibaigus, 
susirinko visi krūvon išblašky
ti karo audros žvėrys ir pauk
šteliai ir vienbalsiai nutarė pa
siųsti į steigiamąją Vilkijos 
miško tarybą atstovus, tartis 
dęl atgavimo “nepriklausomy
bės”. Kokie atstovai buvo iš
rinkti, aš tik kelis teminėsiU. 
nes vieną iš jų medžiotojai pa
šovė, antras pats nusišovė. 0 
kiti, kurie dar gyvi, eina gan
dai apie juos įvairi...

Sako, esą ir tokių, kurie dar 
ir šiandien aukštas vietas už
ima, reiškia tarnauja ir savo 
karalystės vairą vairauja, bet 
netrūksta ir tokių, kurie klai
džioja po tyrus ir elgetauja.

Kaip ten bebūtų, - 
priklausomybę greit 
— truputį dar su kai kuriais 
priešais pakariavo ir neužilgo 
taip susitvarkė, kad net užsie
ny pakilo jų markės...

Gal kiek painesnis klausimas 
buvo dėl 
vo. Mat, 
valstybės, 
šiai buvo

guje ir žvėris, šliaužiančius že
mėje. Eikite ir susirinkite į di
delį Dievo tiesos puotą ir vh 
Šą, ką tik ten rasite, suvalgy- 
kit... Nepaklusniesiems sakau1, 
Jus turite atiduoti priderian- 
čią atlyginimą, taip kad žemė
je ir dangaus aukštybėse, vi
sad butų ramu.. J Tada tik pa
saulis pasikeis —- musų kūry
bos vainikas / bus apsaugotas 
tvirtai... Gyvuliai ir paukš
čiai, nebėnaikins viens kitą. 
Vilkai ganysis kartu su ėriu
kais, 
arai,

Susirinkę puoton antelės pa
valdiniai susėdo už rausvo sta
lo ir ilgai suko galvą, kaip čia 
supratus to “šefo” kalbą? Il
gai galvojo 
ir galop prie išvados jie tokios 
priėjo: ,

1) Akiplėšą
kad peranksti skraidė ir nur 
tūpęs ramybę suardė, nubaust, 
apkarpant jam uodegą ir spar
nus, 's kad nebeskraidy tų j i s Il
gus metus... . - r-

f • • . . t ■ ’ ■.

2) Kondorą, kaipo nedraus? 
mingą ir • nedorą už tai; kad 
būdamas narsus, užsigeidė iš/ 
verst ir panaktinių vartus, nu
bausti kiek mažiau, būtent,

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

VICTOR BAGDONAS
(BRIDGEPORTO MUVERIS)

j Geo. Jokubonis i
Lietuviška Užeiga į 

I 3465 So. Morgan St. »
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BILL’S TAVERN
Savininkas WM. J. ZIECK
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ir kostumeriams

LILAC INN
Joseph Gavrilavičius

PAUL M. SMITO
4177 Archer Avė.

Ilgų tūkstantmečių 
šaulio istorija liudija, 
Šiame pasauly nieko 
tikro, nieko 
vaus. Iš šios mano pasa
kėčios matome, kad nė tik 
žmogus, bet gi ir žvėrys 
su paukšteliais . neranda 
tikros laiihės. Laimė yra 
svečias, kuris trumpam 
laikui mirs aplanko. Paim
kim, pavyzdžiui, .kad ir tą 
pati mano aprašytąjį va- 

buvo lai-

kad 
nėra 

nėra - pasto-

a
KIEKVIENA nepriklau- 
| soma valstybė turi 
J tris svarbiausius pa- 
y žymius: 1) savo plo
tą, arba teritoriją, 2) gyven
tojų arba savo piliečių ir 3) 
savo aukščiausią valdžią. Ne

gali būti nepriklausomos val
stybės, be vieno iš šių trijų pa
žymių.

Kai pasaulinio karo. mėth 
buvo paskelbtas tautų apsb 
sprendimo dėsnis, pavergtoms 
tautoms sušvito laisvė. Sužino
ję apie tai ir kiti musų gaip; 
tos tvariniai, k. tai, žvėrys ir 
paukšteliai, užsigeidė,1 kad ir 
jų butų nepriklausomi lizde-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
' Visiems Rėmėjams, Draugams ir -Pažystamiems

1544 So. .Cicero Avė. s
CICERO, ILL. g
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nagą črba kitus 
kai, kad'vanagas net tris 
lizdus valdė... Bet štai 
koks liūdnas jo galas!...
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| Lietuva Hotel I 
gRenduojam kambarius antg 
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GAGE PARK MOTOR SALES
CARL WAIN0RA

'. Chicago, III. i
m Joseph Vilimas ,vedėjas i

paties krašto valdo- 
senovėj, kaip kitos 
taip ir jų, dažniau- 
sukuriamos dinastiš- 

ku principu. Bet kadangi šių 
tvarinių žymiausia valdovas jaU 
senai buvo miręs, o po jo mir
ties sudarytoji su kaimynais 
unija jų karalystę pražudė ir 
visą tautą pastūmė į vergiją, 
nutarė važiuot ir paieškot val
dovo ne į Bieloviežio girią, o Į 
Strasburgo prėriją. Bet kai su 
rastasis iš kart nesutiko, ,o iš 
savųjų tarpo toms pareigoms 
nėį vienas neaiatiko, viši žvė • 
dys ir paukšteliai vieningai su- 

/riko: “Jei nėra tinkamo kara
liaus, reikia prezidento!.. Tad 
greičiau seimą rinkim, -o savo 
valstybės seną valdymo formą 
geriau panaikinkim...., Taip 
ir padarė: išrinko jie seimą;' 

’ daug nusipelnusį-visų gerbiamą 
antį, prezidentu; atsirado bū
rys savanorių — sukurė ka
riuomenę, išsirinkę miške Vie
tą — sudarė ministerių kabi
netą ir t.t. ir t.t.

žodžiu, ir jie viską sudarė, 
ką tik buvo nutarę. Ir taip, 
nežiūrint, kad ir valdymo apa
ratas ir tie patys pagrindiniai 
jų “zokcaai” kelius kartus bū- 
vo keičiami, bet kadangi jie 
savo pagrinduose vis paliko bė 
principinių atmainų, ilgus me
tus kraštas buvo valdomas Uub 
puikiausiai, o žvėrys ir paukš
čiai sugyveno kuo geriausiai....

Bet kai jie išrinko nau j į sei
mą, prezidento anties vietoj, 
atsisėdo garnys... Ir taip val
dė jis rods neilgai/ Jo valdy
mo tvarka kai kuriems nepa
tiko ir štai vieną Šaltą aiAsti- 
rytą staiga permaina įvyko: be 
kraujo lašo
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L O nepažystami malonėkite atsilankyti į

i MAY WEST CLUB

21st PLACE TAVERN & RESTAURANT
I Savininkai '
! ANTON ir AGNĖS STUKAl

Išgirdę apie tai antelės pa
valdiniai, greit visi sukruto; ir 
kas , važiuoti kas pėsti, bėgo 
antelės patiešyti. Pirmiausia 
prabilo ūsuotas ruonis: “Ne- 
liuski, antele, mes jiems pasto- 
jom kelią... Mano panaktiniai 
— nekokie kimštiniai; jie gy
nėsi narsiai, atsišaudydami 
garsiai... Nors aukų ir nebu
vo, tačiau panaktinių vartai 
kaž kaip išgriuvo?.-. Bet dėl jų 
maža bėdos, vakare Užtaisysimi 
kaip niekados... Po to eilė bu
vo gerves: “— Gerbiamieji, 
nedrąsiai, / susijaudinusi ; tarė 
ji, — kondorą, iki šiol laikiau 
karžygį padorų. Apie jo suk
tus planus aš nieko nežinojau, 
už tai laike mūšių ramiai sau 
miegojau. Suprantu gerai, aš 
sukomprimituotas, tad nieko 
prieš neturiu, kad bučiau pa- 
liuosuotas. .

Mėgino ąiškintis dar šarka, 
kaipo mokslui parinktoji, beę 
kai paaiškėjo, kad ji su aliar
mu nė kuo nesurišta, greit bu
vo jai kita vieta įpiršta...

Tik dramblys sužyli, ilgai dar 
dejavo, įr kaip kad jie sako, 
tikrai nusapnavo: sapnai jų 
buvę truhnpi, bet už tai reikš
mingi, nes ir šiandien jie jau 
Čiasi dar labai laimingi...

Išklausiusi antis jų raportą, 
piktai tarė balsu tvirtu: “Jus 
bailieji ir nuodėmingieji! Sakau 
jums, greičiau beždžionių bū
rys galėtų vesti reikalus ban
kuose, negu kad jus miškuo
se. .. Tad kai kurie iš Jūsų 

t nuo ligšiolinių pareigų priva
lote atsisakyti ir nuo šios die
nos vien tik manęs klausyti. 
Gi į Jūsų vietas, pasirinksim 
Visai kitus, su kuriais pasitar
sim dėl vanago, arų ir jo dtau- 
&ų kitų!..” • , 7

Ant rytojaus, t. y. kai aliar- 
fti&š jau visai praėjo, 
j Ai išrinktieji prisistatydinti 
pas antelę atėjo. Ir nors jų 
sąstatas bbvo įvairus, profesi
jos vardai ir pavardės skam
bėjo kuo puikiausiai, — patyš 
atrodė kuo gražiausiai, bet kaž 
kodėl, vienas iš jų, būtent, ap
žėlęs šernas, išmainytas vieton 
gervės, atrodė kuo kvailiau
siai?.. Bet antis, matyt, to 
nepastebėjo, nes iškilmingai^ 
visus priėsaikdihusi greit šv. 
Jono apaš. straipšnius c i tuo t 
pradėjo: “Ir aš mačiau ange
lu stovintį saulėje, kuris šauk? 
'stipriu balsu tardamas j visus; 
paukščius, skrendančius dan-

SS Linksmų Kalėdų Visiems Kostumeriams ir 8S
SS s draugams! , S
i 39TH & EMERALD TAVERN |
|g ; Č. KUNGIS, Savininkas

Mes užlaikome puikiausios rųšies Vyną ir Degtinę įįtf
® STALAI DĖL MOTERŲ
jK 3859 S. Emerald Avė. Chicago, UI. Ši
£įį Tel. Yards 2506 Šf

^Linksmų Kalėdų ir Laiminį 
S gų Naujų Metų visiems S 
g savo kostumeriams, S 

draugams ir
S . pažystamiems 8
I širdingai lįnki S

į Juozas Balsevicis | 
| Hardware* Paints, Oils, g 

Glass, Warnishes and |
S Plumbing Suppliės

ARCHER BUFFET
Savininkai M. VALENTAS ir K. KLIMAS
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Į E<litor—BUf)Nl ŠOVETŠKT}

OUR AIM*
The Lithuanian Youth Soti et y 
ie 9 sočiai group organized for 
the purpose of furthuring Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and tore among the 
American born Lithuanian youth,

»
Communications and correspond- 

■ ence may be addreseed to Vytautas 
Beiiajus, 3259 So. Halsted Si., 
Chicago, UI, Phone Victory 5259.

A United 
Youth Front?

As a result of recent editorials 
ccntalned in both THE MODERN 

fSTUDENT and THE FURROW 
. pages wd have managed to stim- 
, ulate interest. and bring up once 

again live discussiofl on the pfob- 
lem of unity. Also, there has come 

• to our attention, that we are not 
the only ones advocafing and de- 

? manding that these thing be handl- 
ed, fought for, and finally gained. 
Certain Lithuanian puhlications in 

< the East are opening up their 
. colunins t<>,modern youth in scarch 

of cxpressi’on and solving of pro- 
blems. In Brooklyn and New York, 
various youth organizations have 
chosen commiltees and hefd meet- 
ings vvith representatives 
each f“"“ —- > -- 
agree on what they consider mu- 
tual problema. Slowly, they are 
arriving at a solidarity of action. 
Wc watch with interest their ef- 
forts, and if it is possible vvould 
likę to get in touch with them.

In our midst, there has too, start
eri something of the sort. Lašt 
week representatives from a few 
of the groups of youth met at the 
“Y” college to exchange ideas and 
to see whether there vvas a chance 
that we could possibly have. some 

, aims 
unite 

?much 
" much 

mon.
/ Howcver, at this time vve do not 

fcel that the time is ripe for a 
formai united youth front. Būt 
wc c^o give. our .vvholehearjted ap- 
proval to a partial front on issue 
such as the maintadnance of Lith
uanian indcpendence, the transfer 
of Olympics from Hitlerland and 
a Lithuanian Sports movement. On 
the other hand, we ask of those 
others
Lithuanian 
schools 
nuniber 
ttnding. 
record 
versal education, 
ance to higher schools 
civil rights fęr youth.

Some of you may immediately 
. point out certain things to us. 
'■ You may say that you canuot re- 

čoncile “Our Aim” with this nevv 
and important trend that wc are 

\taking and fpllovving. We only ask 
you to closely examine the aims 
4ind the problema we are grappl- 

, Įng with. It will be noted that to 
’ 'furihur the aims we advocate it is 

.neccssary, to have conditions in 
Mvhich to carry on. In a world 
ŽTraught with peril, ip a xvorld 
/ where fascism threatens the frec- 

dom and happiness of youth, there 
can be no condescension to namby- 
įamby institutions. Lithuanian 
Youth, art, drama, • Įiterature, 
thought and tore are in danger. 
Over Lithuauia is poised the ūgly, 
spiked heel of Hitler, ready to 
erush everythfog dear, everything 
sacred to LJthuania. It is up to 

; ęvery conscions individual and or- 
ganization įto give voice and pro- 
testation. We make ol*>’ stand.

i from 
group getting iogether to

in common that we could 
on. We found^that thej'e^yvas 
that vvę had in commbn and 
that \ve could have in com-‘

getting the
taught in 

are a largo 
studentę at-

to aid us in 
language 

where there 
of Lithuanian

And we vvant to go on 
as campaigning for uni- 

including entr- 
and full

a 
at

L. U. C. President 
Addresses Club'

* ...

Mr. Algird Ralis paid a visit, 
week or so ago, to the meeting
Mark White Square. His parpose 
was to give a talk to the assembled 
ųiembers on the eurrent ideag of 
ųnity among Lithuanian Youth and, 
for once and for all, to dispel cer
tain falše impressions that 
once upon a time been 
about the altitudes of 
of the L. U. C.

His message and 
were received by the
pppreciation and admiration. If the 

4|spirit of Mr. Rulis predominated 
every organization it 

be long before many 
' ainis" were carried out*

had 
created 

the members

assurances 
hearers with

would not 
cherished

BY THE LITHUANIAN YQUTH SOCIETY
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Itemized Election Results
---

• During the past few weeks 
eleetions were held by the 
various branchės. 1

The finai results follow: 
BRIDGEPORT
Chairman — John Gelžainis. John 

is an active and competent 
young fellovv, one of the pi-

‘ oneer members. He also holds 
the poaition of sočiai chairman 
of the executivė moard. ’

Vice-chairman — Andfew Mika- 
shus, conscientious vvorker.

Secretary —Eilla ?olan. She is lašt 
year’s temporary secretary, 
having held the position in 
place of Estelle Parker.

Treasurer — Irene Yurionas.
Officer-pro-temps — Sophie Gilvid,

chosėn for her, ability. •
All the above named are of 

course members in good standing 
who have seldom missed meetings 
and have stood by thru thiek and 
thin. The Bridgeport branch meets 
every Tuesday evening at Mark 
White Scjuare, 30Mb and Halsted. St„ 
at 8:30 p. m. This branch is thę 
origjnal elub, from vvhich have 
grown all outlying branches. 
EIGHTEENTH STREET

Eleetions at 1 ihis branch pro- 
duced few changes.
Chairman — Charles

(re-eleeted) 
Vicechairman — Mary

(ncwly eleeted).
vvorthvvhile member,
gethcr vvith Mary and Stella 
Staškus, Julia and Dorothy 
Rakštis, are of the Juniatas 
groui^, a girls’ club of the 
Henry Booth House. And these 
girls are also members of the 
LYS dancing group that at all 
times represent the Lithuanians 
a t various civįc occassions. *

Secretary — Aldona Ambrose (re-
eleeted) 

Social-S’ecretary — Cathcrine Du- 
bulskis (re-eleeted)

Officer-pro-temps, — Mary Staskus
(re-elęcted) 

Sergeant-at-arms — Harold Naus.
The Ęighteenth* St. branch meets 

every Monday 
The group is 
ily.
►ROSELAND

There were 
at 4his branch. 
Chairman -r- George Urban, ą'seri- 

ous minded and responsible 
chap from vvhom much 
pected.

Vice-chairman — Cassimer Bukš 
nis. Hc was the previous < 
man.

Secretary — Nancy Munarin 
eleeted) ■

Treąsurer Freda Žlibinąs, 
mer vice-chairman.

Sočiai secretary — Bernice Patųpa 
(re-eleeted)

Sėrgeant-at-arms — Irene Kaųtri- 
mas. ' ... /

Officer-pro-temps — Julia Shatkus.
This branch meets every other 

Monday'at the home ^f Mr. and 
Mrs. Žlibinąs, 1.0151 S. State St. It 
is a very active branch and one 4f 
the largest, in spite o? parish čon- 
demnations., Too bad that such a 
statė of affairs exists. * We are 
most anxious and vvilling to co- 
operate vvith any organization on 
mutually agreed points. Hovvever, 
we vvill not cede fo complete do- 
mination.
MARQUETTE PARK

This branch voted for a complete 
change. , z 
Chairman — Alphonse Beldkin. Mr.

t Beldkin is vvorthy of his Of
fice. He has shovvn sincere in- • .\ ■. •' 
terest in the vvelfare of the 
LYS and together vvith Albin 
Trakselis and Tommy Valent
ine has introduced many in- 
novatjons in the managemęnt

, of affairs.

Vice-chairman — Henry KirchofL 
SęCretary — Kitty Svilainis, 
Treasurer ■ Pęter Adams;

This branch meets cvęry Thurs- 
day at 6812 S. Western Av. It was 
organizęd. early lašt spring thru the 
efforts ' of Joinmy Valentine, and 
for a long Hh10 known as the 
bachellor’s club, for outside of An- 
tonnette Grigaliūnas, vvho vvas 
their inspiration and secretary as 
well, na othęr girls belonged for 
more ,than a half year. Reccntly 
Julia Jasas and Catherine Gechus 
joined, thereby setting the s|age 
for the . coming of more < 
young ladies. A t preserit the num- 
ber of girls slightly ovcrbaląncės 
the men. A .

ISSUED
į. • * . . L /

KUR BAKŪŽE SAMANOTA

SaraUuskas

Pukinskas 
Mary is a 

who to-

at 2014\ S. Peoria St. 
one big happy fam-

hardiy ariy changcs

isex-

chair-

For-

One of the recent features in- 
troduced in this branch during the 
past fevv vveęks is the publishing 
of a sheet. The credit &oes to Va
lentine, Trakselis and Beldkin.

H - 4

do

lentine, Trakselis and Beldkin. 
With their initiative and vvork of 
this branch will go far and 
things. ■ '
BRIGHTON PARK 
Sęcretary —< Venus Tuinosa 

eleeted) x
Secrettry — Venus Tumosa

(re-

(re- 
eleėtęd), Hokter, of the title of 
healthiest Lithuanian giri in 
the city and a member of the 
LYS Folk Dancė Group.

Treasurer — Birute Kremianis (rę- 
x eleeted) ' '

Officer-pro-temps Al Zelnis 
Sergeant-at-arms — <Iohn Visgirdas.
This branch meets eyery Wedries- 

day evening at*4442 S. ,Western 
av. It is interestjng to note that 
almost ąll of the executivę board 
aro^«jembers of this branch. Be- 
cause of this it has been dubbed 
by others as the “iptellcgentsia 
branch”.

More Power 
to Marquette Park

One enterprįsing south side 
.rnember has conceived and carried 
out the idea of printing a branch 
news sheet. It is unustially alive 
and eurrent. It has aroused, the 
euriosity of evęryone, as th,e ęditor 
haą cfaosen to remain unkndwn.’ 
By gazing into the crystal bąli we 
have beėn able to identify the ellus* 
ive editor. Hovvevėr, upon italking 
things over with him, he has con- 
vinced us that his work would be 
bindered if we Sdisclosed his name. 
We also found out that his ambi- 
tions are not limited to present- 
ing the dope on one braneh alone. 
He wants to expand till his sheet 
covers the activities and gossip of 
the gentine cluh.' iln ordcV to do 
our bit, we giyc hnn a, boost and 
bodily lift from hisyfirst edition 
the announcement: v r

“A blessed evęnt has occurred 
shrouded in a veil of secrecy. Pap- 
panjab has just given x birth to 
Dinky Digs. Dinky Digs is the 
smartest finder-outer of intinjate, 
and otherwise, details of* our club 
members. Read Dinky Digs and 
receive first hand info about, 
yourselfe and fellow membęrst; nbį 
sex excluded. Your secret is everyr

; isn’t alk 
articles from

1 members

one’s secret. Būt that 
You vvill also find ; 
different taleųted (?)* 
whose contribs vvill start, immedi- 
ately, it is hoped.

A contribution box is placej, at 
the Lawn Sweet Shop at 2519 W. 
69th S't., Joe Spokes, propriętor. 
You ean bring your contribs there 
in person or1 send them in by mail. 
Address thus:Dinky Digs, 2519 W. 
69th St., Chicago, III. c/o Mr. J. 
Spokes.

Q vvhere is that nioss covered cottage 
. That I vvas horn in, .

And that apple’ tree, so majestic,
r In thę • oręhard, once had bęen ?
Where too, are the placid rivers

That vvith song. did flovv,
And those gay thoughts of my young

AVherė dicį they gb?
This, niy Cottage, has decayed now.

Done is tne apple treė, .
Gope dry , arę the placid rivers

And' vvoe dings to me.
' Gone dry are the placid rivers 

. > ' And vvoe dings to me.
Translated by Vytautas Beliajus.

Folk S'ong

races and fancy diving contests 
wiU, no deubt, interest some. For 
others there vvill be a sėlection of 
a “Venas” and of the “Adonis” of 
the event. Appropriate prizes vvill 
find their vvay into the hauds of 
the vyinners.

And MUSIC. We shall have mu-

sic. For dancing, Andy Norbut vvill 
provide a few tantalizing njelodies 
vvith bis accordion. As many ai- 
reądy know, Andy is the rędpient 
of many honors and prizes for1 his 
skili in handling the instrument.

May we expect you? January 
11, W.

days,

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Laimingų Naujų Metų!

S HIGH R0CKDISTR1BUTING C0
Relyon These

For th^ are the personal- 
dtiesi that ha^e been chosen to 
hold positidns on the executive 
board: ’
/presidentAVytautas Beliajus. He 

vvas fhe organizer ęf the LYS ,and 
has held thę presidency for the 
lašt tvvo ’yedts^ He was eleeted 
unanimausly? j “

Vice-Presidėnt — Ra y Bruno Ma- 
thews. Ray a t this time is a very 
activė member, teaching LitKuan- 
ian, ' orgahizing and stimulating 
ideas anidhg members. '//

Secretary —Birutė Rutkauskas. 
Triily a repiarkable young Įady. 
She possesscs a kecn, searchjng 
intelligencė couplcd vvith a tor- 
vvardness pharacter. Ali this is 
contained in a supple^ athletic 
body. Lašt ,year at the FairLshe 
vvas assoęjąh^jaiyHh a group, knovvn 
gs the .,“Ww4’s ' Fairv Me'fžnaids’’. 
Besjdes her new duty she is thė 
head of various committees. '

Treasurer — Birutė Kremianis. 
With r BeliajpS, she is the1^ only 
other person that remains of the 
five charter members. This is the 
jthird ycar ttiaL sIi0 holds the post* 
of treastirer.' is a^o a mem
ber of the LYS Folk Dance Group;

Sočiai Promoter — John Gelžahr 
nis. A; rather ąųįte čhap^ hovvever, 
unrelentfėss ‘ im^the ^uršullf' oT^dfi? 
idęa and a principle. » į

Editor and: Clilfurė Promoter — 
Bunni Sovętski. Need anything 
more be said. į ■

Financial Advisdr — Nancy' Zli- 
bin-Munarin. Organizing member 
of the Rosel^nd Branch; also sec- 
retary, Her presence is vvelcome.

Officer-pro-temps — Helen Ves- 
pender. Shey is affectionatęly 
kniMij as “‘LĮttle Helen0. Heler is 
gifted vvith a fresh, youthfui so
prano voiedj) pleasing in ąuality. 
She is 
appears. 
Chorus.

Sport 
rin. We 
tion , of John this

• Nancy Zli

welcome everywhere she 
Is a > member of Birutė

■ ' .> t‘ . ' .. ■

Pro(moter —- John Muna- 
hope that with the elec- 

’ > office. vvill re
ceive f resh impetus. We know thdt 
inany members are anxious to 
have various teams started. We 
have received the offerę of a few 
neighborhood sport leagues to have 
our teams p&rticipate. Let’s get 
off to a flying start.

Spirit of Solidarity 
at Home /

The Installatįon of newly elect- 
ed officers and a sočiai get-to- 
gether took1 place a short iirne ągo 
at the Mark White Sąuare Field- 
house.

After the cercmonįes, san4wiches, 
cake, candy and coffee were serv- 
ed. We publiely extęnd a vote of' 
thanks tą Birutė Rutkauskas, Fran- 
ces Sgro and Kitty Svilaihis for 
their aid in ]>reparing and serving 
the victuals. And ther$ was Floyd 
Slikas yho made himself 'handy 

‘around wifh the coffee urn.
O radio was loaned by the park 

to provide music for the dancing. 
Thanks, Mr. ^^jarthy.

Ah evening of companionship 
and fun cariie to an end at Ėleven. 
Thus; another link in the chain 
Untty was forged. We believe that 
the logical place to start and po- 
pularize the spirit of solidarity i$ 
at home. Our cįub branched out 
into Severai branches and for a 
time members of one vvere totai 
ętrangers to those of others. A| 
this installation of officers we find 
on lašt minute anai y sis, that they 
arė, being brought tbgether snc? 
cessfųlly and > that; wę have bo

to eliminate the thiųgs yvęv 
the opinion bf alf as-

LINKSMŲ ŽIEMOS 
SyĘNCIŲ KALĖDŲ . 

Visiems.-Draugams- ir
Kostumeriams .. v

GREGGS 
Pharmacy

INFC.

KERE IT IS!

Plans are being prepared for the 
L. Y. S’s second annuai ŠPLASH 
PARTY. The Medinah Club’s pool 
has been reserved for Šaturday 
night, Jan. 11, 1936. Tickets have 
been printed and are now in cir- 
culation. Any member may bes ap- 
proached for one and we. urge you 
to purchase your ticket now, for 
the advance price is most econom- 
ical. Fifty cents vvill make you 
the content holder of an advance 
priced/ducat, while Sixty-five cents 
will.be. asked of all forgelful ones 
at the door. ■'

A congregation of plain and 
fancy aųuątic performęrs known 
as THE WQRLl5’S FAIR MER- 
MAIDS has been engaged to enter- 
tain and astonish by their scridus 
and comic anties.

Everyone' twho .attends* vvill be 
given every chanče to enjoy mpst 
and pleasure. There will be some- 
thing doing all the time. Speed

Jį;.. -' JOS. STRAVINSKAS* Sav. H 
§ 3433 So. Lowe Avė. Tel. Boulevard 3696 §

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems RoselandieČiams kostumeriams, dragoms 

. ., ir pažystamiems

CHARLES GIRA
10701 So. Statė Street

: i

gun 
fearcd. >,

It vvas
of the s^mbled that the LYS should pre-

sent jnore 
even if it 
yaęatįon.

o f such tete-adetes, ~- 
is.on the sĮightest pro-

6859 S. Western Avė. f
Phonč Republic 5877 ' »

CHICAGO, ILL. g

Linksmų Žiemas Švenčių 
' Kalėdų - visiems draugams 

ir kostumeriams
i.. ■' . v-; ... ■

Union Garage
i anft BATTERY Station
!Auto Supplies and IgnitiA 
į. v Service _
j Gėųeral Aulo Repdjving^
13100-2-4 S. Emerald

^Phų^epVįct^ry 1014

®THE LITHUANIAN 
YOUTH SOCIETY SIN- 
CERELY WIŠHES ALL 
ITS FRIENDS THE BLE- 
SSINGŠ OF CHRISTMAS 
ĄNDt inTHE CHĘER OF. 
NEW YEAR.

'i'- . ' '.''t ■;

-r

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
Draugams ir Kostumeriams!

J. A. KASS (Kazakauskas) J
Prie progos atlankykite musų krautuvę

—geras patarnavimas.
4216 Archer Avė.

turi iiiinmnrinfa
> ’ v '-u, --

Linksmų Kalėdų ir Laimingų> Naujų Metų *•
' "T

a

visiems rėmėjams ir, draugams!

MARLAWN INN
f* 5949 So. Kedzie Avė. Chicago, IK Ja

ttifttmtmtmittmttih
Linksmų Kalėdų ir Laimiu 

gų Naujų Metų visiems 
rėmėjams, draugams ir 

pažystamiems
. f I *'

Tadeušo Tavern
£ 1634 W. 69th St.
3 CHICAGO, ILL.

Linksmų Žiemos Svenciiį. 
Kalėdų visienis draugams \ 

ir kostumeriams

DO DROP INN
Ona Kunchus, savininke

1239 W; 69th StJ ;
CHICAGO, ILL,

..i-*

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo 

Draugams it Pačijentams 

Dr. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted St
, Phone Yards 3557

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems.

ED. ČEPULIS
Musų buČcrhes ir grosernės randasi

B 3503 S. Califųrnia Avė.—656 N. Homan Av. K

ims JI. IIII S " 1     M' ‘"I*...........................        """... .. m.     |     A jį »IW|i i'i »i||niiA.in|l.ii|iwųi' ■ iii

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ' **’ 
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir DraugamsVisiems Musų Kostumeriams ir D r angarus

MILDA RESTAURANT
MR. ir MRS. LUKAS, Savininkai.

3206 So Halsted St.
CHICAGO, ILL.

TeL Victory 7613 J:

jjj Širdingi Linkėjimai Sulaukus ■ LINKSMŲ KALĖDŲ jJJ rjĮ y įsiems Musų Rėmėjams, Draugams* ir Pažystamiems

SOUTH CENTRAL HOTEL
JULIUS BASKIS, Savininkas

.31245 S. Michigan Avė. Tel. Victory 4686 S
,JJ , CHICAGO, ILL. ||4

—

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!
A »' **

.W BUTKUS UNDERTAKING C0
710 West 18th Street

Chicago* III.

will.be


Leit. Vaitkui Pagerbti 
Bankietas Sheboygane

Sheboygan Press Klubas išrinko Įeit. Vaitkų 
garbės nariu ir jteikė jam auksinį raktų. 
— Bankiete dalyvavo miesto meras Willard 
M. Sonnenburg, buvęs Wisconsino guberna
torius Walter J. Kohier, klubo pirmininkas 
Walter J. Pfister, P. Grigaitis ir kiti žymus 
svečiai. — “Honor where honor is due”.

perskrido Atlan-

Vaitkus vaizdžiai 
savo patyrimus

SHEBOYGAN, Wis.— Gruo
džio 12 d. į Heidelberg klubą 
susirinko keli šimtai žmonių 
Įeit. F. Vaitkų pagerbti. Susi
rinko žymiausi to miesto ir 
apylinkių piliečiai atiduoti “pa
garbą, kam pagarba priklmb 
so”. Butų dalyvavę daifg dau
giau žmonių, "bet nebebuvo vie
tų. '

Visi kalbėtojai pabrėžė Įeit. 
Vaitkaus žygio svarbumą; vi
si. atidavė pagarbą jaunam ir 
drąsiam lakūnui, kuris šeštas 
iš eilės solo 
tą. '

Pats Įeit, 
papasakojo 
skridimo metu,( — kaip jam 
teko kovoti su rūkais, audro
mis, sniegu ir, pagaliau, nusi
leisti Airijoje, kame dėl akme
ninių tvorų ir gyvulių sunku 
buvo surąstį tinkamas laukas.

B^rikietą rengė Sheboygan 
Press Klubas. Kai pasibaigė 
vakarienė, tai Walter J. Pfis
ter, to klubo pirmininkas, ati
darė vakaro programą. Keliais 
žodžiais jis apibudino Įeit. 
Vaitkaus drąsą ir pasiryžimą 
tokjam. sunkiam ir pavojingam 
žygiui. Paskui pristatė p. 
George Buehanan’ą vakarui ve
sti. Pastarasis yra žinomas kai
po vienas sąmojingiausių tost- 
meisterių.

Kalbėti ir šiaip svečiams pri
statyti buvo: Walter J. Koh
ier, buvęs Wisconsino guber
natorius; Willard M. Sonų$h 
burg, miesto meras; Įeit. Vait
kui; P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius; Wayne King, žy
mus orkestro dirigentas; inž. 
Anton Brotz, kuris prižiūrėjo 
lėktuvo įrengimą; Eddie, Hęi- 
denreiter, Įeit. Vaitkaus mečha- 
nikas, ir kiti.

Leit. Vaitkaus kalba
♦

Leit. Vaitkus savcų kalboje 
pabrėžė prisirengimo svarbu. 
Pats skridimas, sakė jis, tęsė
si tik 22 valandas, bet prisi
rengti tam skridimui ręikejo 
nepalyginti daugiau laiko. Rei
kėjo lėktuvą ir jo motorą kuo 
tinkamiausia išbandyti, —kiek 
jis kuro suvartoja, kaip jo 
svoris turi būti subalansuotas.

Vibracija vaidina labai svar- 
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logą, kurio atsakymas vis bu
vęs vienodas: “Blogas oras, 
—- negalima skristi”. Pagaliau 
prisiartino ir laukiamoji die
na. Iš vakąro buvo pranešta, 
jog oras pasitaisė. Per visą 
naktį, pasakojo , Vaitkus, jis 
beveik akių negalėjęs' sumerk
ti. Tačiau atvykęs į airportą 
•jis jautęsis neblogiausia. 
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Rytas buvęs gražus. Pasi
kelti su sunkiu kroviniu buvu
si kebli problema. Tačiau pa
sikėlimas laimingai pasisekė..

• Motoro temperatūra
Dėl sunka,us krovinio skristi 

nebuvo galima greičiau kaip 
120 mylių per' valandą. Moto
ras pradėjęs smarkiai kaisti. 
Vienu tarpu čilinderių Jertipe- 
ratura buvo pasielgusi 46Q laip
snių. Galėjo bile valandą /už^ 
virti aliejus. 6 kad taip ne
atsitiko, tai tik dėka to, jog 
pasiseka aukščiau iškilti, ka 
me oras buvo žymiai, šaltes
nis. Motoras atvėso ir pavo
jus praėjo.

Apie Nova Scotia atsirado 
rūkų. Ir juo tolyn, tuo darėsi 
blogiau. Be tinkamų instru
mentų butų buvę visai neinu, 
noma skristi. Patekęs į rūką, 
lakūnas ’ nieko nemato ir turi 
išimtinai orientuotis ihstru- 
/inentų pagelba. j •
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Kiek toliau paskridus, pasi
girdo transliavimas iš Airijos 
stoties. Vadinasi, radio kompa
sas veikė kuo puikiausia. Skri 
dimo kryptį nebebuvo sunku 
nustatyti. Tačiau atsirado nau
jas pavojus: pradėjo snigti, 
šlapias ’ sniegas lipo prie spar 
nų, kaip kokia vapna. Lėktu
vas darėsi /vis sunkesnis. 
Nuo 11,000 pėdų, aukštumus- 
staiga jis krito apie 3,000 4$ 
4,000 pėdų, čiai'- oro.' srovė pa
sitaikė 'šiltesnė. ' Sniegas n ir 
tirpo ir'•pavojus praėjo. •
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Arklių savininkas reikalavo, 
' ' atlyginimo . •; ' •

Vienu tarpu, sakė; Vaitkus, 
buvo pradėjęs kamuoti mie
gas. Bet tverta kava ir čiga 
retas miegą nugalėjo. Netoli 
Airijos pasirodė, jog motoras 
suvartojo labai daug gazolino. 
Buvo aišku, jog daug toliau 
skristi riebus galima. Iš sto
ties pranešė, 'jog visoje Ang
lijoje siaučia didelis rūkas, o 
Vokietijoje audra su per
kūnija. Tad ’ reikėjo galvoti 
apie nusileidimą, Dublino aerof 
dromas buvo tinkamiausia vie
ta nusileisti; Tačiau pasirodė, 
jog tęn tokia didelė migla; kad 
tiesiog ; nieko nematyti; Tuo 
tarpu nusileidimui matomumas 
yra būtina sąlyga. Todėl nu
tūpimui reikė j o * siišiiį&sti tin
kamas laukas. Ir tokio lauko 
ilgai reikėjo ieškoti. Visur tik

buvo galima, tą vibraciją pa
šalinti. A

Instrumentų įrengimas už
ėmė daug laiko. Kiekvieną jų 
reikėjo išbandyti. Ęeikėjo juos 
sudėti taip, kad susyk jie bu
tų matomi. O tai labai' svar
bu, nes netikęs instrumentų su
dėjimas labai vargina lakū
ną. ? ' ■ •_‘
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Ateityje skridimai per At
lantą, pareiškė Įeit.. Vaitkus, 
gali būti' saugus ir sėkmingi. 
Skridimo saugumą laiduoja 
tinkami instrumentai. Ypač 
svarbus ' yra radio kompasas, 
kurisn duoda lakūnui galimumo 
atlikti aklą skridimą. Tas in
strumentas buvo pirmą kartą 
išbandytas aviacijoje ir pasi
rodė visai tinkamas. 
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Radio kompasas
Radio kompasas susideda iš 

dviejų aparatų. Vienu apara
tu galima gauti kurios nors 
stoties transliavimą, o kitu re
guliuoti traškėjimą ir triukš
mą. , ' .

Radio kompas4 padarė vie
na Calįfornijos firmų. Tai bu
vo pirmas toks instrumentas. 
Firma ' buvo žadėj usi prisiųsti 
savo inžinierių tam instrumėn-; 
tui įdėti į- lėktuvą bei paaiš
kinti, kaip jis veikia. Tačiau 
firma užsidarė ir eksperto ne- 
prisiuntė. Tad teko, kompaso, 
problemą patiems išspręsti. Ir 
su pagelba vieno Nėw Yorko' 
radičK inžinieriaus tai buvo sėk-, 
minga! padaryta. \

Išspręsta buvo ir kita Ikbai 
svarbi problema. Firma garan
tavo/ jog transliavimą bus’ ga
lima pagatiti už penkių šinitų 
mylių. Ji davė nurodymus ii 
kaip instrumentus įrengti. Ta
čiau Įeit. Vaitkus samprotavo, 
jog aparatas geriau? veiks, jei 
“aerials” bus kitaip sutvarky
ti. Ir tas samprotavimas pasi
rodė teisingas.. Įdėjus radžio 
kompasą pagal Vaitkaus pla
ną, transliavimą buvo galima 
pagauti už 1,500 mylių.

Kada su lėktuvu viskas bu
vo užbaigta, pasakojo Įeit. 
Vaitkus, tai reikęjo laukti pa
lankių oro sąlygų skridimui. Ir 
laukti reikėjo gana ilgai. Kas 

matė vienas' laukas, kame ma
tėsi tik trys arkliai. Prieš nu
sileidimą tuos arklius pasisekė 
nubaidyti. Vėliau paaiškėjo, 
jog arkliai kažkur nubėgo ir 
nebegrįžo. Todėl jų savininkas 
pąrašė laišką reikalaudamas at
lyginime. ,

Besileidžiant oro banga pa
gavo vieną sparną ir pakreipė 
lėktuvą. Dėka to kitas, sparnas 
atsirėmė į žemę.' 'Lėktuvas pra
dėjo suktis aplink, o paskui 
pasistūmėjo atbulas. Laime, 
kad taip atsitiko, nes kitaip 
motoras butų užgriuvęs.
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Paskui Įeit. Vaitkus papasa
kojo, kaip jis -buvo entuzias
tiškai priimtas Airijoje ir Lie
tuvoje. Parodė ir dąugybė do
vanų, kurias jam įteikė Lietu
vos žmonės. ; 1
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Savo kalboje n leit« Vaitkus 
pabrėžė : faktą, jog jo skridi
mas nusisekė; tik-dėką to, kad 
skridimo organizatoriai aprū
pino jį tinkamais instrumen
tais. Tokiomis G’nepalankiomis 
oro sąlygomis perskristi Atlan
tą \ be ' moderniškų instrumen
tų, -o yi>ač radio kompasd', bri
tų' buvę neįnidhbma. / 1

P. Grigaičio kalba
P. Grigaitis papasakojo, kaip 

prieš dvejus metus buvo suor
ganizuota ALTASS, kaip bu
vo apsiėmęs skristi kitas lakū
nas, kuris vėliau 1 pabėgo. Skri
dimui, sake jis, reikėjo sukel
ti $34,000. Ir tie pinigai buvo 
sukelti vyriausia i smulkiomis 
aukomis, nes stambiausia au
ka siekė $350. Tokįu budu tūk
stančiai žmonių savo aukomis 
skridimą finansavo.

Kada skridimas kelis kartus' 
teko atidėti, tąjį žmones pra
dėjo nėrijfi^-^l^^'^įsižčjb' 
ir visokiu skleidžiami grindai- 

’v.rugsėjo 20 
egrama, kact

Ant ry- 
įjkrido. Tai 

įlįs džiaugą- 
..kad 

Jėit. Vaitkus ''AW»tą perskriš: 
Per daug mietįų Bietuva kęrf 

tė caro jungą, bėr.šavo 
klauįoftiybČŠ^i turi sunkiai ko
voti ir dabar, šis skridimas 
buvo /organizuojamas tam, kžiį 
ąustiprintų Lietuvos žmonių 
'dvasią, ištvermę it pasiryžimą 
tas sunkias kovas laimėti.
.. •' j. '■ - ■. z; • ■' • ■ . ’ i.

“Vedė burmistro dukterį”
Meras Sonnenburg pasveiki

no Visus syėČįdšį, Leit. Vąitkį 
jis sveikino viso miesto var- 
ųU. - ' ' • ' ■' ( ; ; į

Ėuyęs. gubęrnątpriųs Kohier 
pareiškė, jog jąm labai malo
nu, yra sveikinti garbingą sve- 
dp^Jis papasakojo, kaip prieš 
porą metų lakūnas atvyko f 
Kohier aerodromą, pamėgo vie
tos žmones ir “vedė burmistro 
...... ■ f

skristi per Atlantą. Ir tą žygį 
laimingai atliko Įeit. Vaitkus. 
Bet prisiruošimas skridimui ir
gi buvo nepaprastai svarbus 
dalykas, čia, sakė Kohier, rei
kia atiduoti garbę Shebpygan 
kauntės “aviacijos tėvui”, An
ton Brotz, kuris prižiūrėjo Įeit. 
Vaitkaus lėktuvo įrengimą.

i C. E. Broughton, The She
boygan Press redaktorius, labai 
gražiai apibudino Įeit. Vaitkaus 
žygį. Aš esu labai laimingas, 
pareiškė jis, kad šį vakarą tu
riu progos v pasveikinti ir pa
gerbti šį'jauną žmogų, kuris 
savo drąsiu žygiu užsitarnavo 
garbę, nes per 2.2 valandas jis 
nugalėjo audringą vandenyną. 
Tačiau dėl skridimo sėkmin
gumo didelis kreditas .tenka 
Dr. Grigaičiui ir j p atstovai? 
jamai organizacijai, kurie pa
rūpino instrumentus. Jei. ne tio 
moderniški instrumentai, tai 
leįt. Vaitkus, šį vakarą nebū
tų su mumis.

Atidavė jis kreditą ir lietu 
viams,,, kurie,- sake jis, pasižy
mi savo patriotizmu ir draus 
mingumu. Be to, jis pasirūpi
no Lietuvos vėliava, kuri bari- 
kięto., metų buvo salėje.

d. buvo gauta 
oras Ątrod(^>ąl 
tojaus Vąit^ųą; 
buvo muiris 
mas, nes męi

Skridimas suartino amerikie
čius su lietuviais

Vėliau svečiai apžiurėjo do
vanas, kurias Įeit. Vaitkus par
sivežė iš Lietuvos. .

Sheboygan Press Klubo pir
mininkas, Walter J. Pfister, 
įteikė Įeit. Vaitkui auksinį rak
tą su parašu, kad jis yra iš
rinktas to klubo garbės na
riu.

Vietos laikraštis, The She
boygan Press, labai plačiai ap
rašė bankietą. Įdėjo jis ir ėdi- 
torialą vardu “Honor Where 
Honor Is Due”. Tstme edito- 
riale, tarp kitko, pasakyta: 
“Nėra abejonės, kad šis skri
dimas turėjo akstinančio pajė
gumo ir suartino amerikiečius 
su lietuviais, kurie mėgsta 
aviaciją. Jis parodė, kad pa
siryžimas ir drąsa skridime vai
dina labai svarbų vaidmenį. 
Dr. Grigaitis ir ALTASS suda
rė sąlygas tam skridimui įvy
kinti, o Įeit. Vaitkaus pasiry
žimas laimėti ir jo herojišku
mas. įskiria jį į grupę tų pa
garsėjusių lakūnų, iš kurių 
tarpo jis yra šeštas sėkmin
gai atlikęs transatlantinį solo 
skridimą”.
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^Visiems Linksmų Kalėdų 
Laimingų Naujų Metų 

| širdingai linki savininkas 8 
| Tony The Cleaner I 
| & Furrier I
į LtK0“iamė |
I 2555 W. 43rd St. 8

Tel. Lafayette 1310

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 

ir kostumeriams

| Frank’s Tavern
■M ' ■

i 7253 S. WeStern Avė.
8 Tel. Republic 7928 
g ' Chicago, Iii.

Pirkite savo apielin^ės 
Krautuvėse




