
This issue consistš of four paris

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

•■i*

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaina 3c
I

vol. xxm

NAUJIENOS 
Th« Lithuanian Daily nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 South Halsted Street, Chicago^ Illinois

Phone CANal 8500 The Lithuanian Daily News 
Entered os second-class matter Maręh į, 1014 at the Post Office at Chicago,.UL 

. under the ĮAct of March 8, 1879 /

Chicago, UI. KetvirtadieniL Gruodžio-December 24 d., 1936

Lėktuvo Katastrofoj 
Žuvo 6 žmonės

t

šeši aviacijos ekspertai žuvo sudegus lėk
tuvui bandomajame skridime

DALLAS, Tex., gr. 23. . — 
šeši aviacijos ekspertai žuvo 
susidaužius ir sudegus lėktu
vui jo bandomajame skridime. 
Visi žuvusieji yra viršininkai 
ir darbininkai Braniff Air 
Lines, k 

Permainius lėktuvo motorą, 
lėktuvas su trimis linijos vir^ 
šininkais ir trimis mechanikais 
pasikėlė iš Dalias aerodromo 
bandomajam skridimui. Lėktu
vą vairavo operacijų manažė- 
ris Don Walkbridge, 33 m.

Apskridus l^eŲs sykius apie 
airportą vienas motorų suge-

do ‘ir paliovė veikęs. Lėktuvas 
jau ruošėsi leistis, kaip tuo 
laiku pradėjo airportę leistis 
kitas lėktuvas. Lėktuvas tada 
pasuko linkui ežero ieškoda
mas kitos tinkamos nusileisti 
vietos. Bet tada sugedo ir an
tras motoras. Lėktuvas krito 
ežero pakrantėj minkštoj vie
toj. Nukritęs jis momentaliai 
užsiliepsnojo.

Dar nepasisekė nustatyti, ar 
juo skridę Žmonės žuvo lėktu
vui nukritus, ar visi jie žuvo 
ugny. Taipjau dar nepasisekė 
nustatyti kodėl Aabtf motorai 
taip greitai sugedo.
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Kubos prezidentas 
ruošia atsakymą į 

kaltinimus
išTaipjau ruošiasi išsikelti 

prezidento minų ir vykti į 
kaimą, o jo šalininkai ruo
šiasi bėgti iš Kubos.

HAVANA, gr. 23. —• Prezi
dentas MigUel Mariano Gomez, 
kuris liko apkaltintas ^tstovų 
buto ir bus teisiamas senato,

kaltinimą.' Jo bumai ir mifes- 
tąs yra apstatytas policijos 
malšinti galimus sumišimus.

Buvo manoma, . kad prezi
dentas asmeniškai ateis į se
natą ir apgins save, bet dabar 
paskelbtą, kad nestos prieš se
natą ir jį gins ten senatorius 
Gutierrez.

Prezidentas baigia kraustyti 
iš prezidento rūmų savo pasku
tinius asmeninius daiktus ir 
keliasi į privatinį 'namą. Iš to 
aišku, kad prezidentas nujau
čia, jog armijos kontroliuoja
mas senatas jį pašalins iš vie
tos.

Prezidento draugai betgi sa
ko, kad prezidentas nebėgs j 
užsienį, bet pasiliks Havanoj 
kelias dienas, o paskui išva
žiuos j savo ūkį Santa-Cldra 
provincijoj.

Tečiaus jo šalininkai nėra 
tiek tikri dėl savo likimo. Ir 
visi jo ^alininkai kongrese jau 
apsirūpino užsienio pasais ir 
yra pasiruošę bėgti užsienin 
prie pirmo ženklo pavojaus jų 
asmeniniam saugumui. Tečiaus 
prezidentas juos prašąs nebėg
ti, bet pasilikti savo vietose 
kongrese, kad ir toliau galėtų 
kovoti prieš armiją, kuri kon
troliuoja visą valdžią. z

IŠ ištikimų šaltinių patirta, 
kad visas kabinetas yra pasi
ruošęs paduoti rezignaciją, iš
ėmus karo ministerio Montal- 
vo, asmeniško draugo armijos 
vado pulk. Batistą.

Kivirčiai tarp prezidento ir 
armijas kontroliuojamo kon-

greso iškilo prezidentui paskel
bus, kad . jis vetuos bilių, pa
vedantį armijai šalies mokyk
las. Einant tuo biliu, ant cuk
raus tapo uždėti speciali tak
sai, kad sukelti taksus kaimo 
mokykloms, kuriose mokyto
jaus bemoksliai armijos ser
žantai. Prezidentas Gomez tą 
bilių vetavo, nes tokie įstaty
mai gali priversti prie fašiz
mo.

Tada tai atstovų <butas ir ap- 
kaltinąjį už' bandymą trukdy
ti " * *

Mirė ex-senatorius
Fess

RYTOJ
* f

Dėl žiemos Šven
čių — Kalėdų — 
Naujienos neišeis 
ir Naujienų Raš
tinė bus uždaryta
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LINKSMU ŽIEM 
ŠVENČIU

UŽDRAUDĖ TEA 
TRUOSE LAIMĖ

JIMUS
♦ J '■

TROCKIS IŠPLAU 
KE Į MEKSIKĄ

Oficialiai
CHICAGO. — Policijos ko- 

ųiisionięrius Allman paskelbė 
iiždraudžiąs Chicagos teatruo
se visokius, laimėjimus—bankų 
naktis, screeno ir t.t., kurie 
buvo daromi. veik visuose tea
truose.

-Tokie laimėjiniai prieštarau
ją miesto ir Valstijos įstaty
mams. : '

Rūpinasi suvaržyti 
ginklų pristatymą 

Ispanijai
• \ V ų*

(SKAITYTOJAMS, BE N D R A B A R- 
BIAMS, GARBINTOJAMS, j PRIETE- 
LJAMS IR VISIEMS GEROą VALIOS 
LIETUVIAMS LINKI * '
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LONDONAS, gr. 23. — Įn- 
ternąpionalis neutraliteto ko
mitetas, susidedantis iš įvai
rių ' Europos valstybių* ambasa
dorių, atšįšaukė į visą pasau
lį padėti išlaikyti Ispanijos 
neutralitetą Europos taikos in
teresuose. ,

i - ' ■ . .;
Komitetas nutarė pasiųsti lo- 

jalistų ir sukilėlių valdžioms 
smulkmenišką planą apie, in
ternacionalinės organizacijos 
prižiūrėjimą Ispanijos uostų ir 
viso pasienio. Tą prižiūrėtojų 
uždavinys bus daboti, kad ne^ 
butų iš užsienio siunčiami gin- 
gląi į Ispaniją.-

Tas planas bus pasiųstas 
abiems pusėms apie sausio 1 
d. ir bus paprašyta duoti ne^ 
dve,‘ ’ į atsakymą į 10 die-

OSLO, gr. 23 
paskelbta, kad buvęs Lenino 
bendradarbis, bet dabar Stali
no opozicijos vadas ' Leonas 
Trockis, kuriam leidimas gy
venti Norvegijoje išsibaigė, jau 
išplaukė į Vera Cruz ir apsi
gyvens naujoj ištrėmimo vie
toj — Meksikoj.

Pastaruoju laiku Trockis 
gyveno Norvegijoj po stropia 
policijos priežiūra, kaip inter
nuotas žmogus. Dagi ir laikas 
jo išplausimo nebuvo paskelb
tas, išvengimui galimų demon
stracijų.

Bet ir Meksika sutiko jį įsi
leisti tik su sąlyga, kad jis su
silaikys nuo bet kokio politinio 
veikimo.

VOKIEČIAI PIR
MIAUSIA PUL

SIĄ LENKIJA
Tokis yra įsitikinimas pran- 

cijoj. Nujausdaįma pavojų 
Lenkija pradėjo glaustis prie 
Francijos ir Anglijos.

Tiek gy- 
sutilpti dabar- 
teritorijoj. Bet 
gimdymo kon
to skelbia ple- 
sienų į rytus,

Dar trijų dienų mū
šių paliauba 

Chinijoj

« < / v*

Ispanijos sukilėliai 
sušaudė keturis 

rusus

}metanf.

WASHINGTON, gr. 23. — 
Simeon D., Fess, 75 m., buvęs 
senatorius iš Ohio, pasimirė 
nuo širdies ligos savo kamba
ry hotely Clevelande, į kur jis 
atvyko aplankyti laike švenčių 
savo vaikus. Mirė jis kalbėda
mas telefonu. /

Velionis buvo žymus repub- 
likonų vadas. Jis išbuvo atsto
vų bute 10 metų, paskui pate
ko senatan 1922 m. 1928 m. 
jis pasakę pagrindinę kalbą re- 
publikonų konvencijoje ir no
minavo Herbert Hooyer. Už tą 
jis buvo išrinktas republikonų 
partijos 
m. jis 
trečiam 
rėjo iš

pirmininku. Bet 1934 
pralaimėjo rinkimus 

terminui senate ir tu- 
politikos pasitraukti.

Rusija prailgins žu- 
vavimo sutartį 

Japonija

NANKING, gr. 23. — Val
džia įsakė savo kariuomenei 
dar trims dienoms susilaikyti 
nuo mūšių su maištininkais, 
kurie laiko pagrobę diktatorių 
gen. Chjang Kai-shek.

Mūšių paliauba padaryta 
prašant diktatoriaus švogeriui 
Soong, kuris su savo sesere— 
diktatoriaus žmona ir diktato
riaus patarėju aufetralięįiu Do- 
nald nuskrido į Sianfū tęsti 
derybas su maištininkų vadii 
maršalu Chang Hsueh-lian^ 
apie .paliuosavimą gen. Chiang 
Kai-shek. K

Dar nėra aišku kokias pa
sėkas gali duoti derybos, bet 
valdžia lukuriuoja ir nenori 
pradėti karo iki yra nors ma
žiausią viltis geruoju? diktato
rių išlaisvinti. /

LONDONAS, gr. 23. — Lon
dono Daily Herald gavo žinią 
iš Gibraltaro, kad ten gauto
mis iš sukilėlių šaltinių ! žinio
mis, keturi nariai įgulos Ru
sijos laivo Komsomol liko su
kilėlių sušaudyti, o. visi kiti 
įgulos nariai žuvo juroje.

Pirmesnėmis žiniomis, suki
lėlių- karo laivas Viduržemio 
juroje padegė ir paskandino 
laivą KomsOmol.

Vokietijos ir Austri 
jos derybos vėl 

nutruko

SU

MASKVA, gr. 23. — Po ke
lių savaičių delsimo, kuriuoį

Tokio buvo labai susirūpinęs, 
Rusija sutiko principe prail
ginti vieniems metams dabar
tinę sutartį apie japonų žuva- 
vimą Sachalino salos pakraš
čiuose. Derybos dėl naujos su
tarties bus tęsiamos.

Sutartis, kuri yra nepapra
stai svarbi Japonijai, jau bu- smegenų, 
vo paruošta pasirašymui, bet kalbą ir todėl.• jis savo norų

v , <

Mirė be paliovos
■ iškalbėjęs 18

; dienų
OGALA, Flą., gr. 23.—Ūki

ninkas Howard Stillman mirė 
vietos ligoninėj po 18 dienų 
keistos ligos> laike kurios jis 
visą laiką be paliovos kalbėjo 
nė valandėlei nesustodamas.

Gydytojai sako, kad jis bu
vo gavęs uždegimą tos dalies 

kuri ' kontroliuoja

tuo laiku Japonija pasirašė su
tartį su Vokietija, prieš Rusi-' 
ją. Rusija tada atsisakė rašy
tis sutartį su? Japonija ir teko 
išnaujo pradėti derybas, kurios 
dar nėra baigtos. L

LOS ANGELES, Cal,, gr. 23. 
— Milton S. Florsheim, 67 m., 
milionieriųs įkūrėjas Flor
sheim Shbe Co., mirė šiandie

/f nuo širdies ligos

Sukilėliai sakosi 
nešaudę rusų

GIBRALTARAS, gr. 23.
Kapt. Lopez, sukilėlių jurinin
kų karininkas, pareiškė, —... 
Rusijos laivo Kohisomol “gal
būt prigėrė” po susirėmimo su 
sukilėlių karo laivų,; bet nė 
vienas rusas nebuvęs sukilėlių 
sušaudytas. i

negalėjo sustoti kalbėjęs. Iš- 
pradžlų jo kalba buvo aiški, 

prasmę, bet paskui pa
sidarė beprasmiu vapaliojimui

P PHILADELPHIĄ, Pa., gr. 
23.1 — Mary Ann Boyle, 5 m., 
mirtinai apdegs užsidegus jos 
drabužiams, j ai bandant sukū
renti pbpieras ir išvalyti kros
nį, Kad Santa Glaus gėlėtų len
gviau per kaminą įlysti.

kad

VIENNA, gr. 23 
jos ir Vokietijos prekybos de
rybos, vėl nutruko. Po liepos 
sutarties Austrija tikėjosi pil
nai susitaikinti su Vokietija 
ir atnaujinti prekybos ryšius. 
Bet pradėtosios prekybos de
rybos jau kelintą kartą nu
trūksta, veikiausia Vokietijai 
statant politinius reikalavimui 
ir reikalaujant sau perdaug di
delių privilegijų.

BATAVIA, III., gr. 23. — 
Miesto taryba nutarė suteikti 
gyventojams dovaną. Kadangi 
pats miestas valdo elektras 
gaminimą, tai visos sąskaitos 
už ^elektros naudojimą už gruo
džio mėnesį bus numažintos 25

vnuoš.

Kelia algas
NEWO YORK, gr. 23. — Bfk 

siartinant į Nauj iems Metams 
daugelis kompanijų visoje ša
lyje pakėlė algas savo darbi
ninkams. įeitos kompanijos iš
mokėjo bonusus.

ChicągaL ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: , <

Giedra;/maža permaina tem
peratūroje. Kalėdos, išrodo, 
bu4s giedrios, bet kiek šaltes<

Vakar 2 yal. po piet tempe 
ratura Chięagoje buvo 46°.

Saule teka 
4:23.

PARYžIUS, gr. 23. — Hit
leris. yra įsitikinęs, kad už šim
to metų Vokietija turės 250,- 
000,000 gyventoj ų. 
ventoj ų negalės 
tinėj Vokietijos 
Hitleris nenori 
trolės ir vieton 
timą Vokietijos
kur dabar gyvena lenkai.

Vokietija neatsižada prijun
gimo Austrijos ir “išliuosavi- 
mo” 3,000,000 gyvenančių če- 
choslovakijpj vokiečių. Bet 
pirmas Vokietijos rupesnis yra 
pasigrobti ne vien Danzigo ko
ridorių, bet ir pačią Lenkiją 
ir per ją prieiti j>rie Rusijos.

Lenkija, kuri pirmiau patai
kavo Vokietijai, pajuto tą pa-, 
vojų, todėl staigiai pakeitė sa
vo gaires ir dabar glaudžiasi 
prie Francijos ir Anglijos, nes 
tik jos vienos, bendrai su Ru
sija, gali ją išgelbėti.

Austri

&

23. — 
sūnūs

a.

GENEROLAS HO-ŠING- 
ČHINį Kinijos karo miriis- 
teris, kuris .nuvyko su ar-

Radio Lietuvoj daug 
kainuoja

PANEVĖŽYS. — Radio apa
ratas Lietuvoj daug kainuoja 
ir tik nedaugeliui jis yra pri
einamas. Radio aparatai yra 
daugiausia įvežami užsienio, 
yrą apkrauti augštais muitais, 
taip kad jie nepaprastai daug 
kainuoja.

Bet ir nusipirkęs radio apa
ratą ir mokėdamas augštą kai
ną už elektrą dar negali nau
dotis radio, nes reikia dar tu
rėti specialis leidimas — mo- 

nį, 0 tas

Lietuva smarkiai 
baudžia komu

nistus

* • " -Tl-r , P“ ? , '>• . ■ ‘ k" . ''

po 3 litus į mėnesį, o* jei apa
ratas yra viešoj įstaigoj, kur 
jo gali klausytis daugiau žmo
nių, tai dar daugiau reikia mo
kėti. Bet jr sumokėjęs visus 
didelius mokesnius, ne visuo
met gali naudotis radio, kadan
gi elektra yra neapsaugota, 
tai radio kenkia kiekvienas toj 
linijoj esantis neapsaugotas 
motoras. Tuos radio trukdyto
jus neva gaudoma, bet visus 
išgaudyti nespėjama. .Stropiai 
gaudoma ir radio “zuikius’\ 
t.y.' tokius, kurie nemoka abo
nento mokesnių, bet vistiek yra 
užtektinai ir “zuikių”.

nusidėjimus yra

BOSTON, Mass., gr.
Prezidento jauniausias 
Franklin D. Roosevelt praleis 
Kalėdų šventes ne Baltąjame 
Name, kaip buvo manęs, bet 
Bostono ligoninėj kur jam ne
senai buvo padaryta gerklės ir 
sintis operacija.

Basdo Gelbėti Karo 
Vadą

KAUNAS. — Kuomet viso- 
kiTšmugelninkai, valstybės iž- 
.dp^eik voto jai ir ki tokie - ,nusL 
kalteliui iralistybejjr jos x labui, 
lengvai nuo bausmės išsisuka, 
ar susilaukia tik labai mažų 
bausmių, tai komunistai ir už 
mažiausius
teisiami ilgiems metams kalė
jimam

štai šiomis dienomis apelia
cijų rūmai už komunistinius 
atsišaukimus nuteisė baigusį 
Lietuvos universiteto teisių fa
kultetą B. Fogelevičių 6 me
lams sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o jo padėjėją, siuvėją C. Fi- 
šeraitę 4 metams kalėj iman.

Juos buvo teisęs ir kariuo
menės tejsmas ir už tą patį nu-i 
sikaltimą buvo nuteisęs Foge- 
levičių 10 metų, o Fišeraitę 4 
metams kalėjiman.

Juos išdavė komunistas Su-’ 
dikas, kuris sugautas su lite
ratūra, buvo pabėgęs į Rusi
ją, bet ten pakliuvo kalėj i- 
man. Ištremtas iš Rusijos jis 
nusivylęs atėjo į žvalgyvą ir 
išdavė savo draugus, o po to 
išvyko j Braziliją.

BELLEVILLE, UI., gr. 23. 
— Reaka ir Miss Elizabeth 
Fiedler, 21 m., liko užmušti 
traukiniui .Sudaužius jų auto
mobilį’ ’

ST. LOUJS, Mo., gr. 23. 
Trys vietos ligoninės slaugės 
liko užmuštos nelaimėj su au
tomobiliu.

M

JVHITESBURG, Ky., gr. 23 
Ūkininkas Roscoe Holcolnj 

turės labai linksmias Kalėdas, 
nes suvažiuos pas jį jas švę
sti visi jo 23 vaikai. Visi jie 
turi savo dideles šeimynas, iš
ėmus vieną dukterį kuri tik
nesenai vedė. Tėvas kartu švęs Į > 
ir 70 m. gimtadienį.

, ‘V

7:16, leidžiasi

Dirbtuvę uždarė, 
' bet darbininkai 

laikosi
SOUTH BEND, Ind., gr. 23.

— Kada pusė iš 80 darbinin
kų Swan Laundry paskelbė sė
dėjimo streiką, 
pakėlimo algų, tai savininkas 
Fred Manu paskelbė tuojaus 
uždarąs dirbtuvę, visai išeinąs 
iš bizni6 ir sustabdė šilumą. 
Bet darbininkai vistiek pasiliko 
dirbtuvėje ir laikėsi joje ir 
šiandie.

reikalaudami

WHEĘLING,
Mrs. John Bris, motina

W. Va., gr.
mija į sukilėlių tvirtovę, 23.
Sianfu, išgelbėti pagrobtą penkių vaikų, liko nušauta va- 

Chiang Kai- giu» kurie bandė apvogti jos 
vyro smuklę.'

karo vadą, 
Slieką.

SPRINGFIELD, lU., gr. 23
Illinois Čonservation Com-’ 

mission tikisi nušovusi 6,000 ( 
varnų vienoj vietoj vienu, di- 

Į dėlės kąnuolės šuviu.
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LIETUVIŲ SVETAINE ftt LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJOS. - stA šfcUid komisija. - nori dar 
DAUGIAU PINIGŲ. — SMARKAUJA KAIP 
ŽVIRBLIS Į PASTOGĘ ĮLINDUS.

sUiMd KOMISIJA. - NORI DAR

Lietuvių svetainės d i rėk to- l 
rių politika

Buvo manyta, jog tarp lie
tuviškų organizacijų ir Lie
tuvių svetainės santykiai pa
gerės. Kai kurie net tikėjosi, 
jog įvairios organizacijos pa
darys su svetaine sutartį ir 
perkels ten savo susirinkimus 
t ei parengimus. Tačiau dabar 
jau nemanu, kadeto neįvyko. 
Daugelis lietuvių draugijų lai
ko savo susirinkimus ir ren
gia didesnius parengimus sve
timtaučių svetainėse. Apie tai 
galima spręsti iš garsinimų.

Tuo tarpu tos organizacijos 
norėtų su Lietuvių svetaine 
glaudesnius santykius sudary
ti. Faktiškai jos tik laukia iš 
svetainės bendrovės tinkamo 
pasiūlymo ir, pakvietimo tar
tis. Tačiau kažkodėl bendrovės 
direktoriai labai “unoravi’’ ir 
su nieku nesiskaito. Matyti, 
jie mano, kad jiems yra per
daug žemas dalykas biznio 
ieškoti. Tur būt, jie tikisi, kad 
biznis pas juos turi ateiti.

Tai labai žalingas nusistaty
mas. Juo labiau* žalingas, kad 
svetainė dažnai yra tuščia. Va
dinasi, nuomininkų parengi
mams nesiranda tiek, kad ji 
visa laiką butų užimtą. Taip 
dalykams esant, žinoma, direk
toriai turėtų pasirūpinti, kad 
iš svetainei; kaip galima dau
giau biznio butų. Vienok, ta 
linkme nieko nedaroma. Ne tik 
nieko nedaroma,- bet kai ku
riais atvejais net biznis yra 
nustumiamas.

Tai nėfa tuščias tvirtinimas.
Pavyzdžiui, lietuviams ko

munistams iš direktorių pusės 
visada yra statomos visokios 
kliūtys. Net specialus patvar
kymai daromi. Tai aiški dis
kriminacija, kuri nieku budu 
biznyje negali būti toleruoja
ma. ,t ;

Kada svetimtaučiai ateina, i '♦ JI Jl- * 1 

svetainės samdyti, tai jiems jo
kių kliūčių nestatoma. Niekas 
jų neklausia, kokiai partijai jie 
priklauso. Jie gali būti komu-, 
nistai ar kitokie,—viskas tvar
koje. Su jais labai mandagiai 
elgiamasi ir net nusilenkiama.

Kodėl tokia nelygybė?
Visų pirma svetainė yra pa

statyta tam, kad iš jos ‘ butų 
galima biznis padaryti. Todėl 
direktoriai ir turėtų 
kad butų kiek galima 
biznio. Partijų reikalai 
gėjų įsitikinimai turi 
miršti.

žiūrėti

ir ren 
būti už

Pa tikėtinas, llnimentas, 
palejngvina gėlimus Ir 
skausmus nuo ištampy- 

my ir Išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLER 
valabaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. >

K o k . > t A M C. U <

L I N I M E H T

Geo. P. Cunningham
DISTĘIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS. ; PUSGAIJDNfAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
ketvirtadaliais.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome A h) Visokiems 
Reikalams. > • »■ <>

6017 SOUTH, REDZIE AVENUE
Phonė PROspečt 7565

neišeina, kad reikią pašalpipęjog galutino raporto ir galuti-, 
nų apyskaitų dar nėra. Antra, 
p. čerauka savo pareiškime1 
pažymėjo tik tą faktą, kad l'V 
ta. kuopą nesiląikė sutarties. Oi 
tai juk šventa teisybė.

, Taip, yra faktas, kad per. 
visą iaitą kai ku‘rie komisijos 
nariai buvo ignoruojami. Wk-i 
tas yra tas, kad buvo padaryta 
toki sutartis: jei bus nuosto
lių, tai pusę padengs 14-ta kuo
pą, o kitą , pusę dvi mažesnės} 
kuopos. Taip pat turėjo butii 
pasielgta ir su pelnu. Vadinasi,! 
viena pusė tvėrėjo \ eiti ’i'4-tąi' 
kuopai, o kita pusė—-kitoms' 
dviem kuojoms.

Dabar, pavyzdžiui, paaiškė
jo, jog 14-tos kuopos darbi-, 
ninkams buvo atlyginta už 
darbą, o darbininkai iš kitą' 
kuopų negavo ne vieno cento!

Tai kur čia teisingumas?
Jeigu butų pasidarė nuosto

lių, tai reikia manyti, kad ir 
iš kitų dviejų kuopų butų bu
vę reikalaujama, kad jie tuos 
nuostolius padengtų. O dabar, 
kai yra šiek tiek pelno, tdi su 
tomis kuopomis nebesiskaito- 
ma.

Raporte yra ir kitų neaišku
mų. Pavyzdžiui, komisijos ra
porte pažymėta, kad iš sei
mo pajamų dvidešimt z penki 
doleriai sumokėti Už penkis .al
bumus. Tačiau nieko nepasaky
ta, kam tie albumai teks. Va
dinasi, nežinia ar mažesnės 
kuopos gaus po albumą ar ne.

Toliau raporte pasakyta, jog 
viešbučiui bankieto metu, su
mokėta. už beveik “tuščią alaus 
bačką“. Kas tą bhČką ištuš
tino,—nėra žinios. Tai koks 
reikalas buvo mokėti pinigus 
už alų, kurį “kažkas“ išgėrė?

Bus taip pat ne pro šalį pa
žymėti ir tAs faktas, jog apie 
kai kurias išlaidas nevisi ko
misijos nariai težinojo. Faktiš
kai deį tų.išlaidų jų nebuvo at
siklausta. Mat, .nematė reika- 
lo. O kadangi. vįsa, Įąįlęą taip 
buvo elgiamasi, tai dabar rus
ta vimas , nieko nepadėk ? Su (ėd
riais nebuvo ,skaitomasi, tie tu
ri teisę pasakytu kas buvo 
taip, o kas ne taip.

Nori daugiau pinigu iš 
Susivienijimo

Reikia tiesiog stebėtis, kaip 
kai kurie politikieriai yra nu-/ 
sistatę iš Susivienijimo dau
giau pinigų gauti Lietuvių kul
tūros Elaržeįiui, Atrodo, kad 
jie į Susivienijimą žiųfi tarsi!, 
į kokią melžiamą karvutę.

Kad nesu’pras'tumęte mane 
klaidingai, as pirmiaųąią noriu, 
pasisakyti, jog . darželiui j>ri-’ 
tariu be jokių rezervų. Mano' 
manymų, tas darželis; biis tik
rai gražus Amerikos įietųviį 

turiu pasakyti,«paminklas. Tačiau iš to dar

Taip, mokėkime atskirti biz
nį nuo ’ politikos.

Draugijų sąryšiai
Seniau musą kolonijoje buvo 

net dvi savotiškos sąjungos. 
Vienai sąjungai arba sąryšiui 
priklausė katalikiškos draugi
jos, o kitai—laisvosios. Vyriau
sias sąjungų tikslas buvo tas, 
kad organizacijų veikime pa
laikyti vienybę. Ypač buvo 
žiūrima, kad draugijos nekenk
tų vienos kitoms savo paren
gimais. Vadinasi, buvo bando
ma parengimus išskirstyti taip, 
kad jie nesusihūg’ų į vienąkad jie nesusibčg’ų į 
dieną.

Prasidėjus depresijai, 
nizacijos ėmė smukti. 

į skaudžiai buvo paliestos

orga- 
Ypač 
kata

likiškos draugijos. Jos tiek nu
silpo, jog susmuko ir ją pa
laikoma sąjtfnga.

šiuo atveju pažangiųjų drau
gijų sąjunga buvo laimingesnė, 
—ji išsilaikė ir tebegyvuoja. 
įButų gerai, kad draugijos ir 
toliau rinktų delegatus į są
jungą. šiaip ar taip, o drau
gijoms yra reikalingas susi-, 
klausymas ir vieningumas, nes 
tik tada datbas eis sklandžiai.

ŠLA seimo rengimo komi
sijoje nesusipratimai

SLA šeinio rengimo komisi
ja vis dar negali savo darbo 
baigti. Svarbiausia, negali pa
sidalinti keliais likusiais dole
riais. Tiesą pasakius, vargu 
liks ir keli doleriai, kai visos 
sąskaitos bus apmokėtos.

■j “Tėvynėje’* pastebėjau du 
pareiškimus. Nuo SLA( 136 
kuopos ' pareiškimą padarė p. 
Stasys čerauka nurodydamas, 
kad SLA 14 ’kuopa viską pa
sisavino ir nieko neprimetė ki
toms dviem kumpoms. Į tai at
sišaukė SLA 14 kuopa. Ji pa
siuntė > “Tėvynėn“ papeikimo 
rezoliuciją, po kuria pasirašo 
valdybos nariai. Rezoliucijos 
tonas gana griežtas: girdi, če
rauka meluoja ir faktus krai
po, nes 14-ta kuopa nieko ne
pasisavino.

Tuo reikalu ir aš norėčiau 
savo žodį tarti. Juo labiau1, kad 
Pildomasis Tarybos buvau pa
skirtas komisijoje tvarką pa
daryti, kai nariai negalėjo su
sitaikyti.

Pirmiausia

DOMICĖLĖ PASKEVIČIENĖ
SAVO BIZNĮ PERKĖLO J NAUJĄ VIETA 

1900 West Oakdaie Avė. . ~ '
(2000 S’ORTH) " ;

Geri gėrimai ir valgiai. Kviečiu visus draugus ir pažįsta- 
mus atsilankyti j naują vietą. ;;

Reikalaukite DEGTINES

■
-iiiI.il.iyi

s.c.;- m

Tom Taylor
18 menesių 

Senumo
STRAiGftT

. KENTUCKY 
/BOURBON , 

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE NATHAN KANTUI*

MUTUAL UQUOįi COMPAN Y
/ 4767 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 ■ •
' VIENINTELIS JDIŠTRiBtltORIUS ' y

’; Naujas advokatas jau 
atidarė ofisąatidarė ofisą 

rank (Šbell-Gbeliįi
• organizaciją skrįauS'ti. Juo la 
' biaji ' tokią organizaciją, kur 
i. Pridėjo srt itin .sųimbia pgMK

,^U adreiu 460 T.eader M 
yra paaukojęs darželio reika-.T h d •• 
lafns per penkis šimtus dolerių I-

Tokios štkinbioi aukos’, ro- 
dosi, turėtų ■pąkaįti. Beikalaii-5 
ti daugiau butų visai negra
žu. Tegul prisideda kitos orga- 
mzacųjos, kurios iki šiol arbą 
nieko nędaVė arfea , ^ąVė vi§aii 
įiažai. Pavyzdžiui’, kad ir ka-( 
talikiškasis ' susivienijimas, ’ kįu- 
ris darželio reikalams vifsai. 
mažai tėra pinigų davęs. Ko-! 
dėl tad jo neklabinti?

Beveik kiekviename darželio 
sąj ungos susirinkime kai . ku-/ 
rie nariai vis šaukia ir Šaukia, i 
kad reikia ;iš S’usivienjjfeo ’ 
daugiau JTtltiu*
pasakyti, jog Sušįvienijimas; 
nėra koks aukso kainas, jis,! 
davė, kfek.o.^abĄr ate-’ 
jo eilė kitprnk oiį^riižacijbms.; 
- į

Phone Canal 6122Mrš. Anelia K* Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
• gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir it. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

jau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

adresu 460 Lehder trobėsyje.
. i jau į pradėjo 

Vęrsfis aŽĮvokaįo praktika.

Adv. Obeli yra jaunas ir 
energingas vyras. Mokslą jis 
baigė su pasižymėjimu*. Be to, 
jis jrra labai simpatiškas ir 
pasirengęs sąžiningai savo tau
tiečiams patarnauti.

jaunas advokatas jau 
įsirašė į SLA 136 kuopą.

Sveikinu
?i... Šia proga sveikinu (* visą
:“Naujjięnų“ štabą ir linkiu 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų iįętu. Linkiii, kad 1937 
metais “Naujienos“ dar labiau 
išsiplatintų ir gausingai bu’tų 
■skaitomos^ H 
kur tik lietuviai gyvena.

Mirė jonas Tamošiūnas
šiomis dienomis mirė Jonas 
!>«<• ' ' .<• 1 z a_ me-. 
tų amžiaus. Amerikoje velio
nis išgyveno 30 metų. Buvo I 
yėikiįiš ir laisvų pažiūrų žmo
gus, LaBai inėgo dainas ir pri- 
klausė chorams. Be to, velio
nis įuvo labai linksmo budo 
ir tikėjo daug draugų.

Velioni laidojo graborius N. 
šilkelis.

Draugams ir pažįstamiems 
pranešimas

Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad mapo krau
tuvėj (8420 Hough Avė.) gali
te pasirinkti įvairiausios mė
sos Kalėdoms ir Naujiems Me
tams. Pas mane rasite įvai
riausios. rųšies mėsos, o kainos 
nupingiptos. Progai pasitaikius 
aplankykite mane ir Įsitikinkite.

Miešti tarybos nariai pasi
kėlė sau algas <

Miesto tarybos nariai nusi- 
balsavo sau . gerą “krismas pre-

<■' .I?-/: vi* 1

ADVOKATAI

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. SUsanna Slakis 
Moterą ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 1-—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

visose kolonijose,

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Doarborn St.
Karnb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3328- So, Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6'iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofisu TeL: Boulevard 7820 
Namu Tel*: Prospect 1930.

smarkauji i TairibŠiUTiąš, sulaukės 49 m, J...;. J ........... . Ui- U'PI. i? . i..

■ Musu ..
kavalierius jfe tolyį, jųo lą-i 
biau prįdėdk “ Kkrmup^s ii* į 
niekinti visds ^tubs,. |turie ne-j 
pritaria Simefonds įrėŽimųii, *

Tam.dideliam ‘-jątnoįižii.jbuvG; 
suteiktą įrogą pasm&kąuti ir! 
visus %<Įo . kkselencipos“ < 
šus į ožio ragą suvaryti. Ėet' 
jis ne tik ta proga, nepasinau
dojo, bet kaip „kurmis pasi
slėpė. Kai diskusijos Lietuvos 
klausimu praėjo, tai ^kavalie*1 
rius“ atgavo žadą' ir, lyg tąš; 
žvirblis į pastogę įlindęs, pra
dėjo smarkauti;'1 ; ' ,

Tam smarkiam^ ^kavalieriui” < 
aš i noriu padaryti pastabą. Ne
trukus vėl bus Surengtos dis-‘ 
kusijos Lietuvos tĮęląjiĮsimu.. 
Viešos ir bešališkos. diskusijos. 
Tikrai žinau, kaų? ‘^kavalieriui” 
ir vėl bus sųtęijfą proga ginti 
savo vadą. Todė^ ‘kavalieriui” 
patariu per daug? nesįeikvoti: 
energiją. jam^jį“sųSigadins’*, 
kai viekai teks savo ’• poziciją 
ginti. : , ... ■ * ..:įįrjį -.i;..'-

-.r

, į <• ■: ■ ... X -
-it——— į . f

1,1 I ...............IMI

: ■ ** ^WKiiAušVm, 
8OPHIE; BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, 
1 Penktadienį ir šeštadienį . '

OesWm-» boeydes
t .,jj įrj '■®A-ęiOS’'STpl3BS.,.! <; ;,l

Pirmadieniais kai i 7:30 vai. vakaro 
ir Trečiadieniais kai‘, 5:00 vai. vakaro

. , v > » ’ ‘ V-iv.? X. u
i i i '< ""■i"..........

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicėroš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

. ...................... ................ . .............. .... ................. ....
, ... .........į,,;............................................................... >

Ambūlance patar’Mvimąš diėnĄ ir Naktį. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse, 

; ~"" - 

4348 Jo. Cali-fornia Avenue Phone Lafayette 3572 
L  ---- —— ------- ------------ ------ -—   ---------------

Ir \

į 8307 Litu^nicė Avenue ^bone Boulevard 4189

. „,t„. :i. ... A. PETKUS ■
1416 Soulh 49$h Court > Cicero Phonė Cicero 2109

| P. X RIDIKAS /
3354 So. Halsted Street Boulevard 1089

I J. ZOliP • •" '
1646 West 46th Sitrėet Riones BouJėvArd 5203-8418 ■

*

718 West
s. iii. SKUDAS

Street - Phone Mohrbė 3877

10734 S. Michigan Avė.
— ...................... ..... ............................. L. .. ..R——

LACHAWICZ ir SŪNUS
2311 \Vest Ž.Jrd Place ™

4

I • Šį '

NŪS
Tel. Pullman 570Š

Phone Canal 2515

. J. , S, C. lACHAVICZ ..
14 Ėast 108th SI. Tel PulImAn 1270 arba Canal iMŽ

ca Avenue honė Yards 1138

Mį. yi

B

■ '.y L
A’? j

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
. Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rgr. 651F So. Rockwell St.
TelepJ-one: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
JBridgeporto ofisas:.

8241, S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Varde 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244' 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

Rezidencija • 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard • 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avie,

arti 47th Street
* Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti. .

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737, 

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

' »■ ' -d” * ,IJl ■ f

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir 'Šeštadieniais po piet. 
c r t r r < ■• • • < i . —■ - » • • . ■ • - -

_ Kiti Lietayiaį palrtaraį.
Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį
Ofięo valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių, Specialistas.
Palengvins akių 'jtemfJmą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akiu karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

• v Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
M '.i f

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
• Amerikos Lietuvių Daktarą 

_________Draugijos Nariai ____

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

2400 West Madison Street 
VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak 

TeL. Šeeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo,2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomls nuo 10 iki 12
■ ■■ 8343 South Halsted St.

j... I ,T?Į. Boohmjrd 1461

Ofiflo Tel. Boulevard 591S
DR. BERTASIT
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted SU 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:8f 
\ Nedėliomis navai'sutarti. 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kcnwood 5197

PHYSICIAN-SURGĖ0N ( 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus.

Mm
JL Ll* rr 1 

____ _ . . X ■ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS v *

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

—----T-.p----- 11 11. ‘M1 J - -

KITATAUČIAI
JAU. SUGRĮŠI) 1& kALĮFORNIJOS

Dn J. Shinglman
■, , Praktikuoja .25, metai 
Reumatizmas ir širdies ligos jo

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

Phone Cicero 3656
Office 4930 West I3th Street

...... ............ . ...........■ . ..* -

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS ... ..

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

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai: .

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS. . ...

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 įki 12 vaL r ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo. 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną. t

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfc.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vak NedėL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 6194

,. Rusas Gydytojas Ir Chirurgas ( 
Moteriškų, Vyriškų, Valką ir visą 

chronišką ligą.
Oftęas 6850 Stony Island Avė. 

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedfr 
liomii ir šventadieniais Ifl—*12 

dieną. ____ <

iii ''Ji - ■■ Oh



šviesios Kalėdos var
Tenkinkitės MaistuMiegokit Stipriai

JUOKAI
Dainai Gelbsti

NESUPRATO Virškinti ir nuo
Užkietėjimo

Adresas

Te). Boulevard 7258
ŠVENTĖMS GĖRIMU BARGENAI

RUM 90 Pf.

PAINTĖ

Tel. Lafayętte 2114

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Dabar

šaltos Vely

BRAND

PftOO*

TAVERNOSCHICAGOS OFISAS 1010 South State Street
TAVERN

ILaidotuvių Direktoriail

musų

aukš

4148 Archer Avenue

4815 So. Ashland Avė

Garsmkites “N-nose
..hJ.juZl

Luito

9.80
9.75

stebisi 
gerai

TRINER’S ELIXIR 
ai?

Visose 
Vaistinėse

6.50
7.40
7.50
7.95

5.65
6.00
6.25
6.75

10.75
10.75
10.75

8.70

9.20
8.75
8.85

13.40

1.19
1.25
1.49

8.20
8.20
3.20
2.70
2.90
2.70
2.76

3.85

2.10
2.30 
2.85 
2.45
1.80 
1.95 
2.00 
2.15

5.90
5.90
5.90
4.90
5.25
4.90
4.95
7.20

11.25
11.25
11.25

9.25

9.70
9.25
9.40

1390

11.00 
11.00 
11.00

9.00

9.45 
9.00 
9.10

18.65

6 25
7.15
7.25
770

5.50
5.75
6.00
6.50

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nau jie* 
nų* neturėtų būti.

8.65
4.10
4.15
4.35

8.15
3.40
3.50
8.75

6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6,50 
7.00

Kalėdų papročiai 
Įvairiose šalyse

Tono
■ I.

84.25
4.50 
5.00 
5.25

Dabar 
auksinių 
kas rei*

LIGONINES— 
HOSPITALS

4916 W
’įiiįk. - 
Atdara

Senos Kalėdų 
Patarlės.

šiltos Kalėdos 
kos.

Kalėdų patarlės yra įdomios 
ir skaitlingos. Kiekviena tauta 
turi savo rinkinį.

Baltos Velykos atneša žalias 
Kalėdas.

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

—Vaje, Dievuliau, 
pugirdęš jį kareivi* 
dar, kad musų pulke yra kariš 
kas gydytojas. / ' '

PUSĖ GALIONO

žalios Kalėdos, ne gražios, riė 
sveikos. . \ ‘

Jeigu susibarsi ar busi pik
tas per Kalėdas, tai tau viskam 
blogai klosis 
metus.

CICERO, ILL.

ilgu *29.50 
*29.00 

39£ 
ir 

auklė.

Pirkite Kalėdų Dovanas, 
didžiausias pasirinkimas 
žiedų, laikrodėlių ir viskas 
kalinga iš brangenybių.

VYRAI! jei jus ieškot 
extra platumo batų ir 
jei jūsų kojos siauros, 
aš galiu pritaikyti už 

$2.95 ir aukJČ-

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

CALIFORNIA COGNAC 
BRANDY 5th ........... .
TIKRAS GRUDŲ 
SPIRITAS ...................
PAINTĖ .......... ................

METŲ SENA KEN- 
TUCKY Degtinė,, Pt.
MĖTŲ SENA 
90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
100 Proof, Kvorta 
OLD HICKORY 18 
mėnesių sena, Kvorta 
METŲ SENA tikra, 
ruginė, 100 Proof

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių/ 
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

1820 W. 47th St.
Virginia 1850

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPuhlic 8340

Prieš Goidblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Jeigu per Kalėdas ledai ka 
bo nuo gluosnių, tai per Vely 
kas dobilai bus kertami.

i savaitę. Penktadieniais žuvis vėl 
tui ir užkandžiai 
vieta grupėms, 
1656 N. Troy St, ir Wabansia Avė.

Chicago, III.

Turime Florsheim di
džiausi South Sidėje 

S taką.
• BRANGENYBES— 

JEWELRY

Cleveland ir Ohio 
Žinios

OLD AMERICAN 
BRAND

Rinktinio derliaus 
kas padaro Old Golds eiga- 
retus labiau-sušvelnintais, o 
2, eiles cellophane juos pa
laiko visuomet dirbtuves 
šviežume.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, fcur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Kūdikis gimęs Kalėdų dienor 
je yra skaistus, gudrus, geras 
ir linksmas.

FORT DEARBORN
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M. 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio.

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, e ne etų- 

dentai, teikia patarnavimų.
.. Ilima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria įtikiu*. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas IžvirUtimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnd»l. 8727.

• KONTRAKTORIAI 
'ir Budavotojas

JOHN VILIMAS 
Kontraktorius ir Budavotojas 

v Namų Pataisymai.
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 < Chicago, III.

PRASYK SAMUELIO DYKAI 
Trlncr’s Bltter Wine Co.
544 8. Well« St.. Cblcaro, HL' 
PriMųsk man sampelj dykai
Vardai ~

per ateinančius

VISUOMET žemos kainos 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:80 v.vak.
TEL. HARRISON 0751

Kitais metais ir vėl turėsi
me parodą

W. T. Holliday paskelbė, kad 
kitais metais Clevelande ir 
vėl bus paroda, kuri atsida
rys gegužes 29 d. Kai kurie lie
tuviai jau planuoja parodoje 
savo biznius atidaryti.

Bankietas Lietuvių Kultū
ros Darželio naudai

West 18th st. 
CHICAGO, ILL.

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
350. 

bangų 
859. R. 

ir tru 
R. C. A

MIDGET RADIOB *____ *

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenai, kuriuos rasite musq 
krautuvėje.

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE 

14th Street 
Telefonas CICERO 1329 

vakarais ir sekmadieniais.

! restaurant
_____ _Ų VALGIŲ VALGYKLA

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.

įVit 'ji.", .

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

Geriausi degtf* muąita 4 vakarai

kasdieną. Jauki

Įvairiuose pasaulio kraštuose, 
visoki keisti papročiai charak- 
tizuos Knlėdas. Chicagos šei
mynos švęs šią šventę tradiciji- 
niu Amerikos papročiu — eg
laitėmis, linksmybės giesmėmis, 
dovanų teikimu, šeimyniškomis 
puotomis, etc.

Anoj pusėj jūrių ir kituose 
plotuose, budai pažymėjimo šių 
žiemos švenčių yra skirtingi 
nuo Amerikos ir kiti jų net la
bai nepaprasti.

Surinko — NORA

Straight Bourbon Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

OLD FORT DEARBORN 
Wine & Liųuor Co., Ine.

4270* Archer Avė

Salutaro Riteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45
9.50

10.00

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

f. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS

Surinko — NORA

—Vyrai; aš ^iandien iš virši
los veido pastebėjau, kad iš jo 
gresia mums tikra karštinė 
(aštresnė priežiūra) —-. sako ei-

PHILCO-—trumpy Ir
17*viČT0B^4lfU 

bangu --------
J8NIOTOS Radio Tūbos

*3.95

-CEVERYKAI!-
KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 

Vyrams, Moterims ir Kūdikiams 
X-RAY PRITAIKYMAS IR PATARIMAS DYKAI

Padėkim, Australijoj, Kalėdų 
Dėduką visuomet akompanuoja 
velnias. Jeigu vaikai nebuvo ge
ri įer metus, tradicija sako, tai 
velnias muša juos rykštėinis.

Laplandijoj, netoli šiaurinio 
polio, yra tūkstančiai briedžių, 
tie, kurie atveža Kalėdų Dėdu
ką, bet Laplandijoj nėra to Dė
duko.

Vokietijoj, jeigu tarnai ne
gauna dovanų, kurių jie tikėjo
si gauti, tai palieka darbavietę.

šiaudiniai ožiai yra svarbi 
dekoracija švedų namuose.

Ispanijoj vaikučiai palieka sa
vo kojines ant balkonų arba 
langų, ir tenai randa dovanas 
Kalėdų rytą.

“Pere Noel” yra dienos didr 
vyris Francijoj, ir jis prie ži
dinio randa vaikučių batukus.

Danijoj yra priimta aušrai 
švintant iš bažnyčių bokštų 
skambinti keturias giesmes, vie
nam kompaso galui.

Nekuriose Kinijos dalyse, 
šventė išpuola Kalėdų dieną jau 
keturi šimtai metų švenčiama 
kaipo draugingumo diena. Vai
kai turi savo fejerverkus ir lik- 
tarnų išdabintuose daržuose jie 
susitinka su saviškiu Kalėdų 
Dėduku. Jie vadina , jį Lau 
Xhoong Khoong, kas reiškia, 
įįeras senas tėvas.

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST ŠIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585 '

Lietuvių KultuTos Darželio 
naudai bankietas yra rengia
mas sausio 17 d. parapijos 
svetinėje. Įžangos bilietai par
siduoda po vieną dolerį. Visi 
esate prašomi bilietus iš anks
to įsigyti. —Jonas Janis

North Rosėland 
Liųuor Store

Praneša visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liguor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas {vairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pra
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

Tel. Commodore 1946

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems velija

ONA’S BEAUTY SHOPPE
4459 S. California Avė,

Virginia 0835

Vitak-Elsnic Company
- j., CHICAGO, ILL. Tel. Yards 2470

SH2 So.. Long Avė 
twl. esruaMC = MO1

(Tąsa nuo 2-ro pi/sl.) 
miesto tarybos narys per metus 
gaišdavo $1,800, o dabar jau 
gaus net $3,000. Kaip matote, 
visai neblogas “prezentas.”

Žinoma, miestiečiąms teks 
giliau ranką į savo kišenes 
kišti ir didesnius mokesčius 
mokėti.

Mažas įmokėjimas—likusi. dalis metams išsimokėti. Dy
kai pamokos. 12 basų akordionas $^<1 Efl ir 

atikš.
Prašykit prisiųsti musų 40 pusi, kataliogo. Nes taiDYK^.1 
—M—MM—  r-HM! ■ ■
I JAU GATAVAS—PIĄNO AKORDIONUI LIETUVIŲ ORKEST- 

RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1,
1—------------------25 Populiarių šokių Numeris $1.50. .

A K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
atsilankyti. Užlaiko MILLEKS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės. .

3329 S. Lituanica Avė.

Kalnm rali panlkelati be įspėjime 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Hun. 65% Stambios _____ 

Mažos Nut ar Pea ....... .
Krosniui ar Pečiui _______

Lump ar Err .... ........ ..........

COKSA1—KOPPERS AB 8OLVAY 
Pečiaus Koksai ------------------- ------

Nut Koksai ....______„_________
Pea Koksai - . .....

Petroleum Carbon Štili Bun _____

MILLEBS CBEEK LUMP _ _____
MILLERS CBEEK, EGG_________
BLACK BAND LUMP___________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Cbestnut (PenneyIvanla) ..  .........

FBANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Bun — Stambios ________ 

Plautos Nut—8a9 ....... .
Err--------------------------------

Lump _ -
WTLMINGTON COAL 
Mine Run—Coarse  ................—_
8 to 2 inch Nut—Clean________
6 to 2 inch Ev«—Clean 
12 to 8 inch lump—Clean ______

1 Pirmos Rųšies Vynas 
PORT, SHERRY, 
MUSCATEL, 1 galionas
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GĖRIMŲ Amerikoniškų ir importuotų 

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

PIRKITE ŠVENTĖMS GfsRIMUS PAS LIETUVĮ 
J. GAUBAS."; ;

Geriausioj ruSies, vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių 
kdeKt*nės« Gausite žemiausiomis kainomis pas:

Tone

$2.40
2.50
2.75

, 2.90

Pritaikymas absoliu
čiai garantuotas.

Skaudamos kojoms. Kor- 
nai, naujikauliai, su
kietėjimai, kulnų su
tinimas trugdo vaikš
čiojimą. Ateikit pas 
Shapiro kojų pagal
bos. Turime gražiau
sių moterims batelių 
nuo $2.95 iki $10.00 
Turime visų mierų ir 

■ platumo. ...

ATDARA VAKARAIS DEL TAMSTOS PATOGUMO

• U U’Cnr1 A T TD A ATT A T

Ųnivęrsal
GEREŠNIU VA)

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei> 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—6840

ATĖJO KULTŪRA 
—No. 11-tas

TURINYS:
Autoritetas ir Laisvoji Mintis 

moksle—prof. V. čepinskas.
Palmės — A. Pavilionis.
Eidetizmas^—prof. J, Vabalas Gu

daitis,
Istorinė žmoniškumo etikos ir 

teisės evoliucija—prof. P. Leonas.
Out, Out—Robert Ftost.
Prancūzų sijnbolizmas—A. Venc

lova.
Dabartinė inteligentijos būklė — 

A. Baikštys.
Žydrios akys—J. Kruminas.
Milžiniškas teleskopas—V. K.
Rudens eskizas—Danas Pumputis.
Mokykla ir Visuomenė.
Apžvalga.
Galima gauti Naujienose.
Kaina 45 centai.

2 Ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

Į 7.75 37.50
7.95 
8.95 
9.50

• RAŠOMOS MASINE- 
LES—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojatne ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7C
ir kiti bargenai ....... — z B v

MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Madison SL Haymarket 0884

90 Proof
BRAND

Straight Bourbon Degtinė

”1 Wl J<’ ■•■•■■■■■■■■■■■■Ii

PIANO AK0RDI0NAI

• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

Charles1 and Tony
Motor Sales

T’arduodamę geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. <Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kairios.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

FOR THE FAMILY

X-RAY

WOOD COAL

COAL&COKE
3719 5 KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL"

20 MONTHS OLD

PHONE LAFAYETTE 32-44
BONDED WEIGHT

SHOES OP CHARACTER
6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim Store

The American Distilling Co., inc 
, ^^EĮCIN, ILLINOIS • ESTABLISHED 1892 .
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NAUJIENOS
The Llthnanlan Daily New« 

Publišhed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co^ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Suhscrfptlon Rates:
|8.00 P6r year in Cąnada
|5.00 per tfear outside of Chicago
88.00 per year in- Chicago 
3c per copy.

Tokiu bildu p. K. pasaka, kad. 

kitokios valdžios, kaip bolševi- 
kiškos, yra tuščia.

Bolševikai tokio principo ne-

7fic

Enterėd as Second (Haas Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. undėr the act of 
Mareli frd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted Stn Chicago, 
I1L Telefonas Canai 9590.
Tr-' - - - ................ .... ....................... .........j...

Taika geros valios žmonėms

UinkyaMi kaišai
Chicagoje — paštu:

Metami ______s__________  88.00
Pusei , metų .  4.90
Trims mėnesiams 2.60
Dviem menesiams... ........   1.50
Vienam mėnesiui —. .75

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija •••••••••••e® 8c
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu: . .

Metams •••••••• 85.00
Pusei metų_ _______  2.75
Trims menesiams l»50
Dviem minėsiantis ------------ 1.60
Vienam minėsiu!----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginu)

Metams ............. ..
Pusei metų - -----
Trims menesiams
Pinigus .reikia siųsti pašto Money

Orderiu kiirttt tu užsakymu.

88.00 
. 4.00 
. 2.50

Sulaukus Kalėdų šventės, kasmet yra kartojamas 
krikščioniškame pasaulyje linkėjimas:/‘Taika geros va
lios žmonėm^!”

Taikos visi trokšta. Be taikos negali būti gerovės 
tautoje, draugijoje ir šeimoje. Taikos reikia ir visam 
pasauliui. Kai žmonės susivaidija, kai tarp jų kyla ko Va, 
kai ima lietis kraujas — žmonės kenčia, jų naudingo 
darbo vaisiai eina niekais, gyvastys žūva.

Taika — žmonių gerovės pagrindas. Beveik per du 
tūkstančiu metų krikščionys taiką garbino ir jungė ją 
su Dievo gimimo švente. Bet da ir šiandie žmonės At
moka taikos apsaugoti. Beveik kiekvienos Kalėdos už
tinka karą, tai vienoje, tai kitoje pasaulio dalyje; daž
nai užtinka ne vieną karą, bet kelis. (

Kodėl žmonės kariauja? Kodėl jie pykstasi, kodėl 
jie vieni prieš kitus kovoja?

Kai kurie sako — todėl, kad tokia žmogaus pri
gimtis. “Žmogus žmogui vilkas” (Homo homini lupus 
ėst), kaip sakydavo romėnai. Bet jeigu taip, tai kam 
tuomet kalbėti apie Gerą Valią ir Taiką? Argi žmogaus 
valia yra pikta, visuomet linkusi prie blogo, prie neapy
kantos?

Ne. Žmogus nėra is prigimties blogas. Jau tas fak
tas, kad žmogus gyvena visuomenėje, liudija, kad pas 
jį yra daugiau artimo meilės, negu neapykantos. Tik 
visuomenė padarė  ̂Jtaaogų žmogum. Taigi visuomenė 
turėjo įdėti į žmogaus7 prigimtį draugiškumą ir prisiri
šimą prie panašių į save esybių. ,

Jeigu žmonės, nežiūrint to, kits su kitu kovoja, kits 
kitam keršija ir karą skelbia, tai turi būti kas nors, 
kas tuos visuomeniškus jo jausmus nustelbia.

Žmonės darosi priešai kits kitam tada, kada jie ima 
vieni kitus skriausti ir išnaudoti. Kito skriaudimas sa
vo naudai yra tas blogumas, kuris naikina taiką ir ar
do žmonijos gerovę.

Taigi, jei mes tikrai norime, kad taika ir gera va
lia viešpatautų tarp žmonių, tai mes turime stengtis, 
kad visuomenėje išnyktų žmogaus išnaudojimas žmo
gum.

BOLŠEVIKAI IR DEMOKRA
TIJOS GYNIMAS

šv. Juozapo organe “Darbi
ninke” jo smarkusis bendra
darbis K. tvirtina, kad Ispani
jos vyriausybė esanti tikrai 
“bolševikiška”, nežiūrint to fak
to, kad visiems yra žinoma, jo- 
jei ta. vyriausybė susideda iš; 
įvairių partijų, vadinasi, yra 

‘koalicinė (sudėtinė), ir komu
nistai joje turi mažiau atsto
vų, negu kitos partijos. Toje 
vyriausybėje dalyvauja ne tik 
socialistai — socialistas Largo 
Caballero yra premjeras, socia
listas Del Vayo yra užsienių 
reikalų ministeris, socialistas 
IndaleCio Prieto yra karo mi
nisteris; bet dalyvauja taip pat 
buržuaziniai republikonai ir 
Baskų provincijos katalikai.

Bet p. K. šitie faktai nieko 
nereiškia.
Rusijos
vyriausybę remia; o jeigu taip, 
tai jam “aišku”, kad ta vyriau
sybe turi būt bolševikiška. Ji
sai sako:

“Dabar klausimas: kokią 
demokratinę Valstybę bolše
vikai btitų kada nors rėmę? 
Nė vienos, kad ir socialistiš-

Jisai nurodo, % kad 
bolševikai Ispanijos

Įg&

bolševikai niekuomet nerėmė 
f
kiškos,

Bolševikai 
turi, kad demokratinės; valdžios 
privalo būt remiamos arba ne
remiamos. Jie vadovaujasi savo 
“valstybiniais sumetimais”. Ma
skva remia tą, kas, jos supra
timu, gali jai padėti pasiėkti 
savo tikslus užsienių politikoje. 
Pavyzdžiui, Lietuvą bolševikai 
rėmė ir teberemia dėl to, kad 
jie prisibijo Lenkijos. Prancū
ziją jie šiandie remia dėl to, 
kad jiems yra baisus Vokleti- 

’jos Hitleris, kuris atvirai sūi 
kosi norįs atplėšti nuo Rusi j ds 
Ukrainą. Kol Vokietija neturė
jo, agresingų tikslų prieš Rusi
ją, tol bolševikai laikė vokie
čius savo draugais ir smerkė 
“imperialistinę Francužiją”.

Ir Ispaniją dabar bolševikai 
remia ne dėl to, kad tenai jiems 
rupi apginti demokratiją, bet 
dėl to, kad jie nenori leisti Is
panijoje įsigalėti Hitleriui.

Tačiau ne mažiau, bet vei
kiausia daugiau, negu bolševi
kai, remia Ispanijos respubliką 

iFrancuzija — tik ji tai daro 
patylomis, nerėkaudama ir nė- 
sireklamuodama.

TEISĖ IŠTREMTI PILIETI

NAUJIEKOS.ChlcaigOiIfl. ________ ■ _________ / 
n-™™™

HMM. i i i.

Rašo W. H. THOMSON’AS
/ 'J : . -- ------ • • •

Stažai kaip kam iš musų, yra 
žinoma ir musų spaudos “ne- 

i pastebėta” naujiena, apie gink
lų gabenimą iŠ Lietuvos Ispani- 

toks^seT- atžagareiviams.

W SKYRIAIS KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJOS
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kos, nes pas juos vyrauja 
principas: tik tikrasai komu
nistas gali vadintis socialis
tu...” . , 4
čia “Darb.” rašytojas ir vėl 

kalba, užsimerkęs. Nu-gi bol
ševikai šiandie remia Francuzi- 
jos vyriausybę, kuri yra demo
kratiška! Jeigu FrančUziją už
pultų Hitleris, tai sovietu Ru
sija eitų jai j pagelbą; šituo 
tikslu yra ir sutartis pasirašy
ta tarp Maskvos ir Paryžiaus.

Toliaus. šv. Juozapo organas, 
tur būt, žino, kad . sovietų Ru
sija rėmė ir teberemia Lietu
vą. Pirmoji draugingumo sur 
tartiš tarpe Lietuvos ir Rusi
jos buvo pasirašyta dar tuo lai
šku, kada krik.-demokratai turė
jo daugumą Lietuvos St. Seime 
ir tokiu budu kontroliavo Lie
tuvos valdžią. Maskva atkarto 
tinai viešai pareiškė, kad ji pri
pažįsta Vilnių Lietuvai, nežiū
rint to, kad lenkai Vilnių pasi
grobė.

1926 metais, kai susidarė 
Lietuvoje, demokratinių partijų 
(yal. liaudininkų irv socialdemo
kratų) kabinetas, sovietų Ru
sija atnaujino sutartį su Lie
tuva ir dar kartą pteėi§kė, kdd 
ji remia Lietuvos teisės į Vil
nių

Besiginčijant dėl to, ar eks
komisaras Trockis turį teisę 
gyventi užsieniuose, kaipo poli-i 
tinis tremtinis, dažnai užmirš
tama, kad yra da ir kitas klajLi-. 
simas, surištas su jo ištrėmi
mu iš sovietų Rusijos, atseit: 
kokią iteisę turėjo sovietų val
džia tą žmogų ištremti? / 

‘‘The Milwaukee Lęader” sa
ko, kad tokios teisės Maskva 
neturėjo: ' .y

“Trockis yra rusas. Jisai 
turi moralią teisę gyventi sa
vo šalyje, nežiūrint ar val
džia sutirika su’ jo pažvalgo
mis, ar ne. Sakysime, kad ji
sai ;yra, nepageidąųjaiftas, bet 
neviena šalis neturi teisės 
savo nepageidaujamus pilie
čius krauti kitiems ant 
sprando. Šitaip darydama, ji 
neatlieka savo pareigos, ir 
ji neturi nė šešėlio teisės 
protestuoti, jeigu kuri šalis 
suteikia jam prieglaudą. wBe 
to, prieglaudos teisėj politife 
kiehis pabėgėliams yra šven
ta teisė ir sovietų Rusijia 
turėtų pirmutinė ją paremti.

“Nei ta šalis, nei kuri kitą 
neturi teisės ištremti savo■ i ■ i ..,y .1 • ' •
pilietį. Jeigu tas pilietis per
žengia įstatymą, tai ji gali sii 
juo pasielgti, kaip ji mato 
reikalinga, bet ne sthmti jį iš 
savo teritorijos, padarant 
keblumų kitoms šalims. Sd-' 
vietų Rusija galėjo leisti 
Trockiui laikytis savo opozi
cinio ųusistatynio. Arba ji 
galėjo išgabenti jį į Sibirą. 
Arba ji galėjo uždaryti jį 
kalėjime. Arba ji galėjo jį’ 
sušaudyti. Ėet ji pasirinko 
bailų kelią ir nušikrato skvo 
keblumo, 'užkardama Trockį 
kitoms šalims.” .
Taip kalba Mihvaųkee’s so- 

cialistų , laikraštis. Ir reikia 
pripažinti, kad jo žodžiai tei-^ 
singi. y
, Civilizuotose šalyse seniai 

yra nustatytas principas, kad 
savo piliečio jokia valdžia net-’ 
turi teisės ištremti j užsienį. 
Tą principu laužo diktątdtiškosį 
valdžios. Bet jos iš viso nesi
laiko jokio tėisėtufno. Jbs elgia
si sauvališkai.

Musų Veikimo Planas *elš,kia,’ k“į 1"®12isais. ?a.n
Amerikos Lietuvių Kori- 

greso Chicagos Skyriaus su
šauktoji vietos ir apielinkių 
draugijų konferencija įvykuši 
20 dieną gruodžio, Lietuvių 
Auditorijoj,užgiria sekamą 
veikimo planą, kad padėjus 
.Lietuvos liaudžiai atsteigti de- 
.mokratinę tvarką Lietuvoj: 
į Reikia labiau susirūpinti ne 
tik moraliu bet ir materialiu 
;Lietuvos darbo žmonių 
lypąč priešfašistinių kalinių 
šelpimu. Reikia pravesti pla
tų, intehšyvį vajų, kad surin
kus kuo daugiausia dūkų. 
L Mes, todėl, užgiriam suma
nymą, kad'tarpe 1 d'. Vasdrio 
ir 16. d. vasario butų praveš* 
[tas kuo plačiausias aukų rin
kimo vajus. Į / •' r .
I . A ■ '" •1 ii. ( ' '\ Visur,' kur tik galinta, rei
kia šaukti platus masiniai su- 
sirinkimai reikia pagaminti 
/blankas aukoms rinkti ir tt. 
I Chicagos Prau$ijU' Konfe
rencija numato didelį reikalą 
pradėti smarkesnę kovą su 
jsmetonininkų fašistine pro
paganda tarp Amerikos lietu
vių. Ta propaganda reiškiasi 
■visokiais budais. Fašistiniai 
i agentai veržiasi į įvairias lie
tuvių organizacijas tikslu jas 
kontroliiiotiv Jau yra įrody
mų, kad jie suderintai, per 
savo spaudą it radio, sistema- 
čiai veda propagdndą už Lie
tuvos tautininkų Valdžią, ban
dydami idemclralizuoti Aipe- 
irikos lietuvius, kurie, savo 
milžiniškoj didžiumoj, nusis- .. ? . . .. r. i

■ , v , . . . , . nariu moraliai iv* aktualiai I iškrovimas ėjo sutatę prieš tautininkų diktatu- na“M» ^moraliai ir ^aKiuanai^ 
rą Lietuvoj.

Lietuvos liaudies priešai 
kaip Lietuvoj, taip ir čia, A- 
iptetįkdje^ Skleidžia'piktus pr'd- 
sihiąnymus^ kad deiiiokrati- 
hėsHvarkės‘atsteigirho ŠMinin- 
Jcąi yra Lietuvos nepriklauso
mybės priešai. Tai melas; Lie
tuvos riep^taiisomybfei kaip 
tik didžiausias pavojus gręsia 
'Įį fašistų ,jr\ jų pritarėjų, ku
rie pavertė Lietuvą nelaisvės 
■šalim;

Ėad pasakyt visą tęįsybę 
[apie Lietuvos nepriklausomy
bę ir kas yra jos tikrieji prie
šai, mes raginame tas drau
gijas if organizacijas, kurios 
prisidėjo prie Amerikos Lie
tuvių Kongreso, minėti 16v d. 
vasario^-' ' neprikiausomybės^ 
dieną, ir šaukti tą dieną pla
čius masintas susiMbkipius, 
kad mųsų ' žmonės sužinotų 
Mšą teisybę ne tik apie Lie- 

, juvos. nepriklausomybę^ bet 
ir apie dabartinę padėtį Lie
tuvoj. Prie to minėjimo reikia 
tratikti ir tas lietuvių draugi
jas, kurios dar nėra prisidė
jusios prie Amerikos Lietu
vių Kongreso. 
' Rezoliucijų fcpniišij'a.

A. Cerelka, ■ z 
’ Dr. 
t _ A. Yutis.

o

piais budais remsime Lietu- 
ivoš žmnnių kovą už seimą, 
sušauktą visuotinu ir slaptu 
balsavimu, nes tik t__
,mas gaH.hUti tikruoju Lietu-Į Neperseniai manteko sutikti 
.vos šeimininku. vieną norvegą jurininką, kuris
• Dabartinė “taupos ntstovy-Reiškė, kad yra buvęs 
ibė” yra pasityčiojimas iš tik- nort-egiį preltifeo laivo |«ulos p . L Ima Ivian, >1 1 .sZ*ros atstovybės.

Komisija
A\ Čėreška,
Dr. Rutkauskas, 
A. Yuris,

Del Organizacinio Va 
jaus Plieno Industrie 

... M
< ■ v A ■ ■ . " .1. • j >. ' ‘

Išklausę pranešimą

Hiuraa«r»-»“t.Muku | unll,. jlko »k«to« I
įuostą trumpam laikui sustojo 
į Norvegijos: uoste,. Krištianšand,

-- r.o. —o—r SU” visa laivo įgula, įskaitant kapi- 
.darančios Amerikos Lietuvių ton,.,, atsisakė tęsti , kelionę. 
Kongresą ir jo skyrių Chfcd- L Tuomet laivų perėmė naujas 
goj yra darbo žmonių orga- j kapitonas su nauja igula ir iŠ- 
nizacijos; , įplaukus, jūron paaiškėjo, kar

Kadangi plieno darbininkų 
.susiorganizavimas į - uniją 
pakeltų ne tik tos industrijos 
darbininkų ekonominę ir so- 
■cialę būklę; bet padarytų tei- 
Įgiamos įtakos į visus šios ša
lies darbininkus ir sustiprin
tų abelnai darbO' žmonių ju- 
jdėjimą už getešhį gyvenimą;- 

Chicagos draugijų konfėrenci- ĮJo m^čtų. norvegų laivą iki pa- 
,ja, kurioj atstovaujama 57 ^u^in\Sy ^dnicijos krovinys 
.draugijos bei kliubai, turinti P* ^krautes j krante esdn-

didžiausiu

į narys ir# kad minėtas laivas ga
vo paskyTimą plaukti Klaipė* 
don , ir įkrauti celiuliozės krovi
nį Anglijai. Atvykus laivui į 
Klaipėdą minėto laivo įgula 
tuoj pastebėjo, kad dalykas ei
na ne apiė cčliuliozę, bet kad 

i* l laivan įkraunama amunicija ir 
ginklai skiriami buk . tai iš- 

L į iškrovimui Meksikoje. Laivo j- 
vedamų Č. I. O. I «inkl»

ninku į industrinę uniją, 
pareiškiame: i (

Kadangi organizacijos,

Koiigrėsą ir jo skyrių ClričU- Tuomet iAįVą perėmė

Linksmų švenčių
k ** I,-1 -1

Kalėdos jau čia pat. Tad aš 
noriu visiems savo draugam^ 
ir pažįstamiems palinkėti linksi
mų Kiįėdų ir laimingų Naujų! 
Metų! ■ t ■ /

Laimingų Kalėdų linkiu vie
šiems dienraščio' leidėjams ir 
visam “Naujienų” štabui..
Ii tik, kad negaliu visus asįnė1-’ 
niškai s ištikti ir, paspaudęs 
ranką, palinkėti linksmų Švehk 
čių.

O

atsargumū ir pavojuje, nes apy
linkėse skraidė Ispanijos lais
vės kovotojų bombanešiai ir 
svaidė mirtį nešančius plieno 
kiaušinius.

Vėliau tas pats norvegų lai
vas Ispanijos laisvės kovotojų 
torpedinio laivo buvo pačiuptas 
ir konfiskuotas.

Taigi, kaip matote, slaptai ir 
patylomis iš mažutės Lietuvos 
gabenami amunicijos kroviniai, 
kurie turės naikinti laisvės ko
votojų eiles, liejančias kraują 
už savo teises ir laisvę ir lau
žančias fašizmo apkaustytas 
grandines.

Kokio pobūdžio yra buvę tie 
ginklai ir amunicija, sunku nu
statyti. Kur jie buvo, pagamin
ti taipgi nežinoma. Ir kasgi, 
pagaliau, yra tos amunicijos 
siuntėjas?

fašizmo apkaustytas

Pirmos Kalėdų 
Sveikinimo 
Atvirutės

i;

įplaukus jūron, paaiškėjo, 
laivas yra siunčiamas į Gibral
tarą, kur turės laukti tolimes
nių nurodymų. Pasiekus Gib
raltarą paaiškėjo, kad laivas 
turįs įplaukti į Sara^ošso uos
tą Ispanijoje ir ten iškrauti vi
są aiYiūhittijos krūvinį.

į| Z 1 I
Visą laiką atžagareivių ran- 

LaTbuna ’ kZ“li h°Se k^0 >?iva!

Pirmos Kalėdų atvirutės bu
vo spausdintos 1846 mėtis, Lon
done. Buvo jų atspausdinta a- 
pie 1,000 kopijų ir tai buvo 
skaitoma kaipo didelis užsaky
mas. Tiktai apie 1860 m. pa
protys siuntinėti atvirutes, kad 
perduoti Kalėdų linkėjimus, pa
sidarė populiarūs ir kasmet au
go ir dabar milijonai tokių svei
kinimų yra siuntinėjama per 
Kalėdų šventes.

ja, kurioj

virš . vienuolikos tūkstančių Į amunicijos sandėlius. Pats
» I

padės Industrinio Organiza-
viiirto Komitetai jo dideliam
darbe suorganizuoti plieno
darbininkūSk , \

Komisija r f .
■ A. Cerėška,

DĖ Etiitkctiiskas, ' . ...
A. Yuris. “ ! I (Kkirpiit

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad paeios Naujienom 
yisst naudingos.
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3o Eilute Kasdien
Y .Al ni» ,1 Įt-aiii^i.ii^^iiiiIiTĮiii!!-| J ‘i ■■ -*'1

šokiai ikivėluL

i

kuriuose gyve-
mergina antra-

i

t
>»

i ■

Ka
Jėriv kur Šmitos upės teka,
Kur artojai broliai šneka, - 
f«»• brangioji mus Sklis, 
Mes gi.... jos vaikų dalis.'

Taipflorašiandien patam aukim: 
/ Laimiu kraštui pranašaukfm;

Te Tėvynė laimėj bus 
Ir Sostine nepražus!

SLA 36 kuopartėngia 
vakarą gruodžio 27. j

. SLA. 36 kp. suskato atžy
mėti SLA. auksinį ; jubiliejų 
viešu vakeftt, kuris įvyks' šį 
sekmadienį} gruodžio g!'/ dieną, 
Mildos Svetainėje, 3242 South 
Halsted st.

■J VAkfiffO pr'ogriEi’itiiąš ketiną 
būti margas ir ądomu’s. Dai*- 
nuos viena iš žymiausių lietu
vių dainininkių Genovaitė Gie
draitienė, taipjau bus šokėjų, 
kanklininkų, kalbų ir kitokių 
pamarginimų. O paskui links1 
mioji dalis 
mos.

Nežiūrint jjrogramo įvairu
mo ir didumo, įžanga visieįris 
.prieinama — tik 25c astai^ 
niui. Pradžia 6 vai. vak 

? Visi skviėči ' 
Įsų StA-.- 3< 
W paleisti

šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkini).

ii............tiiirna-

Ktteios
kitkart aš daifiiiot galėjau,
Daug daintį, giesmių mokėjau,
Sėt dabar jau pasenau,
Pražilau ir užkimau... i

Šiandien prie Kūčių šio stalo 
Juk širdis giedot privalo, 
Nes garbingieji svečiai 
Mus palaimino saldžiai,

kaip moku, taip aš šoku:
Knžftm švečitd Ursiii
Kad važiuoti ar pėsti 
Mw aplankė pakviesti !

į Lietuvos uUtinįhką valrfžia 
sušaukė yadtoarną tautos ėf- 
įštovybę urb-a šėittią., . .

DŽmpkratįniai nusistatę . A- 
Inėrikos ifetųvtaf ir AiUęri^OS' 
Rietuvių ' Kongresas jau ne
bartą yra pareiškę, kad Lie
tuvai reikia seimo, išrinkto 
Visuotinu ir slaptu balsavi- 
inu, o ne seimo fdlšifikaeijOsį 
kuo y>a ‘ dabartinė “atstovy
bė.”

Amėrįkos Lietuvių Kon^ 
greso Chicagos Skyriaus Kon
ferencija, kurįof buvo atsto- 
yauta virš vienuolikos tuks-

. Linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų linkiu Detroito 
draugams ir draugėms, kurie 
feane rėpi e “Naujienų” vajaus 
rhetu. Visiems daug linksmybių 
•iį- daug laimės. , >

Franki Lavinsimas
T

t. S

,įO;

Senas, senas .kalėdų išvaM-1 
į paprntySį kuriapi daį^umas 

!žftibnių tiki ir kasmet kartoją,; 
lyrit taSj kad reikia paįmti svįi-- 
ką svdgtihą ir perpjauti jį pu
siau. Nulupki X2.;Tąkyrių (viei|ą} 
kiekvienam mėnesiui) ir pripil
dyti kiekvieną su druska, fe 

;kantį rytą, tie skyriai, kuriiH-į 
se druska bus drėgna/ reikš lie
tingus mėnesius, kudmėt fe 
kuriuose d tto^ką bus sausa,- 
.reikš gražius mėnesius. .

. Kadangi ji sirgo jau kurį 
laiką# tai p-lė •Elizabeth Dear- 
love 20 metų, 432 North KeniL 
worth avenue, Oak Park, per
sipjovė rankų riešas ir pasi
korė liamųdse, 
no. Nusižudė 
diemo Vakare.

■\ nesiiriato žvaigždžių,
IŠiW ^ėdros, mes vis laukiam , 
Kalėdų skaisčių.

f- Kad vargas mus spiria ir slegia, 
Nepakeliam savo naštos, v 
Širdis vis gaivina dar viltį • 
Geresnės dienos.

• ,.*■? ■

Gal viskas paliks kaip ir buvę
Lig savo užmerksimi akis,
Bet viičia giedrus net ir mirštant 
Vis plaks mus širdis.
Vis truksime laimės didesnės, 
Dienos be juodųjų vargų, 
Ir sniegurėms krentant vis lauksim 
.Kalėdų šventų
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■NAUJIENOS, Chicago, III

Tel. Boulevard 1389

LINKSMŲ KALĖDŲ
Caftal 2424

Boston Shoe

HA$RY PATIŲHĄ

REX

Chicftgo, m.

liga įsikeroja, 
nedaug begdf

ytas iŠ žiedų ir šak
ei žinomo biterio tu-

Skubinasi' Pirkti Au
tomobilių Laisiiins

rREXl 
BITTERS

linksmų Kalėdų ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tel. CanaI 2556
Tel. Berwyn 2141

AMERIKOS LIETU 
VIŲ DAKTARŲ 

DRAUGIJOS 
NAUJOJI 

VALDYBA

3245 W. 63rd St
Savininkai MARGELLA WALANTAS ir SUNAI

Sveikinu su Kalėdomis ū 
N dujai s M šiais VisttS koS- 

lainerius ir draugus.

NICK PETRAITIS
Moveris 
torius.

Old Golds cigaretai yfh 
labiau-sušvelninti, dvigubai

k Linksmų Kalėdų ir [Aimin-j 
B gtį. Naujų Mėtų trisienis Į 
&drauqams ir kostumeriamsl

ars TAVERN
IGNAS PAURAŽAS. Savininkes

2942 W. Fefšhiftg Rpad 
Phone Lafayette 1117"

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITHį 
GRUN0W, PHILCO; 
VICTOR, nuo 
ir augščiau 
NAUJI 120 
BASŲ ....... .
IR KITI MIDGETS 
nuQ

Du Žuvo Automobi 
lio Nelaimėj

Efdward S. ttugh' 
kad iki šio laiko
Iai!snįU aut'oiūobiiiams ^ai^uo^ 

operfiai ifd 
aišriių buvo

žmogus serg?
kad jis

Illinois valstijos sėkretbriūė 
Hughes praneša, 

,d iki šio laiko .1937 metų

$9,000,000 Chicagos 
Parkams

W. GAPSEWICZ, Vice-Pres. 
35 metai kai anglių bizny 

49I3'-19 S. Paulina St Tel. Prospėct 7960-61

Nauja valdyba, ypač-Dr. K 
Draugeliui aktyviai dalyvau
jant, žada daug ką nuveiktu

Gerų pasekmių haujam ’pre: 
zidentui, Dr. M. T* Striko!'!!

Dr. j. J. Kowar,

LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ 
NAUJŲ METŲ .

Visiems musų kostumeriams, draugams ir 
pažystamiems velija

B. STAPONAVICZ 
8651 So. Baltimore Avė* 

Sag. 8650 
3141 S. Haisted St 

Phone Gantll 2173

■■■■■■■■ricas<>'
MĖSOS PRODUKTAI 

FUHRMAN & FORSTER CO 
Įsteigta 1S97 m.

Linksnių Kalėdų
- musų kostumeriams, draugams 

velija
GREEN VALL

IVM. J. KAREIVA, Savininkas
4644 So. Paulina St

Visiems . kostumeriams 
v r/. • f • / • ■ l • .

linki

Laimingų Naujų Metų Visiems 
pažįstamiems

PRODUCTSir anglių dištribu- 
Grėitaš ir atsargus 

| pėrkraustyriiAs 
|4626 So. Ročkwell St.

Tel. Lafayette 6946

P-riia Angeline rombirio 38 
metų, 1143 West Adaihš str.> 
ir Joseph Sabo, 45 metų, 214 
So. Rkįine avenue, Ūpo už
mušti kai autombbiiis, kuriuo 
jie .važiavo, atsimušė į eleva
toriaus vagoną miestely May- 
wood, III* KArtU' su jnis VažiAVo 
moteriškes vyras ir duktė, šie 
du sužeisti sunkiai ir gal būt 
mirs. Nelaime ištiko juos An
tradienio vakare.

pradeda dantį gelti, tai jis tuoj 
skubinasi pas dantų gydytoją* 
šiaip ar taip, o j irk negalimi 
sakytį kad dantų škaudėji* 
mas butų pavojinga liga. Tie
sa, kai kuriais ‘ atšitikimaiš 
dantų skaudėjimas ir sugedi
mas gali būti pavojingas da
lykas. Pavojingas ne pats per 
save, bet dėl to, kad sugėd$ 
dantys gali būti priežastimi 
visokių pavojingų ligų.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Visiemš. Miu'sų Koštuttlerianfis ir Remėjarhš 
linki

WOLF FURNITURE HOUSE
ARCHER AVĖ! and SACRAMENTO

Sveikatos Skyrius 
g| Skyrių Tvarko ir Prlžiufi 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
Daktarų draugia

ja mus, 
me.

Antras 
padedu 
diagnozę, 
skausmo priežastį ir tuo pačiu 
ligą, kuri tą skausmą gimdo. 
O kai gydytojas patiria ligą, 
tai> Aišku, kad jam nebėra 
sunku nustatyti pats gydymo 
būdas. Pagaliau, tuo atveju 
jau galima skausmas pašai’r- 
ti arba bent sumažinti.

Kai kuriais atsitikimais ir 
vaistai tiksliai nebeveikia. At
seit, jie nesustabdo skausmo. 
Dalykas tas, kad kai kurie 
žmonės (o ypač neturtingieji) 
nesikreipia tuoj į gydytoją, kai 
pajunta kur nors skausmą. Tie 
vilkina ir duoda progos ligai 
įsigalėti. O kai 
tai ir vaistai 
padėti.

Deja, kartais 
ir pats nežinodamas 
yra ligonis. O tai atsitinka to 
dėl. kad jis nejaučia^skansmk. 
Tėi' kartais jis ir nesijaučia5 
visai gerai, tai vis dėlto mano, 
jog čia nieko rimto. Jei toks 
žmogus nueitų pas daktarą, 
tai patirtų, jog jis reikalin
gas medikalės pagalbos. Ir 
tai skubios pagalbos, nes ka
da duodama progos ligai įsi
senėti, tai sunku bėra ją pa
gydyti.

Iš to, kas aukščiau? pasaky
ta, visai yra aišku, kad ragini
mas savo sveikatą patikrinti 
yra itin rimtas dalykas. Nebe 
reikalo juk sakoma, kad unci
ja apsaugos yra vertingesnė 
nekaip svaras gydymo, štai 
kodėl yra svarbu sveikata tik
rinti ir tuo budu užkirsti ke
lią ligai. Kai gydytojas laiku 
pastebi ligą, tai ir pats gydy
mas yra daug lengvesnis' ir, 
sakysiu, sėkmingesnis.

šia proga tenka pasakyti, 
jog didelis skausmas toli gra
žu dar nereiškia suhkią ligą. 
Pavyzdžiui, viena iš neuralgi
jos rųšių nepaprastai žmogų 
kankina.. Skausmas yra tiesiog 
neįmanomas. O tuo tarpu to
ji liga nėra pavojinga, ners 
kai ji pradeda žmogų kamuo
ti, tai jis, kaip sakoma,- ne
suranda sau riė kur Vietos pa
sidėti.

Pagaliau imkime dantų skau
dėjimą. Tai labai įkyrus ir 
biaurus skausmas. Kai žmogui

Chicagos parkų taryba pra
ėjusi ahtradienį nubaldavo pra
lyti gubernatorių' Horrierį ir 
■valstijos ų lėgislaturą užgirti 
:1937 metų biudžetą suma $9, 
OOOiOOO*. ši suma 
:$2,850,000, negu 
parkų pajamos. .

Linksmų Kalėdų it Laimingų Naujų Metų visiems 
. Draugams ir Kostumeriams linki

3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005
* • . į > ? ' f’-, ■ l ■ . • ■ ♦ G

< Skersai šv, Kažimiero Kapinių^;

Širdingai linkime visiems musų draugams, pažysta 
miems ir kostumeriams Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

TIIREE STAll M 
(LIETUVIŠKA UŽEIGA)

Tel. Hemlock 4097

Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugijos priešmetiniamė su
sirinkime įvyko valdybės per
mainos. Prezidentavęs per dve
jetą metų Dr. ‘ I. Makar Savo 
vietą užleido Dr. M. T. Stri- 
kol, kuris draugijai vadovaus 
1937 metais. Sekretorium iš
rinktas jaunuolis Dr. J. Šim
kus (D. D. S.) ir iždininku 
Dr. J. J. Kowaiskas, buvęs 
sekretorius.

Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems i 
kostumeriams ir paiįštamiėms linki j

JOKS TAVERN
JOSEPEf SKUSAS, Sav.

Gerds vynus it dikietis. Dykai žuvis penktadieniais.

48I& WėiitwWth Avė* PhoneiBoulevard 8498

Pereitame metiniame susi
rinkime draugija įsteigė nau
jų ofisą^ būtent, prezidento- 
elekt. šiai vietai- dabar liko iš
rinktas Dr. K. Draugelis (D. 
D. S.), kiltis 1938 metams au
tomatiškai paliks prezidentu. 
Ateinančiais metais bus ren
kama tik prezidentas-elekt. vis 
dviem metams. Ta tvarka prak
tikoj duoda gerus rezultatus 
kaip jau lig šiol yra patirta, ir 
American bental Associacijose, 
kurių etikos kodų ir lietuvių 
draugija laikosi* ’ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Visiems Kostumeriams, Draugams ir 
Visiems Lietuviams linki 

Atibtirn Fancy Goods Shop 
3108- So. Haisted St. 
We do nice hemstiching.

yra didesnė 
numatomos

JOS. JIRAN
1333 18tf| St.
6209 W..,Ųemžik Road

4301 W. Grand Avė., - 
REIKALAUKIT TAVERNOSE IR VAISTINĖSE 

..........——      — ■■■■.....................   tr-jJ--------------

dalykas, skausmas 
gydytojui . nustatyti

Vadinasi, surasti

Rašo Dr. G. T. Bložis
Skausmas yra tikrai nema

lonus dalykas. Jis paprastai 
reiškia? tai-, kad pas Žmogų pra^ 
deda liga įsigalėti.

Tačiau sakoma, jog nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą. Pa
vyzdžiui, nors skausmas yra 
ir įkyrus dalykas, bet tam tik
rais atvejais jis ir daug gero 
padaro. Būtent, jis tarsi mums 
sakyte pasako, kad su musų 
kūno mechanizmu nėra viskas 
tvarkoje. Kitaip sakant, tai 
yra alarmo ženklas, kuris įspė- 

kad pasisaugotUmė-

Baigdamas noriu dar kart^ 
pabrėžti tą faktą, jog pagal 
skausmo didumą dar negali
ma spręsti apie ligos rimtu
mą ir pavojingumą. Tačiau Vi
sada reikia turėti galvoje, jog 
skausmas yra savo rųšies žen
klas, kad su žmogaus kunu nė
ra viskas tvarkoje. Todėl nie
kada nepadarysit klaidos; 
jei mes kreipsimės į gydyto
ją, kai tik pajusime kur ndrš 
škaušmą. Visada yra gera po
litika, kaip anglai sako, Ate 
play safe”. Jei skausmas nė
ra rimtos ligos padaras, tai 
juo geriau. Bet jeigu jis reiš
kia pradžią rimtos ligos, tai 
gydytojas dažnai gali tą ligą 
pašalinti. Jg LINKSJMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

įįg Visiems Lietuviams, kurie atvažiuodavo 
į musų daržą ant piknikų.

Taipgi pranešu, Jcad Naujų Metų pasitikti bus 
SMAGI P ARĖ,

Intižika^ skanus valgiai ir gėtifddi.

| M. MAKUTENIENf: 
Birutės Daržo savininkė

H telefonas WlLL0W SPtlfNGS 58.

•S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S
•S ŠVENČIŲ LINKI §8

1 LUCKY TAVERN g
KOTRINA VIRKIETIS ir JOE BARTKUS S- 

3139 So. Haisted Street

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIE&A SEREDOMTS

Naujai išremontuota ir išmalevota—-Masažai ir Chiropraktika. Atdara’ 
dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANAL 9560 
*-'> ■ 1 Į -

Linksmų Kalėdų' i f Laimingų Naujų Metų Visiems 
Kosturiteriams i’Ų Pdžįstdmtems velija 
Jūsų artimiausi Universal Food Store

J. ATK1NS
NfES PRISTATOME

5104 Archer Avė. Phone Lafayette

Linksmų Kalėdų ir Lainiingų Naujų Metų Visiems 
. musų kostumeriams ir draugams linki

WESTERN tOAE AND SUPPLY C0.
’ Incorporated 

COAL—COKE—WOOD—ICE
........ ..... - J. Mpsęipąn, Presu and Mgr. V ) ‘’ 

4916-18 South Westem< AVeriue 
Tel. Prosneet 3400-3401

155.00 ir x aukse.
?S.95

..r., gy
Atdara Vakarais, pirmądiehį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

Buk sveikas ir linksmitikis gyveltiifta 

“REX BITTERS”
Yra gardąus skonio tonikas, pad 
nų, (Europine ,formula).. Butelis __  ___ _
retų rastis kiekvienje stuboje. Visai šeimynai patiks Re> 
Bitters. Pabandykit ji Šiandien.

Šifdintfi''Linkėjimai sulaukus Linksmų Kalėdų 
: Visiems Mano Kostumeriams

ti. Padaryti iš pmfciaušicr ta
bako derliaus, jie pataiko 1 
kiekvieno skoni.

:r i- >-v, r,

[
Linksmų Kalėdų ir Ldimimfy 

gų Naujų Metų visiems B 
kostumeriams ir drau- g 

gams linki

MAPLEWO0»
PHARMACY !

J. Stanley Prikodski, R. P1V. g 
I 2533 W. 43fd Street 8 

Tel. Lafayette 4050 g

'B J0HN T* EWALD' ' ■ ' " 
WANterid^INŠURANCE :'

Jeigu;rei^ąiįjį pįiiigų iint Bįrmo Mprgičio, arba 
-0, apdrątidąsz mib-ugnies, (vėjo, e te., ątsišau k: .

j • 7 -v*-?Mi '?.Ų s.* * ‘A’.i- •<>-■ ■'* ‘. '• ’ •

33rd Street ų.-
" r 'TELEFONAS? YAR<ls 2790 arba 2791. , 

ifiBuiiivojiMo b-vės



tuojaus užsitiesiamaršalkos

Faiza.
pasikeitė tik vice riebios

atsiprašau, jis j a,u
Kol yra gyvastis, tol yra vii

Melrose Park-Cicero

pyrago ir j}

Negali užmušti šunį kaulu

Ceveryk

tvirtinti vienbalsiaiRoseland
MARTIN, SavininkaiFORMEH

SU

Linksmų Kalėdų Visiems!

TNING

Tel. Republic 5013 SS

FOR 1937
Tel. Lafayette 9150

TIKTAI

4631 So. Ashland Avė

SAMUEL’S

Laimingų Naujų Metų Visiems

Puiki Kalėdų Dovana

Kvorta Panedėliais ir Pėtnyčioms 3:30 po pietų.
1751 alaus rūšių % galionuose, bačkose ir keisuoseTurime

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Kostumeriams ir Draugams linki saviniiikas

- šatkau- 
žilevičia. 

ramus ir

Ateini 
krikštynų

nuoi 
pas- 
Sta- 

tarpe

rakandus, 
' karpei us,

Vilnų pardavėjai pažįsta vii 
nų pirkėjus.

GETS ANY STATION WITH 
THE FUCK OF 
A HNGER . . .

Negali valgyti 
turėti.

U THE 
“EMDE 

TUNING

KUEMMEL
Kvorta

5038 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 5411

ANT GĖRIMŲ NĖRA TAKSŲ

2 Year Old Kentucky Whiskey 
Tinka ir Karaliui

Kas praleidžia daugiau ne
gu reikia, tas neturi praleisti 
Kuomet jam norėtųsi.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turėjo priešmetinį susirinkimų 
Liuosybės svetainėje praėjusį 
sekmadienį. Į susirinkimų atsi
lankė apie šimtą narių ir visi 
ramiai svarstė reikalus.

Iš tarimų padaryta štai kas: 
dalyvauti Raudonos Rožės kliu- 
bo naujų metų rengiamame po- 
kily, dalyvauti dienraščio Nau
jienų koncerte vasario 7 dieną. 
Taipgi nutarta stropiai rengtis

kad tinkainai

Jei turim,e auksų, tai esame 
baimėje, jei neturime, pavoju<-

’mCtica A /
A LWA YS

Daina’* “Giesmė” “Muzika. 
PER PASTANGAS: 

Inter-National Vyno ir Degtinės Sandelio. 
JOHN F. EUDEIKIS, 
Garfield Distributors of Pabst . Blue Ribbon Beer, 
Chicagos Parkų Distriktas, 
Kongresmonas A. J. SABBATH, 
Kauntės Klerkas, Michael J. Flynn, 
Gerb. Teisėjas John T. ZURIS, 
Standard Federal Savings And Loan Ass’n 
Chicago Provision Co. Frank Woidat, 
Lovicks Kvietkininkas, V ’.

Meldžiu ir kitiems pranešti, ir patys pasiklausyti,

Tyčius eikvojimas padaro 
liūdną steką.

Linksmų Kalėdų ir Limingų Naujų Metų musų 
draugams ir kostumeriams velija

Laivų savininkai atsisako li
gi šioliai jiems pateiktas sąly
gas išpildyti ir taip tai veik vi
sas Jungtinių Valstijų komer
cinis laivynas yra lyg apmiręs, 
šalia mažų prekybinių laivų gu
li didžiuliai okeanų milžiniški 
laivai, nešdami milioninius nuo
stolius jų savininkams, kurie 
yra užsispyrę nenusileisti, ne
žiūrint į tai, kad kelių šimtų 
dolerių vieton, kuriuos tektų 
primokėti įguloms, jie nustoja 
keliasdešimtis milijonų dolerių.

Prisimena 1934 metai, kuo
met sustreikavo Didžiojo Van
denyno pakrantėje esančių A- 
merikos laivų įgulos ir uostų

Pereitą penktadienį

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems musų kostumeriams

KAINOS SUMA 
ŽINTOS KALĖ

DOMS!

Musų tautietis Radomskis 
sėkmingai tarnauja miesto po
licijoj 19 metų. Dabar jau ant
rą mėnesį jis tapo pakeltas ir 
eina saržento pareigas. Dėliai 
to labai nekantrauja čekai, nes 
Cicero j jų daug yra ir jie nori; 
vFsame kame bosauti.

GIVES YO 
EXCLUSIVE 
SPINNER 

' METHOD

TAIP KAIP GALIMA 
ĮSIGYTI

PHILCO RADIO

JURININKŲ STREIKAS JUNGTINĖSE 
AMERIKOS VALSTIJOSE

Jus gausite didelę nuolaidą' už jūsų 
radio.

cius ir Lastauskas 
Klauda ir T. Jankauskas, trus- 
tisai Pocius, Andrijauskas ir 
Braknis, bendrovės atstovas 
Jankauskas, korespondentas Ta
mašauskas, “Naujienų” atsto
vas Giumuliauskas, knygų per
žiūrėjimo komisija 
skas, Galvinauskas 
Susirinkimas buvo 
greit reikalai buvo svarstomi 
be jokių 'užsivarinėjimų.

Korespondentas.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
veliju visiems savo kostumeriams ir 

<" " draugams
ADVOKATAS JOSEPH J. GRISK

Tokios ir kitokios žinios
Sėkmingas vertelga, mėsos 

pardavėjas Melrose Parke, p. 
Justainis su šeimyna išvažiavo 
į saulėtą Floridų. Kad nebūtų 
kelionė nuobodi, tai jie pasiė
mė kartu, pp. Staugaičius iš Ci
cero. Visi viešės Floridoj apie 
mėnesį laiko. Linkiu jiems, 
smagų laiką turėti. f

žodžiai gali praeiti, bet bmų- 
giai užkrinta sunkiai.

Nereikalauji tepti 
kiaulės.

Kaip geras žmogus iš namų, 
tai gerosios žmonos skobnis

V. P. PIERZYNSKIS
, REAL ESTATE—NOTARY PUBLIC .

4559 So. Paulina St. Tel. Yards 0145

JUST ONE OF A SCORE OF BRILLIANT NEW 
FEATURES . . .

“TYLIOJI NAKTIS”
Šįvakar Klausykite 

ŠALTIMIERAS RADIO 
Programąs W. G. E. S. (1360 K.) 

12:00 valandą iki 1:00 valandos ryto.
, I. w. '*»• „i,

Programo dalyviai: Grenaderių Trio, Sarsevičius, Siminas, Saltimie 
ras, PetroseviČius, “Daina’* “Giesmė” “Muzika.

Dovanų setai ' seniesiems ir vai
kams įvairiausių žaislų Kalėdom 

Pirkite geriausios rųšies ir pi
giausiomis kainomis 
radio setus, pečius, 
Įtampas ir plaunamąsias mašinas 
lietuviškoje krautuvėje.

ZYGMUNT 
BASINSKI 

1701-03 W. 47 gatvė 
TeL BOULEVARD

GAGE PARK MOTOR SALES
CARL WAĮN0RA 

5625 So. Westem Avenue
Prospect 5669

Linksmų Kalėdų 
kostumeriams ir draugams linki

MARQUETTE GENERAL HARDWARE 
AND PAINT CORP. 

JOHN F. PAULIUS, Vedėjas 
2416 W. 69th Street

Tel. Hetnlock 5967

Šventėms
Vyrams, Moterims 

ir Vaikams
• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių če -ku. Tuo
jau pirkdami sutaupysiu jų. 
šventėms dėvėkit naujus ;ve-I 
rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

A, . v | ęj T T? I

B. DAILY - TAVERN
1822-24 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Budnko programai W. C. F. L. 970 K. nedaliomis 7 vai. vakare, 
WAAF 920 k. Panedėliais ir Pėtnyčioms 3:80 po pietų. 
WHFC 1420 k. ketvergais 7 va|. vakare.

darbininkai. Streikas tęsėsi a- 
pie porą mėnesių iki galutinai 
jurininkai ir uostų darbininkai 
jį laipiojoj Tuo metu tas strei
kas kaštavo laivų savininkams 
virš 250,000,000 dojerių. šiemet, 
atrodo, tas jiems kainuos nema
žiau 500,000,000 dolerių.

Įplaukę į Jungt. Valstijų uos
tus svetimų valstybių laivai 
laukia streiko pabaigos, kad ga
lėtų gauti progos iškrauti juo
se esančius krovinius. Keleivi
nių laivų susisiekimas su Kini
ja, Japonija ir Australijos uos
tais palaikomas vien tik ariglų 
laivais, plaukiojančiais iš Van- 
couverio, B. *C. Taipogi tas la
bai pakenkė ir pašto susisieki
mui, nes visi didžiuliai ameri
kiečių laivai, anksčiau palaikę 
reguliarų pašto ir keleivių su
sisiekimą su Azijos ir Australi
jos kraštais guli be gyvybės, ir 
paštą tenka siųsti pusiau pre
kiniais svetimšalių laivais, ku
rie užima žymiai ilgesnį laiką 
kelionei atlikti.

šis streikas aiškiai parodo 
kaip stipri juros darbininkų or
ganizacija, kuri tikrai vieningai 
kovoja dėl savo būklės pageri
nimo.
Los Angeles, Calif, 
Gruodžio 16, 1936.

gg Linksmų-Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
SS kostumeriams ir draugams linki ,

| ; THE JOY PALACE g
W , „,,,TONY BARTKUS, Savininkas įjg
& 2507 West 69th St. Tel. Republic 5013 Si

. .K A . . ' .

Kas persigavo per velnio nu
garą, tas yra išleidžiamas p< 
jo pilvu.

Surinko V

įvyko 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas 
sušauktas atvirutėmis. Jis bu
vo skaitlingas nariais.

Serga Šūsnis, Žilavičia ir 
Malinauskas. Pastarasis ligonis 
serga jau šeštas mėnuo reuma
tizmu ir nervų liga.

Pakvietimas į Chicagos Lie
tuvių Draugijų Konferenciją 
priimtas. Delegatas ištinstąs 
Rekašė prie pastovaus delegato 
Gumuliauskc.

Balius yra rengiamas kartu 
su Vytauto draugija; jis įvyks 
vasario 7 dieną Darbininkų sve
tainėje.

Bendrovė uždirbo pinigų su 
parengimais, užmokėjo už savo 
lotus 1935 metų taksus. Jeigu 
draugijos remtų jos parengi
mus, tai bendrovė galėtų užsi
mokėti ir likusias skolas. Pa
gerėjus laikams ji galėtų par
duoti savo lotus, p draugijos *ir 
pavieniai galėtų atsiimti įdėtus 
pinigus.

Dar ne visai geri laikai yra 
pas mus Rožių žemėje, taigi 
buvo pakeltas klausimas, ar ne
reikėtų valdybai numušti algas 
kitiems metams. Bet pasirodė, 
kad Susivienijime yra nemažai 
darbo, tad palikta senos algos. 
Varžytinių į valdybos vietas 
nebuvo ir atskirų kandidatų į 
valdybos vietas nebuvo. Kurie 
tik apsiėmė, tie ir buvo už-

ĮMOKĖTI

$500

Atsineškite savą indą.
;" 'į' 3 -1 jWFj f A ii ftih -' m i 11 į iitil'i į fti! \ K V iiir ' ■ 4 5 ^i' ii s 'i«!i •|i‘1

Tuo tikslu veikia komisija iš Protingi žmonės nenori to, 
5 narių., Jiemš pavesta vartoti ko negali turėti.
visi jų gabumai ir suruošti ke
letą ' pramogų 
paminėti draugijos bu j ujimą.

Valdyba 19Š7 metams'pasilį 
ko senoji 
prezidentas, kurs bus naujas, 
būtent C. Rakašius, čia augęs 
jaunuolis 
vedęs žmogus. S. Šileikis tą u- 
rėdą laikė keletą metų gan I .
tiksliai. —D.

| Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
jako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old 
Golds cigareti| pakelį.

Jau virš pusantro mėnesio, 
kaip visose Jungtinių Valstijų 
uostuose guli amerikiečių lai
vai apleisti įgulų ir su neiškrau
tais kroviniais. >

Jurininkai ir uostų darbi
ninkai streikuoja reikalaudami 
darbo sąlygų pagerinimo, ge
resnio atlyginimo ir tarnybų su 
tvarkymo. Uostų darbininkai 
atsisako iškrauti bei įkrauti 
bent kokį laivų, nežiūrint ar jis 
yra amerikiečių ar svetimšalių. 
Plaukioja vien tik tankiniai lai
vai, kurie pervežioja žibalo pro
duktus.

UZ ■ BM
Aliejinį Pečių AMERICAN 

BURNER už

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiem? 
draugams ir'kostumeriams velija

Budrik’s Furniture Mart
3347 So. Halsted St

Platus nusidėvės, siauras 
supliš.

Tas “Jausmas”, kuris susidaro tunijant Zenith visai skiriasi 
paprastų radio. Tik pamėginkite tunyti bile kokį kitą radio — 
kui užeikite ir pabandykite tunyti tą fast finger-tip Lightning 

1... Lygiai taip, kaip nėra lygaus 
Kviečiame jus pačius tat patirti.

Modeliai nuo $29.95 ir aukščiau. Lengvus išsimokSjimai.

t (2opi.ec( JOz/ib 

r l A K AHlA O

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 
Tel Boulevard 7010—7011

ARCHER MARKET S
JOHN WAIZDZUNAS, Savininkas , g

4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 42471

S .
Mg Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų teisiems 
SS musų kostumeriams ir draugams linki

g JOHN JONIKAS
Alaus distributprius. Pristato Blatz,. Schlitz, 

S Champagne, Velvet ir Fox Head alų.
12441 West 69th St. Tel. Prospect 5951;

2437 W. 47th Street
Tel. Virginia 0044 0

DYKAI PRISTATYMAS
‘ II lįii|iijim, . 'iii

ALCOHOL 7C

Budrikas Sveikina Visus v

Kalėdų Šventėmis ir 
Naujais Metais

!
l Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų musų 
t draugams ir kostumeriams velija

r THOMAS MAZENISl ' ' TA VERNO SAVININKAS ' , .3857 So. Kedzie Avė
----- --------------------- ----;--- ------------------ -- ----

jįg Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų įįg
jįįį kostumeriams ir draugams linki įįjį

g JOHNTEROWICH g
|| ' 4359 So. Campbell Avenue B*
®s WM. TEROWICH, Sūnūs
S. 2547 West 71st Street «

-- -----------——i------------------1--------------------- :-------

Čia paduosiu sąrašą, kurie 
nariai yra išrinkti j valdybą: 
pirmininkas P. Jankauskas, vi- 
ce-pirmininkas J. Šatkauskas, 
protokolų raštininkas J. Tama
šauskas, finansų raštininkas A. 
Narbutas, iždininkas A. Nak- 
rašis, iždo globėjai Pupšis, Po- prie 25 metų savo jubiliejaus.

JL uauoiiAtto f n. u Al a ouoiuaiu VUlllJUllV dUClllVU

paprastų radio. Tik pamėginkite tunyti bile kokį

tion Finder. Nėra jam lygaus 
Zenith ir kitų radio setų,

. ■■ ■; ■ ■■■ ■ — ■
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NAUJIENOS, Chicągo, U

tjuojaus užsitiesianenori
Jiems pavesta vartoti ko negali turėti

tinkahiai yra išleidžiamas poatstovas

Kol yra gyvastis, tol yra vii

Melrose Park-Cicero
Muzika

praleistipyrago

Negali užmušti šunį kaulu

Ceveryk
visiems

tvirtinti vienbalsiai

0145 SU

Linksmų Kalėdų Visiems!

TNING

FOR 1937
Tel. Lafayette 9150

ĮMOKĖTI

TIKTAI

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems

SAMUEL’S

setus,
rakandus, 
'karpetus,

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

iš namų, 
skobnis

Tyčius 
liūdnų, stoką.

kainomis 
pečius,

G ETS ANY STATION WITH 

THE FLICK OF >=^. 
A FINGER . . .

Deliai
nes

Nereikalauji 
kiaulės.

. Negali valgyti 
turėti.

2437 W. 47th Street
Tel, Virginia 0044 0

DYKAI PRISTATYMAS

eikvojimas padaro

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
draugams ir~ kostumeriams velija

Jei turimu auksų, tai esame 
baimėje, jei neturime, pavoju^

dėvėkit ■naujus čeve

’metLca. A /

41WAY$

Naujienų” atstę- 
Gumuliauskas, knygų pefr- 

- šatkau- 
žilevičia. 
ramus ir

Jurininkai ir uostų darbi
ninkai streikuoja reikalaudami 
darbo sąlygų pagerinimo, ge
resnio atlyginimo ir tarnybų su 
tvarkymų. Uostų darbininkai 
atsisako iškrauti bei įkrauti 
bent koki laivą, nežiūrint ar jis 
yra amerikiečių ar svetimšalių. 
Plaukioja vien tik tankiniai lai
vai, kurie pervežioja žibalo pro
duktus.

Čia paduosiu sąrašą, kurie 
nariai yra išrinkti į valdybą: 
pirmininkas P. Jankauskas, vi- 
ce-pirmininkas J. Šatkauskas, 
protokolų raštininkas J. Tama
šauskas, finansų raštininkas A. 
Narbutas, iždininkas A. Nak-

tepti riebios

GIVES 
EXCLUSIVE 
SPINNER 

' METHOD

Laivų savininkai atsisako li
gi šioliai jiems pateiktas sąly
gas išpildyti ir taip tai veik vi
sas Jungtinių Valstijų komer
cinis laivynas yra lyg apmiręs, 
šalia mažų prekybinių laivų gu
li didžiuliai okeanų milžiniški 
laivai, nešdami milioninius nuo
stolius jų savininkams, kurie 
yra užsispyrę nenusileisti, ne
žiūrint i tai, kad kelių šimtų 
dolerių vieton, kuriuos tektų 
primokėti įguloms, jie nustoja 
keliasdešimtis milijonų dolerių.

Prisimena 1934 metai, kuo
met sustreikavo Didžiojo Van
denyno pakrantėje esančių A- 
merikos laivų įgulos ir uostų

Lygiai taip, kaip nėra lygaus tarpe' 
Kviečiame jus pačius tai patirti. i

Budrike programai W. C. F. L. 970 K. nedaliomis 7 vai. vakare, 
WAAF 920 k. PanedČliais ir PėtnyČioms 3:30 po pietų.
WHFC 1420 k. ketvergais 7 vai. vakare.

Kas praleidžia daugiau 
gu reikia, tas neturi 
Kuomet jam norėtųsi.

tęsėsi a- 
galutinai

TAIP KAIP GALIMA 
ĮSIGYTI

PHILCO RADIO

Kaip geras žmogu’s 
tai gerosios žmonos

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
.sako “šviežus” kai tik atsi
daro labiau-sušvelnintą Old 
Golds cigaretų pakelį.

Tuo tikslu veikia komisija iš Protingi žmonės 
5 narių 
visi jų gabumai ir suruošti ke 
lotą pramogų, < kad 
paminėti draugijos buj ujimą.

Valdyba 1937 metams' pasili
ko senoji. Pasikeitė tik vice
prezidentas, kurs bus naujas, 
būtent C. Rakašius, Čia augęs 
jaunuolis — atsiprašau, jis jau 
vedęs žmogus. S. Šileikis tą u- 
redą laikė gėlėtą metų gan 
tiksliai. —D.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Kostumeriams ir Draugams linki savininkas

eitis ir Lastauskas, maršalkos 
Klauda ir T. Jankauskas, trus- 
tisai Pocius, Andrijauskas ir 
Braknis, bendrovės 
Jankauskas, korespondentas Ta
mašauskas 
vas 
žiūrėjimo komisija 
skas, Galvinauskas 
Susirinkimas buvo 
greit reikalai buvo svarstomi 
be jokių' užsivarinėjimų.

Korespondentas. ,

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems musų kostumeriams

KAINOS SUMA 
ŽINTOS KALĖ

DOMS!

žodžiai gali praeiti, bet Smū
giai užkrinta sunkiai.

Laimingų Naujų Metų musų 
draugams ir kostumeriams velija

THOMAS MAZENIS
V TA VERNO SAVININKAS .

3857 So. Kedzie Avė

JUST ONE OF A SCORE OF BRILLIANT NEW 
FEATURES . . .

YOU THE 
EMDE 

TUNING

V. P. P1ERZYNSKIS
REAL ESTATE—NOTARY PUBLIC

4559 So. Paulina St. Tel. Yards

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
veliju visiems savo kostumeriams ir - 

" draugams
ADVOKATAS JOSEPH J. GRISK

Jau virš pusantro menesio, 
kaip visose Jungtinių Valstijų 
uostuose guli amerikiečių lai
vai apleisti įgulų ir su neiškrau
tais kroviniais. >

Ateini kaip podis 
krikštynų.

Musų tautietis Radomskis 
sėkmingai tarnauja miesto po
licijoj 19 metų. Dabar jau ant
rą menesį jis tapo pakeltas ir 
eina saržento pareigas 
to labai nekantrauja čekai 
Cicero j jų daug yra ir jie nori, 
visame kame, bosauti/

Pereitą penktadienį 
Kliubų ir Draugijų Susivieniji
mo priešmetinis susirinkimas 
sušauktas atvirutėmis. Jis bu
vo skaitlingas nariais.

Serga Šūsnis, Žilavičia ir 
Malinauskas. Pastarasis ligonis 
serga jau šeštas mėnuo reuma
tizmu ir nervų liga.

Pakvietimas į Chicagos Lie
tuvių Draugijų Konferenciją 
priimtas. Delegatas išVįnktąs 
Rekašė prie pastovaus delegato 
Gumuliauskc.

Balius yra rengiamas kartu 
su Vytauto draugija; jis įvyks 
vasario 7 dieną Darbininkų sve
tainėje.

Bendrovė uždirbo pinigų su 
parengimais, užmokėjo už savo 
lotus 1935 metų taksus. Jeigu 
draugijos remtų jos parengi
mus, tai bendrovė galėtų užsi
mokėti ir likusias skolas. Pa
gerėjus laikams ji galėtų par
duoti savo lotus, p draugijos ‘ir 
pavieniai galėtų atsiimti įdėtus 
pinigus.

Dar ne visai geri laikai yra 
pas mus Rožių Žemėje, taigi 
buvo pakeltas klausimas, ar ne
reikėtų valdybai numušti algas 
kitiems metams. Bet pasirodė, 
kad Susivienijime yra nemažai 
darbo, tad palikta senos algos. 
Varžytinių į valdybos vietas 
nebuvo ir atskirų kandidatų į 
valdybos vietas nebuvo. Kurie 
tik apsiėmė, tie ir buvo už-

B. DAILY — TAVERN
1822-24 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Vilnų pardavėjai pažįsta vii 
nų pirkėjus.

“TYLIOJI NAKTIS”
• ■' •

Šįvakar Klausykite 
ŠALTIMIERAS RADIO

Programas W. G. E. S. (1360 K.) 
12:00 valandą iki 1:00 valandos ryto.

Prograino dalyviai: Grenaderių Trio, Sarsevičius, Siminas, Saltimie 
ras, Petrdsevičius, “Daina” “Giesme” “Muzika.

Dovanų setai seniesiems ir vai* 
kams Įvairiausių žaislų Kalėdom

Pirkite geriausios rųšies ir pi
giausiomis 
radio 
liampas ir plaunamąsias mašinas 
lietuviškoje krautuvėje.

ZYGMUNT 
BASINSKI 

1701-03 W. 47 gatvė 
Tel. BOULEVARD 1751

GAGE PARK MOTOR SALES
CARE WAINORA

5625 So. Weste.rn Avenue 
Prospect 5669

darbininkai. Streikas 
piė porą mėnesių iki 
jurininkai ir uostų darbininkai 
jį laimėjo.’ Tuo metu tas strei
kas kaštavo laivų savininkams 
virš 250,000,000 dolerių, šiemet, 
atrodo, tas jiems kainuos nema
žiau 500,000,000 dolerių.

Įplaukę į Jungt. Valstijų uos
tus svetimų valstybių laivai 
laukia streiko pabaigos, kad ga
lėtų gauti progos iškrauti juo
se esančius krovinius. Keleivi
nių laivų susisiekimas su Kini
ja, Japonija ir Australijos uos
iais palaikomas vien tik ariglų 
laivais, plaukiojančiais iš Van- 
couverio, B. Taipogi tas la
bai pakenkė ir pašto susisieki
mui, nes visi didžiuliai ameri
kiečių laivai, anksčiau palaikę 
reguliarų pašto ir keleivių su
sisiekimą su Azijos ir Australi
jos kraštais guli be gyvybės, ir 
paštą tenka siųsti pusiau pre
kiniais svetimšalių laivais, ku
rie užima žymiai ilgesnį laiką 
kelionei atlikti.

šis streikas aiškiai parodo 
kaip stipri juros darbininkų or
ganizacija, kuri tikrai vieningai 
kovoja dėl savo būklės pageri
nimo.
Los Angeles, Calif, 
Gruodžio 16, 1936.

cero 
mėnesį laiko. Linkiu 
smagų laiką turėti.

ir Laimingų Naujų Metų visiems 
musų kostumeriams ir draugams linki

JOHN JONIKAS
Alaus distributorius. Pristato Blatz, Schlitz, 

Champagne, Velvet ir Fox Head alų.
2441 West 69th St

Platus nusidėvės, siauras 
supliŠ.

Šventėms
Vyrams, Moterims 

ir Vaikams
• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų, 
šventėms 
rykus.

UMVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

A. ZALECKIS IR J. MARTIN, Savininkai

JURININKU STREIKAS JUNGTINĖSE 
AMERIKOS VALSTIJOSE Kas persigavo per velnio nu

garą, ta 
jo pilvu

Surinko V. Faiza.

Linksmų Kalėdų ir Limingų Naujų Metų musų 
draugams ir jkotrtumeriams velija

Tokios ir kitokios žinios
Sėkmingas vertelga, mėsos 

pardavėjas Melrose Parke, p. 
Justainis su šeimyna išvažiavo 
į saulėtą Floridą. Kad nebutų 
kelionė nuobodi, tai jie pasiė
mė kartu, pp. Staugaičius iš Ci- 

Visi viešės Floridoj apie 
jiems

Daina” “Giesmė1 
PER PASTANGAS:

Inter-National Vyno ir Degtinės Sandėlio, 
JOHN F. EUDEIKIS, 
Garfield Distributors of PabRt . Blue Ribhon Beer, 
Chicagos Parkų Distriktas, 
Kongresmonas A. J. SABBATH, 
Kauntės Klerkas, Michael J. Flynn, 
Gerb. Teisėjas John T. ZURIS, 
Standard Federal Savings and Loan Ass’n 
Chicago Pro Vision Co. Frarik Woidat, 
Lovicks Kvietkininkas,

Meldžiu ir kitiems pranešti, ir patys pasiklausyti,

uz ■ ™
Aliejinį Pečių AMERICAN 

BURNER už

Budrikas Sveikina Visus I
Kalėdų Šventėmis ir | 
Naujais Metais f

Budrik’s Furniture Mart
3347 So. Halsted St.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turėjo priešmetinį susirinkimą 
Liuosybės svetainėje praėjusį 
sekmadienį. Į susirinkimą atsi
lankė apie šimtą, narių ir visi 
ramiai svarstė reikalus.

Iš tarimų padaryta štai kas: 
dalyvauti Raudonos Rožės kliu- 
bo naujų metų rengiamame po- 
kily, dalyvauti dienraščio Nau
jienų koncerte vasario 7 dieną. 
Taipgi nutarta stropiai rengtis 

rašis, iždo globėjai Pupšis, Po- prie 25 metų savo jubiliejaus.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
® kostumeriams ir draugams linki , JS,

j THEJOYPALACE |
S . , ,!,TONY BARTKUS, Savininkas
šš 2507 West 69th St. Tel. Republic 5013 Si

ARCHER MARKET
JOHN WAIZDZUNAS, Savininkas.

4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247

Tas “Jausmas”, kuris susidaro tunijant Zenith visai skiriasi nuo 
paprastų radio. Tik pamėginkite tunyti bile kokį kitą radio — pas
kui užeikite ir pabandykite tunyti tą fast finger-tip Lightning Sta- 
tion Finder. Nėra jam lygaus... T 
Zenith ir kitų radio setų. Kviečiame jus pačius tai patirti.

Modeliai nuo $29.95 ir aukščiau. Lengvus išsimokėjimai.
t čZopie/ )Qu(i.c>

Y e A H A H E A O
. į ., . .... ” ■/

Jus gausite didelę nuolaidą už jūsų seną 
radio.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
kostumeriams ir draugams linki

MARQUETTE GENERAL HARDWARE 
AND PAINT CORP. 

JOHN F. PAULIUS, Vedėjas 
2416 W. 69th Street 

Tel. Hemlock 5967

Jg Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų gįį 
kostumeriams ir draugams linki |įjj

g JOHN TEROWICH |
įė ' 4359 So. Campbell Avenuę 1 
Bg WM. TEROWICH, Sūnūs S
j® 2547 West 71st Street ss

5033 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 5411

ANT GĖRIMŲ NĖRA TAKSŲ

ALCOHOL 7Qp| KUEMMEL *
190 Proom    paintė ■ V V | Kvorta  ............. .

*
98c

_____ > ’

CALIFORNIA SWEET WINES !|
Fort, Sherry, Mliscatel ..... ..'..... Gal.

Atsineškite savą indą.
139

CALIFORNIA 20 Year Old Wine
Port, Tękay ir Muscatel .........................  Fith

Puiki Kalėdų Dovana /
98c

2 Year Old Kentucky Whiskey J 
Tinka ir Karaliui —........    Kvorta

• v - v <.• .. ' ■ . '■<*
< ji: ? 4 L /'l.' -w. '

169



Marguette Park West 63rd Street. k

13

adresu

i* ■ J f

Cicero
Park-

Paštininkai Turi

- sukasi apie mano se-

GREITAM pardavimui Taverna 
_ ...„.I______“j vienus fikčerius. 
Parduosiu pigiai. 2409 West 47th 
St., Virginia 2331.

TAVERNA — aludė —parduosiu 

nis gerai išdirbtas, pilnai įrengtas. 
Pardavimo priežastis — moters 
mirtis. 8747 Houston Avė., South 
Chicago. \

For Bent1

SlOGDENGYSTfi PARSIDUODA Taverna—Visa ar-
Mes dengiame ir pataisome visokios Į ba priimsiu pusininką. Pragyveni- 

“ * Biznis

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per dauę metų. Par
davimo prięžastį patirsite vietoje.

842 West 59th St.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta. 

1007 East 75th St.

PARSIDUODA Taverna ir Rui- 
mingauzės biznis, • kuris išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo priežastį 
patirsite vietoje. 2113 So. Halsted 
Street.
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SUSIRINKIMAI

Ketvirtadienis, gr. 24, 1936

Joną fierdvainį Suėmė Lietuvis 
Policistas Šimėnas - Simon

Spėja, kad jaunas piktadaris papildė apie 
150 apiplėšimų

BRIGHTON BARK. — Poli
cija spėja, kad apiplėšinėjimai 
nebepasikartos taip dažnai 
Brighton Parke po jauno lietu
vio, Jono Girdvainio, suėmimo.^ 

jis yra įkalintas policijos ka
lėjime, kur pasiliks iki to laiko, 
kada prokuratūra pradės reng
tis teismui.

Policistas, kuris padarė areš
tą ir suėmė Girdvainį, yra lie
tuvis J. šimėnas-Simon. Jis pa
sakoja, kad dirbo per pusant
ro mėnesio, kol patyrė kas api
plėšimus- daro, ir kur piktada
ris gyveno. *

Girdvainis, anot Simono žo
džių, krėtė juokus iš policijos, 
aiškindamas, kad jo gyvo nie
kuomet nesuims. Tad, eidamas 
su kitu policistu į piktadario 
namus, Simonas buvo pasiruo
šęs panaudoti revolverį. Bet to 
padaryti neprisiėjo.

Girdvainis gyveno
4428 S. Campbell avenuei

Policija užtiko pas jį daugy
bę visokių brangenybių, rūbų, 
“amžinų plunksnų”, fotografi
nių aparatų ir kitokių daiktų. 
Visas grobis buvo suimtas, kad 
apiplėšti asmenys galėtų jį ap-' 
žiūrėti ir išsirinkti daiktus, ku-

rie jiems priklauso.
Apiplėšimuose nukentėję lie

tuviai gali grobį pamatyti nu
ėję į .Brighton Parko nuovadą, 
prie kurios lietuvis šimėnas- 
Simon priklauso.

Spėjama, kad Girdvainis pa
pildė apie 150 apiplėšimų. tJis 
operavo per pusantrų metų. 
Plėšė namus ne vien Brighton 
Parke, bet ir kitose kolonijose, 
kaip pav., Marąuette Park.,

Tetr jis apiplėšė namus lie
tuvių Weber, kurie gyvena ad
resu 6441 S. Kilpatrick avenue 
ir Bogų, prie 72-tros ir Wash- 
tenaw avenue. Tos dvi šeimy
nos pavogtuosius daiktus rado 
pas Girdvainį užtiktam groby j.

Bandydamas sumėtyti pėdsa-, 
kus, jaunasis piktadaris naudo
jo daugybę fiktyvių vardų. 
Kartais vadindavosi John Phi
llips, kartais Jonu Petkum, K. 
Maronu, G. Baker, George Mc- 
Clure ir įvairiais kitais var
dais.

Jis yra žinomas prokuratūrai 
kaipo kriminalistas. Buvo, nu
teistas du kartu kalėj iman me
tams laiko, o vieną kartą 50 
dienų. Jį iš nelaisvės paliuosa- 
viisi parolių taryba.

Meras Kelly sveikina chicagiečius 
su Kalėdomis

“Krautuvėse, gatvėj ir vi
sur kur einu, matau Kalėdų 
ūpą čia Chicagoj”, sako me
ras Edward J.’ Kelly. “Man at- 

-rodo^ kad Kalėdos -ynu vienas, 
kilčiausių įvykių metuose — 
laikas kai Visi mes stengiamės 
suteikti laimės kitiems.

Pataria Sumažinti 
Mokyklų Biudžetą

NAUJIENOS, CJiicago, UI
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Chicagos mokyklų 
paruošė biudžetą 1937 me
tams. Biudžetas reikalauja 
$57,506,100. Iš tų sumų yra 
nužiūrėta $45,700,000 apšvietos1 
reikalams, o $11,806,100 sta
tybos fdndui. Douglas Suther- 
land Civic Federation ir Bu<- 
reau of Public Efficiency se
kretorius, įspėja apšvietos ta
rybą apkapoti žymiai biudžetą, 
ba, girdi, noras gauti iš žmo
nių daugiau pinigų gali pri
vesti prie to, kad žmonės 
atsisakys duoti pinigų.

taryba

1 vice-pirmininkas, 
vice-pirmininkas, F. 
kasieriu's, Jack L. 
iždo raštininkas,

ne
neš 
val-

1 valan-

progra-

Šįvakar nuo 12 iki 
dos/eiš labai, puikus Kalėdų 
Šventėms pritaikintas 
mas. Dalyvauja pasižymėję ar
tistai: Grenadierių Trio, art. 
Jack Sarsevičius, vįrtuazas Mi-

♦ • Į J ‘ "■ e

kas Petrose'vičius, akordionis- 
tas Leonardas Siminas. Beto,> 
bus linkėjimai nuo Chicagos 
Parkų Distrikto atstovo Mr. 
Wm. JM. Collins, teisėjo John 
T. Zurio, Justino Mackevičiaus,s 
Frarik Woidat, John Ęudeikio,

I į . 1 N“ . .

Jack Stavely, ir kitų. Progra
mą duoda Šaltina iero Radio 
Agentūra, ją ves pranešėjas p. 
Povilas Šaltimieras. '

Tad, belaukdami Kalėdų Dė
duko atsisukite radio ir pasi
klausykite iš WGES (1060 Ę) 
to reto programo. — Rep.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PASELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas. 4300 
W. End Avė.: nut. rašt. M. Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.: 
iin. j’ašt. Chąs. Katala. 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
8508 Gunderson Avė., Beirwy<i, 
III.; kasos globjai: V. Manikas. M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 8812 yi, 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldienį Lawler Hali. 3929 West 
Madison St.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAS. IR PAS, Kliubo Valdyba 
1936 metams: 'A. Walskis, pinų., 
3341 Eyergreen Avė., Tel« Belmont 
7678; A. Lungevįčius. pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel,, Hum-

1
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Business Chances
Pardavimui Bizniai r

PARDAVIMUI Taverna prie vie
no iš- didžiausio judėjimo kampų 
South Sidėje. Ateikite persitikrinti, 
ęarduosiu pigiai. 1205 West 63rd St.IŠPARDUODAME BARU FIKČE

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Štoru fikčerius dėl 
bile kurio bizuid1 įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash ______ _ _ ___ _  ______ _
arba ant išmokėjimo. Pamatykite arba prįimsįu pusininką, pigiai. Biznius pirm negu pirksit® Kitur. 1 ....... ....

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET. 

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

boldt 3245į M. Chepuį, nut. rašt., jušies stogus, taipgi dirbame blėtiesL.uiPkambariai ant vietos 'Biznis 
^U8< U’ngV°S ,Š,yg0S’ 161 pwi- ‘biznuos 1637

N. Kedzie Blvd., Tel. Spaulding 
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.;
J, Raila, kasierius. 4839 Winnemac
Avė., Tel., Avenue 1736; J, Mila- 
ševičia, marš., 2750 N.' Neva. Avė., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebedkis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė. .
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

pirma ketvirtadieni. 2007 North Avė. 
ant antrų lubu 8 vai. vakare.

' ■ / " •

Jau j am a.
BRIDGEPORT ROOFING CO. 

8216 So. Halsted St. 
Victory 4965

Mezgimo Dirbtuvės
________—Knitting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich

504 WEST 33-RD STREET 
Telefonas Victory 8486 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

ČIA PASIDARO laime i trumpą 
laiką. Priverstas parduoti dėl ligos 
grosernę ir mėsos marketą, staką, 
fikčerius (budinką kaip panorėsit). 
Puiki vieta. Arti Marquette Parko. 
Kreiptos. 2532 W. 63rd St., Hem- 
lock 8300.

mas pasieks kiekvienų musų 
miesto kampelį.

“Kaip Chicagos meras aš 
esu giliai dėkingas už šį skai-

gingas miestas; Musų jaus
mas, kad mes esame visi kai
mynai, niekuomet nebuvo taip 
aiškiai parodytas, kaip šį šven
čių sezoną? .f

“Ne stebėtina todėl, 1 kad 
man yra didžiausias malonu
mas išreikšti sveikinimus per 
Naujienas visiems Chicagos 
piliečiams, ir musų bernai
čiams ir mergaitėms aš veliju

“Aš esu giliai laimingas, kad 
stebėtinu Chicagos piliečių ko- 
operavimu tūkstančiai nelai
mingų bernaičių ir mergaičių 
gaus drabužių iš Chicago’s 
Own Christmas Benefit. Dėka 
geraširdžių pastangų daugybės 
privačių organizacijų džiaugs-Linksmų Kalėdų”.

Kai Kas iš Chicagos 
Praeities

Meras Edward J. Kelly pa
duoda informacijų apie trečių 
Chicagos merą, būtent Benja- 
min Wright Rymondą.

Benjamin Wright Raymond 
tapo išrinktas trečias ir šeštas

jaunu LIETUVIU AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. v Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: ;J. Rūta — pirmininku. 
3267 S-. ^Halsted St.; P. Kilius — 
pagelbihihku, 8347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia. >— nut, rašt.,, 3220 
S. Unioh Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Dulevičia — .kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas -r- kasierius, 
3200 S.» Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Saęya- 
inento Ave.'j F. Kuncevičia —- ka- 

. sos > globėjas, ’3201 Laive Avė.; K.
Valaitis — įlgOnių lankytojas, 
3306 S. Union Avė, .>
Suširinkimai ivvksta kas mėnesio 

pirma penktadieni 7:30 vai. vąkąrę 
Lietuvių Auditorijoje, 8133 South 
Halsted St. . .

g LINKSMŲ KALĖDŲ IR j 
| LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ’ 
m Visiems Savo Koštame- 
» riams, Draugams ir Pa-
S zįstamiems Širdingai , 
į Linki
S *

| Juozas Balsevicis
S Hardware, Paints, Gils, 

GlasSf Varnishes and 
Plūmbing Šupplies

g 2325 S. Hoyne Avė.
K Pilone Canal 6850 

CHICAGO, ILL.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

INTELIGENTIŠKA namų prižiū
rėtoja gydytojo, namams — leng
vas namų darbas, paprastas viri-i - ------- - i
maSį šeima iš 4. nuolatinė. $30 iki |hri* parduosiu 
$35 per mėnesį. 

Midway 5952.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo, būti, savas kambarys Pfs.’ ” J1 P”
—$7.00, nuolatinė. Pensacola 2499. giah Geras b*zn*s- 3901 Archer,

REIKALINGA 2 patyrusios ino- LoiT^VERNA pardavimui 
tervs nrie skirstvmo skuduru Ne- ^rie aarU laines. Labai pigiai patyruE neatšaukite I*350 00- 749 31st St-

1214 N. Leavitt St.

Gruodžio 20 dieną įvyko 
Wardo Reguliaraus Pemokratų 
Kliubo metinis susirinkimas. 
Buvo perrinkta valdyba 1937 
metams. Valdyboj dabar yra 
Dr. J. P. Poška, pirmininkas, 
J. Lenkart 
J. JaCka 2 
Druktainis 
Juozaitis
John P. Stankowicz sekretoriiis, 
C. Zekas legalis patarėjas, J. 
Dauginis maršalka.

Atsisakius p. šaltimierui 
nuo sekretoriaus darbo, klid- 
bas prarado gabų ir darbštų 
valdybos narį, bet yra pasiti- 
kipia; kad p. šaltimieras daly
vaus darbuose gelbėdamas 
kliubui per radio savo progra- 
muose, o taipgi kaip ekzeku- 
tyvės komisijos narys.

Nors ateinantys metai 
bus triukšmingi politikoj, 
nebus rinkimų, bet nauja
dyba yra ‘pasiryžusi energingai 
dirbti suorganizavimui . stip
raus politinio kliubo, kad atė
jus rinkimams mes lietuviai 
būtumėm pilnai prisirengę. 1

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kas trečias sekmadienis 
kiekvieno mėnesio bažnytinėj 
svetainėj,, .prie 68, gątvės ir 

nės gali 'įstoti į kliubą arba 
kreiptis bile reikalu4.

Nors kliubas yra už vardytas 
“13th Ward Club”, bet į jį ga
li įstoti kiekvienas : lifetuvis, 
net jeigu gyvena ir kituose 
miesto warduose. }

Kliubo raštinė dabar bus
naujai . išrinkto sekretoriaus 
namuose adresu 6112 So. Ko- 

avenue, telefonas'mensky
GrovehilĮ 1965.

—John Stankowicz, šefe.

LIETUVA BENO valdyba 1986 rū.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.: F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco; Avė.: J. Bala- 
kas, nut. rašt., J432 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K.? Philips, turto rašto 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 3461 IĮ S. >, Morgan St.; 
Eris ReksniS. 445S1 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L.: Jesęvičia, kasos 
globėjas; 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka. 3323 So. 
Morgan St.;•.„Kr Philips, lyderis,

1525 So? 511 Aye. v Cicero,. PI,
.......................   "r »■ ? ■■—»» ** II* —» IIf»

Nė laiko, nė pinigo ir nė 
pastangų nepaisoma, saugo
jau t heįkąįnuojamą Old 
Golds Cigaretų labiaū-sll- 
švelnintų šviežumų.
, -a— . ................... .... ............

Visiems Linksmų Kalėdų ir |
Laimingų Naujų Metų i 

| Širdingai Linki |

G.BENOSIUS i

.. . . | ' !' į » » 1

IEŠKAU partnerio arba parduodu 
visą Taverną — kampinė vieta. Biz
nis gerai eina — vienai moteriai 
sunku apsidirbti.

959 West 71st St. •

REG. APTIEKORIUS 
2612 W. 71st St. 

Plidnę^Jtepublic 10255
CHICAGO, ILL. ■■

Rymondo pirmuoju terminu 
patvinys nunešė tiltą pastaty
tą Dearborn gatvėj per Chica- 
goą MPę* Heliai pastatypio nau
jo tilto toj pačioj gatvėj pasi
reiškė daug širdgėlos tarp va
dinamos nonthsides ir southsi- 
dės gyventojų. Southsidiečiai 
buvo priešingi tiltui.

Rymondui esant meru pra-

Lietuvių Tautinės
PARAPIJOS NARIAI .RENGIA 
PASILINKSMINIMO VAKARĄ, 
.. . ... Gruodžię , 25 >d., 1936 s * 
Parapijos Svet^, 35 gatvės ir

Union Avd., ^Pradžia 7 vai. vak.
Kviečia , Klebonas n<. , n ’

. S. LINKUS ir Kojntyetaą.

t

1
tJ¥ba Flower Shopp&
Gėlės Myliu tiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— į

4180 Archer Avenue

Chicagos meras. Pirmain fermi- platinta State gatvė. Vietoj 60 
pėdų, ji padaryta 120 pėdų plo
čio tuose blokuose, kurie da
bar yra tarp upės ir Madison 
gatvės. Dar jam esant mėru pa
statyta vadinamas marketo tro- 
besis. ‘Pastatyta jis pačiame 
State gatves centre, tarp upės 
ir Randolph gatvės, ir jo pasta
tymas kaštavo $850!

Rymond buvo išrinktas al- 
demianu 1847 metais, jis mirė 
balandžio 6 d., 1883 m.

nui jis buvo išrinktas kovo 5 
dieną, 1839 metų, antram ter
minui — kovo 8 dieną, 1842 m.

Rymond gimė miestely 
Rome, Oneida kauntėje, NeW 
Yorko valstijoj, birželio 15 d., 
1801 m. Atvyko i Chicagą 1836 
metais. Mieste Elgin jis įrengė 
pirmą Illinois valstijoj vilnų fa
briką. Taipjau buvo vienas įs
teigėjų laikrodžių dirbtuvės El- 
gine. .

Jam esant Chicagos meru 
pirmą terminą, miestą ištiko 
pirmasis didelis gaisras, kuris 
nusiavė septynioliką trobesių, 
žalos turtui šis gaisras padarė 
apie $65,000. Tą patį metą Chi- 
cagoj pasirodė pirmas dienraš
tis,. būtent The Chicago Ameri
can.

Praėjusį sekmadienį 
ham Community Hali patalpose 
moterų demokratų kliubas, ku
rio. prezidentas yra Mrs. Lyons, 
surengė vaikams Kalėdų eglaitę. 
Visi buvo apdovanoti įvairio
mis dovanomis. Teko pastebėti 
paren^imė ir lietuvių, būtent 
ponią Murašką.

’ H*
šie draugai yra ligoniai nifO; 

pirmūdienio, gruodžio ;2Į. dįė^; 
nos: Mykolas Šikšna, 4708 W. 
12 PI. Jis turi pirštą hų'piaū- 
tą. Jonas Valaitis buvo užgau
tas automobilio nelaimėje. • ■

ISr •

^Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų koštu-

| meriams ir ^pažgstamiems
! . Itnki ,

Btuačiam GBle* Telecrtma 1 ViMM 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bahkietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St 
Tel. BOUlevard 7814

• * I '-.t \ "■ ?•» ..' p

drabužių valy toj as.

2555 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 1310

Žagariečių Kliubo priešmptinis susirinkimas z įvyks sekmadienį, 
gruodžio 27 d. Yuškos safejė, 2417 W. 43 gt., 1 vai. p. p. 
Visi nariai privalo būti, nes bus ateinančių metų valdybos 

» rinkimas ir kiti svarbus reikalai svarstytu
Š. Anibiozaitė, sekr.

Praėjusi pirmadienį, tik per 
vieną dienų, Chicagos paštas 
išdalino adresatams 13,455,773 
laiškus ir atvirutes ir 165,000 
maišų, yaįįpairio parcel post. 
Antradienį j iems teko išdalinti 
dar didesnis Ihiškų ir parcel 
post siuntinių kiekis.

DIDELĖS PAŽINTYS į ;
(), aš Čia pulke turiu dide

les pažintis —- giriasi naujokas 
draugui. Tik pamanyk—mu
sų burininkas man gerai pažįs
tamas — iš musų kaimo, gran
dinis
šerį Magdutę, o viršila —- tėvo, 

: dėdė.

ANGLYS! 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4 75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

POVILAS BALTRIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 22 d., 4:30 vai. vak., 
1936 m., sulaukęs 59 metų 
amž., gimęs Kupiškio parap., 
Keginių kaime.

> Amerikoj išgyveno 30 metų.- į
<•. . .

Paliko didėliame ' nubudime 
sesers .dukterį Marijoną Kriau
čiūnienę, draugą Kazimierą 
Vaitiekūną ir jo žmoną Tek
lę, Stelą ir Antaną Pauzevi- 
čius ir jų vaikus.

Kūnas Ipašarvotas randaši . 
Juozapo Ęudeikio koplyčioje, 
5340 So, jAedzię Avė. Laidotu- ; 
vės įvyks Šeštadienį, Gruodžio 
26 dieną, 1:30 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines*

Visi A. A. Povilo Baltriuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
' Nubudę liekame,

Sesers duktė ir draugai.
Patarnauja laid. dir. Juozapas 
Eudeikis ir tėvas, tel. Repub- - 
be 8340.

J'

PADĖKAVONĖ

PETRONĖLĖ LIEPA
Ir . ' ' . .

tapokuri mirė‘Gruodžio 13 dieną, 1936 metais* ir palaidota 
Gruodžio 18, įo dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilusi ir negalėdama atsidėkavoti tiems, kurie suteikė jai paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes ateitiJąųii ir apgailėdami jos prasišąlinimą iš musų tarpo, 
ręIŠkianie giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse Žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame kunigui Petraus
kui.. ktm. Valančiui ir kun. Bartkui, kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas., už jos sielą, vargonininkui Pociui, dėkavojame graboriui 
S. P. Mažeikai, kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją j amžinastj, o mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius; dėkavojame šventų Mišių aukautojams ir 
g.ėlių aukautojams ir, pagalios dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima motinėle sako- 

,me: ilsėkis šaltoj žemėje. ,< . . ■ I
Duktė ir Sunai.

tį- at

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkSj, renda pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.
n t ^«T^0O1 SQ.jd ęarpenter St

RENDON TAVERNA geroj vie
toj, renda pigi, biznis išdirbtas per 
daug metų. Viską patirsite - ant vię- 
tos. S. Kely, 4843 W. 14th St., Cice- 
rp. Iii. . : - ' . - - i..

z Real Estatė For Sale
Namai-žemė Pardavtaral

PARSIDUODA .2 flatų, po . 4 ka
mbarius, ant cencrete pamato, me
dinis Marųuette Parke ant Artė- 
sian Avė. Kaina $8250.00, 500 arba 
daugiau reikia cash, o kitus kaip 
rendą. Taipgi ant tos pačios gatvės 
mūrinis namas 4 kambarių apšildo
mas $2150.00.

KAZYS URNIKIS 
4708 So. Western Avenue

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro , namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo, par
siduoda už $4,700, Taipgi didelis 
pasirinkimas kilų bargenų.

7. S. MICKEVICE. and CO. 
6816 So. VVestern Ave^ 

z Hemlock 0800

PRANCIŠKA MIKUTIENĖ 
po tėvais Martišiutė 

Persiskyrė su. Šiuo pasauliu 
Gruodžio 22 d., ; 11:10 vai. ry
to, 1936 m., sulaukus pusės , 
amžiaus, gimus Tauragės aps., 
Eržvilkio parap., Paškėnių 
kairųe.
. Amerikoj > išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Jeronimą, dukterį Stanis
lovą; ir 2 sunu Vladislovą ir 
FranciŠkų ir žentą Howard 
Tevis ir 2 marčias Alice ir 
Nelhe ir 3-anukus Izidorių ir 
Povilą ir Loretta ir 2 seseris , 
Eleną ir Antonihą ir broli An
taną Martišių ir pusseserę An
toniją Dapkienę ir daug kitų 
giminių.

Kanas pašarvotas 5016 W. 
18th St., Cicero, III.
laidotuvės jvyks šešt., Gruo

džio 26 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Pranciškos Miku- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą jr atsisveikinimą.

Ntiliudę liekame, 
Vyras, dukteiys,' brolis, mar
čios, žentai ir kitos giminės.

Patarhauįa laid. dir. J. F. 
Eudeikis, |el.j Yards 1741.

Paškėnių

GARSfNMTES 
NAUJIENOSE

KAS ką turite mainyti: Storą, 8 
flatai mūrinis namas, tinkamas dėl 
saliuno ar restauranto, randasi prie 
didelių dirbtuvių.. Kainavo $13500, 
dabar parsiduoda už $4500.00 arba 
išsimaino ant privatiškp namo. Nė
ra morgičiaus.. Kreipkitės vėlai va
karais. 6555 So. Kedzie Ava.

GrovehilĮ 0306.

AKERIS ŽEMĖS ir muro namus, 
gražus sodnas—galima laikyti kar
vių, arti Steger, Ill|npis. .* Pasiduo
da pigiai, galima mainyti, f, 
Stankowicz, 4559 Sq. Paulina St.

. Grovęhill

i

SMULKIUS

Pardavimus 
Pirkimtis

PR
TELEFONt

Garsintiš < 
Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TUUJAO

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo-
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PLIENO KOVA CHICAGOS SRITY

tarpe Chicagos srity— 
Hammonde, East Chi- 
South Chicagoj — bu- 

priruošimas pozicijų, 
organizatoriai verbavo

mė-
dar-

Iki šiol, galima sakyti, or- cagų, ir kitas metropolinės Chi- 
ganizacinis vajus plieno darbi
ninkų 
Gary, 
cagoj, 
vo tik 
Unijų
pritarėjus lankydami darbinin
kų namu'j, dalindami unijinę 
literatūrų, informuodami pla
čiąja visuomenę apie darbo 
sųlygas plieno lauke.

Samdytojai, savo keliu, 
gino glostyti ir raminti
bininkus per kompanijų unijų 
komitetus ir pakėlimu algų.

Atrodo betgi, kad vien glo-1 
stymu plieno kompanijoms ne
siseka organizacinį vajų sulai
kyti ir jos numato ir rengia
si, kaip amerikonai sako, prie, 
show down; rengiasi griežtam 
mūšiui, rengiasi karui.

Ir vienas to rengimosi žen
klų yra šiomis dienomis su
šauktas Gary piliečių mitingas. 
Sušaukė jį John II. Stevens, 
Carnegie-Illinois Steel Compa- 
ny industrinių santykių direk
torius. Mitingui arba pietums, 
kaip jis pavadinta spaudoj, pa
kviesti buvo Lyons, Rotary, 
Kiwanis ir kitokių kliubų ir 
organizacijų nariai ir nares— 
typiški miesto biznierių ir bal- 
takalnierių atstovai.

Walter H. Hadley, Carnegie- 
Illinois dirbtuvių Gary mieste 
generalis superintendentas, 
įspėjo susirinkusius, kad da
bartinis plieno darbininkų or
ganizacinis vajus einųs prie to
kių pat įvykių, kokie buvo 1919 
metais — prie karo 
prie nitostolių miesto 
ir tp. Tai yra aiškus 
kimas, kad kompanija
nepasiduosianti, kad ji grieb
sis visų priemonių, kokias tik 
galės kovai pavartoti.

Antrų vertus, plieno ..dųrbi- 
ninkų organizacinis komitetas 
su 1937 metų pradžia, kaip 
vienos ir kitos žinios rodo, 

planuoja išvystyti smarkesnį, 
griežtesnį organizavimo darbų 
negu iki šiol — ir, jei reika
las bus, eiti prie Show Down.

Tas show down, jei prie jo 
prieis, tenka manyti, palies ne
tik Gary, bet ir East Chicagų,
ir Hammondų, ir South Chi- pagerinti kai kuriuos produk-

stovio, 
bizniui 
pareiš- 
lengvai

cagos vietas.
- Vp.

Antanas G. Kartanas

Laboratoriją

Širdingai ačiū Seno 
iŠ Petro parės renge'-

tus, kurie dabar yra rinkoje, 
p. Kartanas daro studijas ir 
bandymus. Jis 
siskaitęs kosmetikų 
ir retas tiek galėtų pasakyti 
apie pudrus ir kremus, kiek 
jis. ' . 1

P-s Kartanas yra vedęs ir 
turi dvi dukteris, Rūta ir Ven
ta,. Rūta netrukus baigs YMCA 
kolegijų, kur pavyzdingai mo
kinasi. Venta tebelanko high-. 
school.

Venta be to, yra ir “Litua- 
nicds II’’ krikšto motina. P-s 
Kartanas buvo antrojo - skridi
mo pirmininkas.

Gamina pudrus, kremus ir ki 
tokius “grožio” reikmenis

KETVERGE—MAKALAI

A. G. Kartanas
Jei skaitytojai kuomet nors 

teks pasipirkti dėžutę pu'dro 
ar kremo, ant kurio gražiomis 
raidėmis bus išpieštas parašas, 
“Nida”, tai lai jie žino, kad 
tai yra lietuviškas produktas, 
pagamintas lietuvio laboratori
joje.

“Nida” — yra vardas, kurį 
vaistininkas, Antanas Gi. Kar
tanas, pasirinko savo gamybos 
kosmetikams. Tam tikslui jis 
pasirinko ir firmos vardų, “Ni
da Laboratories”, kurios var
du kosmetikus platins.

Tarp Nida Laboratorijos 
produktų , yra pudrai, kremai, 
įvairus “lotions”, “lipstikai” ir 
kiti kosmetikai, kuriuos mote
riškės naudoja save pagrųžin- 
damos.

A. G. Kartanas užlaiko vai
stinę adresu, 2557 West 69th 
Street, kur įsitaisė specialius 
įrengimus kosmetikų gamy
bai.

Stengdaipasis patobulinti ir

* Specialus Budriko radio va
landos programas Kūčių vaka
rų, tai yra ketvirtadienį^ iš sto
ties WHFC., nito 7 iki 8 vai., 
bus labai gražus ir/ įdomus. 
Tai bus Kalėdų pasitikimo 
programas, kuriame dalyvaus 
žymus radio artistai, daininin
kai,- be to, palinksmins jus ir 
Makalai, kurie įdomiai drama
tizuos Kūčių pokilį. Taigi ne
pamirškite šio programo laiko. 
Dar tenka priminti, kad sek
madieninė Budriko radio va
landa iš stoties WCFL nuo 7 
iki 8 val./ vak. ypatingai pa
ruošta kalėdiniu! klausytojų 
upu’i. Joje dalyvaus padidinta 
simfoninė radio orkestrą, žy
mus > solistai ir Makalai. Pro
gramo leidėjas ir vedėjas yra 
Juozas Budrikas.

0 Say Can You Sing
*—_—,------- >

O Say Can You Sing? — to
kiu vardu pavadinta didžiulė 
Federalio Teatro scenos pro? 
dukcija jau eina Great North
ern teatre. Tai yra, galinta sa
kyti, sezono vįpįs muzikalių 
komedijų .eilėj. >

Ryšy su pastatymu šio vei
kalo Chicagos muzikos krautu
vėse pradėta reikalauti dainų, 
kurių jos; neturėjo. Pasirodė, 
jogei lankiusiai produkcijų pub
likai kai kurios dainos taip pa
tiko, kad daugelis mėgina įsi
gyti girdėtas šiame parengime 
melodijas asmeniškai savasčiai.

jams ir rėmėjams
' . y j.-. ...'1

Man nežinant, mano artimi į 
draugai pp. Cukur, 732 West 
CermAk Jtpad, ir p. Yuška, 
2417 Węsį|^d Street, pasita
rę sumanė Senam Petrui sud
rengti parę; į Kaip sumanyta, 
taip ir pada^yt^ P-nąs Yuška’ 
davė veltui ;sįV<| Hollywood sa
lę įr bilietus padarė, o ponia 
Vera Cukttrjsuorganizavo rin
kėjas ir leidosi, j darbų.

HMRinkėjos-; buyo. šios: ponia 
Vera Cukur, ponia Anna Stur- 
mienė, 2462 Bliie Island Avė. 
tąverno , savininkė, ponia Vera 
Kasiulięnė, 3051 So. Talman 
Avė., De; Sotp ir Plymouth au
tomobilių pardavėjo žmona, po
nia Vera . Kįsitiaūskienė, 3364 
So. Halsted Street, ponia An
na Ddwginj 6108 So. State St„ 
ponia Lina Ą0am^, 6038 So. La 
Šalie St., ir poma Marie Pet
rauskienėj 6108 So. State St.

Valgius supirko ir pagamino 
ir darbihinkĮiįf suorganizavo 
ponia Anna Dowgin. Dirbo šie: 
ponia V. Cuku(r>i ponia A. Dow- 
gin, ponia L. Adams, ponia M. 
Petrauskienė, ponia A. Puro- 
nienė, ponia L. Shimkiene.; 
.prie tikietų dirbo Fr. Bružas, 
prie drabužių Ray Vistart ir 
Joe Bružas; ženklelius prisegto
jo p-lė Aldona Cukur; už baro 
dirbo p. Puniška ir Wm. A- 
dams. x

Nesitikėjau, kad 
svečių atšilankyitų, 
lankė. Svečiai užpildė Hollywo.od 
svetainę, o dar daugelis nebuvo 
dėl tūlų priežasčių.

Kaip visopĮ^ rengėjoms, taip 
visiems rėmėjams už taip skait
lingų atsilankymų ir suteikimų 
tokios gražios" dovanos tariu 
širdingai O ; ,

\ s ‘ • —Senas Petras.

Santa Glaus Ciceroje t 
ir Kalėdų Linkėjimai 
/ •—?——

CICERO. —- Anstyvas “Santa 
Claus” garnio pavidale šiomis 
dienomis atnešė M, Račkaus
kams, 1526 S. 49th avenue, 
gražų sūnų. Tai . brangi Kalėdų 
dovana ir pp. Račkauskai labai 
patenkinti. Mat, tai antras jų 
įpėdinis. Partneris. bučernėje, 
V* Vardfciukevičia, 1536 South 
49th avenue, truputį pavydi, 
mat teturi vienų dukrelę. /

švenčių proga aš reiškiu šir
dingiausius linkėjimus visai 
kolonijai: draugijų, kliubų na
riams, ypatingai “Naujienų” 
skaitytojams.. Prašau visų rem
ti /‘Naujienas”, nęs per Jas ga
lima pasiekti visų pasaulį, o 
musų lietuviai, kaip tik ir iš
sisklaidę po visų pasaulį. tt

Tad; bukite visi linksmi su
laukę Kalėdų ir geromis vilti
mis laukime naujų 19Š7 metų.

“N.” Rašė jas.

Iš Chicagos Pašto 
Darbuotės 1936 m.

/

tiek daug 
kiek atsi-

Pražuvo Nurse
■ ' .fc ■ Į ■ ■

. ■ ■■ • ‘ 7 ■ ■
Miss Irene B^icker 40 metų, 

1306. Oak , av^e, Evanston, 
praėjusi šeštądiepį apleido na
mus ir jau nebegrįžo. Policija 
ieško jos. ,rj

■ lį.,, ../.A , ' ITT .ų... ,, ;.IH ;

Garsinkife“N-nose”

Chicagos pašto viršininkas 
’Ernest J. Kruetgen šiomis die
nomis išleib pranešimų apie jo. 
vadovaujamos įstaigos darbuo
tę 1936 metais. Pranešimas,ro
do padidėjusį šiemet pašto biz
nį. , •
, 1935 metais Chicagos paštas 
turėjo pajamų $48,545,832.53. 
O 1936 metais pašto pajamos 
siekė; $54,000,000.) Tatai reiškią, 
padidėjimų 11.23 nuošimčių.

Kartu su reguliariu savo biz
niu Chicagos paštas 1936 me
tais dar atliko Adjusted Service 
Bond paskirstymų; šis darbas 
lietė paskirstymų sumos $81,- 
682,950. Be to, paštas pardavė 
86,096 Jungtinių Valstijų tau
pymo boi^us ir paruošė Socialio 
Saugumo . Tarybos formas, iš
siuntinėjo jas samdytojams įr 
darbininkams, surinko ir sužy
mėjo; viso tokių formų perleis
ta per pašto darbininkų ran
kas 2, 400,000.

šiemet pašto taupymo depo- 
zitorių skaičius buvo 220,500; jų 
depozitų suma siekė $97,997,- 
.000.00.

Pagerėjimas stakų, Bonų ir 
bankų biznio, sako pranešimas,

Ketvirtadienis, gr. 24, 1936 ——T             ! - ■■■ui"     U.'   N     — j 
galima pastebėti iš didesnio metų daly bus užbaigta staty

ti dar trys pašto trobesiai; jų 
pastatymas kaštuos $508,692.

Naujų pašto skyrių atidary
ta 1936 metais 10; 1937 metais 
dar bus atidaryta trys; dėliai 
to, kad valdžia įrengė savas 
stotis, likviduota šešios seno
sios.

c [ skaičiaus registruotų siuntinių.
Registruotų 
skaičius 1936 metais siekė 7,- 
802,240; o 1935 metais tos rū
šies siuntinių skaičius siekė tik 
6,842,567.

Biznio atgijimų rodo ir kito
kių siuntinių padidėjimas. Pa
vyzdžiui, išsiųsta pirmos kla
sės ir cirkuliorių (laiškų) 1935 
metais 1,216,162,226, o 1936 m. 
— 1,561,013,967. Vadinamų par- 
cel post maišų išsiųsta 13,802,- 
544, o 1936 metais — 16,689,- 
601.

Chicagoj adresatams laiška
nešiai pristatė 1935 metais 1,- 
468,030,000. Panašiai padidėjo 
pristatymas chičagiečiams ir 
kitų pašto siuntinių rūšių.

Dėliai to, kad 1935 metais 
išleistas įstatymas sutrumpino 
pašto darbininkų laikų iki 40 
valandų savaitėj ir dėliai pašto 
biznio padidėjimo laikotarpy 
1935-1936 metų, skaičius Chica-r 
gos pašto darbininkų padidinta 
1,175.

1936 metais Chicagoj pasta
tyta naujų pašto trobesių už 
$1,144,144. ši nauja statyba su
taupys mokėjimų rendų suma 
$92,000 metams. Pirrųoj 1937 jomis.

pašto siuntinių

Didžiulis pašto skyrius, ku
riam statoma trobėsis Halsted 
gatvėj, prie stokjardų, bus ati
darytas sausio 28 d. 1937 m.

Mirė Florsheims, Če- 
rerykų Firmos Galva

Antradieny, gruodžio 22 d., 
Kalifornijoj mirė Milton S. 
Florsheim 68 metų, žinomos 
Florsheim Shoe kompanijos di
rektorių tarybos pirmininkas.

NETROŠKO GAZO DUJOMIS

Earl Brown 23 metų, 3550 
West 65 street, taisė automo
bilį garaže, kurs randasi prie 
namų. Jis laikė garažo duris 
uždarytas ir nutroško gazo du-

I:
k

g

NAUJŲ METŲ 
LINKĖJIMAI

• "» , į -I, .................

Naujienose jūsų giminėms ir draugams 
priduos drąsos ir energijos grumtis su 
gyvenimo aplinkybėmis.
PADIDINTA NAUJŲ METŲ LAIDA 
IŠEIS KETVIRTADIENI, GRUODŽIO 

31, 1936;

4

Anglijos Bažnyčia Prieš Karalių - Kuboje Neramu

Hbnmana Timeche (glėbyje)TIKRI AMERIKIEČIAI
ir Oujahonow Timeche yra tikri amerikiečiai. Jie yra pir
mųjų Amerikos gyventojų, indėnų vaikai. Jie pozuoja si

♦
artiste, Phyllis Dobson, su kurie vaidins filmuose.

, Naujienų-Acme Photo

KUBOJE
derico Bru, kuris užims pre
zidento vietų, jei Gomez 
bus prašalintas, (žiu, žinių 
1-mam). ’

- Garsi keliautoja, Mrs. William 
gyvunu, kurį pagavę tolimuose.

Yrą labai piktas. Sve-

TEBEATAKUOJA KARALIŲ. — Anglijos bažnyčia at
kakliai atakuoja buvusį Anglijos karalių, Edwardų VIII. 
Nori nužeminti jį visuomenės akyse. Paveiksle, York ar- 
chivyskupas su žmona. Jis parašė karalių labai diskredi
tuojantį straipsnį, kuris iššaukė pasipiktinimų Anglijoje.

Naujienų-Acme Photo

KEISTAS ATĖJŪNAS. 
Harkness Jr., su keistu 
rytuose. Gyvūnas vadinusi “Panda 
ria'apie 10 svarų, bet pilnai užaugęs svers apie 200 sv.

Naujienų-Acme Photo

K . .



Antra Dalis
—-VOL. XXIII Kaina 3c

t

I- J >'ll j

istąhtį metų

t

kam j širdj
4 • . ■

KALĖDŲ KAUKĖ

£ laimei, kiek viena gruodžio mene-
. - - .' ‘v F1 ‘ 1

pagamintus vhlgiub paginant; V.,«"i

<*K \

ir kloniai

t mergužės

» *. -t- ■ <

i* ■ *

Liko Nerėdyta

liukai

irt.ĮMfr. iiihdtaaąn.ĮMi*..—liio . »w.*« .rMIįi «>■■*. ryiittt j*ĮĮĮW»Į'1 .... *¥>>■*< -■■ ? *»«Į « ■ ■ *■*■■—   .,, .....»«■■ ,i ■■, |Ml. , » , į,., ,

Chicago, III., Ketvirtadienis, Gruodžio-December 24 d., 1Q36

Part Two į

No. 303

Lietuvos
Kisielius
“Kis kis kisielius, 
Parjos Motiejus 
Ant ranudonos kumelaites...”

Tur būt žinote, kad dar toli 
gražu Kalėdų šventėms neatė
jus, Lietuvos rūpestinga šeimi
ninkė jau padaro gerą avižų at
ranką. Ji kruopščiai ruošiasi iš
virti prieškalėdinį kisielių. Ge
rai avižas išdžiovinusi ne bet 
kam, bet darbščiam darbininkui 
duoda naminėmis girnomis tas 
avižas sumalti. Ir jau švenčių 
išvakarėms atėjus vaiši šeimi
ninkė atsidėjusi verda kisielių. 
Vakare prasideda garbinga va
karienė. čia ne tik kisielius su 
pasaldintu vandeniu valgomas, 
bet dar gaunant sausainių, arba 
tešlainių su aguonų pienu ir ge
ros, šviežios skaniai pagamintos 
žuvies, širdinga Lietuvos šei
mininkė į tokią vakarienę su
kviečia savo gerus kaimynus, 
net ir tokius, su kuriais kar
tais teko susipykti.

. Amžiais piktuoju .nęgyyensi, 
o su kaimynais visaip būva. 
Reikia surasti tokią progą, kad 
ir susipykusiais susitaikinti!

Kisieliaus valgymas geriausia 
tai proga užrūstintą širdį at
leisti.

O, gudri, žvali Lietuvos šei
mininkė. Ji žino, ką ji daro, ir 
kaip elgiasi. Ji santūri ir tauri. 
Jos kuklumas visuomet vieto
je. Ji širdingai vaišins jus ir 
niekuomet nepaklaus ar jums 
skanus valgiai ir ar jie patinka. 
Bet jei ji neišgirs jos/gausiai

tikriausiai nepamirš jums išei
nant atsiprašyti, kad valgis bu
vęs nekoks. O, ji tai gerai įsi- 
dės j galvą. Tokia tai yra lie
tuvaitė šeimininkė: visuomet 
vaiši, svetinga ir linksma! Jei 
kartais jos širdį ir skaudžiai 
kirminas graužia, iš šalies to 
nepastebėsi. Bet kam ji savo

širdies nevarsto!
Kisielius tai papročio valgis. 

Kisielius ne vien tik papročio 
valgis. Į šias vaišes šeimininkė 
kviesdama savo artimus žmones 
mėgina su jais įeiti į širdingus 
ar reikalų santykius. Tai apva
lo stalo diplomatiška vakarie
nė... šios vakarienės metu šei
mininkė perdaug linksmo veido 
neparodys, bet geros nuotaikos 
nepraras ir alkoholiu neduos 
proto svaiginti! Ne, tai vakarie
nė, kurios metu visi svečiai tu
ri būti blaivus.

Tokie gražus Lietuvos kaimo 
papročiai.

Kas nelaukia-Kalėdų švenčių 
išvakario kisieliaus!

Laukia'jo visa šeima, laukia 
jo kaimynai ir jau iš anksto 
teiraujasi, kas ir pas ką bus 
kviečiamas į tas kuklias, bet la
bai reikšmingas vaišes.

Taip, daug gražių Lietuvoje 
papročių yra, bet, deja, štai jie 
nuobradiškai naikinami,..

Lietuvos visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime šitų gra
žių kaimo papročių mes netu
rime. Ir tie, kurie kartais taip 
mėgsta girtis savo širdies kil
numu, girtis žmoniškumu,—la
biausia šitų gerų kaimo papro
čių nekenčia, šios dienos Lietu
vos ^gyvenimo vairuotojai ma
žiausia boja anos apsukrios liek 
tųvaitės šeimininkės; kisįęliidų 
apeigų! 
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• Mes vis vaišinami prastai 
virtu kisielių ir visai ne lietu
viškame skonyje, šventėms be
siartinant štai apdovanoti e&ą- 
me darbo stovyklomis. Anot 
vieno aukšto valdininko kartu 
ir tautos atstovo lupomis ta- 

(Tąsa ant 2^0 pusi.)
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ET KALĖDOS
Per šimtmeti antrą gal tu
Kasmet kasmet Kalėdos
Kasmet pabaigtuvės kasmet krikštynos 
Kasmet—vaikai~kasmeti.

Kaip sniegas užpusto tauri a nusibostą
Rugiai kviečiai aruoduos* 
Tada eglaites tada barškal 1
Varpai—varpai—tada 

šiaurės eglynojuj pakalnės 
šaltai baltai širdyse
Jau taip seneliai jau taip i 
Jau taip—vaikai—jau taip, 

Dangaus pilkumoje žvaigždįyhąs pasėtas 
Augštai žvaigždė! meilužė L 
Naktis raganė širdis užkerėta ' 
Tyli—šventa— naktis £ •

Kur nors Lietuvoje arklys pakinkytas 
Greičiau greičiau rogutės i 
Dzink-dzink skambaliukai dipkt-dinkt ' 
Dzink-dzink—tas pats—(kasmet

Kur nors sniegurėlės mergužės akutės 
Kasmet Kalėdos kasmet ( ....
Dzink-dzink skambaliukai, dii»kt-dinkt jai j širdį 
Dzink-dzink—tas pats—kasmet

Kuč ios ir Kalė dos 
Lietuvoje

i

)

Iš “Kalėdos”,—‘Christmas’
Parašė NORA GUGIS

Parašė N. GUGIS
Jeigu kuomet nors Vaikštinė

ja! gojelyje balsaminių medžių, 
tai be abejonės pastebėjai jau
načių-medžių tylą. Jie, rodos, 
taip i& klausosi. Pastebėjai, ir
gi,-kaip tie senieji aukštieji me
džiai, ypatingai eglės, šnabždą. 
Jos pasakoja apie tą eglę, kuri 
liko nerėdyta. Tai skamba, kaip 
kokia skaudi pasaka, ir tas se
nųjų medžių murmėjimas, se
kant tą pasaką, yra lyg ir kas 
tokio iškilmingo, kas suteikia 
drąsos ir vilties jauniems mede
liams, kurie atydžiai klausosi. 
Kuomet rudens šiltose dienose jų 
kamienus kutena skruzdėlės ir 
kiti vabaliukai, kuomet sakai y-
ra šilti ir smalingi jų gyslose ir 
visa aikštė kvepia saldžiai, 
snaudtflingai ir liūdnai, ir kiet- 
medžiai dabinas ir girias savo 
lapų spalvingumu, kurį jie grei
tu laiku pasauliui rodyti, ne vie
nas visada žaliuojąs medis tuo- 
mi džiaugiasi.

Visos jaunos eglaitės, kaip vi
si žino iš tos Hans Andersen’o 
pasakos, svajoja kada nors bū
ti Kalėilų Eglaitėmis. Jos sva
joja t apie tai taip, kaip jaunos 
mergaitės svajoja būti nuotako
mis, arba kaip jaunas poetas 
trokšta, kad jo eilėraščiai butų 
išleisti. 5u paveikslu to skaus
mo ir gražumo savo akyse, jos 
kantriai pergyvena kirvio aštrų 
gylį - ir tas ilgas valanda^ tayo- 
rinio vagono kamšaty. Bet, ne-

sį yra nukirsta daugiau medžių 
negu kad Kalėdoms reikalinga.

ši yra pasaka, kurią nieks, net 
nė Hans Andersen’as, nepamanė

'i;*vKalėdų
Eglaitė

EI KALĖDA, KALĖDA, DABAR MUMS
•.*'•' . • . ' ' • % ’ , I 'I . t ■. . ■ •

NEBE BĖDA

aprašyti.
šios pasakos eglė niekados ne

turėjo būti nukirs ta. Ir ji nebū
tų buvuSsi nukirsta, bet tamsa 
pradėjo klotį Vermont valstijos 
girias, ir vyras su kirviu sakė 
sau, “Dai4 tik vieną.” Kirsti jau
nus medžius, su aštriu, gražiai

eini tolyn ir tolyn; tame yra 
kąip ir skaudus malonumas. Ge
ležtėj pereina per minkštą me
dį si? vienu švilpiančiu kirčiu Ir 
Šakos leidžias Žemyn švelniai 
šlamštelėjusios.

Ji buvo puiki, ražiai išaugu
si eglaitė, bet savo amžiui per 
augšta. šakos buvo kaip ir per 
šiukščios, ne taip pilnos. Jeigu 
jinai butų tenai palikta, kurią 
nors dieną butų išaugusi į nepa
prastai didelį medį. Dabar ji bu
vo tokiame amžiuje, kuomet ne
turėjo tos smailios formos ir to 
tankaus, lygaus žalumo, kuriuos 
žmonės mėgsta Kalėdų eglaitė
se. O dar blogiau, vieton to, kad 
išbujoti augštyn į tiesią, lygią 
viršūnę ji buvo pakrypusi ir pa
sidalinus į dvišaką.

Bet medis, žinoma, to nežino
jo, stovėdamas su kitais, prie 
krautuvės sienos atremtais, me- ' 
džiais. Tose šaltose gruodžio die
nose, eglė buvo labai linksma ir 
svajojo apie malonumus, kurie 
jos laukia. Ji buvo girdėjusi a- 
pie Kalėdų išvakarių džiaugs
mus; apie slaptai, patylomis 
statomą medį, tuos blizgančius 
ir spalvuotus žaislus ir žvaigž
des, šaltimečių lazdeles ir tuos 
paukštukus, su sukto stiklo uo
degomis. Net' ir ta nerimastis 
visų Kalėdų eglaičių, — degan
čios žvakutės, — nerupino jo, 
kadangi jam buyo pasakyta, jog 
dabar žmonės naudoja eiles ma
žiukių elektros šviesųČių, kurios 
negali padaryti gaisro. Ir taip ji 
žiurėjo j ateitį, su positikėjimu 
ir drąsia širdimi.

“Busit? labai puiki,” -— sakė 
sau eglė. “Turiu vilties, kad bus 
vaikučių, kurie manim gėrėsis. ‘ 
Tai turbut yra labai svarbus 
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momentas, kada vaikučiai kabi-. 
ha savo kojinėles ant musų šu
kų.” Ji net gailėjosi tų pirmų
jų medžių, kurie jau buvo is-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
'pMMRMI

štai ji...
štai, kuklioje darbininko 

grįtelėje, ji stovi ties langu. 
Liuosai.. išskiestos.. šakos, 
švelniai žali skujai kvėpuo
ja šiltu kambario oru. Ra
mi ir patenkinta.

šįmet ji septynių metų, 
Septynias vasaras ji augo 
maudydamosi saulės spindu
liuose, septynias žiemas 
kentėjo blaškoma šaltų vė
jų. Sęptynias vasaras ji gė
rėjosi gyvenimu, septynias 
žiemas liūdėjo. Ji užaugo 
purėta ir graži. Dar daug, 
daug vasarų butų augusi, 
daug žiemų kentėjusi... Da
bar ir vėl artinosi žiema. 
Jau putė šalti vejai ir lakio
jo snieguolės. O ..eglaitės 
glaudė šakelę prie šakelės 
ir liūdėjo.

Vieną dieną atėjo žmo
gus, nukirto jaunas eglai
tes ir išvežė į miestą...

Ji buvo pusgyvė,, kada 
viena mergaitė išsirinko ją 
iš daugelio kitų eglaičių ir 
parsinešė namon, čia pritai
sė jai patogų pastatą, į ku
rį įpylė smilčių ir vandens, 
ir pastatė ties langu, čia 
buvo šviesu ir šilta. Eglaitė 
atsigavo. Geroji mergaitė 
atsargiai ištaisė sudraikytas 
jos šakutes, atsargiai išpu
reno sulamdytus skujus ir 
gražiai, gražiai aprengė.

J
šiandien ji karalaitė. Jos 

viršūnėje žiba karūna, ša
kose šviečia žiburėliai: rau
doni, žali, mėlyni, gelsvi ir 
margaspalviai. Sidabro ty- 
soliukai draikosi tarp skujų 
sujungdami šakas ir šake
les, kaip koks misteriškas 
rūbas. Blizgantys obuoliai, 
uogos, margos lazdutės, kii- 
tosai, žvaigždutės, lakios 
snieguolės — tai turtas, Riji
kio nei karalaitė netur.

Ne, šiandien ji daugiau 
nei karalaitė! Ji atnešė 
džiaugsmą, ramybę na
mams. Ji uždegė širdyse 
meilės ugnelę.

Ne, karalaitė neatneša 
žmonėms tiek džiaugsmo. 
Karalaitė nepriduoda rit
mams ramybės. Ne. šian
dien ji galingesnė už ka# 
laitę. Ji — Kalėdų Eglaite. 
Graži kaip gražiausioji sva
jonė, duosni, kaip pati lai
mė.

O mes — kūdikiai, štši 
seni ir jauni kūdikiai, ai
džiame /prie eglaitės Įr 
džiaugiamės. Skujų ir sakų 
kvapas, mirgančios šviesas, 
šešėliai ir kas tai nemato
mas glosto musų jausmui* 
Išnyko rūpesčiai. Užgijo 
žaizdos gilumoj sielos. Ne
liko vietos rūstybei. Ramu... 
Ramu...

ramybę na-

karalaitė neatneša

Jei ipašižįųrėtumėm į įvairių 
tautų < istorijas, tai pamatytu
mėm, kad visos tautos, kokio 
kultūringumo laipsnio jos be
būtų, turėjo ir dabar dar te- 
betufi tam tikrų dienų, kurios 
lyg išskiriamos iš kitų papras
tų dienų tarpo, kurios iškilmin
giau paminimos, linksmiau ir 
džiaugsmingiau praleidžiamos, 
dažniausiai ir tam tikromis ap
eigomis palydimos. Kitaip sa
kantį nerastumėm nė vienos 
tautos^ kuri butų neturėjusi ar 
dabar neturėtų . tam tikrų di-. 
dėsnių, iškilmingesnių švenčių. 
Beveik visuomet arba bent daž
niausiai tos šventės, būdavo pa 
šyęstos .kokiam nors tos tau
tos dievui pagerbti arba šiaip 
kokiktn žymiam gamtos reiški
niui, kuris dažniausiai taip pat 
būdavo. priskiriamas kokio nors 
dievo veikimui. Turėjo tokių 
didelių, iškilmingų ir džiaugs
mingų švenčių gilios senovės 
tautęis^ (egiptiečiai, šumerai, a-\ 
sirai; babiloniečiai ir kt), tu
rėjo Vėlesniosios kulturinges- 
niosios tautos (persai, graikai, 
romėnai) ,tūrėjo tokių šven
čių pusiau barbariškos germa
nų,, slavų tautos turėjo jų se- 
. ■ ■ * 5 i ' •, . ■, a ' . ■ . ' . f -i

povės lietuviai, turime, paga
liau, ,ir mes šiandien. Dauguma 
musų žymesnių j ų švėnČių su- 
tampa su senovės pagoniškųjų 
tautų šventėmis, tebeturi net 
Šiandien, keliolikai šimtmečių 
praėjus, daugelį charakteringų 
tų senovės pagoniškųjų šven-

šmotelis. bruožų. Ryškiausiu to pa-

vyzdžiu mums gali būti dabar 
musų švenčiamosios
šventės. Juk iš tiesų Kalėdos 
yra ne kas kita, kaip senovės 
pagoniškųjų tautų švęstosios 

saulės sUgrjžimo šventes, tik
tai pridavus joms krikščioniš
kos reikšmės; Iš istorinių tyri- 
hėjimų šiandien mums yra ži
noma, kad ir senovės lietuviai 
turėjo dideles ir iškilmingas 
'šventes, pašvęstas saulės grį
žimui. Tai mums paliudyja ir 
tas faktas, kad daugelis lietu
vių kalėdiniu papročių neabe
jotinai ir neginčytinai turi pa
goniško chąrąkterįoi kuris, ma
tyti1, ir krikščionybei įsigalė
jus lietuvių tautoj net per il
gus amžius negalėjo išnykti.. 
Užsilikusios šventinės liaudies 
dainelės tąip pąt tūri pagoniu* 
ko jo charakterio. Mes žinome, 
kokioj didelėj pagarboj pas se
novės lietuviuą buvo laikoma 
Ugnis: nebudavo senovės iįetu- 
viuose nė vienos didesnės šven
tės, kur nebūtų šiokiu ar to
lau budu įvesta ugnies kulto. 
Ir tikrąijr ropiuvose, žinyčiose, 
Šventyklose degdavo amžiną ug- 
nis. Susirenka kur būrys seno
vės lietuvių, tuoj sukuriamas 
laužas ir 1.1. Taigi, ir per šven
tes, skintas paminėti saulės su
grįžimui, turėjo dalyvauti ug
nis. Ir štai dabar turirpe liąu- 
dies dainelių, paskirtų jau 
krikščioniškoms Kalėdoms, ku
riose, tačiau yra minima ugnis, 
pagoniškosios senovės lietuvių 
tikybos simbolis, štai mažas 
kąsnelis to® daineles:

/-T
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Už girių girių 
ugnelė degė 
ei, Kalėda, Kalėda.

Pas tą ugnelę 
broliai (žirgus ’ ganė, 

ei, Kalėda, Kalėda! 
Broliai pamigo, 
žirgai pabėgo, 
ei, Kalėdą, Kalėda!

Važiuoja važiai, 
tėvelio važiai, 
ei, Kalėda, Kalėda!

Ei, ką parvešit 
manei, broleliai,. 
ei, Kalėda, Kalėda! !

O r mes parvešim 
baltų belynų, 
ei, Kalėda, Kalėda! 

Baltų belynų . ' ? 
Mergom prausynų, 
ei, Kalėda, Kalėda! ir t. t.

O įvairus mjisų, lietuvių,
švenčių papročiai, apeigos, bur
tai ir kt. dar labiau byloja apįe 
pagoniškąjį tų švenčių charak
terį. Mat, senovės lietuvių Šven
čiamosios pagoniškosios šventės 
buvo perdėm susijusios su įvai
riais papročiais, apeigomis, bur
tais. Nė viena. didesnė ; šventė 
bę jų neapšeidavo. Net dar dau
giau, jeigu iš senovės lietuvių 
švenčių išmesti paskirtus toms 
šventėms burtus, apeigas, pa
pročiais žmdnėse įvairiais pago- 
nišvaimė nustotų savo reikš
mės. Su tais įsigalėjusiais pa
pročiais, burtais, apeigomis ne 
taip lengva buvo kovoti ir užė
jusiai krikščionybei. Ir tikrai, 
senesnių amžių tikybiniuose 
raštuose mes dažnai užtinkame

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Kalėdų
Dvasia

ga meilė. Kiekvieno minty
se kartojasi žodžiai: 

Linksmų Kalėdų! ,

štai maži vaikeliai—mer
gaitės slankioja palei krau
tuvių langus tėmydami pre
kes. Jie ieško ko nors, ką 
už savo menkutes sutaupąs 
galėtų nupirkti mamytei, 
tėveliui, broliukui, sesytei 
Ir jaunuose jų veideliuose 
reiškiasi džiaugsmas ir ilge
sys linksmų Kalėdų.

Taip Kalėdų dvasia už
valdė žmones. Ji įkvėpė no
rą džiaugtis ir linksmintis. 
Ji atnaujino draugiškumą 
ir meilę tarp draugų. Ji su
minkštino priešų širdis. Ji 
paįvairino musų gyvenimo 
dienas.

Iš kur ji atėjo?
Kokia jos kilmė ir praei

tis?
t ■ .

Nesvarbu.
Veltui kaip kas nori su

rasti jos praeities pėdsakas; 
veltui bando užvilkti jai sa
votišką rūbą ir prisegti sa
votišką reikšmę — ji yra ir

Ji atėjo pas žmones kartu 
su grįžtančia saule ir ty
liai, tyliai pakuždėjo:

<—Linksmų Kalėdų!
Ir tie du žodžiai kaip žai

bas, ar kas tai greitesnio už 
žaibą, perbėgo žmonių min
tis ir atsiliepė:

-—Linksmų Kalėdų!
Ir žmonės sujudo. Bėga 

seni ir jauni, bėga turtingi 
ir vargdieniai — visi ren
giasi prie tos dienos, kurio
je su atvira širdimi galės 
pasakyti:
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—Linksmų Kalėdų!
Ir laukia tos dienos, kada 

galės sutikti savo draugu, 
savo mylimą, savo artimą ir 
kiekvienam nuoširdžiai tar
ti:

-—Linksmų Kalėdų!
Ir laukia tos dienos, ka

da galės įteikti savo arti
miesiems dovanas, gauti do
vanas iš kitų ir, kartu su 
kiekviena dovana — širdin
gą linkėjimą Linksmų Kalė- 
dq.

štai minios žmonių bėgio
ja su pakiais, pakeliais—bė
ga, skuba—vis kažko ieško
dami. Kiekviename veide bus — Kalėdų Dvasia 
reiškiasi draugiška nuotai
ka. Kiekvienoje širdyje de-

seni ir jauni, bėga turtingi 
ir vargdieniai — visi ren-

J. šmotelis.
>• ik Z
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ASHLAND & 45-TH TAVERN
Vistaspąts.

C. KRISCUNAS, Savininkas

4501 South Ashland Avenue

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS
■ ■ ••L; IR DRAUGAMS ■

2202 West Cerinak Road
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Chicago, III

KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ

Tel. CanaI 7172
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LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS MUSŲ 
LIETUVIAMS KOSTUMIERIAMS

Kaip kur ji bus visai vienui 
viena, gal tik tarp mažų vai-

Rukštus kisielius tautiškomis 
avižomis atmieštas!

Kis kis kisielius,
Parjos tėvelis ant raudonos 

kumelaitės...

S. J. VONDRAK, Sąv.
1803 West 47th Street 

CHICAGO, il.L.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
' METŲ VISIEMS!

LINKSMŲ KALĖDŲ!
LINKIME VISIEMS SAVO DRAUGAMS 

IR KOSTUMERIAMS

rEDERAt Savinos
AND IbOAN A5SOCIATION 

or CHICAGO

Lietuva, 
Gruodžio men

MAMA, AR SANTA CLĄŲS AT 
peš man šitą medinį paukštį?

.. m- .4*^4 <Mb -4*^. Mtau■

Tel. CanaI 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Marshall Sąuare Wet Wash Laundry 
,Nors ir puikiausius savo baltinius drąsiai galite 

pasiųsti ir viskas bus, gerai išskalbta. 
2|617-19-?r West Cerinak Road

• ' Telefonai Rockwell 9208-9299

Jos vyras, jos geras gyveni
mo draugas^ kuris ir nesidro
vėjo aguonas puodynėje malti, 
kkcf iš jų pieną gauti, šiandien 
jai nepadės... Kuomet aguonos 
vaiskiais raudonais žiedais pra- 
žydės jis ir vėl kočiolu puody
nėje mals aguonų grudus.

Bet ir dabar toji geroji šei
mininkė savo nuotaikos nepra
ras. Ji žino, juk visą amžių taip 
nebus. —Kas pažemintas, bus 
paaukštintas!—Jus raminančiai 
pasakysite tai šeimininkei.

Linksmu Kalėdų Visiems!

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Draugams ir PažystamiemsLINKSMŲ) KALĖDŲ ]R LAIMINGŲ NAUJŲ 

r* METŲ VISIEMS!

Mes
Kažin, ar Kalėdų Diedukas atminą?^

Bet jo žmona rankų nenuleis. 
Ji ruošis tai savo garbingai, va
karienei ir savo vyro nepamirš.

Kas galima ir kiek galima, ji 
jam iš tą valgių nuneš.

Ne kartu jie šiuo atsitikimu 
valgys, ne kartu svečius priimi
nės, arba ne kartu svečiuosis, 
bet vienas kito nepapiirš ir sa
vo senų gražių papročių neišsi
žadės. ;

Ir šiemet ji, kad ir giliai aša
rą Širdyje užspaudžiusi, rūpes
ti ngai virs kisielių ir jį valgy
dama minės sau artimus žmo
nes, o ypač prisimins tuos, ku
rie ne savo valia priversti vie
nišiais sėdėti. Ir ne už piktus 
darbus jų toksai likimas ištiko, 
o tik dėl savo įsitikinimą jie 
tonais turėjo atsidurti. Bet kuk
li ir savo širdimi kilni Lietu
vos šeimininkė anų likimo nu- 
skraustų nepamirš. Ji kaip mo
kės ir galės, juos paguos, pa
vaišins. Ji moka gerais laikais 
savo svečius tinkamai paglamo
nėti, mokės juos ir dabar savo 
artimus likimo nuskriaustus 
paguosti.

Kis kis kisielius.
Parjos Motiejus ant šyyoą ku

melaitės...
Taip seniau toji Špiipfojtojkfi 

džiugino šventėmis savo vaikus. 
' Dabar ji tik trupučiuką ki

taip linksmįpa savo vaikus:
Kis ffis kisielius.

ALEKSAS BAKĘRY
3339 South Morgan Street

Geriausią Lietuviška plikytą ir rūgi duona

VITOUS DAIRI C0.
Wholesale and Retail 

PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS

Linksmų Žiemos šile učių w
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ jjg

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS g
WA LTE R NEFFAS |

2435 So- Leavitt Street Tel. CanaI 9585 gĮ

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Kostumeriams ir Draugams

MASTERWIND0W SHADE C0.

Lietuvos 
kisielius

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

MIKE PETRUŠEVIČIUS
(LIETUVIŠKA UŽEIGA)

6914 South Western Avenue

749 South Cicero Av0.
Phones Austin 3900 Cicero 1500

I
 LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS į

MID WEST ARMATURE SERVICE 
(BROLIAI VAIŠVILAI, Savininkai)

Pataisoma arba išmainome dėl visokių automobilių 
AUTOMOBILIŲ GENERATORIUS IR STARTERIUS

Taipgi taisome visokius motorus: Fanus, Vacuum CIeaners, Elec- m 
tric Drills. Geriausios rųšies darbas—labai prieinamomis kainomis, g 
813 West 35th Street, 

Tel. BOULEVARD 1144

Širdingi Linkėjimai Sulaukus 
linksmų KALĖDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams 
Draugams ir Pažįstamiems

MIKE TARUTIS
NEW CENTURY TAVERN i

NATIONAL LAUNDRY C0
GOLD MEDAL SERVICE

Parjos tėvelis ąnt raudonos 
kumelaitės...

Sakysit, kad raudonos kume-i 
ląįtės nėra ir nebus!

O, Lietuvos šeimininkė žinOį 
ką ji daro. Ji ne įtik gera kulL 
uarS» bet dabar pramoko ir ki
tų dalykų.

O juk pas ją tasai apvalas 
diplomatiškas stalas jau iš se
nų laikų veikia. Jau iš senų lai
kų ji savo kaimynus pe tik sų 
kuriais širdingai gyvena, bet ir 
&u tais, su kuriais kartais sifai- 
pyksta, .ir juos kisielium payai- 
šina! Jei toji šeimininkė tvirti
na, kad jos yaikų'tėvas parjos 
ant raudonos kumelaitės, tai, 
tur būt, ji netuščiažodžiauja.

Ji vaišinga, sąnturi, kukli ir 
tauri, Papykųsi ji moką širdį 
atleisti.

—Na, tai kas, susipykau, su
sitaikysiu, juk žmonės esame!

—Kaimynėli, kisielių pas ma
ne valgysi!

Ir Čia laike tų vaišių širdis 
į širdį prabylą. Prabylą atvirai 
ir atlaidžiai. Bet jei tik kaimy
nas pasididžiavo ir kįsįeliaus 
valgyti neatėjo... —Palauk, tu 
man šitaip, tai ir aš tau! Aš 
tau šįrdį, q tu man akmenį?

-^Pažiunęęim!

žiūrėti ilgai netenka. Greitai 
skriaudikas savo atsiims.

Ir atsiima taip, kad ir mirš
ta, o neužmiršta... Vargai, bė-. 
dos, bet jie ne tokie, kad visą 
žmogų prarytų. Lietuvos šeimi
ninkė ir šiemet virs savo kisie-

;g| LINKSMŲ KALĖDŲ |įg
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

| S. VILIMOVITZ I
rėš APTIEKA 05

10658 South Michigan Avenue $$
Jįjį Phone Pullman 0652 įįį

G. HE1LEMAN BREWINC CO
©Ib ^tyle Kager

CHICAGO ĘRANCH
1561 South Union Avenue '

Phone Can'al 3818

Ritoms jaunutėms mergaitėms smąr 
kiai plaka širdys. Džee, kokios gražios lėlės 
buvom geros

Ji jus mandagiai patąsys ir 
vos pastebimai sau nusišypso
jus )>ri4č8:

—3et čįa žemėje bus paaukš
tintas...

O, bukit tikras, kad jau ne
be anoji šeimininkė, kuri tik iš 
dangaus malonių troško.

—Tik tam dangus siunčia pa
laimą, kas dirba!

—Tiję tas laimi, kas kovoja!
Seniąu gal jai buvę ne visai 

aiškus žodžiai dabar giliai pras
mingais tapo.

Mįelasai skaitytojau!

Nęužmtešk, kad šiemet Lietu
vos vaiši ir svetinga šeiminin
ke kisielių valgys giliai širdy
je ąšarą, skausmo ašarą paslė
pusi! šiemet vienui viena 
ruoš tą kisielių!

-r-Jei tu man širdį, tai ir aš 
tau, maįdama puode aguoną 
grųdu^ jis sau kalbės.

—Bet jei aš širdį, o tu man 
akmenį, tąi pažiūrėsime...

Skanu Lietuvos avižiniu kisie
lius su pasaldintu vadUeAiTu Val-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
riant, tai bus įstaiga, kur bus 
auklėjami žmonės..,

Tai įsidėmėtini ^pd^iaį!
Taip, gyvenime būtina piktos 

valios žmones izoliuoti, atskir
ti nuo sąžiningos visuomenės, 
Bet čia atskiriami tie žmonės, 
kurie artimui kenkia, kurie pik
tu vaduodarpiesi kitus materia
liai ir moraliai skriaudžią, o kar 
tais net kčsosi artimui gyvybę 
atimti.

Bet juk darbo stovyklos sur 
darytos beveik tik tiems, kurie 
turi skirtingus įsitikmimus, ne
gu šių dienų politinio gyveni
mo monopolistai.

Į tas stovyklas žmones bus 
siunčiami ne teismo nutarimu, 
bet tik administracijos parėdy
mu. Vadinasi, jokių pasiaiškini
mų, jokių liudininkų čia iš 
riamai nusikaltusio niekas 
reikalaujas.

Gera proga sauvaliauti.
Turime draugijų įstatymą, 

kurių tvarkymas irgi pavestas 
ne teismams, bet išimtinai ad
ministracijai, ir čia jokie teis
mo keliu skundai nėra galimi... 
Turime spaudos sutvarkymą, ir 
čia viskas atiduota administra
cijos nuožiūrai. Jau turime laik
raščių uždarytų, kad ir “Litera
tūra.”

Daug kas laikraščius leisti vi
sai leidimų nėra gavę. Dėlko? 
Jokie pasiaiškinimai čia nerei
kalingi. Taip norėta, taip pada
ryta...

Turime net rašomųjų mašinė
lių registracijos įstatymą!

Tai vis ne anos svetingos ir 
vaišingos lietuvaitės skaniai pa
gamintas kisielius!

O, nemanykit, kad toji rūpes
tinga šeimininkė šiemet pas sa
ve vaišių neturės. Taip, bus 
kaip kur, kad ji svešiuosia<b£ 
savo vyro. Taip, bus kaip kur, 
kad atsidėjusi pati turės kisie
lių ne tik virti, bet ir avižas 
sumalti. Taip, gal daug kur bus 
lai, kad nebus kas aguonas puo
dynėje kočiolu mala, teks tie 
visi pagelbiniai darbai pačiai 
šeimininkei atlikti.

Oi nemanykit, kad tos šeimi
ninkės vyras šiame atsitikime 
nenorėtų būti geru jos pagelbi- 
ninku. Ne!

Jis tik dėl to negalės savo 
šeimininkei padėti, kad nuo jos 
atskirtas. Ji čia namie liuobė
si, o jos vyras '“cypėje,“ “be
langėje,” ar valdiškoje senatori- 
joje sėdi...

Jis atlieka jam uždėtą baus-

Jg LINKSMŲ 
Linkime Visiems MusųDrdu^ms; KoMnmęrian^i'

I PARK VIEW
| Blliitailiy Go 
g 1W West 21št Street 
I CHICAGO, .ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Rato ANTANAS ŽYMONTAS pasiskolino

Tarnas

das negražiai išvaksuotas vaš

Reikia

sušukome

aš gavau darbą

ves,
Ko nori?

beveik per-

JUOKAI
nu

kad

skaityti ir rašy apie

bėkim !

Phone Yards 6547

Tel. Canal 1476Halsted ir Roosevelt Road

HALSTED EXCHANGEANGLIŲ ir KOKSŲ
Telefonuokite PROSPECT 3400 NATIONAL BANK </CHICAGONoriai patarnaujame ir su patarimais

HALSTED STREET ir 19th PLACE

Western C oal&SupplyOo

jūsų yra 
sumanė eiti į

klasė
Atsi-

IDEAL BEAl TY SIIOP
1747 Šd. Halsted" Street

(Asaph) Unijos

J. MOSCIPAN, Prez.
4916 South Węstern Avenue

Mokytoja: Ką turi sloniai 
neturi kiti gyvuliai?

Vaikas: Mažus slonius.

toks 
kad 

Kuo- 
išėmė 
cibu-

LINKSMŲ KALĖDŲ JR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Draugams, Kostumeriams ir 

\ Visiems Lietuviams!

ponas. Vaikas

Linksmą Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Lietuviams!

i, — jis sušuko 
dar tu nenusiren-

užrašu
Keletą sykių siūliau 

savo patarnavimą, ir visuomet 
gaudavau atsakymą:

—Permflžas

WALTER JURĖNAS 
561 West 14th Streęt 

(Lietuviška užeiga)

« LINKSMŲ KALĖDŲ »
| VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS
į DENNIS BACHIS TAILOR |
» 810 West 19th Street «

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

RAMOVA AUTO REPAIRSHOP
JONAS MIKAIS, Sav. /

834 West 35th St.

WALLACE TAVERN
7005 So. Halsted St.

SANTA CLAUS”, — AR ATEIS? KĄ ATNEŠ?

Mes buvome tikintys žmonės. 
Namuose ant entynų būdavo 
nemažas rinkinys religinės li
teratūros, — Wesley x užrašai, 
Bunyano gyvenimas, Fox, Mil- 
ton ir kitokia literatūra. Man 
buvo didelis malonumas ir pa-, 
lengvinimas kreiptis i dangiš
kąjį tėvą, kada aš neturėjau 
ant žemės nei tėvų, nei draugų.

Kuomet aš sulaukiau vienuo
likos metų amžiaus, tarpe mo
kinių buvo vienas padoriausias 
ir gražiausias vaikas, mano am
žiaus, vardu Willie Roberts. 
Vieną dieną aš susirgau ir po 
kelių savaičių sirgimo sužino
jau, kad mano mėgiamas Willie 
staigiai mirė. Iš musų didžiojo 
kambario buvo durys į kiemą, 
o kieme įrengta lavoninė. Kiti 
vaikai sumanė jsigauti kaip 
nors i lavoninę ir pamatyti 
Willie. Ir mes visi nubėgome 
j lavoninę. Jo kūnas gulėjo juo
dame grabe. Vienas musų drą
suolių atidengė jo ‘Veidą. Vei- pavytų mus su šunimis

MILDA RESTAURANT
3206 So. Halsted Street

Chili—Baked Hain—liamburgers
4200 So. Western Avė.

kuris, atsisėdęs, rūkė molinę 
pypkę. į-v

—Kas tu esi?' 
paklausė jis manęs.

Aš pasisakiau kas aš 
esu ir pradėjau prašyti, 
priimtų mane į savo ūkį. 
met baigiau prašyjną, jis 
pypkę iš burnos, parodė 
ku į duris ir tarė: '

—Gali sau keliauti tais ke
liais, kuriais atkeliavai. Aš tau 
nieko negaliu pagelbėti.

AŠ atlankiau kitus giminai
čius. Jie vedę, pilną stuba; vai
kų, nenori turėti jokio reikalo 
su neturtingu giminaičiu. Vie
nok trumpą laiką pabuvau pas 
vieną pusbrolį, mokytoją. Jis 
buvo labai patenkintas iš mano 
mokslo -progreso. Man bebur 
nant pas pusbroli, atlankė mus 
teta iš Lįverpolio ir pareiškė, 
kad jos vyras —< Tarnas, — su
rado man apdraudos klerko vie
tą. -Nuspręsta, kad aš tupu va
žiuoti ir užimti tą vietą. Man 
davė tinkamus‘drabužius ir iš
siuntė į Liverpolj.

Dėdė Tarnas buvo smarkus, 
greįt/kalbėjo ir linkėjo man ge
rų dalykų. Bet jis uždirbdavo 
tik Vieną svarą sterlingų per 
savaitę. Su tais pinigais jis tu
rėjo išlaikyti didelę šeimą. 
Nors jo šeima buvo didelė ir 
jis turėjo daug rūpesčių, vie
nok prižiūrėjo ir rūpinosi ma-

»J, I I, 1

klerko darbo nepavyko

—JNe, as nenusirengsiu!
Aš taip smarkiai sušukau, 

kad ir pats nustebau.
Jis sugrobė mane už kalnie- 

riaus, trenkė j žemę, spyrė į 
pilvą. Vėl m.etė mane j viršų ir 
trenkė ant suolo, 
laužė man nugarkaulj. Francis 
vėl lenkėsi pagrobti mane, aš 
•taip smarkiai spyriau ir patai
kiau tiesiai jam i akinius. Be
veik apakinau j j su akinių 
stiklų trupiniais. Francis pasvi
ro atbulas, pavirto per suolą ir 
trenkė galvą į akmenines grin
dis. Aš pašokau ant kojų, pri
puoliau prie jo, sugriebiau kaž
kokį įnag| ir taip pliekiau, kol 
jis lieteko sąmonės.

Aš nežinojau, ką toliau tu
riu daryti. Su kitais vaikais su
kibę mes j j jvilkome į privatj. 
kambarį. Kai uždarėme jo kam
bario duris, mano draugas 
Mose patylomis paklausė ma
nęs:

—Ar musų ponas dar gyvas?
Visokios mintys kankino ma

ne. Nežinojau ką daryti. Mose 
sako:

—žinai ką,
Aš sutikau su jo sumanymu. 

Bet pirmiausia' nusiunčiau vie
ną vaiką pažiūrėti kokioj padė
tyj yra musų 
pranešė, kad rado jį besipraų- 
siant veidą.

Mose ir aš tuojau apleidome 
mokyklą. Perlipom greitai per 
sieną ir pasileidome bėgti per 
laukus ir lankas. Bėgom kiek 
tik galėjom; bijojom, kad ne-

perjaunas, ne
vikrus arba pasivėlinęs, bes ki
tas jau pirmiau pasamdytas tai 
vietai. į

Bet vieną dieną, po daugelio 
atsisakymų 
pas pirkliautoj ą smulkiais pir
kiniais. Prižadėjo man mokėti 
penkis šilingus per savaitę. Pa
sakė, kad aš turėsiu dirbti nuo 
Septintos valandos ryto iki de
vintos valandos vakaro. Mano 
darbas bus: šluoti, lempas ir 
langus valyti xir uždarinėti sun
kias langinyčias.

Pusę po šešių aš išėjau iš 
namų, pasiėmęs blėkinukę, ku
rioj buvo įdėta duonos, sviesto 
ir šaltos mėsos šmotukas. Ma
no darbas tęsėsi reguliariškai, 
kol aš turėjau stiprumą atsive- 
žęsjš farmų. Bet po dviejų mė
nesių pradėjau eiti silpnyn. Aš 
susirgau irzišgulėjau lovoj dvi 
savaites. Tuo laiku pirkliauto-' 
jas pasamdė i mano vietą kitą 
aštuoniolikos metų berniuką. 
Pasveikęs aš išvaikščiojau visą 
mėnesį beieškodamas darbo.

(Bus daugiau)

AŠ, pasakoja Henry M. Stan
ley, buvau tik dviejų savaičių'ku. Mes pamatę veidą nusigan 
amžiaus, kuomet mirė mano tė
vas. Nuo keturių metų amžiaus 
augino mane nedėkingi gimines. 
Tūkstantis aštuoni šimtai ketu
riasdešimt septintais metais ati
davė mane į Darbo Namus. Tai 
buvo didžiausias mūrinis na
mas. Kai įėjau | tą namą ir už
sidarė didelės 
aš nusiminiau 
parduotas.

šv. Aizopo
Darbo Namuose vaikai buvo lai
komi po aštria ir griežta dis
ciplina. Namas buvo aptvertas 
augšta siena ir kiekvienos du
rys stipriai uždarytos, šeštą 
valandą ryto prikeldavo mus iš 
miego. Aštuntą valandą vakare 
nuvarydavo į miegamus kamba
rius ir ten atmintinai turėda
vom išmokti po kelis knygų 
puslapius.

Duona, putra, ryžiai ir bul- 
atsargiai atsvertos ir 

pamierotos, — buvo musų val
gis. Ilgai užtruko, kol įsitiki
nau, kad mano ašaros Darbo 
Namuose neturi jokios reikšmės 
ir niekam nesvarbios. Aš pate
kau j rankas James Francis. 
Tai buvo vienrankis, visuomet 
susiraukęs ir piktas mokytojas. 
Tokie žmonės, kaip Francis vai
kų ašarų ir sielvartęs nesupran
ta. Ir jis niekuomet nė nebandė 
to suprasti.

Mokykloj, kad ir už mažiausį 
prasižengimą, skaudžiai plakė 
rykštėmis. Beveik kiekvieną 
dieną suraižyti ir suspardyti 
vaikai cypdami raitėsi ant ce
mentinių grindų, čia vaikams 
nebuvo jokio pasigailėjimo.

Musų uždaviniai buvo iššluo
ti žaidimo vietas ir su tokiomis 
šluotomis, kurios tik milžinams 
tiktų.

Be malonių namų priežiūros 
ir meiliškų motinos žodžių, vie
nok aš išmokau du vertingus 
dalykus šiuose keistuose Darbo 
Namuose

—Kuris 
kas? Kuris 
ninę?

Mes visi
—Nežinome!
—Labai gerai, tai visa 

bus išplakta rykštėmis, 
sakstykit!

Jis neramiai pradėjo vaikš
čioti po kambarį, o vaikai pul
dinėjo, klykė ir verkė grau
džiomis ašaromis.

Aš mokykloje buvau pirmu
tinis mokinys. Užimdavau Fran
cis vietą, kuomet jo nebūdavo 
mokykloje. Ir nežymiai pas ma
ne jau buvo išsivystęs išdidu
mas. Kuomet vienrankis Fran
cis kreipėsi į mane dėl lavoni
nės, aš nutariau pasipriešinti.

—Kaip 
žvėriškai, 
gęs? Kad man tuojau nusireng 
tumei!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

Buvo vidurnaktis. Pati 
budus pažadino vyrą:

—Jurgi, ar tu žinai, 
miegodamas kalbi?

Vyras:—Taip? O 
aš šnekėjau ?

Pati nutylo, o vyras supykęs 
tąrę: ’
/—Tai šitaip, tai tu slepi nuo 

manęs mano -paslaptis!

FEDERAL RESERVE SYSTEM 
FĖDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

tokia nuomonė, kad 
mirties priežastis, tai

ANT VILNIŲ VALIOS
Aš maniau, kad mums išėjus 

iš, šv. Aizopo namų, busirtie 
maloniai sutikti savo draugų. 
Vienok greit prisiėjo mums nii- 
sivilti. Net ir kaimų vaikai, pa
matę mus apsirengusius keis- 
tais Darbo Namų rūbais,. šnai
ravo į mus su pajuoka ir pąr 
nieką.

'Linksmų Žiemos Švenčių
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Turner Bros. Clothing Company
Žinoma Lietuviams Vyrą Rūbų Krautuvė

dom ir bėgom į vidų.
Vienok, kaip buvome atiden

gę Willie, mes pastebėjome, 
kad jo visas kūnas suraižytas 
juodais ruožais. Ir pas mus su 
sidarė 
Willie 
vienrankio Francis rykštės.

Gegužės menesį, 1856 metais 
atsitiko įvykis, kuris permainė 
mano gyvenimą. Vieną dieną 
atgabeno naują stalą. Vienran
kis Francis pagrobė beržines 
rykštes ir nesavu balsu sušuko: 

kaltinin- 
lavo-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Draugams, Kostumeriams ir 

\ Pažįstamiems Linki ;

geležinės durys, | 
r pasijutau kaip

/ H1JOJ 
man gauti. Teta Marią pasišau- 

f kę mane į šalį ir pasiskolino 
nuo manęs auksinį retežėlį. Ji 
man aiškino taip:

jau trys savaitės 
kaip nedirba. Jis labai nusimi
nęs ir aš jam turiu pagaminti,$ 
gerą valgį, kad' įkvėpčiau gėrės- § 
ni «PQ- 'f

Kitą savaitę, pirmadienį, ji S 
pasiskolino iš manęs siutą. Ji | 
tą siutą užstatė. Dar kitą pir-J 
madienį ji pasiskolino iš manęs | 
apsiaustą. Aš tuomet supratau, '3 
kad ši šeimyna yra sunkioj pa- e 
dėtyj. i • i g

Aš vaikščiojau gatvėmis ieš- g 
kodamas bile kokio darbo, žiu- * 
rejau į krautuvių langus ar nė- 
ra iškabos su 
vaikino1

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Lietuviams!

NORĖDAMI GERIAUSIŲ 
' - 1 ■

linksmų Žiemos Švenčių
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS GIMINĖMS, DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

PETER BRAZDŽIŪNAS
Good Coffe and Beer 
Lafayette 9115 '

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ BS VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS fgį 
| FRANK MICKAS g ‘S , Gerai atliekamas siuvimo darbas. 
jS Siutai siuviami pagal orderį. įje

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 9832
CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams

■ ir Kostumeriams!

Prisiartino naktis. Mes užli
pome į nevartojamą kalkių kal
nelį. BuVome nuvargę ir bijo
jome tamsios nakties. Atsime
nu, kad ta pirmoji naktis mums 
buvo nemaloni. Kaip tik saulė 
patekėjo, mes bėgome toliau, 
alkani ir nusiminę. Priėjome 
namelį, ten radome storą mo
terį. Paprašėm, kad ji duotų 
mums duonos. Užkandę, bėgo
me toliau. Kitą naktį miegojo
me šieno kūgyje.

<Anksti kitą rytą mes pasie
kėme miestelį, kuriame gyveno 
Mose giminės. Jie mus priėmė 
maloniai. Gerai* išsimiegojęs ir 
pasilsėjęs aš vienas nukeliavau 
aplankyti savo dėdę. Jis buvo 
turtingas, savininkas didelio 
ūkio. Jo kieme radau gražius, 
riebius arklius,- pulką kiaulių 
ir daug klegenčių žąsų. Pasi
kalbėjimas su dėde neužmiršti
nas. >

Įėjęs į virtuvę, pasiėmęs ke
purę į rankas ir žiuriu į seny
vą, parudavusiu veidu žmogų, no likimu. Apdraudos kompą-

; LINKSMŲ KALĖDŲ» ■
Visiems Mano Kostumeriams ir
Pažįstamiems. Taipgi Naujienų j 

Skaitytojams

MRS. S. A. NORGAILIENE
4459 So. Richmond St.

o
•xjęę- <
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ji mąstė sau

ŠVENČIŲ

Dominikas Kuraitis

egles mano, visuomet atsitinka 
su medžiu, kuris lieka nerėdy-

žmogus, kuris save myli, la 
buvusiai nekenčia savo drau

LAIMINGŲ 
NAUJŲ.
METŲ!

Esame amžini vaikai, nes be 
pertraukos, ieškome naujų žai-

Moteriškė yra arba laimes 
arba šeimynos griuvėsiai.

Tel. VICtory 1696 
CHtCAGO

Dideli Protai 
Taip Kalbėjo

sustojo sakydama: “Negalima 
jos pajudinti, ją apaugo skais
čios dvylikinės.” Ir taip musų 
plikas kuolas buvo mėlynas ir 
raudonas gėlių žiedų spalvomis.

LINKSMŲ 
ŽIEMOS

širdis (yra rūmai, o ^akyjs 
vartai. Kas ne pro vartus jeis, 
tas nepateks j rumus.

Yra tik dvi rųšys žmonių: 
teisingi, kurie mano esą nusi
dėjėliai, ir nusidėjėliai, kurie 
mano esi}, teisingi.

Nelaimė •— yra musų ge
riausiu mokytoju ir tikriausiu 
draugu. Ji mus mokina gyven-

Ši Eglaitė 
Liko Nerėdyt

Linkiu visiems savo
Draugams '

LINKSMŲ
KALĖDŲ

Tas, kuris gali — veikia: 
kuris negali' — kitus mokina.

T|umirti, bet palikti žmonių 
atmintyje — reiškia būti vi
suomet gyvam.

atgal. Ji parvirto ir gulėjo prie 
krautuvės sienos. Bet iš to, eg
lė beveik džiaugėsi, nes dabar 
jos puikybė bus išgelbėta.

Kalėdų išvakarės. Vakaras 
buvo miglotas, smulkiai lijo; a- 
lėja sale krautuvės buvo pilna 
sumindžioto purvo. Begulėdama 
tenai, tarp sudaužytų dėžių ir 
kitų nukritusių dalykų, eglė 
galvojo keistas mintis. Tylioje 
šiaurinėj girioj, jos sužeistas 
kelmas buvo sniego apklotas. 
Prisiminė jai žiemos žėrėjimas 
tenais, miške; tie visi didieji 
medžiai su krūvomis sidabro 
šakose, tas vėjo ilgesio švilpi
mas. Jis atsiminė tą jaukų, šil
tą jausmą šaknų, siekiančių že
myn j saugią žemę. Tai buvo 
gražus jausmai, kurie reiškia 
tą patį medžiui, ką reiškia žmo
gui ištiesti kojų pirštus ir siek
ti žemyn smagioj ir šiltoj lo
voj. Ir ji tą viską atidavė, kad 
gulėti Čia, nešvarioj alėjoj, vi
sų paniekinta ir užmiršta! Pur
vą taškančios kojos, varpų 
skambėjimas, viskas, viskas 
praėjo pro ją. Ji truputį net su
drebėjo, neramumo nusivylimo 
apimta “Man nebus žaislų ir 
kojinių,” pamąstė ji liūdnai, 
kartu nuberdama saują savo 
spyglių.

Kuomet vėlai tą vakarą pir
kimas užsibaigė, krautuvinin
kas atėjo, kad nuvalyt viską, 
kas liko. Dėžės, subyrėję vaini- 
kai, tuščios bačkos, ir musų eg
lė, kartu su kitais neparduo
tais medžiais buvo numesta per 
šonines duris, į skiepą. Durys 
buvo užrakintos, ir jos gulėjo 
te, tamsoje. Viena eglės šaku
čių, kuri susilenkė krisdama, 
skaudėjo, ir ji manė, kad buvo 
nulaužta. “Tai tokios yra Kalė
dos,” tarė ji sau.

?Visą dieną, skiepė buvo tylu. 
Kaip kada pasigirsdavo girgždė
jimas, kai viena sužeistųjų eg
lių mėgino ištiesti šakas. Vir
šuje girdėjosi vaikščiojimas ir 
plaukė skambėsis bažnyčių var
pų. Bet viskas turėjo lėtą, ap
viltą balsą. Kalėdos visuomet 
truputį liūdnos, po tokio dide
lio prisirengimo. Niekieno neno
rėti medžiai gulėjo ant akme
ninių grindų, dabodami pečiaus

Apsivesdamas, vyras nusto 
puses teisių, o gauna dvi

vienas po ki- 
buvo išrinkti. Musų eg

laitė pradėję rūpintis. Kiekvie
nas, pažiūrėjęs į ją, rodos tu
rėjo ką nors nemalonaus pasa
kyti. “Per augšta,” sakė viena 
ponia. “Ne, ji netilęs, šakos per 
retos”, pasakė kita ponia. “Jei
gu nukirsčiau viršūnę,” pasakė 
krautuvininkas, “nebūtų taip 
blogai.” Eglė sudrebėjo, bet pir
kėjas jau buvo nuėjęs žiūrėti 
kitų medžių. Nekurios jos ša
kutės net skaudėjo, —• ten kur 
krautuvininkas lankstė jas, kad 
padarius jos formą daugiau vi
liojančią.

Skersai gatve buvo dešimt- 
centinė krautuvė. Jos šviesus 
langai buvo pilni įvairių daly
kėlių; kuomet durys atsidary
davo, tai eglė galėjo matyti 
kaip žmonės grūdosi takais, di
deliais pundais atsim ūždami į 
viens kitą. Nuolatinis kalbėji
mas, vilkimas kojų, tankus 
skambėjimas krasos dėžutės, 
girdėjosi iš pro durų. Ji galėjo 
matyti žybterėjimą stebuklingų 
spalvų, visokius parėdalus lai
mingiesiems medžiams. Arti
nantis Kalėdoms, kiekvieną va
karą šaligatviai buvo vis dau
giau ir daugiau užšigtud^^Grą- 
žesni medžiai, ne taip augšti, 
kaip ji, bet geresnės formos, 
buvo pastatyti priekyje. Kuo
met jie buvo atimti, tai eglė 
galėjo daug geriau matyti tą 
džiaugsmingą judėjimą. Bet jai 
darėsi liūdna. Krautuvininkas 
parodė ją moterci, kuri norėjo 
pigios eglaitės.

“Galite imti šį medį už vie
ną dolerį,” tarė jisai. Ir tai bu
vo tiktai trečia dalis to, ko ji
sai prašė iš pradžių. Bet, deja, 
moteris ir tai nepirko, bet nu
ėjo skersai gatvę ir nusipirko 
mažą netikrą meduką, vienoj 
žaislų krautuvėj. Krautuvinin
kas neatydžiai pastūmėjo eglę

pėti. Nugi, ūkininkai atvažiavę 
nuperka juos po penkis centus 
dėl pupų kuplų, arba vynuogių/ 
ramsčių. Ir todėl (čia prasideda 
laimingesnė pasakos dalis) jie 
yra tikrai linksmesni, gaįų ga
le, ne kaip tie medžiai, kurie 
būna aprėdyti Kalėdų laike. Jie 
grįžta į gryną, drėgną pavasa
rio žemę, ir kuomet saulė pra
deda kaitinti tai greiti virkšte
lei vynmedžių lipa ir dekoduo
ja juos raudonais pupų žiedais 
arba mažais mėlsvais vynuogių; 
skrituliais, taip gražiais, kaip 
ir Kalėdų papuošalais: <

Ir taip, pliki, dulkėti eglių 
stulpai buvo išnešti iš skiepo, į-. 
mesti į vežimą su kitais ir nu- 
baladoti j laukus. Ūkininkas 
vertė juos ant kiemo, ir statė 
prie tvarto, kuomet žmona at
ėjo pažiūrėti jo darbo. '

“štai,”, pasakė ji “kaip tik to 
ir noriu, ilgą; stulpą su dviša
kiu. Jonai, padėk tą tenais, bus

Kunigas mirštančiam dikta
toriui: — Ar jūsų Ekscelen
cija dovanoja savų priešams?

Diktatorius: — Aš neturiu 
priešų. Visus sušaudžiau.

biniams džiovinti.” Tai buvoj 
pirmas sykis, kadi kas nors parį 
gyrė musų eglę ir jos jau su-! 
džiuvusi širdis pajuto užmirštų, 
sakų jausmus**.

Pastatė ją prie galo virvės, 
netoli darželio. Dvišakis, kuris 
netiko Kalėdų žvaigždei, buvo 
kaip tik geras kad palaikyti 
skalbinių virvę. 1

Buyo skalbimo diena. Neužil
go ūkininko žmona pradėjo ka
binti skalbinius grynam ir šil
tam ore. Ir pirmas dalykas ku
ris kabojo prie Kalėdų stulpo, 
buvo mažų vaikučių kojinės.

Bet tai dar nėra pabaiga tos 
pasakos, kurią senos eglės 
Šnabžda vėjelyje. Eglė, kuri ne
liko Kalėdų eglaite, buvo taip 
linksma, • besaugodama , kojines 
ir kitus mažiukus nubus, kurie 
plevėsavo vėjelyje, kad nepa
stebėjo, kas darėsi žemiau jos. 
Vynuoklė pagavusi jos kamieną 
gražiai vijosi augštyn. Ir vie
ną rytą, kuomet ūkininko žmo
na atėjo kad eglę perkelti, ji

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rinkti ir paimti iš krautuvės 
Bus geriau 
jei ją nupirks tik Kalėdų išva
karėse. Spindinčioj tamsumoj ją 
pasirinks kas nors ir parsiveš 
namo. Ji matė tą didelį namą, 
su degančiu židiniu; tą tylų 
šlamėjimą popieros, kai punde
liai yra atrišami. Kas nors pa
sakys: “Ach! koks puikus me
dis!” Kaip tiesiai ir stipriai ji 
laikysis savo geležiniam triko- 
jiniam stalelyje!

Bet diena po dienos praėjo. 
Kiti medžiai 
tam

Pirkite savo apielinktS 
krautuvėse

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS!

F. & M. DANOUSKI’S
Lunch, Good Cold Beer, Aged Wines & Liąuors 

Sandwiches
1346 So. 50th Avė. Phone Cicero 5571

CICERO, ILL.

šviesą bežaidžiančią ant kirvio, ledų eglaičių? Negalėtumėtjs 
kuris gulėjo netoliese. .

Po Kalėdų atėjo žmogus pirk
ti žalių šakų apkaiŠymui-kapi
nių. Krautuvininkas paėmė kir
vį ir pagriebė medžius be ce
remonijos. Jie jau <buvo per 
daug nuliūdę, kad paisyti/*'

—Džingt, džingt, džingt! — 
kirto gelažtė, ir saldžiai kve
piančios šakos buvo išneštos 
kitur. Pliki kamienai buvo nu
mesti į kertę.

Dabar musų eglė, kas jos be
liko, turėjo daug laiko dūmoti. 
Ji jau nieko nebejautė, nes me
džiai jaučia tik savo šakomis, 
bet mąsto kamienais. Apie ką 
ji mąstė, bedžiudama it kietė
dama? Ji galvojo, kad buvo juo
kinga įsivaizduoti gražią, links
mą karjerą, ir ji gailėjosi kitų 
jaunų medžių, kurie augo skais
čioj; kalno to j žemėj ir kurie 
turėjo 'tokį pat fantastišką 
sapną, kaip ir ji. .

Gal jus nežinote, .kas atsitin
ka su kamienais atmestų Ka- geras paremti virvę mano skal

JOHNP.EWALD | 
| 840 W. 33rd St. | 
S Bhone Yards 2790 g

VISIEMS 
LIETUVIAMS

MILDA AUTO SALES
806 West 31 st Street

««««««««««««««««««

I
 Linksmų Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų | 
Linkime visiems savo | 

draugams ir kostumeriamsi 

Peter P. Maukus!

SIUVĖJAI /

2230 West 22 St |Tel. Canal 3144 S

||||||?■''
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Važiuojam Lietuvon!
aiškinasi naujas tat

DEFINICIJA

dvib

KAIP DAILININKAS }SI VAIZDUOJA LMETOV4.

om

|l

Importo reikalai
ALLAS Rezoliucijos

DS Lietuvos .vizų

Mg

nito

DISTRKTfflN

2616 West 69th St
Pr ospect 6393

FAGLE RESTAURANT
1745 So. Halsted Street

Ko daugiau dulkių, ar baldų?
Kai tarnaitė pabaigė valyti 

dulkes iš mano kambario, tat 
kambrys pasidarė perdidelis bal
dams.

Sąjungos 
sekami •ahąejiys i K. Ambra*? 

p4t4rM A. ^ypkevi^ibs

ENČ1Ų KALfiDŲ

■■

GRAŽUS VAIZDAS LIETUVOS VARTŲ l PASAUL/ — KLAIPĖDOS UOSTO

vf>/*r ||» ■» UI ii' >, >

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems 

Lietuviams!

Uršulė' Ta ponia ir turi
proto siūlyti man aštuonius do
lerius savaitei už jios drapanų 
plovimą...

Veronika: pritardama): d- Iš 
tikrųjų, ką ji mano, ar kad tu 
«si universitetą baigusi!

bių imigracijos buletinuose ro
doma sulig tarpvalstybinio su
sitarimo lietuviškos vizos kai
na tik $5.00, Lietuvos Resp. 
Vyriausybe šiuo prašoma visiš
kai panaikinti už 'vizas Jungt. 
Valstybių piliečiams vykstan
tiems į Lietuvą per Klaipėdą su 
oficialiai Agentų Sąjungos 
skelbiamomis ekskursijomis, ar 
bent tą mokestį žymiai / suma
žinti.

save, už savo žmoną ir už vai 
ką, — visai aiškiai išdėstė nau 
jaste tarnautojas.

^.'jPetrks'

ziejus
—v.Lc.e-pii;m.; S.ekys — -'.seife' 
Ą.. Si. Trečipkas^ižd.; P. Ęor^ 

Mojįfeiždp

• Draugas i^Kodėll Vincas taipį 
linksmas Šiandien? '■ \ y jį
: ’■ Antras Draugas :~~Todet, kad! 
įj|s vakarAavo dariią prarado.

valdybą

Linksmu Žiemos Švenčių 
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 

Charles & Tony Motor Sales 
Savininkas A. KASIULIS

3967-G9 Archer Avė. Tel. Lafayette 3967

Atitariąs: Nupirk ką nork
į

Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga, laikiusi 
suvažiavimą rūgs. 22 d., 1936, 
priėmė sekamas rezoliucijas, 
paliečiančias keliavimą Lietu
von:

Vaikinas; ~~ Maryt, tas .se
nas daiktas ką tik iškrito pn 
langą.

Marytė: — Koks anas daik

šiais metais nepaprastai daug 
lietuvių rengiasi' keliauti aplan
kyti Lietuvą. Todėl, kad netu
rėti kokių nors nemalonumų, 
patartina visiems, kurie mano 
keliauti, nelaukti paskutinių 
dienų, bet išaiiksito sužinoti a- 
pie reikalingumą dokumentų; 
Taipgi užsisakyti vietą ant lai-

ŠIŲ DIENŲ PASLAPTYS ;
Iksas, iš savo bičiulio padį- 

fkoiinęs 50 litų, sako jam:
—<Gink Dieve, neprasitark 

mano žmonai, kad tu man pa
skolinai 50 Uty.

Antrasis iš savo pusės irgi 
paprašė:

—Bet ir tu, gink Dieve, nėr 
prasitark mano žmonai, kad aš 
turėjau tuos 50 litų.

5 ’ A ’ ‘ •JiCs ' •’ x‘. '

; DARBŠTUS VYRUKAS /

—Tamsta, pone vedėjau, bu
si manim patenkintas. Aš dirbu 
už tris 
nybo^ viršininkui.

—Negali būti! Ar jau tikrai 
taip? — maloniai abejoja viršU 
ninkas.

Atsargumas
Vakar buvau apžiūrėti auto

mobilių parodą, kad žinoti, ko
kių automobilių teks šj metą 
šaugtis.

' 34 4 2 - 4M6 .So. HąLtcd > 
Visokį,/ dp&dąjai, prieinamoms 

- kainoms, dėl ' .visos šeimynos.

t ■■■■% .•<>

.o

Kadangi Amerikos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga, 
Ine., rengdama ar remdama ki
tų surengtas ekskursijas vyks
tančias iš Amerikos į Lietuvą, 
o ypač tas ekskursijas, kurios 
rengiamos per Klaipėdos uostą 
laivais kad ir dažnai menkes
niais, kuomet kelionės kainos 
ir vizų mokestys visos vieno
dos ir kuomet mokestis už vi
zą pakelta neproporcionaliai su 
dolerio nupinimu ir nustatyta 
net $10.00, kai Jungt. Valsty-

Kadaiigi šiais metais iipppt-, 
tas iŠ Liėtlikoš j jungt. 'Val
stybes žymiai padidėjo ir Lie
tuvos projtiuktų, ypač ųiai|to 
r eikala.yiipąi Kąs ;-įką.fe kyla; 
Amerįl^osį;, Lietuvių', Lalvakor^ 
ęių ;-Ąj^
ja, kad LidtiįV^s \o'kspor.Co' fįr- 
'mos, ypaČ gi; paisto?;'*. duotų 
pirmenybę šiai 
neŲętuy^o^^j^o^į'lį^ 
daromą . gū
daus , ’ bcii^dtądątbįfiiyimoy . tar$ 
Lietuviųfefe
Lietuvių Laiyakorčių Agentų; 
Sąjungos; beveik Aferą. ;J ■ ■

Linksmų žiemos Švenčių
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

žinant šias visas kliūtis ir ne
malonumus, nereikėtų laukti, 
bet prie pirmos progas kreiptis 
prie savo agento ir pasiklausti 
patarimo.

“Naujienų” laivakorčių aky
lius būna atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakare, ir jums su
teiks visas reikalingas informa
cijas.
“Naujienų” Ekskursijos šiais 

metais bus sekančios:
Gegužės 5 r., laivu “Queen 

Mary” j Cherburgą, iš ten ge
ležinkeliu per Franciją ir Vo
kietiją j Lietuvą.

Gegužės 29, švedų linijos lai
vu “Gripsholm/’ tiesiog į Klai
pėdą.

Liepos 21, laivu “Statendam” 
i Rotterdamą, iš ten geležinke
liu i Lietuvą.

šios ekskursijos yra rengia
mos viso Lietuvių Agentų Susi
vienijimo. Kada bus susitarta 
su laivų kompanijom dėl kitų 
ekskursijų, pranešime “Naujie
nose.”

Laivakorčių kainos ne vieno
dos, nes priklauso nuo daugelio 
priežasčių. Pigiausia yra $97.50 
į vieną pusę, ir $182.50 j abi 
puses. Prie šių kainų dar reikia 
pridėti $5.00 valdžios mokesčių.

“Naujienų” Laivakorčių Skyr.

Linksmų Žiemos Švenčių
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ. NAUJŲ METŲ 

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

sųdaryi^;.4^ilM^o-
mo prašoma prisidėti Lietuvos“ 
VyHausybfe, PULK' ir„Lįeįum‘ 
Turizmo Sįjųnga. •?. <

CHARLES TAVERN
3364 So. Halsted Street

Dažnai tenka girdėti nusi
skundimų, kad ant laivo negavo 
tinkamos vietos, nes kiti turė
ję geresnius kambarius.

Reikia pasakyti, kad laivų 
kompanija nedaro jokios diskri
minacijos. Kas pirmesnis,—tas 
geresnis. Paprastai, svetimtau
čiai planuoja savo kelionę, ma
žiausia 6 mėnesius iš kalno ir, 
pažiurėjus į keleivių sąrašą, su
randi, kad jau dabar yra užsi
sakiusių vietas ant laivo ir su
mokėję depazitus, nors planuo
ja keliauti tik birželio, liepos ar 
rugpiučio mėnesį.

Tai aišku, kad jie ir vietas 
ant laivo gali pasirinkti kokias 
jie nori. Lietuviai gi užsakymus 
duoda savaitę ar vėliau prieš 
išvažiavimą. Tada agentui bū
na begalo keblu savo keleivius 
užganėdinti. Nors agentas ir tu
ri užėmęs vietas iš kalno, bet 
apie pusantro mėnesio prieš iš
plaukimo laivo, jis priverstas 
paliuosuoti kambarius arba su
mokėti depozitus už keleivius. 
O kaip agentas tą gali padary
ti, jeigu keleiviai pradeda užsa
kymus duoti tik paskutinę sa
vaitę?

Taipgi, dažnai būna nesusi
pratimų ir su dokumentais. Da- 
leiskime, vyras yra Amerikos 
pilietis, bet moteris nėra pata
pus piliete. Tokiame atsitikime 
moteris turi gauti Lietuvos pa
są, ir sugryžimui permitą. Kad 
^auti Lietuvos pasą, reikalinga 
turėti gimimo metrikai. O jeigu 
reikia rašyti Lietuvon dėl gi
mimo metrikų, tai užtrunka 
virš menesio laiko. Taipgi ir su 
Eugryžimo permitu. Atsitinka, 
kad keleivis nežino laivo, ku- 
riuomi atvažiavo, arba valdžia 
nerauda rekordų atvažiavimo, 
tada reikia eit per užsiregistra
vimo procesą, ir tas užtrunka 
nuo 3 iki 6 mėnesių.

NAŪJTSHOS. Chlcagio
į...... ■>.i.\ i'.I'I" ’...... .

Niekas, padalytas 
Surinko Veronika Faiza. jų!

LINĮ^įįtįk ŽIEMOS
Visiėrųį Draugams ir patystamiefnsT

Savininkės EMMA ir EMILY
Kviečiame nuoširdžiai visus atsilankyti per šventės 
o labiausia NAUJŲ METŲ jaukti į MEMEL CAFE, 

jkur randami geriausia rįšies jvąinųš gerintai 
ir pjetųs.

Savininkės EMMA ir EMILY
1325 North Halsted Street

- . Tel. Lincoln 6682
BfOfagjgig^ggati^iaenirofaraKaranariagararsgai

’oiy >"' *ii '*»įiį»įw

•' Aš ■ įnbįpirįcaįi; sayo ■ pačiai i'žięf 
įhibj ■ paltį. ; KM' J 
įįtėįnfe jš jnaų^s, 
^^i^ėj^į^^irįafęišltfef
fj1'-1 *;i> "

S. PETRAUSKAS
BAKERY

1721 S. Union Avė
Ganai 7358

Jaunuolių ekskursija
TUdąnįd .sustojus imigracijai 

ir skubiai einant, nutautinimui, 
Amerikoje gr-ęsia lietuvybės 
išnykimas, Amerikos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga 
manydama, ka<k būtinai reikia 
supažindinti su Lietuva Ameri
koje gimusią lietuvių jaunuo
menę, nori surengti, jaunuome
nei eilę ekskursijų į Lietuvą. 
Tų ekskursijų pirmoji numato
ma 1937 m. birželio ar liepos 
mėnesiuose, su pilnu apmokėji
mu maršruto iš N.mv Ycrko j 
Lietuvą, aplankymu įžymių vie
tų Lietuvoje. Prie šios pirmo
sios jaunuomenei ekskursijos keyiėius
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Kūčios ir Kalėdos Lietu- 
voje

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
minint, kad, girdi, lietusiai ir 
žemaičiai dar nesą atsižadėję 
pagoniškųjų papročių, burtų Ir 
apeigų, ir labai dažnai įvairiais 
atsitikimais savo tarpe juos 
praktikuoja. Net vysk. Motie
jus Valančius keliose savo raš
tų vietose ragina kunigus dau
giau kovoti su tebesilaikančiais 
žmonėse įvairiais pagoniškais 
papročiais, burtais ir kt. Ir tai 
yra antroj XIX amžiaus pusėj. 
Pagaliau ir musų laikais tie pa
pročiai ir burtai dar nėra išny
kę, o kai kuriuose žmonėse dar 
ir visai stipriai tebesilaiko. Tik 
pasižvalgykite aplinkui ir jus 
patys pamatysite, kiek daug vi
sokių *burtų, visokių keistų pa
pročių tebesilaiko žmonėse, ku
rie juk su krikščonių tkyba nie
ko bendra neturi ir negali tu
rėti.

Iš to mes galime matyti ir su
prasti, kaip yra sunku kovoti 
su tuo, kas eina iš kartos į 
kartą, kas tėvų paliekama vai- 
kams, o šių vėl savo vaikams ir 
t. t. Taip yra buvę su senovės 
pagoniškosiomis šventėmis, su 
kuriomis užėjusi krikščionybė 
neįstengė kovoti, ir neliko kito 
nieko, kaip toms šventėms su
teikti krikščioniškos reikšmės 
ir pripažinti krikščioniškomis 
šventėmis (kaip ir buvo pada
ryta su romėnų calendae 
šventėmis, paverčiant jas 
krikščioniškomis Kalėdomis, 
Kristaus gimimo šventėmis). 
Tas pats yra ir su įvairiais pa
pročiais, apeigomis, burtais. 
Tiesa, daugelis tų papročių, 
burtų, apeigų per ilgus am
žius keitėsi, buvo pritaikomi 
pakitėjusioms sąlygoms, daugis 
jų visai išnyko, daugis atsi
rado visai nau4jų, bet viena 
kas yra aišku, kad pačiam tų 
visų burtų pagrinde gludi pa
gonybė.

Įvairių šventinių papročių 
turi visos tautos, bet mes, lie
tuviai, turime jų, tur būt, dau
giausia. Ir tiesa, juk nė viena 
didesnė šventė neapseina be 
tam tikrų papročių, apeigų, be* 
savotiškų burtų. Daugelį jų tu
ri Verbos, Velykos, Sekminės, 
Joninės ir kt., bet daigiausia, 
tur būt, Kūčios ir Kalėdos.

Senesiais laikais žmonės 
pasninkaudavo ne tik per vi
są gavėnią, bet ir per adven
tą. Be to, per, adventą negali
ma buvo šokti, gerti, dainuo
ti, žodžiu, buvo uždraustos vi
sos linksmybės. Todėl, savai
me suprantama, visi Kalėdų 
laukdavo išsiilgę. Merginos, be 
to, tikėdavo susilaukti piršlių, 
nes po Kalėdų yra laisviausias 
laikas ir todėl pats patogiau
sias vestuvėms. Samdiniai 
laukdavo algos, nes dažniais 
šiai per Kalėdas baigdavosi 
tarnavimo metai (iki N. Me
tų retai kas teišbūdavo). To
dėl susilaukus Kūčių visi ap
sidžiaugdavo.

Seniau Kūčių diena visiškai 
pasninkaudavo, nieko nevalgy* 
davo iki pat vakaro. Dabar per 
Kūčias valgyti galima, tik 
reikia susilaikyti nuo mėsiškų 
ir pieniškų valgių. Kūčių diena 
paprastai yra didelio sujudinto 
diena. Moterys jau* nuo ank
staus ryto ruošia valgius Kalė
doms kepa pyragus, ruošia 
mėsa ir kt. Vyrai kiek įmany* 
darni stengiasi apšvarinti na
mus: dažnai naujai perbaltina 
pečius, sutvarko sienas, su
tvarko kiemą (jei yra pasnigę, 
prakasa ir nušluoja takus, už
kamšo žiogrius ir t. t.). Pus
berniams dažnai duodamas ne 
visai jų mėgiamas darbas: nu
plauti langus, nuvalyti stalus, 
suolus ir kt

Labai dažnai jau rytmetį 
stengiamasi pateikti kiek dau
giau ir įvairesnių valgių (daž
niausiai norima jų sudaryti iki 
12-kos). čia būtinai valgiai yra;

žirniai (dažnai maišyti su bul
vėmis—kiunkė), pupos, virti 
ir su cukrum saldyti kviečiai 
ir kt. Bet iškilmingiausiai val
gomos Kūčios vakare. Dažniau
siai neinama Kūčių valgyti tol, 
kol ant dangaus nepasirodo 
pirmosios žvaigždės. Ant Kū
čių stalo’ visuomet padedama 
šieno, kuris apdengiamas stal
tiese. čia jau dedami Kūčių val
giai : > silkės, žuvys, žirniai, ,pu
pos, kviečiai, kisielius ir kt. 
Taip pat sengiamasi patiekti ne 
mažiau kaip 12 valgių. Tiesa, 
kai kur, ypač kai kuriose že
maičių vietose, šitas Kūčių iš
kilmingumas yra lyg jau ir pra
nykęs, bet daugely vietų ir 
šiandien Kūčios valgomos labai 
iškilmingai. Paprastai tikinčio
se šeimose pirmiausia pasi- 
meldžiama (visi susiklaupia 
prie stalo ir šeimininkė balsu 
atkalba poterius). Po to valgo
mos paplotėles, kurios papras
tai parsinešamos nuo zakrasti- 
jono. Paplotėles dalija šeimi
ninkas ar šeimininkė. Paprastai 
duodama paplotėlė laužti ir 
kam didesnis* gabalas lieka, tas 
ilgiau gyvens (už tai visi sten
giasi kiek galima didesnį ba- 
baliuką atlaužti). Laužydami 
paplotėles, vieni kitus sveikina 
ir linki laimės. Prie stalo sten
giamasi sėstis poromis, nes jei 
susės ne poromis, kas nors 
ateinančiais metais turės mir
ti' Prie Kūčių stalo paprastai 
sėdasi visi: ir suaugę, ir vai
kai,, ir tarnai, tarnaitės. Net 
miestuose su šeimininkais Kū
čias kartu valgo ir tarnaitės, 
ko dažnai šiaip jau paprastai 
nėra. Suvalgius paplotėles, pa
prastai valgoma silkės: jų visi 
turi valgyti, antraip, ateinan
čiais metais apipulsią nepagei
daujami gyviai. Toliau gali val
gyti kas kam patinka. Per Kū
čias reikia valgyti kiek lenda, 
kad pilvai plyštų, tuomet per 
ateinančius metus galima bus 
dirbti, kad akys plyštų. Atra
dus silkės ar žuvies vidurius 
ar odą galima piešti j lubas, ir 
jei tai prikibs, tai ateinančiais 
metais susilauksi kokios lai
mės.

Pavalgius Kūčias viskas pa
liekama ant stalo. Pagal vie
nui, naktį atlekią iš dangaus 
angeliukai, kurie taip pat no
ri Kučiomis pasivaišinti, o pa
gal kitus, tai turį tos galios, 
kad ateinančiais metais dru
gys nekrėsiąs. Ūkininkai pa
prastai nuo stalo paima šieno 
ir išnešioja jo gyvuliams, 
kad Dievą palaima ir juos at
lankytų.

Kūčių vakaras—burtų vaka
ras. Jei giedri naktis ir ant 
dangaus daug žvaigždžių— 
vištos sudės daug kiaušinių, o 
ateinanti pavasarį gerai užde
rės baravykai. Mergaitės turi 
išbėgti laukan ir klausytis; iš 
kurios pusės sulos šunės, iš 
tos pusės atjos ir bernelis. Be
valgant Kūčias reikia traukti 
iš po staltiesės Šieną: Kas iš
trauks ilgesnį, tas ilgiausiai 
gyvens, o kas ištrauks trum
pą, to amželis , nebeilgas. Jei 
Kūčias valgant kam ausyse 
zvembia, ateinančių/ Kūčių ne- 
bevalgys. Jei mergaitės nori 
sužinoti, ar jos ateinančiais 
metais ištekės, Kūčių naktį ge
riausia proga tai sužinoti. 
Vakare įnešus medžius pečiui 
Įdurti, reikia suskaityti:: jei 
poroms—ištekėsi, j ei ne—dar 

liksi netekėjusi. Arba vėl: ei
dama gulti po pagalve pasidėk 
vyro kelnes: apie kokj berne-1 
lį'naktį sapnuosi, už to ištekė
si. O jei norima, galima ir 
taip padaryti: reikia atsikelti 
naktį 12 vai., bet taip, kad 
niekas ųepatėmytų. Pasiimti 
akėčias ir vilkti jas tris kar
tus apie trobą. Trečią kartą 
apvilkus pažiūrėti į langą: jei 
iŠ dešinės pamatysi bernelį, iš-

S™

Pasirėdę įvairių tautų kostiumais Chic agos mokyklų mokiniai gieda Kalėdų giesmę 
prisirengdami eglaitei.

tekėsi, jei iš kairės—liksi ne- gius dažnai einama kaimynų sišnekučiuoja ir vėl eina ki< 
tekėjusi. Galima tai sužinoti 
ir su veidrodžiu (tinka ir vy
rams): naktį 12 vai. pasiimti 
veidrodį, 2 žvakes uždegti iš 
abiejų pusių ir atsisėdus žiu- 
rėvi į veidrodį. Niekur į šalis 
žvalgytis 
žiuTėti į 
pradės . 
veidrody 
gaitės paveikslas, kurią jis ves, 
mergaitei bernelio Jpavedkslas, 
už kurio ji ištekės. O jei veid
rodį pasirodys grabas — mir
si. Toks yra tas burtas (aš, 
iš savo pusės, juo naudotis, 
nepatarčiau). Yra daugybės ir 
dar kitokių butlų, kitokių būrį: 
tų, skirtų vyrams sužinoti sa
vo mergelėms, o mergaitėms 
sužinoti berneliams. Dažnai 
įvairios apylinkės turi ir ki- 
tokesnių burtų ir juos visus 
sužymėti nebūtų įmanoma.

O kas nežino tų stebuklų,; 
kurie, neva, Kalėdų naktį; 
įvyksta, štai, vanduo 12 vai. 
trumpam laikui virstąs Vynu; 
gyvuliai tuo pat laiku4 prade
dą žmogaus kalba kalbėtis. Pa
gal pasakojimus, ne vienas esąs 
tokio vyno gėręs, ne vienas 
taip pat esąs ir gyvulius kal
bant girdėjęs. Tyčia to dary
ti esą negalima, nes žmogus, 
išgėręs tyčia vandens, tuoj 
mirštąs (pagal kitus jam vis- 
tiek atrodąs vanduo); išgirdęs 
gyvulius kalbant taip pat mir
štąs.

Kalėdų rytą visi skubinasi į 
Bernelių ar Piemenėlių mišias. 
Kai kur tos mišios yra 12 vai. 
nakties, bet dažniausiai apię 
5—7 vai. rytp. O kiek čia žmo
nėse yra visokių pasakojimų,

negalima, bet reikia 
veidrodį, kol akys 
raibuliuoti. Tuomet 
pasirodys vyrui mer-

ląnkyti: sveikinama su šven
tėmis, ..linkima laimės ir pa
sisekimo? Miestuose yra vadi- 
namasis vizitų paprotys, kur 
kelioms minutėms užeina vie
ni? pas kitus, pasveikina, pa-r

tur.

Jaunimui Kalėdos 
minimosi šventė. Dažnai kur 
susirenka, šoka, dainuoja, žai
džia. Vaikam paruošiamos eg
lutės, apkabinę j amos žaislais, 
saldainiais, įvairiais barškaliu-

links-
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is. Eglute pasistatoma vidu- 
gryčios, ir šokama apie ją. 

ie vaikų dažnai prisideda ir 
augesnis jaunimas. Visiem? 
iksma ir džiaugsminga. Tam 
k, pagaliau, ir Kalėdos! šo- 
ntieji apie eglutę dažnai

Ketvirtadienis, gr. 24, 1936

jaudabar 
paprotys — 
liekama dar

muoja:
Ei, Kalėda, Kalėda,
Dabar mums nebe bėda, 
Dabar šokam, uliavojam, 
Kojeles aukštyn kilnojam. 
Tralia-lia, tra-lia-lia, 
Advento jau nebėra!

Kalėdų senelis, 
veik išnykęs 
lors kai kur
a: tėvai patys padeda vai- 
įčiams dovanų ir sako, kad 
i Kalėdų senelis atnešęs). Beit 
niau rengdavo tikrą Kalėdų 
helį: kurį nors vyrą apvilk
to baltais kailiniais, užmau
to balto ėriuko kepurę, ap? 
tosdavo baltu rankšluosčiu, | 
nkas paduodavo po gumbuo- 

lazdą — ir štai būdavo Ka
čių senelis. Jis eidavo iš gry- 
os į gryčią, iŠ kaimo į kai- 
ą. Visi būdavo patenkinti, 
id atlankė Kalėdų senelis. O 
ek juokų ir džiaugsmo bu
to vaikučiams, sunku ir ap

sakyti. Paprastai, Kalėdų se
nelis prieidavo prie lango ir 
pabarbendavo, 
klausia: Kas 
atsako:

— Tai aš,
jau iš ano krašto, kur medum 
upeliai . teka, ir debesys.. krin- 
gediais lyja. Nešu krepšely lai
mę, gerą derlių ir daugelį ki
tų gėrybių. Įsileiskit mane, 
duris ligi galu atidarykit ir,

Šeimininkas 
ten?, o senelis

Kalėda. Aš ats

susimildami, j “aną” kraštą n- 
bevarykit.

.Įėjęs į namus Kalėdų seft^- 
lis aukštu balsu užgieda* Svei
ki sulaukę šventų Kalėdų!

šeimininkai, paprastai, pa
vaišindavo Kalėdų senelį, kuo 
nors apdovanodavo. Nelikdavo 
kaltas ir šis: kuto nors apdo
vanodavo vaikučius, palinks
mindavo juos, ką nors papa
sakodavo, įgnybdavo kur nąrs 
į minkštesnę vietą, ir keliau
davo toliau. v Senelis, žinoma, 
tokiu budu nemaža dovanų 
prisirinkdavo. Dabar beveik 
jau nebegirdėti ' Kalėdų sene
lių. O vaikučiai jų vis dar lau
kia.

Taip eina Kalėdos. Vakare 
jaunimas kur nors susirinkęs 
pašoka, pasilinksmina.

Seniau Kalėdas švęsdavo vi
są savaitę, paskui beliko tik 
trys dienos, o dabar jau tik 
dvi dienos. Praleidę Kalėdas 
žmonės ima laukti kitų šven
čių, kurių šiuo metų laiku ga- s 
na daug: Naujų Metų. Trijų 
Karalių...

Sulaukę Kalėdų švenčių žmo
nės paprastai vieni kitiems 
palinki laimės, pasisekimo, 
linksmų švenčių, vieni kitus, 
paprastai pasveikina su šven
tėmis. Baigdamas Šitą straip
snelį ir. aš Jus pasveikinsiu: 
“Sveiki sulaukę Kalėdų šven
čių! Praleiskit jas linksmai ir 
džiaugsmingai!”

C. Cenikus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CICERO BIZNIAI IR BIZNIERIAI
| Linksmų Kalėdų Linkiu £ 
į Visiems Savo Koštame- to 
5 į .riams iniBraugams | 

į Stanley Kontrimas j 
| Star TonsoHal Parlor £ 

Ladies ĄįiChildren’s
S Haircutting » 
Į 1437 So. 49th Avė. f 
I /; - CICERO, ILL. @ M

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Linkime Visiems

V. VAIČIULIS IR
ŠEIMYNA 

BUCERNĖ IR GROSERNĖ 
4911 W. 14th St.

. CICERO, ILL.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

linkime visiems koštame 
riams ir draugams!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Linkime Visiems 

Musų Kostujnerjams ir 
’ Draugams!

Peter Kovaleuskas 
MEATS and GROCERIES 

1446 So. 50th Court 
Tel. CICEfftO 1805 

CICERO, ILL.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų ' 
Naujų Metų Visiems Lietuviams!

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Sav.

■.< Valome ir Dažome
Pasiuvame rūbus sulig, užsakymo

1403 SO. ) 40tih COU^T
Tel. Cicero 336
CICERO, ILL.

Liberty Tavern 
\ Joė Kąvalaiiskas', •f v 

Joe Nagrecky
GOOD BEER ON TAP

1401 So. 49th Ct
Cicero, III.

Linksmų Kalėdų ir Imi- j 
mingų Naujų Metų 
linkime visiems musų | 

lietuviams kostumeriams j 
ir draugams!

Warren and Rock i
Groceries and Fresh Meats! 

Pirkite savo apielinkes ' 
krautuvėje.

1534-36 So. 49th Avė.
Cicero, III.

padavimų apie nutikimui vyk
stantiems į Bernelių mišias. 
Čia vienas susitikęs vaikščio
jančią žvakutę, kitas kokį vaiz
duoklį, trečias vėl ką nors. Tie 
pasakojimai, žinoma, turi ir 
realios reikšmės,, nes žvakutės 
juk iš tiesų vaikšto (žaltvyk
slės), o esant užsnigtiems ir 
užpustytiems keliams dažnai 
tenka paklysti ir visokių keis
tenybių pritirti. Iš to žmonės 
paprastai ir susideda didžiau
sius nuotykius, keistus ir ste
buklingus nuotykius. "

Iš Bernelių mišių visi sten
giasi kuo greičiausiai 
parvažiuoti: kas 
parvažiuos, tam 
metais geriausiai seksis. Par- 
vykę sėdasi prie Kalėdų stalo.. 
Kalėdom' paprastai ii* netur
tingiausi stengiasi ką nors gar
desnio pasigaminti. O ką be-* 
kalbėti apie turtinguosius: sta
lai nuo įvairių valgių ir gėri
mų dažnai net lūžta. Valgo ir 
geria visi kiek telpa. Paval-

« Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
r Naujų Metų Visiems Lietuviams!
Į J. REMDZUS 
g Vyrų, Moterų ir Kūdikių 
S Avalinė. Pilnas pasirinkimas 
S vyrams aprėdalų.
| 4903 W. 14th St.
| Z CICERO,^ ILL

Sveikinu visus savo 
Draugus ir Rėmėjus

Charles Genis
4917 W. 14th St

Cicero, III.

Linksmų Kalėdų Laimingų Naujų Metų Visiems!

J. JANKAUSKAS 
1336 South 49th Court 

CICERO, ILLINOIS

namo 
greičiausiai 
ateinančiais

n. , ...... . ... |,,| ..................... ... ....................................................... ................ ..u.,,...—.

Linksmų KalMų ir Laimingų 'Naujų ’Metų! m
S LEOPOLD J. BURBA B
JI Ladies and Gents Haircutting
» 1322 So. Cicero Avenue. Cicero, III. M

Phone Cicero 3452-R

........  i , , 'j, ,„,Į'-|i,į,. ,wiį i  į,,,, , ... , ..1,.^..    ... .............. .......... ...

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metui
LOUIS W. KIZAS

! ATTORNEY ATLAW
1515 So. 49th Avenue, Cicero, UI.

Office PhoneCicero 3453-M Office hours 6 to 8 P. M,

Sveikiname visus savo Pažystamus ir Draugus 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

v i

ir linkime daug laimių su Naujais Metais.

B. MASILUNAS IR ŠEIMYNA
5039 West Ogden Avenue

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS!

LINGES TAVERN
Best Quality

Frąe Fish Fry Every Friday
4837 W. 14th Street

Wines, Whiskiesr Beer

Cicero, III.

RAUDONOS ROŽĖS KLIUBAS
'■ f1?;,/' ’ ,<.•« ’?■>**■ ’ «■ ■ ; , '* • '■ T--:.’ ” ,•* - .

Sveikina visus savo narius ir rėmėjus su
••

ŠVENTOMS KALĖDOMS IR NAUJAIS METAIS.
Linkime visiems viso geriausio ir visus užprašome į savą 
parengimą • Kalėdų Vakarą

LiuosybėsSvetainė
14th Street ir 49th Court
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LĖDŲ!

CICERO MIESTO VALDYBA

Ciceros Lietuvius

Kalėdų Šventėmis

Naujais Metais

Tel. Cicero 5031
Tel.Cicero 3554

<
■ i

LINKSM
VISIEMS LIETUVIAMS!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems musų Kostumeriams ir Draugams!

Cicero, III.
Plionegįęęro 4486

CICEROS 99 DISTRIKTO 
APŠVIETOS TARYBOS

BUČERN6 IR GROSERNĖ
1538 So. 50th Avė.

CICERO, ILL.

FEUX A. ZDROJEWSF 
GUSTAV 0. RANDA 

FRANK J. RUDOLPH 
KURT NOVAK 

TRUSTBĘS

Linksmų Kalėdų visiems 
musų kostumeriams ir 

draugams!

GRANT WORKS 
PHARMACY

J. KE8ER, R. Ph. Sav.
4847 West 14th St

Phone CICERO 39. 
CICERO, ILL.

ŠIRDINGAI ‘LINKIU SULAUKTI LINKSMŲ KALĖDŲ 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

> Linki Visiems 1 Lietuoiąms-Kostumeriams

CICERO DEPARTMENT STORE
1400 South 49th Court, Cicero, III.

Su pagarba

CICEROS 99 DISTRIKTO 
APŠVIETOS TARYBA

FRANK J. PETRU, Prezidentas 
EUGENE CLARK, Sekretorius

GEORGE STEDRONSKY
PRESIDENT

NICHOLAS HENDRIKSE

Nariai:

Charles J. Burdą Frank 3. Novak 
Joseph S. Idziaszek James Novotny 
Joseph B. Kovarik, Edward J. Sass 
Michael Solar Jerry B. Silha 4930 West 13th Street, f

Phone Cicero .49
’ CICERO, ILL.į

MEAT MARKET \
Tel. Cicero 645

ILL.

JERRY J. VITERNA
COLLECTOB

ADAM HERNADIŠIUS

GRANT VVORKS 
COALYARD 

16th St. ir 49th Ct
Phone Cicero 311 

CICERO, ILL.

ANTON F. MACIEJEWSKI
SUPBRVISOR

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

GENERAL FOOD MARKET
MEATS, GROGERIES, FRUITS and VEGETABLES 
4928 W- 14th St 
Jos, Bocunas, ppop.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METU 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

g Juozas Zigmont ir Sūnūs 
PIRMOS RŪŠIES BUČERNĖ IR GROSERNĖ

i 1501 So. 49th Avė 
TAIPGI GRAŽI LIETUVIŠKA UŽEIGA-TAVERN 

g 1430 So. 50th Ct
CICERO, ILLINOIS gg

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲMETŲ 
LINKIM VISIEMS KQSTUMERIAMS 

IR VISIEMS LIETUVIAMS >
THE GRANT WORKS FAIR, Ine.

GENERAL MERCHANDISĖ
5011 to 5021 W. 14th St Phone Cicero 724

CICERO, ILL. :

VISIEMS LINKSMU KĄLĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ ŠIRDINGAI 

LINKI KOSTUMERIAMS 
IR DRAUGAMS

Mr. & Mrs. Yatowt
RESTAURANT AND BAR

1312 So. Cicero Avė.
Tel. CICERO 3788 

CICERO, ILL.

Pasinaudojant švenčių proga, tariame ačiū 
Ciceros piliečiams, patikėjusiems savo vaikų 
švietimų Viešosioms Mokykloms, už jų nenu
ilstamų bendradarbiavimų ir rūpestį.

Linkėdami linksmų Kalėdų, laimingų ir 
gerbūvio Naujų Metų* liekame

• *

Tel. Cicero 49

Sveikinu Visus Savo 
Draugus, Kostumerius ir 

Visus Pažįstamus su 
Kalėdomis ir Naujais 

Metais.

Sav. Louis Ziemen
ATLANTIC TAVERN 

1330 S. Cicero Avė. 
CICERO, ILL.

LINKSMŲ KALĖDŲ!
3 Linkiu Visiems Savo Draugams,
3 ir Kostumeriams būti sveikais.

Visiems musų Kostumeriams ir Drcjųggms! gĮ 
S Parkholme Super Service Station į 
g AL. WKEN, Prop. : W
jg Scientific Lubrication—Sinclair Gas and Oils-- ge 

i Washing—Bątteiy Service—QfliQdyeap> Tires , g, 
ji 16th St. and 50th Court Phone Cicero 635g

LINKSMŲ KALĖDŲ gį*
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams SS

LIBERTY RESTAURANT g
ONA VALAITIS, Sav. Stf

4915 W. 14th Street, Tel. Cicero 3564
CICERO, ILL. SS

I
 Linksmu Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Liėtūvianis g

J. KAIKARIS IR 1 
y ŠEIMA | 
■1400 S. 48th Ct. i

RUGINĖ DUONA Jį 
CICERO, ILL.. .........  ■ ... r ....... i*"-;.. ...... — MM

S"* LINKSMŲ KALĖDŲ **6*4 R
Linkiu visiems Savo Kostumeriams ir , M

K Draugam^ v
8 paupį™
Š| FANCY GROCERY &
| 1436 So. 49th Ct.
& CICERO,

J. Saulis ir J. Mikulis Tapetu
4845 West 14th Street į 

CICERO, ILLINOIS

t
 Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų .S 
ikiu visiems savo kostu-iĮ 
meriams ir draugams |

JOHNPAUGA

Distributor Fox Head

Beverages g
5031 W. 12th St 

Tel. Cicero 5306 ."Vt

•S . LINKSMŲ KALĖDŲ g8 Linkime Visiems Savo Draugams i t ‘

H ir Pacijentams-
I Dr. .1. SIUNGLMAN
S ' ii^PYTOJAS JĄ CHIRUPG^S

—.............. -

0 5.. - . ' .
•'t.j i! -,r : i

Visiems Mano Kostumeriams ir Draugams S
| J. M. GRIGAS M
S Užlaikau geriausių mėsų ir grocery R
S 1417 South 49th Court, Cicero, III. B 

Telefonas CICERO 1525

sr Širdingi Linkėjimai Sulaukus B
L™KSMV KALĖDŲ R 

B Musų Rėmėjams
S Draugams ir Pažystamiems

8 GRANT THEATRE g
jg WALTER BABITZ, Sav. Šf

Res. Cicero 4108-R Cicero, Illinois B

<e Km Hm

CERO BIZNIAI IR BIZNIERIAI
" ■■1 I ■ Į| , | ,            • - - , ■ - -

L M i! įllMAdA1 W:>p ::i!W
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CH1CAG0 PROGRESUOJA. — VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME PRIEŠAKYJE
iškelti oran yra du “lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų .bulvaro, šis paveikslas duoda supratimą apie miesto centro 
dangoraižių grožį, kuris yra ypatingai žavėjantis, žiūrint nuo ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus”" operuojanti mašinerija yra Chica- 
gos inžinierių “pažiba”. . . ■'•V

dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 

-n kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara-

• lienė Elžbieta, antroji — jos sesutė.

DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA. — LĖKTUVAS — 
oro paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Cairo i Palestiną. Piramides yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptenų civilizacijos.

...i", . . ■ ♦ ■ • -4' •' '•’ C* v . 'V • ' . 7 • Vv- ' : ■ t V • “ r » Y ; ♦
f ' • •" , f I \ ■ ' ' ■ --'r . *• >-'.?• $ • •• ... J.. •' < - >•••;.'• A .... A. •••'-• ' ' ‘ ' ♦ ■ • .

BETLIEJAUS SARGYBA; -y- PALESTINOJE EINA TOKIE SMARKŲS KIVIR^AI • F 
tarp arabų ir krikščionų, kad prie Kristaus gimimo vietos,/Betliejuj,;,turistovėti sargy- ■ 
ba. Kalėdoms^ artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje;vietoje’, .kur Kpšt’us | 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. PaVeikslo kairėje stoyi keli, vaikai, kurių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų.. Vienas vaikų-,4- basas.

i™

DAINUOJANTI PELĖ. — WOODSTOCK, ILL., 
vaikų prieglaudoje buvo sugauta pelė. Vaikai nustebo iš- 

? girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypia, bet 
čiulba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voka- 

; liūs .gabumus, kad gavb progą padaryti debiutą per ra- 
dio. Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik
liniame butelyje. Pelė ima dainuoti, kai ją pradedama 
erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.

jTOįlĮįĮ
ik4JHR

r:.

:%& ImmI

“BUM, BUM, KALĖDOS JAU ČIA!” — ANGLIJA -— I
visokių ceremonijų šalis. Vienur nuprogresavusi toliau už 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmonės tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiąja per miestus, muša būgną, pranešdamas vėliausias 
žinias.

SVEIKINAME SU KALĖĮįOMIS! — PAVEIKSLAS PARODO ŠIAIS METAIS POPU- 
liariškų kalėdų atviručių pavyzdžius. Amerikoje Kalėdų įtviručių siuntinio paprotys yra 
labai paplitęs. Apie šventes paštas būna taip užverstas, kąd per kelias, dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmiau, sveikinimų mėgiamiausi ‘atvaizdai buvo/‘tfys Karaliai”, Betliejaus staine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religines reikšmės piešimai. Spėjant iŠ atviručių, 
modernizedamas pasaulis tolinasi nuo tikėjimo

MADOS, MADOS! — PIRMADIENI OFICIALIAI 
' < * ’■ * l ■ , ■ '

prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai, 
kurię nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji 
moteriške dėvės šj pavasarį. Paveikslas parodo vienų iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių.

: 'ž-.x
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us iš po žemių

Us ir reples kančioms
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ir cholera 
seum

Amžiai stovi 
žmon^ eina 
žmonių Kalvos ritas 
Kabaldžiuojas 
žiuri akys ir nemato 
Klauso ausys ir negirdi 
O liežuvis pliauškia 
Vyzgia raitos keikia
.' Tiki : /• .

Tik liežuvis tiki 
Nematytais negirdėtais 
Padarais stabais 1 * 
Teorijom 
Fantasmagorijom , 
Melais ir rietenom 
Ir savo plaiškalais

žemė šypso .
" " '""T^a^^ky^į

Ibmeja 
ųvienuolynų

Knaiso žemę , 
Juodų rusvų palšą 
Žemč tyli

žemelį J
Reiškias
Tarp jw

1 '■ jjp i* : 'X '

-*•k'JK/A-Y P

Per tamsos bedugnę ir velnynų 
Tiesias tiltai spinduliai. V 
bmegeniniai.
Siekias amžiai

Ir veisiai

luyys pievas.
Zuikiai pakulioriai
Pilys: ir griuvėsiai

? Plaukia >/
•’ ■■■.;U ■'* ‘ t' ■ > ■

Ties garuojančiais

Prie krutinės ■’> - ‘
Pusiau meiliškos * fiįuros
J- • ■'V” •' ' ‘ a .i,-'- ■ .V* <1 **

Vienmarškines. ■ • > •
Kyšo rankos Salomėjos ,
Šventas Jbnaš

MarišatiKmį^

žaibuoja laiko nebūtis 
* Ar maišatis

Veidų skeveldros
Akys lupos blauzdos 

’ Žagrės klijai 1 . 
: Kalavijai ; ‘

udykiai, ir žmonos >

Su Šventa. Tėreka' alksta

Alpsta ’ ' .

Vaikšto vienuolynai /
Misijos

šventieji Bernardinai

i!

Per Loyoltį Povilą ir Petrą 
. Per laužus raganoms

G9®s rusvos i ir geltonos 
Tai pražysta tai pranyksta 
Susikibusios '
Kraujo pelkėse
Tyloj it audrose

■ Per amžius
Eina amžiai
Amžių amžiai
Amžiai juodi
Amžiai skaudus ir

Pamest^ s 
Jieško raud kaštanų

feaib^ejbs
i popiežius

s apreiškimas 
.4 Aigypto 
•iams malonu .;

i j; tąip
Tyli popiežiai ir miršta < . 

Gudrios galvos tyli

Šitas, žmonės 
Stoyi amžiai 
šventas Petras Galilėjui 
Burnų užkemša raktu 
|aujt laužai 
Prakedkiinąi 
Latrij gaujos 
šarvuose ir su kardais 
Vis dar jieško Dievo kūno 
Grobia turtus ' 
Riogso ginklios .pilys 
Muro bokštai 
Plieno vartai

flsOIS^

Prūsų ir. žemaičių vėles 
Valdflučių^W9ktaiŠt 

, Lietuvos degėsių kaulai 
Su iltagan^ Joanos 
'Pienais’iŠ ifrankį^Žemė
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Kalėdos ir vėl Kalėdos Kalėdos, Nauji Metai

Tribūne Photo

OVB3

Linksmų
LIETUVIAMS!

Visiems Lietuviams!

Mm, AMpumu,

LEVY
PLUMBING and HEATING SUPPLY COMPANY

2117 South State Street,

nas 
vimą

teikus kiekvienam; kuo daugiau
siai pasiitenkihima, laimes.

Ir taip tos dvi priešenybės 
eina pasaulin kas metas—grio
vimas ir būdavo  j imas. Bet ga
lų gale matoma, kad pasaulis 
kas metai darosi tobulesnis, gy
venimas žmonių gražesnis, feng- 
versnis, laimingesnis.

Pasaulis nuolat keičiasi, kei
čiasi draugija, ir mes, lietuviai, 
sudarome nors ir smulkių da
lelę pasaulio draugijos — ką gi 
gero atlikome šiais, senais me
tais?

Vertiname
— pageri-

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Pdžtjstartiiems

tai niekad mano 
negalėdavo ben- 
padaryti tarpe

BEN. J. KAZANAUSKAS
2202 W. Cermak Road

Tel. Canal 8887

Baigiant metus, noroms ne- 
noroms darome, peržvalgą musų 
pačių atliktų darbų... 
juos įvairiais saikais 
nimu savo būklės, atsižymėjimu 
savo draugijoj, ir pagaliaUs per
gyventais skausmais, malonu
mais.

Jeigu gi tas musų gyvenimas 
butų knygoj rašytas, baisu pa
manyti, kaip ji butų tušti, nuo
bodi. Gal joje jokios vertybės 
negalėtume rasti. Tuo tarpu, 
pažvelgus pasaulin, matome ten 
tiek daug keistenybių, tiek 
daug nesąmonėS,‘tiek daug pa
stangų dedamų griovimui žmo
nių gerbūvio, žmonių laimes, 
kad net baisu pamanyti, kaip 
žiaurus yra tas žvėris, žmogu
mi vadinamas.

paskutine stotis laiko kely mą, kad jį paįvairinus, kad su
* prieš galą metų — Kalė

dos, turi tą ypatybę, kad pri
mena mums senasi musų tautos 
tradicijas, kurios Lietuvoje bu
vo labai gerbiamos.

Bet pažvelgus vėl iš antros 
pusės, matome didžiausias pa
stangas pavienių žmonių ir tau
tų palengvinti žmogaus gyveni-Naujų Metų!

6630 S. Western Avė;
Tel. Hemlock 9252

savo bizniui idėją labai vertin
gai panaudojo sau kaipo didelę 
Kalėdų dovaną. Jus tik atsimin
kite dar visai nesenai praėju
sius rinkimus Čia Amerikoje. 
Prieš rinkimus visi buržuaziš- 
ki laikraščiai baisiausiai putė 
komunizmo baubą, bet kaip tik 
paskutinis balotas, buvo įmestas 
į balotų dėšę, tai visi; tie laik
raščiai Užmiršo kųmunizmo “pa
vojų” ir tučtuojau pradėjo 
žmonėms skiepyti į galvas, sa
kydami, “tik. 49-nios dienos iki 
Kalėdų,” “įtik 48-hios dienos iki 
Kalėdų” ir t.t.; Dabar jiems ne
besvarbu, kas sėdės kaip kara
lius ant kapitalistiško sosto, 
bet tik svarbu Kalėdų sezono

•• V ‘ I . . '• ■' . •

biznis, nes jis yra vienas pel
ningiausių, kuomet vertelgos 
gali parduoti r žmpnėms labai 
daug prekių aukštomis kaino
mis, ir pasidaryti sau puikią 
kalėdinę dovaną. j v

/ Valdyba ir Direktoriai:
JONAS BRENZA, President
JONAS KROTKAS, Vice-Pres.
S. 3. TYRAKOWSKI, II Vice-Pres
JULIUS C. BRENZA, Treas.
DR, S. A. BRENZA, Direcl,

Kas neatsimena Kūčių vaka>- 
ri enės paklotos ant stalo, pa
dengtu šienu ir skoterte? Kas 
neatsimena šližiukų ir kitų ypa
tingai Kučjoms'valgių^ Kas ne
atsimena įvairius burtus — lie
jimą švino, traukimą šieno iš 
pc skotertes ir daugybės kitą? 
Viskas tąs atliekama susirinku
sios šeimynos, kuri šiandien 

| vien atminty užsiliko... Kalėdos, 
tad, jaudina mumis maloniais 
atsiminimais, ir primena mums 
gimtiną musų šalį, kurią aplei
dom dar laikais rūstaus rusų 
viešpatavimo...

Nauji gi Metai irgi sukelia 
daug minčių, bet visai skirtin
gos rūšies. Metai, tai kaip ir 
knyga su 365-366 puslapiais, 
rašoma niusų gyvenimu, pasau
lio gyvenimu, darbais# užsimo
jimais, svajonėmis, skausmais# 
nusivylimais, viltimi, pasiryži
mais.

kad šis popietis yra baltas?”— 
aš turėčiau paikai nusijuokti 
<!ėl tokio klausimo. Jei aš nesu 
color blind, kaip tas yna sako
ma angliškai, lakštas balto po- 
pierio mano akyse yra lakštas 
balto popierių ir faktas, kad jis 
yra baltas, o pę juodas, čia ti
kėjimui ir žodžiui “tikėti” vie
tos visai nėra. Bet jeigu vėl 
kas paklaustų manęs, sakyda- 

“ar aš tikiu į dangaus bu- 
, — pragaro, čyščiaus ir 
aš gal, staigaus ūpo paim

tas, pasakyčiau, “velniai žino.” 
čia jau butų abejonė, arba tak
esnis atsakymas — aš nežinau, 

Jei sakyčiau, kad netikiu, tai 
butų visiškas nuneigiamas tos 
nuovokos. O jei sakyčiau, kad 
tikiu, reikštų pasakymu “neži
nau/* Tokiu budtt Ž>cds “tikė
ti,” yra lygus žodžiui “nežinau.”

Bet, sakysite, kur dabar aš 
važiuoju? O, niekur. Pasiliksiu 
amt šios ašarų pakalnės, Kalė
dų laiku gal be temos galima 
apseiti. Bet jeigu užgaunu kai 
kurių žmonių sąžinės jausmus 
su manu padaryta prasme iš 
žodžio “tikėti,” tai dėl to pasa
kysiu, kad mano sąžinė turi pil
ną tiesą ir laisvę pasisakyti, ką 
ji nori. Tuo tikėjimo nei vie
nam neatimsiu. Neigi dėl to 
reikės perrašyti visus mttsų žo
dynus.

Bet važiuojam toliau.
Kalėdų sezonas prasideda kū

čių vakarą ir tęsiasi iki Trijų 
Karalių, sausio 6-tos. Taip y- 
ra priimta krikščioniškame pa
sauly. Kalėdą metu krikščionys 
linksminasi, sveikina vieni kitus 
dėl to, kad tą dieną jie apvaikš- 
čioja Jėzaus gimimą, —* išga- 
nytojaus krikščioniškų dusių 
nuo pragariškos pražūties. Taip 
pat žmonės tuo laiku perka ir 
dųpda vieni kitiems visokias 
dovanas pridėdami joms korte
les su geriausių linkėjimų posa
kiais Kalėdoms ir tam panašiai; 
Juk visi gerai žinote, kad Trys Linksmų 7 Kalėdų 

Visiems!

Geo. Jokuboiiis
Lietuviška Užeiga

3465 So. Morgan St

Ir, kada taip mąstome apie 
tas priešenybes žmonių gyve
nime, noroms nenoroms ateina 
mintis, kad suradus kurioje gi 
pusėje mes patys esame —- 
griaunančioje ar būdavo j arčio
je ? Kokią padarėme pažangą 
ir kame?

Linksmų Kalėdų 
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams

S. BALICKAS
SIUVĖJAS 

2305 Šateilvitt St
Tel. Canal 4532

Karaliai, sekdami žvaigždę, at
ėjo į Betliejų ir davė Jėzui do
vanas. Čia ir yra gimusi idėja 
davimo per Kalėdas dovanų. 
Firmos dovanos buvo Trijų Ka
ralių duotos Jėzui. Vėliau ta 
idėja buvo pritaikinta bažny
čiai, paskui pasiekė kleboniją. 
Gerai žinote, ką Lietuvos ūki
ninkas sakydavo, ir gal tebesa
ko, kai jis prisimindavo Kalė
das, kad “Kalėdos, tai tik bė(- 
dos.” Ne tik tuo’ metu, jam sa
vo samdiniams reikėdavo algas 
išmokėti, bet ir vietiniam kle
bonui, kai tas atvažiuodavo j 
kaimą kalėdoti, reikėdavo duo
ti po visą pūrą visokių javų ir 
magaryčioms dar tris rublius si
dabriniais pridėti. Kai kam bū
davo Kalėdos, kai kam kas 
kita. Dar vėliau vertelgos, biz
nio karaliai, — visur ir visame 
kame, — šią rimtai reikalingą.

Taip eina pasaulis; taip atsi
rado Kalėdų diedukas. Laike 
kalėdinių švenčių mes norime 
pasirodyti vieni kitiems drau
giški, nuoširdus, linksmi, ir į- 
teikdami kitiems dovanas arba 
pasiųsdami jiems korteles su 
gerais linkėjimais, norime, taip 
sakant, pasirodyti, kaip geri 
mes esam nors vieną sykį per 
metus. Tai puiki idėja!... Bet aš 
geriau velyčiau, kad mes galė
tume tokie geri ir nuoširdus bū
ti visą apskritą metą.

Turėdamas tai savo galvoje, 
aš kaip tik padariau nuospren
dį, kad šiais metais niekam ne
siųsiu kortelėmis kalėdinių lin
kėjimų, bet lenksiu savo grieš- 
ną kūną, kad jis butų geresnis 
visiems visą apskritą metą.

Tad, geriausių linkėjimų vi
siems !

Ateidavo kiti metai ir kitos 
kūčios. Tokius pat žodžius ma
no senukė ir vėl pakartodavo 
man. Tai būdavo šventi žo
džiai, ypatingai pasakyti mano 
senukės man. Ji buvo mano 
globėja ir mano aniolas sargas. 
Jei aš galiu suprasti, kas yra 
aniolas, tai mano senukė tikrai 
buvo gyvas aniolas. Ant kito aš 
savo akių jau nebeužmesiu. Ji 
jau yra pavirtusi į tą patį mo
lį, iš kurio ji paėjo Krinčino 
kapuose, ir mano pasiguodimas 
jai šiandien yra nebesvarbus.

Bet kažkaip yra pasilikęs jos 
geras nuopelnas ir jos atmintis 
mano širdy, kas suriša praeitį 
su dabartimi į vieną dabarties 
nuovoką mano mintyse — ir 
vėl Kalėdos.

Bet kaip 
jaunas protas 
droš išvados 
Kristaus gimimo ir tų, kuriuos 
“garnys atneša.” 15 io Viso pa
silikdavo tikėjimas kito žmo
gaus pasakytai nuomonei. Vai
kiškas tikėjimas, naiviškas ti
kėjimas, aklas tikėjimas. Kas- 
'i, galų gale, yra tikėjimas? Ką 

žodis “tikėti” reiškia? Jeigu 
kas man parodytų lakštą balto 
popierio ir sakytų “ar tu tiki,

Viskas, kas yra pasauly nu-, 
veikta, yra nuveikta sulig iš 
kalno nustatyto plano. > Namai 
negali būti be plano pastatyti, 
nė valgis, drabužis, ar kas nors 
pagaminta. Pavienis asmuo- turi 
turėt sau iš kalno nustatytą 
tikslą, kurio siekia. Taip pat ir 
draugija, norinti ką nors at
siekti bendromis jėgomis susi
daro sau tam tikrą planą, tam 
tikrą nusistatymą, tam tikrą 
programą. Ar mes, Chicagos ir 
Amerikos lietuviai turime kokį 
nors planą bendram veikimai?

Tas klausimas tinka apgalvo
ti besiartinant Naujiems Me
tams, kad jie nebūtų taip bergž
di, kaip jų jau daug buvo.

Laivą be vairo vėjai ir vilnys 
neša. Mano linkėjimai yra, kad 
nors mes, Chicagos lietuviai, 
padėtume nuo ateinančių Nau
jų Metų ‘ planingą gyvenimą. 
Kad galėtumą susiburt, nes 
smulki yra musų tauta, ir veikt 
iš vieno nors kokioj nors Vie- 
noj-antroj dirvoj.

Su tokiomis mintimis veliju 
visiems Itetuviams Laimingų

LINKSMŲ KALĖDŲ! ■ f , 
/ Linkime Draugams, Kdstumėriams' fu1 ' • ’

Visiems Lietuviams! ‘ v

ARCHER AVENUE FURNITURE C0.
JOE. KAZIK ir F. KLIMAS

4140 Archer Avenue, Phone Lafayette 3516

■ LINKSMŲ KALĖDŲ f 
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS 

KOSTUMERIAMS

GUL ŠIANDIENĄ. JAU ANT ŠIENO

fc.A. K Jarush
. ■ ■ ■ ■ ' • 

Physical Thėrdpy
and Midtoife

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu visiems savo 

draiigams it pacL 
jentams

■ . ' iv « . ■'X 4 ' K i

Dr. A. Juozaitis

Širdingi Linkėjimai Sulaukus LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street, Chicago, III.

Rašo DR. P. G. LUOMONS
Mano gyvenime jau bus daug 

praėję metų, kuomet po kūčių 
vakarienes mano dėdė atnešda
vo gana didelį glėbį šieno į lie
tuvišką grįčią ir padėdavo ant 
stalo. Dėdės seserys, mano te
tos, užtiesdavo aniJ šieno baltą, 
lininę staltiesę, ir paskui ant 
viršaus pastatydavo muką.

šis vakaras, mano jaunystės 
metuose, man atrodydavo ne
paprastai ypatingas, tykus ir 
šventas.

Mano senukė tokį vakarą, kai 
patalas jau būdavo prirengtas 
įsivaizduotam Kristui, apkabin
davo mane ir sakydavo: '

—Petruk, šiąnakt Kristus 
gims, čia jam patalas. Yra tai 
šventa naktis.

I UNIVERSAL RESTAURANT |
SS A. A. NORKUS, Savininkas /
1 750 West 31-st St. 1

. . į n ' ■< ii-iir. ~i n'rfrf-

I LINKSMŲ KĄ LĖMŲ ' IR J| 
| Laimingų Neiti jų Metų g 
| / LUikime Visiėms Savo i 
| Draugamas ir Pacijetilams

METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. CERMAK ROAD kampas Leavitt Street

' NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEMOS

HS1!
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Chicagoje leidžiamas ti
kybinis žurnalas “The Chris- 
tian Century” (“Krikščioniš
kas Amžiui”) trumpų laikų at
gal atspauzdino straipsnį apie 
bažnytinį 
ypatingai

Tame 
suminėjo 
parapijas 
mas pavyzdžių iš jų 
operacijų”, apie kurias “Nau
jienose” jau buvo rašyta 
kartus.

žemiau atpasakojame 
Christian Century” rašto 
nį:

biznį Amerikoje, 
Chicagoje.
straipsnyje autorius 
ir kelias lietuviškas 
Chicagoje, paduoda- 

biznio

"šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų skyr. susi
rinkimas svarstė centro 
piknikų. Susirinkimas 
baigtas malda pirm. E. 
Ogentiehės •••

kelis

“The 
turi-

"Brangieji, centus sau 
ant tabokos pasilikite, 
bažnyčioje aukuok cidab- 
rų; dešimtukus, kvote- 
rius, * pusdolerius, arba 
popierinius.”

"Parapijos piknikas bus 
Rugsėjo 13 dienų Vytau
to Darže. Ruoškimės, šia
me parapijom Jubiliejaus 
Piknike bus . puikių Do
vanų ir visokių įvairybių. 
Drapežnas Dzūkas rodis 
savo vyriškų Madų.”

"Tegul ii* mes savo dar
bais būname verti Dan-, 
gaus.”

Ištraukos iš "šv. Anta
no Parapijos Pranešėjas”

"...Laukiame taip pat 
visų gerb. parapijonų, ku
rie dar šitos savo prieder
mės neatliko atsilyginti 
už laimėjiipo tikietus. Pa
rodysime savo susiprati
mų kaipo pavyzdingi pa- 
rapijonai, kuriems rupi 
savo parapijos reikalai.”

MAŽESNI BAZARO 
LAIMĖJIMAI

"šių sųvaitę vėl sugrą
žino išparduotas knygu
tes uždangalo ar $5.00 
laimėjimo. Nuoširdžiai 
dėkojame už suteiktų pa- 
gelbų, juo labiau, kad di
džiumoje jie patys tas 
knygutes prirašė:
Valuckis Pranciškus $5.00 
Slausgalvienė Ona .... 5.00 
Lukošaitė Juozapa 5.00 
Ringailaitė EI. (2) 10.00”

Ištraukos iš "Dievo Ap
veizdos Parapijos Infor
macijos”.

"Rugsėjo 18 d. įvyko 
šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 3 sk. bunco 
party.” j ,<

“Rugsėjo 17 d. Snąrs- 
kių name įvyko bunco 
party seselių Pranciškie- 
čių naudai.”

CHURCH BAZAR 
& 

LOTTERY 
THREE Days A Week 
Thursday, Saturday and 

Sunday 
Everybody Invited

(Šitokią iškaba kabėjo 
per kelis mėnesius prie 
Dievo Apveizdos bažny
čios 18 ApielinKėj. Baza- 
ras ir loterija tęsėsi ke- 
lioliką savaičių).

L. R. K. S. A. Chicagos 
apskritis rengia kortų ir 
bunco žaidimų spalių 3 
d.”

Ištraukos iš vienos die
nos "Draugo numerio.

“šv. Vincento Moterų 
Klubas laikė susirinkimų. 
Jame visos kliubietės su
mokėjo mokesčius už par
duotus pramogos-kortavi- 
mo tikietus.

Klebonas pagyrė kliu- 
bietes ir nuoširdžiai dė
kojo, kad taip šauniai pa
sidarbavo, nes liko gra
žaus pelno (virš šešių 
šimtelių) parapijos labui. 
Ragino, kad ir ateityje 
klubietės nepamirštų pa- 
rapijos reikalų.”

Ištrauka iš "Draugo”.

G ARSINhITES
NAUJIENOSE ’ apiplyšusiu

Krautuvės lange, viename 
vidi/rvakaripių valstijų mies
te, marguoja rėkiančiai nuspal- 
votas plakatas, šis praneša 
apie Labor Day vakarėlį. Sako, 
kad vakarėliui rengiami keli 
aktai ketvirtos rūšies vodevi
lio. Viduryj plakato aš matau 
žodžius, (ir turiu - pažiūrėti du 
kartu, kad persitikrinti, jog 
akys manęs neapgaudinėja)— 
“Dalyvauja gražios merginos; 
Arklių, Gyvačių Paroda. • Pir
moji Metodistų bažnyčia jus 
vaišins vakariene.. Bilietai 40 
centų.” Didesnė dalis plakato 
pašvęsta pranešimui, kad va
karėlyje dalyvauja “gražios 
merginos”.

Vargšas senis John Wesley! 
Lai jis ramiai ilsisi—jęi gali 
ilsėtis! (J. Wesley—metodistų 
tikybos autorius.)

Vakarui prisiartinus, išgir
dau beldžiant į duris.. Atidaręs 
pamačiau mažytę mergaitę, 
apiplyšusią ir purvinų, ne-

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Pažystamiems

Savininkes EMMA ir EMILY
Kviečiame nuoširdžiai Visus atsilankyti per šventės 
o labiausia NAUJŲ METŲ sulaukti į MEMEL CAFE, 
kur randasi geriausios rųšies įvairus gėrimai ir 

pietus bus veltui.

Savininkes EMONA ir EMILY
1325 North Halsted Street

Tel. Lincoln 6682

rankoves maišėsį Alintoje. Ap- ir bažnyčia gali daryti to ko 
simetęs “geru vyru”, jis ska- Jonas Metropopolis negali pa
tino parapijomis \daugiau pini-paryti. . Juk Metropopolis ne
gu praleisti. Šitas tikėjimo aps gali pareikšti žmonėms, kad 
sireiškimas -atrodo ypatingai visi eią į pragarų, jei neateis 
keistas akyvaizdoje fakto, kad į jo valgyklų valgyti! 
apskričio šerifas buvo pradė
jęs kovų prieš pinigų mašinas Taip, Grand avenue bažny- 
biliardų lošimo vietose ir ali- ?čia* valgydina savo jparapijp- 
nėse. įBet įstatymų globėjams, ‘ 
matyt, niekuomet nedingte
lėjo į. galvų tuos įstatymus pri
taikinti parapij os piknikui ir 
ten operuojamas mašinas su
imti

Mano kaimynas pasakoja, 
kad moterų draugija, pirmoje 
presbiterionų bažnyčioje kiek
vienų savaitę rengia “kepyk- 
linį išpardavimų”; Prakilnus to 
išpardavimo tiRšfes yra atmb- džiayimu parodytų virtuvę, s« 
kėti kunigui užsilikusių algų. 
Bet kiekvienų' sekmadienio ry
tų prie tos bažnyčios stovi 
15,000 vertės autopiobilių. Ki
ta vėl bažnyčia, kitoje miesto 
dalyje kas savaitę rengia “oy- 
sterių” vakarienę sukelti pini* 
gų nupirkimui anglių. Savaitę 
iš anksto Vaikai yra išsiuntinė
jami parduoti bilietus vakarie
nei visiems savo, draugams ir 
pažįstamiems,—jei 
juos sučiulpti.

štai, dabar man 
kad musų apielinkės parengimų 
sezonas bus pagražintas “ste
bėtinu, puiku vakarėliu, kurio 
programų išpildys keliaujanti 
‘minsfreliai’ ”•. . Mat,' . Orange 
gatvės bažnyčiai' reikia naujo' 
stogo. Visiems biznieriams to
je* miesto dalyje įbrukama 
pluoštai bilietų, po 35 centus 
kiekvėinas. Biznieriai nenori 
važiuoti j tų “nepapras
tų vakarų”; jie gali daug ge
resnius programus pamatyti 
vietiniame teatre1, arba links
miau laikų praleisti sporto 
aikštėje. Bet kųgi jie gali da
ryti. Ir biznieriaus stogas pu
sėtinai prakuręs>; bet jis. juk 
negali . surengti “Minstrelių 
šovo” sukelti pinigų stogden-\ 
gio apmokėjimuif) Še .. to, jįs 
priklauso prie kitos bažnyčięs 
kurių irgi norėtų paremti. Bet 
ar apsimoka priešintis?

štai dar šiek tiek daugiau 
“dvasinio peno” kitame musų 
krįkščiopįško ; pasaulio kampe. 
Mums praneša, vha ' gerosios ' 
parapijonės Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje ketvirtadienį 
rengia kortų lošimo ir bunčo 
vakarėlį. Pelnas skiriamas šv. 
Vincento prieglaudai. Bet kita 
grupė dievobaimingų parapi
jonų nenori pasiduoti. Laik
raščiai) rašo ilgų žinių, kad 
“Suvienytos draugijos Kruvi
nos Jėzaus širdies bažnyčioj 
rengia ‘keno’ vakarėlį atėi- 
nantį šeštadienį, 8:30 vai. va
kare. Bus duodamos dvi durų 
dovanos. ' . z' • •

Tikyba? Ar-gi? Gal tokie 
dalybai kai kuriems ir yra ti
kyba—bet ji labai pigi. / '

Jonas Metropolis užlaiko 
resiaurantų prię Grand ave
nue. Jis dirba sunkiai, kad ga
lų suvesti su galir. Kelis blokus 
nuo jo vietos randasi viena iš 
musų labai bizniškų bažnyčių.. 
—Pavadinkime jos vedėjus ti
kybos Šinįkoriųis. Jei Jonas 
Mėtropopolis nutartu savo res- 
taurante rengti bažnytines pa
maldas, kaipo priedų prie vai* 
gių savo klientams, tai Grand 
avenue bažnyčios viršininkai 
sukeltų nemažų revoliucijų. ’ 
Klebonas iš ambonos išdrožtų 
karštų pamokslų; jis sušauktų 
bažnyčios komiteto nepaprastų 
susirinkimų nutarti ikaš' daryti 
su bažnyčios priešu, didelitf be
dieviu, Jonu Metropopolis; kle
bonas 
miesto rotušėm '

Bet jeigu Grand avenue baž
nyčia varo restauranto biz
nį bent kartų į mėnesį arba 
dažniau, tai tame nėra nieko 
blogo; Jęi bažnyčia varo Jonų 

^Metropopolis i^, biznio, tai nė* 
kų nuo “bingo”, “keno” ru*; ra reikalo . apie tai galvos 
letės ratų, “čensų” ir baro, kvaršinti. Juk tai daroma Die- 

Parapijos klebonas numetė’ yo vardu. Bažnyčiai nereikia 
šalin savo 'kleriškų kalnierių, mokėti jokių mokesnių/ nerei 
numetė švarkų ir atsiraitojęs kia pirkti rešUurantų laisnid.

daugiau kaip septynių metų 
Amžiaus. Ji laikė už rankos 
mažytį berniukų, apie^ 5 metų 
amžiaus. Jis buvo purvinesnis 
ir labiau apdriskęs negu sesuS 
te. šiurkščiu balsu ji monoto
niškai niurnėjo, “Please mįs- 
ter, will you buy a chance on 
a raffle for Sacred Heart 
Church” 
nori nupirkti Čensų ant išlai- 
mėjimo dėl Jėzaus širdies baž
nyčios . . t ” Pasigailėjęs mer
gaitės, aš nupirkau nuo jos bi
lietėlį, bet man labai norėjosi 
pašaukti vaikų globojimo lab
darybės įstaigų.

/' '■ 1 1 . ' N ■ • ■ '.I...

Ar tai tokie yra pavyzdžiai 
Amerikos tikybos, Krikščiony
bės? šitie incidentai ne prasi
manymas; jie įvyko ir įvyksta 
kiekvienų dienų tikybos ir Die
vo vardu, štai dar keletas pa
vyzdžių. Aš gaunu atvirutę su 
labai pabažnu prašymu: “Pra
šom paskelbti savo parapijai, 
kad Betliejaus bažnyčia tu
rės koncesijų valstijos mugėje, 
taip kaip ir pereitais metais. 
Mes, busime s dėkingi už jūsų 
paramų”. Drųsų ir atvirų pa
reikalavimų aukos tai bažny
čiai bučiau priėmęs daug šir
dingiau. Bet šis bandymas iš- 
vilioti pinigų iš žmonių kiše
nių, apeliuojant į tikinčiųjų 
pilvus buvo sutiktas labai ne
prielankiai. Aš pasiunčiau jį 
į gurbų.

Vėl suskamba durų varpe- 
is. Mažytis berniukas murma, 
ar nenorėčiau aš nupirkti šan
sų išlaimėjimui paklodės ar lė
lės, šv Brigytos (St. Bridget) 
bažnyčios naudai? Ne, aš ne
norėčiau, nors vaikutis spiriasi 
ir bando įkalbėti, šis mažas 
berniukas yra jau4 trečias par
davėjas užsuktas dirbti nau
dai tikybos, taip kaip šv. Bri- 
gytės bažnyčia tikybų supran
ta. Prie progos verta priminti, 
kad geroji šv. Brigyta savo 
tikybos 1 tokiu pigiu budu rie- 
pedliavojo: ji - pašventė visų 
savo; turtų į#* savo gyveninių 
tikybos naudai^ šelpdama ne
turtinguosius.

Važiuoju miestan. Pakelyje 
matau didžiulį plakatų, kuris 

neveik uždengia visų St. Po
vilo Liuteronų bažnyčios prie
šakį. Ant iškabos drobės iš
rašytas parašas. Užkartas prie 
bažnyčios,' jis labai keistai 
skambėjo. “Rytoj Vakare čia 
Įvyks Vakarienė. Valgyk deš
rų ir'kopūstų, kiek tik nori, už 
65 centus.”

Kur tai šventajame rašte 
yra pasakyta, kad atėję pas 
Kristų mes busime pasotinti. 
Bet man niekuomet neatėjo į 
galva mintis, kad tas bus da
roma dešromis ir kopūstais. 
Bet tai turbut naujoviškas 
šventojo rašto “išguldymas”. 
Toliau mano akį pagauna epis
kopatų bažnyčia. Pagauna mano 
akį ne juokais. Nuo bažnyčios' 
sienos vienoje pusėje gatvės, 
iki telefono stulpo; kitoje pu
sėje, ištiesta gąsdinanti didžiu
lė drobinė afiša su sieksninė
mis raidėmis, “šįvakar Risty- 
nės’’. Po tais žodžiais nupieš
ta ranka rodo stačiai į bažny
čių ! Šiaip' sau žmogus greičiau
siai nežino, kad užpakalyje 
bažnyčios yra salė, ir kad ris- 
tynės įvyks salėje, o ne “Die
vo Name”.
j . ' . • ■ "r ■ f

Turbut Jokūbo ristynės su 
angelais davė įkvėpimų para
pijai darbuotis tikybai su rau-

Antano

Sacred Heart 
“Ponas, ar tamsta nūs—už užmokesnį, ir, reikią 

pasakyti, labai paprastais 
valgiais. Bet’ tai bažnyčiai nie- 
kuomet neatėjo į galvų paval
gydinti neturtinguosius ir su
vargusius žmones, kuriais pa
rapijos ribose tiesiog knibžda.' ” * - I '

Tos parapijos klebonas, ro
dydamas lankytojui savo “ka- 

”’ greičiausiai su pasidi-

visais prietaisais ir Jęeliasdeį- 
šimts pėdų barų sii šešiais 
kranais. P

pasiseką

praneša

Bet musų bažnytinių vadų 
sumanumui nėra ribų. Nesumi* 
nėjome dar “Įlummage Sale”— 
“Knisinė jiihosi Išpardavimo”:. 
Tos bažnyčios finansavimo 
priemonės tikslus apibudinimas 
skamba sekančiai, “Išpardavi
mas neturtingiems žmonėms, 
kurie neišgali nusipirkti gerų 
daiktų, senų rūbų ir namų 
reikmenų, kurie nebeturi jo
kios vertės aukotojui.” Ktistusj, 
•berods, yra pasakęs, kad kas 
jo vardu* paniekins nuskriaustų 
žmogų, tas nuskriaus Jį patį. 
Tie jo Žodžiais nekaip harmO- 
nizuojasi su “Knisinėjimoši 
Išpardavimu”. Pardavinėjimas 

‘netikusių dalykų neturtingiems 
žmonėrfyj—nėra krikščioniška.

Aš visuomet biivau įsitikir 
nęs, kad bažnyčia turi savo 
vietų pasaulyje. Turi tikslų, 
kurio kita organizacijų negali 
pildyti. Tas tikslas, mano mai
nymu, yra skelbti Kristaus 
mokslų žmonių asmeniško ir 
visuomeninio gyvenimo naudai. 
Tų tikslų .galima atsiekti įvai
riais budais: mokinimu, mal
da, pašiąu^avimu, labdarin
gais darbais, krikščionišku 
gyvenimu. Bet aš negaliu su
prasti ( ir negalėsiu) kaip 
Kristaus mokslų galima skie
pyti apsišyietusiems žmonėmš,' 
su “bunco” vakarėlių, "dešriį 
ij* kopūstų’) vakarėlių, ir pik*- 
hikų pagalba. (Neateik, jęi ne- 
turi dešimkė praleisti!)

. '""'j 
? Tik pagalvok rimtai, kaip 
atrodo Nazarietis apsuptai 
amerikoniškos tikybos purvyr 
no. Kaip yra įspūdinga, užbaik 
guls geišmę Dievo garbei, išgirs
ti pranešimų iš už bažnyčioj 
ūžgročio (Dievo kūno ir krauį- 
jo pagerbimo vietos, prie al
toriaus), kad pirmadienį įvyks 
“Silkių Vakarienė”, trečiadie
nį po pietų bus “Kortų Loši
mo Parė”, o už dviejų savaičių 
ateis metinis parapijos pikni
kas?

Aš dabar nekantriai laukiu 
prąnešimo, kad kuris nors biz
nieriškas kunigas pasiūlo laiv
inėj imui brangias dovanas^ u‘ž 
lankymų rytinių pamaldų, ar
ba rengia “Bank Night” kiek
vieno mėnesio pirmo sekma
dienio Mišparuose.. V.‘

į v i. ' : v
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X-MAS GREETINGS įįįį

PARKSIDE INN |
3659 So. Hoyne Avenue ; Tel. Virginia 1868 M
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ŠIRDINGI LINKĖJIMAI SULAUKUS LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

SOUTH CENTRAL HOTEL
, JULIUS BASIUS, Savininkas
i 1245 So. Michigan Avė. Tel. Victory 4686 
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angelais davė įkvėpimų para- 

menu pagalba.
Vasaros laiku šv.

parapija surengė savo metinį 
piknikų. Nepaprastas tai buvo 
piknikas. Pikniko įplaukos pa
dengė beveik visas parapijos 
išlaidas per ateinančius 12 
mėnesių, iki to laiko, kada se
kantis piknikas vėl iš dangaus 
numes piniginės “manos” krū
vų; “manos” pinigais kųrįj 
susideda daugiausia iš įplau 
kų nuo “1

nueitų pasiskusti ir
.iA.A ■•••• . A ■■ Linksmų Kalėdų 

Visiems!

JOHN POCIUS’ 
TAVERN 

3313 So. Halsted St.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems musų rėmėjams, draugams ir 
pažystamiems širdingai linki

Chicago, III.
|ANCHOR INN
£ 3500 So. Halsted Street

•H
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Anatole France.

•Kada žemė

keistas ir

JUSTIN MACKIEWICH

.v*, r

Central District F urniture Co

dieviškos

Laimingų Naujų Metų

gyva

■

“Dievas Tveria 
Vokietiją”

LINKSMŲ' KALĖDŲ
VISIEMS

■pasakojo žan 
nepaperkamus teisė-

Atėjo Vokietijoj patronais 
pas Dievą.

Linksmų. Kalėdą ir 
Laimingų Naujų Metų 

Visiems!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VI ŠIEMS

»g|

Liiiksnuį Kalėdų ir Laimingą Naują Metą 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MIOTm TAVERN 
MRS. ANNA MITCHELL, Sąv. 

2038 West North Avenue

teisėjai, 
o ne įstatymų leidėjai ir filo
sofai.

ANTR. TEIS. Mes — žmones.:
PIRM. TEIS, žmogus negalė

tų teisti kitą žmogų. Eidamas 
savo pareigas teisėjas atsisako 
nuo savo žmogiškumo. Jis susi
dievina ir nebejaučia daugiau 
nė džiaugsmo,’ nė liūdesio.

ANTR. TEIS. Teisdarystė tei
kiama be meilės yra pats nuož
miausias neteisingumas.

PIRM. TEIS. Teisdarystė yra 
tobula, kada ji prisilaiko raidės.

ĄNTR. TĘIS. Kada ji nėra 
įkvėpta ji yra beprasmė.

PIRM. TEIS. sainnis įstaty
mų — dieviškas ir iš jo ište
kančios pasėkos, dargi pačios 
mažiausios 
dargi jei įstatymas ir nepąeitų 
savo visumoje nuo Dievo, \ jei 
dargi jis butų pilnai žmogaus; 
kūrinys, tai ir tada reikėtų ;jj 
priimti sulig raidės. Nes raidė 
nesikeičia, o dvasia klaidžioja. ;

ANTR. TEIS. Įstatymas pri
klauso išimtinai žmogui ir gi
mė jis, nevykęs ir nuožmus, 
silpnuose praduose žmogaus; 
proto. Bet jeigu dargi jis butų* 
ir dieviškos kilmės, tai vistiek 
reikėtų laikytis jo dvasios, o ne! 
raidės, nes raidė yra negyvas 
daiktas, o dvasia

Tarę tai du nepaperkami tei
sėjai nusiskubino ir su savo 
svita vyko. į teismą,>ku^ jų’jad 
laukė, — kad kiekvienam ati
duoti jų užpelnytą. Jų arkliai, 
pririšti prie stulpo po dideliu 
medžiu, pradėjo kalbėtis tarp 
savęs. Pirmojo teisėjo arklys, 
kaip pridera, prabilo pirmasis :

TYLI NAKTIS, RAMI NAKTIS...
Naujienų-Tribune Photo

Johnnies Tavern
733 W. 18th Št

Tel. Canal 6725,

tuos,, kurie tebėra gyvi, ir mi
rusieji pasidarytų gyvais, o gy
vieji virstų mirusiais.

PIRM. TEIS. Mirusiųjų pa
diktuotiems įstatymams turi 
pasiduoti ir gyvieji. Mirusieji 
ir gyvieji — yra vienalaikiai 
prieš Dievą. Maižiešius ir Kiras, 
Cezarius, Justinijanas ir vokie
čių imperatorius vis tebevaldo 
mumis. Nes prieš Aukščiausiąjį 
mes esame — jų vienalaikiai.

ANTR. TEIS. Gyvieji turi 
gauti įstatymus nuo gyvųjų. 
Zoroastra ir Numa Pompilijus 
turi mums mažiau reikšmės nu
statyme supratimo kas mums 
leistina ir kas mums uždraus
tą, negu batsiuvys iš šv. Gudu-

2324 S. Leavitt Si, 
Phone Ganai 1678

ANTR. TEIS. Jis paeina nuo 
žmogaus, yra netobulas, kaip’ 
pats žmogus ir kaip žmogus, jis’ 
nuolatos tobulinasi. •

PIRM. TEIS. Teisėjau, at
skleisk savo knygą ir perskai
tyk kas ten parašyta. Nes pats 
Dievas padiktavo jį tikintie
siems: Sic locutus ėst patribus 
nostris, Abrakam et simini ėjus 
m saecula. (Taip pasakyta. m«-| 
sų tėvams, Abraomui ir jo vai
siui ant visų amžių).

ANTR. TEIS. Kas parašyta 
mirusiųjų, bus išbraukta gyvų
jų, kitaip valia tų, kurių jau 
nebėra, sunkia našta spaustų

ris, —Jkad musų įstatymdaviai 
turės kilnesnes mintis, negu ta
vo, širmi. Jie išleis įstatymus 
paremtus valia dangiškojo Ark
lio, kuris sutvėrė visus arklius. 
Jis yra geras, nes visagalintis. 
Galybė ir gerumas — jo atribu
tai. Jis nulėmė, kad jo tvariniai 
taikintųsi su pažabojimu, nešio
tų balną, kęstų nuo šporų ir bo
tago smūgių. Tu kalbi apie mei
li, kolega: jis užsigeidė, kad 
daugelis riiusų taptų eržilais. 
/Įstatymai turi palaikyti šią e- 
sančią dievišką tvarką.

—Ar tu esi tikras, drauge,— 
paklausė širmis, — kad visi šie 
blogumai paeina nuo dangiško-’ 
jo Arklio, mus sutverusio, o ne 
nuo žmogaus, jo žemesnio tva-’ 
rinio ?

—Žmonės—pildyto j ai ir pra*‘ 
našai dangiškojo Arklio valios, 
— atsakė Juodbėris. Jo valia 
yra aiški ‘viskame, kas dedasi. 
Jis geras. Jeigu jis nori mums 
pikto, tai tik dėlto, kad piktas' 
—yra geradarybė. Iš to aišku,1 
kad jei įstatymas butų geras, 
reikia, kad jis mums darytų 
piktą. Ir arklių karalijoj mes 
busime prispausti, kankinami 
visokių ediktų, nuosprendžių, 
dekretų, įsakymų ir prisakymų,; 
kad pasidarytumėm verti dan
giškojo arklio.

—Tu, širmi, — prįdurė Juod
bėris, turbut turi asilo galvą, 
jei nesupranti, kad arklys liko 
sutvertas kentėjimams ir jeigu 
jis kada nekenčia vargo, tąi 
tas prieštarauja jo paskyrimui 

Į ir kad dangiškasis Arklys nu
kreipia savo veidą nuo laimiu-

South Side Brewing Co. 
3700 So. HalstedL Street, CHICAGO
< ■ -m " ■ ' ■. ‘ ' 1 v C ’ :: , ■

PIRM. TEIS. Pirmieji įstaty- i 
mai buvo duoti mums dangiš- ! 
kosios Išminties. Įstatymas yra ’ 
tuo geresnis, kuo arčiau jis pri- ' 
tinka prie to šaltinio. t I *

ANTR. TEIS. Ar jus nema- ’ 
tote, kad kasdien yra išleidžia-. 1 
mi nauji įstatymai ir kad kons- , 
titucijos ir įstatymų kodeksai 
skiriasi vieni nuo kitų sulig lai-'' 
ko ir apielinkės?

PIRM. TEIS. Nauji įstatymai 
paeina iš senųjų. Tai Jaunos at
žalos to paties medžio ir juos 
maitina tos pačios sultys.

ANTR. TEIS. Senas įstaty-’ 
mų medis išduoda karčias sul
tis. Jį be paliovos kerta kirvio 
smūgiai.,

PIRM. TEIS. Ne teisėjui 
spręsti apie teisingumą įstaty- ; 
mų: jie tokie yra sulig reikalo. 
Jo dalykas tik teisingai juos 
pritaikinti.

ANTR.. TEIS. Mums tenka 
spręsti ar teisingas yra musų, 
pritaikomas įstatymas, ar ne,. 
dėlto, kad pripažinę jį neteisių-; 
gu, mes galime padaryti su-V 
minkštinančią pataisą jo pritai
kyme, o musų pareiga ir yra; 
tai padaryti.

PIRM. TEIS. Kritika įstaty
mų yra nesuderinama su ta pa
garba, kurią’ mes turime jausti 
jiems. .

ANTR. TEIS. Jeigu mes ne
pastebėsime. jų aštrumo, tai 
kaip mes galėsime juos sušvel-; 
ninti ?

PIRM. TEIS. Mes

WM.’P. CORDON
GORDON REALTY CO.

809 W. 35th Street, Phone Yards 4329-4330 
CHICAGO, ILL.

Linkiu Visiems Mano Kęstumeriams 
LINKSMŲ KALĖDŲ

B. DEGODNEY
1300 N. Western Avė., Tel. Humboldt 2424

INDEPENDENT CLOTHING CO.
846-48 W. Boo.evelt Itd., Tel. Monroe 3306

Standard Fęderal
> Savings and Loan Association 

of Chicago ;

—Aš mačiau 
Marto, 
jus. Tai buvo paveikslas. Aš 
išvažiavau į Belgiją, norėdamas 
nusikratyti įkyraus valdininko, 
norėjusio mane prijungti prie 
anarchistų suokalbio. Aš neži
nojau savo bendradarbių ir jie 
nežinojo manės. Bet tai nedarė 
jokių keblumų tam valdininkui. 
Abelnai, niekame jis nerado jo
kių keblumų. Jis vadovavos ne 
noru surasti tiesą, bet noru 
kaip nors rasti pagrindą apkal
tinimui. Jo manija pasirodė man 
pavojinga. Aš išvažiavau į Bel
giją ir apsistojau Antverpe, kur 
gavau patarnautojo darbą ma- 
žoj sankrovoj. Kartą sekmadie-: 
ny aš pamačiau muzėjuje du 
nepaperkamus teisėjus Mabiuzo 
paveiksle. Jie priklausė prie iš- 
nykusios veisles. Aš noriu pa
sakyti, kad tai buvo keliaujan
tys teisėjai, savo kuinais važi
nėjantys iš vienos vietos j kitą. 
Juos lydi pėsti kariai, apsigink-' 
lavę jėtimis ir allebardomis. 
Ant tų plaukuotų ir barzduo
tų teisėjų galvų 
puošnus papuošalas, kaip kara
lių senovės Framandų biblijose, 
tuo pačiu laiku panašus ir į 
naktinę kepurę ir į diademą. Jie 
pasirėdę aksomo rūbais. Seno
vės meisteris sugebėjo priduoti 
jiems iškilią išvaizdą, ramią ir 
kuklią. Jų arkliai tiek pat kuk
lus ir ramus, kaip ir jie patys. 
Vienok tų teisėjų ne vienas ir 
tas pats būdas, ne vienas ir 
tokis pat nusistatymas. Tą tuo- 
jaus galima pastebėti. Vienas 
laiko rankoj popierą ir pirštu 
rodo į jos tekstą. Kitas, kairią
ja ranka atsirėmęs į balną,y de
šiniąją yra pakėlęs, bet greičiau 
su malone, o ne su išdidumu. 
Išrodo, tarsi pirštuose laikytų 
kokius tai neapčiuopiamus mil
telius. Ir tas gestas rūpestingos 
rankos parodo gilią ir jautrią 
išmintį. Abu jie nepaperkami, 
bet, matomai, vienas laikosi rai
dės, o kitas dvasios. Atsirėmęs 
į užtvarą, kuri juos skyrė nuo 
publikos, aš klausiaus jų kal
bos. Pirmas teisėjas tvirtino:

—Aš laikaus to, kas parašy
ta. Pirmas įstatymas buvo iš
kaltas ant akmens ženklui to, 
kad jis gyvuos, kol gyvuos vi
sas pasaulis.

Antras teisėjas atsakinėjo:
—Visokis rašytas įstatymas 

yra jau pasenęs. Nes ranka ra
šo lėtai, o žmoni išmintis yra 
laki ir likimas yra klastingas.

Ir gerieji senukai tęsė savo 
pamokinantį pasikalbėjimą.

PIRM. TEISĖJAS. Įstatymas 
yra amžinas.

ANTRAS TEISĖJAS. Nė jo
kiame atsitikime įstatymas nė
ra amžinas.

PIRM. TEIS. Paeidamas nuo 
Dievo, jis nesimaino.

ANTR. TEIS. Paeidamas iš 
visuomeninio gyvenimo, jis pri
klauso nuo besikeičiančių to, 
gyvenimo sąlygų.

PIRM. TEIS. Jis — Valia Die
vo, kuri nesimaino.

ANTR. TEIS. Jis — valia 
žmonių, amžinai besimainanti.

PIRM. TEIS. Jis buvo dar 
prieš žmogų, jis stovi aukščiau

tverk man, Dieve, šalį.
— Kokią šalį neri?
— Aš 4 noriu gražių kalnų, 

žalių pievų Tr mėlyno dangaus.
— Gerai, sutversiu, atsakė 

Dievas. Na, o ką daugiau.
— Noriu, kad toje “šalyje 

gyventų drąsus vyrai, gražios 
moterys ir linksmi vaikai.

— Bus ir tas.
— Aš taipgi norėčiau, kad 

tą šalj valdytų gera valdžia.
— Na, to prašymo tai aš 

jau negaliu išpildyti, atsakė 
Dievas.

KEISTUTES LOAN AND BUILDiNG 
ASSOCIATION NO. 1 
840 West 33rd Street

** ■ ISTsrys 
FEDERAL HOME LOAN BANK,

. of CHICAGO

sakė jis, — 
priklausys arkliams (o, be abe
jonės, ji kada nors ir priklau
sys jiems, nes yra aišku, kad 
arklys — paskutinis ir aukš
čiausias tikslas Kūrėjo), kada 
žemė priklausys arkliams ir ka
da mes galėsime elgtis sulig sa
vo nuožiūros, mes gyvensime 
sulig įstatymais, kaip žmonės, 
ir turėsime smagumo sodinti į! 
kalėjimus, karti ir deginti s?;-1 
vo artimuosius. Mes busime do
rais tvariniais. Tai bus' aiškų iš 
kalėjimų, kartuvių ir kankini-1 
mo vietų, kurios bus įsiteigtos' 
musų miestuose. Arkliai bus Js- 
tatymdaviais. Kaip tu manai,' 
širmi ?

Širmis, arklys antrojo teisė-' 
jo, atsakė, kad jo nuomone, ar
klys! — karalius kūrybos, ir kad. 
jis tikisi, ankščiau ar vė
liau ateis jo karaliavimas.

—Juodbėri, — pridūrė jis,—’ 
kada mes pastatysime savo 
miestus, reikės, kaip tu sakai, 
įsteigti miestų valdžias. Aš no
rėčiau, kad arkliai turėtų ark
lių įstatymus, aš noriu pasaky- 
.ti• įstatymus naudingus ark
liams ir arklių labui.

—Kaip tu tą supranti, šir
mi? -— paklausė Juodbėris.

Suprantu, kaip pridera. Aš 
reikalauju, iš įstatymų, kad jie 
kiekvieną arklį aprūpintų paša
ru ir vieta arklydėj; ir kad 
kiekvienam butų leista mylėti 
sulig jo noro ir tam, paskirtu 
■laiku. Dėlto kad 'viskam yra sa
vas laikas. Pagalios, aš noriu, 
kad arklių įstatymai prisitai
kintų prie gamtos. '

—Tikiuos, ■— atsąkė Juodbė-Įgųjų arklių

'V
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Ar Kalėdos Kristaus gimimo diena

V ALIO LILTUVI AI!
SVEIKINAME VEIK IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJU METŲ!

NATHAN KĄNTER

Naufie&ų-Tribime Photo

lykas; Ir štai, nors krikščiony 
be ėmė įsigalėti, bet šitos links

reikšmės. Io
nuo IV-jo ®'

diena visiškai nėra žinoma ir 
ji be abejo, niekuomet nebus 
sužinota, nes jokių tikrų isto
rinių davinių visiškai- nebėra, 
šiandien mes ne tik nežinome, 
kokį mėnesį ir kokių dienų (ku- 
ifiub' metų laiku),. . . bet 
Visiškai nežinome Ir Irklais 
metais Kristus gimė, W savo

nybė norėjo tų švenčių papro
tį panaikinti: visiems savo na
riams Bažnyčia Uždraudė švę
sti pagoniškąsias šventes. Bet 
pasirodo, kad atgrasinti žmo
nes, het ir tikinčiuosius, 
šitų linksmų ir triukšmingų;

daugis ano meto įžymių krikš
čionių piktindavosi ir juokda
vosi iš pagonių švenčių, pa
skirtų kokio nors dievo gimi
mui. Dievų gimimo, šventes ir

švenčiamos 
niau

LINKSMŲ KALĖDŲ IR IMMNGŲ NAUJŲ METŲ < 
Kostameriams ir Visiems T^žgJhasnvems Linki

J. m M. EV1NSKAI, Savininkai " g

BRIDGEPORT TAVERN 
3430 So. Halsted Street Varis 0832

tęs paversdavo krikščioniško-., 
mis, priduodant joms kokios' 
nors krikščioniškos reikšmes.- 
Nieko -kito neliko daryti ir su j 
šitomis linksmomis ir triukš-l 
mindomis šventėmis, kaip tik; 
priduoti ir joms kokios nors; 
krikščioniškos 
štai kaip iik 
žiaus pradžios krikščionys bu
vo pradėję švęsti Kristaus gi
mimo šventę sausio mėnesio 6 
dieną. Beliko tik nukelti tą 
šventę iš sausio 6 d. į gruod
žio 25 d., į dieną linksmiausių 
ir triukšmingiausių pagoniš
kųjų švenčių (tų dienų šven
tes romėnai vadino calendae),

tuomet -visi tose 
nes

įvairiai vadinamos. Slavai se
niau turėjo žodį Koliada, ati
tinkantį romėnų pagoniškųjų 
švenčių pavadinimui Kalendai 
(calendae). Musų . Kalėdų 
vadinimas, matyti, bus atėjęs 
iš slavų. . <■ ’ T .j1 t

Taigi matome, kad Krista 
visiškai .nėra gimęs Kalėdų 
metu, kaip šiandien ir dauge
lis musų gal būt mano, šian
dien tiksli Kristaus gimimo

MUTUAL LIQUOR CO.
Telephone YARDS 0801

Chicągo, Illinois (

LouisTavern
2548 W. 71st St

mėn. 20 
kad Kri- 
mėn. 19 
tvirtina, 
lapkričio 
painiava 

buvo dėl Kristaus gimimo me
to jau pačiais pirmaisiais am
žiais. O kodėl taip bu4vo? O 
tai labai paprasta: tai todėl, 
kad ir anuomet niekas tikrai 
nežinojo ir negalėjo sužinoti, 
kuomet iš tiesų Kristus gimė. 
Už tai čia galėjo būti tik vie
noki ar kitokį spėjimai. Ir 
štai tų spėliojimų, kaip mato
me, atsirado gana daug. Bet 
tai dar buvo ne viskas. Ilgai
niui Kristaus gimimo dienių at
siranda dar daugiau, net ir iš
tisa eilė. Štai maždaug trečio
jo amžiaus viduryje iškyla 
nuomonė, kad Kristus esąs gi
męs kovo mėn. 28 dieną. Kai 
kurie anų metų šventieji su* 
tokia nuomone nesutinka ir 
patys ima skelbti savas Kris-; 
taus gimimo dienas. Pavyz-i 
džiui, šv. Jeronimas, šv. Epi- 
faniju‘3 ir kt. skelbia, kad Kri
stus esąs gimęs sausio mėn. 
6 d. Ir iš tiesų, ilgainiui šita 
nuomonė nugali kitas nuomo
nes ir beveik visi krikščionys 
kaip tikriausią tiesą ima pri
pažinti, kad Kristus tikrai esąs 
gimęs sausio mėn. 6 dieną. Ir. 
maždaug III-jo amžiaus pabai
goj ir IV-jo pradžioj sausio; 
mėn. 6 dieną visi krikščionys 
ima švęsti, kaip Kristaus gi
mimo šventę. Reikia pasakyti,, 
kad maždaug tik tuo laiku h. 
teatsiranda šventė, pašvęsta 
Kristaus gimimui pažymėti. 
Pirmaisiais amžiais, nors bu-1 
ta įvairių nuomonių dėl Kris
taus gimimo dienos ir ėjo gin
čai dėl tos dienos nustatymo,, 
bet nė viena diena nebuvo 
švenčiama kaipo Kristaus gi-

KALfiDŲ EGLAITE... JOS VIRŠŪNĖJE ŽIBA KARŲ- 
na. šakose šviečia žiburėliai: raudoni, žali, mėlyni, gelsvi 
ir margaspalviai.

šiandien ji karalaitė. J 1 7 / Y

ir vsąs 
išspręstas 
šventėse ^lėtų< dalyvauti, 
jos juk jau nebebūtų pagoniš
kos šventės, bet krikščioniškos 
(Kristaus gimimo šventės). 
Taip ir buvo padaryta. Ir štai 
maždaug nuo W4o amžiaus 
pusės (nė visose vietose vieno
dai tos \®yęnW fcuvoį vestos: 

mosios šventės vis dar buvo Italijoj IV-įo amfži^us pusėj, 
Bažnyčia jan* Sė'-j Maž. Azijoj a$)ie 386 .pietus, 

turėjo tokį paprotį, kad i Palestino j -V-jo amžiau^ prad- 
kai kurias pagoniškąsias švėn- tžioj, o figipte tik apie V-j o 

amžiaus pusę) pradedama Švę
sti gruodžiu mėn. 25 dieną, 
kaip Kristaus* gimimo dieną. 
Tos šventės įvairiose kalbose

stus tikrai tą dieną butų gi
męs, bet visiškai kitais sume
timais.

Pasirodo, kad Kalėdų šven- 
tės, (nojrts, • žinoma, turinčios 
visai kitokios reikšmės ir pra
smės) jau buvo švenčiamos pa
goniškųjų tautų kur kas anks
čiau prieš įsigalint krikščiony
bei. Tos šventės įvairiose tau
tose turėjo įvairius pavadini
mui, įvairius vardus, bet be
veik visur buvo švenčiamos 
nepaprastai < iškilmingai ir 
triukšmingai. - Tiesa, ne viso
se tautose vienu laiku jos pra
sidėdavo ir ne visur vienu lai
ku pasibaigdavo. Bet maždaug, 
jos prasidėdavo ne anksčiau,; 
kaip lapkričio, mėn. pabaigoj 
ir, su pertraukomis, užsitęsda
vo iki sausio ir vasario mene-: 
šių. Pačių didžiausių iškilmių 
ir linksmiimo šventės pasiek
davo vidury, maždaug gruod-; 
žib mėn. pabaigoj ir sausio 
mėn. pradžioj. Ilgainiui prad
žia ir galas šitų švenčių ėmė 
atpulti, nebebuvo bešvenčiama, 
ir likosi tik vidurys — gruod
žio mėn. pabaigos šventės. Iš 
kur pagonių tautose tos šven
tės atsirado. Tyrinėjimais nu
statyta, kad tos šventės buvo 
paskirtos saulės garbei. Juk 
mes visi šiandien žinome, kad 
gruodžio mėn. 24—25 dieno
mis saidė iš pietų pusrutulio 
pradeda grįžti atgal žiemių pus- 
rutulin (šiandien, tur būt, mes 
visi gerai žinome, kodėl taip 
įvyksta). Senovėj žmonės tik
rosios šito gamtos reiškinio 
priežasties nežinojo ir manė, 
kad čia saulė nugalinti tamsą 
ir, darydama žmonėms gerą, 
vėl grįžtanti juos šildyti ir 
jiems šviesos teikti. Pati sau
lė buvo įsivaizdinama, kaip 
koks dievas. Todėl visai su- 
pr^tama, kad žmonės tokį sau
les pasišventimą ir geradary
bę žemei negalėjo pamiršti — 
ir, štai atsirado šventės, pa
skirtos saulės garbei, paskirtos 
saulės nugalėjimui tamsos. 
Suprantam^ kad tas šventes 
ypatingai mefo jaunimas, nes 
per tas šventes dainuodavo, 
šokdavo, gerdavo Vyną, vaikš
čiodavo miesto gatvėmis ir 
šiaip po kaimus ir t. t. Tų 
švenčių jaunimas išsiilgęs lau
kdavo ir jose džiaugsmingai

tegalį švęsti tiktai pagonys, o 
krikščionims savo Dievo gimi
mo šventės visai nepritinką 
švęsti. Ir taip, žinoma, per 
tuos trejus pirmuosius amžius- 
jokios Kristaus gimimo šven-> 
tęs nebuvo ir nė vienas anUoį 
meto krikščionis tokios šven-; 
tės nešventė. Anuomet krikš-j 
čionys težinojo tik tris dides-! 
nes šventes, tai Velykas, Kri
staus dangun įžengimą ir šv.: 
Dvasios atsiuntimą (dabarti-,' 
nes Sekmines).

Bet apie Kristaus gimimo 
šventę niekas nieko nežinojo 
ir niekas tokios šventės ne
šventė. Ir štai tokia šventė 
buvo pradėta švęsti tik nuo 
IV-jo amžiaus pradžios, vadi
nasi, net 300 metų praėjus. 
Pirmiausia, kaip jau minėjo
me, ta šventė pradėta švęsti 
sausio mėn. 6 dieną. Bet ne 
labai ilgai krikščionys šveptė 
sausio mėn. 6 dieną kaip Kri-J 
stauts gimimo dieną. Maždaug 
IV-jo amžiaus pusėje (vadi
nas, tepraėjus vos keliasde- 
šimts metų) kaip Kristaus gi
mimo dieną pradedama švęsti 
gruodžio mėn. 25 diena. Mes 
patys dabar jau galime supra
sti, kad visiškai nėra ir nega
li būti jokių istorinių davinių, 
kuriais pasiremiant galima bu
tų tvirtinti, kad Kristus galė
tų būti gimęs, kaip tik gruo
džio mėn. 25 dieną. Mes ma
tėme, kad pirmaisiais amžiaas 
(kuriais juk lengviau galėjo’ 
bu’ti nustatyti tikrą Kristaus 
gimimo dieną, negu IV-jo am-, 
žiaus pusėj) tokios nuomonėj 
(nors tų nuomonių butą labai 
daug), kad Kristus butų .gi
męs gruodžio mėn. 25 dieną, 
visai bute nebuvo. Tai iš kur, 
pagaliau, tokia nuomonė galė
jo atsirasti jau TV-jo amžiaus 
pusėj ? O tai, pasirodo, labai 
lengvai išaiškinamas dalykas. 
Gruodžio mėn. 25 d. Bažnyčia 
pasirinko, kaip Kristaus gimi
mo šventę ne todėl, kad Kri- dalyvaudavo. Užėjusi krtkščio

Linkimų Genčių
Kalėdų Visiems Drau

gams irŲažistamiems

LINKSMŲ KALĖDŲ LAIMINGŲ N AVIŲ METŲ. 
Visiems musų lėmėjams, draugams Jr pažystamiems, 

Širdingai linki
ANTHONY’S TAVERN

827 West 33rd Street Chicago, HL
A. f. ZALATORIS Tel. Boulevand 4823

Šiandien Kalėdų šventės yra 
vienos iš didžiausiųjų metinių 
švenčių. Jas mes šiandien šven
čiame kaip Kristaus gimimo 
Šventę. Tokios pat reikšmės 
Kalėdų šventės turi ne tik ka
talikams, bet ir kitiems krikš
čionims : pravoslavams, pro
testantams ir kt. Todėl dauge
liui šiandien gali atrodyti, kad 
Kristus anais laikais, kaip tik 
ir yra gimęs Kalėdų metu, va
dinasi gruodžio m. 25 dieną. 
Bet iš tiesų, nepanagrinėjus 
istorinius davinius, kurių šian
dien niekas neginčyja ir nie
kas negali užginčyti, nes įsi
tikinsime, kad tokia nuomonė 
butų be galo klaidinga: iš tie
sų greičiausiai Kristus visiškai 
nėra gimęs nei Kalėdų, nei, 
pagaliau gruodžio mėnesį. Jei
gu gruodžio mėn. 25 dieną 
(dabartinė -Kalėdų diena) vi
siškai nėra Kristau^ gimimo 
diena, tai, kuriuo metų laiku, 
kokį mėnesį ir kokią dieną yra 
gimęs Kristus? Klausimas, at
rodo, lengvas, bet iš tiesų šian
dien tiksliai į jį atsakyti vi
siškai nėra galima: šiandien 
niekas nežino ir tur būt nie
kuomet nebesužinos, kokį mė
nesį ir kokią dieną yra gimęs 
Kristus,. <3ia buvo ir tebėra 
daugybės nuomonių, kurios vi
sos, tačiau, jokiais tikrais isto
riniais daviniais pagrindžiamos 
negali būti. Tik pažiūrėkime.

Jai? pačiais pirmaisiais am-; 
žiais nebesusigaudoma, kuriuo 
metų laiku, pagaliau, yra gi
męs Kristus. Vieni ima nuro
dinėti ir visiems skelbti, kad^ 
Kristus esąs gimęs gegužės 
mėn. 20 dieną (pagal egiptie
čių kalendorių pachon’o mėne
sio 25 d., kas mūsiškajam ka
lendoriui atitinka geg.
d.). Kiti vėl tvirtina, 
stus gimė balandžio 
ar 20 d. Tretieji vėl 
kad Kristus gimė 
mėn. 19 dieną. Tokia

Kaip atsirado Kalėdų 
šventė

k ua
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CH1CAG0 PROGRESUOJA. — VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME PRIEŠAKYJE
iškelti oran yra du “lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų bulvaro. Šis paveikslas duoda supratimą apie miesto centro 
dangoraižių grožį, kuris yra ypatingai žavėjantis, žiūrint nuo ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus’r operuojanti mašinerija yra Chica- 
gos inžinierių “pažiba”. :■ .

JI—BUSIMOJI KARALAITĖ. — ŠIOS
dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 
kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie-
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara- 

• lienė Elžbieta, antroji — jos sesutė.

DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA. — LĖKTUVAS — 
oro ^paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Cairo i Palestiną. Piramidės yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptėnų civilizacijos.

BETLIEJAUS SARGYBA; PALESTINOJE EINA TOKIES SMARKUSKIVIRČAI 
tarp arabų ir krikščionų, kad prie Kristaus gimimo vietos, Betliejuj, turi stovėti sargy- • 
ba. Kalėdoms^ artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje:vietoje,:kur Kyištus 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. Paveikslo kairėje stovi keli, vaikai, kurių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų. Vienas vaikų- A basas.

A? DAINUOJANTĮ PELĖ. — WOODSTOCK, ILL., 
y$ikų prieglaudoje’-buyp sugauta pelė. Vaikai nustebo, iš
girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypia, bet 
Čiulba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voke
lius gabumus, kad gavb progą padaryti debiutą per ra- 

, dio. ^Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik
liniame butelyje. Pelė ima dainuoti, kai ją pradedama 
erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.

O

Įsra

“BUM, BUM, KALĖDOS JAU ČIA!” — ANGLIJA — 
visokių ceremonijų šalis. Vienur nuprogresavusi toliau už 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmonės tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiuoja per miestus, muša būgną, pranešdamas vėliausias 
žinias.

PAVEIKSLAS PARODO SIAIS METAIS POPŲSVEIKINAME SU KALSIMOMIS! PAVEIKSLAS PABODO ŠIAIS METAIS POiPŲ- 
liariškų Kalėdų atviručių pavyzdžius. Amerikoje Kalėdų Atviručių siuntinio paprotys yra 
labai paplitęs. Apie šventes paštas būna taip užverstas, kąd per kelias, dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmiau, sveikinimų mėgiamiausi ‘atvaizdai buvo “Trys Karaliai”, Betliejaus staine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religines reikšmės piešimai. Spė j ant iš atviručių, 
modernizėdamas pasaulis tolinasi nuo tikfijimo

MADOS, MADOS! — PIRMADIENĮ OFICIALIAI 

prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai, 
• ■ ■ ’

kurią nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji
’ 1 * S ■ ■ ■ ~ . .r *

moteriške dėvės šj pavasarį. Paveikslas parodo vieną iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių.

* . ■' .. C-
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Tik liežuvis tiki 
Nematytais negirdėtais
Padarais stabais ' /' *
Teorijom
Fantasmagorijom , 
Meįais ir rietenom 
Ir savo plaiŠkalais

G$ės rusvos ir geltonos 
Tai pražystataipranyksta 
Susikibusios meiluojas ' 
Kraujo pelkėse 
Tyloj ir audrose

• Per amžius • 
Eina amžiai 
Amžių amžiai 
Amžiai juodi 
Amžiai skaudus ir raudoni

'Ne
Amžiai stovi 
žmon& eina 
žmonių galvos ritas 
Kabaldžiuojas 
žiuri akys ir nemato 
Klauso ausys ir negirdi 
O liežuvis pliauškia 
Vyzgia raitos keikia * ‘

žaibuoja laiko nebūtis 
* Ar maišatis

Veidų skeveldros
Akys lupos blauzdos 

. v žagrės kūjai 
; Kalavijai ,

KudykiaL ir žmonoj

Aimanos nelaime 
Votys ligosparalyžius 
Juodas mafas ir cholera 
Dominus Vobiscum 
Ir Te Deum

Ir širdies alpimas

Kurmiai žmonės 
Knaiso žemę 
Juodą rusvų palšą 
žemė tyli 
žemė šypso , 
žemės lukštas skyla 
Reiškias Salomėja 
Tarp juodųjų vienuolynų 

. UŽ , storos; vėtehOs

yfw t tie nez u vio< imua 
Bėga žmonės iš

;■ Iš kapų senovės

Su stovy!

iš rytų ir .
Popiežiai a

Kūniškos Skaistybės
Pamestais stonais 
JieŠko raud<nų kaštanų

Rymb/kalayljų; dūkūs ' 
Prūsų įr; WiSiėiij: vėlės 
Valdilužiųf baltos..skraistės 
Lietuvos degėsių kaulai

Jotoji j..
PelenaisiŠ-sfrankųtŽėiwės --

Ritasžmonės

šventas Petras Galilėjui 
Burną užkemšarąktų 
Nauji; laužai 
Prakeikimą! v 
Latriį gaujos 
šarvuose ir su
Vis dar jieško Dievo kūno 
Grobia turtus <
Riogso ginklios .pilys 
Muro bokštai 
Pliepo vartai

Zuikiai pakulioriai ; v .
Pilys ir >iuvW

* Plaukia
' j - . * r . '• .•
Ties garuojančiais fontanais 
Prie krutinės $
Pusiau mergiškos * fi^rd^ ■ ; 

Vienmarškinės * , T';
Kyšo rankos / Salommes r , 
Šventas Jbnas 
SuLukfecijaplasnojA 
Sil šventa. TėreSa'alpsta

Alpsta : . ‘. .Z’..-.
Vaikšto vienuolynai į 

Misijos 
šventieji Bernardinai 

' >l ■’ '• ** ' ;< i f. 'i' ■ •)? i*** ’ ■''« ■ A ’ ''i'’

Per Tordutemadą
Per Loyolą Povilų ir Petrą.
Per laužus raganoms
Ir Savanaro oms „
Per peilius ir reples kančioms

-.v žmonijos it'v j/-* .> |
Per tamsos bedugnę ir velnyną 
Tiesias tiltai spinduliai
Smegeniniai
Siekias amžiai
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Kalėdos vėl Kalėdos Kalėdos, Nauji Metai
.....

Vimą

Tribūne Photo
GUL ŠIANDIENĄ. JAU ANT ŠIENO

pageri

šią rimtai reikalingą, kalėdinę dovaną

uo tarpu,

Linksmu
LIETUVIAMS!

Visiems Lietuviams!

M. LEVY
METROPOLITAN STATE BANKPLUMBING and HEATING SUPPLY COMPANY

2117 South State Street 2201 W. CERMAK ROAD
Phbnę Victbry 5048

m

mena mums senas< musų tautos 
tradicijas, kurios Lietuvoje bu
vo labai gerbiamos.

6630 S. Western Avė.
Tel. Hemloek 9252

Bet pažvelgus vėl iš antros 
pusės, matome didžiausias pa
stangas pavienių žmotiią ir tau
tų palengvinti žmogaus gyveni-Naujų Metų

Linksmų; Kalėdų 
Visiems!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
Laimingų Naujų iietif

/ Linkime Visiems Savo 
Draugamas ir Pacijeidams

Jeigu gi tas musų gyvenimas 
butų knygoj rašytas, baisu pa
manyti, kaip ji butų tušti, nuo-. 
Lodi. Gal joje jokios vertybės 
negalėtume rasti 
pažvelgus pasaulin,\matojne ten 
tiek daug keistenybių, tiek 
daug nesąmonės, ’tiek daug -pa
stangų dedamų griovimui žmo
nių gerbūvio, žmonių laimės, 
kad net baisu pamanyti, kaip 
žiaurus yra tas žvėris, žmogu
mi vadinamas.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Pdžįjstartiiems

Mano gyvenime jau bus daug 
praėję metų, kuomet po kūčių 
vakarienės mano dėdė atnešda
vo gana dideli glėbj šieno į lie
tuvišką grjčią ir padėdavo ant 
stalo. Dėdės seserys, mano te
tos, užtiesdavo auti šieno baltą, 
lininę staltiesę, ir paskui ant 
viršaus pastatydavo muką.

šis vakaras, mano jaunystės 
metuose, man atrodydavo ne
paprastai ypatingas, tykus ir 
šventas.

Mano senukė tokį vakarą, kai 
patalas jau būdavo prirengtas 
įsivaizduotam Kristui, apkabin
davo mane ir sakydavo: *

—Petruk, šiąnakt Kristus 
gims, čia jam patalas. Yra tai 
šventa naktis.

Baigiant metus, noroms ne- 
noroms darome, peržvalgą musų 
pačių atliktų darbų... Vertiname 
juos įvairiais saikais 
nimu savo būklės, atsižymėjimu 
savo draugijoj, ir pagaliaus per
gyventais skausmais, malonu
mais.

. Valdyba ir Direktoriai:
JONAS BRENZA, President 
JONAS KROTKAS, Vice-Pres.
S. S. TYRAKOWSKI, II Viee-Pres 
JULIUS C. BRENZA, Treas.
DR. S. A. BRENZA, Direcf.

if), LINIį$MŲ KALĖDŲ!
Linkime Drpugams, Kostumėriams' ir 

Visiems Lietuviams!^
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Ir, kada taip mąstome apie 
tas priešenybes žmonių gyve
nime, noroms nenoroms ateina 
mintis, kad suradus kurioje gi 
pusėje mes patys esame — 
gr Jaunančioje ar būdavo jarčio
je? Kokią padarėme pažangą 
ir kame?

skutine stotis laiko kely mą, kad jį paivairinu 
prieš galą metų — Kalė-

Kampas I^avitĮJJtreet
Narys federal reserve systei^s

tai niekad mano 
negalėdavo ben- 
padaryti • tarpe 

Kristaus gimimo ir tų,, kuriuos 
“garnys atneša.” 15 io viso pa
silikdavo tikėjimas kito žmo
gaus pasakytai „nuomonei. Vai
kiškas tikėjimas, naiviškas ti
kėjimas, aklas tikėjimas. Kas- 
'i, galų gale, yra tikėjimas? Ką 

žodis “tikėti“ reiškia? Jeigu 
kas man 'parodytų lakštą balto 
popierio ir sakytų “ar tu įtiki,

Ateidavo kiti metai ir kitos 
kūčios. Tokius pat žodžius ma
no senukė ir vėl pakartodavo 
man. Tai būdavo šventi žo
džiai, ypatingai pasakyti mano 
senukės man. Ji buvo mano 
globėja ir mano aniolas sargas. 
Jei aš galiu suprasti, kas yra 
aniolas, tai mano senukė tikrai 
buvo gyvas aniolas. Ant kito aš 
savo akių jau nebeužmesiu. Ji 
jau yra pavirtusi į tą patį mo
lį, iš kurio ji paėjo Krinčino 
kapuose, ir mano pasiguodimas 
jai šiandien yra nebesvarbus.

‘Bet kažkaip yra pasilikęs jos 
geras nuopelnas ir jos atmintis 
mano širdy, kas suriša praeitį 
su dabartimi į vieną dabarties 
nuovoką mano mintyse — ir 
vėl Kalėdos.

. Bet kaip 
jaunas protas 
droš ’ išvados

Geo. Jokubonis t
Lietuviška Užeiga »

3465 So. Morgan St. *S

kad šis popietis yra baltas?“— 
aš turėčiau paikai nusijuokti 
dėl tokio klausimo. Jei aš nesu 
coltfr bliud; kaip tas yna sako
ma angliškai, lakštas balto po
pierio mano akyse yra lakštas 
balto popierio ir faktas, kad jis 
yra baltas, o jie juodas, čia ti
kėjimui ir žodžiui “tikėti” vie
tos visai nėra. Bet jeigu vėl 
kas paklaustų manęs, sakyda- 
nas “ar aš tikiu į dangaus bu- 

, — pragaro, čyščiaus ir 
aš gal, staigaus ūpo paim

tas, pasakyčiau, “velniai žino.“ 
Čia jau butų abejonė, arba tik- 
•esnis atsakymas — aš nežinau. 
Jei sakyčiau, kad netikiu, tai 
butų visiškas nuneigiamas tos 
nuovokos. O jei sakyčiau, kad 
tikiu, reikštų pasakymu “neži
nau/* Tokiu badu Ž>ids “tikė
ti,“ yra lygus žodžiui **nežinau.“

Bet, sakysite, kur dabar aš 
važiuoju? O, niekur. Pasiliksiu 
amt šios ašarų pakalnės* Kalė
dų laiku gal be temos galima 
apseiti. Bet jeigu užgaunu kai 
kurių žmonių sąžinės jausmus 
su matuf padaryta prasme iš 
žodžio “tikėti,” tai dėl to» pasa
kysiu, kad mano sąžinė turi pil
ną tiesą ir laisvę pasisakyti, ką 
ji nori. Tuo tikėjimo nei vie
nam neatimsiu. Neigi dėl to 
reikės, perrašyti visus mūsų žo
dynus.

Bet važiuojam toliau.
Kalėdų sezonas prasideda kū

čių vakarą ir tęsiasi iki Trijų 
Karalių, sausio 6-tos. Taip y- 
ra priimta krikščioniškame pa
sauly. Kalėdą metu krikščionys 
linksminasi, sveikina vieni kitus 
dėl to, kad tą dieną jie apvaikš- 
čioja Jėzaus gįmjrrra’, — išga- 
nytojaus krikščioniškų7 dūšių 
nuo pragariškos pražūties. Taip 
pat žmonės tuo laiku perka ir 
duoda vfeni -kitiems visokias 
dovanas pridėdami joms korte
les su geriausių linkėjimų posa
kiais Kalėdoms ir tain panašiai; 
Juk visi gerai žinote, kad Trys ARCHER AVENUE FURNITURE C0.

JOE. KAZIK ir F. KLIMAS , 
4140 Archer Avenue, Phone Laf ayette 3516

savo bizniui idėją labai vertin
gai panaudojo sau kaipo didelę 
Kalėdų dovaną. Jus tik atsimin
kite dar visai nesenai praėju
sius rinkimus Čia Amerikoje. 
Prieš rinkimus visi buržuaziš- 
ki laikraščiai baisiausiai putė 
komunizmo baubą, bet kaip tik 
paskutinis balotas buvo įmestas 
į balotų dėžę, tai visi tie laik
raščiai užmiršo ko,munizmo “pa
vojų“ ir tučtuojau pradėjo 
žmonėms skiepyti į galvas, sa
kydami, “tik 49-nios dienos iki 
Kalėdų,“ “įtik 48-nios dienos iki 
Kalėdų“ ir t.t.: Dabar jiems ne
besvarbu, kas sėdės kaip kara
lius ant kapitalistiško sosto, 
bet tik svarbu Kalėdų sezono 
biznis, nes jis yra vienas pel
ningiausių, kuomet vertelgos 
gali parduoti t žmpnėms labai 
daug prekių aukštomis kainę- 
mis, ir pasidaryti sau puikią

LlNKStiŲ KALĖDŲ 
Linkiu' visiems savo 

draugams ir pači- 
jerttams

kad su
teikus kiekvienam; kuo daugiau
siai pasitettkihima, laimės.

Ir taip tos dvi priešenybes 
eina pasaulin kas metas—grio
vimas ir būdavo j imas. Bet ga
lų gale matoma, kad pasaulis 
kas metai darosi tobulesnis, gy
venimas žmonių gražesnis, leng- 
versnis, laimingesnis.

Karaliai, sekdami žvaigždę, at
ėjo į Betliejų ir davė Jėzui do
vanas. Čia ir yra gimusi idėja 
davimo per Kalėdas dovanų. 
Pirmos dovanos buvo Trijų Ka
ralių duotos Jėzui. Vėliau ta 
idėja buvo pritaikinta bažny
čiai, paskui pasiekė kleboniją. 
Gerai žinote, ką Lietuvos ūki
ninkas sakydavo, ir gal tebesa
ko, kai jis prisimindavo Kalė
das, kad “Kalėdos, tai tik bė;- 
dos.” Ne tik tuo metu, jam sa
vo samdiniams reikėdavo algas 
Išmokėti, bet ir vietiniam kle
bonui, kai tas atvažiuodavo į 
kaimą kalėdoti, reikėdavo duo
ti po visą pūrą visokių javų ir 
magaryčioms dar tris rublius si
dabriniais pridėtu. Kai kam bū
davo Kalėdos, kai kam kas 
kita. . Dar vėliau vertelgos, biz
nio karaliai, — visur ir visame 
kame

Širdingi Linkėjimai Sulaukus LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Paiystamiems

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street, Chicago, III.

Kas neatsimena Kūčių vaka
rienės paklotos ant stalo, pa
dengtu šieną ir skoterte? Kas 
neatsimena šližiukų ir kitą ypa
tingai Kučmoms valgių? Kas ne
atsimena įvairius burtus — lie
jimą švino, traukimą šieno iš 
pc skotertes ir daugybės kitą? 
Viskas tas atliekama susirinku
sios šeimynos, kuri šiandien 
vien atminty užsiliko... Kalėdos, 
tad, jaudina mumis maloniais 
atsiminimais, ir primėna mums 
gimtiną musų šalį, kurią aplei
dom dar laikais rūstaus rusų 
viešpatavimo...

Nauji gi Metai irgi sukelia 
daug minčių, bet visai skirtin
gos rūšies. Metai, tai kaip ir 
knyga su 365-366 puslapiais, 
rašoma musų gyvenimu, pasau
lio gyvenimu, darbais, užsimo
jimais, svajonėmis, skausmais, 
nusivylimais, viltimi, pasiryži
mais.

BEN. J. KAZANAUSKAS
2202 W. Cermak Road

Tel. Canal -8887

Pasaulis nuolat keičiasi, kei
čiasi draugija, ir mes, lietuviai, 
sudarome nors ir smulkią da
lelę pasaulio draugijos — ką gi 
gero atlikome šiais, senais me
tais?

Viskas, kas yra pasauly ne
veikta, yra nuveikta sulig iš 
kalno nustatyto plano. Namai 
negali būti be plano pastatyti, 
ne valgis, drabužis, ar kas nors 
pagaminta. Pavienis asmuo turi 
turėt sau iš kalno nustatytą 
tikslą, kurio siekia. Taip pat ir 
draugija, norinti ką nors at
siekti bendromis jėgomis susi
daro sau tam tikrą planą, tam 
tikrą nusistatymą, tam tikrą 
programą. Ar mes, Chicagos ir 
Amerikos lietuviai turime kokį 
nors planą bendram veikimai ?

Tas klausimas tinka apgalvo
ti besiartinant Naujiems Me
tams, kad jiė nebūtų taip bergž
di, kaip jų jau daug buvo.

Laivą be vairo vėjai ir vilnys 
neša. Mano linkėjimai yrą^kad 
nors mes, Chicagos lietovrai, 
padėtume nuo ateinančių Nau
jų Metą • planingą gyvenimą. 
Kad galėtumą susiburt, nes 
smulki yra musų tauta, ir veikt 
iš vieno nors kokioj nors vie- 
noj-antroj dirvoj.

♦ Su tokiomis mintimis veliju 
visiems Itetuviams Laimingų

Mrs. A. K.Jarush
Physical Thėrapy 

and Midivife \

' ........ ................. -------- ' ......... ... ........... . .. ....... '■

S UNIVERSAL RESTAURANT g
A. A. NORKUS, Savininkas / SS

Į 750 West 31-st St. ; / ,įB

.............' i■ i < 'ik . •■Il^il,w~-

Taip eina pasaulis; taip atsi
rado Kalėdų diedukas. Laike 
kalėdinių švenčių mes norime 
pasirodyti vieni kitiems drau
giški, nuoširdus, linksmi, ir j- 
teikdami kitiems dovanas arba 
pasiųsdami jiems korteles su 
gerais linkėjimais, norime, taip 
sakant, pasirodyti, kaip geri 
mes esam nors vieną sykį per 
metus. Tai puiki idėja!... Bet aš 
geriau velyčiau, kad mes galė
tume tokie geri ir nuoširdus bū
ti visą apskritą 'metą.

Turėdamas tai savo galvoje, 
aš kaip tik įiadariau nuospren
dį, kad šiais metais niekam ne
siųsiu kortelėmis kalėdinių lin
kėjimų, bet lenksiu savo grieš- 
ną kūną, kad jis butų geresnis 
'visiems visą apskritą metą.

Tad, geriausių linkėjimų vi
siems! , : -

Linksmų Kalėdų 
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir Kostumėriams 

’ | BALICKAS 
SIUVĖJAS

2305 So. I-eavitt St.
Tel. Canal 4532

LINKSMŲ KALĖDŲ v 

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS 
KOSTUMĖRIAMS
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DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA
oro paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Caįro į Palestiną. Piramides yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptėnų civilizacijos.

“BUM, BUM, KALĖDOS JAU ČIA!” *- ANGLIJA — 
visokių ceremonijų'šalis. Vienur nuprogresavusi toliau už 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmones tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiuoja per miestus, muša būgną, pranešdamas vėliausias 
žinias. * ,

MADOS, MADOS!
prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai, 
kurie nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji 

moteriškė dėvės šį pavasarį. Paveikslas parodo vieną iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių. . •

DAINUOJANTI PELĖ. — WOODSTOCK, ILL., 
yįįkų prieglaudoje buvo sugauta pelė. Vaikai nustebo; iŠr 
girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypia, bet 
Čiulba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voka- 
lius'gabumus, kad gavo progą padaryti debiutą per raj- 
dio^Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik- 
liniąmę butelyje. Pelė ima dainuoti, kai ją pradedama 
erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.

■M

VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME PRIEŠAKYJE 
iškelti oran yra du “lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų .bulvaro. Šis paveikslas duoda supratimą apie miesto 
dangoraižių groži, kuris yra ypatingai žavėjantis, žiūrint nuo ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus”" operuojanti mašinerija yrą 
gos inžinierių “pažiba”. * " ! : \

SVEIKINAME SU KALĖI|OMIS! — PAVEIKSLAS. PARODO šiAIS METAIS POPU- 
liariškų Kalėdų atviručių pavyzdžius. Amerikoje Kalėdų atviručių siuntimo paprotys yra 
labai paplitęs. Apie šventes paštas, būna tįip užverstas, kad per kelias, dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmiau, sveikinimų mėgiamiausi‘atvaizdai buvo “Trys Karaliai”, Betliejaus staine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religines reikšmes piešimai.Spėj ant iš atviručių; 
modernizėdamas

■mK

JI—BUSIMOJI KARALAITĖ. — ŠIO$ 
dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 
kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara
lienė Elžbieta, antroji

BETLIEJAUS SARGYBA. PALESTINOJE EINA TOKIE SMARKUS JCIVIR^Al 
tarp arabų ir krikščionų, kad prie ' Kristaus/ gimimo vietos, “Betliejuj, turi stovStiz^Aęisy" 
ba. Kalėdoms) artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje:viėtojė, ; kut Kyišfus 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. Paveikslo kairėje stovi-..•Įceli, vaikai, kąrių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų. Vienas vaikų: — basas. ..t; ; <. <
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DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA
oro paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Caįro į Palestiną. Piramides yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptėnų civilizacijos.

“BUM, BUM, KALĖDOS JAU ČIA!” *- ANGLIJA — 
visokių ceremonijų'šalis. Vienur nuprogresavusi toliau už 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmones tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiuoja per miestus, muša būgną, pranešdamas vėliausias 
žinias. * ,

MADOS, MADOS!
prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai, 
kurie nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji 

moteriškė dėvės šį pavasarį. Paveikslas parodo vieną iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių. . •

DAINUOJANTI PELĖ. — WOODSTOCK, ILL., 
yįįkų prieglaudoje buvo sugauta pelė. Vaikai nustebo; iŠr 
girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypia, bet 
Čiulba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voka- 
lius'gabumus, kad gavo progą padaryti debiutą per raj- 
dio^Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik- 
liniąmę butelyje. Pelė ima dainuoti, kai ją pradedama 
erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.

■M

VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME PRIEŠAKYJE 
iškelti oran yra du “lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų .bulvaro. Šis paveikslas duoda supratimą apie miesto 
dangoraižių groži, kuris yra ypatingai žavėjantis, žiūrint nuo ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus”" operuojanti mašinerija yrą 
gos inžinierių “pažiba”. * " ! : \

SVEIKINAME SU KALĖI|OMIS! — PAVEIKSLAS. PARODO šiAIS METAIS POPU- 
liariškų Kalėdų atviručių pavyzdžius. Amerikoje Kalėdų atviručių siuntimo paprotys yra 
labai paplitęs. Apie šventes paštas, būna tįip užverstas, kad per kelias, dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmiau, sveikinimų mėgiamiausi‘atvaizdai buvo “Trys Karaliai”, Betliejaus staine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religines reikšmes piešimai.Spėj ant iš atviručių; 
modernizėdamas

■mK

JI—BUSIMOJI KARALAITĖ. — ŠIO$ 
dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 
kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara
lienė Elžbieta, antroji

BETLIEJAUS SARGYBA. PALESTINOJE EINA TOKIE SMARKUS JCIVIR^Al 
tarp arabų ir krikščionų, kad prie ' Kristaus/ gimimo vietos, “Betliejuj, turi stovStiz^Aęisy" 
ba. Kalėdoms) artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje:viėtojė, ; kut Kyišfus 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. Paveikslo kairėje stovi-..•Įceli, vaikai, kąrių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų. Vienas vaikų: — basas. ..t; ; <. <
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PASAULIO ĮVAIRENYBES PAVEIKSLUOSE
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BUSIMOJI KARALAITĖ

jos sesute

V***:

LĖKTUVAS

PIRMADIENĮ OFICIALIAIMADOS!

pasaulis tolinasi nuo tikėjimo

— PAVEIKSLAS PARODO ŠIAIS METAIS POiPU- 
Amerikoje Kalėdų atviručių siuntinio paprotys yra

MADOS

prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai,
kurie nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji

« ■ *» < . . ■ , •

moteriške dėvės šį pavasarį. Paveikslas parodo vienų iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių. » •

CH1CAG0 PROGRESUOJA 
iškelti oran yra du 
dangoraižių grožį, kuris yra ypatingai žavėjantis, žiūrint nuo 
gos inžinierių “pažiba”.

ĮDAINUOJANTI PELĖ. — WOODSTOCK, ILL., 
vįįkų prieglaudoje buvo sugauta pelė. Vaikai nūstebo> iš
girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypįa, .bet 
Čiiilba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voka
las'gabumus, kad gavi? progą padaryti debiutą per raf 
dio- -.Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik
liniame butelyje. Pelė ima dainuoti, kai fa pradedaitia 
erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.

“BUM, BUM, KALĖDjOS JAU ČIA!” — ANGLIJA — 
visokių ceremonijų-šalis. Vienur nuprogresavusi toliau UŽ 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmonės tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiuoja per miestus, muša būgną, pranešdamas vėliausias 
žinias.

VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME PRIEŠAKYJE 
lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų .bulvaro.. Šis paveikslas duoda supratimą apie miesto centro 

ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus’’r operuojanti mašinerija yra Chica-

ŠIOS 
dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 
kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara
lienė Elžbieta, antroji

BETLIEJAUS SARGYBA. PALESTINOJE EINA TOKIE SMARKUS KIVIR&ĄI 
tarp arabų ir krikščionų, kad prie Kristaus gim jnio Vietos, *Betlfej tįij,-,-turi ^stovė& sargy
ba. Kalėdoms artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje; viėtojė,i kur Kylius 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. Paveikslo kairėj e stovi keli, vaikai, kurių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų. Vienas vaikų- .— basas.

SVEIKINAME SU KALĖDOMIS!
liariškų Kalėdų atviručių pavyzdžius, 
labai paplitęs. Apie šventes paštas būna taip užverstas, kad per kelias dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmiau, sveikinimų mėgiamiausi atvaizdai buvo “Trys Karaliai”, Betliejaus staine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religinės reikšmės piešimai. Spėjant iš atviručių, 
modemizedamas

DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA
oro paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Cairo į Palestiną. Piramides yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptėnų civilizacijos.'
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UH1CAG0 PROGRESUOJA. — VAIZDAS DALIES CHICAGOS DIDMIESČIO, ŽIŪRINT Iš EŽERO, NUO KRANTŲ APSAUGOS STOTIES. PAČIAME- PRIEŠAKYJE
centro
Chica-.

iškelti oran yra du “lapai” naujojo kilnojamo tilto, kuris yra statomas sujungimui pietinio ir šiaurinio krantų .bulvaro. Šis paveikslas duoda supratimą apie miesto 
dangoraižių grožj, kuris yra ypatingai žavčjantis, žiūrint nuo ežero, nakties laiku, kuomet rūmai yra apšviesti. Naujasis tiltas ir “lapus” operuojanti mašinerija yra 
gos inžinierių “pažiba“. : < ..

JI—BUSIMOJI KARALAITE. — ŠIOS

■SS'?

DVI CIVILIZACIJOS SUSITINKA. — LĖKTUVAS — 
oro paukštis, 20-to amžiaus civilizacijos išradimas, skrenda 
virš Egypto piramidų, iš Cairo į Palestiną. Piramides yra 
viena iš nedaugelio liekanų senovės egiptėnų civilizacijos.

SMARKUS KIVIRČAI

iiflli
“BUM, BUM, KALĖBlOS JAU ČIA!” — ANGLIJA — 

visokių ceremonijų'šalis. Vienur nuprogresavusi toliau už 
kitas Europos šalis, kitur Anglija tebegyvena viduramžių 
gyvenimu, žmonės tebesilaiko visų senovės ceremonijų. 
Pavyzdžiui, šis raitas, iki ausų apsidekoravęs heroldas va
žiąja per miestus, muša būgnų, pranešdamas vėliausias 
žinias. * \ , ■' :

dvi mergaites išvaizdoje niekuo nesiskiria 
nuo tūkstančių kitų mergaičių. Bet beveik 

i kiekviena kita mergaite norėtų būti jų vie
toje. Didesnioji yra busimoji Anglijos kara-

• lienė Elžbieta, antroji — jos sesutė. *•

BETLIEJAUS SARGYBA. ^ PALESTINOJE EINA TOKIE
tarp arabų ir krikščionų, kad prie Kristaus gimimo Vietos,/BetlĮej.!
ba. Kalėdoms artinantis, tie kivirčai pasidaro ypatingai aštrus. Toje. viėtoj.e,:kur Kristūs 
neva gimęs, dabar stovi bažnyčia. Paveikslo- kairėje stovi keli, vaikai, kurių rūbai parodo, 
kad Palestinoje Kalėdoms nereikia vilktis paltų. Vienas vaikų.— basas. ..

• . • • x ’ x \ ’ • /*• • . • '

Ą DAINUOJANTĮ PELĖ. • — • WOODSTOCK, ĮLU 
vaikų prieglaudoje buvo sugaiita pelė. Vaikai nūs t e bo iš- 
girdę, kad ji necypia kaip paprastai pelės kad cypia, bet 
Čiulba, dainuoja kaip paukštis. Pelė parodė tokius voka- 
liųs ; gabumus, kad gavę progą padaryti debiutą per ra£ 

v dia^Vaikai pelę pavadino “Mickey Mouse”. Ją laiko stik- 
, liftiąmę butelyje, Pelė ima dainuoti, kai ją pradedama 

erzinti. Ji geriausiai reaguoja, kai jai bado pašone viela.
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PAVEIKSLAS PARODO ŠIAIS METAIS POPŲ
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SVEIKINAME SU KALĖDOMIS! — PAVEIKSLAS PARODO ŠIAIS METAIS POPU- 
liariškų kalėdų atviručių pavyzdžius. Amerikoje kalėdų Atviručių siuntinio paprotys yra 
labai paplitęs. Apie šventes paštas būna taip užverstas, kad per kelias, dienas nespėja ap
sidirbti. Pirmia^ sveikinimų megiairiiausi atvaizdai būvo/‘trys Karaliai”, Betliejaus stąine- 
lė, šv. Marija su kūdikiu ir tam panašios religines reikšmės piešimai. Spėjant iŠ atviručių, 

pasaulis tolinasi nuo tikėjimo.

MADOS, MADOS! — PIRMADIENĮ OFICIALIAI 

prasidėjo žiemos sezonas, bet rūbų siuvyklos ir dailininkai, ■ • »
kurię nustato naujus stilius, jau rūpinasi tuo, ką gražioji 
moteriškė 'dėvės šj pavasarį. Paveikslas parodo vieną iš at
einančio sezono paltų pavyzdžių. <> -
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Tik liežuvis tiki 
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Padarais stabais $ 
Teorijom 
Fantasmagorijom 
Melais ir rietenom 
Ir savo plaiŠkalais

Per peilius ir. reples kančioms
< žmonijos '
Per tamsos bedugnę ir velnynų
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šventas Petras Galilėjui
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Kalėdos ir vėl Kalėdos Kalėdos, Nauji Metai

Tribūne Photo
GUL ŠIANDIENĄ. JAU ANT ŠIENO

metais niekam ne
pageri

įams

Linksmu
LIETUVIAMS!

Visiems lietuviams!
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METROPOLITAN STATE BANKPLUMBING and HEAT1NG SUPPLY COMPANY

2117 South State Street,

10 viso pa
kito žmo-

mena mums senas* musų tautos 
tradicijas, kurios Lietuvoje bu
vo labai gerbiamos. .

Physical Thėrąpy 
and Midinife

Pasaulis nuolat keičiasi, kei
čiasi draugija, ir mes, lietuviai, 
sudarome nors ir smulkių da
lelę pasaulio draugijos — ką gi 
gero atlikome šiais, senais ffiė- 
tais?

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Pažystamiems

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
Laimingai Naujų kieti!

i Linkime Visiems Savo
Draugamas ir Pači j etilams

6630 S. Western Avė.
Tel. Hemlock 9252

/ Valdyba ir Direktoriai:
JONAS BRENZA, President
JONAS KROTKAS, Vice-Fres.
S. S. TYRAKOWSKI, II Vtce-Pres
JULIUS C. BRENZA, ’freas.
DR. S. A. BRENZA, Direct, s

Bet pažvelgus vėĮ iš antros 
puses,^atome diožįausias pa
stangas pavienių žmoni# ir tau
tų palengvinti žmogaus gyveni-Naujų Metų

Mano gyvenime jau bus daug kad šis popietis yra baltas?’ 
praėję metų, kuomet po kūčių 
vakarienės mano dėdė atnešda
vo gana didelį glėbį šieno į lie
tuviškų grįčią ir padėdavo ant 
stalo. Dėdės seserys, mano te
tos, užtiesdavo anij šieno baltą, 
lininę staltiesę, ir paskui ant 
viršaus pastatydavo mukų.

šis vakaras, mano jaunystės 
metuose, man atrodydavo ne
paprastai ypatingas, tykus ir 
šventas.

Mano senukė tokį vakarą, kai 
patalas jau būdavo prirengtas 
įsivaizduotam Kristui, apkabin
davo mane ir sakydavo: *

—Petruk, šiąnakt Kristus 
gims, čia jam patalas. Yra tai 
šventa naktis.

Ir, kada taip mąstome apie 
tas priešenybes žmonių gyve
nime, norpms nenoroms ateina 
mintis, kad suradus kurioje gi 
pusėje mes patys esame —- 
griaunančioje ar būdavo j gličio
je? Kokią padarėme pažangą 
ir kame?

tai niekad mano 
negalėdavo ben- 
padaryti tarpe 

Kristaus gimimo ir tų, kuriuos 
“garnys atneša.” IŠ 
silikdavo tikėjimas 
gaus pasakytai nuomonei. Vai
kiškas tikėjimas^ naiviškas ti
kėjimas, aklas tikėjimas. Kas- 
d, galų gale, yra tikėjimas? Ką 

žodis “tikėti“ reiškia? Jeigu 
kas man parodytų lakštą balto 
popierio ir sakytų “ar tu įtiki,

Ateidavo kiti metai ir kitos 
kūčios. Tokius pat žodžius ma
no senukė ir vėl pakartodavo 
man. Tai būdavo šventi žo
džiai, ypatingai pasakyti mano 
senukės man. Ji buvo mano 
globėja ir mano aniolas sargas. 
Jei aš galiu suprasti, kas yra 
aniolas, tai mano senukė tikrai 
buvo gyvas aniolas. Ant kito aš 
savo akių jau nebeužmesiu. Ji 
jau yra pavirtusi į tą patį mo
lį, iš. kurio ji paėjo Krinčino 
kapuose, ir mano pasiguodimas 
jai šiandien yra nebesvarbus.

Bet kažkaip yra pasilikęs jos 
geras nuopelnas ir jos atmintis 
mano širdy, kas suriša praeitį 
str dabartimi- i vieną'dabarties 
nuovoką mano mintysė — • ir 
vėl Kalėdos.
.Bet kaip 

jaunas protas 
droš išvados

savo bizniui idėją labai vertin
gai panaudojo sau kaipo didelę 
Kalėdų dovaną. Jus tik atsimin
kite dar visai riesebai praėju
sius rinkimus ČiaJ Amerikoje. 
Prieš rinkimus visi buržuaziŠ- 
ki laikraščiai baisiausiai putė 
komunizmo, baubą, liet kaip tik 
paskutinis balotas buvo įmestas 
į balotų dėsę, tai visi tie laik
raščiai Užmiršo komunizmo “pa
vojų“ ir tučtuojau pradėjo 
žmonėms skiepyti į galvas, sa
kydami, “tik 49-nios dienos iki 
Kalėdų,” “tik 48-nios dienos iki 
Kalėdų”. ir t.t. < Dabar jiems ne
besvarbu, kas sėdės kaip kara
lius ant kapitalistiško sosto, 
bet tik svarbu Kalėdų sezono 
biznis, nes jis yra vienas pel
ningiausių, • kuomet vertelgos 
gali parduoti r žmonėms 1 labai 
daug prekių aukštomis kaino
mis, ir pasidaryti sau puikią 
kalėdinę dovaną. >

Viskas, kas yra pasauly ntt-( 
veikta, yra nuveikta sulig iš 
kalno nustatyto plano. Namai 
negali būti be plano pastatyti, 
ne 'valgis, drabužis, ar kas nors 
pagaminta. Pavienis asmuo turi 
turėt sau iš kalno nustatytą 
tikslą, kurio siekia. Taip pat ir 
draugija, norinti ką nors at
siekti bendromis jėgomis susi
daro sau tam tikrą planą, tam 
tikrą nusistatymą, tam tikrą 
programą. Ar mes, Chicagos ir 
Ameriį^s lietuviai turime kokį 
nors planą bendram veikimui?

Tas klausimas tinka apgalvo
ti besiartinant Naujiems Me
tams, kad jie nebūtų taip bergž
di, kaip jų jau daug buvo.

Laivą be vairo vėjai ir vilnys 
neša. Mano linkėjimai yra, kad 
nors mes, Chicagos lietuviai, 
padėtume nuo atėįąaflČIų Nau- 
j ų Metų ‘ ųjanmfą gyvenimą. 
Kad galėtumą susiburt, nes 
smulki yra musų tauta, ir veikt 
iš vieno nors kokioj nors vie
noj-antroj dirvoj.

Su tokiomis mintimis veliju 
visiems Itetuviams Laimingų

LINKSMŲ KALĖDŲ
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS 

KOSTUMERIAMS

ARCHER AVENUE FURN1TURE CO.
JOE. KAZĮK ir F. KŪMAS 

4140 Archer Avenue, PhoneKafayette 3516

Taip eina pasaulis; taip atsi
rado Kalėdų diedukas. Laike 
kalėdinių švenčių mes norifne 
pasirodyti vieni kitiems drau
giški, nuoširdus, linksmi, ir j- 
teikdami kitiems dovanas arbą 
pasiųsdami jiems korteles su 
gerais linkėjimais, norime, taip 
sakant, pasirodyti, kaip geri 
mes esam nors vieną sykį per 
metus. Tai puiki idėja!... Bet aš 
geriau velyčiau, kad mes galė
tume tokie geri ir nuoširdus bū
ti visą apskritą hnetą. z

Turėdamas tai savo galvoje, 
aš kaip tik padariau nuospren
dį, kad ši ‘ 
siųsiu kortelėmis kalėdinių lin
kėjimų, bet lenksiu savo grieš- 
ną kūną, kad jis butų geresnis 
Visiems visą apskritą metą.

Tad, geriausių linkėjimų vi
siems ! ( ’ ■

W. CERMAK ROAD . Kampas Leavitt
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEMOS

skutine stotis laiko kely mą, kad jį paįvairinus, kad sn- 
prieš galą metų — Kalė- teikus kiekvienam; kuo daugiau- 
turi tą ypatybę, kad prf- šiai pasitenkihimo, laimės.

Ir taip tos dvi priešenybes 
eina pasaulin kas metas—grio
vimas ir būdavo  j imas. Bet ga
lų gale matoma, kad pasaulis 
kas metai darosi tobulesnis, gy
venimas žmonių gražesnis, leng- 
versnis, laimingesnis.

Karaliai, sekdami žvaigždę, at
ėjo į Betliejų ir davė Jėzui do
vanas. Čia ir yra gimusi idėja 
davimo per Kalėdas dovanų. 
Pirmos dovanos buvo Trijų* Ka
ralių duotos Jėzui. Vėliau ta 
idėja buvo pritaikinta bažny
čiai, paskui pasiekę kleboniją. 
Gerai žinote, ką Lietuvos ūki
ninkas sakydavo, ir gal tebesa
ko, kai jis prisimindavo Kalė
das, kad “Kalėdos, tai tik bė,- 
dos.” Ne tik tuo metu, jam sa
vo samdiniams reikėdavo algas5 
išmokėti, bet ir vietiniam kle
bonui, kai tas atvažiuodavo j 
kaimą kalėdoti, reikėdavo ' duo
ti po visą pūrą visokių javų ir 
magaryčioms dar tris rublius si
dabriniais pridėti ./Kai kam bū
davo Kalėdos, kai kam kas 
kita. Dar vėliau vertelgos, biz
nio karaliai, — visur ir visame 
kame, — šią rimtai reikalingą

Širdingi Linkėjimai Sulaukus LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

POVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street, Chicago, III.

aš turėčiau paikai nusijuokti 
dėl tokio klausimo. Jei aš nesu 
colOr blind* kaip tas yna sako
ma angliškai, lakštas balto po
pierio mano akyse yra lakštas 
balto popierio ir faktas* kad jis 
yra baltas, o pe juodas, čia ti
kėjimui ir žodžiui “tikėti” vie
tos visai nėra. Bet jeigu vėl 
kas paklaustų manęs, sakyda- 
nas “ar aš tikiu į dangaus bu
vimą, — pragaro, čyščiaus ir 
t.t,” aš gal, staigaus ūpo paim
tas, pasakyčiau, “velniai žino.” 
čia jau butų abejonė* arba tak
esnis atsakymas* — aš nežinau. 

Jei sakyčiau, kad netikiu, tąi 
butų visiškas nuneigiamas tos' 
nuovokos. O jei sakyčiau, kad 
tikiu, reikštų pasakymu “neži
nau/* Tokiu badu ŽAufs “tikė
ti,“ yra lygus žodžiui “nežinau.”

Bet, sakysite, kur -d^bar aš 
važiuoju? 0, niekur. Pasitiksiu 
amt šios ašarų pakalnės. Kato
dų laiku gal be temos galima 
apseiti. Bet jeigu užgaunu kai 
kurių žmonių sąžinės► jausmus 
su manot padaryta prasme iš 
žodžio “tikėti,” tai dėl to pasa
kysiu, kad mano sąžinė turi^ pil
ną tiesą ir laisvę pasisakyti, ką 
ji nori, Tuo tikėjimo nei vie
nam neatimsiu. Neigi dėl to 
reikės perrašyti visus musų žo
dynus.

Bet važiuojam toliau.
Kalėdų sezonas prasideda kū

čių vakarą ir tęsia’si iki Trijų 
Karalių, sausio 6-tos. Taip y- 
ra priimta krikščioniškame pa
sauly. Kalėdą metu krikščionys 
linksminasi, sveikina vieni kitus 
dėl to, kad tą dieną jie apvaikš- 
čioja Jėzaus gimim?,0—* išga- 
nytojaus krikščioniškų dusių 
nuo pragariškos pražūties. Taip 
pat žmonės tuo laiku perka ir 
dųpda vieni kitiems visokias 
dovanas pridėdami joms korte
les su geriausių linkėjimų posa
kiais Kalėdoms ir tatn'panašiai. 
Juk visi gerai žinotu kad Trys

Kas neatsimena Kūčių vaka
rienės paklotos ant stalo, pa
dengtu šienu ir skoterte? Kas 
neatsimena šližiukų ir kitų ypa
tingai Kučjoms Sraigių? Kas ne
atsimena įvairius burtus — lie
jimą švino, įtraukimą šieno iš 
pc skotertes ir daugybės kitą? 
Viskaš tąs atliekama susirinku
sios šeimynos, kuri šiandien 
vien atminty užsiliko... Kalėdos, 
tad, jaudina mumis maloniais 
atsiminimais, ir primena mums 
gimtiną musų šalį, kurią aplei
dom dar laikais rūstaus rusų 
viešpatavimo...

Nauji gi Metai irgi sukelia* 
daug minčių, bet visai skirtin
gos rūšies. Metai, tai kaip ir 
knyga su 365-366 puslapiais, 
rašoma niusų gyvenimu, ’pasau
lio gyvenimu, darbais* ušsimo- 
jimais, svajonėmis, skausmais, 
nusivylimais, viltimi, pasiryži
mais^

Linksmų Kalėdų 
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams 

\ S. BALICKAS 
SIUVĖJAS

2305 So< Leavitt St 
Tel. Canal 4532

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu visiems savo 

draugams ir pači-
■ . '■

jerttams

LINKIMŲ KALĖDŲ! 1
Draugams, Kostumėriams' ir[ 
Visiems Liet

BEN. J. KAZANAUSKAS
2202 W. Cermak Road

Tel. Canal *8887

Baigiant metus, nproms ne
noroms darome, peržvalgą musų 
pačių atliktų darbų... Vertiname 
juojs. įvairias saikais 
nimu savo .būklės, atsižymėjimu 
savo draugijoj, ir pagaliaus per
gyventais skausmais,, malonu
mais. -

Jeigu gi tas musų gyvenimas 
butų knygoj rašytas, baisu pa
manyti, kaip ji butų tušti, nuo
bodi. Gal joje jokios vertybes 
negalėtume rasti. Tuo tarpu, 
pažvelgus pasaulin, matome ten 
tiek daug keistenybių, tiek 
daug nesąmonės, 'tiek jdaug 'pa
stangų dedamų griovimui žmo
nių gerbūvio, žmonių laimės, 
kad^ net baisu pamanyti, kaip 
žiaurus yra tas žvėris, žmogu
mi vadinarftas.

I UNIVERSAL RESTAURANT g
A. A. NORKUS, Savininkas . M

Į 750 West 31-st St. 1
. .....y........... ... , ..... ..... — - ----- :

■v n i

Linksmų Kalėdų |
Visiems! ' »

Geo. Jokubonis I
Lietuviška Užeiga 

3465 So. Morgan St. jį



Susirinkimas Lietuviams
kaimynas pasakoja

kelis

pasiseka

CHURCH BAZAR

LOTTERY

:_ ''_ h_ ______ :_ —___ ____ .____ u ■. ..L. i -j___ __ '______■-'-__ 4__ •____ .___—__________ —.__ - .— ________ *..... _........... " ,j:

Tel. Victory 4686

b už dviejų savaičių

Jonas

pagalba.

ateinančius 12

apie

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

Wesley! 
-jęi gali

Heart 
tamsta

kad va- 
“gražios

“The 
turi-

Aš dabar nekantriai laukiu 
pranešimo, kad kuris nors biz
nieriškas kunigas pasiūlo lai7

Metropopolis 
žmonėms,

“Rugsėjo Į7 d. Snąrs- 
kių name įvyko bunco 
party seselių Pranciškie- 
čių naudai.”

“šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų skyr. susi
rinkimas svarstė centro 
piknikų 
baigtas malda pirm 
Ogentienės •••

“Tegul ir mes savo dar 
bais būname verti Dan 
gaus.”

Ištraukos iš “šv. Auta 
no Parapijos Pranešėjas’

“Rugsėjo 18 d. įvyko 
šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 3 sk. bunco 
party.” }

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ 
ŠVENČIŲ y ĮSIEMS!

užlaiko
Grand ave-

“šv. Vincento Moterų 
Klubas laikė Susirinkimų. 
Jame visos kliubietės su
mokėjo mokesčius už par
duotus pramogos-kortavi- 
mo tikietus.

Klebonas pagyrė kliu- 
bietes ir nuoširdžiai dė
kojo, kad taip šauniai pa
sidarbavo, nes liko gra
žaus; pelno (virš šešių 
šimtelių) parapijos labui. 
Ragino, kad ir ateityje 
klubietės nepamirštų pa
rapijos reikalų.”

Ištrauka iš “Draugo”.

for Sacred 
Ponas, ar

ketvirtadienį 
bunėo

Taip, Grand avenue bažny- 
a * valgydina savo /para pi jo- 

už užmokesnj, ir, reikią 
paprastais

Ištraukos iš vienos die
nos “Draugo numerio.

apskritis rengia kortų ir 
bunco žaidimų spalių 3

Visais prietaisais ir Jceliasdeį- 
šimts pėdų , barų' su šešiais 
kranais. ?

“Parapijos piknikas bus 
Rugsėjo 13 dienų Vytau
to Darže. Ruoškimės, šia
me parapijos Jubiliejaus 
Piknike bus puikių Do
vanų ir visokių. įvairybių. 
Drapežnas Dzūkas rodis 
savo vyriškų Macių.”

Thursday, Saturday and 
Sunday 

Everybody Invited
(Šitokia iškaba kabėjo 

per kelis mėnesius prie 
Dievo Apveizdos bažny
čios 18 ApielinKėj. Baza- 
ras ir loterija tęsėsi ke
liolika savaičių).

lankymų rytinių pamaldų^ar- 
ba rengia “Bank Night” kiek
vieno mėnesio pirmo sekma 
dienio Nišparuose. , V.

vų; “manos1
susideda
kų nuo “
letės ratų

Parapijos klebonas numetė 
šalin savo klerišką kąlnierių, 
numetė švarkų ir atsiraitojęs

viršininkai

Klebonas iš ambonos išdrožtų 
karštų pamokslų; jis sušauktų 
bažnyčios1 komiteto nepaprastų 
susirinkimų nutarti kas' daryti 
su bažnyčios priešu^ didelio be
dieviu, Jonu Metropopolis i kle
bonas nueitų pasiskusti ir 
miesto rotušėm

Biznieriai nenori 
tų “nepapras- 

jie gali daug ge- 
programus

nūs 
pasakyti, labai 
valgiais. Bet tai bažnyčiai nie
kuomet neatėjo j galvų paval
gydinti neturtinguosius ir su
vargusius žmones, kuriais pa
rapijos ribose tiesiog knibžda.

Linksmų Kalėdų 
r Visiems!

“Brangieji, centus sau 
ant tabokos pasilikite, 
bažnyčioje aukuok cidab- 

kvote- 
arba

nyčia varo restauranto biz
nį bent kartų į mėiiesį arba 
dažniau, tai tame nėra nieko 
blogo; Jei bažnyčia varo Jonų 
Metropopolis iš% biznio, tai ne

galvos 
kvaršinti. Juk tai daroma Die
vo vardu. Bažnyčiai nereikia 
mokėti jokių mokesčių, nerei
kli pirkti restOurantų laisnio,

JOHN POCIUS’ 
TAVERN 

3313 So. Halsted Si

Tik pagalvok rimtai, kaip 
atrodo Nazarietis apsuptai 
amerikoniškos tikybos purvy
no. Kaip yra įspūdinga, užbaik 
guls geismų Dievo garbei, išgirs? 
ti pranešimų iš už bažnyčioš 
užgročio (Dievo kųno ir kraut 
jo pagerbimo vietos, prie al
toriaus), kad pirmadienį įvyks 
“Silkių Vakarienė”, trečiadie
nį po pietų bus “Ęortų Loši
mo Parė' 
ateis metinis parapijos pikni
kas? ' ' " t

“...Laukiame taip pat 
visų gerb. parapijonų, ku
rie dar šitos savo prieder
mės neatliko atsilyginti 
už laimėjimo tikietus. Pa
rodysime savo susiprati
mų kaipo pavyzdingi pa- 
rapijonai, kuriems rupi 
savo parapijos reikalai.”

MAŽESNI BAZARO 
LAIMĖJIMAI

“šių sųvaitę vėl sugra
žino išparduotas knygu
tes uždangalo ar $5.00 
laimėjimo. Nuoširdžiai 
dėkojame už suteiktų pa- 
gelbų, juo labiau, kad di
džiumoje jie patys tas 
knygutes prirašė:
Valuckis Pranciškus $5.00 
Slausgaivienė Ona .... 5.00 
Lukošaitė Juozapa 5.00 
Ringailaitė EI. (2) 10.00”

Ištraukos iš “Dievo Ap/ 
veizdos Parapijos Infor
macijos”.

rų; dešimtukus, 
rius, * pusdolerius, 
popierinius.”

rankovėj maišėsi žinioj 
simetęš “geru vyru”, ji

Krautuvės lange, viename 
vidu’rvakarinių valstijų mies
te, marguoja rėkiančiai nuspal- 
votas plakatas, šis praneša 
apie Labor Day vakarėlį. Sako, 
kad vakarėliui rengiami keli 
aktai ketvirtos rūšies vodevi
lio. Viduryj plakato aš matau 
žodžius, (ir turiu pažiūrėti dti 
kaktų, kad persitikrinti, jog 
akys manęs neapgaudinėja)— 
“Dalyvauja gražios merginos; 
Arklių, Gyvačių Paroda. * Pir
moji Metodistų, bažnyčia jus 
vaišins vakariene.. Bilietai 40 
centų.” Didesnė dalis plakato 
pašvęsta pranešimui, 
karėlyje dalyvauja 
merginos”.

Vargšas senis John 
Lai jis ramiai ilsisi- 
ilsėtis! (J. Wesley—metodistų 
tikybos autorius.)

Vakarui prisiartinus, išgir
dau beldžiant į duris.. Atidaręs 
pamačiau mažytę mergaitę, 
apiplyšusių ir purvinų, ne-

biznį Amerikoje, 
Chicagoje.
straipsnyje autorius 
ir kelias lietuviškas 
Chicagoje, paduoda- 

paVyzdžių iš jų “biznio 
”, apie kurias ‘*Nau- 
jau buvo rašyta

AUDITORIUM SUB-WAYINN, Ine
3133 South Halsted Street

| , X-MAS GREETINGS • ||

! PARKSIDE INN g
g 3659 So. Hoyne Avenue ; TelAVirginia 1868 Št 
jį ANTHONY VILKAS MChicago, III.

Chicagoje leidžiamas ti
kybinis žurnalas “The Chris- 
tian Century” (“Krikščioniš
kas Amžius”) trumpų laikų at
gal atspauzdino straipsnį apie 
bažnytinį 
ypatingai

Tame 
suminėjo 
parapijas 
mas 
operacijų 
jienose” 
kartus.

žemiau atpasakojame 
Christian Century” rašto Bet miteų bažnytinių vadų 

sumanumui nėra ribų. Nesumi* 
nėjome dar “Bummage Sale”“ 
“Knisinė jimosi Išpardavimo”-. 
Tos bažnyčios finansavimo 
priemonės tikslus apibudinimas 
skamba sekančiai, “Išpardavi
mas neturtingiems žmonėms, 
kurie neišgali nusipirkti gerų 
daiktų, senų rūbų ir namų 
reikmenų, kurie nebeturi jo
kios vertės aukotojui.” Kristus, 
■berods, yra pasakęs, kad' kas 
jo vardu* paniekins nuskriaustų 
žmogų, tas nuskriaus,jį patį. 
Tie jo žodžiais nekaip harmo- 
nizuojasi su “Knįsinėjimosi 
Išpardavimų”. Pardavinėjimas 
netikusių dalykų neturtingiems 
žmončr^s—nėra krikščioniška.

Aš visuomet buvau įsitiki? 
nęs, kad bažnyčia turi savo 
vietų pasaulyje. Turi tikslų, 
kurio 'kita organizacijų negali 
pildyti. Tas tikslas, mano ma
nymu, yra skelbti Kristaus 
mokslų žmonių asmeniško ir 
Visuomeninio gyvenimo naudai. 
Tų tikslų galima atsiekti įvai- 
riaių budais: mokinimu

išibuk^avimu 
darbais

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI SULAUI US LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų Rėmęjams, Draugams ir Pąiyslamiems

SOUTH CENTRAL IIOTEL
; JULIUS BASKIS,‘Savininkas 

1245 So. Michigan Avė 
. CHICAGO, ILL.

John T. .
Teisėjas

praneša, 
kad musų apielinkes parengimų 
sezonas bus pagražintas “ste
bėtinu, puiku vakarėliu, kurio 
programų išpildys keliaujanti 
‘mihsfreliai’ . '.'Mafc . Orangę 
gatvės bažnyčiai reikia naujo 
stogo. Visiems biznieriams to
je’ miesto dalyje įbrukama 
pluoštai bilietų, po 35 centus 
kiekvėinas. 
važiuoti 
tų vakarų 
resnius programus pamatyti 
vietiniame teatre1, arba .links
miau laikų prklei^ti sporto 
aikštėje. Bet ‘kųgi jie gali da
ryti. Ir biznieriaus stogas pu
sėtinai prakuręs, bet jis juk 
negali . surengti “Minstrelių 
šovo” sukelti pinigų stogden
gio apmokėjimuif> Be . tor. jį's 
priklauso prie kitos bažnyčięs 
kurių irgi norėtų paremti. Bet 
ar apsimoka priešintis?

štai dar šiek tiek daugiau 
“dvasinio peno” kitame musų 
krikščioniško, < pasaulio kampe. 
Mufnš praneša, k^d 11gerosios 
pųrapijonės Nekalto Prasidėji
mo . bažnyčioje 
rengia kortų loširtio 
Vakarėlį. Pelnas skiriamas Šv. 
Vincento prieglaudai. Bet kitą 
grupė dievobaimingų parapi
jonų nenori pasiduoti. Laik- 
raščiąi) rašo ilgų žinių, kad 
“Suvienytos draugijos Kruvi
nos Jėzaus širdies bažnyčioj 
rengia ‘keno’ vakarėlį atei
nantį šeštadienį, 8:30 vai. va
kare. Bus duodamos dvi durų 
dovanos. • • ' ' /■

Tikyba? Ar-gi? Gal tokie 
dalybai kai kuriems ir yra ti
kyba—bet ji labai pigi.

Jonas Metropolis 
resiaurantų prię 
nue. Jis dirba sunkiai, kad ga
lų suvesti su galu*. Kelis blokus 
nuo jo vietos randasi viena iš 
musų labai bizniškų bažnyčių.. 
—Pavadinkime jos vedėjus ti? 
kybos Šinkorįąis 
Metropopolis nutartu savo res- 
taurante rengti bažnytines pa
maldas, kaipo priedų prie val
gių savo klientams, tai Grand 
avenue bažnyčios 
sukeltų nemažų

Laimingų Naujų Metų
. ‘s L . ’ - i.

Linkiu Visiems

LINKSMŲ KALĖDŲ IR / 
? LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems musų rėmėjams, draugais ir 
pažystamiems širdingai linki

ANCHOR INN 
3500 So. Halsted Street

Tos parapijos klebonas, ro
dydamas lankytojui savo “ka- 

greičiausiai su pasidi-

mal- 
labdarin- 

gaiš darbais, krikščionišku^ 
gyvenimu. Bet aš begaliu su
prasti ( ir negalėsiu) kaip 
Kristaus mokslų galima skie
pyti apsišvietusiems žmonėms, 
sU “bunco” vakarėlių, ‘/dešrų 
ir kopūstų’’ vakarėlių, ir piki- 
ftikt^ pagalba. (Neateik, jei ne
turi dešimkės praleisti!) f

daugiau kaip septynių metų 
amžiaus. Ji laikė už rankos 
mažytį berniukų, apie 5 metų 
amžiaus. Jis buvo purvinesnis 
ir labiau apdriskęs negu SęSUS 
te. šiurkščiu balsu ji monoto
niškai niurnėjo, “Please mįs- 
ter, will you buy a chance on< 
a raffle 
Church”- 
nori nupirkti Čensų ant išlai- 
mėjimo dėl Jėzaus širdies baž
nyčios . . , ”vPasigailėjęs mer
gaitės, aš nupirkau nuo jos bi
lietėlį, bet man .labai norėjosi 
pašaukti vaikų globojimo lab
darybės įstaigų.

Ar tai tokie yra pavyzdžiai 
Amerikos tikybos, Krikščiony
bės? šitie incidentai ne prasi
manymas; jie įvyko ir įvyksta 
kiekvienų dienų tikybos ir Die
vo vardu, štai dar keletas pa
vyzdžių. Aš garniu atvirutę su 
labai pabažnu prašymu: “Pra
šom paskelbti savo parapijai, 
kad Betliejaus bažnyčia tu
rės koncesijų valstijos mugėje, 
taip kaip ir pereitais metais. 
Mes, busime s dėkingi už jūsų 
paramų”. Drųsų ir atvirų pa
reikalavimų aukos tai bažny
čiai bučiau priėmęs daug šir
dingiau. Bet šis bandymas iš
vilioti pinigų iš žmonių kiše
nių, apeliuojant į tikinčiųjų 
pilvus buvo sutiktas labai ne
prielankiai. Aš pasiunčiau jį 

. gurbų.
€

Vėl suskamba durų varpe
lis. Mažytis berniukas murma, 
ar nenorėčiau aš nupirkti šan
sų išlaimėjimui paklodės aę lė
lės, šv Brigytos (St. Bridget) 
bažnyčios naudai? Ne, aš ne
norėčiau, nors vaikutis spiriasi 
ir bando įkalbėti, šis mažas 
berniukas yra jau* trečias Par
davėjas užsuktas dirbtjXnau- 
dai tikybos, taip kaip pv. Bri- 
gytės bažnyčia tikyba/ supran
ta. Prie progos verta/priminti, 
kad geroji šv. Brigyta savo 
tikybos ' tokiu pigiu budri rie- 
pedliavojo: ji pašventė visų 
savo turtų .įte savo gyvenimų 
tikybos naudai^ šelpdama ne
turtinguosius.

Važiuoju miestan. Pakelyje 
matau didžiulį plakatų, kūris 

beveik uždengia visų St. Po
vilo Liuteronų bąžnyčįos . prie
šakį. Ant iškabos drobės iš
rašytus parašas. Užkartas prie 
bažnyčios,a jis labai keistai 
skambėjo. “Rytoj Vakare Čia 
Įvyks Vakariene. Valgyk deš
rų ir kopūstų, kiek tik nori, už 
65 centus.”

• , ■ ,«

Kur tai šventajame rašte 
yra pasakyta, kad atėję pas 
Kristų mes busime pasotinti. 
Bet man niekuomet rfeat^jo į 
galva mintis, kad tas bus da
roma dešromis ir kopūstais. 
Bet tai turbūt .naujoviškas 
šventojo rašto “išguldymas”. 
Toliau mano akį pagauna epis- 
kopalų bažnyčia. Pagauna mano 
akį ,ne juokais. Nuo bažnyčios ‘ 
sienos vienoje pusėje gatvės, 
iki telefono stulpo,' kitoje pu
sėje, ištiesta gąsdinanti didžiu
lė drobinė afiša su sieksninė
mis raidėmis, “šįvakar; Risty- 
nės” Po tais žodžiais nupieš
ta ranka rodo stačiai j bažny
čių! šiaip sau žmogus greičiau
siai nežino, kad užpakalyje 
bažnyčios yra salė, ir kad ris- 
tynės įvyks salėje, o ne “Die
vo Name”.

Turbtft Jokūbo ristynės su 
angelais davė įkvėpimų para
pijai darbuotis tikybai sri rau- 
men

Vasaros laiku šv. Antano 
parapija. surengė savo mętiiiį 
pikniką. Nepaprastas tai buvo 
piknikas. Pikniko įplaukos pa
dengė beveik visas parapijos 
išlaidas 
mėnesių, iki to laiko, kada se
kantis piknikas vėl įš dangaus 
numes piniginės “manos” kru- 

piirigąis kuri 
daugiausia iš įplau- 

bingo”, “P 
, “čensų” ir baro.

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIU VISIEMS SAVO
Draugams ir kostumerįams M

BIRCH’S TAVERN g
A. J. BERŽINSKIS, Savininkas
2555 West 63rd Street 1

CHICAGO, ILL. \ g
• ^^^9 ^^^9 ^^^91^^^91^^9 ^^^^91^^  ̂^^^91^^^9^^^9 ^^^9 ^^^9 ^^^9 ^^^9

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Paiystamiems

Savininkės EMMA ir EMILY
Kviečiame nuoširdžiai visus atsilankyti per šventės 
o labiausia NAUJŲ METŲ sulaukti į 
kur randasi geriausios rųšies įvdjrųs gėrimai 

pietus' bus veltui. ’

Savininkės EMONA ir EMH.Y
1325 North Halsted Street 

Tel. Lincoln 6682

Ap- ir bažnyčia gali daryti to ko 
ska- Jonas Metropopolis negali pa

tino parapijomis \daugiau pini-įdaryti.. Juk 
gų praleisti, šitas tikėjimo ap? gali pareikšti 
sireiškimas -atrodo ypatingai visi eis į pragarų, jei neateis 
keistas akyvaizdoje fakto, kad į jo valgyklų valgyti! 
apskričio šerifas buvo pradė
jęs kovų prieš pinigų mašinas 
biliardų lošimo vietose ir ali- fė 
nėse. Bet įstatymų globėjams 
matyt, niekuomet nedingte
lėjo į galvų tuos įstatymus pri
taikinti parapijos piknikui ii 
ten operuojamas mašinas su
imti.

Mano 
kad moterų draugiją, pirmoje 
presbiterionų bažnyčioje kiek
vienų savaitę rengia “kepyk-. 
linį išpardavimų”; Prakilnus to .rrilijfc 
išpardavimo tikslas yrą ųtm^jdŽiayimu parodytų virtuvę,/sri 
kėti kunigui užšiįikusių algų. 
Bet kiekvienų' sekmadienio ry- 

Įtų prie tos bažnyčios stovi 
15,000 vertės automobilių. Ki
ta vėl bažnyčia, kitoje miesto 
dalyje kas savaitę rengia “oy- 
sterių” Vakarienę sukelti pini* 
gų nupirkimui anglių. Savai.tę 
iš anksto vaikai yra išsiuntinė
jami parduoti bilietus vakarie
nei visiems savo; draugams ir 
pažįstamiems,—jei 
juos sučiupti.

Štai, dabar man
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Anatole France.

biii

1300 N. Western Avė

Roosevelt R

■Kada žemė.

Juodbėri

atsakė Juodbė
žmones,

dieviškos

Laimingų NaujųMetų

gyva

kad kiekvienam Riti

“Dievas Tveria 
Vokietiją”

ubais. Seno

ir gyvieji
prieš Dievą. Maižiešius ir Kiras, 
Cezarius, Justini janas ir vokie
čių imperatorius vis tebevaldo 
mumis. Nes prieš Aukščiausiąjį 

jų vienalaikiai.
Gyvieji turi

Preeident Standard Federal 
> Savings and Loan Association

paskutinis ir aukš- 
kada

2324 S. Leavitt St, 
Phone Ganai 1078

mes esame
ANTR. TEIS 

gauti įstatymus nuo gyvųjų. 
Zoroastra ir Numa Pompilijus 
turi mums mažiau reikšmes nu- 
statyihe supratimo kas mums 
leistinu) ir kas mums uždraus
tą, negu batsiuvys iš šv. Gudu- ns, - 

turės

nepaperkamus teisė- 
buvo paveikslas. Aš 

išvažiavau j Belgiją, norėdamas 
nusikratyti įkyraus valdininko, 
norėjusio mane prijungti prie 
anarchistų suokalbio. Aš neži
nojau savo bendradarbių ir jie 
nežinojo manės. Bet tai nedarė 
jokių keblumų tam* valdininkui. 
Abelnai, niekame* jis nerado jo
kių keblumų. Jis vadovavos ne 
noru surasti tiesą, bet noru 
kaip nors rasti pagrindą apkal
tinimui. Jo manija pasirodė man 

Ąš išvažiavau į Bel
stoj au Antverpe, kur

!»■

MITCHELL’S TAVERN 
MRS. ANKA MITCHELL, Sav. 

2038 West North Avenue

Jotaies Tavern 
733 W. 18th St 
Tėl Canal 6725/

TYLI NAKTIS, RAMI NAKTIS...
Naujienų-Tribune Photo

Linkiu Visiems Mano Kostumeriams 
LINKSMŲ KALĖDŲ

B. DEGODNEY
ei. Humboldt 2424

OTfflNG CO.
Tel. Monroe 3306

South Side Brewing Co.
3700 So. Halsted Street, CHICAGO

linksmu Kalėdų ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkinio Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

Linksmų. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Visliems!

Linksmų kalėdą ir Laimingų Naują Metų " 

Linkime Visiems Sav^d) raugams ir Kostumeriams 

Central District F urniture Co.

ANTR. TEIS. Jis paeina nuo 
žmogaus, yra netobulas, kaip' 
pats žmogus ir kaip žmogus, jis 
nuolatos tobulinasi.

PIRM. TEIS. Teisėjau, at
skleisk savo knygą ir perskdi- 
tyk kas ten parašyta. Nes pats 
Dievas padiktavo jį tikintie
siems: Sic locutus ėst patribus 
iiostris, Abraham et gimini ėjus 
m saępula. (Taip pasakyta, mu
sų tėvams, Abraomui ir jo vai
siui ant visų amžių).

ANTR. TEIS. Kės parašyta 
mirusiųjų, bus išbraukta gyvų
jų, kitaip valia tų, kurių jau 
nebėra, sunkia našta spaustų

tuos,, kprie tebėra gyvi, ir mi
rusieji pasidarytų gyvais, o gy
vieji virstų mirusiais.

PIRM. TEIS. Mirusiųjų pa
diktuotiems įstatymams turi 
pasiduoti ir gyvieji. Mirusieji 

yra vienalaikiai

sakė jis, — 
priklausys arkliams (o, be abe
jonės, ji kada nors ir priklau
sys jiems, nes yra aišku, kad 
arklys 
čiausias tikslas Kūrėjo) 
žemė priklausys ąrkliams ir ka
da mes galėsime elgtis, sulig sa
vo nuožiūros, mes gyvensime 
sulig įstatymais, kaip žmonės, 
ir turėsime smagumo sodinti į! 
kalėjimus, karti ir deginti £*>• 
vo artimuosius. Mes busime do-‘ 
rais tvariniais. Tai bus' aišku iš 
kalėjimų, kartuvių ir kankini-1 
mo vietų, kurios bus įsteigtos1 
musų miestuose. Arkliai bus įs- 
tatymdaviais. Kaip tu manai,1 
Širmi?
, \ i

Širmis, arklys antrojo /teisė-' 
jo, atsąkė, kad jo nuomone, ar
klys — karalius kūrybos, ir kad. 
jis tikisi, ankščiau ai’ vė
liau ateis jo karaliavimas.

pridūrė jis,—1 
kada mes pastatysime savo 
miestus, reikės, kaip tu sakai, 
įsteigti miestų valdžias. Aš no-' 
rėčiau, kad arkliai turėtų ark
lių įstatymus, aš noriu pasaky
ti • įstatymus naudingus ark
liams ir arklių labui.

*—Kaip tu tą supranti, šir
mi? ■— paklausė Juodbėris.

Suprantu, kaip pridera. Aš 
reikalauju iš įstatymų, kad jie 
kiekvieną arklį aprūpintų paša-' 
ru ir vieta arklydėj; ir kad 
kiekvienam butų leista mylėti 
sulig jo noro ir tam, paskirtu 
laiku. Dėlto kad 'viskam yra sa
vas laikas. Pagalios, aš noriu, 
kad arklių įstatymai prisitai
kintų prie gamtos. '

—Tikiuos

PIRM. TEIS. Pirmieji įstaty
mai buvo duoti mums dangiš-’ 
kokios Išminties. Įstatymas yra 
tuo geresnis, kuo arčiau jis pri
tinka prie to šaltinio. i

ANTR. TEIS. Ar jus pema- 
tote, kad kasdien yra išleidžia-, 
mi nauji įstatymai ir kad kons
titucijos ir įstatymų kodeksai 
skiriasi vieni nuo kitų sulig lai
ko ir apielinkės?

PIRM. TEIS. Nauji įstatymai, 
paeina iš senųjų. Tai Jaunos at-' 
žalos to paties medžio ir juos 
maitina tos pačios sultys.

ANTR. TEIS. Senas įstaty-i 
mų medis išduoda karčias sul
tis. Jį be paliovos kerta kirvio 
smūgiai.,

PIRM. TEIS. Ne teisėjui 
spręsti apie teisingumą įstaty
mų: jie tokie yra sulig reikalo. 
Jo dalykas tik ^eisingai juos 
pritaikinti.

ANTR,. TEIS. Mums tenka 
spręsti ar teisingas yra musų, 
pritaikomas įstatymas, ar ne,. 
dėlto, kad pripažinę jį neteisių-; 
gu, mes galime padaryti •■suk- 
minkštinančią pataisą jo pritai
kyme, o musų pareiga ir yra; 
tai padaryti.

PIRM. TEIS. Kritika įstaty- 
mų yra nesuderinama su ta pa
garba, kurią’ mes turime jausti 
jiems.

aANTR. TEIS. Jeigu mes ne
pastebėsime. jų aštrumo, tai 
kaip mes galėsime juos sušvel-; 
ninti? '

PIRM. TEIS. Mes -^teisėjai, 
o ne įstatymų leidėjai ir filo
sofai.

ANTR. TEIS. Mes
PIRM. TEIS, žmogus negalė

tų teisti kitą žmogų. Eidamas 
savo pareigas teisėjas atsisako 
nuo savo žmogiškumo. Jis susi
dievina ir nebejaučia daugiau 
nė džiaugsmo, nė liūdesio. i

ANTR. TEIS. Teisdarystė tei
kiama be meilės yra pats nuož
miausias neteisingumas.

PIRM. TEIS. Teisdarystė yra 
tobula, kada ji prisilaiko raidės.

ĄNTR. TĘIS. Kada ji nėra 
įkvėpta ji yra beprasmė.

PIRM. TEIS, saiunis įstaty
mų — dieviškas ir iš jo ište
kančios pasėkos, dargi pačios 
mažiausios 
dargi jei įstatymas ir nepąeitų 
savo visumoje nuo Dievo, jei 
dargi jis butų pilnai žmogaus 
kūrinys, tai ir tada reikėtų ‘jį 
priimti sulig raidės. Nes raidė 
nesikeičia, o dvasia klaidžioja.

ANTR. TEIS. Įstatymas pri
klauso išimtinai žmogui ir gi
mė jis, nevykęs ir nuožmus, 
silpnuose praduose žmogaus 
proto. Bet jeigu dargi jis būtų j 
ir dieviškos kilmės, tai vistieki 
reikėtų laikytis jo dvasios, o ne! 
raidės, nes raidė yra negyvas’ 
daiktas, o dvasia

Tarę tai du nepaperkami tei
sėjai nusiskubino ir su savo 
svita vyko. į teismą,>kur jų? jaį 
laukė,

I duoti jų užpelnytą. Jų arkliai, 
pririšti prie stulpo po dideliu 
medžiu, pradėjo kalbėtis tarp 
savęs. Pirmojo teisėjo arklys, 
kaip pridera, prabilo pirmasis;^

paremtus valia dangiškojo Ark
lio, kuris sutvėrė visus arklius. 
Jis yra geras, nes visagalintis. 
Galybė ir gerumas — jo atribu
tai. Jis nulėmė, -kad jo tvariniai 
taikintųsi su pažabojimu, nešio
tų balną, kęstų nuo šporų ir bo
tago smūgių. Tu kalbi apie mei
li, kolega: jis užsigeidė, kad 
daugelis dausų taptų eržilais. 
/Įstatymai turi palaikyti šią e- 
sančią dievišką tvarką.

—Ar tu esi tikras, drauge,— 
paklausė širmis, — kad visi šie 
blogumai paeina nuo dangiško
jo Arklio, mus sutverusio, o ne 
nuo žmogaus, jo žemesnio tva
rinio ?
- —žmonės—pildyto j ai ir pra
našai dangiškojo Aridio valios,
— atsakė Juodbėris. Jo valia 
yra aiški 'viskame, kas dedasi. 
Jis geras. Jeigu jis nori mums 
pikto, tai tik dėlto, kad pilotas 
—yra geradarybe. Iš to 
kad jei įstatymas butų geras, 
reikia, kad jis mumg darytų 
piktą. Ir arklių karalijoj mes 
busime prispausti, kankinami 
visokių ediktų, nuosprendžių, 
dekretų, įsakymų ir prisakymų, 
kad pasidarytumėm verti dan
giškojo arklio.

—Tu, širmi, — prįdurė Juod
bėris, turbut turi asilo galvą, 
jei nesupranti, kad arklys liko f 
sutvertas kentėjimams ir jeigu.’ 
jis kada nekenčia vargo, tai 
tas prieštarauja jo paskyrimui- 
ir kad dangiškasis Arklys nu-J 
kreipia savo veidą nuo laimiu- 
gųjų arklių. / ■ A ,

LINKSMŲ' KALĖDŲ
VISIEMS

WM.; P. fiORDON
GORDON REALTY CO.

809 W. 35th Street, Phone Yards 4329-4330 
CHICAGO, ILL.

KEISTUTIS LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATON NO. 1 
840 West 33td Street

• & vs
FEDERAL HOME LOAN BANK, 

of CHICAGO

pavojinga, 
giją ir aps 
gavau patarnautojo darbą ma
žoj sankrovoj. Kantą sekmadie
ny aš pamačiau muzėjuje du 
nepaperkamus teisėjus Mabiuzo 
paveiksle. Jie priklausė prie iš- 
nykusios veislės. Aš noriu pa
sakyti, kad tai buvo keliaujan
tys teisėjai, savo kuinais važi
nėjantys iš vienos vietos j kitą. 
Juos lydi pėsti kariai, apsigink-* 
lavę jėtimis ir alebardomis. 
Ant tų plaukuotų ir barzduo
tų teisėjų galvų — keistas ir 
puošnus papuošalas, kaip kara
lių senovės Framandų biblijose, 
tuo pačiu laiku (panašus ir į 
naktinę kepurę ir į diademą. Jie 
pasirėdę aksomo 
vės meisteris sugebėjo priduoti 
jiems iškilią išvaizdą, ramią ir 
kuklią. Jų arkliai tiek pat kuk
lus ir ramus, kaip ir jie patys. 
Vienok tų teisėjų ne vienas ir 
tas pats būdas, ne vienas ir 
tokis pat nusistatymas. Tą tuo- 
jaus galima pastebėti. Vienas 
laiko rankoj popierą ir pirštu 
rodo į jos tekstą. Kitas, kairią
ja ranka atsirėmęs į balną, de
šiniąją yra pakėlęs, bet greičiau 
su malone, o ne su išdidumu. 
Išrodo, tarsi pirštuose laikytų 
kokius tai neapčiuopiamus mil
telius. Ir tas gestas rūpestingos 
rankos parodo gilią ir jautrią 
išmintį. Abu jie nepaperkami, 
bet, matomai, vienas laikosi rai
dės, o kitas dvasios. Atsirėmęs 
į užtvarą, kuri juos skyrė nuo 
publikos, aš klausiaus jų kal
bos. Pirmas teisėjas tvirtino:

—Aš laikaus to, kas parašy
ta. Pirmas įstatymas buvo iš
kaltas ant akmens ženklui to, 
kad jis gyvuos, kol gyvuos vi
sas pasaulis.

Antras teisėjas atsakinėjo:
—Visokis rašytas įstatymas 

yra jau pasenęs. Nes ranka ra
šo lėtai, o žmoni išmintis yra 
laki ir likimas yra klastingas.

Ir gerieji senukai tęsė savo 
pamokinantį pasikalbėjimą.

PIRM. TEISĖJAS. Įstatymas 
yra amžinas.

ANTRAS TEISĖJAS. Nė jo
kiame atsitikime įstatymas nė
ra amžinas.

PIRM. TEIS. Paeidamas nuo 
Dievo, jis nesimaino.

ANTR. TEIS. Paeidamas iš 
visuomeninio gyvenimo, jis pri
klauso nuo besikeičiančių to 
gyvenimo sąlygų.

PIRM. TEIS. Jis — Valia Die
vo, kuri nesimaino. ’ x

ANTR. TEIS. Jis — valia 
žmonių, amžinai besimainanti.

PIRM. TEIS. Jis buvo dar 
prieš žmogų, jis stovi aukščiau

Atėjo Vokietijos patronais 
pas Dievą.

— Aš noriu globoti salį. Su
tverk man, Dieve, šalį.

— Kokią šalį nori?
— Aš s noriu gražią kalnų, 

Žalių pievų Ir mėlyne dangaus.
— Gerai, sutversiu, atsakė 

Dievas. Na, o ką daugiau.
— Noriu, kad Itoje kalyje 

gyventų drąsus vyrai, gražios 
moterys ir linksmi vaikai.

Bus ir tas.
’— Aš taipgi norėčiau, kad 

tą šalį valdytų gera valdžia.
— Na, to prašymo tai aš 

jau negaliu išpildyti, atsakė 
Dievas.

-i", vri
LINKSMŲ KALĖDŲ IR SĮ
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įvairiai vadinamos

Ar Kalėdos Kristaus gimimo diena

****

V AL IO LIET U VIAI!
SVEIKINAME VISUS IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!lesos

NATHAN KĄNTER

raudoni, žali, mėlyni, gelsvi

Naujie^ą-Tribunę Photo

reikšmės. B
nuo IV-jo »

gijimo šventės)

Sgipte tik apie V-jo 
amžiaus pusę) pradedama Švę
sti gruodžiu mėn. 25 dieną, 
kaip Kristaus^ gimimo dienų. 
Tos šventės įvairiose kalbose

nybė norėjo tų švenčių papro
tį panaikinti: visiems savo na
riams Bažnyčia Uždraudė švę- sužmota, nes jokių tikrų iątx> 

rinių davinių visiškai nebėra, 
šiandien mes ne tik nežinome, 
kokį mėnesį ir kokią dienų (ku
riuo metų ’aiku), . . bet 
visiškai nežinome Ir kakteis 
metais Kristus gimė, W savo 
erą ir skaičiuojame nuo Kri
staus gimimo^ '/• «.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems musų rėmėjams, draugams ir pažystamiems 

x . širdingai Tinki
ANTHONY’S TAVERN

82? West SSrd Street Chkw>, 1U
A f. ZALATORIS * ‘ - Tel. Bottlevand 4823

ii4 vsąs reikalai' 'TėngVai''' Kutų 
išspręstas: tuomet visi tose 
šventėse galėtų dalyvauti, nes 
jos juk jau nebebūtų pagoniš
kos šventės, bet krikščioniškos 
(Kristaus
Taip ir buvo padaryta. Ir štai 
maždaug nuo IV-jo amžiaus 
pusės <nė visose vietose vieno
dai tos šventės buvo įvestos:

daugis ano meto įžymių krikš
čionių piktindavosi ir juokda
vosi iš pagonių Švenčių, pa- 

j^kirtų kokio • nors dievo gimi
mui. Dievų gimimo šventes ir

sausio men 
starta 
IV-jo 
nas, i 
šimts 
mimo

tinkantį romėnų pagoniškųjų 
švenčių pavadinimui Kalendai 
(calendae). Musų. Kalėdų 
vadinimas, matyti, bus atėjęs 
iš slavų. <

Taigi matome, kad Kristus 
visiškai ' merą gimęs Kalėdų 
metu, kaip šiandien ir dauge
lis m«sų gal būt mano, šian
dien tiksli Kristaus gimimo

gerų, 
juos šildyti ir 

teikti. Pati sau- 
> įsivaizdinama, kaip 
ievas. Todėl visai su-

men. 19 
tvirtina, 
lapkričio 
painiava 

buvo dėl Kristaus gimimo me
to jau pačiais pirmaisiais am
žiais. O kodėl taip brtvo? O 
tai labai paprasta: tai todėl, 
kad ir anuomet niekas tikrai 
nežinojo ir negalėjo sužinoti, 
kuomet iš tiesų Kristus gimė. 
Už tai čia galėjo būti tik vie
noki ar kitoki spėjimai. Ir 
štai tų spėliojimų, kaip mato
me, atsirado gana daug. Bet 
tai dar buvo ne viskas. Ilgai
niui Kristaus gimimo dienų at
siranda dar daugiau, net ir iš
tisa, eilė. štai maždaug trečio
jo amžiaus viduryje išdyla 
nuomonė, kad Kristus esąs gi
męs kovo mėn. 28 dienų. Kai 
kurie anų metų šventieji su1 
tokia nuomone nesutinka ir 
patys ima skelbti savas Kris’-; 
taus gimimo dienas. Pavyz-i 
džiui, šv. Jeronimas, šv. Epi-, 
fanijrts ir kt. skelbia, kad Kri
stus esąs gimęs sausio mėn. 
6 d. Ir iš tiesų, ilgainiui šita 
nuomonė nugali kitas nuomo-i 
nes ir beveik visi krikščionys 
kaip tikriausią tiesą ima pri
pažinti, kad Kristus tikrai esąs 
gimęs sausio men. 6 dienų. Ir 
maždaug III-jo amžiaus pabai
goj ir IV-jo pradžioj sausio 
mėn. 6 dieną visi krikščionys; 
ima švęsti, kaip Kristaus gi
mimo šventę. Reikia pasakyti,, 
kad maždaug tik tuo laiku ii. 
teatsiranda šventė, pašvęsta 
Kristarts gimimui pažymėti? 
Pirmaisiais amžiais, nors bu
tą įvairių nuomonių dėl Kris
taus gimimo dienos ir ėjo gin
čai dėl tos dienos nustatymo,! 
bet nė viena diena nebuvo 
švenčiama kaipo Krįstąus gi-

LoifisTavmi
2548 W. 71st St

MUTUAL LIQUOR CO.
17 SOUTH HALSTED ST. Telephone YARDS 0801 

Chicago, IllinoisKALĖDŲ EGLAITĖ... JOS VIRŠŪNĖJE ŽIBA KARŲ 
na. šakose šviečia žiburėliai 
ir margaspalviai.

šiandien ji karalaitė.

Linksmų '.'iĮein^s Švenčių
Kalėdų Visiems Drau

gams irpažįstamiems 8 LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAMŲ METŲ SS
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B j. m M. EVINSKAŲ Savininkai ’ •
f BRIDGEPORT TAVERN g 
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pasirodo, kad atgrąsinti žmo-; 
nes, bet ir tikinčiuosius, nuo: 
šitų linksmų k'-'MSatoį; 
švenčių nebuvo įmanomas da
lykas. Ir štai, nors krikščiony-■ 
bė ėmė įsigalėti, bet šitos links
mosios šventes vis dar•• •b^b;,®t?aijoj iV-ją:pusėj, 
švenčiamos. Bažnyčia -,jart 'Muį Mąž^• Arijoj ’^ie‘BM mietus, 
niau turėjo tolų paprotį, kad; Palestinoj V-jo amžiarts prad- 
kai kurias pagoniškąsias šven-^©į, © Į 
tęs paversdavo krikščioniško-., 
mis, priduodant joms kokios 
nors krikščioniškos reikšmės.!
Nieko kito netiko daryti ir su j 
šitomis linksmomis ir triųkŠ-! 
mindomis šventėmis, kaip tik; 
priduoti ir joms kokios nors; 
krikščioniškos 
štai kaip <tik 
žiaus pradžios krikščionys bu
vo pradėję švęsti Kristaus ,gi
mimo šventę sausio mėnesio 6 
dieną. Beliko tik - nukelti tą 
šventę iš sausio 6 d. į gruod
žio 25 d., į dienų linksmiausių 
ir triukšmingiausių pagoniš
kųjų švenčių (tų dienų šven
tes romėnai vadino caiendae),

tegalį švęsti tiktai pagonys, o 
krikščionims savo Dievo gimi
mo šventės visai nepritinką 
švęsti. Ir taip, žinoma, peri 
tuos trejus pirmuosius amžius; 
jokios Kristarts gimimo šven-- 
tęs nebuvo ir nė vienas anuo’ 
meto krikščionis tokios šven-i 
tės nešventė. Anuomet krikš-į 
čionys težinojo tik tris didesJ 
nes šventes, tai Velykas, Kri
staus dangun įžengimą ir šv.; 
Dvasios atsiuntimų (dabarti-į 
nes Sekmines).

Bet apie Kristaus gimimo 
šventę niekas nieko nežinojo 
ir niekas tokios šventės ne
šventė. Ir štai tokia šventė 
buvo pradėta švęsti tik nuo 
IV-jo amžiaus pradžios, vadi
nasi, net 300 metų praėjus. 
Pirmiausia, kaip jau minėjo
me, ta šventė pradėta švęsti 
sausio mėn. 6 dienų. Bet ne 
labai ilgai krikščionys švepte' 

6 dienų kaip Kri-< 
gimimo dieną. Maždaug 
amžf^us pusėje (vadi- 
tepraejus vos keliasde- 
metų) kaip Kristaus gi- 
dieną pradedama švęsti 

gruodžio mėn. 25 diena. Mes 
patys dabar jau galime supra
sti, kad visiškai nėra ir negai
li būti ^jokių istorinių davinių, 
kuriais pasiremiant galima bu
tų tvirtinti, kad Kristus galė
tų būti gimęs, kaip tik gruo
džio mėn. 25 dieną. Mes ma
tėme, kad pirmaisiais amžiais 
(kuriais juk lengviau galėjo: 
brtti nustatyti tikrų Kristaus 
gimimo dieną, negu IV-jo am-; 
žiaus pusėj) tokios nuomonės^ 
(nors tų nuomonių butą labai 
daug), kad Kristus butų .gi
męs gruodžio mėn. 25 dieną, 
visai bute nebuvo. Tai iš kur, 
pagaliau, tokia nuomonė galė
jo atsirasti jau IV-jo .amžidrts 
pusėj ? O tai, pasirodo, labai 
lengvai -išaiškinamas dalykas. 
Gruodžio men. 25 d. Bažnyčia 
pasirinko, kaip Kristaus gimi
mo šventę ne todėl, kad Kri- dalyvaudavo. Užėjusi k^kščio

stus tikrai tą dienų butų gi
męs, bet visiškai kitais sume
timais.

Pasirodo, kad Kalėdų šven
tėj (nors, • žinoma, turinčios 
visai kitokios reikšmės ir pra
smės) jau buvo švenčiamos pa
goniškųjų tentų kur kas anks
tau prieš įsigalint krikščiony
bei. Tos šventės įvairiose tau
tose turėjo įvairius pavadini
mais, įvairius vardus, bet be
velk visur buvo švenčiamos 
nepaprastai < iškilmingai ir 
triukšmingai. - Tiesa, ne viso
se tautose vienu laiku jos pra- 
tsidedavo ir ne visur vienu lai
ku pasibaigdavo. Bet maždaug, 
jos prasidėdavo ne anksčiau, 
kaip lapkričio, mėn. pabaigoj 
ir, su pertraukomis, užsitęsda
vo iki sausio ir vasarioį mene-; 
šių. Pačių didžiausių iškilmių 
ir linksmrtmo šventės pasiek
davo vidury, maždaug gruod
žio mėn. pabaigoj ir sausio 
mėn. pradžioj. Ilgainiui prad
žia ir galas šitų švenčių ėmė 
atpulti, nebebuvo bešvenčiama, 
ir likosi tik vidurys — gruod
žio mėn. pabaigos šventės. Iš 
kur pagonių tautose tos šven
tės atsirado. Tyrinėjimais nu
statyta, kad tos šventės buvo 
paskirtos saulės garbei. Juk 
mes visi šiandien žinome, kad 
gruodžio mėn. 24—25 dieno
mis sartlė iš pietų pusrutulio 
pradeda grįžti atgal žiemių pus- 
rutulin (Šiandien, tur būt, mes 
visi gerai žinome, kodėl taip 
įvyksta). Senovėj žmonės tik
rosios šito gamtos reiškinio 
priežasties nežinojo ir manė, 
kad čia saulė nugalinti tamsų 
ir, darydama žmonėms 
vėl grįžtanti 
jiems 
lė bu 
koks 
prant^ma, kad žmonės tokį sau
lės pasišventimą ir geradary
bę žemei negalėjo pamiršti — 
ir, štai atsirado šventės, pa
skirtos saulės garbei, paskirtos 
saulės nugalėjimui tamsos. 
Srtprantante, / kad tas šventes 
ypatingai jauiumas, nes 
per tas šventes dainuodavo, 
šokdavo, gerdavo vyną, vaikš
čiodavo miesto gatvėmis ir 
šiaip po kaimus ir t. t. Tų 
švenčių jaunimas išsiilgęs lau
kdavo ir jose džiaugsmingai

Kaip atsirado Kalėdų 
šventė

^šiandien Kalėdų šventės yra 
vienos iš didžiausiųjų metinių 
švenčių. Jas mes šiandien šven
čiame kaip Kristaus gimimo 
šventę. Tokios pat reikšmės 
Kalėdų šventės turi ne tik ka
talikams, bet ir kitiems krikš
čionims : pravoslavams, pro
testantams ir kt. Todėl dauge
liui šiandien gali atrodyti, kad 
Kristus anais laikais, kaip tik 
ir yra gimęs Kalėdų metu, va
dinasi gruodžio m. 25 dieną. 
Bet iš tiesų, nepanagrinėjus 
istorinius davinius, kurių šian
dien niekas neginčyja ir nie
kas negali užginčyti, nes įsi
tikinsime, kad tokia nuomonė 
butų be galo klaidinga: iš tie
sų greičiausiai Kristus visiškai 
nėra gimęs nei Kalėdų, nei, 
pagaliau gruodžio mėnesį. Jei
gu gruodžio mėn. 25 dienų 
(dabartinė -Kalėdų diena) vi-: 
siškai nėra Kristarts gimimo 
diena, tai, kuriuo metų laiku, 
kokį mėnesį ir kokią dienų yra 
gimęs Kristus? Klausimas, at
rodo, lengvas, bet iš tiesų šian
dien tiksliai į jį atsakyti vi
siškai nėra galima: šiandien 
niekas nežino ir tur būt nie
kuomet nebesužinos, kokį mė
nesį ir kokią dieną yra gimęs 
Kristus, <3ia buvo ir tebėra 
daugybės nuomonių, kurios vi
sos, tačiau, jokiais tikrais isto
riniais daviniais pagrindžiamos 
negali būti. Tik pažiūrėkime.

Jai? pačiais pirmaisiais am
žiais nebesusigaudoma, kuriuo 
metų laiku, pagaliau, yra gi
męs Kristus. Vieni ima nuro
dinėti ir visiems skelbti, kad 
Kristus esąs • gimęs gegužės 
mėn. 20 dieną (pagal egiptie
čių kalendorių pachon’o mėne
sio 25 d., kas mūsiškajam ka
lendoriui atitinka geg. mėn. 20 
d.). Kiti vėl tvirtina, kad Kri
stus gimė balandžio 
ar 20 d. Tretieji vėl 
kad Kristus gimė 
mėn. 19 dieną. Tokia
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kad ir ofišas

THE DE LUXE RESTAURANT
3502 South Halsted Street

3®

Chicago, III
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PASAKYTI JUMS

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES

THE HOUSEWIFETHE PRIDE

PAUL M. SMITH
4177 Archer Avė.
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tvirtinti, 
j daiktą 

Kartais

Aš esu galingas todėl 
žmones yra nepataisomi

stiklo ar gulėti toje pačioje lo- 
voje? Niekuomet! Nes arba vie
nas arba kitas skubiai apsireng
tų ir išdumtų laukan su visu 
grobiu.

Niekuomet nesiginčyk su o- 
pozicijos bosu. Būdamas beesąs,

Savo karalijos negali valdyti, 
kalbėdamas Tėve Musų. Geras 
valdovas busi tik tada, kai savo 
pavaldiniams suteiksi skausmą. 
Žmonės tikisi skausmo. Jie lau
kia skausmo, kad galėtų ieškoti 
paguodos keldami akis j' dangų. 
Jei nesuteiksi

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažystamiems

ATSIMINDAMI MUSŲ MALONIUS 
SANTYKIUS, PR 

/DINGUS LINĖ

Rytoj gubernatorius galį /būti 
jo... užporyt tavo. d

Kai man tenka susidurti su 
kietasprandžiu žmogumi, tai aš 
pasielgiu su juo taip, -kaip pie
muo pasielgia su kiaule. Jeigu 
nori, kad kiaulė eitų priešakn, 
tai trauk jai už uodegos.

Politika 
Tai mokslas

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų visiems draugams 
, ir kostumeriams 1

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

H LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams OS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems draugams ir 

kostumeriams.

4050 ARCHER AVENUE; Phone VIRGINIA 2121
Patarnavimas dieną ir naktį. < ,

Kartais aš užtraukiu prakei
kimus ant savo galvos. Mane 
apšaukia vardais, kurių kitas 
žmogus nusigąstų. Bet aš nusi
raminu žinodamas, kad niekas 
neatsimena vakarykščių antgąl- 
vių. Nors tai skamba kaip ir 
prieštaravimas, bet turiu pasa
kyti, kad kritikai tikrenybėje 
mane nubaltina.

Mano tvarkai nėra jokio pa
vojaus, tol, kol pilietis nusiima 
kepurę prieš vėliavą, balsuoja 
“straight’ republikonišku tikie- 
tu ir užsidega kovai prieš ko
munistus.

Jeigu norite pasipešti, tai ei
kite j kovą prieš savo bendrą 
priešą... tą drąsųjį žmogelį, ku
ris nori įsibriauti į ųominaci- 
jas. Jeigu pats turi revoliuciją 
nominacijose, tai šaukis pagal
bos pas opozicijos bosą. Jis su
pras tavo bėdas. Vieną gražią 
diehą ir jam gali taip atsitikti. 
Jia tikėsis, kad reikalui atėjus 
Ir jam patarnausi.

/Negalima griežtai 
Irad politika suveda 
keistus kompanijonus 
su konkurentu bosu sueini ra* 
dai, kartais su juo- pasidalini 
grobiu. Bet gerti iš to paties

Geriausia mokykla politiškam 
bosui yra bankas arba galiū
nas. Kaipo bankierius, jisai iš
moks sakyti, “NO,” o kaipo 
bartenderis jisai išmoks tylėti.

Bridgeport Tavern
ANTON CHURAS 

Savininkas
' 3253 So. Halsted St.

Tel. Victory 8684
Chicago, III.

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

AČIŪ UŽ JŪSŲ PARAMĄ'IR PALANKUMĄ.

praeities
KIT GERBIAMIEJI MUSŲ ŠIR
MUS LINKSMŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

poromis. Ožys niekuomet nenu- 
klys tenai; kur antrasis nori ei
ti. Rezultatas yra tas, kad jie 
stpyi vietoje, ten kur piemuo 
nori, kad jie stovėtų. Dažnai aš 
supančioji! į poras savo žmo
nes... užsiundau, juos vienas ki
tą daboti... Kuomet du Žmonės 
dabojacvienas kitą, tai jie netu
ri laikoj ištuštinti . mano kiše-

Korupcija nėra vienos parti
jos privilegija. Antroje partijo
je yra tiek pat vagių, kaip ir 
tavo partijoje. Laimei, balsuo
tojas- apie tai gerai žino.

Įstatymai ir korupcija eina 
ranka rankon. Kuo daugiau ko
rupcijos Valdžioje, tuo daugiau 
įstatymų. -

Balsuotojas yra tradicijos, 
papročių ir autoriteto vergas, 
štai kodėl aš, Bosas, esu toks 
naudingas, reikalingas ir nepa
vaduojamas. Aš esu tarpiniu- 
l<a«; per kurį jisai susikimba su 
gyvenimo keblumais. *:

žmonės turi trumpas atmin
tis. Tad, visuomet prieš save 
turėk kalendorių. Į^įjcyk 
šą savo nukrypimų nuo tfdšattš 
kelio ir žiūrėk, kad nenusidė- 
tum — perdaug arti rinkimų 
dienos. Yra dvi dienos metuo
se, kuriomis privalai būti tei
singas. Tai yra, dvi dienos prieš 
rinkimus. ‘

kuriuos išrenki J 
nulemia bosavimo

mus.
Buridanas, graikų sofistas, 

paduoda štai kokį pavyzdį. Pa
statyk vienoje , pusėj e asilo 
krepšį šieno, q kitą krepšį šie
no kitoje pusėje, lygiai taip to
li nuo asilo, kaip ir pirmąjį, ir 
pamatysi, kad asilas nudvės ba
du. Mat, jo asilo galva nega
lės nuspręsti, kodėl, jam eiti 
prie vieno krepšio, o ne prie 
kito.

Svyravimas pas balsuotojus 
man gerokai pagelbėjo ne vie
ną kartą. r .

VISI LINKSMINSIS IR DŽIAUGSIS, BET MARGIS Už 
mirštąs, paliktas vienui vienas;..

Naujienų-Acme Phgta

Laikraščiai ir reformatoriai, 
džiaugsis tave purvindami. Bet 
tai tik žirnių bėrimas į sieną, 
kuris nepakeičia padėties.

Man nerupi kitų nuomonės. 
Aš tegauti gyventi tik vieną 
gyvenimą. Tas gyvenimas yra 
mano paties gyvenimas. AŠ esu 
tik VIENAS..., bet aš esu stip
resnis už daugumą..., nes visuo
met... aš esu VIENAS.

ji,ems skausmo, 
tai jie tave išmes ir atsiras ki
tas, kuria ims jų sprandais jo
dinėti. Istorija parodo, kad vi e-

LINKSMŲ 
KALĖDŲ

Politikierių
Katechizmas

Žmonės, 
valdvietes 
termino pastovumą.

Tobulasis kandidatas yra tas, 
kuris niekuomet nesipriešina* 
niekuomet nesiginčija, niekuo
met klausimų neklausia, nieko 
nebando įrodyti ir niekuomet 
nepagalvoję apie dalykus, kurie 
reikalauja įrodymų.

Geriausiai tinka kandidatū
rai toks žmogus, kuris veidu 
panašus į pralotą, ir turi sąži
nę, kuri moka prisitaikyti vi
sokiems reikalavimams.

nam tyronui griuvus atsiran 
dama kitas, žiauresnis tyro 
nas. \

W ; J. PETRAUSKAS, Sav.
3312 So. Halstęd Street Ghieago, III. B
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Jos. Rūta Tavern
(Berghoff x Alus)

3267 So. Halsted St.

Nesibijok opozicijos kalbėto
jų. Lai jie išsikalba Nepriklau
somybės dienos iškilmėse, lai 
kalba Vėliavos pašventinimo ce
remonijose. O jeigu ir po to 
kalbėtojas nenori nurimti, tai 
išrink jį kongresąn, kur jis su
ras savo plauko draugus. Ten 
jis galės ir pusti kiek nors ir 
tave paliks ramybėje.

■ • ■ /, •. . j

Be to, niekuomet neužmiršk, ma 
kad 
kad auksu galima ją nupirkti

1 LINKSMŲ KALĖDŲ
Linlcime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MAROZAS BAKING TO.
C. L. MAROZAS, Pres.

4330-4334 So. Califgrnia Avenue 
Phone Lafayefte 1515

susiveda į pinigą. Jei galėčiau 
sau pasižerti visą pasaulio auk
są, tai tik tada aš nustočiau rū
pintis apie opoziciją. Ar pini
gas lošia lemiančią - rolę politi
koje? žinoma. Pavyzdžiui, eik 
gatve su šmotu mėąos rankoje. 
Pamatysi, kad visi šunes pas
kui tave bėga. Aš rūpinuosi a- 
pię rinkimus tik tada, kada o- 
pozicija turi daugiau pinigų, 
negu aš.

Ar manai, kad balsuotojas 
už pinigą viską padarys? Žino- 

Numesk šuniui kaulą, ir 
tyla yra auksas. Todėl, jis tau rankas laižys. 11

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

ZIGMAS S. MICKEVIČIUS 
(REAL ESTATE)

6816 So. Western Avė. Tel. Hemlock 0800 
. ................. CHICAGO, ILL.

Visuomet bandyk palaikyti 
gerus santykius su laikraštinin
kais. Laikraštininkai' yra svar
besni tikslo atsiekjmui, negu 
bet kuris tavo spėkų genero
las. Bet neįsivaizduok perdaug 
apie laikraščių svarbą. Kartais 
gali laimėti su laikraščiais opo
zicijoje, bet žinok, kad tas kai
nuos labai daug pinigų.

' Nesipriešink^ jei laikraščiai 
dvigubai lupa už politinius gar

binimus. Paskirk redaktorių 
mokyklų tarybos nariu, jo žmo
ną, knygyno tarybos nare.

Teisingai yra sakoma, kad 
plunksna yra galingesnė už gin
klą. Bet yra neužginčijamas 
faktas, kad pinigų mašna yra 
galipgesnė ir už plunksną ir už 
ginklą.

Ęudmet pasidaro karšta, kuo- 
kad met laikraščiai pradeda agita- 

opti- ciją už “prakilnų tikslą,” kuo- 
mistai. žmones nenori klausyti met pasipiktinę piliečiai ima 
pasakojimų apie gyvenimo bė- kumštimis į tavo duris belstis, 
das. Jie nori pasitenkinimo gy- —nesirūpink. Yra labai lengva 
venimu — o ne teorijas nagri- išeitis. Važiuok žuvauti. Į porą 
nėti, jie nori ramybės, ne triuk- dienų triukšmas nutils, o pats 
šino. galėsi grįžti lyg niekas, o nie-

Mano akimis žiūrint, viskas kas neįvyko.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ
VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Nereikšmingas, menkutis bal 
suotojas —r “molis 
ralius, kai ateina rinkimai. Tu
ri jam pataikauti, jį pripažinti, 
su juo skaitytis. Užduok jam 
ką nors veikti 
ant tvorų lipinti. Duok jam sų- JjĮ 
prasti, kad jis taip svarbds? 
kad be jo negalima apsieiti. Kai 
jis džiaugiasi per tas kelias die-' 
nas.

^Keista. Aš juos užsiundau 
dalinti plakatus \ir pamfletus, 
jie eina ir kalba už mane, jie 
gaudo balsuotojus mano kan
didatams, be jokio atlyginimo, 
nesakydami nei žodžio. Bet jei
gu aš tų žmonių paprašyčiau 
numaliavoti man namą, tai ji.e 
imtų Šaukti algų. Politikoje — 
j 14 mėgsta tarnauti. Jie jaučia
si lošią svarbią rolę, lyg nuo jų 
priklausytų valdžios likimas.

Iš Golding’s.—A.

yra mokslas.
kuris parodo, 

kaip “molį” lipint, gniaužyt, tą
syti pagal savo norus. Papras
tam piliečiui toks apibudinimas 
nepatiks, bet įcam galvoje, kas 
paprastam piliečiui nepatiks.
Man negalvoj ir todėl aš esu Bo

sas. Jei tik aš pradėčiau kreip
ti domę į mažiausius balsuoto
jų reikalavimus, ir bandyčiau 
visus jų norns patenkinti, tai 
aš nebebūčiau Bosu.

I

Mano darbas yra nulipinti 
balsuotojus į tokį pavidalą, 
koks tuo momentu man labiau
sia patinka. .



surasti

Kooperatyvai Amerikoje

WMJWU«l«2m»3HMMMaK»MMKMnKMaKXKXK

alpo pirkimo

Ju^.. , |»11»i.n.

3319 Lituanica Avenue

4348 So. California Avenue

M. SHILLS, Mgr

Phones Boulevard 5203
Pažystamięms

Phone Monroe 3377

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Nariai Chicagos ir Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Associacijos.

Tada tai kooperatyvai susira
do vario kasyklą, kuri neturėjo 
kur dėti iš vario pasidarančios 
sieros rakšties. Kompanija su-

Truputis 
Juoko

ŠIRDINGIAUSI 
LINKĖJIMAI 

VISIEMS

■ e.

Širdingi Linkėjimai Sulaukus 
LINKSMŲ KALĖDŲ \ 

Visiems Mastį. RŽmlįjams, 
Drau

sudėjo’ 
bendras visų metų su* 
- ir įkūrė kooperatyvą

Nugirsta prie bažnyčios: .
— Aš nežinojau1, kad Kon- 

Angora yrastantinopolis 
miestai. Aš maniau

LINKSMŲ KALĖDŲ 1 
LAIMINGŲ NAUJŲ ME'

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų^Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams!

KALĖDŲ DVASIA...
Ji atėjo pas žmones kartu su! grįžtan Čia saule, ir tyliai tyliai pakuždėjo, “Link

smų Kalėdų!’’... / . K Naujienų-Acme Photo

klestinčiuose suomių koopera
tyvuose būdą išspręsti savo e- 
konominius keblumus.

Jų pirmosios kooperatyvės 
įstaigos / buvo gasolino stotys, 
kurios pirmiausia pasirodė 1921 
m., kada grupė farmerių išpar
davė kooperatyvės draugijos 
bėrus sukėlimui kapitalo nupir
kimui tankų, pompų ir gasolino 
su aliejum. Jie pasisamdė dar
bininkus aptarnauti jų stotį. 
Pardavinėjo gi jie gasoliną už 
esančias kainas. Bet gale metų 
jie atmokėjo sau tą dalį pelno, 
kuris ikišiol tekdavo kažin kur 
gyvenantiems savininkams.

Vienas toki s aliejaus koope
ratyvas Coloradoj prasidėjo su 
mažu kapitalu ir keliais nariais.

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

— Ieškau jau kelintų dieną, vyras ir žmona, taip kaip So 
suku galvą, bet nieko negaliu doma ir Gomora. ".

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

x ' S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

z EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 So. Michigan Avė. Tel. Pullmąn 5703

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius. 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138

*W* ▼ "W

£• J e
1646 West 46th Street

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23d Place Phone Canal 2515

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams

VICTOR BAGDONAS 
\ (BRIDGĖPORTO MUVERIS) . 

3406 So. Halsted Street, Tel. Yards 3408

.. AM" ■ liete viską užeiga 
w , JONAŠ*PETRAUSKAS

1750 So. Union Avė.

Linkime Draugams, 
Kostumeriams ir Visiems 

Lietuviams

Bertram B. Fo>wler.
Autorius “Consumer Co-opera- 

tion in America.”

šų kainas — po $34 už toną. 
Ūkininkai negalėdami mokėti 
tokių aukštų kainų, buvo pri
versti stvertis kooperaiyvio pir
kimo. Kada kooperatoriai nu
pirko didelį kiekį trąšų ir pra
dėjo savo nariams jas pardavi
nėti po $21 už toną, trąšų fab
rikantai nupigino kainą iki $20. 
Bet sąjūdžio jau nebegalima 
buvo sustabdyti vien kainų ka
pojimu. Kooperatyvai betgi su
sidūrė su nauja kliūtimi. Di
džiosioms kompanijoms atsisa
kius pardavinėti jiems tyąšąs, 
jie negalėjo gauti reikiamo kie
kio ir pastovios kokybės trą-

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS
3503 Vi So. Halsted W 

CHICAGO, ILL,

Linksmų* Kalėdų Visiems Draugams ir Kostumeriams

JOHN TOLEIKIS & SON '

LINKSMŲ^KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ!

vą. 1935 m. šios grupės meti
nė apyvarta! siekė $35,000. Pit- 
tsburgho,. Kansas City negrų 
grupės sėkA Gary pavyzdžiu.

Pereitais metais pirkimo ko
operatyvai padarę $365,000,000 
apyvartą. Tai nėra perdaug di
delė suma, bet tas judėjimas 
su kiekvienais metais vis labiau

sas pagamintas trąšas ir moka 
už jas grynais pinigais. Fabri
kantui nereikia Užlailtyti parda
vėjų, nereikia garsintis, nėra

GENERAL RADIO 
STORE

3856 Archer Avė.

Širdingi Linkėjimai Sulaukus
LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Musų Rėmėjams, 
Draugams ir Pažystamiems

Pažystamiems Širdingai Linki :

M. J. KIRAS
REAL ESATE iSiPROVĖMĖNT

COMPANY
Tel. Yards 6894

MAI KOHN
RUSSIAN & TURKISH 

TOBACCO (
1728 S. Halstejįį St

skolininkų. Dėlei' sumažėjimo 
gamybos iškaščių, fabrikantas 
atiduoda kooperatyvams- pusę 
savo pelno.

Vienas po kito miestuose cen- 
traliniuose vakaruose prie koo- 
peratyvių stočių ėmė kurtis 
pašaro malūnai, urmo sandeliai 
išdalinimui aliėjaus ir gasoli
no, anglių sandeliai, taipjau 
sandeliai' kur ūkininkai perkasi 
pašarą, sėklas, ^trąšas, tvoras ir 
statybos medžiagas. ConsUmers 
Co-operativę Asšociation of 
North Kanšas City, turintis 300 
stočių Kansas, Colorado ir ki
tose kaimyninėse valstijose, da
bar organizuoja'Savo urmo gro- 
šerio sandelį ir nori įkurti ko- 
operatyves grosernes prie kiek
vienos gasolino stoties ir paša
ro sandelio.

Daug nenrikUdsomų vartoto
jų 
buose. Gary, I-AdiJ negrai tokią 
organizaciją įkūrėx 1932 m. Jie,

Širdingi Linkėjimai Sulaukus
LINKSMŲ KALĖDŲ ''K*

Visiems Musų Rėmėjams,
Draugams ir Pažystamiems j|

AUDITORIUM TAVERN
JOS. ir PRUDENCIJA RACHUNAI

3137 So. Halsted Street Chicago

g JAMES ORLAKIS i
ĮHl 1736 So. Halsted Street, Chicago, BĮ. M

Dabar jis turi 14,000 narių ir 
$109,000 rezervą. Jis sugrąžino 
varitotojams-savininkams $650,- 
000 dividendais. Tai yra papras
tas dalykas su daugeliu orga
nizacijų, kurios ėmė viena po 
kitos dygti. Kada didžiosios a- 
liejaus kompanijos, atsisakyda- 
mos pardavinėti gasoliną koo
peratyvams, apsunkino gavimą 
gasolino ir aliejaus išteklių, 
prasidėjo kurtis urmo koopera
tyvai, kurie perka gasoliną va
gonais.

Vienas tokis urmo koopera
tyvas North Kansas City, Mo., 
turėjo nedidelį sandelį, kuria- 

jne* tilpdavo 5,000 galionų ga
solino. Toj pačioj gatvėj — tai 
buvo 1929 m. — buvo pastaty
tas nauja $250,000 aliejaus 
jaus maišymo dirbtuvė ir san
delis didelės privatinės aliejaus 
kompanijos, ši kompanija pir
miau pardavinėjo kooperaty
vams, bet pasistačius savo nau
ją dirbtuvę, didžioji kompani
ja atsisakė toliau kooperaty
vams pardavinėti, nes jų biznis 
esąs perdaug mažas.

Dėlei to susikūrė pirma pa
saulyje kooperatyve aliejaus 
maišymo dirbtuvė. 1935 m. šis 
urmo kooperatyvas, aptarnau
jantis /Virš 350 mažesnių koo
peratyvų, iš bankruto varžyty
nių išpirko privatinės kompani
jos valdomą dirbtuvę. Koope
ratyvo metinė apyvarta siekia 
$2,000,000 ir jis savo nariams 
kasdien išsiunčia ištisus* trau- v 
kinius petroliaus produktų. Dėl 
pasisekimo šios dirbtuvės išau
go ir kitos trys panašios dirb
tuvės. 7 1

Kooperatyvai užima antrą 
vietą gasolino prekyboje Minne
sota valstijoj. 1934 m. North 
Dakotoj privatiškai Yaldomos 
dirbtuvės kiekviena pardavė vi
dutiniškai po 98,000 galionus 
gasolino* traktorių kuro ir ke- 
rosino; kooperatyvės dirbtuvės 
vidutiniškai pardavė po 195,000 
gal. Taip yra visuose vakaruo
se: kur tik susikuria koopera
tyvas, jis tuoj aus virsta stam
biausiu distributoriu toje apie- 
linkėje. .

Ohio ir Indiana valstijoj ko
operatyvai revoliucionizavo ne 
tik pirkimą gasolino ir aliejaus, 
bet taipjau ir ūkio reikmenų. 
1920 metais, kada grudų kainos 
ėmė kristi, tai trąšų dirbtuvės 
susitarė ir nustatė tvirtas trą-

Virš 90 metų atgal 28 su
skurdę Rochdale, Anglijos, au
dėjai sutarę, kad ekonominius 
blogumus galima pataisyti tik 
ekonominiu veikimu. 
$140 - 
kaupas 
pirkimo draugiją. Iš tos mažos 
pradžios išaugo judėjimas, ku
ris padarė didelę įtaką į ekono
minį Anglijos stovį; kuris kon
troliuoja nacionalę ekonomiją 
Danijoj, Švedijoj ir Suomijoj; 
ir kuris dabar pradeda plėstis 
Amerikoj, kur jis> apima 2,000r 
000 narių 6,500 Amerikos var
totojų kooperatyvuose, daran
čių per milioną dol. apyvartos 
į dieną.

Kada 28 Rochdale audėjai su
dėjo savo $140, jiet parašė įsta
tus tvarkymui savo draugijos, 
žinomi kaipo Rochdale princi
pai, jie liko priimti kaipo pa
grindiniai dėsniai naujos eko
nominės tvarkos 100,000,000 na
rių Internacionalinės Koopera
tyvų Sąjungos.

Pirma Rochdald taisyklė yra, 
kad nė vienas negali būti at
stumtas nuo narystės vien dėl 
jo rases, spalvos ar tikėjimo. 
Antra, pavienis narys turi tik 
vieną balsą, nežiūrint kiek Še
rų jis turėtų. Tačiaus reikšmin
giausias patvarkymas buvo tas, 
kad visas pelnas, atėmus dalį 
švietimui ir plėtimui, prekybos, 
turi būti sugrąžintas pirkėjui 
proporcijoj jo pirkimams.

Tas sumanymas prigijo ir 
Rochdale Draugija pradėjo aug
ti. Dabar Anglijoj tas judėji
mas apima 7,000,000 žmonių, 
kuęįe sudaro daugiau kaip pu
sę visos Ai^Ujos ir^Škotijos 
šeimynų. Pereitais metais du 
kooperatyvų urmo sandėliai — 
centralinė organizacija virš 2,- 
000 atskirų vartotojų draugijų 
—operavo savo kooperatyvų na
rių naudai daugiau kaip 150 
dirbtuvių. Jie turi savo anglių 
kasyklas, savo arbatos planta
cijas Ceylone ir Indijoj. Jie bu
vo stambiausi pirkėjai Kanados 
kviečių. Iš kviečių laukų gru
dai nenutraukiama grandine ė- 
jo per kooperaityvų malūnus ir 
duonkepyklas iki pasiekė koo
peratyvų narių stalus.

Švedijoj vartotojų koopera
tyvai buvo nepaprastai sėkmin
gi ir daugely sryčių nupigino 
monopolių nustatytas kainas. 
Tas pats įvyko Danijoj, Suomi
joj ir Šveicarijoj. Kiekvienoj 
šaly žmonės organizavo koope
ratyvus ir kure savąją ekono
minę tvarką.

Judėjimas pasiekė Jungt. Val
stijas neužilgo po civilio karo, 
bet laikas dar nebuvo pribren
dęs. Tikrąjį pagrindą padėjo 
pradžioj šio šimtmečio suomiai 
Minnesota, Wisconsin ir Michi- 
gan valstijose. Jiems burtis j 
kooperatyvus buvo tiek pat pa
prastas dalykas, kaip pasistaty
ti namą. Kada depresija palie
tė centralinius vakarus 1929 m.,

■ ■ ■ zj?
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— Ieškau Mariutei dovanos. 
Dovanos, kurią ilgaįi atminuų.

— Be reikalo rūpinies. Nu

pirksi ką nors, pamatysi, tuo
jau užmirš. Bet jeigu nori, kad 
ilgai atsimintų tai nieko nenu-

auga. Tai yra pasireiškimas e- 
honominio žmonių - sąjūdžio, 
skelbimas kovos dabartinei pre
kių išdalinimo' sistemai >— ir 
su tuo faktorių Amerikos biz
nis privalo skaitytis.

(šalia! šių vartotojų koopera
tyvų, ūkininkai turi dar dide* 
liūs pardavimų koopertayvus, 
per kuriuos jie parduoda sawL-pirk 
ūkių produktas).

pradžių / veikė 
kliubas iki biznis išaugo tiek, 
kad galėjo persikelti į sankro-

A. MASALSKIS
3307 Litlianica Avenue_______ Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 

P. J. RIDIKAS
So- Halsted Street Phone Bonler.nl 4089

Bonler.nl


LAIMINGU NAUJU METU!

Frank Vizgard

«

Telephone UOULEVARD 017(1

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS, 
KOSTUMER1US IR VISUS LIETUVIUS IR LINKIME

KUMKa

NAUJIENOS, Chlcago, UI
. ii i>> M* >ii Ii i— hrį *—'**——**■ —-•«

INTERNATIONAL
WINE» LIQUOH Co.

Pas lietuvius visuomet yra geriausiai pirkti
4611 SO. ASHLAND AVENUE,

CHICAGO, ILLINOIS

BOr
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čiuosi beesąs šventykloje

LINKSMU KALĖDŲ

NĄU. METŲ

! SEFCIK DAIRY CO

ant susi

Van Buren 0800
ŠVENTOJ LIETUVOJ

baimes ’ 
beviltis

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų ir Naujų Metų 

Visiems Draugams ir 
Kostumeriams

lengvai, su šypsą, 
nematau jo neda-

L1NKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Musų Kostumeriams

seniau, sunešta

WEST SIDE TAVERN
MR. & MRS. PURINSIU, Sav.
2244 West 23rd Place

WIGODA CIGAR and LIQUOR STOREg
3464 So. Halsted Street bs

ne- 
veidas, 

altoriaus stovi

Velionis, • Dr. Davidonis apie 
tą laiką, kada buvo nuvykęs 

^Lietuvon.

J-K TAVERN
JOE KAUPAS 

2100 W. 23 St 
Phone Canal 0759

Linksmos giesmės , buvo gie
damos Anglijoj kiekvieną metą 
per amžių amžiusiki 1525 m, 
Tais metais buvo uždrausta 
giedoti jas dėl, to, kad karalius 

. Dėl tos priežaš- 
Kalėdos yra žino-

Šių metų gegužės 
21 d. : 
nas 
j ienų” draugų 
sandras Davidonis.

Tai buvo ne tik? labai ga
bus gydytojas, bet ir uolus 
visuomenės darbuotojas. 
Dar lankydamas mokyklų, 
jisai, dalyvavo įvairiose 
švietimo organizacijose, y- 
patingai rūpindamasis tuo, 
kad žmonės skaitytų ęeras 
knygas. Jisai pats labai mė
go skaityti. Tur būt, nė 
vienas lietuvis inteligentas 
Amerikoje taip atsidėjęs 
nesekė Lietuvos literatūros, 
kaip jisai.

Tik pradėjus eiti “Nau
jienoms”, velionis ėmė joms 
bendradarbiauti. Daug jo 
straipsnių įvairiomis temo
mis tilpo dienraštyje. Vie
nas charakteringas jo 
straipsnis, parašytas šį pa
vasarį, bet dar niekuomet 
nepasirodęs spaudoje, telpa 
šiame “Naujienų” numery-

DR. ALEKSANDRAS L. 
DAVIDONIS 

ši yra paskutinė jo fotografija

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 1937 NAUJŲ METŲ

“ DANIELM. LYONS
Roosevelt Brewing Co 

2646 W. Arthington St.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

GEORGE SKOBY
MERCHANT TAILOR

2415 W. Marąuette Road Tel. Hemlock 6296

išlengvo perei- . Y*
gilius atsidėsėjimus

kad ji raminasi, ii

kiantieji nprš ir jauni veidai 
atrodė neprausti. Pilki plaukai 
reikalavo ir šukų ir žirklių, o 
gal daugiausia vandenio ir 
muilo. Jie (risi dvoke ypatingu 
surugusiu prakaitu, kuris ro
dos garavo • ir veržėsi per visus 
plyšius jų persunkiu sezonui,* 
aklai užsegtų uniformų. Gre
mėzdiški batai ant jaunų gim
nazisčių kojų buvo jau neva
lyti, pabrięždami dar ryškiau 
jų nekulturišką išvaizdą, ne
išlavinta, šiurkščia kalba. Tai 
buvo daugiausiai Gimnazijos 
auklėtiniai. Iš jų tarpo galėjau 
išskirti studentus nuo kitų tik 
iš apvalių išdailintų kepurai
čių užmautu ant stambių gal
vų ir iš neryškių spalvų juos
telių, kurios juosė jų kruti
nės. Jie kibinėjo jaunas mer
gaites, kurias turbut jų stu
dentų stonas taip traukė prie 
savęs. Jos-gi skvo siauromis, 
negudriomis akutėmis bepras-

tankiai mihdamos savo bukio-, 
mis kojomis, ir išreto visgan- 
čiu juoku išreikšdavo itin sa
vo gilų užsiganėdinimą. šie bū
riai jaunuomenės, kurią aš pa
prastai taip mėgstu, stumte 
stūmė mane anuo savęs. Klau
siau savęs, ko jiems trūksta? 
Bet tuč-tUojaus supratau, kad 
klausimą reikėjo kitaip t pasta
tyti—ko tik jiems -netrūksta? 
Neįdomi kompanija. ,

Tyliosios
Kalėdos

Atsiminus Brangų 
Draugą

Iš po vakarykščios tipiškos 
provincij os . inteligentų uliavo- 
nės, jaučiaus šiek tiek suvar
gęs. Kuriozišku siaurojo gelž- 
kelio “samavoru” . atvykome į 
Šiaulius. .'J;

Stotis į pilnai prigrūsta vis 
tuč tos pat ‘ jaunuomenes, kuri 
sykiu su mumis klegėjo ne
jaukiuose, . nemeistringi kirviu 
pabudavotuose vagonuose. Tai 
buvo vis “Ateitininkai” vyk
stanti i Palangą, į savo suva
žiavimą. Atrodė jie ne kaimie
čiai, bet ir miestelėnais jų pa
vadinti negalėčiau. Atmetę sa
vo gražųjį milą, jie dėvėjo iš 
pigių užsienių drobių labai ne
vykusiai pasiutus drabužius, sunkiai sirgo 
Tie patys aprėdalai buvo su-ties 1525 m. 
raukšlėti, nešvarus. Nepatrau4- mos kaipo Tyliosios Kalėdos

Ji greitai jau visai lengvais 
žingsniais pasisuko į skersgat
vį, aš gi, iš lėto, užsimąstęs, 
nudūlinau savo namų link.

Tokia aiški permaina jos at- 
vaizdoje, man atrodė, pilnai at
mokėjo žmonijai už jos įdėtas 
pastangas, triūsą ir vargą su
tvėrimui tos maldyklos. Tuo 
momentu man rodėsi, jog tikė
jimas prieš mano akis stebuk
lą apreiškė. Sielojaus ant sa
vęs, kad gal" teisėtai prideran
čia pagarbą bažnyčiai nevisa- 
da tinkamai reiškiam

tai atjausdama jai padaryta gi
lia skriaudą, ar. sąžinės griaii- 
žimo perseliojama ji apgailes
tavo savo darbus. Galop, jau 
nesugabėdama savę valdyti, ji 
visa pradėjo kratytis. Tankiai 
pasigirsdvo jau aiškus, nesu
valdomas verksmo v kliksmas. 
Ašaros gausiai riedėjo per jos 
skruostus. Mano gi mintis skra
jojo po visą visatą. Džiaugs
mas ir pasididžiavimas savimi 
išlengvo dingo, užleisdamas vie
tą pajautimui savo menkumo.

Verksmas nelaimingosios tuo 
tarpu mainėsi 
damas 
Mačiau 
kaip ir išsiliuosavusi, ji vis la
biau tiesėsi kol galop atėmus 
lankas nu4o veido, ji iš lėto at
sikėlė. Dar viena syki ilgai at
siduso ir jau gerai valdomu 
žingsniu atsisuko durų link.

Jos veide agonijos jau nesi
matė. Išraiška buvo rami. 
Skaisčiai žibančios akys reiš
kė tik laimę, ir neseniai ištru
kusio iš nevalios paukštelio. 
Nuraminta maldos ir ašarų, ji 
net užmiršo priklaupti ir ne
persižegnojo praeidama didįjį 
altorių, ką, žinoma, tuo jaus 
patėmijo visi maldininkai. Ji, 
ir sekdamas ją, aš, lydimi da
vatkų ' žvilgsnių, išėjome iš 
bažnyčios.

i men 
mirė Chicagoje vie- 

nuoširdžiausių jų “Nau- 
Dr. Alek-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ JgĮ
Švenčių, Musų Kostumeriams, Draugams ir §8

SS Visiems lietuviams Linki §8
i UNIVERSAL FOOD STORE |

* KNABER’S GROCERY & MARKEI? • .
Jg 3348 So. Morgan St.

-Per trejus metus Dr. Da- 
vidonis sirgo širdies liga, 
nuo kurios, jisai pats gerai 
žinojo, nėra išsigydymo. Ta
čiau, ir sirgdamas, jisai nie
kuomet nesiliovė interesavę- 
sis visuomenės klausimais. 
Jisai labai dažnai pašauk
davo telefonu “Naujienų” 
redaktorių ir išreikšdavo 
savo nuomonę tuo arba kitu 
dalyku, apie kurį jisai ras
davo žinią arba straipsnį 
.dienraštyje. ''
—VelionU 4?uvo : giliąf įšiti? 
įtinęs socialistas — ir tuo 
jisai didžiuodavosi. Savo 
įsitikinimo jisai neslėpdavo 
nei nuo draugų, nei nuo 
priešų. To neveizint (o gal 
būt, kaip tik už tai) jisai 
buvo gerbiamas visų, kurie 
turėjo progos jį pažinti.

Atmintis apie tą simpa
tingą, nuoširdų idealistą vi
suomet pasiliks brangi 
“Naujienųms” ir “naujie- 
niečiams”:

Ankstyvas, stebuklingai gra
žus pavasaris, o aš, palikęs 
visus rūpesčius už jurų—ma
rių, liuosai švaistaus, it pauk
štelis savo numylėtame gimi
mo kampelyje.

Skubinu iš vieno krašto į 
kitą šio nedidelio salei svar
bos, bet man taip brangaus, 
Lietuvos miestelio. Su atyda 
ir džiaugsmu tėmiju jame pa
žangą, i 
atleidžiu 
teklių.

Prieš mane ta pati balta, iš
didi, sena bažt^čia, kurioje 
savo 'kūdikystėje pirmus giles
nius, ir, man rodos, prakilnes
nius įspūdžius įgijau. Jos pla
čiais, įspūdingais priešakio laip
tais, be varžymosi, it ji man 
priklausytų, žengiu į vidų. Vė
su. Aukšti skliautai ir tyla jo
je maloniai veikia į mane. Juk 
aš esu taip laimingas. Turiu 
tokią gerą sveikatą, tokią mei
lią, dailią gyvenimo draugę, 
tokius įdomius su geromis už- 
mazgomis kūdikius, ir kas 
svarbiausia, moku juos pats 
mylėti, pajėgiu gyvenime oriem 
tuotis, sugebu tankiai savo 
blogius palinkimus užgniaužti, 
ir neretai gamtos tvarka ir 
paslaptis galiu suprasti. O ka
da esi laimingas, tai kitus my
lėti, gerbti ir velyti jiems lai
mės yra taip lengva.

Stoviu prie pilioriaus prisi
šliejęs, žiuriu į priekį išplės
tomis akimis, suprasdamas ne
išpasakytą grožį pasaulio. Ir 
saldžiame apsalime siunčiu sau 
nejučiomis padėką Aukščiau
siam, kas jis, ji ar tas nebū
tų, Už, privilegiją galėti gy
venti. -

Atydžiai tėmiju viską baž
nyčios viduje, prisimindamas 
savo mielą, nors ir negudrią, 
jaunystę. Seni ir laiku ir vaiz
dais paveikslai,, sakoma, Ita
lijos didžių meistrų piešti, sto
vi prieš mane, taip pat kaip 
ir dvidešimts metų tam«atgal, 
jokio gilesnio įspūdžio į mane 
nedarydami. Svetimi buvo ir 
yri jie man; žiuriu į archan
gelą (ar kokį kitą šventąjį) 
su ilga, nuožmia raguotine, ne
atidžiai užsimojusi 
lenkusio smako. Ir vėl štai į 
mane veizi suakmenėjęs, 
aiškus Švenčiausios 
Prie mažojo 
vis ta pati charakteringa ir 
drabužiais ir plike, švento An
tano stovyla, o ant jos pede- 
stalo, kaip ir 
almužna: sūriai, kiaušiniai, už
rišti indai, monetos ... šablo
niški, per nemierą prikrauti al
toriai taipgi neįdomus. Bet vis
gi kaip tai instinktyviai jau- 15, ir jis jau visą drebėjo. Ai*

Ačiū jums 
už jūsų paramą. 

Leiskite mums kasdien 
pristatyti Jums 

“SVEIKATA” 
pavidale pieno ir 

palinkėti jums

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
NUO ~ B.

Bažnyčia apytuščia, mat 
šiokia diena, ne šventė, ir ne 
pamaldų laikas. Keletą suvar
gusių ubagėlių prie durų ir 
būrys nuobodžių, smalsių, pus- 
senių davatkų, šu fanatiškais 
veidais, be meilės širdyje ir 
krutinėję kupinos pasmerki
mo ir paniekos kitiems. Jų 
šliaužiojimas, ritmiški lingavi
mai, arba pusiau-atsiklaupęs, 
pusiau atsisėdęs budėjimas ker
tėse net many, taip prielankiai 
prie visko nusiteikusiome, ne
iššaukia simpatijos. Tik, štai, 
išgirdau užpakalyj savęs skubi
nus, nors ir nedrąsius, painius 
žingsnius. Atsigryžau. Link 
manęs slinko vidutiniško v rio, 
kaimięiiškiti apsirėdžius, dar 
nesenos moteriškės figūra. Jos 
elgesys ir išvaizda nesiharmo- 
nizavo su kitais maldininkais. 
Ji vis artinosi arčiau, kaip ir 
j ieškodama savo maldai vie
tos. žvilgterėjau į jos' veidą. 
O, Dieve! kiek jame sopulių, 
kiek kančios, kiek 
Misteriškas, klaikus 
žvilgsnis ryškiai piešė jos gilų 
skausmą. Nepriėjus per pusė
tiną gabalą prie altoriaus, prie 
kurio ji, man rodosi, siekė, ji 
sukniubo ant kelių, žemai, iki 
pat šaltų grindų ji susilenkė, 
prispausta sunkios nelaimės. 
Ne žodžiais ji maldavo, bet 
karštai, beprotiškai visu savo 
kunu. Jos suklupusi figūra at
rodė man kaip krūvelė aštrių 
kančių, žiurėjau įk ja, ir mane 
gėdino mano laimė. Nuoširdžiai 
o, taip norėjau jos kančias su
mažinti. .Pilnas simpatijos, ne
nuleisdamas akių nuo jos, 
mąsčiau—spėliavau, argi pa
saulis nesuras, budo užtverti 
kelio toms karčioms baiseny
bėms, bet nors šiek tiek ra- 
cionališkesnio išrišimo negalė
jau surasti. Atrodo, kad mus 
valdo koks tai nelemtas liki
mas, kuris amžiną laimę pa
sauliui užgynė. Gal, mąsčiau, 
kančios tam yra reikalingos, 
kad laimę giliau suprastume ir 
pajustume. “Sutvertojo iš
minties žmogaus protas nieka
dos nesupras,” prisiminė man 
žodžiai šventojo Rašto. *

O moters tokių didžių sopu
lių kupštys toj didžioj bažny
čioj atrodė toks mažas. Nesi
judindama ji ilgai klūpėjo. Aš 
—gi negalėjau savo kampo pa
likti. Atsidavęs savo filozofiš- 
kiems samprotavimams net ne
pajutau permainos, kuri, ma
tyt, išlengvo vyko toje vargo 
aukoje. Ji verkė. Iš pradžių 
tik lengvas jos kūno drėbė j h 
mas, be ašarų reiškė jos rau
dą. Bet neužilgo pasigirdo, 
nors- ir neaiškus, kontroliuo
jamas verksmas. Dar valandė-

1602-04 So. Union Avė. Chicago. »
Telefonas CANAIJ1625 g

kasmet, nuo pat “Naujienų” 
pradžios, parašydavo ką nors į 
Kalėdinį numerį.

šių Kalėdų jis nebesulaukė...'
Mums, jo draugams, sunku 

butų žodžiais išreikšti ir apibu
dinti jo prakilnumą, jo meilę 
prie Lietuvos ir lietuvių.
Jis buvo tikras Lietuvos sūnūs. 

Kito tokio aš nepažinau.
šiame Kalėdų numeryje mes 

talpiname vieną jo straipsne
lių, kurį jo našlė, Onyte Davi- 
donienė, surado jo paliktame 
archyve.

Perskaitykite jį su atyda. 
Jeigu jis jums pasako tą, ką 
mes jame surandariie, tai jus 
dar esate nedingę šiame rūkų 
ir bildesio sukuryj. Jūsų sielos 
ir širdys dar gyvi meile žmo
nijai. —Mariutė. • «<
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KALĖDŲ SENELIS

ORE
••HOME OF FINE FURNĮTURE

Tavo 
tavo

A. BALČIŪNAS
10314 So. Michigan Avė.

visus mano biČiu- 
mes tarsimės, 
cas šventėms

Teprašo Lietuvosžmonėsir

^ySK’TĮ’ĘR 
NAUJIENAS 
PINIGUS ULTUVDN

galingi, stiprus 
visi Lietuvos 
Kalėdinį senelį

UNKSMŲŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR 
LAMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visį$ffi$ Į) raugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams .ir Pažįstamiems

Ir vėl vienas senelis palijo. 
Nyku jam pasidarė. Ne šįto 
jis laukė iš žvėrių. Ne tokį at
sakymą, jisai tikėjosi gauti. 
Jo akys Užtvindo rūpesčių ban
ga, jo širdis neramiai plakė,- 
krūtinė aukštai kilnojosi.

Kas daryti? Ar supras Lie
tuvos žmopės paukščiu, žvė
rių -jiems siųstus linkėjimus? 
Ar laisvės troškimas veiksmu 
virs, ar savo teises mokės gin-

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ Z# 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems D r auga, ms ir Kostumerigms

A. &M. KK’IIINSKAI 
82 ąpd Kean Avė. ^illoAv Springs,

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ Ų< 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draiffffims ir

3222-26 SO. HALSTED STREET
. TEL. VICTORY 4226

J. IV. KALEDINSKAS, Matmger

VENGRIJOJE, NUO GRUODŽIO 6 d. IKI.KALĖDŲ PER ŽMONES VAŽIUOJA 
trys Karaliai su svita, dainuoja ir renka atikas. Vienas karalius yra baltas, kiti du 
—juodi ^V' “N”-Acme

Valdytu Djrektoriai, visi darbinin
kai linki linksmų Rąlėdų ęvęnčių vi
siems savo kostųnąęriams, draugams 
rėmėjams ir geros valios Lietuviams. 
Lai šios žiemos šventės užpildo pil
nai visus jūsų norus.

bąĮtį baltučiai ppl^ąi $F jie Pri
klojo visą Lietuvos žemę!

Dingo purvai, dingo žemė! 
Visa Lietuvos erdve skendo 
baltame snieggę.

Ir tasai amžinai žaliuojan
tis Lietuvos miškas, ir tąąąi 
pasipuošė baltu baltučiu snie
gų!!

,Išaušus rytui, Lietuvos žmo
nės išvydę žiemos stebuklą,
pamatė gilią žiemą, linksmai
nusiteikė ir jų krūtinėse gimė 
pasiryžimas skinti kelius į
gražesnį gyvenimą.

Tai tokios buvo §ių metų 
Kalėdų senelio Lietuvos žmo
nėms dovanos.-

Taip pąsąką sako.
O, gyvenimo tikrumoje jau 

daug pąsąką įsikųnįjo!
VISTAPATS

Ir dįdąįįp sįęlvąrto Kalėdi
nis senelis ąpąųdžiąms vis dėl
to nųtąrįi dąr įr ųųp sąyęs 
Lietuvos žrppnėms dovaną pa
siųsti.

Ir staiga pakilo Ęąlėdų se
nelio rąpko.s į ęiąpgų įr jis ga
lingų stiprių bąląų šųktelte 
šuktelėjo:

$ąųry. Pusk, pęsųgąįlėįk !!
Ir pustęlėjo šiąųrys vėjas.
Sustoję yiąps ųpęs, ųpeĮįąi, 

upęliųkąi. Jų yąpdęps pąyįr^įų 
kietas krištolas pądemjė įr 
Visų ^pįėsįų ląngųs ęąstų>ąį; 
W ^Fąįžg.

Įr fįąr, §tįWU patelėje 
šiaurys vėjas ir iš aukštybių 
pradėjo kristi stebėtinai gražus

Progress furniture 
Company

PAUL & CARRIE AMBROSE
1848 So. St. 

Tel. Monroe 5£>33

gerbti ir sayp teisęs ginti, tai 
bus jiems geriausią dovana, 
kokia tik galima ditoti.

Nutilo kurmis įr vos spėjo 
pasitraukti, štai vilkas niekie
no nekviečiamą į frontą išėjo 
ir išėjęs štai ką pasakė:

Toksąi jau manų lįkinąas! 
Ąš visų žmonių ujamas esu! 
Visi jie' mane gaudo, visi 
šąudo. Tegu sau jų pereiga 
šaudyti, o mano gintis!! Jie tu
ri nagus, ,o aš dantis. Nepyk-; 
stu. Lai žmonės supratę su
tvarko savo gyvenimą ir man' 
tuomet jie paskirs ramią vie
telę. Tai ąr man jiems nęlin-i 
keti gyventi -išmokti, laisvę 
pamilti ir taip dėl jos kovoti, 
kaip ąš dėl sayo gyvybės tai 
darau.

Ir vos spėjo šituds žodžius 
vilkus tarti, kaip leidos į miš
ką bėgti, o paskui jį net ačiū 
seneliui netarę visi žvėrys išsi
skirstė.

Sako, jis ištisus metus gy
vena miškųoąe, Lietuvos am
žinai ^žaliuojančiuose miš^ųoąe. 
Kai gamtoje viskas žaliuoja, tai 
ir tasai senelis tokius žalius 
rūbus vilki, kąd paprasta aki
mi visai neįžųrimu tampa. Bet 
kai ateina žiema, kai visus 
laukus nukloja baltas bąltųsis 
sniegas, musų senelis lygiai 
tokiu baltu tampą kaip ąųąs 
pūkinis žiemos sniegas. Jp 
barzda ilga, žilą siekia žemę». 
o pats liesas medžių viršųpeą 
siekia.

Taip pasaka sako.
Esą toje žemės vietoje, kuri 

Lietuva vadinama, pąskutįpįąis 
laikais žmonės daug vargo tu
rėję, daug neteisybės tenąįs 
buvę, vieni kitus labai skriaus^ 
ti pradėjo, tai tąsai geradariu 
senelis sumanęs šventėms Lią^ 
tuVą apdovąnoti, kad tenąįs 
visos neteisybės pranyktų, kąd 
žmonės laimingįąų gyventų, 
vieni kitų nepersekiotų. Tąip, 
tasai Kalėdinis senelis tikras 
geradaris, jis gali tąip pądąry-

S. V. Rl MOIAK’S TAVERN
3106 So. Halsted St.

Pasakykit, kas iš musų jo 
nesapnavo, kas iš ĮPW JP 8^ 
dovanomis neląųkė, kąįp įpąs 
maži buvome, kai žiemos šven
tės artėjo?

Visi mes ląųkėm to stebuk
ladario sepelįo. Tai delko jisai 
dabar negali atsilankyti į Lie
tuvą ir įįi dovanų atnešti?

Ir tįkrąi taip buvo.
Tąįp, tai taip pasaką sako!
Ilgąi galvojo senelis, kas 

Lietuvai dovanoms duoti. 
norėjo, jis troško tokią Lietu
vos žmųnėms dovaną duoti, 
kad jie džiaugsmų nudžiugtų, 
kad jų gyvępimas geresnis pa
liktų.

Suko galvą, rųpįnos kas do
vanoms pasirinkti, bet seneliui 
vienam nevyko ^įtąs pąąįrįų- 
kįmas padaryti. >

Ir nutarė jis sušaukti savo 
senus bičiulius pasitarti, rodą, 
mušti, kas daryti, kas Liętu- 
vos žmonėms šventėms dova
noms duoti. >

Ir iškėlė jis į dangų rankąs 
ir jas aukštai iškėlęs sušuko: 
—Ei, jus vėjai galingi, pųstel- 
kit iš šiaurės, pustelkit iš pie
tų, pustelkit iš vakarų ir rytų 
ir sušaukit 
liūs paukščius 
rodą mušime, 
dovanų duoti!

Ir pūstelėjo 
vėjai ir lėkė 
paukščiai pas 
tartis.

Visi, visi čia paukščiai su
gužėjo, tik pavasario čįul))U? 
nėlių nebuvo, žiema, šaltą, ųe 
jiems metas čiulbėti, giesmes 
giedoti. .

Ir kokįų čia paukščių tįstai 
neatskrido?

Ir s^k^as—vąnągąs, k#
aukštai skrajoja, kitus paukš-

stąigą .visų akys į kurmį nu
krypę*.

O tas kurmis, kad ir švie
sos neišvydęs, juste pajuto, 
kad jam reikės kalbėti, seneliui 
patarimą duoti.

Kąs daryti, togiųs ęąvo įran
gų įgąliojįmps gąvęs^ kąd ir 
ęenęlio vęido švięęoje neišpą- 
žinęs, stojo ir tąrė savo žpdį;

Bukite pąląiminifąs geradary 
seneli! šitoks mąųdągųs kur
mis buvo? Bųkię palaimintas 
tarp žmonių ir paukščiu, tarp 
žvėrių ir kitų gyvių! 
troškimai .neišsemiami 
nųrąi neišmatuojami- Ą|, kur
mis dįęną naktį ^emę Hllisii, 
.sąųlėę neregiu, bet savo ląisyęs 
neprarandu. Q jęi kąs nors iš 
mano giminės ląisyęs netenką, 
jo dięnps ąuskąitytps. Įr dar
bas man palaima, &es jią Įąįs- 
vėę yrą lydirpas. Įskiepyk Lįe- 
tųyps žmonėms nprą ...laisvais 
būti, darbą pamiįi,.^ pareiga

Maži ir suaugę, klausykite, 
aš jums papasakosiu pasaką- ;

Seniai, labai seniai, jums ną-t 
atmenamais ląikąįs, Įc?ĮP 44K 
žmogus savo tvirtomis kojomis 
atrėmė žemę, kaip tik šųekoU 
pradėjo, gimė ši nuostabi, gra
ži palaka, kaip gražus pųp- 
stąbus musų pasaulis.

Daug čia žemėje gyvępą 
blogų žmonių, daug pikto įio 
vieni kitiems daro, tai gal dėl 
to pasakose dąMgmusia seką 
apie gerus žmones.

Kas dabar žino?
Lygiai tuo pačiu motu, kfti 

dieną tampa trumpiausią, o 
naktis ilgiausia, kųpmot gam
toje įvyksta tokęąi persilauži
mas, kai diena pradedą eiti 
pirmyn, sako žemė tųomęt ap
lanko gerutis žmogus, kuris 
vaikams dovanas neša.

Įvairiais amžiais, įvąirįąis 
vardais tąsai senelis buvo va
dinamas, o čia Lietuvoje jį da
bar vadina Kalėdinių senelių..

čius skriaudžia, net mirtimi

Ir. lauks senelio žodį tariant, ir’ 
karąįįuįc^s .njkštųkąs, tąs rpa- 
ŠHtiU Paukštukas, .jįift šą)e ,VĮ»-i 
nągo atsitūpęs savo pluksnąs 
tvarkė. O šalia nykštuko, tpį 
m«žųčjo pailRStųRo fflurzft-- 
varna kraipęs ir sniegą kaps-: 
tinėjo. Anapus vanago nenuo
rama žvirblis čiųrškėjo ir čią 
pat baltasparnė šarka staipęs 
ir vylingai uodega kraipė, j) 
dąųg daug čįą paukščių ąt- 

..skrįdp, negi yisus suminėsi, 
apie Vviąus papasakosi. Tiek jų 

butą, kad 
kalbėtum, o vis dėlto visų ne
pasakytum, Visų nesuskąityr' 
tum. ‘

—Ei, jus paukščiai, paukšty- 
čiąį, pąųkšteliąį, iš visų Lietu
vos kampu suskridę, pasaky
kite, patarkite, ką žmonėms; 
šveųtėmą dovanų duoti?—Taip 
tarė visus pąųkščįųs apžvelgęs; 
il'gabarzdis senelis.

Nurimo paukščiai, vienas į 
kitą pažiurėjo ir įgaliojo tą 
nykštuką karaliuką savo žodį 
tarti.

O tas nykštukas karaliukas 
šitą pakvietimą priėmė ir iš
didžiai krutinę atstatęs tarę: 
• —o ką gi mes paukščiai ga
lime patartį, ka galime dova
noms duoti? Nei mes sėjam, 
nei mes akėjam, nei mes piąu- 
jąm, nei mes jąvųs valomi 
Protingasis seneli, mes tik ga
lime palinkėti Lįętuvos žmų- 
nęms tąįp laisvę pamilti, kaip 
mes ją mviime; ?Hes galime 
jiems pąlinkėti erdvėse skrai
dyti, tąįp ląįmipgai jaustis, 
kaip mes jaučiamės ir dainas 
dąįųuptį, kaip mes padangėje 
čių^ąme, ąr čįųrškame. Ką 
jnes įgyjame tą ir turime, ką 
'oętųvpš žmųnės ' Iškovos, tai 
tą ir turės. Tįk vįena aš pasa
kysiu,, jvm jįą gabiau gyyeps, 
juo jie musų giesmes gerįąų 
supras įr mue šąuniai pamils. 
Tai delko jįems laisvės pavy
dai?

Tąįp taręs nykštukas kuk
liai nusilenkė ir purptelėjo, 9 
paskui jį visi paukščiai kąs 

! ąąų? išlakiojo.
Įr liko Vienui vienas Kalėdų 

senelis, širdyje skausmas gimė, 
veide liūdesį .išąpaųdė. Ne ši
tokio senelis ąį^kymo lauke, 
ne tokio paturimo jisąi trpš-

1 ko. Jauste jautė jią įietuvos 
Žmonių vargus, norėjo jis juos 
sumauti, jiems W 
sudaryti. ' ;

Tai šitokia senelių kįlm Šir
dis buvo, gerų norų kupiną, 
krutinę turėjo!! ir yėl sene
lis įkėlė rankas į aukštybes 
ir jąs iškėlęs sakė:

—Ei, jus galingi stipri vė
jai, pustelkit tiek iš.rytų, tek 
ir vakarų, iš žiemių ir šiau
rės ir pasakykit vįsiems Lie
tuvos žvėrims, kad čia ateitų, 
pas mąųe subėgtų pasitarti, 
kąs žmonėms jų šventėms do
vanų duoti.

Visi žvėrys, seni geradario 
žmogelio bičiuliai, klusniai bė- 
go pas jį pranešimo išklausyti.

Pikti, geri, naminiai ir lau
kiniai žvęryS traukė pas Kalė
dų senelį jam patarimų duoti.

Čia išdidžiai stovėjo vilkas 
ir, rodos, visiems sakyti sake:

—-Štai koks aš, niekam nie
ką šitoje vietoje blogo neda
rau!

Šalia Jo trypinėjo stirna ir 
į kiškį žiurėjo, šernas ilgą, ke
lionę ėjęs, jau . antį spno gulė
jo ir ramiai kriuksėjo,, o prie 
jo prisiglaudęs oškiųkąs trynė
si. Net briedis ir tas tolimos 
kelionės nepasigailėjo ir sene
lio prašomas atėjo. Kalėdų se
nelis visus žvėris apžvelgė ir 
apžvelgęs tarė:

—Ei, jus žvėrys, čia Lietu
voje gimę, čia augę, čia am
žius gyvenę įr žmones gerai 
pažinę pasakykite, patarkite, 
kas Lietuvos žmonėms šven
tėms dovanų duoti, kad juos 
džiaugsmu nuteiktų, kad akyse 
laimė suplasnotų, kąd jų kru
tinės leng’viąų kilnotusi!

Nutilo žvėrys, net šernas ir 
tas stenėti nustojo ir ant ko
jų pakilo. Visi žvalgės, visi dai
rės, vienas į kitą žiurėjo ir
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NAUJIENOS, Chicago, III

KENOSHA KOLONIJOS MARGUMYNAI

SLA 212

Iš DARBO LAUKO

biznie

$4,000 ir mokslei

LINKSMŲ 
KALĖDŲ

Prieš kiek laiko įvyko SLA 
212 kuopos, susirinkimas, ku-

fakto, kad mažoms
i nėra ateities. Po

TIEMS, KURIE NORĖTŲ LAIKRAŠČIUS UžSI 
PRENUMERUOTI.

Labanauskiene tikrai

Broliui ir Seserei Lietuvoj ir Visiems Draugams 
ir Pažystamiems

Sveiki Sulaukę Linksmų 
Kalėdų, drauge ir Naujų 

, 1937 Metų!

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

[LAGERIŲ DVIDEŠIMT METŲ VEDYBINIO G Y 
VENIMO SUKAKTUVIŲ POKYLIS 
JUBILIEJINIS PARENGIMAS IR VAKARIENĖ 
— MUSŲ BIZNIERIAI

Linksmų Kalėdų ir Laimin 
gų Naujų Metų linkiu 

visiems!

riame buvo renkama valdyba 
kitiems metams. Pirmininku li
ko išrinktas' J. Radavičius, vi- 
ce-pirm. L. Šulskis ^senasis F. 
Povilanskas atsisakė, kadangi 
jo žfnona serga ir jis negali or
ganizacijai pakankamai laiko 
pašvęsti), protokolų raštininku- 
J. Kasputis, fin. rast. A. Kve
daras, iždininku J. Marcinkevi
čius, iždo globėjas J. Kasparas 
ir S. Vaičeliunas (atsisakė J. 
Bučenis), organizatoriais J. 
Kasputis ir S. Bacevičius, o 
Dr. H. L. Rose liko vėl išrink
tas daktaru kvotėju.

Linkiu P-iai Rodavičiemei 
greit pasveikti ir vėl rašyti ži
nias į “Naujienas”.

i turės likviduotis 
uju narių joms sun-

užmiršti t 
orgnizcijoi 
kelių ar keliolikos metų jos ne 
išvengiau 
kadangi 
ku gauti

Kalbėjo taip patį p. H. Laba
nauskas, kuris paskutiniame su
sirinkime pasitraukė iš kuopos 
pirmininko vietos. Jis trumpai 
papasakojo apie organizacijos 
praeitį ir ypač ragino jaunimą, 
kad stotų j Susivienijimą.

Kalbėjo ir kuopos raštinin
kas J. Kasputis, kuris jam pri
klausomą iš kuopos algą paau
kojo organizacijos reikalams. 
Jo kalba taip pat buvo agita
cinio (turinio.

« Visų kalbos buvo išklausytos 
gana ėntuziatiškai.

Vakarienės metu turėjo būti- 
ir gana graži programa, tačiau 
dainininkai susirgo ir negalėjo 
dainuoti, “šalčiu” sirgo ponia 
M. Balčaitienė ir T. Bagdonas, 
kurie buvo pasižadėję dainuo
ti. Dainavo tik panelė Ann Jo
cius, kuriai pianu pritarė p-lė 
Frances Šliakis.

Į bankietą buvo atvykę sve
čiai ir iš kitur: ponai Tipshai 
iš Chicagos ir plnia Kovaliaus- 
kienė iš Cicero.

noms,” kurios suteikė 
gas priekaištas.

S 645 West 18th Street T)eL Canal 2594

ja p. Peseckas, kurio žmona y- 
ra lietuvė. Realestatininkų yra 
du: J. Martin ir S. Bacevičius. 
Taip pat yra du laikrodininkai, 
būtent, Neverdauskas ir Žilis. 
Geležinių daiktų krautuvę laiko 
vienas seniausias šios kolonijos 
gyventojas, kuris apsikrėtė ko
munizmu ir dabar mažai kur 
bedaly vau j a. Turime ir fotogra
fą šimanauską, kuris kažkodėl 
su lietuviais beveik yra nu
traukęs ryšius. Galime pasigir
ti dar ir tuoj kad turime lietu
vį fabrikantą. Būtent, p. Jan-

sivienijimas išmokėjo , j>omirti- 
nėmis $1,405,621.53, o pašalpo
mis — $1,475,708.69. Iš našlių 
ir našlaičių fondo buvo išmo
kėta apie $50,000. Tautiškų 
centų įvairiems labdaringiems 
tikslams paskirta $36,000; jau
nuoliams 
viams išskolinta apie $12,000. 
Paskolos bedarbiams duoklėms 
užsimokėti siekia $46,356.45. 
Knygoms leisti Susivienijimas 
iki šiol išleidęs apie $35,000. 
Tokiu budu iš viso Susivieniji
mas per savo gyvavimą yra iš
mokėjęs $3,062,836.67.

Baigdamas savo kalbą p. Mar
tin ragino visus lietuvius rašy
tis j Susivienijimą. Kitų orga
nizacijų, pareiškė jis, aš nepei
kiu. Tačiau vis dėlto reikia ne-

Sveikinu su Kalėdomis ir 
Naujais 1937 Metais visus 

draugus ir kostumerius

KAZ. VARNIS
MID T0WN TAVERN 
1700 — 52nd St.

KENOSHA, WIS.

AUSTRIJOJE KŪČIŲ DIENĄ GYVENTOJUS APLAN 
ko “angelas”, rinkdamas aukas neturtingiems.

“N”-Acme

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Draugams, Pažįstamienu 

iE^JJaojentams

Walter Schlager
TAVERN

2225 — 63rd St.
KENOSHA. WIS.

Julius Welichka
Moving and 
Expressing

2507
Phone

šia proga reikia tarti ačiū p. 
J. Bartašiui, kuris pardavė pen
kis tikietus ir dovanojo kvortą 
stipriosios; p. K. Maržeiko už 
kvortą stipriosios, etc. Komisi
ja taip pat taria ačiū “Naujie- 

vietos

Širdingi Linkėjimai 
Sulaukus 

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Visiems Musų 

. . «- 
Rėmėjams Draugams 

ir' Pažįstamiems

P-ia Povilanskierie vis dar 
serga. Linkiu jai kaip galima 
greičiau pasveikti.

Susirgo ir vėl į ligoninę liko 
išyežta p-ia Rodavičienė. Ne
malonu, kad liga taip smarkiai 
pradėjo šyaistytis po. musų ko-

i Smagių Žiemos* Švenčių 
^Laimingų Naujų 1937 Mefųi 

Velijame Visiems
g Draugams

j Julė ir Kaz. Braze I
| Brazevičius i
| 7022 Sheridan Rd. |
§ KENOSHA, WIS. S

JUOZAPAS RIAUBA IR DUKTĖ
6101 So. State St

DR. A. YUŠKA
2422 W. Marųuette Rd. Tel. Grovehill 1595

Musų vietos lietuviai 
riai nusiskundžia, kad saviškiai 
jų neremia. Vadinasi, lietuviai 
biznio reikalais ( nesikreipia i lie
tuvius. Gal tai ir visai teisn- 
gas prekaištas.

O tuo tarpu reikia pasakyti, 
jog lietuvių biznierių mes turi
me gana daug, žiemą anglis ga
lime pirkti iš p. Staponkaus. 
yra du “šiaučiai”, — C. K. 
Braze ir J. Telešius. Drabužius' 
siuva, taiso ir prosija J. Pote- 
liunas. Tavernas laiko V. Schla
ger, Kaz. Maržeiko, J. Baubams, 
J. Shimanauskas, K. Varnis, J. 
Milašius, J. Vitkauskas, Laba
nauskas, Gaigalas, ir kiti. Bu- 
černių ir grosemių biznį varo 
F. Rasčius, V. Jakutis, Benis, 
šaltimieras ir kiti. Turime lie
tuvišką kirpyklą, kurią laiko 
Plaušinis. Duoną mums kepa A. 
Mockus, o laidotuvėse patarnau-

P-nas J. Martin rūpinasi ne 
tik miesto reikalais, bet ir sa
vo biznio žiuri. Per jo tarpi
ninkavimą buvo parduotas p, 
Pabarskų namas. Kad kokios, 
jis gal parduos ir kitą Pabars
kų namą. | į į įl

Beje, pamiršau paminėti, kad 
mums žiemos metu nereikia šal
ti, nes visą šildymo sistemą su
tvarko p. .Kučevskis.’ Jis yra 
visuomeniškas žmogus ir nuo-, 
lat dalyvauja įvairiuose lietuvių 
parengimuose.

Dabar keli žodžiai iš darbo 
lauko. Simmons kompanija gr. 
16 dieną'išdalino savo darbinin
kams po 25 dolerius bonusais, 
American Brass kompanija pa- 
kėlė po 2 centus per valandą 
savo darbininkams. Tačiau dar
bininkai tuo nėra patenkinti ir 
reikalauja 75 centų per valandą.. 
Jeigu nebus susitaikyta, tai gal 
susilauksįįne ir streiko.

Manoma, kad Nash kompani
ja savo darbininkams duos Ka- 
lėdų dovanų po dešimkę. Mac-, 
Whyte kompaniją, •kiek paty
riau iš p. Radavičiaus, šiais me
tais jau savo darbininkams iš
dalino trečią bonūsą. Kiekvieną 
kartą vis duoda po $50. Darbi
ninkai jaučiasi patenkinti.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ

Naujienų Administracijai, Skaitytojams 
ir Visiems Lietuviams

JOHN A. SINKUS
Jūsų Naujienų Pristatytojas

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Visiems 
Draugams ir 

Kostumeriams

BILL TAVERN
B. PUŽAUSKAS, Prop.

Gruodžio 6 d. German Ame
rican Home svetainėje buvo su
rengtas ponams R. ir V. Schla- 
geriams šaunus( pokylis jų dvi
dešimt metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga. Svečių 
susirinko apie 100. Trumpas 
sveikinimo kalbas pasakė J. 
Martin, Kaz. Brazevičius, A. 
Laurinaitis, A. Mockus, S. Jo
cius ir keli kiti. Buvo jteiktos 
ir dovanos: poniai Schlagerie- 
nei gražus lovos patiesalas, o 
p. Schlageriui specialus staliu
kas gėrimams.

Prie gardžios vakarienės ir 
įvairių gėrimų laikas tikrai 
smagiai prabėgo. Svečiai pra
dėjo skirstytis apie 12 valandą 
nakties linkėdami ponams Schla 
gėriams visokių gėrybių.

Gruodžio 12 d. German Ame
rican Home svetainėje įvyko 
SLA 212 kuopos parengimas, 
kurio tikslas buvo pažymėti Su
sivienijimo penkiasdešimt me
tų jubiliejų. Į parengimą arba, 
tiksliau sakant, vakarienę, at
vyko apie J.00 žmonių. Kadangi 
prie vakarienės buvo duodami 
ir gėrimai, tai svečių nusiteiki
mas buvo visai neblogas.

Kaz. Brazevičius trumpai kal
bėjo apie (parengimo tikslą. Po 
to jis priskaitė kalbėti J. Marti- 
ną-MarcinJtevičių, finansų komi
sijos narį, pasakyti ilgesnę kal
bą apie Susivienijimo reikalus. 
J. Martin pateikė gana įdomių 
duomenų iš Susivienijimo pra
eities. Pavyzdžiui, jis nurodė,

Prie geros ponų Puros ir 
Stankaus muzikos po vakarie
nės sevčiai šoko ir linksminosi 
iki 2 vai. ryto. Kiek teko pa
tirti, visi buvo patenkinti.

Parengimu daugiausia rūpino
si F. Jankauskas, J. Martin, K. 
Brazevičius ir kiti. Gaspadinės 
buvo: T. Balčaitienė, A. Gedvi
lienė, šulskienė ir Kvederienė. 
Prie stalų patarnavo panelės O. 
Gedvilaitė, T. Balčaičiukė, N. 
Jocaitė, o prie durų L. Šulskis, 
J. Rovatas. Baru rūpinosi J. 
Kasparas ir J. Bučnis.

Kadangi itai nebuvo biznio 
parengimas, tai ir pelno nedaug 
teliko. Vyriausia buvo kreipia
mas dėmesys į tai, kad išgar
sinti Susivienijimas bei supa
žindinti lietuvius su jo praeiti
mi. Tačiau tikrai apgailėtinas 
dalykas, kad musų nariai taip 
šaltai žiuri į savo parengimus. 
Atrodo, kad savos organizaci
jos reikalai jiems nelabai teru-

Gruodžio 18 d. buvome pa
kviesti pas ponus H. Labanau
skus i svečius. Atvyko p. J. 
Martin, C. K. Braze, p. VI. 
Papoll, ponai Pabarškai, ir 
daug kitų buvo kviesta, bet 
jie dėl vienokios ar kitokios 
priežasties negalėjo dalyvauti.

Tos sueigos tikslas buvo tas, 
kad ponai Labanauskai nese
niai yra vedę, tad jie \ir pano
rėjo mus pavaišinti pei pa
laikyti senus draugiškus ry
šius.

P-ia 
šauniai mus priėmė. Ji yra in
teligentiška Amerikoje gimusi 
moteris. Kilimo ji yra lenkė.

Pasivaišinę alučiu, mes su
sėdome prie staliuko kortų loš
ti. Kaip bematant prisiartino 
2 vai. ryto. Palinkėję-jaunave
džiams visokių laimių, mes iš
vykome namo.

Linksmų Kalėdų ir Laimin
giausių Naujų Metų linkime 
draugams ir kostumeriams

JOE BARTAŠIUS
TAVERN

2427 — 52nd St.
KENOSHA, WIS.I

 Linksmų Kalėdų ir Laimin-į 
gų Naujų Metų linkime S 

visiems draugams ir 
kostumeriams! !

C. ir M. Piasecki jGRABORIUS |

8 4124 — 7th Avė. 8
Tel. 4873 S

KENOSHA, WIS.

Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų visiems 

draugams ir kostumeriams!

RUBY TAVERN
“IŠ KALVARIJOS”

5535 -r 6th Avė.
KENOSHA, WIS.

I
 Linksmų Žiemoj Švenčių S 

Kalėdų ir Laimingų į 
Naujų Metų lirjkiu S

visiems Draugams S

ir Kostumeriams B

JONAS RIŠKUS
TAVERN i

5601 — 24 Avenue 1 
KENOSHA, WIS. g

KAZ. MARŽEIKO
TAVERN 

4701 — 8th Avė. 
KENOSHA, WIS.

duoda pečius. Yra dar ir kito
kių biznierių’.' Tokiu budu be
veik visais atvejais mums ga
lėtų lietuviai patarnauti, Jeigu 
tarp musų butų didesnė vieny
be. Jei ko mums trūksta, tai 
tik profesionalų, o ypač dakta
ro ir dentisto.

Šiaip ar taip, o mes vis dėl
to turėtuiriem remti savo biz
nierius. Kada mes remsime sa
vo biznierius, tai jie rems ir 
musų parengimus.

Kalbėdamas apie biznierius, 
turiu pasakyti, jog p. V. Schla- 
geris kelia savo biznį į naują 
vietą. Būtent, į 2225 — 63rd 
St. Keliasi į naują vietą ir p. 
K. Varnis. Jo naujos 
vietos adresas toks: 1700—52 
S^. Abu jie yra seni ir geri 
naujieniečiai.

Pagaliau buvo pristatytas 
kalbėti J. Radavičius, naujai iš
rinktas kuopos pirmininkas. Jfs 
pareiškė tą nuomonę, kad se
niams jau ateina laikas pasi
traukti ir užleisti vietas jau
nesniems, — tegul jie stoja 
prie vadovybės vairo.

Po to Kaz. Brazevičius dar 
paaiškino, kodėl Susivienijimui 
yra geriau priklausyti, nekaip 
šiaip sau apdraudos kompani
jai. Pavyzdžiui, sakė jis, aš esu 
apsidraudęs Susivienijime 1,000 
dol. pomirtinės ir dvylikai dol. 
per savaitę ligos pašalpai. Prie
du dar gaunu “Tėvynę.” Ir už 
visą tai per metus moku $34.24. 
Jei Wisconsin kompanijoje no
rėčiau apsidrausti vienam'tūks
tančiui dolerių pomirtinės, tai 
man per metus atsieitų $54.57.

šia proga noriu pranešti vi
siems kenoshiečiams, jog aš 
mielai patarpininkausiu tiems, 
kurie nori užsirašyti “Naujie
nas” arba “Keleivį.” Galite 
kreiptis tiesiai j dirbtuvę—7022' 
Sheridan Rd. O jei nepatogu,- 
tai telef onuokite j namus: 
2-1387. Reikalui esant aš galiu' 
ateiti ir į jūsų namus.

Beje, SLA 212 kuopos va
karienės rengimo komisija, su
sidedanti iš C. K. Braze, F.j 
Jankauskd ir A. Kvedaro taria 
širdingą ačiū visiems vakarie-v 
nes dalyviams, gaspadinėms ir 
visiems kitiems, kurie šiokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie pa-, 
rengimo. i

Linksmų Kalėdų ir Laimin 
gų Naujų Metų visiems 

Kenosha Lietuviams!

German American 
Home

1715 — 52nd St 
KENOSHA, WIS.

S? Linksmų Kalėdų! ' &
Linkime Visiems Draugams ir ||

S Kostumeriams

GREEN MILE BREAD 
g BAKERS g
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these unusual affairs

Courier

camė to witness the first of

eminent
Romeo and Juliet-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
and wishes are in Linkime Visiems Savo Draugams ir

Kostumeriams
Beware of the Bathtub

Also, allow me to. extend an

M. P. JOVARAUSKAS J. P. BERTULIS

Roosevelt Furniture Co., Ine
2310 West RoOsevelt Road

CHICAGO, ILL.Phone SEEley 8760

and 
who

The display of popular art was 
one of magnitude, having re-

My Kingdom for a Woman 
Beware of the Bathtub

Greetings and 
Congrats!

have 
man-

Festival and Cultural Days 
have been employed in the past 
for bringing into contact with 
the Lithuanians, cultural orga- 
nizatioris of other nationalities, 
making for a better understand' 
ing between these people. A 
festival of this type called 
Lithuanian Day, will be held on

we celebrate the 
Holidays—Ghrist-

they found 
dinner awaiting 

a dinner so bounteous

By observing these simple 
precautions you may take your 
bath and yet live.

from slippery 
floors, glossy tubs, wet banda 
and feet and soap on the bot-

social 
servin 
lunch and 
the ways of the Lithuanians

This year’s officers 
Lithuanian Youth Sdciety, 
Vytautas Beliajus — 
Albin Ažukas — 
Birute Kremianis — 
Mrs. Nancy Munarin 
Hellen Dambras-Juška — Of- 
ficer-pro-temps; John Munarin 
—Sargeant - at - arms, and Al- 
phonse Baldauskas who is in 
charge of the L. Y. S. Courier, 
a column of the sodiety ap- 
pearing in the Naujienos.

of the 
are 

President; 
Vice-pres.; 
Secretary; 
— Treas.;

of causing death, be- 
highly dangerous 

moisture. Handling an 
light chain or switch 

wet, or with

However,. . let’s , proceed to 
the meeting; or, rather, let’s 
already look forward to the 
next meeting wheh the f dilo w- 
ing fair: ohes shall be installed 
ihto their respective offices:
Officers for 1937

Marie Slaters mušt 
had the bęst .eampaign

Hearty Greetings!
Likevvise to ihe rešt of the 

K R’s, and, į;o our public as 
well aš to NAUJIENOS, it is 
our great pleasure to extend 
hearty greetings, ' Greetings, 
GREETINGS on this joyous 
occasion of Christmas and 
New Year!

Cold weather, slippery 
streets, skidding autos or bump- 
ing trains do not stop the K 
R’s from' “goin’ about' their 
btfsiness”. . , .

In spite of the Aveather, 
they» were present at Bernice 
Malela’s ' home ’ in Waukegan 
on Sunday, December 6, . to 
elect officers for 1937. . Arriv- 
ing at; 1:00 P. M 
a bounteous 
them 
and tasty that vvords fail to 
express our appreciation there-

COAST GUARDSMEN ENTERTAIN BOYS—CAPT. 
W. C. Bethea of the eutter Rush explaining operation 
of gun to underprivileged boys who were guests , at 
Christmas • dinner.

burns and scalds from mista- 
kenly turning on the hot wa- 
ter, from stepping on sizzling 
heaters or oil stovės, from 
backing against hot radiators 
or steam pipes. Electrocution 
also takes its toli. For the or- 
dinary house cuTrent, always 
capable 
comes 
through 
electric 
with the body 
part of it in water is flirting 
with death by electrocution.

If you insist upon your bath 
and yet want to escape ufihurt, 
observe the follovving com- 
monsense rules: To prevent 
falls, safeguard your tub or 
shower with vacuum grip rub- 
ber mats, and provide sub- 
stantial, convenierit handholds. 
Then dont’ go roller-skating 
on a bar of soap įn the bot
iem of the tub. Keep the hot 
water faucets in good • repair; 
tęst the water before getting 
into it; never leave a small 
child in the bathroom by him- 
self. Safeguard electric lights 
with porcelain, get rid of the 
brass pull-chain, and have no 
electric switch within arm’s 
reach of the bath tub or wash 
basin.

H LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ || 

į * JONAS VILIMAS g 
Įjg (CONTRAGTOR & MUILDER) ŠĮ
^6827 So. Maplewood Avė. Tel. Prospect 1885

My Kingdom for a Woman
My kingdom for a woman

Do you know that you of- 
ten play hide-and-seek with 
death when you take yotfr 
bath? For in 1985 ,100,000 
Americans were killed or in- 
jured in the bathroom. So se- 
rious are those injuries that 
on an average each one dis- 
abled the vietim for three 
•weeks, and cost him $128, ac- 
cording to Louis F. Dublin, 
statistician for the Metropoli
tan Life Insurance company.

Stepping under the shower, 
a 67-yeared banker in New 
York by mistake turned on 
the hot faUcet, was knocked 
over by the scalding spray, and 
died from his injuries. The 
wife of a college professor in 
Chattanooga started to take a 
hot bath just before going tp 
bed. When she reached out to 
tum off an electric - kęater, 
used to warm the bathroom, 
she was eleetroeuted in the 
tub, where her maid eventually 
found her with the štili con- 
neeted heater against the dead 
vvoman’s body. To answer the 
telephone, a Chicago mother 
left the baby she was bathing 
in the care of a 5-yeared 
daughter, who turned on the 
5vater and drowned the infant.

* The chief causes of inju
ries and death in bathrooms,

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime ’ Visiems Sabo ’ 

Draugams ir Pacijentams 

DR. J. MOCKUS 
DENTISTAS

3401 So. Halsted St. 
Phone Yąrds 3557

rehearsal host, whose quar- 
ters we’ve used without 
charge for several. years;

to “Naujienos”, the editor, 
Mr. P. Grigaitis, and the staff 
:*or space, aid in undertakings 
and moral support;

to Nora Gugis, friend 
chum of all music lovers 
try to accomplish;

to Georgie Stephens and his 
musicians, always on the job 
whenever “Pirmyn” callš upon 
them for aid;

to the men of the Chicago 
Men’s Chorus for manning the 
bar and box Office at all our 
funetions;

to “Naujos Gadynes” cho
rus for sincere moral and ma~ 
terial support of < all our un- 
dertakingš;

to “Birute” our friendly ri- 
val, and director Mr. J. By- 
anskas for keeping us on the 
alert;

to our numerous friends in 
Chicago and elsėwhere who 
fili our halls and gi ve courage 
to march forward and under- 
take tasks ; with the assurancę 
that “Pirmyn” wilb not‘be let 
down,

A Merry ‘ Christams to you 
all!! “PIRMYN”

During the three brief years 
of its eXistence, the Lithuanian 
Youth Society has attached to 
itself the respect of eve^yone 
who has had some contact 
with the organization or who 
merely knows of the society’s 
existence, because of the many 
creditable achievments for 
which has been responsible. 
Organized by Vytautas Belia
jus, who has been the leader of 
the Society during the entire 
three years of its life, (the Soc- 
iesty has had for its purpose 
the fostering of an interest in 
Lithuanian culture among the 
descendants of Lithuanians in 
America, and the dissemination 
of Information concerning, the 
little-known Lithuanians among 
those of other nationalities. In 
keeping with this purpose, the 
Society has sponsored Severai 
exhibits of Lithuanian popular 
and fine arts, the mos t recęnt 
of which had its showing dur
ing the month of May of ithis 
year at the galleries of the 
Mandel Brothers Department 
Store. This particular exhibit 
was one of great success. 
Counted by many the finest 
exhibit of its kind ever to be 
eondueted in (thę States, it had 
iii the fine arts division works 

uanian 
sculptor, Petras Rimša, the dis- 
tiilguished painter, Šimonis, and 
the works of lesser known 
Lithuanian artists both from 
Lithuania, and from the States.

Tomorrow 
Holiday of 
mas.

Greetings 
order.

Few of those that will read 
these words will assert there 
is a Santa Cląus, a kindly old 
gent who at Christmastime 
filis stocking to reward all 
deeds well done.

Būt the old philosopher will 
claim that there is a Santa 
and that he is embodied in 
words.

“Goodwill towards Men”
We, of “Pirmyn”, have known 

much of good-will from our 
fellowmen. There have been 
many Santa Gausės who day 
in and day out have remem- 
bered us. Their generosity has 
made possible the existence of 
the chorufe thru more tllan a 
quarter of a century.

To them we extend our deep- 
est gratitude and wishes for 
a holiday full of joy and hap- 
piness. May the coming year 
bring all that the milestpne 
now drawing to a elose has 
denied them.

There are many to whom we 
send our wishes:

to the members who devote 
their tinie to loyally serve in 
the ranks of “Pirmyn” with. 
no other reward būt that of 
salisfaCtion over a job done 
to the best of their abjlity;

to our director, Charles Ste
phens, our guiding spirit;

to the stars drawn from oųt- 
side the ranks of the chorus, 
and shining bright in many of 
our stage presentations and 
concerts; to Mrs. Stephens, the 
star of them all; .

to sponsorš, who earn their 
title at the expense of ten 
dollars a year;

to Walter Neffas, our. good

dom for a woman” • was his 
mature, deliberate choice when 
the throne was renounced was 
the mightiest of today’s world, 
probably the mightiest that the 
world has even seen. For the 
British Empire with its nearly 
400,000,000 people includes men 
and women of the world’s 
chief races—yVhite and black, 
red and yellow, with brown 
thrown in for good measure.

Will the historian a century 
hence t find that by giving up 
his throne for the woman he 
loved, Edward did the thing 
Ihat mos t sūrely sent his name 
ringing down the corridors 
of time? Mark Anthony is re- 
membered not \ because he 
fought Octavius at Actitfm, 
"būt because he gavę up half 
the world for Cleopatra. The 
average Citizen, who doesn’t 
know that Abelard was a great 
medieval scholar, recalls Abel
ard and Heloise as the great 
lovers of the Middle Ages. 
Casanova and Lady Hamilton, 
Josephine and D’Annunzio, and 
the two most romantic figures 
of fietion- 
love won for them all a seat 
among the immortal.

“Le Roi et Madame Cinderel- 
la” in opera, “The King and 
the Commoner” in drama, and 
“The Grand Monarch and the 
Simpson Siren” in fietion— 
will they grip the imagination 
of millions a century hence?

If the likęs and dislikes of 
the public is the šame one 
hundred years from now as 
ours is today, then Edwards 
tossing aside the crown of the 
world’s mightiest kingdom for 
a woman wrote his name im- 
perishably on the scroll of 
time.

1400 North and 5200 West, 
where various national groups 
will gather to become acąuint- 
ed with the young Lithuanian 
generation. The evening’s pro- 
gram will consist of swiming, 

,nd folk dancing, the 
Lithuanian plate 
juuidainting with

ager of all, for she won the j 
presidency election. And we 
are sure that she will prove; 
herself an efficient as well ašį 
a charming Madame Chair- 
man! Now that we come to; 
thmk of it, we are surprised j 
that we didn’t tlįįink of elect-į 
ing her before. *

Christine Pilkis<įwas acclaim-i 
ed as Vice-Prdįsident. She 
shall have to see^ that all so
čiai committees do their work.i 
(If I were on a cdmmittee I; 
think I’d purposely “fall< 
down on the job” just to have; 
Chris phone and scold me in 
her smiling way.)

Lucy Sadauskas was unani- 
mously reelected Secretary. 
Not only her accurate record- 
ing of the minutes būt also; 
her varied and; interesting no- 
tices had paved the way to her 
positive reelectiori. .

Anne Kairis again takes 
possešsion of the Treasurer’s 
books, after a year or two of 
ręst. Her systematic ' bookJ 
keeping in the past is štili re- 
memberėd. So, I say, I do, 
congratulations to ye all! Good 
wishes for a successful 1937. 
Friendly greetings of the SeaJ 
son.

darice on February :>6, 1^7. Is 
it a dale?

K R Nevvsy.

The Society has ptiblished a 
literary magazine, the “Furrow 
which has given to Įiterary- 
minded American - Lithuanian 
youth the opportunity to pres
ent their works to the reading 
public. As with the art exhi- 
bits, so U was in this case also 
a pioneering achievement. In 
addition to the “Furrow,” the 
Society has maintained in Nau
jienos an Ehglish page as ari 
added means for literary ex- 
pressioh.

Representing the Lithuanians 
of Chicago, the Youth Society 
has always taken a very. active 
part in all fėstivals and cul- 
tural programa which occur in 
the City. The Society’s costum- 
ed folk-dance group, one of the 
finest in the city, is already 
well known through its many 
appearances at which it alivays 
enjoyed acclaim. '

The otitstariding event was 
the participation of>the group 
in the first Chiėago-land Folk 
Dance Festival, sponsored by 
the Chicago Park District and 
held at Soldier Field on Labo r 
Day of 1936. 76 young people 
of both sexes took part to pres
ent a gay and imposing pieture įj|

Naujienos
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LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

i §imtą kartų 
metonos ar jo 

Skaįtytojąs

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų i 
Laimingų Naujų Metų Visiems 

Prąugams jr Kostumeriams -

Jėzaus įpĮųiųs idęąlųs. Pri
mena, ’ ' .1
Įėję, kad gyveno vargo gy-

įkainuojamos ybrangenybė^ 
Kalėdų dienos dovana.

—Valeria

rialę gyvenimo realybę.
Jaustis ir dalintis su žmo

nija geradėjingais norais, 
meile ir malonumais yra ne-

Lai Kalėdų dainų aidai skam
ba Muzikos žinių skaitytojų šir
dyse per ištisus metus!

—N ura Grigiene, 
Muzikos Žinių vedėja

Linki Visiems Kostumeriams ir 

Pažįstamiems

Įsigilinus į Kalėdų iškil
mingų prasmę, randi, kad ši 
šventė turi daug reikšmės. 
Kalėdų dvasia simbolizuoja 
aukąčiausį laipsnį gyvenimo 
mokyklos. Tos šventės svar
bų sudaro ne vien pokilįai, 
linkėjimai, apsimainymas 
dovanomis. Tai yra tik pa
laikymas senų įpročių ir 
tradicijų. Kalėdų dieną pri
meną mums apie gimimą 
Jėzą’us Kristaus.

Skurdžiai Kūdikis gimė ir 
skųrdžįąi gyveno, bet vėliau 
jo gyvenimas ir darbai pa
sidarė giliausios reikšmės, 
vadovaujantis istorijos. įvy-

Tąipgi šįuomi laiškeliu 
linkių daug daug geros ląį- 
mės ir sveikatos visiems 
“Nąujįepų^ redaktoriams ir 
leidėjams - darbininkams, o 
daugiausiai laimės įr pago- 
daflėą tiepąs koresponden
tams iš Įąetųvos, kurie mus 
amerikiečius taip gausiui 
infqrmųoją ir .ąūpązin^iiią 
sų musų broliu ir sesučių 
gyvenimu Lietuvoje.

Gaila, kad nei vieno, iš jų 
nepažįstų. O gal ir pažįstų, 
tik jie po raštais vartoja 
slapyvardžius. Mat, Lietu
vos cariška diktatorišką 
Smetonos valdžia. Tik Sme
toną jvįęnąs laisvai gyveną 
ir rašo, o kiti turi dėti sla
pyvardžius pp sąvo raštais, 
nors jįę yr 
vertesni už £ 
tarnų rastųs. Skaitytojus 
nežino, kas reiškia tas brąn- 
gias ir vaizdingas mintis, 
kurios apima ir kutena jo

M. Kąręiąuskąs.

AMERIKOS PRĘZIDĮENiTO REZIDENCIJA WASfl- 
ingtpne, pasipuošusi Kąlėdoms. Prie durų visur stovi Ka
lėdų Ėgląitės," o languose pakabinti įvairiaspalvių šviesų 
vainikas

Fort Dearborn Beer Distribiitors
912 W. 35tji St. TeL Boųlevąrd ($41

Kalėdų giesmės (Carpls)
Senovės pavasario ir kitos 

pagonių giesipės, kurios buvo 
gjedamos per anyžius ir sutei
kia tokią žavėjąpčią cįirvą stu
dijoms, buvo pirmtakunai visų 
Kalėdų giesmių. ToUėl, kaįpp 
pagelbą supratiipąi ir įvertini
mui įpusų giežių (cąrols), tu
rime patėmyti du\ reikšmingus 
faktus. Pirma, šiose dainose se
noviniai žmonės neskirdavo 
tarp švento ir svietiško; tokia 
demarkacija nepasirodė iki Re
formacijos laikų. Antja, krikš
čionys natūraliai tvėrė savo 
naujus papročius ir kure muzi
ką ant pamatų jų pirmesnių ti
kybų, ir todėl pirmosios Kąįėdų 
dainos, skirtingai nuo giesmių, 
yra įvairios budu ir naudojimu. 
Jos gali būti istoriškos, apipa- 
sakojančios, maldingos, pasa
kiškos arba sveikinimo dainos.

. ' ’ 1 " • r

Kaip ir liaudies dainos, jos yra 
didžiumoj tradicinės paeigos ir 
sukurtos pačių žmonių.

Nors Kalėdų 'damos yrą žino
mos nuo krikščionybės pra
džios, tačiau žodis\‘carol,” kai
po vardas, nebuvo atneštas į 
Angliją iki 1066 metų. Jis .pa
eina nuo graikiško “choros,” 
nuo kurio mes taipgi turime sa
vo žodžius “choir”, chorus” ir 
“chorale.” Įdomu patėmyti, kad 
nežiūrint kaip jas vadino — 
“carpls” visuomet buvo links
mos dainos.

Visos šalys ir amžiai yra su-

LINKSMŲ KALĖDŲ įSį

niam dideliam ‘ paveldėjimui* šių 
dainų.

Frąncija suteikė dąųg gies
mių įvairaus ppbųdzip ir turi 
didžįąusią rinkinį' Kalėdinių 
‘‘nąęįs’’ — didesųj ųž visas ki
tas pąąąąlįp tautas.

“Kpjęųdąs” Rusijos ir Lenki
jos ąį^kįai pąro^p prieątąlišką ir 
čigonišką įtakų. į

Vakjptiją, kąri ąprupjnp Ho- 
ląndiją ir Jqtaą šąlis Kalėdų 
dainomis, .yra ląbąi turtįągą 
šiup ątyejų. Bącji ir Hąųįel, du 
Vokietijos ąiu^įRps (ĮĮdvyriąi, 
davė pąsaąįiųi oratorijas, kų-i 
rios įinksmins ir jnspirųps Lu-; 
sįmas gentkartes visam pasau-

L1NKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
ŠVENČIŲ VISIEMS

TED’S TAVERN 
MASILIONIAI Savininkai 
919 Weąt 35th Street

žnąonės buvo taip entuzia/tiški, 
jogei po atkartotino dainavimo 
Šių dainų per visą naktį, jie vis 
dar linksmai dainavo jas sugry- 
žę namo dienai auštant.

Martinas LutheFis, su kitais 
lųinykais, (iąinuoĮjayo “cąrols” 
gatvėse Kalėdų išvakarėse.

Taip vadinami nakties gies
mininkai gatvėse giedodavo jau 
nup vitĮurąmžių, kupmet jie pa
ėmę vardą “sargo,” per naktį 
giedodavo valandas ir “viskas 
gerai,” užbaigdami jas jų pačių 
išmislytomis eilėmis. Laikotar
pį' kelių savaičių prieš Kalėdąs 
būriai vyrų, kurie taipgi vadin
davosi “sargai,” giedodavo 
giesmes prie namų, šis papro
tys gyvęųp ir pęr šimtmečius 
pasaulį pažadindavo su “ca- 
rols”.

Turbut populiariškiausios Ka
lėdų giesmių yra šios: “TyĮį 
Naktis” Gruberio muzika; Han 
del’io parašyta “Linksmybė pa
sauliui“ ir “Adeste Fideles,” 
septynįplikto šimtmečio lotyniŠH 
ką gieąrpė. Kartas nuo kartą 
girdirpe “O Tannenbaum,” sų; 
melodiją pritaikyta nuo mums 
gerai pažystamos dainos 
ryląnd, my Maryland.”

Bet ką jie dainuoja, tai vi
sai ųesvąrbų, bile tik mes gir
dime juos nakties tylumoj ar 
ęlįenos šviesoj, nes be muzikos 
Kalėdps bųtų liūdnos šventės.

Pirmi rekordai Kalėdų “ęa- 
rols” dainavimo gatvėse buvo 
1224 metuose, kuomet Franciš-. 
kus iš Assisi surengė perstaty
mą gimimo Greccioje, ka(ląngi 
žmonės visiškai nesųprątp baž
nyčioje vartoj amps lotyųisįkps 
kalbos. Jis petiĮc išąiokipo vy
rus ir moteris ir turėjo šiaudų 
ir gyvų galvijų, kad padėti gy- 
vąm vaizdui šios dramos, bet 
jis pats ir kiti minykai daina
vo dainas, specialiai šiam įvy
kiui parašytas žmonėms suprąn 
tąma ka^a> Yrą sakoma, kąęį širdį

Su šiuomi laiškeliu prįd 
siunčiu du dolerius ir pra- 
sau patalpinti “Naujienose” 
Įnąpo linkėjimu^ 'draugams 
jr kostumeriams Kajėdų 
žįęmpč Švenčių r

Tąipgi šįųo.nri

Įjjį LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ g| 

jįjį Visiems Musų Lietuviams Kostumeriams įįį 

I RALP1FS TAVERN i 
Sg RALPH PUSLIS 'ŠĮ
ĮS WINES, LIQUORS & THE BEST BEER IN T0WN ®
a 2553 W. St. Phpnę Prospect 7045 g.
•S CHICAGO, ILL. g.

“Muzika yra pirmutinė, ne
kalčiausia ir pasekmingiausia 
viąų įnstrųpftpątų morąįės In
strukcijos.”

John Ryškių.

šaulį sąvo idealizuotų sap- Įędoms ,prįąįą|,tinus,. prisi-
nų. ; menam paskutinę vakarienę

Kalėdos primena iriums ir prikalimą prįe kryžiaus-
J į: kalėdų dįęną įvęrtinąm įr

kad jis gimė staine- branginam Jėzaus idealus.
Kalėdos suartina žmoniją 
arčiau. Atmosfera pasidaro

ĄMEĘIKONIŠKĮ įr importuoti gėrimai

4119 So. Ashland Ayenue
Telefojias Boulevard 1219 :■

Kai kurie žiuri į Kristų 
kaipo Dievo sūnų; kai ku
rie — kaipo mirtiną esybę, 
žmęgų; kai kurie tvirtina, 
kad Jėzus yra tiktai pada
vimų — mitų kūrinys. Ji
sai aiškino ir platino moks
lą, kuris per virš du tūks
tančius metų paliko neišdil
domas. Protavo, savo išmin
timi mokino žmoniją gyve
nimo, teisybės^ meiles, tole
rancijos, doros valios, kant
rumo, taikos ir ramumo. Jis venimą, ir užmokėjo gyvy 
norėjo tverti žmonijai, pa- be už savo idealus. Visi, Ka-rkilnesnė. Pamirštame mate



GyvųjųIšbrauktas
PRAEITIES ATSIMINIMUI

ŠVIEŽIOS MĖSOS

FILOMENA NEZELSKIENĖ

kad

tu esi?”

Surinko

V. BRIEDISžinai ka aš manauBILL’S TAVERN

LINKSMŲ KALĖDŲ

Miškas.

Tel. Hemlock 8400

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams

O ką? 
Skylę,.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems Linki

A. Lapenas, S. Krukas, D. Šimaitis, 
J. Nakrošis, J. A. Krukas, M. Kežas

suprato kas 
šeimininkė 

bet apie jo

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Visiems Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Metų 
Širdingai Linki Siuvėjas

laikraštis rašo, 
užmuštas!”

sų namo kaminas reikės grei 
tai valyti.

HAPPY HOUR TAVERN
MRS. STELLA SHURNAS, Savininkė

2906 So. Union Avenue

WILLIAM A. LEWIS
4716 So. Ashland Avė 

RŪBAI ANT KREDITO

Paklydęs: Aš ieškau Lincol- 
no.

Praeivis: Ir kaip tamsta ma
nai jį rasti?

Paklydęs: Aš turiu jo Get- 
tysburgo ddrešą.

Vaikinas: Ar tu meluoji kie
kvienam vaikinui, kurį sutin-

Plonas: Ar tu girdėjai, kaip 
baisiai išgazdintas tapo Vincas 
savo vestuvių dieną?

Ilgas: Taip, girdėjau, bet aš 
vestuvėse nebuvau ir jos ne
mačiau.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Draugams ir Kostumeriams

ne jis 
bet draugas, Kazimieras Mo- 
tekaitis.

Taigi, Jonui teko netik' per
gyventi išgąstį ir gailestį dėl 
draugo mirties, bet susilaukė 
to, kad buvo išbrauktas iš gy
vųjų tarpo. O vėliau jam pri
siėjo daug triūso ir pastangų 
padėti kad vėl įsiprašyti į gy
vuosius.

Vincas: Aš turiu maišą rie
šutų ir bonką degtinės tėvui.

Maikis: O kam tie riešutai?
Vincas: Kad tėvą ištroškusį 

padaryti.

Nusiminę šeimininkė ir “už
muštojo” brolis išvyko namo. 
Kelyje jie tarėsi apie šerme
nis, apie grabą ir kokius do
kumentus jis paliko. Policija 
norėjo žinoti prie kokių drau- 
gijų velionis priklausė, kut dir-

Kaip privačio žmogaus gyvenime, taip 
ir prekybos vedime, turėjimas daug nuo
širdžių draugų yra didžiausias turtas. 
Tokio turto savininkė yra ši Amerikos 
Lietuvių Bendrovė.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams ir Kostumeriams

2119 So. Halsted St
Tel. Canal 1376

Peoples Rakandų Bendrovės Krautuvių 
darbininkai, direktoriai .
džiaugiasi proga sveikinti jus visas ir 
visus, malonus prieteliai ir rėmėjai su 
Kalėdų šventėm. Linkime jums, viso to 
ko jų? pageidaujate savo gyvenime. 
Reiškiame gilią, padėką už paramų mu
sų darbų, kuriuos mes veikiame pagal 
musų išgales dėl labo visuomenės.

Apžėlęs: Kad gi Vinco pati ir 
baisiai išgązdintas tapo Vincas 
eina iš darbo, ji duoda jam 
peklos. Ir višPsSiko, kad jis ve
dęs ją dėl pinigų...

Plikas: Taip, suprantama — 
argi tu nežinai, kad pinigai 
šneka? j;

Mergina: Ne, tik tau vienam.
V. FAIZAį

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Lietuviams

Petras: Jonai, o ką tu manai 
apie vedybas?

Jonas: Aš1’manau, kad reikia 
vesti gražią ir kvailą. Gražią 
reikia vesti, kad aš galėčiau ją 
mylėti, o kvailą — kad mane 
ji mylėtų.

Vaikas 
motina?

Motina
. Vaikas: Aš manau, gerai kad 

Santa Claps yra storas, ba mu-

EI, TAI PATS NETIKI, KAD YRA KALĖDŲ DIEDU 
kas? 'Pagyvensi—pamatysi! “N”-Acme

Motina: Pakabink savo pan- 
čiakas, kad Santa Claus galėtų 
ką nors įdėti į jas.

Vaikas
pančiakoj

Motina
Vaikas

|
)t|| 
Linkiu Linksmų Žiemos, Q 
Švenčių Kalėdų ir Laimin- S 
gų Naujų Metų Visiems | 
Draugams ir

* Kostumeriams

Michael Barber Shopį 
207 W. 51st Street S 

M. KARCAUSKAS

5749 So. Whipple St. 9

Taip begalvodami ir besitar
dami apie laidotuves nei nepa
juto kaip atsirado prie namų 
durų. Jos buvo užrakintos ir 
niekas kitas, kaip tik šeimi
ninkė negalėjo įeiti vidun. Ji 
turėjo raktą.

Šeimininkė ir brolis įėjo vi
dun. Kaip jie nustebo pama
tę “užmuštąjį” bevaikščiojau- 
tį ir besirausinėjantį per tas 
pačias dėžes, per kurias jie du 
rengėsi pereiti. Šeimininkė, ma
nydama, kad vaidenasi, išbė
go laukan šaukdama ,gvoltu. 
Brolis irgi atšoko prie durų, 
nežinodamas ar bėgti ar ką 
daryti? Susigriebęs, klausė, 
“Jonai, Jonai ar tai tu ar ta
vo dvasia?”

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. Phone Lafayette 5330

Dalykas buvo štai koks. Jo
nas ir jo draugas Motekaitis 
su kuriuom netik 
name kambaryje, 
no j lovoj gulėjo, 
ėjo darbo ieškoti

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Musų Kostumeriams įfį

MIDWEST MEAT MARKET į
AND GROCERY i

JOHN LAUDONT, Savininkas 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

H 3441 So. Morgan Street ®

Jonas: čia yra kaklaraišis 
tau kaipo Kalėdų dovana.

Jurgis: Bet tai yra tas pats 
kaklaraišis, kurį aš daviau tau 
pernai. ,

Jonas: O aš maniau, kad tu 
jo nebepažinsi. .

reporteriai. Rezultatas buvo 
tas, kad gatvėse netrukus pa
sirodė “ekstra” laikraščiai, kad 
Jonas šimbelis, gyvenąs adre
su', 3229 South Halsted Street 
žuvo po traukiniu.

“Užmuštojo” brolis pasipirko 
laikraštį, žiurėjo ir netikėjo. 
Jo brolis užmuštas! Gailesčio 
ir išgąsčio apimtas, jis nusku
bėjo į brolio namus. Įpuolęs 
vidun, šaukdamas klausė šei
mininkės, “Kur Jonas?”

Šeimininkė atsakė, kad ne
žino. Po pusryčių išėjo pasi
vaikščioti.

“žiūrėk, ką 
Sako, kad jis

Apsiašaroję, 
nubėgo į lavoninę. Apžiūrėję 
lavoną, įsitikino, kad tai tik-

gyveno vie- 
bet ir vie
tą rytą iš- 
Kelyje už

ėjo platų gelžkelio bėgių tin
sią. Ten buvo daug traukinių, 
daug lokomotyvų manėvravo. 
Beeidami skersai bėgės, jie pa
puolė tarp dviejų traukinių. 
Bebėgdamas nuo jų, Motekai
tis lindo po ratais garvežio, ku<- 
ris atėjo iš užpakalio. Mote
kaitis su savim vos nenutem
pė ir Jono. Bet traukinys juos 
perskyrė ir sustojo tik už ko
kios mylios.

Traukinio darbininkai Joną 
suėmė. Jis nutirpo. Nejaugi jie 
mano, kad jis nužudė savo 
draugą? Jis buvo taip susi
maišęs, baimės apimtas, kad 
kamantinėj amas, negalėjo su
prasti klausimų ir į juos tiks
liai atsakyti. Kai klausė už
muštojo pavardės, tai Jonas 
padavė savo. Reporteriai, ku
rie klausėsi tardymo, taip ir 
parašė kaip Jonas pasakojo.

Išklausinėjusi, policija jį pa- 
liuosavo. Parėjęs namo ir ra
dęs duris užrakintas, Jonas įsi
gavo vidun per langelį virš du-

Kalėdų Pasveikinimas 
ir Padėka

STANKŪNAS
PHpTOGRAPHER

3315 So. Halsted ^St
Tel. Yards 1546

Rašo MIŠKAS
Lašinėlis buvo sudėtas 

rmyn” 25 metų su- 
paminėjimo proga, 

nenumatytų kliūčių

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Švenčių 
Visiems Mano Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems.
Taipgi neužmirštu ir Priešams, Linkiu

K. LAUCIUS
CUSTOM TAILOR

*3317 So. Lituanica Avenue

Choro “i 
kaktuvių 
Bet dėl 
nebuvo leipta jam pasirodyti, 

šio rašinėlio “herojus” yra 
vienas iš pirmųjų choro na
rių. Kiekvieną kartą jį pama
tau, man prisimena keistas in
cidentas, įvykęs apie 20 metų 
tam atgal.

Vieną dieną pasklido žinia, 
kad musų herojus buvo už
muštas traukinio, prie Jeffer- 
son, 15-tos ir 16-tos gatvių. 
Jo kūnas buvęs nugabentas į 
apskričio lavoninę. Iš ten vi
sas reikalas pateko į policijos 
rankas. Pasisuko ir laikraščių rai buvo brolis

Jonas iš pradžių neatkreipė 
domės į atėjusius šeimininkę 
ir brolį. Bet išgirdęs triukš
mą, pažiurėjo į juos, nesupras
damas kas pasidarė ir ko jie 
taip išsigando.

Nesulaukdamas atsakymo, 
brolis vėl klausė, “Jonai, pa
sakyk, kas tu esi?”

“Na, ką, ar nepažįsti 
klausi ?” atsiliepė Jonas.

“Jonai, juk tu traukinio už
muštas ? Mudu su šeimininke 
(Įabar ką tik apžiūrėjom tavo 
kūną. Sakyk, kas

Tik dabar Jonas 
įvyko. Brolis ir 
kalbėjo ne apie jį, 
draugą. Jis pats tebebuvo nu
tirpęs nuo išgąsčio, kurį per 
gyveno trumpą laiką atgal.

Susigriebęs papasakojo bro 
liui, kad užmuštas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Giminėms, Draugams ir Pažįstamiems Linki

' BETRAS, JULIA,
' ALDONA ir VYTAUTAS

O GALSKIAI

MANUFAClUaiNG ’COMPANY

4179-83 Archer Avė,
Kampas Richmond St.

Tel. Lafayette 3171

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
/ u NUO

Monarch Wine and Liąuor Store
i J. GAUBAS, Sav.

3529 So. Halsted St.
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