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2,000,000 neteko darbo 
per keturius mėnesius

Dar milionas ar du gali netekti darbo iki 
vasario mėnesio. Vasario mėnesį numa
toma tarp 11,000,000 ir 12,000,000 bedarbių

Paskiros valstijos, daugiau-

WASHINGTON, D. C., gruo-f ‘ Biznio atslūgimas skaudžiau- 
džio 23. — Works Progress , šia užgavo šias pagrindines 
Administration įteikė raportą pramones: plieną, tekstilę, če- 
adrriinistratoriui Harry'L. Hop-| verykų įmones, geležinkelius, 
kinsui. Raportas rodo, kad nuo automobilius ir kasyklas, 
rugsėjo mėnesio š. m. iki da
bartinio laiko 2,000,000 darbi
ninkų neteko darbo. Be to, ra- šia nukentėjusios dėl biznįp su
portas apskaičiuoja, kad iki sitraukimo. yra sekamos: Pėnn- 
vasario mėnesio 1 dienos 1938 sylvania, Michigan, Ohio, Wis- 
metų gali netekti darbo darconsin, West Virginia, Illinois, 
tarp 1,000,000 ir 2,000,000 dar- ’ * ~ ’* ’....................
bininkų. ’ ,

Remiantis Amerikos Darbo
Federacijos apskaičiavimu be
darbių kiekio, galima manyti,

abi Carolina valstijos ir Nau- 
jpsios Anglijos valstijos.

Kol kas tik maža dalis dar
bininkų, netekusių per pasku- 

jogei 3,000,000 ar 4,000,000 as-| tini uosius keturius mėnesius
menų teks įtraukti iki vasario darbo, prašo pašalpos. Pavyz- 
1 dienos į sąrašus tų, kuriem' džiui, darbo departamento
reikia pašalpos.. Viso tuomet skaitlinės rodo, kad spalio mė- 
susidarytų tarp 11,000,000 ir.nesį neteko darbo 570,000 dar- 
12,000,000 bedarbių, 
mėnesį ' šių metų,

Rugsėjo j bininkų, tuo gi laikotarpiu tik 
Amerikos 38,381 asmuo atsišaukė į val- 

Darbo Federacijos apskaičiavi- džią pagalbos. Jeigu darbai ne- 
bedarbių šalyje buvo 8,-'pagerės, tai pašalpos prašyto

jų skaičius, žinoma, didės.
mu, i 
200,000.

ITALAI VĖL SIUN
ČIAMI ISPANIJON

ROMA, Italija, gruodžio 23.
Fašistai rtrhtai“ Šuširupinę 

padėtimi Ispanijoje. Nors Ro
mos spaudoje paneigiama žinios 
apie Teruel ^puolimą, tačiau vi
sas raštų tonas liudija, kad 
juodmarškiniams Teruel puoli
mas yra tikrai skaudus įvykis.

Paskutinę savaitę keletas lai
vų su juodmarškių milicija ap
leido uostą Naples. Kiekvienas 
laivas išgabeno po 2,500 milici
ninkų. Valdžia painformavo, jo
gei milicininkai gabenama į ry
tų Afriką. Bet reiškiama abejo
nės, ar tie vyrai, vietoje Afri
kos, nepasieks Ispanijos. Nes ir Jisai pareiškė, 
praeityje Italijos vyriausybė Jėi prašymo naujo bylos nagrl- 
siuntė karius vis į Afriką, o il
gainiui jie pasirodydavo Ispani
joje.

Svarsto 36 nuteistų 
Illinois angliakasių 

prašymą
SPRINGFIELD, III., gruodžio 

23. — Savaite laiko atgal ft.de- 
rali džiurė rado kaltus 36 as
menis, daugumoje progresyvių 
angliakasių unijos narius, 
šium su smurto žygiais 
1935 metų savitarpėje 
kasių kovoje.

Visi *36 kaltinamieji
prašymą paskirti naują bylos 
nagrinėjimą. Praėjusį ketvirta
dienį teisėjas Briggle išklausė 
advokatų argumentus už ir 
prieš naują bylos nagrinėjimą.

kad sprendimą

ry- 
1932— 
anglia-

padavė

nėjimo paskelbs gruodžio 28 
diena.

Chicago, III., Penktadienis, (Gruodžio-December 24 d., 1937

Naujasis Amerikos Jungtinių ValstybĮų pasiuntinys Lietuvai Owen J. A. Noremas, įtei
kęs Valstybės Prezidentui Antanui Smętophi kredencialus. Šalia jo stovi protokolo direkto
rius įgaliot. minist. Girdvainis ir už jo J. A. V. karo atache maj. Guentheris. &
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Linksmų Žiemos Švenčių
Skaitytojams, Bendradarbiams, 'Gdrsintojamš, 
Draugams, Rėmėjams ir Visiems Geros Valios 
Lietuviams Linki A .
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AKTUI
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PENNSYLVANlJOS DARBO FEDERA 
CIJA PROTESTUOJA GREENO 

REIKALAVIMĄ
HARRISBURGTI, Pa., gruo

džio 23. — Wm. Green, Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, išsiuntinėjo FederacL 
jos organizacijoms reikalavi
mą pašalinti iš savo tarpe 
C.I.O. lokalus.

John A. Phillips, Pennsylva-

nia Darbo Federacijos prezi
dentas, pasiuntė laiškus valsti
jos 1,365 lokalams, raginda
mas juos prašyti Greeną at
šaukti įsakymą, nes Pennsyl- 
vanijos valstijoje trys ketvir
čiai organizuotų darbininkų, 
priklausančių Federacijai, yra 
C.I.O. lokalų nariai.

Jungtinių Valstijų 
maistas prastas

Traukinių nelaimėje 
sužeista 21 asmuo

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 23. — Valdžios ekonomis- 

! tai ketvirtadienį pareiškė, kad 
iš Visų J. Valstijų baltveidžių 
gyventojų; kurie nereikalauja 
valdžios pašalpos, tik 25 nuo
šimčiai šeimynų maitinasi tik
rai geru maistu. Antra vertus, 
daugiau nei dvideš’mt nuošim
čių baltveidžių šeimų maitinasi 
labai prastu maistu.

Jei visos miestų ( šeimynos 
maitintųsi pirmos rųšies mais-l 
tu, tai 33 nuošimčiais padidėtų 
pieno pramonė, 20 nucš mčių

PIIILADELPHIA, Pa., gruo
džio 23. — Netoli nuo Empu
ria, Pa., susidaužė ketvirtadie
nį du traukiniai, vienas kurių 
važiavo iš Buffalo į Philadel- 
phia, o kitas į vakarus. Nelai
mėje sužeista 18 pasažierių, du 
pečkūriai ir ekspreso pasiunti
nys. Visi sužeisti lengvai.

Nepajėgia užgesinti 
gaso gaisro

LOS ANGELES, Cal., gruo
džio 23. — Richfield Oil kom-

padidėtų vaisių ir daržovių ga- PanBa gręžė gaso šaltinį. Trc-
myba ir 15 nuošimčių kiaušinių 
suvartojimas.

Karo vadovybė kon
troliuos pramonę 

Kinijoje

J. Valstijos įteiks 
naują protestą 

japonams

Japonams įsakyta 
gerbti svetimšalių 

teises
TOKIO, Japonija, gruodžio 

23. — Japonų kariuomenės Ki- 
džio 23. — Jungt. Valstijų už- nįjoj komanduotojai paskuti- 
sienio reikalų sekretorius Cor-.nėmis dienomis gavo įsakymą 
dell Hull pranešė ketvirtadie-.jg Tokio nekliudyti svetimšalių 
nį, kad užsienio reikalų depar- interesų net tais atvejais, kai 
tamentas jau* turi pilną rapoj-- dėl to kinai ištruks iš japonų 
tą apie Panay laivo paskandi- rankų, šie paliepimai yra tie- 
nimą. Pasiremdamas visais da-^ioginė paseka Jungt. Valstijų 
viniais departanientas nuspren- jr Anglijos protestų ir garan- ,1=_ -J_______ _  •__ __j- I ... .. .

WASHINGTON, D. C., gruo-

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 23. — Stiprus 
žemės drebėjimas įvyko ketvir
tadienį Meksikoje, kaip 'inario- 
ma, 250 mylių atstumo j e nuo 
Meksikos Miesto.

Nacionalioje observatorijoje 
instrumentai sulaužyti ir me- 
tereologai nepajėgė nustatyti 
iš kurios pusės kirtis paėjo. 
Western Union ir Postai Tele- 
graph susisiekimas nutrauk
tas.

Pačiame Meksikos • Mieste 
šalygatviai sutruko, o namuo
se rakandai apvirto. Kai ku
rios biednuomenės lūšnos mie
sto pakraščiais sugriuvo. Du 
žmonės • Meksikos mieste už
mušti.

žemės drebėjimas įvyko 9:18 
valandą ryto. ■

Francuzijos parla
mentas paneigė de
šiniųjų reikalavimą

Fordai įsakyta paliauti kovojus darbininkų 
uniją

WASHINGTON, D. Č., gruo- of America, Ine.; nelaikyti dar- 
džro 23. — Nacionalė .Darbo 
Santykių Taryba ketvirtadienį 
paskelbė sprendimą, jogei For
do Motorų Kompanija yra nu
sikaltusi Wagnerio aktui, kurs 
pripažįsta dąrbminkams teisę 
organizuotis.

Taryba įsake Fordo kompani
jai priimti atgal 29 darbinin
kus, išvarytus iš darbo dėl jų 
unijinės veiklos.
/'Be to, taryba įsakė Fordui 
liautis ’persekiojus darbininkus 
dėl unijinės jų veiklos; paliauti 
įominavimą Ford Brotherhood

bo šnipų sistemos; nevaryti pro
pagandos prieš unijas; įdėti 
aiškiose vietose pranešimus, 
kad darbininkai gali įstoti į uni
ją, kurią pasirinko. )

Darbo Santykių Tarybos 
sprendimas paskelbta vos ke
lioms valandoms praslinkus po 
to, kai ketvirtadienį Dearbcrn 
policija areštavo 270 darbinin
kų dalinusių unijos1 literatūrą 
prie Fordo ęmonės vartų.

Fordo kompanija pareiškė ko
vosianti Tarybos sprendimą 
teismuose.

Mato reikalavimą 
trečio t ė r m i n o 
prez. Rooseveltui

Daug nelaimių dėl 
sniego pūgos Tur

kijoje

čiadienį šaltinis 
išsiveržė gasas. 
gasa's užsidegė 
$100,000 vertės 
tokių įrengimų, 
gina nuo 60,000,000 iki 70,000,- 
O0P- kubiškų pėdų gaso kas
dien.
T Kompanijos inžinieriai dina
mitu išsprogdino šaltinį, bet 
ugnies likviduoti nepajėgė.

eksplodavo ir 
Nuo trinimosi 
ir' sunaikino 
mašinų ir ki- 
Gaisras sude-

galia 
pramonę,

SHANGiHAI, Kinija, gruod
žio 23. —- Kinijos valdžia išlei
do įsakymą, kuriuo suteikiama 
kariuomenės komisijai 
kontroliuoti šalies
kasyklas ir visas komercines 
įstaigas. Įsakymas liečia taip 
artimas karo zonai sritis, kaip 
ir toli' į šalies gilumą siekian
čias provincijas.

Komisijai vadovaus pats gen. 
Chiang Kai-shek. Šis įsakymas 
rodo, jogei Kinija koncentruo
ja visas savo pajėgas karo rei
kalams ir yra pasiryžusi ka
riauti iki galo, iki paskutinių 
jėgų. - 4

Kiti pranešimai skelbia, jo
gei japonai Kalėdų dieną pra
dės ofensyvą prieš Cantoną, 
pietų Kinijos pirklybos sosti
nę. Pirmas japonų žygis čia 
bus nukirsti geležinkelį, 
tingia Cantoną. ir britų 

troliuojąmą Hong Kongą.

Lojalistai valo 
Terueli

HENDAYE, gruodžio 23. — 
Ketvirtadienį Ispanijos lojalis
tai pasiuntė tankas atakoms 
prieš Teruelio katedrą ir kai 
kuriuos kitus pastatus, kuriuo
se dar buvo įsitvirtinusių suki
lėlių. Šie sukilėliai vis dar lau
kė, kad juos išvaduos gen. 
Franco pagalba.

Neoficialiais pranešimais, lo
jalistai ruošėsi tolesniam ofen- 
syvui.

kurs 
kon-

dė pasiųsti dar vieną notą ja
ponams, 

‘faktų.
Jungt.

Japonijai 
C. Grew. 
daugiau faktų Amerikos pir- 
mesniems reikalavimams pa
tvirtinti. i

pristatydamas naujų

Valstijų notų įteiks 
ambasadorius Joseph 
Naujoji nota paduos

tijų reikalavimų.

Svetimšaliai bėga 
iš Hankowo

HANK0W, Kinija, gruodžio 
23. — Trys šimtai amerikiečių 
ir kitų svetimšalių išvažiavo 
iš Hankowo, laikinosios Kini
jos sostinės, bijodami japonų 
atakų. Jie apleido Hankową 
ketvirtadienio vakare ir tikėjo
si pasiekti Hong Kongą Kalė
dų dieną ar ant rytojaus po 
Kalėdų.

Kinų ir japonų vyriausybės 
ragino visus svetimšalius išsi
kraustyti iš Yangtze upės slė-

y PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
23. — Jean Gapiand, naciona
listų partijos narys parlamen
te, ketvirtadienį pareikalavo, 
kad parlamentas tuojau imtų
si svarstyti jo interpeliaciją 
valdžiai klausimu, ką valdžia 
daro tikslu4 sustabdyti komu
nistų ginklavimąsi. 384 balsais 
prieš 220 parlamentas paneigė 
Gapiando reikalavimą.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 23. — Pasikalbėjime 
spaudos atstovais veteranas se
natorius Norris pareiškė, jogei 
jis mato kuone vienbalsį susita
rimą laikraščių, stambių biznie
rių ir viešųjų įmanių magnatų 
kovoti 'prez. Roosevelto progra
mą.

Jei Roosevelto priešininkai 
trukdys valdžios darbą iki prez. 
Roosevelto termino galo, tai sa
ko sem Norris, gali kilti reika
lavimas, kad RooseVeltas staty
tų savo kandidatūrą trtčam 
terminui.

ISTANBUL, Turkija, gruo-

Prašo federalios pa 
galbos politinius 

sukčius kovoti

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; gali gali būti 
sniego; truputį šilčiau; saulė 
teka 7:16, leidžiasi 4:23 valan- nio kaip7 galima greičiau/nes 
dą. šeštadienį sniegas ir vidų*-;čia1 dabar eina kinų-jąponų ko- 
tiniškas šaltis.

Green kaltina 
Lewisą

COSHOCTON, Ohįo, gruod
žio 28. — Amerikos Dapbo Fe
deracijos prez. Wm. Green, abi 
vykęs čia Kalėdas praleisti, pa
reiškė, kad John Lewis esąs 
kaltas dėl A.D.F, ir C.I.O. tai-

su džio 23. — Sniego pūga ir stip
rus šiaurės vėjas padarė daug 
žalos Turkijai. 6,000 tonų tur
kų prekybinis laivas išmesta į 
uolas Juodojoj* juroje prie 
plaukimo į Bosforą ir pasken
do. Tik vienas įgulos narių iš
sigelbėjo, kiti 24 žuvo. Dauge
lio kitų jūreivių pasigenda
ma.

Britai užmušė 
11 arabą

/ ■■*—■<««|||<|| III fe ►

JERUZALE. Palestina, gruo
džio 23.

Santa Claus užsi
mušė

KANSAS CITY, Kas., gruo
džio 23. — Naujoji Kansas Ci
ty rinkimų taryba sako, kad ji 
surado daugybę apgaulingų ap- 
.ikarijų užregistruotų rinki
mams. Taryba kreipėsi į Jung
tinių Valstijų distrikto proku
rorą Maurice Milliganą prašy
mu padaryti tyrinėjimą ir įteik
ti surinktą medžiagą grand 
Jžįurei, jei bus reikalas. '

1936 metų rinkimuose Karnas 
City*buvo nuteista 50 asmenų 
už apgaulingą balsavimą.

Rengiasi Klaipėdos 
krašto prisijungimo 
prie Lietuvos sukak

tuves minėti
KLAIPĖDA. — Besiartinant 

Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
prisijungimo 15 metų . sukak
čiai, Klaipėdos Vaduotojų Są
junga pasiėmė rūpintis sukak
tuvių minėjimo reikalais. Lai
kinosios valdvbos vardu Simo
naitis suėjo į kbntaktą su vie
tos šaulių vadovybe, šios abi 
sąjungos dabar dirba parengia
mąjį darbą sukaktuvėms minė
ti. t

Rytoj ir Poryt 
Gruodžio 25 ir 26

BOSTON, Mass., gruodžio 
23. Trečiadienio Vakare J. 
Valstijų armijos seržantas Ha- 
rold J. Kramer, pasirėdęs San
ta Claus rūbais, iššoko para
šiutu iŠ lėktuvo tikslu nusilei
sti priex aikštės, kurtoje kariuo
menės tarnautojų vaikai turė-

Viešbučių tarnauto 
jai laimėjo algų 

pakėlimą

per

Kalėdų šventes
Naujienos neišeis ir 

Naujienų Raštinė 
bus uždaryta.

- Britų pranešimais/ 
ketvirtadienį bUVo užmušta 11 . ,- * j jo Kalėdų parengimą.

Pietų vakarų vęjas pagavo
arabų policijos suširėmime su 
dideliu terorištų buriu į vaka
rus nuo Tiberias. Britų lėktų- parašiutą ir nunešė į jurą, kur

kos konferencijos iširimo. vab dalyvavo, mūšyje taipgi. Kramer ir paskendo.

SAN FRANCISCO, Cal., gt. 
23. ■— 7,000 San Francisco vieš
bučių tarnautojų arbitracijoS 
taryba pakėlė algas. Bendra al
gų padidinimo suma sieks $1,- 
000,000 metams.

Apgarsinimus telefonu

Canal 8500
galit priduot gruodžio 26 d. 

po 4 vai. popiet.
va.
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MASTER WIND0W SHADE CO.• - ■
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Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUM1ERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENČ7HAN BLINDS.

1303 ĮVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams Velija

J-K TAVERN
JOE IK STELLA KAUPAI, Savininkai

2100 W. 23rd St. Phone Canal 0759

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Višiems Musų Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems Velija

Antanas ir Marijona Povilioniai
TAVERNOS SAVININKAI

6825 South Western Avenue

P. NOVER
4148 Archer Ave^nue

į Linksmų Žiemos Šbenčių Kalėdų 
į Visiems Musų Kostumeriams 

Draugams ir Pažįstamiems!

NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, gr. 24, 1937

Sunkiai Sergą . 
Northsidiete 
Kotryna Žilienė

Nemano, kad išliksgyva

NORTHSIDE.— Kam, kam, 
bet Northsidiečiui Augustui 
Zile;, 3327 Le Moyne avenue, 
Kalėdos bus tikrai < liūdnos- t ♦»<.«,, • , . • * f i '

Jo žmona Kotryn i labai 
sunkiai serga, ir nemanoiųa, 
kad jšjiks gyva. Ji guljl Luthe- 
ran Memorial ligoninėje. Ten 
buvo padaryta operacija, bet 
atrodo, kad ir chirurgų pas
tangos ligonės neišgelbės.

Norime tikėti, kad p. Žilie
nė pasveiks, ir kad pesimiz; 
mui nėra pamato. P-nui Žilei 
reiškiame gilių užuojautų.

— Draugas.

Hį-lites
• ’Twas the nighįt after 

Ch ristinas,
And all throiigh the 

house, 
All creatures 

stirring,
Even the mouse!

were

Dękoja Už
Paveikslus

eSavo garaže nusižudė Pairi 
Moser, 65 m-, 6710 Merrill Avė., 
muilo pardavėjas.

Noriu viešai padėkoti “Nau
jienoms” už tai, kad daug pa- Reumatizmo ir podargos ligoniai, 

Jt|s susilauksite pągelbęs nuo seno 
Vieniše recepto. Rašykit

• m r . j ♦ a w • ' Vi * A V t M PĄA<*V|i».pAl/v 1LAJ O UVAvJ OvllUveikslų talpiųa į Aš .Vieniše recepto. Rašykit ar kreik
tai mėgstu. Bet ir daug ’kitul “ ' Pašydami dykai pranešimo.

i •- t • i 1,1 «XT •’ia-I • • a* S1EVENSskaitytojų suko, kad “Naujie
nos” pralenkia visus lietuvių 
laikraščius, daug žinįų fųjpin- 
damos, o antra, įdedamos 
kasdian daug paveikslų.. La
bai pagirtinas

31 N. State St., Chicago. III

TrZnnUTS.?

Pežių muskului gelia?
Petys iitampytas?

- r $ * * *
Suteiks malonų palengvinimų

keli vykrųs ištrynimai. ■
PAIN-EXPELLERIS

| ' ‘i
1 PAIIi-EZPELLER:

w o »‘ i. t> f a m o u r.;
Ll N 1 M Ė N T

Paskutinė “CHAPAYEV" Diena 
“Ppfcųnkin” & “Frontier” 
šįvakar eina 8:80 vai. p. M. 
Sovietų Rusijos pats geriausis 

veikalas 
“PETRAS PIRMASIS” 

Aleksei Tojstoį’aus apysaka 
apie didįjį cara.

SONOTONE
06 JĖ. Van Buren

Šiokiomis dienomis iki 1 v. p. 
— 25 centai.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

• and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t • 
ment ir magne
te blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasriiep nuo 8 v, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

P-

ADVOKATAI

Ofiso TeL Virginia M36 
Residence Tei. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

1—4 ir nuo 6—8 vai vakart 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ

nuo

0UUU

Nedalioj parai sutarti.

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

B OSEL AND—CHICAGO, TLL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

A. Montvid, M. D
West Town State Bank Bld«. 

2400 WEST MAD1SON STREET 
Vai. 1 iki 8 oo pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

TONSILAI
Gydomi be operacijos, skausmo ar 
buko gaišinimo, pūkštančiai s iš- j 
gydyta. Ateik Dykai Egzaminaci- s 
jai gauti. j

DR. P. SCHYMAN Į
SpedaJištas i, 

1869 N. Damen Avė. ;
2-ras aukštas.- Armitage 8200 Į
LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 1

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

• pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki < v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

ZENITU
RADIOS

V1Sądos 
metus

PIRMIAU

naujais 
PagERINIMais

<TH<NEW

•HŪNG nlSTAHCE *

410RG8I5UNCE* RADIO

PRIVACY PLUG-1N 
— or hard of haaring daria*. 
Erarybody, including tha 
daat’Hatana in at normai vok 
«ma. Inaapanalra, affaotiva.

AGA/N A YĖA R AHEADĄ 
Wim'NEW FEATURE^

The reason was that all the 
Bijūnėlis members and their 
parents, were 
for Bijunėlis’s 
mas Party”. 
heard about 
they were to 
wanted to 
early, to be sure they got there 
— on time! We’ve been 
ing about it for so long 
I guess everyone knows 
it’s to be at Grigaitis 
3800 W. Armitage Avė 
December 26th. There are to 
be all sorts of refreshments, 
ranging irom pioklfes to r.ęąke. 
AH sorts ot^ g&ifl^s —from 
grab-bag for the kids, to bridge 
or pinochle for the parents. 
And also all sorts of drinks, 
from cocoa for the younger 
generation to ----- whatever
else the elders may prefer. 
There is no admission charge, 
būt please remember, this is 
only for Bijūnėlis m.ejnbers, or 
those who wish to join. Mem- 
bers are asked to come at 2:00 
P. M., for regular rehearsals, 
and parents can either come 
then or at 4:00 o’clock — 
when the party is scheduled 
to begin. Members!! dbn’t for- 
get to bring your prizes for 
įhc grab-bag;

Have YOU heard?! —
— Veto Kupręvich promised 

to bring about three ąuarts of 
miik for the party. He stated 
that he could get them free 
of charge, būt we’re wonder- 
ing whose doorstep he’s going 
to rok! ?

— Aldona Grig, althotfgh 
not a member, finally consent-, 
fed to make a guest appear- 
aųce at our concert, as a vocal 
soloist. Būt poor AP—so many 
persons ask her to sing' so 
many different songs that she 
can’t make up her mind who to

getting ready 
“Annual Christ-
Everyųne had 

the good time 
expect/ so they 

stąrt preparing

talk- 
that 
that 
Hali, 
, on

— Albin ‘Smalelis wants to 
do the “La Cucuracha” instead 
of a waltz, m our concert 
skėteli! L C. M.

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760
CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų Linkime Visiems 
Savo Kostumeriams, Rė

mėjams ir , Draugams .

Liberty Tailors
3212 So. Halsted St.

F. Sakalauskas, sav.

...- — -  ............... .... ..... ................. ......... —1,1  .............. .......... , 

MUMS MALONU PRANEŠTI 
75-KIŲ METŲ SUKAKTUVES

CENTLIVRE BREWERY
PABANDYKIT MUSŲ 

“SUKAKTUVIŲ ŠVENČIŲ ALŲ” 
Specialiai padarytų minint jų DEIMANTINI JUBILIEJŲ 

Gauti šį Speciali 6 Mėnesių Senumo žiemos Alų šventoms pašaukit 
' V ' PULLMAN 9200 *

BITZ DIST. CO.
10411 S. Michigan Avė. J. K. Sharkey, Mgr.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A..A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tek CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimu 

Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė:
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
‘ Seredoj pagal sutarti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f \Obulancb-
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4<>05-W Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel ’ L A F 0727

T koplyčios visose
I slciil Chicagos dalyse

‘ V. • . i i

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)— Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
BtMMMMHOHMI

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

I. J. ZOLP Plione Bou)-.5203
4646 Węst 46th Street Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 We.31.18tk Stlreęt Phuue Monroe 3377

—.—    v  .............„.   ————

S. P. MAŽEIKA Vards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LAUHA WICZ IR SŪNUS
' 23JfĮ West 23rii Place Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44 Easf 108th Street Tel. PulJman M70
<in i '| ii.,. įm »wi I uiu > li'l.l". ................— » 1 1 ' I ' 1 '' ■' —   

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wešteni Ave.z Phone Virginia 0883
------------------------------ -------------------- ---------- ---------------- ;------------------- ---- ----------------------

J. LIIJLEVICIUS
1348 So. Califtirnia Avęnue Phęne Lųfayette 3572

. , . ' A. MASALSKIS f
3307 Lįtųauica Avenue Phone Boulevard 4139
............ I I. ■■■■ J. r l ! 1 I l_

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
H10 South 49tiy Court Cicero Phone Cicero 2109

> P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street . Boulevard 4089

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Panėdėlį, -Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai; vakare; • ■» 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____  
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8-30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted S t

• •’CHICAGO, 1LL)'’.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optoinetrically Akių Specialistas

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENT1ST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak.' 
NEDĖL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

j išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIS

8

, DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

G>do staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ek- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7461

LIETUVIAI
.GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
________Drauyij oa. Nariai.______ 

Phone CANAL 6122

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

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir ųedžl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Tplrfnnas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. <ILL.
OFISO VALANDOS;

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

. Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Boulevard 591J

DR. BERTASH
' 756 West 35th St.
Cor. of 85th and HateteJ Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3t
Nedėliomis nagai sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD
TeL Kenwood 5107

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 Iki 8 vai. NedAj. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2496

Garsinkites “N-nose
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KORESPONDENCIJOS
NAUJIENOS, Chicago, III.

INDIANA HARBOR, 
INDIANA

PO BARBORĄ 
PASIDAIRIUS

HHarbor’as š’uo metu laukia 
Naujųjų 1938 metų, iš kurių ti
kimasi gyvesniu impulso kaip 
darbo, tai ir biznio srity j.

Tikimasi, kad 1938-tieji me
tai bus žymiau duosnesni ir ra
mesni ir tuo bent dalinai leis 
pamiršti 1937-tų metų audras, 
buvusias: streikų, neramumų ir 
darbo atslūgimo formose. Taip, 
prabėgs kiek laiko ,viskas bus 
pamiršta. Užgrūdintas plieno 
darbe harboriškis, jis stengiasi 
blogą tuoj pamiršti.

Paskutiniu laiku kaip aplin
kybes, tai ir žmonių mintys čia 
keistai rituliuojasi ir nevisai

duodasi susikoncentruoti.
Naujos mintys dygsta, kaip 

grybai po lietaus, p, senosios *— 
nespėtos sunaudoti — nyksta 
kaip beverčios. Tiesa, gyvento
jai čįa dideli spaudos mėgėjai, 
bet joje šį kampelį retai kada 
užtinki. Atrodo, kad čia nyku, 
tuščia ir viskas pamiršta, b:t...

Kodėl neiškelti šio kampelio 
veikimą plačiąjai lietuvių visuo
menės žiniai? Juk mes turime 
keletą tvintų d-jų, k. t.:

S.L.A. 185-ta kuopa, Lietuvių 
Pasilinksminimo Dra'u g i š k a s 
Klubas, Balta Rožė, Lietuvių 
Kultūros D-ja ir kt. Turime ne
mažai patyrusių ir pasišventu
sių veikėjų, k. t. p. p. St. Bart
kus, J. Kuolas, pp. dr. J. M. Ba
džius, F. S. Puidokas, p.p. A; 
Valavičienė, A. Kontrimienė ii 
p. J. Benkinas, 'Turime ir lietu
vybės darbais pasižymėjusį ve
teraną p. Tado Meškausko as-

menyje, kuris yra buvęs kalin
tas caro kalėjimuose vėliau net 
ir pašautas. Prieš apie 30 motų 
atvykęs Amerikon p. T. Meš
kauskas apsigyveno šiame ne
ramiame miestelyje ir nuo to 
laiko aktyviai dalyvauja įvair ų 
d-jų veikime, bet daugiausia jė
gų yra įdėjęs į J>.L.A 185-tą 
kuopą, kurios pirmininku yra ir 
šiuo laiku.

Kacangi p. Tadas Meškaus
kas kaip darbais, taip ir savo 
švelniu budu yra užsitarnavęs 
musų kolonijos simpatiją ir pa
garbą, tai ir aš ryžausi apie 
veteraną pasakyti tiek, kiek • 
man buvo žinoma nors šiuo tar
pu.

Taigi išeidami iš neramių 
1937-tų metų, kurie trukdė bet 
kokį draugijinį veikimą, mes 
su vilčia ir pasjtikėjimu žiūrime, 
į 1938-tuosius ir kartu į savo 
garbingus veikėjus, per kuriuos 
tikimės organizacinės veiklos 
išjudinimo.

kais. Palydėjo velionį didelis bū
rys draugų, pažįstamų ir gimi
nių. Ta'rp palydovų buvo ir se* 
nelis tėvukas.

Ilsėkis, Petrai, ramiai šios ša
lies žemelėje; dėl kurios tu sa
vo gyvastį aukojai.

—Mare Dundulienė

P. J. V. GARAGE
P. J. VAIČIS, Sav. 

f 

visokius automobilius irTaisom ____ ______ _
trokus. Greitas patarnavimas ir 

kainos neaukštos.

4406 S. Western Avė.
Tel. LAFAtETTfc

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų ?
Linki Visiems Savo Koštumerfams ir Draugams ?

SWIFT BEER SERVICE į
Otto Krause, vedėjas į

428 So. Sacramento Blvd. Van Buren 42421
Atstovauja:—^Westminster Brwg. Co. ' ‘

Manhattan Brwg. Co
Whitewater Brwg. Co.

IMMMH J

—A. Lidžius.

/I fl/UaA4n tJlome SeunŽei
HOLIDAY CHEER

Kada tikrinsi savo Kalėdinį sąrašą, kad įsiti
kinti, jog nieko nesi pamiršęs ... tik patikrink 
ir savo anglių išteklių. Nesiimk jokios rizikos, 
kas galėtų atšaldyti jūsų Kalėdų džiaugsmus.

Consumers kuras yra užtikrintas, kad paten
kinti pilnai, arba mes atsiimsim anglis ir grą- , 
žinsime jūsų pinigus.

Tad, kodėl nepatelefonuoti savo užsakymą 
DARAR. v

(onsumers (ompany
OF ILLINOIS

fraRkun a COAL-CO KE-ICE 
6400 BUILDING MATERIAL

...... ")

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems

WESTERN AUTO SERVICE
JOSEPH BLOUZDIS, Sav.

4318-20 S. Western Avė. Tel. Lafayette 1790

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Mano Kostumeriams ir Draugams, su 
Kuriais Man teko Praeityje Turėti Bizniškus 

' Ryšius ir Visiems Lietuviams

TOLIAM RAIBA
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS 

7144 So. Artesian Avenue 
Telefonas Hemlock 5459 

CHICAGO, ILLINOIS

Hart, Mich
Kas veikiama musų 

kolonijoje
Gruodžio 12 d. įvyko SLA 

183 kuopos priešmetinis susirin
kimas. Apsvarsčius kuopos bė
gančius reikalus,- eita prie kuo-; 
pos valdybos rinkimo kitiems * 
metams. Liko išrinktas tik nau
jas pirmininkas Andrius Wiš- 
niauskas, o visi likusieji val
dybos nariai pasiliko tie patys. 
Paskui buvo nom nuojarp'1 P.l- 
domoji Taryba. Nominacijų pa
sėkos tokios:
i prezid. F. J. Bagočius 11; 
į vice-prez.: Mažukn-a’ 11;
į iždininkus: Gugis 10 ir Mar

tin 1;
į sekretorius: Vinikas 6, Mi

liauskas 5;
i iždo globėjus: Mikuživtė 11, 

Kersevičius 6, Mockus 2, 
Martin 2 ir V. kutulis 1;

į daktarus kvotėjus: TJr. $tanis- 
lovaitis 11.

Kai pasibaigė SLA 183 kuo
pos susirinkimas, tai tuoj atsi
darė Lietuvių. Amerikos Pilie
čių Klubo susirinkimai Mat. be
veik visi kuopos nariai priklau
so taip pat ir klubui. Kai liko 
išspręsti svarbiausieji klausimai 
(komisijų raportai), tai eita 
prie klubo valdybos rinkimo ki
tiems metams. Pirmininku liko 
išrinktas Kazys Matulis, vice- 
pirm. Juozas Ridiilis, iždininku 
Juozas Korpowskis, fin. rast. 
Marė Dundulienė, prot. rasit. A- 
lex Andrulis, iždo globėjais V. 
Ridulienė ir E. Korpowskienė.

Nors sakytas klubas tebėra 
visai jaunas, tačiau jis laikosi 
gana gerai tiek finansiškai, tiek 
narių skaičiumi.

Daug naujo šiuo tarpu iš 
Hart apylinkės negaliu praneš
ti. Sniego pas mus tiek daug iš-: 
krito, jog ūkininkai nė iš kie
mo nebegali išvažiuoti. Dėlei įto 
sunku dabar ir patirti, kas de
dasi kiek toliau nuo miesto. ' .

Gruodžio 11 d. liko palaido
tas Petras Ridulis, pasaulio ka
ro veteranas. Karo metu jis bu
vo nuodingų dujų pritroškintas. 
Per kelis metus jis nesijautė ge
rai ir gyveno pas savo brolį 
Juozą., Palaidotas velionis liko 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Juozapo kapinėse. Karstas bu
vo apkrautas gyvų gėlių vaini-

Linksmų Kalėdų
T IR

Laimingų Naujų Metų
į Budrikas sveikina visus lietuvius per radio WCFL 9-tas 
į metas. Per 25 metus Budrikas patarnavo prekyboje, 

stengsis ir ateityje patarnauti su gerom prekėm ir tei- 
į singomis žemomis kainomis. Užprašo visus atsilankyti 
? į, Budriko krautuves į SAUSIO MĖNESIO INVENTO- 
įį RIAUS IŠPARDAVIMĄ, kur sumažintos kainos rakan- 
į dų, radio, refrigeratorių net iki 45 nuošimčių.

Special Pasiulymas^**W**
PASIŪLOME ŠVIEŽIAI KASTŲ ANGLIŲ TURINČIŲ PILNĄ 

KARŠČIO VERTĘ
SUPER MINE RUN—Gerai 'dega. Aukščiausi <t E75

vertė. Patenkinimas garantuojama —..............
EGG $5.75 .LUMP $5.75 NUT $5.75
100% POCAHONTAS MINE RUN — Patikima tt“745 

kokybė — Labai Stambios ......................... M* •
LUMP $9.00 EGG $9.00 RANGE $8.75 NUT $7.50 
FRANKLIN COUNTY—2 in. Screenings .......
VVASHED NUT $G 25 EGG $7.00 LUMP $7.75^^
EAST KENTUCKY SCREENINGS—Aliejum <t£J75

laistytos ir nedulka %” — IV2” — 2” ....J......
Kainos dėl 5 tonų kiekio—truputį daugiau kainuos perkant mažiau. 

TELEFONUOK DĖL PATARIMO APŠILDYMO REIKALE.
SUPER COAL CO.

"Qualify Coal Distributors"
10 SO. LA SALLE ST. DEARBORN 0264

' Atdara Vakarais

ELECTRIC TUNING!

Model 811K-11 tubes

MINUS OUR BIG
TRADE-IN ALLOVVANCE.

• Electric Tuning
• Armchair Control(optional) 

x • Sonic-Arc Magic Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Metai Tubes
• Straight-Line Dial
• Beauty-Tone Cabinet
• Magnetite Core

l-F Transformers
• Full Dynamic Speaker

< • Tone Control
• Phonograph Connection

įsivaizduokit... už kainą vieno pap
rasto rądįo, jus gausite Elektrikinj 
tunijimą! Tik paspauskit guziką— 
štai ii* jūsų stotis—lengvai tikrai... 
iš užsienių stotys policijos prane-, 
Šimai, aviacija—lengviau gauti negu 
pirma. Didesnė jėga, daugiau elek
tros! Išduoda puikiausi balsą^ Atsi- 
lankykit DABAR!

EASY TERMS
EDEC io-dayTKtE HOME TRIAL

n Naujos radios tiek yra ištobulintos, kad perduoda taip 
gražiai ir aiškiai tolimus ir artimus programus. Kiek- 

? vienas atsilankęs gaus dykai naują, gražų kalendorių 
lietuvių kalboje dykai.

f Jos. F. Budrikį
3417-21 ir 3409-11 So. Halsted Street 
Budrik Jewelry, 3343 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010
. ' 'I

Transliujamas gražus programas per radio WCFL, 970 kil. 
Nedėliomis 7:30 vakare.

Pinigų Taupytojams Išmokam i 
“ Į . rr» . FKiekvieno Asmens Pinigai F

Apdrausti iki $5,000.00 d
V Duodam Paskolas and 1-iny ■— 
Sęy?. Morgičių

Standard Federal Savings & Loan Association of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackiewich, Prez. Tel. Canal 1679 

- į- f.n,,,.,. ■ ti.-.J-r.. ... ,;,L
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Į SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu * metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas sav.aitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $..............už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ........... ...................................................................
Numeris ir gatvė .............................................................
Miestas ir valstija .......................................:...................

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kaina '

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavimu. 
24 valandas prabūti ligo- $15 
nineje. Vaikams .............. 1

Užaugusiems

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėsimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ........... Qw

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas.

$100^125TIKTAI

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turinčio 
puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio patogumas

BLAINE RAMSAY HOSPITAL
35 South Hoyne Avenue

(Tarpe Madison ir Monroe)
Telefonas dieną ir naktj SEELEY 4700

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių? X
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA - ----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didele Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida !LaLoratones
A. G. KART ANAS, S»v.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

GARSINKITE “NAUJIENOSE

''' i” ‘DU
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

PiiblUhed Daily Except Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
. Telephone CANal 8500

Subscription Kates: 
per year 
per year 
per year

$8.00
|5.00
$8.00
8c per copy.

in Canada 
outside of Chicago 
ln Chicago

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 

. $.00 

. >.50 
.75

- 8ė
18c

UŽBthymo kaina?
Chicago je — paštu:

Metams -rr,.r-._,....
Pusei metų ....................
Trims mėnesiam^
Dviem mėnesiams ___ ,
Vienam mėnesiui

Chieagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —r t-r"rmT ‘j i -r j

Savaitei ------- --
Mėnesiui 75c

Snvienytoae Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: <

Metams ,5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 50 {
Dviem menesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ________________  $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams ..._____ ... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Darbininkų vadai nesusitaike
Taikos derybos tarpe Amerikos Darbo Federacijos 

ir Industrinės Organizacijos Komiteto (C. L O.) sugriu* 
vo. Tai skaudus smūgis Amerikos darbininkų sąjūdžiui. 
Dabar eis tarpe tų dviejų grupių dar1 aštresnė kova, ne
gu iki šiol. Kapitalistai naudosis/

Butų bergždžia ieškoti tos nesantaikos kaltininkų. 
Darbininkų vadai nesusitaikė dėl to, kad dar nėra stip
ri solidarumo idėja darbininkų masėse. Vadų lupos pa
prastai išreiškia tai, ką jaučia ir galvoja jų vadovauja
mos minios.

Negalima, beje, nuneigti to fakto, kad vadai kartais 
būna pažangesni už mases, o kartais būna atbulai. Bet 
jeigu darbininkų minios yra aiškiai nusistačiusios kokiu 
nors klausimu, tai jų vadai negali elgtis priešingai.

Amerikos darbininkuose, kaip sakėme, dar nėra 
stipraus solidarumo jausmo. Kodėl jo nėra? Todėl, kad 
darbininkų minios dar nemato tų bendrų reikalų, kurie 
juos jungia. Savo dėmesį jos kreipia daugiausia tik į ar
timus, kasdieninius interesus, kurie yra svarbus tam 
tikrai grupei, bet yra mažai įdomus toliaus gyvenan
tiems arba kitose pramonėse dirbantiems. Dažnai net 

• grupės, dirbančios toje pačioje pramonėje, nesijaučia 
turinčios ką nors bendra viena su kita. Pavyzdžiui, me
chanikams (išlavintiems • darbininkams) nerupi, kokia 
padėtis “leiberių”. „

Reikia tačiau pasakyti, kad šiandie reikalų bendru
mo jausmas Amerikos darbininkuose pasireiškia daž
niau, negu kad būdavo pirma. Darbininkai ima supras
ti, kad jų interesus labai gyvai liečia tai, kas dedasi 
J. V. kongrese, šteitų legislaturose ir miestų tarybose. 
Tenai sprendžiama klausimai apie bedarbių šelpimą, 
apie viešus darbus, apie streiko ir pikietavimo teisę ir 
t. t. šitie dalykai verčia darbininkus rūpintis, kad į tas 
vietas patektij palankus jiems atstovai.

Senu papročiu daugelis darbininkų dar vis pasitiki 
“draugais”, kurie moka jiems per rinkimus daug priža
dėti. Bet gyvenimo patyrimas juos pamokins. Darbinin
kų gyvenimo klausimai jau atsistojo Amerikos politikos 
centre. Tenai jie ir pasiliks, ir darbininkų masės turės 
vis dažniau diskusuoti valdžios darbus ir legislaturų 
leidžiamus įstatymus.

Socialinė jstatymdavybė pagimdė Naująją Dalybą. 
Toliau^ ji pagimdys politiniai sąmoningą darbininkų 
judėjimą. Dabartiniai ginčai tarpe Greeno ir Lewiso pa
liks be vertės, kai darbininkų protas bus užimtas dides
niais klausimais.

Mirė pasaulio taikos darbuotojas
Sulaukęs beveik 81 metų amžiaus, mirė Frank Bik 

lings Kellogg, kurio vardas visuomet bus istorijoje jun
giamas su pirmu pasaulio bandymu įsteigti amžiną 
tarptautinę taiką ne prievartos, bet visuotino susitari
mo keliu. • ,

Kelloggo-Briand’o taikos sutartį patvirtino 59 vals
tybės, pasižadėdamos nevartoti ginklo savo tautiniemš 
tikslams siekti. Pasirašė ir tos valstybės, kurios šiandie 
Europoje ir Azijoje veda karą ir planuoja naujus karus.

Kelloggo svajonė neįvyko, bet tai nereiškia, kad ji 
buvo tuščia. Jeigu žmonija norės išsaugoti brangiausius 
savo civilizacijos ir kultūros turtus, ji bus priversta 
grįžti prie to sumanymo, kurį pasirašė buvęs Amerikos 
valstybės sekretorius.

Grobuoniams nesiseka
K • 4' »

Ispanijos sukilėliai prakišo vieną svarbiausiųjų sa
vą pozicijų — Teruel. šita tvirtovė buvo kaip smaigalys 
aštraus kylio, įvaryto į respublikos gynėjų teritoriją ir 
grasinusio ją perskelti. s

Jeigu gen.. Franco nestengė Teruel išlaikyti, tai aiš
ku, kad jo pajėgos nėra tokios didelės, kaip daugelio 
buvo įsivaizduojama.

Jeigu Mussolini negalėjo (padėti sukilėliams tą tvir-

■ai...... .............— ..... ..............................

Apžvalga
7 • ’ ■ •

__ U . ;------- ----- --------

NORI “RRISIPAŽINIMO PRUS
KLAIDOS”

“Naujienoms”, kurios rėmė 
pažangiųjų Gbicagos. SLA, vei
kėjų (Vakarų Komiteto) nusi
statymą SLA. viršininky rinki
mų klausimu, teko prieš kiek 
laiko pakalbėti apie Dr. M. J. 
Viniko, p. Mockaus ir jų arti
mesniųjų draugų taktiką. Tie 
asmens, a’žuot prisidėję prie su
stiprinimo taikos tendencijų or
ganizacijoje, eina kartu su siau
rai partyviškais elementais ir 
tokiu budu labai apsunkina tų 
pažangiųjų SLA. veikėjų pa
stangas, kurie stato organiza
cijos labą aukščiaus Už srovių 
arba asmenų interesus.

Apie šitas “Naujienų” pa
stabas vienas komunistų Temy- 
tojas sako, kad tai esąs “prisi
pažinimas”. Esą — ., ’

“Juk šiame editoriale jau 
faktina’i prisipažystama, kad 
statymas; tautininkų šalę pro
gresyvių kandidatų buvo klai
da.”
Komunistai mėgsta “prisipa

žinimus”, todėl jie mato juos 
ir tenai, kur jų nėra’.

Nora klaįda norėti, kad fra- 
ternalėje organizacijoje išnyk
tų [arba bent sumažėtų) par
tijų tąsynės. Ir nėra klaida 
duoti praktiškus . sumanymus 
tam tikslui pasiekti.

“Naujienos” da ir šiandie 
mano, kad Vakarų Komiteto pa-, 
siūlyta propozicija yra praktiš
kiausia, kokią galima sugalvo
ti. Ar ji dabar jau yra įvykina
ma, tai kitas klausimas. Tai 
priklauso nuo SLA. narių, o 
labiausia nuo tų, kurie stovi 
partinių grupių priešakyje.

Kaip sakėme, taika’ taip pat, 
kaip ir karas, reikalauja dviejų 
šalių. Jeigu viena kariaujančio
ji šalis atsisako daryti mūšių 
paliaubas, tai jr kita negali pa
dėti ginklus.

u

AR DEMOKRATIŠKA PAPOS 
VALDŽIA?

Palaikė kaip pirš
*

Tikra itįesa. Todėl katalikams, 
kurie ^toja už demokratiją, ga
lima pastatyti klausimą: kaip 
jię sutaiko savo demokratinius 
įsitikinimus su tokia nedemo
kratiška tvarka’ bažnyčios orga
nizacijoje ir popiežiaus valsty
bėje?

Jie, žinoma, atsakys, kad baž
nyčia rūpinasi religijos reika
lais, o religijai negalima pri
taikyti to, kas tinka papras
tiems dalykams. Bet tai men
kas pateisinimas. Bažnyčia ir
gi užsiima “pasauliniais” rei
kalais. Parapijos ir vyskupijos 
turi daugybę įvairių turtų, val
do visokias įstaigas, užlaiko 
mokyklas ir t. t. O popiežiaus

valdomas Vatikano miestas yra 
visu kuo panašus į bet kurią 
valstybę (tik jisai labai mažas, 
rodos, apie šimto akrų dydžio): 
tenai yra’ paštas, geležinkelis, 
policija ir net “vaiskas”. Ko
dėl gi čia negalėtų buiti demo
kratiškos tvarkos?

Bet jos nėra. Nors reikia ne
užmiršti, kad pirmųjų krikščio
nių komunos buvo demokratiš
kai tvarkomos. . Demokratiją 
laipsniškai panaikino bažnyčio
je jos viršininkai (vyskupai, 
pralotai ir k.).

Bolševizmas tą evoliuciją nuo 
demokratijos į despotizmą atli
ko daug greičiau, ačiū “genia
lumui” Lenino, kuris per 20 
metų buvo socialdemokratas, t. 
y. socialistas ir demokratas, o 
paskui, pasigrobęs valdžią į sa- žiaus didžią dalį poilsiui pasky-|Jis pirmais Lietuvos nepriklau- 
vo rankas, susyk “surado”, kad 
diktatūra esanti “vienintelė.tin
kama” valdžios forma.

muzika, neeigirdžia arijos, kla
sinės dainos.

Klysti, broli, jei taip manai. 
Ten širdis begalinė, ten jaukus 
kampelis, audros ten ne tiek 
jau siaučia. Ten juk gimė musų 
tėvai ir jų tėvų tėvai, juk ten 
gimė ir dvasios galiūnai. Kai
mas protėvių kalbą po sermėga 
šimtmečius išnešiojo ir liaudies 
dainą amžiams užniūniavo. Ten 
gimė ir Lietuva.

šiandien arklą jau pastogėje 
paslėpę renkasi visi, sėd prie 
stalo, nors 
džiaugsmu kupini. Mat, Kalė-1 Šitie vyrai, anapus Atlanto 
dos — linksmu visiems... vandenyno gyveną, turėtų štai

Mirga’ akys jaunimo, sveikina ką žinoti. Poetas Liudas Gira 
kilni širdis artimą ir kaimyną: I pusėtinas yra klerikalas, bet 
visus jau apėmė didi ševnčių I dar nemažesnis vyras mokąs vi-. 
dvasia. Ir senelis žilagalvis, am- soms apystovoms prisitaikinti.

tu i dangų
Girdėjau, kad tenais pas jus 

Bimba su Pruseika labai nu
džiugo, kad Lietuvoje L. Gira 
Literatūros Naujienose taip pat 
spirtelėjo 
trockistams 

Tai tikrai 
ir menko, laimėsi tu j dangų!

Mat, Kalė-

SSSR tariamiems 
rašytojams.
pataikė, kaip pirš-

Jonas Kairys z i

KŪČIOS KAIME

Kunigai ir jų pritarėjai daž
nai su dideliu , pasipiktinimu 
kalba apie “komunistų veidmai- 
nybę”, kad komunistai -reika
lauja ‘demokratijos tose šalyse, 
kur jie neturi galios, bet ne
pripažįsta demokratijos Rusijo
je. Tiems krikščionims-demo- 
kratams “Naujienos”Jau seniai 
yra patarusios pasižiūrėti į 
veidrodį: juk ir jie demokrati
jos nori tiktai tenai, kur val
džia nėra bažnyčios rankose, o 
popiežiaus valdomam Vatikano 
Mieste, ir taip pat visoje kata
likų bažnyčioje, užgiria gry
niausią autokratiją.

Šitą faktą dabar pastebėjo ir 
“Laisvė”. Ji sako: v •

“Katalikų spauda su, 
džiaugsmu praneša pasauliui 
kalėdinę žinią, jog popiežius 
Pijus’XI pasiskyręs penkis 
naujus kardinolus ir pasky-v 
ręs tris- - naujus vyskupus 
Jungtinių Valstijų katalb 
kams. Ir taip visiems trims 

- šimtams ir <trims dešimtims 
milionų pasaulio katalikų po
piežius skiria vadus ir virši
ninkus. Jis yisai neatsiklau*- 
sė Amerikos katalikų valios 
ir norų. Davė jiems tris nau
jus vyskupus ir jie turi pri
imti, jeigu nenori užsitrauk
ti ant savo galvos žemės ir 
dangaus rųstybės. Gal jiems 
tie vyskupai nepatinka, ( gal 
jie norėtų visai kitų, tačiau 
jie neturi jokįo balso, jokios 

, teisės tame svarbiame reika
le.”

Karo vėtrai praūžus, liko pe
lenų ir griuvėsių krūvos, anuo
tų išardyti laukai, neužgydytos 
ždizdos, našlaičių, ašaros, skur
das ir brolių kapai. Ji kaip to
ji hiena plėšrioji, sunaikinusi 
kilniąsias idėjas, žmonijai tiek 
daug žadėjusias, nusinešė į dau
sų beribę ir visas genkarčių 
mums paliktas tradicijas.

Lietuva gyveno dar tik tre
čiuosius atgimimo metus. Vals
tybės rūmas buvo vos tik praė
jėtas. Tada žmogus savo idėjo
mis ir troškimais gyveno kunu 
SU Valstybės idėja, — jis ant 
valstybės idėjų aukuro dėjo ir 
savo sielą, js^u nieko / nelikda
mas, atlyginimo nereikalauda
mas. Ir, net tokie užmanymai 
kaip lankymaįsis* per šventes pas 
savuosius dar neturėjo sau pi
lietinių teisių, o žemesnio rango 
valdininkai nedrįsdavo apie tai 
ir užsiminti.

—Ponas direktoriąu, senai be
mačiau savuosius, norėčiau nors 
per šventes ^pšilankyti.

Finansų Ministerijos tarny
bon buvau įstojęs dar neseniai, 
vds tik keturi mėnesiai. Kauno 

‘Miesto ir Apskričio Mokesčių 
Inspekcijos raštinės darbas vir
te virė, — ėjo pirmas ir pagrin
dinis nejadomojo turto apskai
čiavimas ir surašymas. Supran
tama, tokiais' atvejais galėjau, 
susilaukti tik kritikos.

—Surašyk ir užbaik nejudo- 
mojo turto darbus, gausi dviejų 
savaičių švenčių atostogų. Val
stybinis darbas pirma, tamstai 
kaipo valdininkui nedera tai pa
miršti.

Jis nusišypsojo ir vėl pasinė
rė į didelę raštų krūvą.-

Maniau dar pakartoti savo 
prašymą, kitaip aiškindamas ap
linkybes, bet . . . ačių taręs, iš
ėjau iš kabineto.

Inspekcijos darbas direktoriui 
buvo žinomas iki smulkmenos. 
Jis gerai suprato ir tai, kad su 
tokiu tarnautojų skaičiumi ir su 
tokiu jų tuometiniu darbo paty
rimu tasai darbas į taip trum
pą laiką nebuvo galimas atlikti.

Kada grįžau į savo raštinę, 
tarnautojai apstojo ir su nepa
prastu žingeidumu klausinėjo 
kokia buvo direktoriaus nuomo-

M •/nę.
, —Jis labai nusišypsojo, — 
trumpai jiems pasakiau,

—Tai geras ženklas.

Dyjem savaitėms praslinkus, 
paskutinio sekmadienio rytą 
prieš Kalėdas su savo gyveni
mo drauge slinkome Kauno kon-; 
ke stoties Jink- Gatvėje matėsi 
daug tamsių sešėiią, menkai ap- 
šviestomis • gatvėmis slenkančių

z

tovę apginti, tai aišku, kad Italijos fašizmą tas Ispani
jos karas jau paalsino. f

Grobuoniams, kurie pasikėsino sudraskyti Ispanijos 
demokratinę respubliką, jau prądėjo nesisekti'. Ispanijo
je fašizmus, gąl būt, nusisuks sprandi^g

į stotį. Visi jie keliavo, bet kur 
.— galima buvo lik spėti. ’

Stotis neįeinama. Visur kelei
vių kimštinai. Prie kasos lange
lio nebuvo galima ir prieiti. Uo
dega nuo langelio nusitęsė per 
salę jau trilinkai. Įstojau į ją 
ir aš, vienok be vilties ko su
laukti.

—Traukinys išeini — skar
džiu balsu sušuko traukinio pa
lydovas.

Sujudo visa minia, vieni al
kūnėmis varosi pro duris į pero
ną, kiti stengiasi zuikiu prasi
mušti prie langelio.

-—Palauk! Palauk! -— šaukia 
tvarkdarys. — Prašau praleisti!

Jis mėgino ir šiokią tokią 
tvarką padaryti, bet nesisekė.

—Po velniais, — sumurmėjo 
ir vėl nusiramino, pasitenkinęs 
esama betvarke.

• • f ( f ' • ' •

Matydamas, kad eilėje’ sunku 
bus ko susilaukti, o gal ir trau
kinys išeiti čia belaukiant, nu
tariau pasiūlyti, landžiam tar
nautojui “Kalėdų dovaną”.

’—Še x papirosams, parūpink 
man du bilietu.

—Labai sunku, negalima . . . 
kolega dar vakar čia dirbo . . . 
šiandien jau be služmos, — pa
aiškino gal penktos dešimties 
amžiaus metų uniformuotas sto
ties tarnautojas.

Už penkiolikos minučių mu
du jau traukiny pro langelį žiū
rėjome.

—Jie kaip muses po išrūgas 
murdosi, — pastebėjo mano 
draugė į visą tą minią žiūrėda
ma, kurioj dar vos tik kelios 
minutės ir mudviem teko šonus 
masažuoti.

Visur šaltis, gnaibo jis be ma
lonės veidus. Kitas kalena ir 
dantis,

—Tamsta raminkis, konduk
torius nubėgo pas mašinistą, j- 
pils į pečių valstybinės, greit 
ims šildyti, — krečia juokus iš 
“kazoką” šokančio keleivio vie
nas iš nepažįstamų.

—O taip, taip, tada imsime 
visi daugiau alsuoti ir apšilsime, 
—prisidėjo kitas su papustais 
žandais keleivis.

Mano draugė susisuko į kai
linius ir bandė užsnūsti, — 
baigti nedamiegotos nakties da
lį. Tuo tarpu pasijudino trauki
nys, visi pradžiugo,

—Nesidžiaukite, jis važiuoja 
.dar pasigirdyti, o apie pietus, 
gerai ratams išsitepus, tikrai iš
keliaus,

» £ » \
Švilpia traukinys per lygiuo

sius laukus, kyla į debesius juo
di durnų kamuoliai, monotoni
niai dunda ratai, mintys ir sva
jonės beldžiasi . . . galvon vie
tos prašo. Kąime nėr kultūros, 
giedame visi, kaimas apsileidęs 
nęžengia pirmyn, — jisi nežino 
kas yra pirmynžan^a. žmonės 
ten vyžuoti, jų veidai samanoti^ 
sako, kad ir rašytas, žodis, kaip 
ir ta metinė šventė tik retas 
svetys, ten negriežia simfonine

ręs, kurs jau tarėsi namon ke- somais metais buvo žvalgybos 
liauti, šiandien seka pasaką a- viršininkas jr, jei tuomet butų 
pie didžią praeitį jaunimui. Jo jūsų Pruseika čia Lietuvbje pa- 
žodis didis ir galingas, tikime sirodęs, tikriausiai jo 
visi, nes jis daug gyvenęs, | paglostęs, 
daug ko ir patyręs.

Dar kalbos nebaigus, dar ro
dos laukiame ką pasakys dau
giau senelis, bet štai sueina į 
šeimyninę svečiai, su jais, vien
kart, ir tėveliai.

—Sveiki sulaukę linksmų 
švenčių, — į visus pirmas krei
piasi musų titukas.

Tai senas veikėjas, kaimo 
stambiausias, kilnių ir laisvų 
minčių ūkininkas, tai vienas iš 
laisvės kovotojų, iš tų eilės, ku
rie pirmieji paskelbė carui mo
kesčių nemokėti, tai tas pats 

kurs dėl savo idė- 
slėpėsi nuo ka- 
ir kentė religi- 
persiėmušių pa-

davė mums se-

nebūtų

yra ne 
Švieti-

už

kad
yra 

spauda.

o

“cicilistas”, 
jų 1905 melais 
zokų miškuose 
nio svaigulio 
juokimus.

—Tradicijas
neliai, tad minėkime jas visi, — 
sako jis.

Visi suskato sveikintis.
Po to tėvelis paėmė gerą 

ją kalėdaičių ir padalino 
siems, liepdamas laužti ir 
į burną kuo daugiausia,

. —Taip gyveno, m‘us seneliai/ 
taip gyvename ir mes, — sako 
amžių pragyvenęs žilagalvis mu
sų senelis. — Kūčios mielos 
mums visiems, didis ar mažas, 
turtingas ar vargšas širdy mini 
ir jis.

Už stalo sėdo šešios sesutės, 
brolis, du svainiai, trys samdi
niai, užkviesti artimieji kaimy
nai ir tėveliai. Stale ant baltos 
kap sniego aštuonytės staltiesės 
buvo dvylika valgių, o iš po jos 
kvepėjo šienas. Valgiai savaip 
pataisyti, gražiai papuošti, sa
vaip žavi, jaudina ir taip įtemp
tą švenčių nuotaiką.

Tai buvo pirmos po Pasauli
nio karo mano Kūčios.

šau- 
vi- 

dėti

K LIETUVOS
Lenkai krato ir suimi- 

neja Okup. Lietuvos 
lietuvius

VARŠUVA. Elta. — Gauto
mis žiniomis Iš administracijos 
linijos, lapkričio 16 d. apie kuo
pa lenkų K. O. P. kareivių ir 
viešosios bei kriminalinės po
licijos valdininkai padarė pla
taus masto kratas pas visus 
Giraitės ir Matuizų kaimų, 
esančių Okupuotoje Lietuvoje, 
gyventojus lietuvius. Darant 
asmens kratas buvę ardomi 
krečiamųjų asmenų net ir ška
plieriai. Kratų metu nieko ne
buvę . rasta, išskyrus 2 lietu
viškas knygas, kurios buvusios 
rastos pas Matuizų kaimo gy
ventojus Joną ir Liuciją Ma- 
tuizus. Rastąsias knygas kon
fiskavo. Po kratų buvo suimti 
šie Giraitės kaimo gyventojai: 
Aleksandras Lūžis, Vincas Di
dikas, Petras Leonavičius, Bro
nius Sukackas, Vincas Sukac
kas ir Jonas Sukackas. Matui
zų kaime buvo suimti šie lietu
viai: Jonas Matuiza, Ona Ta- 
ralaitytė-Matuizienė, Ona Ta
railienė ir Liucija Matuizaitč. 
Norėta suimti ir Joną Tarai
lą, bet tuo metu jo nebuvę na
mie.

Literatūras Naujienos 
kas kita, kaip Lietuvos 
mo Ministerijos oficiozas, arba 
tikriau tarus, tai laikraštis, ku
ris savo lėšomis nepajėgia išsi
versti ir kurio skolas, žinoma, 
ne Pruseika su Bimba dengia. 
Lietuvos pažangieji rašytojai, 
rodos, sakosi jiems nepakeliui 
eiti su Literatūros Naujienomis.

Bet gi jūsų Ih'u^ikai ir Bim
bai labai patiko, kad ir šitas 
laikraštis gnybtelėjo SSSR 
guitiemsiems rašytojams.

Viena tik tenka žinoti, 
SSSR nėra laisvos spaudos, 
tenais tik valstybine
Tai jei kas tenais iš rašytojų 
bent kiek nori būti nepriklauso
mas,. tai jau jam tuo pačiu 
burna užčiaupta, nes toksai ra
šytojas neturi kur savo raštus 
spausdinti. Jei kas iš tenykščių 
rašytojų mėgina bent kiėk pri
sitaikyti, tai kaip sakoma., jam 
tenka etiopų kalba rašyti.

Šiokiais atsitikimais mažiau- 
|sias padorumas verčia apie to
kius rašytojus atsargiai kalbėti 
ir pirma pažvelgti tas apysto- 
vas, kuriose jiems tenka dirbti. 
Juk, kaip sakoma, kad gulinčio 
arba nugalėto jau niekas nemu
ša. Bet Liudas Gira priklauso 
tokiems žmonėms, kuriam vis- 
viena kas mušti, jei 
sakyta mušti.

Na, reikia manyti, 
Bimba’, ir Pruseika, 
vieni kitus labai gerai 
ta, nes visi trys daro 
jiems įsakyta daryti.

Nežinau, ar Pruseika spėtų ’ 
savo daiktus išnešti iš redakci
jos, jei nors keliais atsargiais 
žodžiais paabejotų dėl Stalini 
neklaidingumo. Taip pat ir Bim
ba nežinau, kaip ilgai savo re
dakcijoje išsėdėtų, jei, sakysi
me, parašytų, kad vargu jau 
gerai daroma, kad veik tik ke- ’ 
lių mėnesių bėgyje SSSR sušau
dyta daugiau, kaip 
čiai inteligentų ir 
darbininkų, kurie 
būdami kritiškiau 
Stalino veiklą. Apie sušaudytų
jų vyrų neva jų šnipavimą sve
timoms valstybėms — tai pa
sakos mažiems vaikams ir tai 
jaunesnio amžiaus.

Štai jie ir šią mano pastabėlę 
šiuodu vyrai pas save atsispaus
dintų už tai mane neiškolioję, 
tikriausiai rytojaus dieną savo 
redakcijų duris rastų gerai už
rakintas.

Todėl, juo jus riebiau dėl šios 
žinutės išsitarsit, juo geriau tai 
jums į sveikatą eis.

Ir vis dėlto tikiu, 
abudu ne visuomet 
ką manote. Tikrai, 
rasti visokį kritikos saiką, jei 
argumentų tenka feškoti visai 
pas svetimus.

Ar ne tiesa, vyrai?

tik bus į-

kad čia ir 
L. Gira 
supran-. 
tai, ka&

ir

du tukstan- 
tikrai gabių 
komunistais 

pažvelgė į

kad juodu 
rašote tai,.

reikia pra

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
Sies mėsas. Restauranty aprūpi* 
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

TeL VICTORY 2031-2
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FORDO DARBI
NINKAI 

. /

UNIJOS, ORGANIZATO
RIAI SMARKIAI VEIKIA

DETROIT, MICH. — U.A.W. 
unija visais budais stengiasi su
organizuoti Fordo darbininkus. 
Trečią valandą popiet persimai
no darbininkai. Tai parankiau
sias laikas unijos laikraščiui 
platinti. Ir štai šiomis dienomis 
buvo areštuoti 350 vyrų ir mo
terų, kurie prie dirbtuvės plati
no unijos laikraštį ir Atsišaukiu 
mus. Jie visi buvo nuvežti į 
Dearborn policijos nuovadą.

Reikia žinoti, kad Dearborn 
policija yra faktiškai Fordo 
kontroliuojama. Ir štai Harry 

ŠIRDINGAI SVEIKINU LIETUVIUS, SU KURIAIS 
MANO LOPŠYS STOVĖJO TOJE MAŽOJE SALYJE, 

KURI ŠIANDIEN LAISVA.
Ir j ii ainius šiame krašte, kurie nepamiršta, kad 

Amerika yra kaip motina savo dukrelei, 
Lietuvos Respublikai.

VISUOMET JŪSŲ

S. B. KOMAIKO

Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Musų %
Kostameriams ir Rėmėjams.

A. R. PATRICK 1
(PETRIKAS) į

Turime Didžiausį Pasirinkimą Kalėdinių Dovanų ?
VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ |

Cigarai, Cigaretei, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, į
Smulkus Daiktai ir t. t. į

Virš 15 Meilų Teisingo Patarnavimo 5

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220 >

h

i

RADIO PROGRAMŲ

SHAKNiS

86 P

Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u te
lktose su žolėmis 
ir šaknimis.

“TYLIOJI NAKTIS”

1 ■' 11 ■■«■■■■

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

Goo eer

Šįvakar - WHFC -11:00
LIETUVIŠKAS DEBIUTAS

“KALĖDŲ GIESMĖ”
• Dalyvaus žymus artistai-ės —Tekia Kancevičiutė, 

p-ia A. Miller—Liudvikas Jagminas—Kazys Šimkus 
—Antanas Plienis — Vladas Sakalauskas.

• Radio Mišrus Choras, po vadovyste muziko Stanislo
vo (Jimmy) Rakauskas

• Kanklininkas ir kitos įvairenybės.

— Prisideda Prie Leidimo —
REO PACKING Kompanija • JOHN F. EUDEIKIS 
INTERNATIONAL WINE and LIQUOR COMPANY 

FRANK VIZGARDAS.
YANKEE FOOD PRODUCTS • NEW CITY FURN. 

MART
I1ON. CONGRESSMAN A. J. SABATII -

HON. MICHAEL J. FLYNN, (Clark of Cook County) « K
Radio — KLAUSYKITE — Radio

POVILAS ŠALTIMIERAS
Sveikina Lietuvius Su

Bennett, kuris yra laikomas 
Fordo sargybos viršininku, įsa
kė policijai visas areštuotas mo
teris paleisti. Be niekur nieko 
tatai ir buvo padaryta'. Gari A. 
Brooks, policijos viršininkas, 
tuoj padarė tai, kas buvo rei
kalaujama. i

Areštuotiems prikišama tai, 
kad jie sulaužę patvarkymą. Da
lykas toks,, kad prie durbtuvės 
buvo uždarytas kelias ir padė
tas užrašas “Detour”. Tai, buvo 
padaryta visai' be jokio reikalo, 
nes su keliu viskas buvo tvan
koje. Kelias buvo uždarytas tuo 
tikslu, kad unijos žmonės ne
galėtų prie dirbtuyės prieiti. Ir 
štai, kai tik kas tuo uždarytu 
keliu eina, tai tuoj lieka areš
tuotas. Matote, jis nusikalsta 
patvarkymui!

Zigmund Dobrozynski* kuris 
vadovauja kovai prieš Fordą, 
sako, jog tie triukai ^pagel
bės. Vis didesnės ir didesnės 
demonstracijos bus rengiamos, 
prie Fordo dirbtuvių tol, kol 
pagaliau liks unija pripažinta.

Fordo1 darbininkų suorganiza
vimas yra laikomas vienu svar
biausiu dalyku. Unijos nariai 
moka specialius mokesčius or
ganizavimo reikalams. Pats U. 
A.W. prezidentas, Homer Mar
tin, skiria dvidešimt nuošimčių 
savo .algos į fondą, nuris fi
nansuoja agitaciją Fordo darbi
ninkų tarpe. Pagalbines moterų 
organizacijos taip pat smarkiai 
veikia.

Išvakarėse prieš neseniai įvy
kusią demonstraciją kažkokie 
piktadariai padėjo bombą prie 
Fordo U.A.W. raštinės, kuri y- 
ra adresu 8844 Michigan. Ta
čiau tai nenugąsdino unijos va
dų, kurie yra pasiryžę anksčiau 
ar vėliau aplaužyti Fordui ra
gus.

Homer Martin, U. A. W. pre
zidentas, padarė viešą pareiški
mą, kad darbininkų organizaci
jos turi visais budais kovoti ja
ponus. Būtent, reikia vesti 
smarkią agitaciją, kad Ameri
kos žmonės nepirktų Japonijo
je gamintų žaislų ir kitų dirbi-, 
nių. Tos rūšies boikotas bus 
skaudus smūgis Japonijos inili- 
taristams.

FILMAS Iš ISPANIJOS
Gruodžio 18 d. Draugijų sve

tainėje buvo rodomas inmas iš 
Ispanijos. Žmonių susirinko a- 
pie 2uu. Tai rodo, jog žmonės 
yra' labai susidomėję tuo, kas 
dedasi Ispanijoje.

Filmo parodymas truko tik a- 
pie 15 minučių/ Po to keli kai- 
betoj ai tinkamai nušvietė Ispa
nijos įvykius.

Buvo renkamos ir aukos. Kiek 
galiu spręsti, surinkta apie šim
tas dolerių. Be to, žmonės su
nešė nemažai ir padėvėtų dra
bužių, kurie bus pasiųsti Ispa
nijos žmonėms.

“DU BROLIAI?
Lietuviu Pilietinimo Pašalpos 

Klubas, kuriam priklauso apie 
450 narių,) sausio 30 d. rengia 
savo metinį vakarą. Scenoje bus 
pastatyta' keturių veiksmų dra
ma “Du broJai’’.*Drama vaizduo
ja lietuvių gyvenimą Ameriko* 
j e.

Faktiškai (tas veikalas ture 
jo būti suvaidintas spalio mė 
nosį, bet dėl Bimbos maršruto 
liko atidėtas iki metinio paren 
gi’mo.

šia proga noriu priminti vi 
siems vaidintojams, kad reikią 
punktuališkiau repeticijas laiv 
kyti. Laiko juk nedaug beliko* 

vos tik keturias repeticijas 
begalėsime turėti. Svarbu tad* 
kad visi veikalo dalyviai bent j 
tas keturias repeticijas būtinai 
atvyktų. Eilinė repeticija įvyks 
gruodžio 26 d. Draugijų svetaL 
nėję, 4097 Porter St. Prasidės 
9 vai. ryto.

Dcitroitietis

PRAKALBOS
Lietuvių Laisvamanių Etines 

Kultūros 2 kuopa gruodžio 24

A Product o f
National Cordial Co., In

CHICAGO, ILL. 

d., atseit, Kūčių vakarą rengia 
prakalbas Rusų darbininkų sve
tainėje* 9219 Russel St. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Kalbęs neseniai iš Rusijos 
grįžęs F. Drutchar ir A. M. Me
telionis. Įžanga visiems nemo
kama.

šios prakalbos svarbios tuo, 
kad drg. Metelionis aiškins Kū
čių ir Kalėdų riekšmę. Kitais 
žodžiais sakant, jis paaiškins, 
kokiu budu tos šventės atsirado 
ir kaip jos buvo senovėje šven
čiamos.

Drutchar trumpai' papasakos 
Apie tai, kaip Kalėdos yra šven
čiamos Sovietų Rusijoje.

—Lakstutė
VAKARŲ RENGĖJAMS 

ris inž. Milės drabužius pasisa- 
g’ėjus, kad jie butų atsargesni 
ir bandytų išvengti nemalonu
mų. Dalykas toks, kad atsiran
da meistrų, kurie bando pasi
savinti tai, kas jiems nepriklau
so, o paskui teisinasi, jog tai į 
vykę Mper klaida”..

Štai gruodžio 12 d, Lietuvių 
svetainėje įvyko SLA 352 kuo
pos didžiulis vakaras. Į drabu
žių pasidėjimo kambarį įsiga
vo kažkoks vyrukas ir pasiėmė 
inžinieriaus A. W. Milės ©ver
kautą, skrybėlę ir pirštines.

Tai sudarė labai daug nesma
gumų inž. Milės, kuris neteko 
ne tik drabužių, bet ir raktų 
nuo automobilio, Kadangi oras 
buvo pusėtinai vėsus, tai tiesiog 
negalima buvo ir namo- važiuo
ti. Gerai dar, kad G. Kopi takas 
paskolino savo overkautą.

į' Linksmų .Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
į Mano Kostameriams ir Draugams Velija

| WILLIARD J. KANTON
9 TA VERNO SAVININKAS
f 6915 S. Western Avė. Tel. Prospect 2679

Geriausios Dovanos Kalėdoms
Jei Tamsta rengiatės savo gimines Amerikoje ir Lie

tuvoje apdovanoti Kalėdų dovanomis, tai tegul “Kalėdų 
Dėdukas’’ jiems užsako Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je Jubiliejinį Albumą—didelį, 304 puslapių, gražiai iš
leistą istorinę knygą; arba tegul tas pats “Kalėdų Dėdu
kas” jūsų mylimas gimines, draugus ar jų mažamečius 
prirašo prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—didžiau? 
sios ir seniausios lietuvių fraternalės organizacijos.

Susivienijime galima apsidrausti įvairioms 
sumoms, nuo $100.00 iki $5,000.00 ir ligoje 

pašelpai nuo $6.00 iki $12.00 savaitėje.
ALBUMO KAINA, SU PRISIUNTIMU, 
LIETUVOJE IR AMERIKOJE — $4.00

IŠPILDYKITE ŠI KUPONĄ IR PRISIŲSKITE ŠIANDIEN

Peoples Rakandų Bendrovės valdyba 
direktoriai - visa darbininkų 

organizacija
Sveikina savo prietelius, rėmėjus ir 

visus lietuvius
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

VELIDAMI SVEIKATOS IR MODERNIŠ 
KO GYVENIMO, TURINT PATOGIAS 

NAMŲ REIKMENIS

4179-83 Archer Avenue 
2536-40 W. 63rd Street

WMl

Gruodžio 15 d. aš pastebėjau 
vieną pažįstamą vyruką, kuris 
buvo labai šauniai apsirengęs. 
Aš paklausiau, kas atsitiko, kad 
jis taip “pasistrajinęs”. Paste
bėjau, kad dėl to klausimo jis 
lyg ir susimaišė. Man tuoj ding
telėjo į galvą mintis, kad gal 
tai bus tas pats vyrukas, ku
ris inž. Mites drabužius pasisa
vino. Juo labiau, kad pirmiau aš 
jį niekuomet nemačiau gerai 
apsirengusį.

Nors vyrukas greit pasišalino, 
bet aš tuoj susižinojau su ren
gimo komitetu ir patyriau, kaip 
inž. Mile® ©verkautas atrodė. Jo
kios abejonės nebuvo, kad 'vy
rukas svetimą overkautą pasi
savino.

Kitą dieną komiteto nariai (J. 
Besasparis Ir Bučis) su palici- 
ja padarė vizitą sakytam vyru
kui. Ir tikrai pasirodė, jog jis 
inž. Milės drabužius buvo pasi
ėmęs. Tuoj prisipažino, jog tai 
ne jo overkautas, bet (teisinosi, 
kad tatai “per klaidą” padaręs.

Nenorėdami ,skandalo, komi
teto nariai atsisakė bylą kelti. 
Tokiu budu vyrukas liko paleis
tas.

Nors inž. Milės' ir atgavo sa
vo drabužius, bet vis dėlto tu
rėjo daug nesmagumų. Komite
tas atsiprašo už tuos padary
tus nemalonumus.

Tas nuotykis yra budingas. 
Vakarų rengėjai turi į jį at
kreipti dėmesį ir drabužių pa- 
sidėjimą sutvarkyti taip, kad 
pašaliečiai negalėtų šeiminin
kauti ir imti tai, kas jiems pa
tinka. Gerai dar, kad pas sekė 
pražuvusius drabužius atgauti. 
O jeigu ne, tai kuopa butų bu
vusi atsakinga ir butų turėjusi 
inžinieriui Milės nuostolius pa
dengti.

BIRTHDAY P ARTY
Kalėdų Vakarų, Gruodžio-Dec. 25 d., 1937

P. EVA MUSNECKIENĖ, jos gimtadienio proga, užkviečia visus 
pasilinksminti į

WALLACE TAVERN
3427 South Wallace Street

Visokie gėrimai, gardus užkandžiai veltui ir gera muzika šokiams. 
EVA MUSNECKIENĖ, Savininke.

—M. Kemešiene

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje,
307 West 30th Street, 
New York, N. Y.

* i •

Čia prisiunČiu $4.00 už Albumą ir malonėkite jį pasiųsti 
šiuo adresu:
Vardas ........... .................. ................. .....................................

Adresas ................. ........... ........................................................
Atsiklausimui informacijų apie įstojimą į SLA, rašykite:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoj’e 
307 W. 30th St„ New York, N. Y.



B 4.NAUJIENOS, Chicago, H______________________________________________________Penktadienis,’ ’gr. 24, 19'37

SUSIRINKIMAI Diena Iš Dienos

švente SPECIALUSKlausytojas

F. A-nis, Kliubo koresp

Faizų šeimyna.

(Skelb.)

TIKTAI UŽ

Bulaw

Setas

Su 6 Kanonai

Tel. Hemlock 4097 DIRECTORY

• FOTOGRAFAS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

HOSPITAL

RESTAURANTAI

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man3222-24-26 South Halsted Street
Vardas

TEL. VICTORY 4226
Miestas Valstija

J. KALEDINSKAS, J. ROMANAS, Vedėjai
Gruodžio '24 d.Kupono Nr. 11

“Faun”
Design
Gražus

Meat Fork 
vyLadl*

Servizas 
Vienam 

. Žmogui

Avenue
5727.

BIBLIJOS 
PASKAITOS

J. Pilkis 
Gimtadienis

ĮSITĖMYK1T! Prašome aiškiai .išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

vakarą 
vėliau kaip

Tobulasis ALIEJUS 
/Padaro Pečių ar 

šildytuvą
NAŠESNIU

Tv Kaina Nedidesnė’

Kur busit Naujų Metų vakarą? Liuosybės Namo Bendrovė su
sidėjo net su 4 draugijomis ir rengia savoj svetainėje šau
nų vakarą. Nepamirškite penktadienio vakarą, gruodžio 31 
dieną Liuosybės svetainėj, 8 v

Taksų Teisė 
Vandens Biloms

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..........

EKZAMINAVIMAS
OFISE .......1---------

’ DOUGLAS PARK

šeštadienį 
iš Cicero stoties 
kilo, Kalbės S

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

atneškite arba 
paeiliui numeruotus 

musų ofisą su savo mokesniu.
36 gabalu, 6 a^m^- 

72 gabalus dėl 12

ti dalyviai. 30 balsų choras 
bus „ po vadovyste muziko Sta-

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Visiems puotos dalyviams p 
Pilkis taria širdingą ačiū.

Senas Petras.

INTERNATIONAL 
Wine & Liquor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav. 
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

penktadieniais, Šeš- 
sekmadieniais »iki 

dėl vyrų ir moterų 
dienomis, atskiruo- 

Kaina 40c ypat. 
PAULINA ST.

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

' Tiktai po 990 i 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicago, III

/ i . ’

‘Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6’ kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į’ ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint iš gy
ti pirmą 6 gabalų setą ir, tęsti kiek nori
ma įsigvti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, —
atsiųskite 6 kuponus 
datuotus 
šeši setai susidaro 
nims. Dvylika setų 
asmenų.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Marųuette 
nis

Largo Servlng Spoon 
Butterknlfe, Sugar SpooB

ALFABETO 
TVABKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima • nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klaupkite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

DU ŠALTIMIERO PRO 
GRAMAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31at Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670 *

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Draugams, Kostumeriams ir 

Pažįstamiems. >

kuriam vanduo buvo tiekiamas. 
Pasiūlymą įnešė 24 wardo al- 
dermanas 'A.v?y, ku;ii sako, 
kad vandens bik's dabar bus ly
gios teisėje specialiams ases- 
mentams ir namų taksams. Ti- 
kimąsi tuo surinkti iš vandens 
dar $50.000 į metus.

DAILY

BUSINESS

Visiems kostumeriams ir prieteliams, 
kaip esantiems taip ir busiantiems. 
Ir ta pačia proga reiškiame didelę 
padėką visiems, kuriems turėjome 

ir turėsime progos patarnauti

Kūčių vakaras! ir lietuviams 
specialus radio vakaras, znes 
kaip 7:00 valandą bus trans
liuojama Bartkų šeimynos 
“Kūčių vakarienė”, kurią leid
žia Standard Federal Savings 
ir Loan Association (pirminin
kas Jufetinas Mackevičius, ku
rio Kalėdų kalba bus taipogi 
šį vakarą transliuojama, kaip 
ir vėlesnės žinios ir graži mu
zika).

| 2343 S. Leavitt St. s
§ CHICAGO, ILL. |

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su»moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 68rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

Hollywcod svetainėje, 2417 W. 43 St. Pra- 
val. po pietų. Bus renkama nauja valdyba’ 1938 me- 
Jusų atsilankymas yra būtinai reikalingas.

Sofija Ambrozaitė, sekr.
Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo priešmeti- 

susirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 26 d., 2 vai 
popiet, vietos parapijos salėje. Visų dalyvavimas yra' rei 
kalingas. Bus renkama kliubo ir pildomosios tarybos valdy
ba sekantiems metams

Waukegan Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 26 d., 3:30 vai. popiet, Liuosybės svet 
Nariai kviečiami skaitlingai susirinkti, daug svarbių reika
lų tarimui. —Suzana L. Gabris.

Miesto taryba priėmė pat\a> 
kymą, einant kuriuo per 30 die
nų nesumo’kctos vandens bilos 
patampa “lynu” ant to namo,

Ačiū “Naujienoms” už 
plunksną

Kalėdų Diedukas iš “Naujie
nų” ir šiais metais manęs ne
užmiršo. Jis man atnešė ver
tingą ir labai gražią auksinę 
plunksną. Tikrai yra kiVo pa
sidžiaugti. Labiausia tuo, kad 
su tokioms pat plunksnoms ir 
“Naujienų” redaktoriai rašo, 
tad gal ir aš galėsiu dabar 
mandriau parašyti. Ar man 
seksis su ją gudriai ar negud
riai rašyti, dabar dar negali
ma atspėti, tik tiek galima pa
sakyti, kad plunksna yra labai 
graži, 
noms 
j ienų’ 
informavo 
jų man įteikti

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

bukite visi.
Rengimo Komitetas.

Žagariečių Kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 26 d 
džia 1 
tams.

MARQUETTE PARK. — 
Gruodžio 16 d., įvyko Josephine 
Pilkis, 6634 South Western 
avenue, gimtadienio puota, ku
rioje susirinko daug svečių, 
kaip lietuvių, taip ir svetim
taučių. Tavernas buvo pilnas 
žmonių, kurie prie geros mu
zikos, užkandžių ir gėrimų pra
leido gražiai laiką ir turėjo 
“good time”.

Riblijos paskaitos įvyks ket
virtadienį, gruodžio 23 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.^ 7:30 vai. vakare.

šeštadienį įvyks paskaita 
Brighton Parke po numeriu 
2458 W. 38 St., lygiai, nuo 3 po 
pietų, temoje: “Kristaus sugrį
žimas”.1

Programas po vadovybe lei
dėjo Povilo Šaltimiero. Nepa
mirškite užsistatyti savo radio 
priimtuvus ši vakarą, kaip 
7:00 valandą 
11:00 ir išgirsite du labąi įdo
mius ir Kalėdoms pritaikintus 
lietuviškus radio programas.

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Šį vakarą kaip 11-tą valan
dą bus “Tylios Nakties” pro
gramas, kuriame bus suvaidin
tas pirmu kartu lietuviškai 
garsaus Anglų rašytojo Char
les Dickens’o “The Christmas 
Carol”. Apysaka yra apie senį 
šykštuolį, kuris netikėjo nei į 
Kalėdų Dvasią nei į labdarybę. 
Vėliau pasirodžius trims dva
sioms, jis persimaino. Jo var
das Skrudžas. Jo rolę atliks 
per radio Povilas šaltimieras. 
Jo darbininką Robert Kračitą 
vaidins Antanas Plėnis, Ponios 
Kračitienės — Ponia A. Miller. 
Senio šykštuolio anūkas birs 
Kazys Šimkus, o dvasią vai
dins Liudvikas Jogminas ir ki-

Kviečia’ atsilar.kyti visus 
rinkliavos nebus.

Taipgi kviečiame pasiklausy 
ti radio programo 
7:30 vakare 
VVHFG, 1420 
Beneckas.

Tel. Boulevard 2508
TURKIŠKA PIRTIS

JUOZAS B1KNIUS, Sav.
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais, 
tadieniais ir 
popiet. Pirtis 
tom pačiom 
se kambariuose 

4625 SO

NEVADA ★ AUSTIN /mm 
★ VINCENNES*

♦♦♦♦
GRACELAND 6800

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, Šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. pne 
Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.
2435 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 9585 .

KLEOFUI 
JURGELONIUI

Sveikiname Kalėdų 
mis K. Jurgelonį. Girdėjome, 
kad jis jau grįžo iš ligoninės 
po sunkios ligos, bet dar nėra 
visiškai pasveikęs, dar nėra su
stiprėjęs. Nekantriai laukiame 
Jūsų pasveikstant. Mes trok
štame ir vėl Jus išgirsti Bud
rike programo Makalų šeimy
noje. Tai tas mums geriausiai 
patinka. Mes jausdavomės kai 
teatre. Linkime greitai pasveik
ti, linksmų Kalėdų ir laukiam 
Jūsų balso oro bangomis.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams Velija

MICHAEL KRASAUSKE
• TAVERNOS SAVININKAS

1421 W. 69th St. Tel. Hemlock 4869

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
nsokius rakandus bei Storus. Ve
žini j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
-*antuntas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYSTĖS
40 Metų Jubiliejus 

Stato Scenoj Dviejų Aktų Operetę
' NASTUTĖ

Nedėlioj, sausio (Jan.) 2 d., 1938 m.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 4 v. vakare

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(’SnrAened 1 ................... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .......................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

REUMATIZMAS
Natūralūs Namų Gydymas paša
lina nuodus ir rukŠtis-stabdo 
skausmus. Ateik ar rašyk klaus
damas DYKAI patarimo, ar ban
domo gydymo ir tyrinėjimo.

DR. P. SCHYMAN
Specialistas

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas. Armitage 8200
LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ

III ‘ M ---------------------- -----------------.J—J.—«. ■

Vertė
$2-5°

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 šmotu

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems Musų 
Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems Velija

Justinas ir Marijona Matkevičiai
TAVERNOS SAVININKAI

6914 S. Western A ve. Tel. Prospect 9044

VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE
RIAI būdami Willow Springs, visuo* 
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

NATHAN KANTER

Mutual LiqMBr Co.
4707 So. Halsted St 

PHONE YARDS 0801

THREE STAR INN
MARCELLA WALANTAS ir SŪNŪS, Savininkai

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS g 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS g 

„ ,<<KT Teodora Marozienėf 
Esu dėkingas Naujie-'g »
ir tariu didelį ačiū “Nau- g $
administracijai, kad pa- ® Savininke ( ®

Kalėdų Diedišką M Valgyklos ir Tavern g

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

C* Šmotų

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
.avemus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta- 
/ernams orderius pa
ti u nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

STOVOL

O
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GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI ' VIRS TO
UŽ 10 SVARŲ *tU SVAR.

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai \
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

SLA. 44 Kuopų Nominacijų Rezultatai
Bagočius — 913 balsų, Laukaitis — 465;

Gugis 837, Trečiokas — 355

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Draugams, Kostumeriams ir 

Pažįstamiems 
t

C. P. SUROMSKIS & CO.
2502 West 69th St Tel. Grovehill 0306 į n

KUOPOS:
11, 27, 30, 36, 38, 42, 50, 55

63, 68, 77,r86
124
139, 152,
183,. 198,
226, 231,
284, 289, 301, 313, 357.
Į PREZIDENTUS

Bagočius ..........  913
Laukaitis <................  465
JurgeJonis ................... 14

< Šalna ........................... 13
Gegužis .........................  8

Į VICE PREZIDENTUS

125 129,
156,
208,
236,

100, 105,
134, 135,
157, 158

212, 217
260, 273,

109,
136,
178,
223,
275,

355
. 61

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems musų į
draugamsf kostumeriams ir pažįstamiems velija į

Petras ir Elena Vengeliauskai 1
TAVERNOS IR SVETAINĖS SAVININKAI 4

4500 S. Talman Avė. Tel. Lafayette 4112 1

. Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų. Melų '4
Visiems Kostumeriams ir Draugams 4

Antanas ir Marijona Buteliai į
4414 Sn. Rockwell St. Tel. Lafayette 46891

r Mažukna ................ . 909
■> ■ Bukšnaitis ............. . 391

šalna ......... ........... . 46
l SEKRETORIUS

M. J. Vinikas........... 837
Miliauskas ............... 335
Michelsonas .............. . 62
Jurgeliutė.............. . .. 10

l IŽDININKUS
Gugis ............. .......... 912

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Kostumeriams ir Draugams Velija

GEORGE IR HELEN KWAINAUSKAI
ROYAL 13LUE STORE Savininkai

2500 W. 45th St Tel. Lafayette 2561

1 i j. ... —.... t L? t i ?« • > ? L •• t » • • i • • jįj

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ
IR NAUJŲ METŲ 1

Naujienų Administracijai, Skaitytojams 1 
ir Visiems Lietuviams

Trečiokus .... ....
Bačiunas ..... .......

Į IŽDO GLOBĖJUS
Mikpžiuite .... .......
Mockus ........ ........
Kerševičius ........
Martin.................

. Jarus ...........
A. Zalatorius
D. Pivoriūnas .....

J DR-KVOTEJUS
Dr. Stanislovaitis .... 762
Dr. Biežis J2-......... 422
Dr. GnaiČunas ............ 48
Di\ Mpntvidas .
Dr. Zalatorius
Dr. Matulaitis
D r. Mikolainis

857
864
421
213
138 

. 28

7
3

Linksmų Kalėdų visiems kan
didatams ir nariams Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje!

Kalėdiniai 
Lietuviški Radio 
Pro

M.

len Bartush žymi kontralto ir 
dainininkas Stasys Rimkus, ba
ritonas, o simfoninė Budriko 
radio orkestrą išpildys garsų 
muzikąlį veikalų 
“Trimitas
Tai bus klausytojams tikra 
dainų šventė. <

šiuos programas leidžia ir fi
nansuoja Juozas Budrikas, ku
ris užlaiko šauniausių—moder
niškų rakandų, radių ir muzi
kalių instrumentų krautuvę ad
resu 3,409 ir 3417 S. Halsted

overtiurų 
ir kitus numerius.

resu 3409 ir 3417 S.
St., Chicagoje.

Budrikas siunčia 
kostumeriams ir radio 
tojams Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų linkėjimus.

visiems 
klausy-

PIRMYN
SHARPS and FLATS

FcLASSIFIED ADS-1
L  -    Į ~ I Į I-JJ1- _ . .. .   _ — ■ - ■ _ j

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

Fųrnished Rooms Wanted
RENDON KAMBARYS garu ap

šildomas. Dėl singelio.
3256 So. Union Avė., 1-mos lubos.

RENDON fornišiuotas KAMBA
RYS. Garu apšildomas su ar be val

gio 1900 So. Union Avė.

RE&DON gražus fornišiuotas, ap
šildomas KAMBARYS.

3559 So. 'Emerald Avė.

For Rfent

Business Chances
Pardavimui Bizniai

. PARDUOSIU TAVERNA labai 
pigiai. 4342 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
didelio biznio kampo.

2408 West 71st St., Chicago.

PARSIDUODA ROAD HOUSE— 
biznis ir namas — priešais Taut. 
Kapines — biznis— yra piknikams 
daržas —. nėra morgičių — labai 
graži Vieta.

- SPRING INN TAVERN 
82nd ir Kean Avenue, 

Willow Springs v

TAVERNA PARDAVIMUI geroj 
švedų apgyventoj vietoj, geras biz
nis. Pigi renda, daug vietos. Prie
žastį patirsit vietoj, 
c 815 West 59th Street.

rainai

pašarvotas koplyčioj 
Halsted St. Laidotu- 
pirmadienj, gruodžio

MARY NYE 
Velionė gyveno 636 W.. 59 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 d., 4:45 vai. po 
pietų, 1V37 m., suiatiKus 17 m. 
amž., gimus Granville, 111.

ralisto dideliame nuliudime 
motiną Mary Nye Olson, bro
li jonn, aeauKus Mary ir Sam 
Saluski.

Kūnas 
6000 So. 
vės įvyks 
27 dieną 9:00 vai. ryto iš kop
lyčios į Šv. Martin's, 59th ir 
Princeton parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės Sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kandės1? **' ’' *

Visi a. a. Mary Nye gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį' patarnavimą ' ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis ir Dėdukai. 
Laid. Direktorius Edward and 
Mulder, Tel. Normai 2121 *

Ali Pirmyn Members, 
Friends and Readers of 
“Naujienos” we wish a 
very Merry Chirstmas. 
We invite y o u a 11 to 
greet the New Year at 
Pirjnyn’s New Year Re- 
ception at the Masonic 
Temple, 64th and Green. 
75c. per Person, Supper 
included.

Raskey Hooey.

Sausio Mėnesi

RESTAURANTAS — 
prieina-

RENDAI
Pilnai išdirbtas biznis 
ma *renda pasitikimiems žmonėms. .

4141 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS prie 
63 East Cottage Grove. Gera vieta, 
biznis išdirbtas. Matykit savininką 

6845 So. Western Avenue. 
Kasdie iki 1 vai. po pietų. 

Tel. Hemlock 7699.

WCFEi7BUDRIKO 
PROGRAMAS 

’ . >n; . '

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos ar našlės moters, vidutinio 
amžiaus. Geistina be šeimynos. Aš 
esu vaikinas, taipgi vidutinio amž. 
—turiu pastovų darbą, meldžiu ra
šyti teisingai. 1739 So. Halsted St. 
Chicago, Iii., Box 762.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
barais, registeriu ir visi pilni įren
gimai. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Esu našlė, važiuoju ant far- 
mos. 2301 So. Leavitt St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA irRes- 
taurant 58 kambarių hotelis— Pri
einamai. 4143 So. Halsted St.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir' sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatyste mus pirm i 
te kitur.

S. E.
1915

negu pirksi-

su

SOSTHEIM 
SO. STATE 
CALumet 5269.

& SONS
STREET

PARSIDUODA TAVERNA 
ruimingauze pigiai. Pardavftno prie
žastis — 2‘ bizniai.

2113 So. Halsted Street.
Real Estate For Sale

N amai-Žemė PardavimuiMažeikos Koplyčią
Bus atidaryta publikai sausio 

15 dienų
BRIDGEPORT. — Visiems 

plačiai žinomas lietuvis laido
tuvių” direktorius p. St.» P. Ma
žeika dabartiniu laiku stalo vi
sai naujų ir moderniškų koply
čių toj,ęj}ačįpj,e..vie.toj.eI, kur bu
vo senoji koplyčia, antrašu 3319 
So. Lituanica Ąve.

Numatoma, kad nauja kop
lyčia bus užbaigta apie sausio 
15 d. ateinančiais metais. Visa 
publika bus pakviesta atsilan
kyti ir pamatyti kaip p. Mažei
ka įrengė viena iš moderniš
kiausių koplyčių .Chicagoje.

Pats namas atrodys kaip ir 
kiti namai, išskiriant tų, kad 
namo priekis bus padarytas iš 
juodo stiklo. Betgi, kada įeisi į 
vidų, tai tuojaus pamatysi, kad 
jokių langų nėra, o oras taip 
švelnus ir malonus kvėpuoti, 
kad, rodos, visai nesinori išeiti. 
Mat, visa koplyčia bus “Air 
conditioned” — turės reguliuo
jamų temperatūrų. Pati koply
čia bus įrengta moderniškiau- 
siais rakandais, su visokiais pa
togumais žmonėms. Prie lo, pa
togumo kambariai bus vyrams 
ir moterims, kur bus galima 
liuosai ątsipeikėti ir pypkes pa
sirūkyti. Ypač moterims bus la
bai madniaį įrengtas kambarys 
pasigražįnimui. žodžiu sakant, 
viskas yra suplanuota, kad žmo
nės gautų didžiausį patogumų.

Tčmykite vėlesnius praneši
mus sapudoje apie naujos kop
lyčios atidarymų viešųjai publi
kai. —VBA.

| Linksmų Žiemos Švenčių | 
g Kalėdų ir Laimingų Nau- n 
B jų Metų Visiems Draugams | 
Iir Pažįstamiems L g

Benošius Drug I
St0re |

2612 W. 71 Street |
Phone Republic 10255

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
rnas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniu šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę. automoilį, e'tc.---- 5 kambarių
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.

Z. S.. MICKEVICE AND CO- 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 .ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

. šį sekmadiėnį, gruodžio 26, 
nepraleiskit? puikaus- - radio 
programų iŠ Soties WCFL, nuo: 
7:30 vakare ,/Chicagos laiku). 
Kadangi sykiu? bus perduoda
mas ir ant'-^trumpųjų bangų 
W9XAA, 6080 "kil., tai bus gir
dimas visuose4 pasaulio kraš
tuose. Operos dainininkė He-i

Financial
Finansai-Paskolos

JOHN A. SINKUS
Jūsų Naujienų Pristatytojas

2213 W. Cermak Rd

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams Ve

IGNAS IR MARIE BERGIAI
TAVERNOS SAVININKAI

Tel. CanaI 0797

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų 
Visiems Musų Draugams ir 

Pažįstamiems I

Stock Yard Buffet
, ”r DINE and DANCE

4431-33 S. Halsted St
i Julius Baskes, Prop.
>Boulevard 2512 Chicago

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIU VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 

fa BIRCH’S TAVERN 
A. J. BERŽINSKIS, Savininkas

2555 West 63rd St. Republic 4544
CHICAGO, ILL.

KUNIGUNDA BRENCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 21 d., 9:10 vai. vak., 
1937 m., sūlaukus 59 m. amž., 
gimus Šiaulių apskr., šiaudi
nės mieste,

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Pranciškų, švogerį Domi
niką, pusseserę Agotą Kryže
vičienė ir jo$ vyrą Kazimierą' 
ir jų šeimą, pusbrolį Kazimie
rą Norkų ir jo- žmoną Pętr.o-

• nelę ir jų šeimą ir daug kitų 
ghninių; taipgi Lietuvoj tetą 
bjrolio dukteris, brolį Juozhpą 
Oželą.

> Kūnas . pašarvotas yra 12 
E.' 113 PI., Roseland.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 27 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą o iš tej? bus nulydėta 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kunjgundos Bron
ius giminės, draugai ’ ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvautu laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, švogerįs, Pussesere, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laid. Direktorius Juozapas 
Eudeikis ir Tėvas. Tel. Vjrgi- 
,nia 0883.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
VAKARĖLIS

L. T. K. P. N. Rengiamas 
PASILINKSMINIMO KALĖDŲ 

VAKARAS
įvyks Gruodžio 25, 1937, 

Parapijos Svetainėje, prie 35-tos gat. 
ir Union Avė. Pradžia 7 vai. vakare 
Visi nariai, draugai ir simpatizato- 
riai esate užkviečiami atsilankyti.

Klebonas Kun. St. Linkus ir Vald.

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS J L1THUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVJNGS ASSOCIA- 
TION (buvusia Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250. '

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų 

Naujų Metų 
linkime' visiems “Namų ir že
mės” skyriaus mėgėjams, kri
tikams, namų pirkėjams ir par
davėjams, real estate broke
riams ir garsintojams.

W. V. MANKUS.

MARIJONA 
MALINAUSKIENĖ 

tėvais Stųlpinaitė)
persiskyrė sų šiuo., pasauliu 
gruodžio 22 d., 12:03 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusamžiaus. 
Gimė Lietuvoj,' Pagaulės kai
me, Papilės valsčiuje, Šiaulių I 
apskr? Amerikoj išgyveno 34 
metus. /

. Paliko . dideliame \ nuliudime 
vyrą Vaclovą; dukterį Jadvy
gą ir žentą Kazipiierą Viršilą, 
sūnų Alfonsą, ir marčią Mad; 
lyn ir kęturĮGs anukus; brolį 
Vincentą Stulpiną, sesers duk
terį Alyce Gząrneckį ir jos 
šeimą .Vipcą, Vytautą, Anną, 
Edvardą Shumpius, brolienę 
Martiną Varkalienę ir jos dūk- j 
teris, pusbrolio Varkalio duk
terį Marijoną ir jos vyrą Hill, >! 
Heleną ir lotas gimines. Lįe-. 
tųvoje, seserį Lųciįą . Kazlaus
kienę ir-jos šeimą.

Kūpąs pašarvotas 3429 So. 
Lituapicą Avė* Laidotuvės į- . 
vyks gruodžio 27 d. 8 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio baž
nyčią, kurioje. atsįbus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Vįsi a. m., Marijonos Mali
nauskienės giminės, draugai įr 
pažįstami esat pųoširdžįai 
kviečiami . dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, Vyras, Du
ktė, Sūnus, žentas, Marti, Anū
kai. Brolis Brolienės, Pusse
serės ir Gimine^.
Laid. Direktorius A. Masals- ■ 
kis, Tel. Poulevard 4139. ^a- . 
mų tej. Boulevard 9110, . ? į

COAL
Anglys

SPECIALIAI GRAŽUS ĮR ĮDO
MUS PROGRAMAS ANTRAI 
DIENAI KALĖDŲ. DAINUOS 

PIRMYN CHORAS.

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .......... -................
MINE RUN ...................
EGG ..................................
NUT ................................
SCREENINGS (Indiana)

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE
' Tel. ARDMORE 6975

$6.00
5.75
6.00
6.00
5.00

Po ryt, sekmadienį, radio 
klausytojai kviečiami užsista- 
tyti savo radio. 11-tų valandų 
prieš piet ant Stoties W.G.E.S. 
ir pasiklausyti šio sezono gra
žaus radio pro^ramo, kuriame 
dalyvaus Pirmyn Choras, po 
vadovybe K. Steponavičiatrts, ir 
sudainuos gražių dainų. Tarp 
dainų girdėsite širdingų pasvei
kinimų ir gerų linkėjimų nuo 
leidėjų, Progress Bendrovės 
Krautuvės ir kitų įstaigų bei 
ypatų.

šis programas pripuola antrų 
dienų Kalėdų ir jo klausyda
mi visi turėsite daug malonu
mo. Nepamirškite užsistatyti 
savo radio. X.

ILLINOIS EGG ................. ..... $6.85
STOKER COAL ...................... 5.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WĘNTWORTH AVĖ.
Boulevard 4028.

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

•n»«

LOVEIKIS B-u 
' Dalis.

s KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams
.s...,. Xr Uagrubams.
3316 So. Halsted Street ,

TeJ. BOULEVARD 7314

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

Joseph Martin

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų 
Visiems Musų Draugams ir 

Pažįstamiems!

4949 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankictams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFĄYĘTTE 5800 ,

HEMOPOĮDAI
Naujas bųdas—-garantuojamas gy
dymas be operacijos. Ateįk persi
tikrinimo pasiūlai susįžįpoti' — 
$'1.00 už egzaminaciją ar gydymą.

DR. P. SCHYMAN
Specialistas

1869 N. Dainei) Avė.
Armitagę 8200

(ucepy
<■——MII—II IMU r'n H1IBI—ilgiu i»i'm I« i«M—

i-ras aukštas.

^Linksmų Kalėdų įr Laįmin 
g gų Naujų Metų kosiu- 
| meriąms ir pažystamiems 

lidki

ITONY LUKOŠIUS
į Drabuži ų valytoj as.
1 2555 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 1310

Parsiduoda Saugioji 
Šėpa

Parsiduoda didelė “safe* sau
gioji šėpa su daug mažų stal
čių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St,

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

C ANA L 8500
Mūru apganrinimi kaino* 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame rerą nuo
laida.
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PRASISKOLINĘS BUKIAMS PRADĖJO 
KLASTUOTI ČEKIUS

I MIESTO TARYBA NUTARĖ ĮVESTI LAIS-li

Lietuvis Juozas Kluchinskas prasiskolino bukiams $800 
ir jų grumojamas suklastavo už $4,400 čekių, vis 
tikėdamasis “atsigriebti”.

NIUS BUKIAMS
• ” V \ i'.’’' -

Bukiai dabar galės legaliŠkai veikti, bet turės mokėti 
miestui nuo $1,000 iki $5,000 j metus už lalsai

Chicagos miesto taryba tre- Vidurmiestyje veikiantys bu-

ie galės imti 5 nuoš. komiso 
ant padedamų lažybų.

Aldermanai tikisi laisniais 
bukiams surinkti $2,000,000 į 
metus ir pašalinti iš bukių biz
nio visokius kriminalistus, nes 
dabar tą biznį kontroliuojanti 
Capones šaika.

Įnešimas legalizuoll buklus Ii.

Dvi Bombos 
Čeverykų 
Taisytojams

Trečia panaši bomba buvo 
surasta Ace aptiekoj, 6258 S. 
Halsted St., kur irgi taisoma 
čeverykus. Bomba turėjo sprog
ti 7 vai. vak., bet policija pir-

Prieš kiek laiko Juozas L. prasiskolino bukiams $800. 
Kluchinskas, 31 m., 848 West 
33rd St., sportininkas,

Kartą jis gavęs pašaukimą 
prieš telefonu’ ateiti į Morrison ho- 

porą metų buvęs su Chicagos Į telį, kur vienas žmogus norys 
sportininkais Lietuvoj, buvo! pasikalbėti apie apdraudę. Tas 
suimtas už suklastojimą ir iš-1 žmogus nusivedė jį į kambarį, 
keitimą $4,400 čekių Wiley,jkur buvo dar trys žmonės. Jie 
iVIagill & Johnson apdraudos j pasisakę turį apie jį visas ži- 
firmos, 175 W. Jackson Blvd., nias ir bile kada jį galį suras- 
k učiai jis dirba jau 17 metų, ^ti ir ginklu ėmė grūmoti, jei 

Pereitą savaitę jis buvo nu- jis greitai nesumokės savo sko- 
teistas, bet užvakar jis papra- los bukiams.
šė teismą paleisti ji probacijai Kluchinskas „ nematydamas 
— pataisai ir papasakojo tei- kitokios išeities greitai gauti 
sėju i kas jį privedė prie klas- pinigus ir pradėjęs klastuoti 
tojimo čekių. i čekius. Jis si.‘klastų o tai s čekiais

Pasak Kluchinsko, jis mėg- j atmokėjo skolą, o paskui dar 
davęs dėti pinigus ant arkliu-jdaugiau klastavo naujoms la
kų. Dėdavęs pas tukt-Sam Har-(žyboms ant arkliukų, vis tikė- 
ris, 230 S. Wells St. Jis buvęs damas atsigriebti ir paimtus 
atsargus ir dėdavęs tik mažo-1 pinigus grąžinti. Bet kaip be- 
mis sumomis, iki įsigijęs kre-‘veik visuomet būna tokiais at- 
dito pas bukins. Gavęs kredi- įsitikimais, atsigriebti nepasi- 
tą jis nebebuvęs tokis atsar- sekė, tik dar labiau nuklimpo 
gus ir dėdavęs didesnes pinigų -j ir jis dabar atsidūrė didelėj 
sumas, taip kad bematant jis bėdoj.

Komplimentai “Nau;
iienu” Lietuvos
> v

Korespondentams

karas įvyks ir šiemet, Liuosy- 
bes svetainėje. Kaip ir visuo
met, salė bus kupina publika, 
gros puiki muzika, poros suks 
suktinius ir valcus.

Komisija, kuri susideda iš 
jaunuolių, deda pastangas 
sus patenkinti. Gero jiems

čiadienio susirinkime nutarė le- kiai turės mokėti $5,000 j me- ko priimtas 43 balsais prieš 4.
galizuoti bukius, kurie pr.ėmi- 
•nėja lažybas ant arklių, įve
dant jieitis laisn us ir leidžiant 
legaliai priiminėti lažybas ant 
arklių, kurias turės perduoti 
tiems arklių lenktynių laukams, 
kur pačios lažybos yra legali
zuotos.

Kadangi dabar bukiams nebe
reikės slapstytis ir mokėti di- mingi. Taipjau negalės steigti 
delius kyšius policijai ir politi- bukių raštines pfię pat bažny- 
kieriams, tai jie turės mokėti čių ir Mokyklų, įr greta smuk- 
augštus laisnius miestui ir pri-jlių, negalės veikai sekmadieniais 
silaikyti nustatytų reikalavimų, ir negalės įsileisti mažamečius.

tus už laisnį. Kituose didesniuo
se biznio disttiktuose laisnis 
bus $3,000 į metus, o visose ki
tose miesto dalyse, kut n' ra to
kio didelio bukiams biznio, lais
nis bus $1,000. Bet laisnius ga
lės gauti tik tokie bukiai, kurie 
nėra nusikaltę, turi gerą repu
taciją ir yra finaĄsiniai a'sako-

Tėčiaus bukiai dar ne tuoj aus 
bus legalizuoti, nes Chicagos 
miesto teise legalizuoti buklus 
yra ginčytina ir tą1 klausimą 
turės išspręsti augščiausias val
stijos teismas.

• Mie to advokatas Ilodės 
pranęšė miesto teisėjams, kad 
dvieilis parkinimas Chicagos 
gatvėse yra nelegalis ir antroj 
eilėj paritinantys automobilis
tai be jokio išsisukinėjimo gali 
būti areštuojami.

Dvi nestiprios, bet kompli- miau ją užtiko, 
kuotos ir gerai padarytos pra-l _ .. .. , , , .VT ,__ «.•__! Policija mano, kad bombos

buvo taikomos įbauginimui tų 
sankrovų čeverykų taisytojų, 
kurie priklauso CIO. unijai.

garo mašinos (sprogstančios 
paskirtu laiku bombos) sprogo 
dviejose čeverykų taisymo 
dirbtuvėse.

Viena tų bombų sprogo Gold- 
blatt Bros, sankrovoj, 9100, 
Commercial Avė. Ji buvo padė-,s” griežtas
ta pas čeverykų taisytojui ma
žoj dėžutėj ir sprogo 2 vai. po' 
pict.

, Antra bomba sprogo rankose 
Marion Provenzano, čeverykų mais, 
taisymo manažeriaus Wieboldt i būti ilgiau Chicagoje kaip 30 
sankrovoj, prie 6.3rd ir Green dienų per vienų metų laiką, 
gatvių. Sprogimas įvyko 5 vai.- 
vak.. Provenzano liko skaudžiai 
apdegintas.

Miesto taryba trečiadienio su- 
i re- 

Igu’iacijas apsistojantiems Chi
cagos rybose traileriams ir 
jiems įsteigtoms kempėms.

Einant priimtais patvarky- 
jokis traileris negales

i Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse
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Gerb. “Naujienų” Redakcija:
“Tariu didelį ačiū* ‘ 

noms’ už prisiųstą man Kalė
dų dovana. Gavau, bet kol kas 
dar nežinau, kas ten yra,, nes J Visiems linkiu linksmų 
pagal Kalėdų - taisykles, dova- i ičdų ‘ 
nų gavime neleidžiama pakie- jais, 1938 metais. Per ateinan- 
tus atidaryti be Kalėdų.

“Prašau priimti nuo manęs skaitykite

saujie-! sisekimo.

Linksmų Kalėdų!

ir daug laimės su nau-

•••. •:'
IMO

širdingus linkėjimus Kalėdų 
šventėms ir Naujiems MętaipS 
visiems ‘Naujienų’ redakto
riams, darbininkams, kores
pondentams, ypač korespon
dentams iš tolimos musų šale
lės Lietuvos. Skaitydami jų ko
respondencijas mes,' amerikie
čiai, daug sužinome ir pasimo
kiname apie tai kas dedasi mu
sų gimtame kraštelyj. Mano 
supratimu, jie u’žsipelno did
žiausios pagarbos iš mus, ame
rikiečiu.

“M. Karčauskas.”

čius metus, dieną iš dienos, 
Naujienas”, kurias 

jums anksti rytą pristato Frank 
Lukošius,’ 1609 South 50th 
Avenue. ■ * ,

“Naujienų” Rašejas.

Linkėjimai Nuo 
Oak Foresto 
Prieglaudos Lietuvių

Prieglaudoje yra ir šimta
mečių Senelių

-:Li S-,i.■':■'■■■.. S.- ■* .i

■jjc*

Žiupsnelis Kalėdų 
Žinių iš Cicero 
Kolonijos

Miestelis gražiai pasipuošęs 
šventėms

visiCICERO. — čia tikrai 
laukia Kalėdų. Dar tokio judė
jimo čia nėra buvę. Gatvės eg
lėmis nustatytos ir kai vaka
re sužiba, tai tikrai malonus 
vaizdas. Tai vis biznierių pa
stangos. Tiesa, ir praeityje kas 
metais jie puošdavo savo įstai
gas, kas kaip išmanydamas.

šįmet gražiai papuošė savo 
užeigą p. Al. Mattas ir James 
Balčaitis. Abu rimti vyrai, pui7 
kiai biznį prižiūri.

Savas Pas Savą
Drabužių krautuvininkas Ju

lius Rimdžius ištikro pripildė 
krautuvę įvairiomis prekėmis. 
Butų kvailystė važiuoti did- 
miestin. Jeigu laikydamės 
obalsio “Savas pas Savą”, tai 
svetimtaučių musų lietuvių
kolonijoje neliktų nei vienoj 
Butų gera dirva lietuviams biz
nieriams.

OAK FOREST, ILL. — Mes, 
prieglaudos gyventojai, lietu
viai seneliai-žilagalviai, baigda
mi 1937 metus, išdrįsome vie
šai pasveikinti “Naujienų” 
dienraščio administraciją ir re
dakciją Kalėdų šventėmis ir 
Naujais Metais, linkėdami pa
tirti daug laimės ateinančiais, 
1938 metais.

Dėkojame širdingai už brau- 
gią dovaną, siuntinėjimą mums 
“Naujienų” per ištisi.'s metus, 
po 12 kopijų kasdien. Tai yra 
stambi auka, kuri yra mums 
labai brangi. Taigi reiškiame 
širdingą padėką už 12 kalen
dorių. Dabar turime kalendo
rius ir laikraščius, tad, kas no
ri, tas gali pasiskaityti.

Užėjau lietuvių šimtamečių 
senelių. Visi gražiai išrodo, tik 
nebegali vaikščioti. Jie gražiai 
kalba lietuviškai. Pasakoja 
apie savo, praeitį ir net apsi
verkia atsimindami kiek vargo 
turėjo panešti.

Malonu yra jiems ir visiems 
skaityti “Naujienose” įdomias 
žinias apie Lietuvą ir lietuvius. 
Linkime Jums stiprėti ir bu
joti ir tarnauti musų tautiečių 
naudai.

Ignatz Rainies, 
Institution Ward, E50,

Oak Forest.

memi

Kalėdų Vakaras
Raudonos Rožės Kliubo Ka

lėdų Vakaras visuomet būna 
labai įspūdingas. Kliubas kiek
vienais metais, per eilę metų, 
rengia tokius vakarus savo na
riams ir draugams.

Raudonos Rožės Kalėdų Va-

• Plėšikai pagrobė Mrs. Flo- 
rence Oliver, 6801 Jeffery Avė., 
jos pačios automobily ir atėmė 
iš jos brangmenų ir kaiTų ver
tės $17,000. Ji buvo pagrobta 
prie savo namų ir turėjo plėši
kus nuvežti į Jackson parką, 
kur ir buvo apiplėšta.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ, LIETUVOJE. —Lie livos kariuomenė lapkričio 23 d. atšventusi savo veikimo 19 metų sukaktį, čia parodyta žygiuose ir 
darbuose. 1. Lietuvos šauniuosius raitelius, grįžtančius iš manevrų, visuomenė apdovanoja gėlėmis, 2. Lietuvos pėstininkai per kariuomenės šventę žy
giuoja parade iškilmių maršu tvirtu žingsniu, 3. Lie uvos karys, pasiruošęs tėvynę ginti nuo priešų laukia vadų įsakymo, 4. Jaunuolis džiaugiasi patekęs 
į Lietuvos gynėjų eiles, 5.> Artilerijos karių naujokų priesaika, jie prisiekia bučiuodami patrankę, kad ištikimai gins Lietuvos žemę, 6. Lietuvos ka
riai per upę su savo ginklais, 7. Karys, grįždamas iš manevrų džiaugsmingai dėkoja visuomenės atdovei už vainiką jo šauniam žirgui, 8. Lietuvos 
šaulės sutinka grįžtančius iš manevrų šauniuosius raitelius, kariiųs-gusarus.
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Kiekviena kultūringa tauta raštų neįsigytų ir neskaity- 
turi daug garsių savo atstovų, tų! 
savo kultūros kūrėjų — mok
slininkų, rašytojų ir auklėtojų ! knyga, ypač žmogui, kuris mo- 
(pedagogų). Mokslininkais irtkosi kalbos, .žemaitės raštų

Mikas Šileikis

Visur Kalėdos
(VAIZDELIS)

žemaites raštai — tai stalo

rašyti ne tarmių mišiniu, o 
viena gimtąją (Plungės) tar
me ištisai, (čia turiu pastebė
ti, kad žemaitė rašė pasislėp
dama nuo kitų, naktimis, Uš
nėnuose, Užvenčio parapijoj, 
Šiaulių apskrity. — žemaitės 
sūnūs). Ji brangi ir žemai
čiams ir aukštaičiams: žemai
čiams tuo, kad parodė pasau
liui jų tarmės lobius, o aukš
taičiams tuo, kad davė tai, ko 
jie neturi, bet kas turėti la
bai prasiverčia! Tiek dėl kal
bos.

n ■

3II

savo rašyto-

įsivaizduoti
raštijos beanglų

taip negalima įsi- 
musiškės raštijos be 

ir kaip amžiams

lietuvio

stiliaus 
mums 

ypač 
vienos 
lietu-

ir Valančių, tai už že- 
busim dar dėkingesni, 
mums bėrė kalbos auk- 
deimantus iš gilesnių,

Dabar dar kiek dėl turinio, 
žemaitė — realistė, rašanti 
apie musų žemės tikrovę (su 
kuria būtinai turi susipažinti, 
jei nori tapti jos viešpačiu), 
romantizmo ar sentimentalizmo’ 
padangėse neskrajojusi. Ji ne 
tik realistė, bet ir pirmoji mu
sų realistė ir vaizdavusi skau
džiausias musų gyvenimo šalis 
— skurstančios musų liaudies 
buitį. Ji liaudies gyvenimo ap
rašinėtoja, negailestinga jo kri
tikuotoja ir mylinti liaudies 
mokytoja, žemaitė, pati kilu
si iš liaudies tarpo (iš smul
kiųjų bajorų, tarnavusių dva
ruose ponams), gyvenime su 
liaudimi vargusi, ją iš panagių 
išstudijavo ir nepaprastai gy
vai, meningai savo apsakymuo
se atvaizdavo. Ji pirmutinė pas

? Platus tiesus vieškelis bėgo 
« iš Chicagos miesto tiesiai į gi- 
į rią, perkirsdamas ją per pusę. 
l Balta jo juosta palaipsniui 
į siautėjo ir slėpėsi žaliuojan- 
į čių klevų ir liepų tankumy- 
įį ne. šituo vieškeliu be paliovos 
rf bėgo kaip skruzdės juodi au- 
Z ‘tomobiliai vieni kitus pralen- 
į "kdami; kiti šliaužė lyg neno- 
rf romis priešingon pusėn — j 
į miestą.
a? Prie girios buvo tiltas. Upė, 
? lįsdama patilte, piovė platcs- 
? nius krantus, lyg norėdama 
| daugiau vietos užimti, platės* 
| nę sau vagą išgraužti, dau- 
? giau žolės išnaikinti ir dau- 
? giau ąžuolų šaknų išplauti.
f Vasaros metu girion tuks- 
į tančiai žmonių suvažiuodavo 
į šventadienius praleisti ir šiaip 
£1 vakarais po darbo pasilsėti. 
fį Visi mėgdavo upės

pasenusių žmonių 
baigiančių savo 

gyvenimo dienas, 
moderniškai

pakraš- 
pasižiu- 
vanduo 

Nusileidus 
kairėje

rėti kaip purvinas
sriauniai bėga.
vieškeliui į pakalnę,
pusėje tilto buvo dideli grio-

Čia apsigyvenęs. Jis buvo įkū
rėjas užmirštų žmonių “mies
to”. Jau šeši metai — žiemą 
ir vasarą retai kąda jis atsi
traukdavo nuo savo urvelio, 
kurį jis pavadino “Hooverio 
Koteliu”. Jis buvo net pra
mintas užmirštų žmonių mies
to “majoru.” i

Ant šito bespalvio laužyno, 
niekam nereikalingų pasenu
sių atmatų, kūrėsi kiek spal
vingesnis 
daugiausia 
vargingo
nepriklausomas 
civilizacijai gyvenimas. Jie tu
rėjo savo pasaulėžiūrą; vieni 
kitus suprato, vienų ir kitų už
siėmimas buvo toks pat—be
darbiai... mokėjo savo vargus 
vieni kiticm.s pasipasakoti. Jei
gu kurs gaudavo buteliuką 
degtines,—visi tarp savęs pa
sidalindavo. Jie nebuvo pavy
dus: dalindavosi tarp savęs 
retesniais daiktais. Mat, jau 
buvo tokia etika, kad gavęs 
išsigerti vienas pats negers,

viai ir duobės. Niekam nebu- draugas mato.
j vo svarbu, kam šitas žemės 
sklypas priklausė. Tik vienas paprastas pilietis, pažino sa- 
Timas žinojo, kurs gyveno ši-!v° kraštą, nes daugumas jų 
tame laužyne. Jis žinojo, kad buvo apkeliavę visą Ameriką.

_ '' žemės pirklys, kuriam pri-; Kiekvienam didesniam mies- 
— įklausė šita apylinkė, krizeirie yra buvę.^ Tačiau Chicaga

Jie, gal būt, daugiau nckad

.........  1 ■’• v ..i. : .. r v:-r:—-"— 
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si kino filmos paveikslai, ir vi- “Miestelyj • vienoj įstabioj, 
sa tai padabinta, perpinta ty- karčiamoj pro žemą langelį aiš- gė, o mudviem — šmikšt... Tai liko nei§par(]ucti. Miestas, pa
rų tyriausia poezija ir nekal- kiai saulelė įspindo; net jos at- bagota budynė! Supykusi ne- daręs su pirkiiu sutartį užJ juos
tu jumoru arba ir skaudžiai spindulis stojos priešais ant belaukiau, kol veš, išėjau/Pa^ lyginti atmatomis griovius, Chicagos kalėjimai
pliekiančia^ satyrą.x Pasivelyki-, sienos; Plyšiuose tarakanams sikarkit su savo nabaštike... I baigė juos pripildyti. Išvežtos
me .sau.keletą išrąšėlių vien iš pasidarėmšviesu, -^-'Amžipąt^ iš miešto atmatų gurbų viso-

sąšlavos, gadino apylin
kės išvaizdą, juo labiau kai 
uždegdavo, troškinanti durnai 
užguldavo girią. Kažkas šitą 
kampelį praminė “atmatų ka
pinėmis.” Mat, kai sukabinti 
eilėn vežimai, panašus į lai
dotuvių procesiją, veždavo at
matas, buvo kažkas panašaus, 
kas davė tai vietai pavadini- 
ma. \ .v 

Prieš šešis metus žemės pir
klys subankrotavo. Prieš šešis 
metus pradėjo giliuosius grio
vius lyginti į juos versdami 
šiukšles. Nuo to laiko Timas

se atyaizd^^rpįn^nė ^TOe
mus pagerbė sodietyje žmogų, * Vemto T vestuvių — velnio ir ėmė giliau snapus kaišioti, £
pirmutinė jam parodė, kad jis 
yra neteisėtai žemės didžiųjų 
paniekintas, pavergtas, išnau
dojamas, įstumtas į tamsybę 
ir prislėgtas, pažemintas viso
mis iš tamsybės einančiomis 
ydomis — girtavimu, apsilei
dimu, šeimos santikių nežmo
niškiem u... žemaitė be galo 
vaizdžiai ir įtikinamai parodė, 
kaip musų liaudis gyvena ir 
kaip ji neturi gyventi, šituo 
atžvilgiu ji atsistoja greta di
džiųjų pasaulio rašytojų, gy
venimo kritikų, satyrininkų, 
graudžių jumoristų. Šituoxat
žvilgiu galim ją palyginti su 
rusų Čechovu, ščedrinu, Salti- 
kovu, Gogoliu. žemaitė, išna
grinėjusi visas supuvusio, at
silikusio, laukinio musų sodie
čių gyvenimo kertelės ir nie
kur neradusi šviesaus spindu
lėlio, pasakė mums, kaip ir ru
sams Čechovas, kad taip gy
venti nebegalima, nenorint vi
sai susmukti.

žemaitė daugiausia vietos 
savo raštuose skiria šeimai — 
tam visuomenės branduolitfi, 
kuris pas mus sudaromas ne 
dviejų mylinčiųsi asmenų pa
sirinkimu. bet biznierišku pre
kybos keliu, visai paniekinan
čiu ir žmogaus asmenybę, su
lyginančiu jį su žemiausiu gy
vuliu. Ir pirmame tome šių at
sakymų nemaža, kito jau ir 
antraštė pasako, kas autorės 
piešiama, pav., “Buvo meilės 
jėškoti”, “Petras Kurmelis”, 
“Velnio vestuvės, velnio ir lai
dotuvės”.

dar negalėjom pasižymėti, bet 
rašytojų, tautos gaivintojų, tu
rime nemažai ir šituo atžvil
giu* bado nejaučiam. Jei visos 
kultūringos tautos gali auklė
ti savo jaunuomenę' savo ra-, 
šytojų kuriniais, nesigriebdami 
svetimųjų literatūros, tai tatai 
galim jau padaryti ir mes, 
šiaip kultūros atsilikėliai.

Jei vokiečiai gali pasididžiuo
ti savo Gėte, anglai Šekspyru, 
franeuzai Hugu, Balzaku ar 
Anatole Fransu, ntfsai Dosto- 
jevskiu, Tolstojum, Puškinu, 
Gogoliu, Čechovu, lenkai Slo- 
vackiu, Krasinskiu, pusiau mū
siškiu Mickevičium, Reimontu, 
Prusu, Senkevičium, žeromskiif, 
žulauskiu, italai Dante, Anun- 
cijum, ispanai Servantesu, per
sai Abdul-Kasim-Manzuru... tai 
ir mes galim pasididžiuoti sa
vo klasike ŽEMAITE, Vaižgan
tu, Krėvė, Vienuoliu, Dobilu, 
Duonelaičiu*, Daukantu, Bara
nausku ir kitais 
jais auklėtojais.

Kaip negalima 
. dailiosios

Šekspyro, 
vaizduoti 
Žemaitės,
slenkant auga Šekspyro garbe, 
taip amžiams slenkant augs ir 
žemaitės garbė, nes kaip šek- 

- epyras atvaizdavo žmogaus-gy- 
venimą, taip Žemaite mums 
korealiausiai nupiešė
(žemaičio) buitį. Kaip Šekspy
ras yra nepasekamas dramos 
kūrėjas, taip Žemaitė mums 
amžinai bus pavyzdinga apsa
kymų rašytoja. Kaip Šekspy
ras savo dramomis išdailino 
anglų kalbą, taip žemaitė sa
vo apsakymais išaukštino mu
sų kalbą — iškėlė gražiausias, 
niekad nevystančias jos ypaty
bės. šituo nepaprastu rinktiniu, 
savo kalbos gražumu, žodingu
mu, posakių grynumu, liaudiš
kumu, lietuviškumu, 
įvairumu*, — žemaitė 
tampa dar brangesnė, 
mokyklai, kuri iš jos 
jau gali dorai išmokti
viškai (rašyba profesoriaus 
Jablonskio duota literatūrinė, 
ne tarmiška, kad galėtų ne vie
ni žemaičiai gėrėtis žemaitiš
kais musų kalbos turtais).

Jei mes žemaičiams esam 
dėkingi už gražiakalbius Dau
kantą 
maitę 
nes ji 
są ir
brangesnių liaudies kalbos šal
tinių negu»r inteligentai, nuo 
liaudies gerokai nutolę Dau
kantas ir Valančius!

Neparašytą musų kalbos žo
dyną žemaitės raštai (penke
tas stambių tomų) trys iš
spausdinti, du dar ne; 4-tas 
jau spausdinamas; pusę jo už
imsiant! žemaitės autobiogra
fija, papuoš tokiais vertingais 
žodžiais, garbingai atskirian- į dotuvėš”. šios pastarosios sa- 
čiais musų kalbą nuo kitų kai-į tyros negėda butų ir geriau- 
bų, apie kokius geriausieji mu- j šiomis literatūromis pasižymiu- 
g  * . J <__   JC • «« 4««4«* IL^ m * X w4 • ***
Kuršaitis, Neselmanas, Juška... I kas sakinys 
— nei svajoti nesvajojo! Jau kas vaizdas- 
dėl vieno šito gryniausio, pra- žas, kas žodis — tai gryniau- 
šmatniausio žemaitės raštų Į šia poezija, žemaitė viena iŠ 
kalbos lietuviškumo, ne tik dėl. daugelio rašytojų, kuriuos skai- 
jų turinio lemtumo ir brangu- tydamas ne tik kad nepavarg- 
mo, neturi būti ir gal nebus sti, bet kuriais gėrėte neatsi- 
nei vieno susipratusio, skaitan- geri. įvairių įvairiauso margo 
čio lietuvio (tiek aukštaičio, musų gyvenimėlio tipai jos ap- 
kiek ir žemaičio!), kuris jos sakymuose eina kaip jdomiau*-

žodynininkai — Sirvydas, Į čių tautų kalbas išversti, čia 
— tai jumoras, 
tai tarytum šar-

laidotuvių”.
Štai tekančios saulės poezi- dulėlis 

ja (iš čia matyti ir kalbos gra
žumas!)

“Aušra, anksti pašokusi, 
skleidė baltą savo šviesą, bu
dino ir judino žemę iš miego. 
Paskui jos neatsiliko nė sau
lelė. Visupirma nu’šlavė visas 
žvaigždeles nuo dangaus, pas
kui, kaip gera šeimininkė, pa
šokusi žiurėjo kiauriai į visas 
žemės kertelės, gilių giliausiai 
įleisdama savo liepsnotą akį. 
Jos spinduliai iš šalies pervė
rė mišką. Pro kiekvieną tar
pelį, pro kiekvieną progumėlę 
pasikreipdama žiurėjo giliau
siai, norėdama tikrai sužinoti, 
ar, viskas iš vakarykščios te
bėra vietoje. Miškui priešais 
atsistojus-, s supykusi saulelė 
milžiniškas medžių šešėlius su
guldė ant žemės skersai žalio
sios lankos. Upelyje kiaurai 
srauniojo vandens skaitė ak
menėlius, gulinčius dhgne. Nuo 
žolelių rinko spindinčias rasos 
ašarėles. Apauksino trobesių 
stogus tiek miesto tiek sodų, 
vienkart ir menkiausių trobe
lių, o pasilenkdama smerkėsi 
pro kiekvieną didžiausią ar ma
žiausią langelį. Didžiausius rū
mus maža tepasiekė, nes jų 
spindintieji stiklai rytmečiais, 
kaip įmanydami, slapstėsi nuo 
saulės šviesos: dangstėsi lan
ginėmis arba iš vidaus užlai
domis, neleido apšviesti papuo
štų kambarių. Užtat menkiau
siose trobose liuosai švietė pro 
langus, apžiūrėdama visas ker
čias po vidų”. z

Tai poezija prozoje, nelygin
ti gražesnė už daugelį tikro
sios poezijos eilėraščių. Iš čia 
pat matome, kokių simpatijų 
autorė turi užsidangsčiusiettis 
nuo saulės miegpuviams “rū
mams” ir atviroms jai “men
kiausioms trobelėms”. Tai kal
bama supratingos demokratėj. 
Toliau (tas pats 150 pąl.) prie 
poezijos prisideda linksmas ju
moras ir pašaipa:

Namiškiai virtuvėje^ pavalą užėjus, subankrotavo. Sklypai visiems pakastoms buvo kaip

štai- buvo. Tiesą, nuo josios niekas 
pniau į patamsi slėpties. Spin- nieko nesusišelpė: šykšti be 

nusimanydamas neuž- galo buvo, bet gera... Amžina-
1 kenčiamas leidosi žemyn. Ke- telsį... jau* atgiesta...” 
ly užslinkb ant lovos, kurioje! 
nejučiomis apšvietė juodą gar
banotą galvelę; ten parodė pe
ną išalkusiam spiečiui musė
lių. Pabudusio žydinčio blaš-j 
kymos ir verksmas parodė, jog 
nereikalingai įsikišo su savo 
šilima taip anksti. Nusiminęs 
leidosi dar žemiau. Apveizėjęs 
palovį, pamaži slinko per aslą 
viršumi galiukų nurūkytų pa
pirosų, butelių, kamščiukų ir 
kitų Sąšlavų. Nubodus žiūrėti 
į tokį nešvarumą, slinko pa
lengva kas kartas arčiau lan
go, tartum norėdamas išspruk
ti prie savo gimdytojos”. (151 
psl).

“O kai į gėryklą prisirinko 
svetelių pasilinksminti, “Tuo
met ir saulelės atspindulis at- j ir šykštus. Gal norės, kad pa-! 
sirado drąsesnis: net ant stalo(ti darbą nusitvertų ar valgyti 
užsilipo. O taip žibino vyrams 
į akis, jog tie turėjo ir kepu
res užsismaukti; kartu žibino 
į praleišiuotą degtinę taurėje, 
į dumbluotą alų stiklinėse, ir 
kartu klausėsi geriančių kal
bos”..,. 151 psl.).

O štai va krislelis jumoro iš 
šykštuolių budynės aprašymo:

“Juokai vieni... Susirinko pa
skui žmonės į budynę, ėmė gie
dot. Kad bent duonos kruopą 
butų padėjęs ant stalo,.. Arięl-i . v
kos — ko beklausi... Taigi po gus ir Nereika-|
valandos nebeliko nė vieno gie
dotojo. Ar dausoms gerklę lai
dysi?! Pats kamaroj užmigo, 
nė vakarienes vakar nebedavė, 
šeimyna vėlek gulti išsirinko, 
muįvi ^su Raliene vieni dvi i 
persedėjova per naktį. Nors 
snaudėva, vis tik budėjova: juk 
numirėlio vieno nepaliksi!!!

— Amžinatilsį nabagėlė... 
tokią tai budynę tedžsipelnė,..” 
(147 psl.). ’ v

» - Taip vargšės , budėtojos^,ne 
tik, degtinės negavo atsimaiik- 
ti, bet ne batvinių pusryčiu pa-

i O štai kaip keletu brūkšnių 
ryškiai nupiešta sumitusi ma
mos lenkiama dukrelė, kokių 
šiandie, deja, daug:

“Lygina, mat, prie jos tokį 
senį..-. Bene ji to bestovinti... 
Iš kitų gali pasijuokti, bet ne 
iš jos. Ji, kur užaugusi, kaip 
tikra panelė, nenusitvėrė nie
kuomet nė kokio darbelio, mo- 
tynos lenkiama... Kaip ta bo
ba galėjo ją taip užgauti... Ji 
nors tėvo nebeturi, bet moty-

I na, nuo su*nų atlupusi, duos 
| jai gerą dalį. Bet kaip nete
ikęs: gaus turtingą, su dideliu 
gyvenimu, gražų, jauną vyrą, gaspadinės reiks,

riu: būtinai gaspadinės reikia, 
o čia vis negaliu spėriai par
vesti”.

Vadinas, vilnoms ir linams 
, ne tam nu

turės šmotą šeimynos, pati,karšėliui pačios: kad ne vil- 
nieko nedirbs. Nors ir Tupikis nos jr ne linai, tai nei neves- 
(našlys) turtingas, bet senas tų! Gražiau nepasityčios ir go

riausias pasaulio, satyrininkas! 
(kad ir minėtasis ščedrinas).

Liaudis, skaitydama žemaitę, 
pasimatys save kaip veidrody 
— ir pasibiaurės pati savimi! 
Tik reikėtų įduoti jai ji į ran
kas (per steigtintfs parapijų ar 
valsčių knygynus!).

Naujai laidai pageidautina

virtų. O ji pas motiną paga
li aus nė bulbėlių neskuto; ran
kelės jos baltos, o ir pati bal
ta graži. Lygu nemato savęs 
veidrody!” (149 ir 150 psl.).

O štai ir dažno musų “jau
nikio” karikatūra:

namai. Iš mažesnių miestų 
greit išvarydavo. Net 

1 esą kaip 
.“namai”, gal dėl to Chicagoje 
pabastu daugiausia ir apsisto
ja. Policija esanti labai man
dagi, o piliečiai jiems nekliu
do. Paprašius nesunku ir de
šimtuką “dėl kavos” gauti. 

—o—
Kūčių popietį sniegas krito 

iš apsiniaukusios padangės. 
Retas automobilis pravažiuo
davo teduotu vieškeliu barš
kindamas nutrukusiu retežiu 
į automobilio sparną, žemė 
atrodė lygi, tik didelės žoles 
stagarai kyšojo iš po sniego 
vėjo nupustytam kalnelyje, 

lūšneles, kuri stovė- 
prie kelio, ruko du- 
šoną pakrypusio ka- 
Truputį toliau nuo 
vos tesimatė kitu 

stogeliai, su- 
stoginio po- 

ir išlaužtų iš senų

jo arčiau 
mai iš į 
minėlio. 
vieškelio
dviejų lūšnelių 
lipdyti iš blėtu, 
pieriaus 
gatvių cemento “blaksų”. Sie
nos buvo apkrautos krūvo
mis akmenų. Kitos 
vos tik matėsi tarp -suverstų 
akmenų krūvos ir kitokio lau
žyno.

Išrodė tyku, ramu, lyg šven- 
■ tadieniška. Niekas nesirodė 
lauke. Kitaip būdavo vasaros 
metu: kai atveždavo atmatų 
vežimus, visi bėgdavo jas ap
žiūrėti, ar neras ko nors rei
kalingo. Retai kada nerasda
vo. Visi jie turėjo prisirinkę, 
visokių daiktų. Kas miestie
čiams buvo nebereikalinga, 
pasenę, atsibodę, nors ir ge
ras daiktas — išmesdavo, ku
rie galų-gale čia atsidurdavo. 
Kiekvienas su ypatinga meile 
taisė puošė savo lūšnelės vi-

budelės

— Begėdis, begėdis! — ta-.plataus didžios musų rašytojos 
re viena. Nepaspėjo nabašti- f buitraščio (čia .teturim jos pa
kęs įkišti į žemę, tuojau su kios brūkštelėtus “Pirmus ma- 
piršliais, visokiais šlaitais, kas-.no žingsnius” — 5 psl.) ir pla- 
dien sprogsta karčiamoje.' Nors taus jos kalbos aiškinamo žq- 
ir mano brolis, kaip tik nė žmo-dyno.

I žemaitės raštai turi pasklis- 
Ijngąm gėda toks užsikepimas ti po Lietuvą milionais! Iš jų. 
vesti... Rodos, koks jauniklis mokysimės mylėti savo kraštą i dų—tą vieną kambariuką, lyg 
butų. Et, vėjai tik galvoje... Ijr kalbą. Kaip tikram krikščio-'^era.šeimininkė- buvo pa- 

Abidvi svypsodamos žiurėjo niui gėda nebūti skaičiusiam tenkinti tuo, ką turėjo- Jie bu- 
į priešais sėdintį Tupikį. Nors 
jaunuoju vadinamas, bet visai evangelijos, taip lietuviui gė- 

įjau pražilęs. Baltitelaitę galvą nebūti arčiau susipažinu- 
ųžsivertęs, žiūrėdamas į auk- sjam su žemaite! 
štą, savo draugams guodžiojo- žemaitė savo 
si • ! darbo baru užbrėžė mums dar-

— Kiek tai šįmet rupesnių bo programą ištisiems Šimtme- 
turėjau... Matulikę laidoti, de
vintines, grabą dirbinti... kiek 
tat kaštavo... Palikau vienas 
našlaitis... viskas eina niekais...

ir neturėti savo kampuose vo net šaligatvius iš plytų 
trupinių pasidarę ir savo bu
delėms vardus praminę. Da- 

i bar atrodė net gražiau, kaip 
literatūrinio'^^0. “Pdcngtas .laužynas 

darniai šypsojosi jn-ieš antro
je upės pusėje 
gražia girią. 

Niekas jiems 
sveikinimų nė dovanų Kalė
doms. Nė vienas jų nė nesiti-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

čiams •— šviesti ir kelti iš var
go nuskurdusią tėvynę!

(Iš “Kardas” — 
nyno” leidinys).

— Stasys

Musų Ži-

Dabušis.

> laužynas 
prieš antro- 
jau netaip

nesiuntė pa-

H
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Anatolis Lebražas

(Pasakojimas)

Vakare, kai bastūnų vežimas 
sustojo nakties poilsiui, keistas 

. kvapsnis, kuris kelių paskutinių 
dienų bėgyje jau sutikdavo 
kimbrus (kimbrai arba kimb- 
riečiai buvo apgyvenę vakarinę 
dabartinės Anglijos dalį ir skai
tė save seniausiais atėjūnais 
saloje), judančius /ink Saulėlei
džio žemių, pasidarė taip stip
rus, taip aštrus, kad iiet iškin
kyti buivolai nėjo gailytis žo
lėje, o, ištiesę snukius, ėmė kaž
kaip nerimastingai gaudyti orą. 
Galima buvo manyti, kad teh, 
už niaurių ir nelygių kalvokš- 
nių, užstojančių horizontą, virė 
kokie baisiniški puodai, skleis
dami aplinkumoje lengvą erzi
nantį kvepėjimą. Patys seniau
sieji tautos seniūnai neatsimi
nė, kad jiems butų tekę justi 
tokis kvapsnis net ir pačių lai
mingųjų kvapšningiUusiais že
mės slėnimis klajonių metu.

Niekuomet nuo pavasario 
dvelkimo atgyjančio miško, pui
kių slėnių arba žydinčių stepių 
syvai nebegaravo tokio nuosta
baus kvapsnumo debesiais, 
žmonės kvėpė tą kvapsnį kartu 
su vėjo alsavimu, lyg užburtą 
gėrimą, ir nuo jo ant lupų pa
silikdavo kažin kokia nenusako
mo skonies manna... Vyrai su 
nusistebėjimu juto savo gyslose 
šviežesnį, karštesnį kraują, o 
atgavusiose moterų akyse švi
tėjo naujas dangus, pilnas aist 
ros potvynių.

Iš nušviestos g.lumos, vaka
ruose, tat ir ki.o mįslingų pa
vidalų debesys; jie skrido aukš
čiau žemės paviršiaus, kažkai 
keistai viršuj jos čiuoždami, pa_ 
skui nyko, kaip likimo paveiks
las, apgobtas riaustuvu. Paklau
sė burtininkų it jie atsakė: .......

—Gal būti, mes matomi še
šėlius, krintančius nuo dievų,’ 
kurie tebesislapsto, dievų šešė
lius su mums nepažįstamais 
pasireiškimais.

Atsakymas, atskleidžiąs neži
nojimą, padidino bastūnų 
mę.

Apskritai, šiuose žemės 
tuose viskas juos baugino, 
kas sėjo nerimastį į jųjų
tus. Veltui jie čia stengėsi ati
dengti ką nors giminingo toms 
šalims, kurios viena po kito 
buvo jiems laikinomis sostinė 
mis. čia žemė buvo varginga, 
nuplikusi, iš pažvalgos labai se
na ir labai garbi; vietomis ją 
skrodė didžiuliai granito gub 
riai. Vietoje bet kokios augme
nijos kimbrai mate samanas, 
karčias kvailažoles, mažutėJa'i- 
čius krumus su dygiais ir Ilgo 
mis siūbuojančiomis tiršomis, 
šen ir ten skleidėsi ištisi lauka 
žemų paslankių žydinčių žolių, 
kurių žiedai spindėjo balzganu 
purpuru. Didžiulės ąžuolų gi
rios, per kurias teko prasiskin
ti praėjusiąsias, dienas, 'pasiliko 
pakrašty šios ’ nepaprastos sri
ties, nelšdrįsdamos pereiti jo
sios ribas, tarytum Šventos bai
mės sulaikytos. Tiktai gumbuo
ti vezai matėsi kalnų pašlaitė 
se, išmėtyti atskiromis kruvo- 

• mis, bet ir jie, taip rodėsi, buvo 
ten prirakinti prieš 5>alią, kaip, 
belaisviai, ir nekantriai veržėsi 
pasprukti, nes jau ir jųjų Ša
kos, vienodai atgręžtos į rytus, 
matomai, liguistai skurstančios, 
buvo pilnos atkaklumo judėsiu. 
Kas gi nežinomo’, baisaus pa 
tiems medžiams, slėpėsi Už kal
vų? Moterys, kurios, rubsdai- 
mosios gaminti vakarienę, birvo 
nuėjusios į slėmes gilumą, savo 
ąsočių prisisemti, atgal užkopė 
susimąsčiusios ir sakė:

—Mes niekada liesame mačiu
sios tokių Šaltinių; jie ir tam
sus ir tuo pat metu tyri... Jį 
vandenys srovena tylutėliai, 
kaip ašaros... Kai mes pamerkė
me į juos rankas, mes pajuto
me, kad musų pirštuose Čeža 
kažkas šilkinis, plonas ir lanks
tus, lyg gyvi plaukai... Tų už-

bai-

plo • 
vis-
pio

burtų šaltinių gelmėse miega, 
slaptingos dievybės.

Matomiausia, tai buvo nepa
prastas kraštas!

Prietaringas nerimas nuo vie
no ėjo prie kito ir pagavo visą 
stovyklą. Tuo metu, kai kepė 
mėsa, pakabinta ant ugnies; 
viršininkai susiėjo aikštelėje, 
vežimais aptvertoje, pasitarti. 
Didesnioji dalis siūlė su aušra 
pakilti iš stovyklos ir pakeisti 
kelionės kryptį.

—Geriau grįžti atgal, — kal
bėjo jie, — kad paskui pasukus 
j vėsesnes šiaurės lygumas. 
Greičiausia; mes priėjome prie 
kažin kokio užginto krašto; ro
dosi, kad ant visos šitos vietos 
guli užkeikimas... Mes matėme: 
buivolai liovėsi ėję. Nedera 
priešintis poženklignis. Kartais 
drąsumas buria pavojingas; be
sistenkime tat aiškinti paslap
ties, kuri slepiasi už tų .kalvų...

Taip kalbėjo patyrusių ir iš
mintingų žmonių lupoš. Floras, 
Ozismų giminės, būdamas jau
niausias vadovų, išsitarė pasku
tinis. Jis buvo lieknas ir tvir
tas, kaip puikus medis, nestel
biamas užaugęs. Jo siela nepaži
nojo baimės. Kai imdavo kalbė
ti apie tolimesnę kelionę, jis 
pirmas duodavo ženklą jud.ntis, 
visa' savo geležinių plaučių jė
ga pūsdamas zubro rago trimi- 
t<;. Jis paglostė savo karančių 
linų spalvos usus ir labą i ra
miu balsu tarė:

—Jus vyresni už mane, ko 
deliai žmoguje rimsta jaunat
vės ka'rštuoliškumas, gyvenimas 
išmokė jus atsargumo, tačiau 
tarpe musų yra senuolis, kuris 
senesnis už jus ir už jūsų tė
vus. Aš prašau jus, kad anks
čiau negu priimsite kokį nors 
sprendimą, jus pasitartumėte 
su seniausių seniausiuoju.

Daugelis paniuro, kai kurie 
palingavo galvomis. Vienas iš 
viršininkų pastebėjo ne be pa
juokos:

—Kaip jo paklausti patari
mo? Argi tu pamiršai, kad jis 
neregys ir kurčias,- kad jisai 
nobėatskir'a žeriklų ir negird 
balsų? Juk seniai žinoma., kad 
dviejų žmogaus amžių bėgyje 
jis nė kautą nekalbėjo.

Floras permėtė susirinkimą 
savo drąsiu mėlynu žvilgi niu.

—Leiskite man pamėginti, — 
tarė jis.

Viršininkai' iš nuolaidumo su 
tiko, nors ir jųjų akyse, ir jų
jų protuose buvo nepasitikėji
mas. Floras pasuko prie veži
mų, -ir kai jis ėjo, kadlis pilko 
vilko, kurio dvi priešakinės lete
nos kryžiavosi ant jo krutinės, 
kaip dvilypinis skydas, lygiai 
3?wbavo už jo kupros.

& » »
Ėjo vakarop. Vakarų vėjas, 

kurį kimi r:ai vad ho Kornog, 
tolumoje siūbavo tamsių miglų 
debesis. Moterys, klupodamos ir 
rankų delnais parii ėmusios į 
žemę, putė smilkstančias,"vaikų 
Užkurtas, sausas krūmų šakas., 
Durnuose židihių, sukurtų po 
atviru dangum, buvo jaučiamas 
štirpusių 'taukų ir keltos me 

sos kvapsnis, tačiau keistus be
vardis aromatas, hežinia iš kur 
ėjęs, tebestelbe viską. Jis buvo 
kartais ir tuo pat sykiu svai
ginąs; jame buvo juntamas lyg 
r žibtioklėš kvepėjimas, per
sunktas daugybės kitų nepažįs- 
amų priemaišų.

> Flofas ėjo nesiskubedamas ir 
kvėpindamas skanų vėjelį, lytė- 
lahtį jo lupas, lyg pabučiavi- 
itias. / z

Kai priė laužų šviesos prieš 
kimbrus stojb Floras su šaVo 
garbiiiiuotdmis puikiomis kud 
’omis, paraudonavusiomis nUo 
ąžuolo žieves privarą ir davu
sioms jam panašumo į d evait’ 
Toraną; viesulingojo dangaus 
tėvą, būriuose, sUšitelkusiuose 
aplink laužus, pasigirdo Šneke
sys. Viši žvilgiai smalsiai su

----- —.   .  - .

žiūro į jį; Mergaitė, kuri melžė 
avis, šuktelėjo jaunam viršinin
kui:

—Jeigu tu ieškai jonoS, tai 
palūkėk; ji dar negrįžo nuo 
versmės.

Jis neieškojo Jonos; jis'ėjo 
į stovyklas pakraštį, į ten, kur 
šalia vergų vežimų buvo pada
lyti gyvenamieji bustai sene
liams ir ligoniams. Jis iėjo į 
vieną siaurą, vežimų sudarytą, 
gatvę, judėjo pirmyn, perlipda
mas per nuleistus Vežimų ro
diklius (dysėlius), ir, pagaliau, 
sustojo ties vežimu — būda da
žytais ratais; jis buvo- herme
tiškai uždengtas nedirbtos odos 
uždangalais;' tarpe vishotino 
linksmumo jis atrodė pasibaisė
tinas ir uždarus, kaip kapas. 
Tai buvo kimbrų dengtadėžė. 
Paprastai prie jos prieidavo sii 
bbime. Ka bėjo, kad ją padirb
dinę tais‘laikais, kdi tautos pro
tėviai dar nežinoję geležies ir, 
medžiu apdirbti, savo kietuose 
Šiurkščiuose tarpukeliuose poli
ruodavo onikso kirvius. Kai ku
rios tų lentų, pagal padavimą, 
buvo tokios pat sehoš, ka'lp se^ 
nieji medžiai pirttiykščios gi
rios, buvusios kimbrų Ibpšiu; į 
jas buvo įsiėdę dulkės visų am
žių, praėjusių po jo, vežimo, 
pastatymo dienos, dulkes visų 
peržygiuotų kampų. Ant pu
siau riesto, panašiai į skliautą, 
budos viršudangčio tupėjo pri
jaukinta pelėda; nuo senumo 
jos plunksnos iš triūso, kaip 
kandėtas šilkas, ' tačiau josios 
skaistaus izumrudo akyse, de
gė jiegęstama liepsna. Joje ger
bė keltų tautos ilgų likimų ne
bylį gepijų. Pamačiusi Florą, 
pelėda pakreipė savo užsimąs
čiusią galvą iš dešinės į kairę, 
paskui atidarė snapą, kad pa
čiuptų grobinį, kurį jai papras
tai sviesdavo. Tačiau Floras pil
nutėliai savo minties pagautas, 
nekreipė dėmesio į paukščio ju
desį. Jis sustojo piliai išmar
gintą vežimą ir garsiai pašau
kė: -

. ^-Fludura! ; ' ’’ sl
Odos užtiesalai’* pi'Mšiškleidė; 

pasirodė raukšlėtas, mėtų 'išva
gotas senolės veidas. Tai buvo 
Fludura, šimto metų mergina, 
seniausių seniausiojo praanukė. 
Ji gimė tą nežymėtą epochą, 
kada, josios tauta dar bastėsi 
po vidurinės Europos s ėn s. Ji, 
murmėdama, pršilenkė ir pa
žiūrėjo svečiui į akis savo švie
siomis sibilos akimis. Įvairia
spalviai akmenėliai, iš kurių 
buvo padaryti karoliai, apsipy
lę apie josios išūŽftivusį kaklą, 
subarškėjo. Floras papuašė pi- 
kelti uždangalus.

—Aš atėjau sėnunų vardu, — 
arė jis.

Senolė atsitraukė, duodama 
jam vietos. Apgza bomis jam 
teko eiti juodais v.žimo-budos

LINKSMŲ KALĖDŲ!
LINKIME VISIEMS

DRAUGAMS IR 
KOSTUMERIAMS
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NUŽUDYTA;—Miss Je#P 
de Kovėn, amerikietė šokė
ja, 22 m. iŠ Brooklyri, Y.,- 
kuri rasta nužudyta viena
me dvare Paryžiaus prie
miestyje. Ją nužudė pabė
gęs Vokietijos nacis Ėugėnė 
WėidmaHn, kuris yra nužtr- 
dęs ir keturis vyrus, šokė
ja prapuolė pereitą liepos 
mėnesį. ,

pdamsials, per tokias tirštas 
sutefh’as,- kurios tarytum prie- 
šihte ' priešinosi ■ ir vertė dėti 
pastangų jdhis išskaidyti* P&“ 
skui Fibrą ėjo Fludura ir niur
nėjo. Akimis, mačiusiomis tam
soje, ji pastebėjo; kad jis pasi
lenkę.

—Ėi, ką tu! Argi tb nori jį 
liesti? — siišuko ji.
, —Toks viršininkų įsakymas, 
— tarė jis.

Ir, nekreipdamas
piktą senės urzgė j imą,

■ Florą? Ai tik nepasidavė jis jauni... O, musų tėve, atsimink, 
pražutingajai šio keisto krašto 

•įtakai, kuriame kiekvienas jau- 
Itė ant savo sprando kažin ko
jų erzinantį kvėpavimą, labiau 
svaiginantį, hegu vynuogių ke
kės? ir pilną neprilygstamo ne
žinomų žiedų aromato? Virši
ninkai, lankiusieji aikštelėje, stt 
baime persimetė žvilgiais; viėhi 
užsidengė veidus savo apsiaus
tų skvernais, kiti patraukė pe
čius, suradkę antakius ir žiū
rėdami risčiomis akimis. Jie 
nebuvo peTmatę tokio subruzdi
mo. Tačiau jų tarpe net paltys 
labiausia įsitikėję formalistai 
l/a’šidąvė smalsumo x jausmui, 
kuris nugalėjo juose baimę ar
ba įtūžimą. Darbas buvo atlik
tas;pasiliko tiktai pasiduoti ap. 
linkybėms ir laukti nuotykio 
galo. ,

Visa stovykla ankštu buriu 
apspito kalvokšnį, ant kurio 
Stovėjo' Vadai. Iš lupų į lupas 
plaukė šnibždesys, panašiai kaip 
rudenį šlama neramaus miško 
tankmėje.

—Ko jis nori? — visi kiauli
nė jo kitas kito.

Debesų vilkstinė apmirė dan
gaus gilybėje, galma buvo ma
nyti, kad tamsos dievaičiai su
stojo, gėrėdamiesi naktimi.

i ' Moras pasilypėjo ant nuoša
laus kupsto, apžėlusio žole, ir 
atsistojo tarp seniūnų... Jo aUk- 
šta figūra ryšiai išsiskyrė dan
gaus fone. Jo smilkiniuose iš
šoko prakaito lašai. Pilko vilko 
kailis, suimtas po kaklu, atsi
segė nuo jo raumenų pastangti- 
mo ir dabar karojo ant klubų. 
Jo liemuo, atgal atloštas, ap'va- 
lia'nėjo tvirtas ir kietas, tary
tum porfyrus kolona. Moterys 
džiūgavo jo grožiu, kuris reiš
kėsi jo narsioje plėšrioje požo- 

didvyrio-grobiko; 
širdyse sujudėjo 

geismas ir jos

Pažvelk į bedugnes tavo atmin
ties, gilios, kaip* amžių prara
ja... Riksmas didelių baltų 
paukščių privertė tave sudre
bėti, ir tas reiškia, kad kadai
se senku tavo ausys jį jau gir-; 
dėję. Atsimink, atsimink!.. Ką 
reiškė jų pasirodymas? Ką reiš
kia eilė kalnų, nuolatinių vėjų 
dvelkebamų, kalvų', kurių ven
gia medžiai? Ir ką kalbėjo mu
sų protėviai, tavo broliai, apie 
orą, pripildytą nepažįstamo 
kvepėjimo, kuris štai jau kelias 
dienas, kai kristalų pavidale gu
la ant musų barzdų, įsisiuibia 
j musų gyslas, audrina musų 
kraują ir žadina mumyse kažin 
kokį betikslį karščravimąsi ir 
nenugalimą palinkimą veikti?

Senelis, protėvių bendraam
žis, gulįs ant ištiestų Floro ran
kų ir labai aukštai pakeltas, ro
dėsi, skraideno apitamsyje vir
šuj savo tautos.

pavestą, susisėdę,, kurį jie turė
jo paliuosuoti nuo apraišalų, 
jj apipainiojusių, kai kimbrai 
galutinai apsistojo kokioje nors 
šalyje, šie išminčiai neigė su
manią jauno viršininko drąsą, 
juokėsi ir jo nuomonės, svarstė 
jo' mėginimo nepasisekimą.

—Jis nieko nepe nys iš ora
kulo, — kalbėjo jie. — Argi 
veltui jį atkalbinėjo pati Fludu- 
ra, kai šio žemės ruošto pra
džioje pakinkyti buivo’ai įs'spy-

(Pabkiga ant 3-Čio pusi.)

Visų širdys virpėjo iš šven
tos baimės ix nerimo, tiktai bur
tininkai pašaipavo, dėl to, kad 
jie tiktai savo menui tetikėjo, 
t. y. savo pinklėms. Aplinkui 
šventąjį akmenį, jiems saugoti

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo 

$ Draugams ir Pacijentams 

’ DR. J. MOCKUS I 
DENTISTAS

| 3401 So. Halsted St. |
Tel. Yards 3557

j LINKSMŲ KALĖDŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ £ 
M • Linkime Visiems' Savo Draugams ir Kosturneriams R
j. ' > s JOHN SPItLlS, Sav. S

4050 ARCHER AVENUE, Phone VIRGINIA 2121
Patarnavimas dieną ir naktį.

dėmesio į 
Floras 

iššoko iš ratų, nusinešdamas 
j'.iVo atletiškose rankose išseku
sią ir pav.rtusią į mumiją bai 
•enybę, pirmykštės žmonijos li- 

:<uonį senelį, kuęio nelankstus 
sąnariai, gumbuoti ir sustingę, 
juvo sausi ir išdžiuvę, kaip se- 
.ias medis. Floras, nesustoda
mas, pasileido į žolėtą kapą, 
uit kurios jo laukė .tautos se
niūnai, maža tikėję jo bandy
mo pasisekimu, pąštunų eilėse 
su jo pasirodymu pasigirdo gar
sus šauksmai. Pametę židinius 
r vežimus, Vyraį ir moterys 
3 airių padermių kartu sugužė
jo, vienas kito klausinėdami:

—Ką jis turi rankose? Kokią 
teistą naštą jis neša?

Kai liko žinoma, kad Floras 
. šnešč' seniausių šeniaus'ąjį . į 
įtvirą orą, visus akimirkai ap
tilto siaubas, paskui kurį pase-, 
;Č ilgas sąmyšis. Pirmą kartą 
išplėšo šį prabočių iš judamos 
šventovės, kurioje jis gyveno 
leatmenamų metų eilę, tupėtą 
naš drit po savim pariestų ko
jų, paskendęs savo' durnose, be 
jodamas dar S;u sąmorie, tačiau 
ydneitt beprieinamu praeitie 
r Agotoj u*. Akiplėšiška jatfiis 
vitšiniriko drąsa įspaudė į šir
dis baisos jausmą, lyg ir ŠVėrtt- 
/agystė tai butų buvus1. Su se- 
liausiu seniau’siuoju si s žino 
javo tiktai Fludura! tarpinin
kaujant; tiktai ji viena totu ė 
jo dovaną priversti jį savo su
prasti ir paaiškinti jo nebyliu 
poraiškius. Didešriioji nūdienė. 
Kimbrų tautos dalis jį matė tik
ai’ nuo vežimo slenksčio, ne 

ižvėigiairio;jė tamsumoje, kurio
je paskendęs jis gtilSjo skarma
lais ir skliutais- užkibtas. Dau
gelis net vaizdinosį jį jei ne 
Jiimerine būtybe/taiy bent jau, 

. turiniu, nustojusiu žmog.us pa
vidalo. - L

—Jei jį bent kiek paj ud u u s, 
— dažnai, sakydavo Fludura,— 
jis subyrės į dulkes..

Ir kokia beprotybė pagavę
■ ' 1 ' I .. *

.-4------i.
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BRUNO SHUKIS
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V

je, pozoje 
daugelio jų 
pavydulingas 
mąstė:

“Laiminga ta moteris, kurią 
sūpuoja tokios rankos pavasa
rio vakarais,' Į^ai žemė alsuoja 
švelntumU,. . duodančiu. . naujo 
smagumo meilės Saldybei.”

Tuo tarpu Floras matė tiktai 
Senuolį ir stengėsi pagau’.i toje 
bejausmėje’ bu<tybėM'e atgijime 
pažymius, pirmąjį atvirumo Vir
pėjimą.-

Viršuj kalnų, užstojančių 
rizontą, skraidė p ankščiai. 
friiVo pariašųs į baltus, lyg 
landžiai, sp:ndidiuojančius,
jų spatnai bsi^ėsi ka p kardo 
smailigaiiai ir s u jėga' skriodė 
erdVę. Pasigirdo jų skaldąs 
šauksmais, nusmelkiąs riksmas, 
it staiga jie nutapė ant kalvų, 
pranyko, fcai pasigirdo šis ašt
rus švilpesys, Floras, pilnas 
triumfuojančio džiaugsmo, pa- 
juto, kad jo rankose sudrebčj 
menki gyvi palaikai. Buvo aiš
ku, ki d jis nesuklydo savo iš 
škaičiavimuėse; tai, ko jis ti
kėjusi; pasiremdamas logingo- 
mis išvadomi s, pradėjo įsikūny
ta Jis tv . čiau pasta’.ė savo su 
enktaš kojas ir dar stipresniu 
liepiamu judesiu pakrutė s ne 
Ii, pilną neatmenamų atsimini
mų, sęnolį,- praeities liuditoją, 
kuris turėjo žinoti.
" Ir jis k/eipėsi į jį su aistrin 

gu meldimu:
—Tėve, tavo sunūs dvejoja; 

šiose vietose • yra daug naujo, 
jaudinančio jų protus, ir štai, 
užmiršdami kimbrų obalšį “vi
suomet pirmyn’', seniūnai siūlo 
sukti į šalį, l’au, žinančiam 
įvairiausius žemės veidus, nau- 
jovybė, mus stebinanti, aš tik
ras, yra ne kas daugiau, kaip 
senas daiktas. Mes visi perdaug » ; j . ’ *
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AR MOR
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

riavo ir nepanorėjo toliau e’ti?
Kelių minučių bėgyje galėjo 

atrodyti, kad jų tiesa.
Orakulas, tikimai, vėjo laisvo 

kvėpavimo apsvaigintas, nesi
liovė lingavęs savo nuvytusią 
galva, tarytum žmogus svaigiu 
gėrimų įtakoje, o jo rankos, 
išdžiuvusios, kaip bezo pinušiai, 
vis tebesispaudė prie šonų. Jo 
numirėliškame seno bukso spal
vos veide nebebuvo nė spindi 
lio gyvybės. Bet staiga vėjo 
antplūdis, pilnas itin stipraus 
aromato, išspruko iš už kapų 
pertvaros... ir Stebuklas įvyko. 
Nustebdami, kimbrai pamatė, 
kad paprastai nejudrus senelio 
bruožai atgijo, kad jo antakiai 
sujudėjo, šnervės išsipūtė. At
rodė, kad gaivalingų syvų sru
venimas staiga’ sumirkštino ir 
pripildė visus vystančio medžią 
fibrus. Žmogus, liuditojas ilgų 
mirusių metų, pamažu ėmė at
gyti. Jo žandai išsiskėtė, burna 
atsivėrė, ir vos tiktai jis paju
to vėją, kai gilus atsidusimas 
suvirpino visus jo sąnarius. 
Floras džiūgavo.

—Juk aš' jums sakiau, — su
šnibždėjo jis, „ uždusdamas. — 
Dabartis praeityje, kvapsnis se
niausiojo atmintyje. Beuostyda
mas, jis ją pažino.

Taip, buvo aišku, kad senolis 
atsiminė neišaiškinamą kvaps
nį, kokio niekas visoj kimbrų 
padermėj dar nebuvo į save 
įkvėpęs kvapsnį, nebuvusią ki
tos kurios žemės a.r dangaus 
aromatu; taip pat visi suprato, 
kad jis, visoje giminėje seniau
sias, tarytum iš karsto prikel
tas palikuonis kartų, kurios pir_ 
mosios traukė kelionėn į neap- 
jaukiamus vakarus, sekdami 
saulės pėdomis ir jos.tikėjimo 
judinami, — linksmėjo, jausda
mas nepažįstamą kvepėjimą.

—Ir ką mes sužinojome? — 
murmėjo seniūnai.

—Palūkėkite, — atvertė Flo
ras.

Daugiaamžėje Seniausių Se
niausiojo sąmonėje vyko atgi
mimo darbas. Jam pavyko su
laikyti nuo griaučių drebėjimo 
pakaušį ir jis įbedė užgesusias 
akis į niaurius plikus kalvokš- 
nius, viršuje kurių tolumoje už
sižiebė jo tautos simboliškas 
žibintas, tyli ir liūdna vakarinė 
žvaigždė. Jis net mėgino pakel
ti ranką, kad parodytų į tą vie
tą danguje, kur jinai mirgėjo 
savo nublankusiu spindėjimu. 
Paskui atėjo eilė sukrutėti jo 
lupoms. Kimbrai, įsiklausydami, 
stengėsi sulaikyti alsavimą. Bet 
tyluonis senis, matomai, seniai 
atprado kalbėti garsais, kadan
gi jam pavyko tiktai du žodžiu 
aiškiai ištarti:

—Ar mor... (Jura...)
Ar mor? Kągi tas ga^tų 

reikšti ? Seniūnai klausiamai 
pažvelgė į burtininkus, kurie 
vengiamai palingavo' galvomis. 
Niekas bastūnų nesuprato pras
mės tų tamsių, tų mįslingų 
skiemenų, * gali būti, buvusių 
pėdsaku senobinės kalbos, pa
mestas klaidžiojimų metu, iš- 
nykusios kartu su dulkėmis tų
jų mirusiųjų, kurie ja kalbėjo. 
Senolio gi klausti jųjų reikš
mės, prašyti jį paaiškinti jų 
paslaptį — butų buvęs nenau
dingas triūsas. Pastangų ar. 
jaudinimosi išvargintas, jis nu
sviro ant jauno viršininko pe
ties ir savo kauhniais pirštais 
suspaudė jo kaktą, tarytum 
melsdamas Florą kaip galirt 
greičiau grąžinti jį į dengtą 
karstadėtį.

Be to, pats Floras, regimai, 
nenorėjo ilgiau mėginimo tęs
ti, arba’ bandyti laimės, jog da- 
sigavo patenkinamos savo pa
stangų išdavos, arba, ir tas už
vis greičia.u, laikydamas berei
kalingu toliau spyriuotis. Jis 
viena ranka pataisė vilko kailį, 
jo dalimi apdengė senelį ir, iš- 
stumdęs minią, grąžino Fludu- 
rai, tebesėdinčiai, kaip ir pir
miau, ant pasėstų po savimi 
kulnų ir nežiboniškai staugian

čiai, tai, ką j-s šiurkštokai bu
vo paėmęs "iš jos kaip pa’sko’ą. 
Vėliau kimbrai pasakojo, kad 
į išpuoštus ratus grąžinamo me
tu amžių žmogus* aCden^e Ke
rui paslaptį, Kalnų užskleistą, 
paaiškinęs jam savo žodžių pa
slaptingą prasmę. Tikrą vien 
tik tas: kai Floras grįžo į žila- 
kudlių viršininkų susirinkimą, 
tie tikėję pamatysią jį susigė
dinusį,x visi ligi vieno buvo nu
smelkti užslėpto cžiUges.’o, su 
kokiu jis atėjo. Neseniai Euvęs 
jo įsitikinimas ne tik kad ne
išnyko, bet prie jo’ dabar prisi
dėjo kažin kas nenumaldomo, 
karštesnio. Livarkas, Korizapai- 
tų genties vadovas, ilga, šiurkš
čia ir balta, kaip kalnų sniegas, 
barzda, norėjo iŠ jo pasijuokti:

—Kas gi? Argi ne tiesa, tu 
pasiekei savo? Pasakyk dabar 
man, ką naujo mes sužinojo
me?

Floro akys žiurėjo už neži
nomų varto ribų, už apniuku
sios kalnų eilės.

• —Vardą: Ar mor, — papras
tai jis atsakė.

Ir, ištraukdami per jo lupas, 
nežinomi žodžiai suskambėjo to_ 
kia’ galia, kad atsiliepė įsisiau- 
bojusiose viršininkų širdyse 
kaip ne šio pasaulio balsas, kaip 
begalybės šauksmas.

» » »
Floras, kitų Ozismų genties 

vyrų lydimas, atėjo iki savo ve
žimo, juoduojančio po žvaigž
dėmis. Jauno viršininko šunes 
su džiaugsmingu unkštimu puo
lėsi jį pasitikt’; rodėsi, jis jų 
nepastebėjo, nors paprastai at
sakydavo į jų linksmą pasvei
kinimą ir be nepasitenkinimo 
iškęsdavo ant savo veido šiurk
ščius jų liežuvių malonėsius. 
Floro budos vidus buvo ap
šviestas; ten, šviesos rate, ku
ri sklido nuo mažos paukščio 
pavidalo bronzos lempos, jauno 
viršininko laukė Joną, jo žmo
na, kurią jis praėjusį rudenį pa
siėmė į judamąjį savo namą, ir 
garsėjusį ligi pat jų jungtuvių 
dienos kaip gražiausia ir gei- 
džiamiausia Ozismų padermės 
mergaitė. Ji priėjo prie jo, šyp
sodamosi ir atkišdama jam sa
vo šviežias lupas, sultingas, 
kaip vaisobuolis.

s

—Tu, tur būt, alkanas, — 
tarė ji. — Vėlybas metas, be 
to, lyg tu nesumoji, kad šios 
keistos šalies ore esama jėgos, 
žadinančios norą valgyti?

Jis tik lik lytėjo paduotų pa
tiekalų. Tuomet jauna moteris 
atnešė jam taurelę balzgano 
sikero*), Įturio Jonos motina 
go šį gėralą, kuris veikė jį, kaip 
stebuklingos žolės: bet šį kar
tą gėrimas taip neveikė, kaip 
veikdavo kitus kartus. Kai jau
nieji greta sugulė, Išsisukę į šil
tus vedusiems klotis kailius, ir 
Joną prisiglaudė prie vyro, jį 
glėbesčiuodama;, jis tik tik at
sakė j jos malonėsius. Matomai, 
jo mintys klajojo kažkur toli ir 
jo plačiai atmerktose akyse švi
tėjo visiškai svetima ir baisi 
siela.

Joną, įsitikinusi, kad jos vy
ras buvo kažin kokios piktos 
dievybės įtakoje, pakuždomis 
ėmė kalbėti užkeikimus, ( kurie 
buvo laikomi tikru ginklu prieš 
visokius burtus.

Nakties tyluma aplinkui da
rėsi vis gilesnė ir gilesnė; po 
odiniais vežimų stogais įsivieš
patavo tyla ir miegas. Tuojau 
viskas nutilo; dabar tyla tebu
vo trikdomą tiktai po vienakių 
laikotarpių pasigirstančių go- 
murinių šūksmų sargų, kurie 
skelbė valandas, pasiremdami 
žvaigždžių judėjimu horizonte. 
Floras nejudėdamas užsimerkė 
ir nudavė miegąs; tačiau jo 
nervai paliko įtempti, kaip sai
doko templė (tėtyva); visa jo 
būtybė budėjo tamsoje.

į trukšm/ngą džiūgavimą

O

• (Tąsa iš 1-mo pusi.) 
kūjo nieko gauti. Nieko netu
rėjo, niel^o ir 
Buvo patenkinti tuo, ką tu

u. ’

krutinėję; bet

f ACME-NAUJIENŲ Foto]

Mrs. Osa Johnson, našlė 
garsaus tropikų tyrinėtojo 
Martin Johnson sugryžusi iš 
pirmos savarankės ekspedi
cijos rytų Afrikoje ir atvy
kusi į Chicago aplankyti 
per šventes savo motiną. 
Kartu ji užvedė bylą prieš 
oro liniją, reikalaudama 
$100,000 už mirtį savo vyro, 
kuris žuvo transporto lėk
tuvo avarijoj. Ji pati irgi 
buvo sunkiai < sužeista, bet 
pasveiko.

Staiga jis pasikėlė ant alkū
nės. '

—Klausyk, — paliepė jis lie
piamu ir. kartu b/im’ngu tonu:

Jo draugė, nutraukusi maldą, 
klausėsi.

Krintališkai aitrioje nakties 
tyloje iš gilumos nenuvokiamo 
tolio skrido kurčias, galingas 
bruzdėjimas. Pamažu jis p si- 
darė maž au i i dimas. Dabar 
galima buvo pamanyti, kad ore* 
tinksi ritmingas plakimas di
džiulės širdies, kuri tai plinta 
it, džiaugsmo, didesnio negu 
žmogiškasis, tai susispaudž a 
iŠ didžio skausmo—ilgesiu. Ir 
tie perėjimai iš liūdno švelnu
mo
pačiame savo vienodume buvo 
nesulyginamai galingi, švelnus 
ir aukštai iškilmingi.

—Kas tat? — pak'ausė iš i- 
gandusi ir sužavėta jauna mo
teris. 

/

Savo butybZs gelmėje ji paju
to šaltį; jai pasirodė, kad žiau
rus smūgis, nutrenkė jos lai
mę. Jos vyras neatsakė į jos 
klausimą, ir ji pašaukė jį mink
štu balsu:

—Florai, kalbėk su manim! 
Draugingo žodžio balsas išsklai
do blogas godas.

Ji puolė prie jo, stengdamo
si pasislėpti jo
jis nustojo būti jos; jo'kūnas 
ir dvasia, amžinai nuo jos atsi
skyrė: svetima siela, siela — 
priešininkė visiškai jį užvaldė; 
jis numetė kailius, buvusius 
jiems antklodėmis, ir, visas nuo
gas, virpėdamas, išsitiesė. Jo 
plaukuota krūtinė galingai kil
nojosi iš vien su slaptingąja 
stichija, kuri ten tolyje plakė
si, tarytum milžiniška pasaulio 
širdis. Rodos, kažkoks viršgam- 
tinis magnetas jį traukė. Už
burtas kvapsnis jį svaigino, jis 
matė, kad prieš jį atsiveria chi
meriški keliai į žavingus nuo
tykius. zJo rankos išsitiesė tary
tum paukščio sparnai skridimo 
metu.

Stengdamosi sulaikyti vyrą, 
Joną apkabino silpnomis mote-, 
riškomis rankomis jo kelius, 
bet jis ištruko, perbėgo į kitą 
ratų galą, atsuktą į stovyklos 
pakraštį, ir pasileido į nakties 
tamsumą.

Jauna moteris nubėgo paskui 
jį, šaukdama jį, maldaudama 
grįžti, vadindama švelniausiais 
vardais; jis net neatsisuko. 
Nuovargio ir aklumo parblokš
ta, Joną krito į žemę, į šliau
žiančių balkšvo purpuro spal-. 
vos gėlių patalą. Tą patį aky- 
mojį Flora pasiekė kalvas. Ji 
dar kartą pamatė jį vienos jų 
viršuje, žvaigždžių šviesa žai
dė spindinčia jo torso (liemens) 
bronzine oda. Atrodė, jis išau
go negamtiškai didelis. Ilgos 
gryštės jo liūtiškų karčių sklai- 

1 _ • 3—1 • • 1 tirs J t<XI, y VU111 lUlVUlV, UlAdOr VCV”dėsi nuo erdves alsavimo ir bu- djnama pinta pliušu ir vynuogių la- 
vo panašios į tankų lapuotį, vė- pais Dioniso (Bakcho) ir jo bendra- 
jo purtomą. Visas jo kūnas lazda> ,yK * skipetras' ~
---- :------------------- -------------------------------------------------- ____

tartum skriejo, Velkamas svai
gulingos pagarbumo ir džiuge
sio srovės. Jis. tris kartus įgel- 
miai sušuko didžiu balsu:

—Ar mor, ar mor, ar mdr!
Dabar nu.iudusios Jonos akys 

teatskyrė tik tamsią sieną ko
pų, apaugusių augmenimis su 
pasiputusiais dygiais ir su ilgo
mis auksuotomis tiesomis*). 
Pats jauno viršininko žingsnių 
balsas nutilo. Jis išėjo visam 
laikui; jį pagavo rojaus kvaps 
nis, stebuklinga fnelodiją nema
tomojo.

Kitą rytmetį su aušra kimb
rai nutarę pakurti jam laidotu
vių' cairn’ą tdje 'pačioje vieto
je, kurioje jo žmona,, pagal jos 
žodžius, paskutinį kartą jį ma
tė. Pirmieji, su tuo pasiryžimu 
užkopę į vakarų aukštumų nu- 
laidumus, sustojo/ nuostebos 
nusmelkti: prieš juos, eidamas 
į* nematuotą tolį, žibėjo judan
čio vandens dangus, dešimterio
pai didindamas jo groži. Vieto
je mirties paminklo, bastūnai 
pastatė altorių.

šit kuo budu, kalbama, 
daugelio amžių pertraukos 
gale ilgų sausžemio klajonių
Europą kimbrai iš naujo atnau 
jina savo senobinį ryšį su jura.

Vertė Vidmuntas Žydrūnas.

*) Tirsa (graikų kalb. žodis — 
tirs) — tarytum krivulę; tirsa va-

PO 
ir 

po

Linksmų Kalėdų ' ir Laimingų Naujų Metų Visiems
• ; \ •

Musų Kostumeriams ir Draugams Linki

JOHN BARSKETIS
WHOLESALE MEATS

2939 W. Pershing Rd. . Tel. Lafayette 5268

jį LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
į Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems 
jį Širdingai Linki

i M. J. KIRAS (į REAL ESTATE IMPROVEMENT COMPANY
£ 3352 So. Halsted Street. Tel. Yards 6894

VISUR KALĖDOS

nereikaltfvo.

po ilgos pauzos, jis pratęsė: i tą, įėjo vidun. Kartu su juo 
“Be reikalo, Džimai, tu ją J įslinko ir du policininkai. Du-

čia atnešei, mes juk ne vai
kai.’* ,

“Visur Kalėdos”, atsakė Dži- 
mas.

Draugai paplojo, juoku kle
gendami.- Staiga jų klegesį

*) Sikeras — toks alus.
jos jungtuvių su Florų išvaka
rėse išmokė ją puikiai gaminti, 
įpilant į jį baltųogių, meilės 
žolės, sunkos. Floras labai me-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems i 
musų kostumeriams, draugams ir pažįstamiems Ą 

Linki #

JOSEPH VILIMAS & CO. į
GENERAL BUILDING CONTRACTORS l

6800 S, Maplewood Avė. Tel. Hemlock 2323 i 
■t- " «J

rėjo arba ką tą dieną išmal
domis gavo. Vasaros metu kai I nutraukė prasiverdamos girg- 
kurie gaudavo darbą. Kiti nie
ko nedirbo. Kiekvienas savo
tiškai vertėsi. Artimieji gy
ventojai jais nesibaidė, nes 
vogimu • jie nesivertė. Net iš
maldų prašinėti eidavo Ma- 
dison gatvėn, kur susirinkda
vo visos Amerikos pabastos 
ir praėjimai.1 Kai kurie šitos 
“dumpos” gyventojai kasdien, 
nesugrįždavo “namo” — pasi
likdavo kur nors Madison gat
vėj ir su draugais pralėisda- 
vo kelias dienas mieste. Bet šį 
vakarą, visi kaip vienas, su
sirinko, net ir savo draugų 
atsivedė praleisti 
šventes.

Susirinko visi pas 
Timą, nes'jo vieta 
desnė, kur buvo galima su
tilpti dešimčiai žmonių. Ti
mas kažkodėl nesijautė gerai 
—gulėjo ant dratinių spyruo
klių lovelės storai apsiklojęs 
purvinais skudurais ir keletą 
sermėgų ant viršaus užsidė
jęs. Viršuje buvo padaryta 
kita lova, kuri buvo tuščia. 
Antroji lova buvo prastesnė, 
padaryta iš pagalių ir šieno 
paklota. Pasienyje prie lange
lio stovėjo ilgas suolas. Gale 
Timo lovos ruseno geležinis 
pečiukas, prikištas malkų ir 
anglių šmotų, kurių Timas 
per vasarą pakankamai pri
sirankiojo. Kitame lovos gale, 
nuo galvos pusės, ant lenline
lių buvo pristatyta visokių 
bonkų su “kečepu”, kurios bu
vo apytuštės, skardinių, ap
daužytų indų ir aprūdijusių 
šaukštų bei šakučių dėl jo 
vieno atrodė net perdaug.' 
Apačioje lentynų ir po lova 
buvo prikrauta daugybė viso
kių mišrių daiktų, kurių ver
tės ir reikalo, kodėl jie ten 
stovi, tur būt, nė pats Timas 
nežinojo. Po lubomis kabojo 
didelis ceberis, o ant sienos, 
ties langeliu, buvo pakabinti 
du dideli samčiai. Prie pečiu
ko buvo pastafyfas ant kala
dės viedras su vandeniu, ku
riame buvo įmerktas kažkoks 
skuduras.

Prie pagalvės ant staliuko 
degė kerosino lemputė. Jos 
šviesa buvo menka ir dvokė 
kerosimi. '

Svečiai nesitikėjo rasti Ti
mą sergantį. Visi su nuostaba 
stovėjo prie lovos, žiūrėdami 
seneliui į akis. Nusiminę 
draugai atsitraukė nieko ne
sakydami ir atsisėdo ant suo
lo. Tik vienas Džiinąs buvo 
linksmas kaip ir paprastai, šį 
kartą jis buvo ' truputį išsi- 
kaušęs. Jo barzda, kaip šepe- 
tis ant išpurtusio pilno rie
baus veido, darė jį tipišką pa
bustą. Nežiūrint sniego, aud
ros, jis dėvėjo šiaudinę skry
bėlę, sunkius batus ir “ove- 
rolius’’ ant viršaus tampriai 
užsivilkęs dėl savo ūgio tru
putį per ilgą “overkautą.” 
Vienas draugų uždėjo dau
giau malkų ant ugnies ir lūš
nelėje pasidarė truputį jau
giau. Išsklaidė vidun įneš
tas šaltis, tartum kažkas butų 
jį išvijęs į šiurkščios pastogės 
plyšius. 1 •

Džimas, laikydamas > savo 
ranką uždėjęs Timui ant kru
tinės, ir žiūrėdamas mažytė
mis akimis prašiepęs storas, 
lupas, ištraukė iš po skverno 
nedidelės eglaitės viršūnėlę 
įsodintą į apvalios kaladukės 
ripkutę, papuoštą su pernyk
ščiais Kalėdų džinguliukais, 
pasakė: . '

“Merry Christmas, Tim I” 
Pastatė eglaitę ant staliuko*

Timas, žiūrėdamas į eglaitę 
ir į Džimą, šyptelėjo. Paskui 
užsįkosėj ęs pasakė:

“Šame to you, Džim!”
Senukas, žiūrėdamas į eg

laitę, susimąstė, lyg prisimin
damas kūdikystės dienas. Ką 
jis galvojo, niekas nežino, lik

ždanČios durelės. Tarpduryje 
pasirodė trys policininkai, še
rifas, laikydamas rankoje raš-

ris paliko atdaras. Šaltis su 
sniegu bloškė' ligoniui tiesiai 
į veidą. Šerifas kategoriškai 
pareiškė:

“Paskutinį kartą aš jus įs
pėju, kad jus visi iš čia kuo- 
jįre iči a u si o i i šsi n ešd i n t u m ė t. 
Sveikatos departamentas grie
žtai reikalauja visus valkatas
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ARCHER AVENUE FURNITURE CO. i
JOE. KAZIK ir F. KLIMAS

4140.Archer Avė. Tel. Lafayette 3516 ,

Visiems Savo Lietuviams Draugams Linkiu 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

, MEYER L. LIPNER
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Maria F. Yokubynienė

Gyvenimo Klaidos
Pro Realės gimnazijos mer

gaičių bendrabučio langą pra
siskverbė pirmieji rytmečio 
saulės spinduliai ir pabučiavo 
skaisčiai rausvą, ašarotom mels
vom akutėm, Mildos veidelį.

Mildos dvi sesutės ir dvi ki
tos mokinės paskendę sapnų 
svajonėse, saldžiai miegojo; tik 
Milda visą naktį, blaškėsi ne
galėdama užmigti, šiandien jos 
turi keliauti į namus. Jos se
sutės perėjo į aukštesnes kla
ses dar ir su pagyrimais, o ji 
... ji ne tik liko toje pačioje 
klasėje, bet dar įvairių panie
kinančių priekaištų gavo.

_Tai vis romansai, šokiai, 
karininkai, panele Milda...— 
košė pro dantis viena senmergė 
mokytoja.

—Ir kuo aš kalta—galvojo 
Milda—kad mane šokina, kalbi
na ir stengiasi su manim susi
tikti? Kodėl mano laipsniai dė
lei to turi būti mažinami?...

Tokios ir panašios mintys 
skraidė jos susirupinusioj gal
voj.. Bet užvis skaudžiausia 
buvo ta mintis: Ką pasakys 
tėvai ?

Tėtukas pasakys pamokslą, 
kad jis norįs matyti savo visas 
dukreles kaip geras mokines; 
kad tai jo noras, jo troškimas. 
O mamyte, kaip ir visuomet ko
kiame nors nepasisekime, pa
skęs begaliniame nusiminime. 
Ir vėl šaltinis griaudžių ašarų 
Mildos akyse atsivėrė. Jai taip 
begaliniai buvo gaila ... Galop 
ji priėjo išvadą, kad į mokyk
lą daugiau nebegrįš. Ji atsipra
šys tėvus ir jiems pasakys, kad 
ji eis dirbti ir daugiau jokio 
rūpesčio jiems nedarys.

Greit toji paskutinoji min
tis užkariavo jos protą galutinai 
ir pasiryžimas kovoti su gyve
nimo kliūtimis pačiai, augo kas 
kart didesnis.

Saulėtos liepos mėnesio die
nos priešpiečiai. Įstaigos vir
šininkas tik ką buvo atėjęs ir 
ruošėsi peržiūrėti bėgamuosius 
reikalus, kai jo sekretorius pa
beldė į kabineto duris ir pra- ti į teatrą yakare eiti.

no-'

atostogas darbe praleisti.
—Ne tik atostogas, ponas 

viršininke, aš... aš norėčiau 
nuolatinį darbą gauti.

—O!... O ar Tamstos tėve
liai žino apie tai? ‘ •

Taip. Bet tai mano noru da
roma. . Prašau nepamanyti... 
Tėveliai nenorėdami priešintis 
mano dideliam norui tarnybą 
gauti—leido . . .

—Kiek amžiaus Tamstai, pa
nelė?

—Rugpiučio mėnesį sukaks 
16 metų.

—Hm. .. —ranka braukda
mas per ilgą barzdą galvojo 
viršininkas, bandydamas bent 
kiek išspėti, kas verčia šią 
jauną, geros šeimos mergaitę 
eiti dirbti.—Na gerai—pagaliau 
tarė jis—Tamsta panele, ga
lėsi darbą pradėti rytoj rytą. 
Mano sekretorius nurodys Tam
stai vietą.

Mildos džiaugsmui nebuvo 
ribų. Ji gražiai viršininkui pa
dėkojus, su juo atsisveikino ir 
bėgo kitus reikalus tvarkyti.

Milda buvo patalpinta ben
droje raštinėje. Jos stalas sto
vėjo viename raštinės kampe 
prie lango, pro kurį ji.matyda
vo vaikščiojančius į turgų at
vykusius kaimiečius, o šiaip 
dienomis ji veik jokių praei
vių nematydavo. Nors ji ir ne
sistengė matyti, nes truėjo dar
bo tiek, kad jos pirštai nuo ra
šymo ištindavo. Kartais jai at
rodė, kad viršininkas tyčia 
siunčia daugiau darbo, kad ji 
nuilstų *r na u otų ranka į raš
tinės dari»ą, bet č’’a ji sukon
centruodavo visas jėgas, iš
tvermę ir kantriai skubėdama 
dirbo.

si

■o

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Paskiausia Ameriką pasiekusi nuotrauka popie- , 

žiaus Pi aus XI.

Ji dažnai instinktyviai jaus
davo, kad jos bendradarbiai, 
jauni Vaikinai, stebėdavo ją, 
kartais kažką tarp savęs kalbė
dami. Jau pirmoje darbo die
noje’ jie visi persistatė ir vieni 
kvietę eiti drauge pietautų, 
ti į namus palydėti, o dar

ki- 
ki-

bet

pa-

nešė, kad kokia tai panelė 
rinti jį matyti.

—Prašau, prašau—storu, 
maloniu balsu atsiliepė 
barzda augalotas ponas ir,
matęs duryse .jaunutę, gimna
zijos uniformoje, balt it beretu 
ant galvos mergaitę, mandagiai 
atsistojo, kviesdamas ją sėsti.

—Taip, taip . . . Vadinasi, 
Tamsta panelė nori Vasaros

vi-Milda pedėkojo jiems 
siems, išskiriant sekretorių, 
nuo kurio (kaip jai atrodė) 
nebuvo galima atsikratyti. Ji 
su juo pietavo, buvo pasivaikš
čioti, o vakare su juo atsisvei
kinusi, galvojo:—Nejaugi aš ir 
čia neturėsiu ramybės? Nejau
gi ir čia mane sekios ir per
sekios, nuolat kaldami tuos 
pačius jau man įkyrėjusius
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John Karalius Tavern
535 WEST 32-ND STREET 

Telefonas Victory 3781 
CHICAGO, ILLINOIS

posakius apie grožį, simpatin
gumą, nepaprastumą ...

Milda stengėsi būti rimta, 
mandagi, bet kiek griežta, ma
nydama, jog savo rimtumu ji 
gal atstums nuo savęs, tuos vė
javaikius. Bet tas būdas jos 
neapsaugojo, ją tuojau apsup
davo būrys vyrų, vis teikdami 
jai naujesnių įvairesnių kom
plimentų.:- • ■

Nors sekretorius buvo jau
nas ir gražus vyras ,ir iš pir
mos dienos papuolusi jo glo- 
bon, Milda j.autė jo nuolanku
mą ir simpatiją ir ji suprato, 
kad jos darbas didele dalimi 
priklauso nuo jo, bet ji kaž
kodėl jautė jam nepasitikėjimą. 
Kartais Mildai atrodydavo, kad 
ji jo bijo ir ta mintis vis rim
tėjo.. Jį tartum,, jąutė, kaip ji 
nuo jo vis tolyn ir tolyn slin
ko nors buvo visai arti prie 
jo, kasdien darbe ir ištįšas va
landas po darbo.

Kartą, kai Mildai pasisekė iš
trukti iš sekretoriaus globos 
ir ji sėdėjo mažoje; bet gra
žiai ištaisytoje restoracijoje 
laukdama kada bus paduoti 
pietus, . jos gilų įsisvajojimą 
nutraukė nepažįstamas balsas: 
—Ar galima? ir ji pakėlusi, akis, 
kiek sumišusi dėl netikėtumo 
—Taip, prašau—linktelėdama
galvą atsakė. Prieš ją atsisėdo 
aukšto ūgio, juodom garbanom 
ir giliom, melsvai pilkomis aki
mis .vyras, apie -28 motų am
žiaus; taip bent Mildai - atro
dė. • , • ’ ’ .......

—Aš esu Albinas- Šiukžda, ar 
galiu susipažinti su Tamsta?

Aš esu Milda Liepsnaite.
—Malonu pažinti Tamstą pa

nelę. Mudu dirbame vienoje į- 
staigoje, tik' skirtinguose sky
riuose—tęsė Albinas—jūsų išė
jimas yra per sekretoriaus raš
tinę ir priekines duris; gi mu
sų,—per šonines duris, todėl 
mes ir nesusitikome iki šiol. 
Nors aš Tamstą matydavau 
kasdien ... —panirusiomis aki
mis, smalsiai, lyg išalkęs ka
tinas, Albinas godžiai žiurėjo į 
smulkutę, rausvą Mildos . vei
delį, gamtos papuošta viskuo, 
ko grožis reikalauja. .

—Nesitikėjau, kad . trukdy
siu kam nors ramybę, savo at
vykimu į šJ. miestą. . •

šis miestas senįai lauke to* 
k jų trukdytojų, kaip Tamsta 
panele ... ; >;

—Ačiū už gražų komplimen
tą, gaila tik kad aš juo netikiu.

—Gal Tamsta nenori tikėti 
mano žodžiais nors pati, esu 
tikras, jau spėjai patirti malo
numų, ypač iš gražiosios lyties 
garbintojų, nors ir neseniai į 
čia atvykusi.

—Aš manau, kad mes per
daug giliai einame į asmeniš
kumą, ypač pirmame pasima
tyme, ponas šiukžda. Tamsta 
man dovanosi, kad aš pasi
trauksiu prie kito stalo—tarė 
Milda ir su smarkiai plakan
čia širdim ir umu užsidegimu, 
kuris dar gražiau papuošė jos 
veidą, ji ištiesė ranką, kad pa
siekti rankinuką ir pirštinai
tes, kurias buvo padėjusi prie 
sienos ant stalo.

—Del Dievo meilės! Panele 
nedaryk to ;.. —maldaujančiai 
pusgarsiu balsu . sušuko Albin
as ir tik dabar Jis pamatė, kad 
jo ranka laiko prispaudusi prie 
stalo tos žavėtinos gražuolės 
ranką. Momentas tylos ir ... 
Milda jautėsi esanti nugalėta. 
Ji negalėjo suprasti, kas su ja 
įvyko, kad ji pūstojo tos ener
gijos, tos pasipriešinimo jėgos, 
su kurios pagalba ji kovojo su 
daugeliu kitų vyrų.

Jai atrodė, kad jos valia ta
po sutriuškinta ir ji bejėgė, 
tartum sustingusi į statulą, pa
siliko besėdinti, įleidusi akis į 
tą pirmą kartą matomą veidą; 
tas melsvai pilkas, gilias pa
slaptingas akis ir tas nepapras
tai gražias, juodas plaukų gar
banas.

.r—Ačiū, panele Milda—tarė 
Albinas spausdamas jos švel
nią rankutę—Tamsta išgelbė
jai mane ųuo sensacijos, kuri 
dar šį popietį butų apibėgusi 
visą miestą.

Milda nieko neatsakė, ne dėl 
to, kad nenorėjo, tik kad ro
dės ji jautėsi nebylė. Ji nega
lėjo sugaudyti minčių, kurios 
tartum nerasdamos vietos jos 
galvoj, atskiromis gijomis skri
do sau nuo jos tolyn, palikda
mos Mildą tartum be sąmones.

Milda mažai valgė, nors Al
binas stengėsi ją ragiųt,^ lyg 
jausdamas, kad to viso kalti
ninkas buvo jis. Jis, kuris tik
rai sudrumstė ramybę Mildai.

—Rytojaus dieną, kai tik 
Milda atėjo. į raštinę, ^ekrętp- 
rips pajuokiamai ją pasveikino, 
primindamas vakarykščius pie
tus ir priežastį išvengimo jo

jie palaikydavo nuo pat Mildos J 
atvykimo į šią įstaigą.

—žinoma, Tamsta panele Mil- į 
da, gudrų mainą padarei—pa- ti 
šiepiamai tęsė jis—ponas Šiuk- į 
žda keliomis kategorijomis auk- į 
ščiau už mane stovi, bet to, jis t 
ir romantikoj geresni patyrimą . 
turi, ir ... i

—Prašau manęs neįtardine- j 
ti—nutraukė Milda—aš jokių j 
mainų, neigi jokių planų neda- 1 
riau' ir nemanau daryt. Su po- S 
nu šiukžda susitikau pripuola- J 
mai ir nemaniau, kad kam nors ’ 
nusidėjau.

' —Ateitis parodys, panele ] 
Milda ...

Milda jautėsi labai įžeista. , 
Pyktis ir gailėsis apėmė ją; jos I 
akys sužibo it krištolinės, o \ 
gerklė lyg kuo springo. Ji greit ' 
nusigrįžo prie , savo stalo ir 
stengdamosi valdyti save pradė
jo darbą.

Kai pietų laikas atėjo, Mil
da jautėsi neišalkusi ir nutarė 
geriau pasivaikščioti šalia mie
sto esančiame miške. Pasislėpti 
nuo žmonių, nu'o tų meilių, švel
nių žodžių ir atvirkščiai—nuo 
intrigų. Įžengusi į mišką, Mil
da pasijuto tartum apsaugota 
nuo visko, kas galėtų ją perse
kiot, ją kankint. Iš pradžių ji 
ėjo plačiu keliu, paskui pasuko 
siauru takeliu, kuris vedė į pu
šyno gojelį. O ten Milda žinojo 
vieną labai ramią vįetelą—di
delį kelmą, tankiai suaugusia
me kadugyne.

Milda žengė žingsnis po žing
snio tartum visai negalvodama 
kur ji ėjo, tik instinktas ją 
vedė siekiamon vieton, čia pat 
jau buvo tankus kadugynas, 
tuojau ir kelmas matysis, ant 
kurio ji atsisės pailsės, užmirš 
valandėlei viską, viską ...

Kažkas sušlamėjo. Milda krūp
telėjo; apsidairiusi ji staigiai 
sustojo. Jos žvilgsnis įsmigo į 
kažką tartum nuostabų. Nusi
vylimas nuslinko jos veidu. 
Ji greitai^ apsigręžusi pradėjo 
eiti kita kryptimi. Dabar jai 
buvo vistiek, kur ji eitų, nes 
juk jos nusisprendimas neturi 
jokios reikšmės. Jai dabar at
rodė, kad ir teisė galvoti nuo 
jos pabėgo. . .

—Panelė Milda! Panelė Mil
da!—šaukė Albinas, pasileidęs 
bėgti paskui ją. Milda neatsi
gręždama, kas kart tankesniais 
žingsniais stengėsi pasprukti, 
bet Albinas paskubėjo užbėgti

—Panele Milda, sustok!— 
daugiau įsakančiu, negu mal
daujančiu balsu/sušuko jis ir 
tyriančiomis akimis, jis bėgo ap-' 
link ją visą. Milda vėl metėsi į 
šoną bet ir čia ii sutiko tą pat 
kliūtį. Albinas nusprendė jos 
nepaleisti, nes jam ątrodė, kad 
jos mintyj kažkas slepiasi, su 
kuo tai labai sunkiai kovoja. 
Albinas griebė ją už pečių ir 
stipriai laikydamas, žiurėjo į 
jos akis, kurios gailiai žiūrėda
mos į Albiną, momentaliai pri
sipildė ašarų ir ji graudžiai 
pravirko. Albinas priglaudė ją 
prie savo krutinės ir valandė
lei nieko nesakydamas, leido 
jai verkti. Jis žinojo, kad taš 
kukčiojąs verksmas Mildai pa
lengvins. Galop jos ašaros iš
seko ir tik gilus atsidūsėjimas 
girdėjos. Ji greit atsipalaidojo 
nuo Albino glėbio ir nušluos
čiusi ašaros nuo veido, nekal
tai nusišypsojo.

*—Na, ar jau visi vargai baig
ti ?—Šypsodamas Albinas už
klausė. Milda vaikišku nayvumu 
kelis kart linktelėjo galva.

—Pasakyk man, penele Mil
da, ar aš buvau, kaltininkas tų 
nekaltų ašarų, ar tapau išgel
bėtoju nuo kaž ko dar> baises
nio?

—Ar būtinai turiu pasakyti?
—Ne. Jeigu Tamsta to neno

ri; niekuomet ifesistepgiu su- 
žinoti to, ko negalima—pasakė 
Albinas, atsargiai tardamas 
kiekvieną žodį. '• t

(Bus daugiau)
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Septyni Pasaulio Stebuklai

žmonių 
gyvasčių 
milžiniš- 
dešimtis 1745 S. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

aižiau ir pa 
nėra natūra 
kalneliai, bei

statula, Jupiterio Olimpiečio 
statula, Dianos šventovė, Alek
sandrijos žibintas ir Babilonijos 
kabantieji sodai. Iš tikrųjų, tai 
juk visai nėra stebuklai, p tik
tai labai puikus senovės žtyio- 
nių proto ir kūno darbo kuri
niai. kai kurie visai genjjąlįški 
kuriniai. Gal būt, kad tik dė| 
jų didumo, ^puikumo įr įdomu
mo žmones praminė juos “ste* 
t ūkiais.” Gal būt ir dėl to žmo- 1721 S. Union Avė

CanaI 7358

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
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Linki

a sfinksas—liūtas su 
;alva: didžiausia Ai- 

šitas milžinas

MARĮJAMfOLĖ
vo įsteigtas Marijampolėje cu- vę išgrįsti, galėjus grįsti galė- 
kraus fabrikas, tai Marijam- jus ir negrįsti, be to, cukraus 
poles miesto savivaldybė, no- fabrikas yra ne miesto ribo- 
rūdama pagerinti susisiekimą se, bet Kvietiškio valsčiuje, 
su fabriku, išgrindė P. Arpu- MarijamP0^8 burmistras Vid. 

gatvę; tos gatvės išgrindi- reikalų ministerio nutarimą 
mas savivaldybei atsėjęs apie apskundė Vyriausiam tribuno- 
160 tūkstančių Litų. Miesto ta- luį, kuris lapkričio 24 d. Ma- 
ryba nutarė tokio dydžio gat- ri j ampulės burmistro kąsaci- 
vės grindimo mokesčiu cuk- jos skundą'atmetė. (k)

nės pc.y:dįno “ptpbųklais”, kad 
kai kuriuos iš jų (piramidė, 
sfinksas, Dianos šventovė, Apo
lono ir Jupiterio, statulos) ir 
šių dienų genijai/ prie geriau
sios technikos Išteklių, vargu 
Yeįslėngtų «ukųMy\. Gaila, 
kad ne yipį jįė tpiš|ikp Čįelybė* 
je . *. Taip *.. Juo labiau gaila 
tp ko> rodos, pasaulis jau nie- 
kados nei beįstengs sukurti...

, Pfr Mlplps-Margeris

PEOPLES RESTAURANT
ANNA HARPER, Sąv.

S.PETRAUSKAS
BAKERV

prastu gerumu, nuoširdumu, 
meile, bet sykiu ir baisingu iš
didumu. Bet šitas dievas žuvo 
gyvenimo audrose ir dabar tik 
jo kopijas tegalime pamatyti 
įvairiuose muziejuose. Taigi, 
ir šitas pasaulio “stebuklas” 
žuvo.

Geriausi anų laikų dailinin
kai sudėjo savo sielą ir širdį į 
puikiąją Dianos šventovę. Die
viškąją nuotaiką kėlė .harmo
ningai suderinti aukso, žalvario 
ir brangiųjų akmenų papuoša
lai. Bet. .. įr šitas “stebuklas” 
krito po akla gyvenimo dalge. 
Tūlas Gerostrąto, kurio ambici
ja valde , protą,—tai kaip ir 
kiekvieno silpnadvasio,—šitą
puikųjį meno kurinį sudegino, 
kad pats tuo • išgarsėtų!

Aleksandrijos žibintas stovėjo 
Faroso saloje prieš 25 šimtus 
metų, rodydamas jurininkams 
kelią dieną ir naktį. Viršūnėje 
degė nafta ir tirštais durnais 
rodė kelią dieną, o naktį—ug
nimi, kuri Ryškiau žibėjo, negu 
žvaigždės danguje ... Bet ir ši
to “stebuklo” .jau nebėra. *

Babilonijos kabantieji sodai, 
iš tiesų, nekabojo ore, bet bu
vo padirbti ant terasinių, pira
midės pavidalo kalnelių. Kalne
liai buvo supilti, o paskui pui
kiausiomis gėlėmis ir medžiais 
tikrai meniškai apsodinti. Gar
susis Babilonijos karalius Na- 
buchodonosoras (604-561 . m. 
prieš Kristų) paliepė juos pa
dirbti savo žmonai, Midijos ka
ralienei, kuri gimus ir augus 
kalnuotame krašte, baisiai ne
rimo Babilonijos lygumuose ir 
kloniuose.

Tai štai jums ir visi sep
tyni pasaulio “stebuklai:” Ai- 
gipto didžioji/ piramidė, Aigip- 
to didisai sfinksas, Apolono

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

FRANK MICKAS
Siutai siuvami pagal orderį. Darbas atliekamas gerai

4146 Archer Avė. Tel, Lafayette 9832

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

GAVO PERSKIRAS — Au
stralijos aktorė Constance 
Worth gavusi Los Angeles, 
CaL, teisme perskiras nuo 
mūviu aktoriaus George 
Brent.

ji pasakoje, kad prieš*ją stovė
jo Maižis, Cezaris, Kleopatra, 
Napoleonas, o dabar—mudu, 
mielas z skaitytbjau ... „

O tai 
žmogaus 
gipto statula 
turi 13 sieksnių ilgumo ir 25 
sieksnius ^aukštumo,' o - galvos 

i ilgis yra^4-rių sieksnių. Taigi, 
jeigu geras vyras atsistotų ant 
ausies briaunos ir iškeltų ran
ką, tai iki viršugalvio dar toli 
šauktų. Jeigu tokia galva butų 
gyva ir turėtų smegenis, tai 
butų smegenų, tai butų proto!

Dabar, mielas skaitytojau, 
mudviem toliau eiti nėra ko, nes 
kitus penkis pasaulio “stebuk
lus” pikta žmogaus ranka se
niai sunaikino. Tik šiuodu du 
iki musų dienų teišliko. Tad 
sėskime prie galingojo sfinkso 
ir tegu jis mudviem byloja apie 
kitus “stebuklus.” Jis žino ...

Didesnei dievo Apolono gar
bei graikai pastatė nepaprasto 
didumo ir puošnumo stovylą. 
Šitas stabas buvo 163 pėdų auk
ščio. Rankos pirštai buvo tokie 
stori, kad ne bile vyras tega
lėjo vieną jų apimti. Akių duo-t 
bėse buvo įrišta po vieną dide
lį akmenį. Dvylika metų ėmė 
šitą bronzinį dievą padaryti. O 
kai po 50 metų pastatymo už
ėjo smarkus žemės drebėjimas, 
milžinas, dievas išvirto iš kojų 
ir taip išgulėjo apie 900 metų. 
Tik kai arabai čia atsibastė, ro
dos 672 m. Kristui gimus, jie 
statulą sudaužė ir pardavė tiriami 
žydui kaip “džiunką”, o šisai, 
matyti, apsukrus buvo, nes išr 
mainė į 600 puikių kupranu
garių. Biznis buvo geras, bet 
pasaulio “stebuklas”—dingo . . .

Jupiteriui Olimpiečiui irgi bu
vo iškalta Graikijoje milžiniš
ka statula. Ji vaizdavo dievų 
tėvą, sėdintį soste. Rašytojas 
Strabonu yra pakakęs: “dievas 
negalėjo pasikelti iš vietos, ne
pakėlęs šventovės stogo;” mat, 
šitas stabas buvo patupdytas 
tam tikroje šventovėje ir ko 
nesiekė stogą. Bet jis buvo 
puikus ir brangus, ir tikrai ge- 
nijališkas meno kūrinys. Jo 
sostas žėrėjo auksu ir bran
giais akmenais. Patsai Jupite
ris dėvėjo aukso vainiką, o de
šinioji jo ranka laikė iškėlusi 
statulą, padirbta iš drumblio 
kaulo įr aukso. Kairioji jo ran
ka turėjo skipetrą, padirbtą iš 
įvairių metalų ir vainikuotą 
ereliu. Jo rūbai buvo aukso, pa
puošti įvairių gyvulių ir augalų 
figūromis. Jo veidą Fidijaus 
genijus buvo sudievinęs nepa-
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Dabar, mielas skaitytojau 
mudu stovimi arti Kairo mies
to, dar arčiau Nilo upės, Afri
koje, ir žiūrime į keturkampius 
labai smailius kalnus bei kal
nelius. Einame 
matome, jog čia 
lūs kalnai bei 
žmonių protu ir rankomis pa
statyti milžininški statiniai. 
Vienas užkerėja mudviejij akis. 
O tai aukščiausias ir /didžiau
sias, faraono Cheępso paliepi
mu pastatytas 3700 m. prieš 
Kristų. Taigi dabar jau* 5636 
m. senumo, o vis dėlto stiprus, 
galingas ir tūkstančių metų 
naštos, rodos, visai nejaučiąs! 
Artinamės prie jo, o mudvie
jų galvoje verda skaudžios 
mintys: kiek darbo 
prakaito, kraujo ir 
tuėjo kaštuoti šitas 
kas pastatas! Per tris 
metų dirbo kasdieną po šimtą 
tūkstančių (100,000) darbinin
kų—dirbo be jokio atlyginimo, 
dirbo žiaurių faraono valdinin
kų plakami. Piramidės Šone i- 
rašyta tėra, kiek buvo išleista 
svogūnams, ridikams ir česna
kams kuriais darbininkai, ma
tyti; buvo maitinami, bet apie 
atlyginimą arba geresnį maistą 
nieko nėra. Akmenys, iš kurių 
piramidė yra pastatyta, baisiai 
dideli, o juos reikėjo tąsyti iš 
Arabijos kalnų perkelti laivais 
per i/pę ir vėl žeme vilkti toli, 
iki vietos, kur šiandie stovi pir
amidė. Vien tiktai keliui nu
tiesti reikėjo dešimties metų. 1 
* Šitas statinys, dažniausiai va
dinamas Cheopso piramide ar
ba tiesiog Cheopsu, yra 482 pė
du aukštumo, o jo papėdė užima 
13 akrų žemės plotą. Išskait- 
liuota kad jis sveria 5,000,000 
(penkis milijonus) tonų. Jo vi
duryje yra ilgi, tamsus, kaip 
po žeme, koridoriai, kuriuose 
buvo kavojamos faraonų mumi- 1 
jos. Kapine (duobė) yra ak
mens ir aukštai 'nuo žemės. Kai 
padėdavo į tokią kapinę mumi
ją, tai ją paskui labai sunkiais 
akmenimis užversdavo ir taip 
užplukdavo, kad, rodos, niekas 
neįeis. Vis dėlto plėšikai įeida
vo ir visas brangenybes išvog
davo, and “šventų” faaronų la
vonų, gal būt, nusispjaudami...

Aigiptiečiai tikėjo, kad šitas 
gyvenimas yra tik laikinis, tik 
viešėjimas žemėje o po mirties 
—amžinas. Todėl jų faraonai 
ir statėsi labai saugius antka
pius nes manė ten amžinai gy
venti. Kurie buvo labai galin
gi, kaip, pavyzdžiui, Cheopsas, 
tie labai dideles piramides pa
sistatė, kurie menkesni, tie— 
menkesnes.

Kokia tikinčio žmogaus men
kysta! Koks stovėjimas vieto
je! Kaip jis tikėjo prieš tūks
tančių metų, taip ir šiandie. 
Juk visi tikintieji šiandie tiki— 
kaip ir tie menkadvasiai fara- 

kad šitas gyvenimas tik 
vieni niekai, kad neverta ko
voti, jį taisyti, tikrąją laimę, 
žemėje susirasti, bet tik pote
rius kalbėti ir laukti amžinojo 
gyvenimo, kuris tikrenybėje 
nėra gyvenimas, o tik sutrani- 
jęs lavonas ...

Dabar, mielas skaitytojau, 
mudu traukiamės nuo pirami
dės ir dairomės. Matome lygius 
Nilo laukus, kai kur retais pal- 
mynais žaliuojančius; matome 
smėlynų smėlynui, dykynių dy
kynes ir štai, visai netoli, bai
sią galvą, spoksančią akmeninė
mis akimis! Baimingai prieina
me arčiau. Veidas duobėtas, 
griovė tas, be nosies, bet akys 
stačios, stiprios, į saulę pakel
tos. Milžininška galva neša še
šių tūkstančių metų svorį. 
Akla, kurčia galva, kaip ir ši
ta begaline dykuma ... Bet juo 
ilgiau į ją žiuri, juo mažiau ak
la ir kurčia ji atrodo. Pagaliau 
rodos, kad ji ima jausti, gal
voti, apie gilią praeiti pasako
ti... Rodos aiškiai girdi, kaip

■ ........................N.......... .. r«.

IŠ LIETUVOS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
.Visiems Musų Kostumeriams ir 

Draugams Linki

EAGLE RESTAURANT

raus fabriką apdėti ir apdėjo 
Cukraus fabrikas uždėtą mo
kestį atsisakė sumokėti įr mie 

Marijampolės miesto tarybos nutarimą apskun-. 
savivaldybes bylą su dė Viii, reikąią meisteriui.

' P' Vid. reik- m misteris miesto ta
rybos nutarimą panaikino, nes 

, sayįyaldyhč neturėjus sutar
imai bu- tįes su cukraus fabriku tą gat

vę išgrįsti, galėjus grįsti galė-

1628 W, 47th Street.
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ARCHER MARKET

NICK PETRAITIS

4816 Wentworth Avė. Phone Boulevard 8498

Linksmu

Visiems Lietuviams!2202 W. Cermak Road

VALDYBA IR DIREKTORIAI

LINKSMŲ KALĖDŲ

LINKIU VISIEMS

BEN. J. KAZANAUSKAS METROPOLITAN STATE BANKJustin Mackiewich
įrankius 

metalinių
sulipdy: 
daiktų

3133 So. Halsted Street. Tel. Victory 9163

Bet ką bendro su elektra tu
ri automobilis? čia galima pa
sakyti, kad joks motorinis ve
žimas negali veikti be elektros. 
Kiekvienam automobiliui rJka- 
lingos elektros kibirkštys, kad 
uždegtų cilinderyje benzino du-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS LINKI

Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

Gera priemonė
Šeimininkas: “Kas ten paga

liau ?”
Kelneris: “Daugybe žmonių 

laukia, laisvų 'vietų prie stalų!” 
, Šeimininkas: “Pasakyk orkes
tro vedėjui, kad ką linksmaus 
ųžgriežtų: valgantieji greičiau 
kąsnosl’

Valdyba ir Direktoriai:
JONAS BRENZA, President
S. S. TYRAKOWSKI, II Vice-Pres 
JULIUS C. BRENZA, Treas.
DR. S. A. BRENZA, Direct.

Lietuvoj plinta automobiliai
Ypač mes, Lietuvos, emigran

tai, galime elektros teikiamus 
patogumus įvertinti. Mes augo
me šaly, kurioj elektrifikacija 
buvo menka, kur susisiekimas 
traukiniais buvo prastas. Kai 
atsirasdavo reikalas nukeliauti 
porą desėtkų ar daugiau mylių, 
tai buvo didelių pastangų ir 
vargo užduotis. Arklių pagalba 
reikėdavo klampuoti .purvą ir 
balas per kelias dienas. Kentė
davo gyvuliai, kentėdavo ir 
žmogus.

Italijoj yra. taip vadinama Lar- 
darello volkaniškų kalnų apy
linkė, iš kur imamas volkano 
garas varymui elektros gamin- 
tuvo.' ši elektros stotis apylin
kės miestams teikia šviesą ir 
elektros energiją, kuri sieką 
virš dešimt tūkstančių ai k ių 
jėgos.

Jungtinėms Valstijoms irzKar 
nadai ideališkiausi vieta elekt
rai gauti yra garsusis Niagara 
vandenpųolis. Nedideliam, paly
ginti, žemes plote čia elektios 
gaminimo stočių ’galima; rasti 
daUgiau nei kurioj nors kitoj 
pasaulio daly. Jungtinėms Vals
tijoms ir Kanadai šis vanden- 
puolis teikia virš putes milijone 
arklių jėgos elektros energijos. 
Įdomu tas, kad elektros gami
nimo stotys čia įtaisytos taip, 
kad negadintų šio nuostabaus 
gamtos reginio grožį.

Šiaurinė Švedija yra turt nga 
geležies ruda, bet biedna ang
im. Savo.rudą apdirbti ji ati
duodavo anglams ir kitiems. 
Bet švedai dabar pakinkė į dar
bą upes ir vandenpuolius, ku
rių tenai apščiai randama. Jau 
kuris metas kaip švedai savo 
rudą spirgina elektros katilais 
ir patys geležies ir plieno pro
duktus išdirba.

OF VOUR 
investmcnt

AND LOAN ASSOCIAT1ON 
OF CHICAGO

verčia. Rusų valstybė didelė, o 
traukinių mažai. Dar negalima 
pasakyti, kad lėktuvai pavaduo
ja geležinkelius, bet jeigu ru
sams pasiseks ant tiek ištobu
linti ir išvystyti lėktuvų pra
monę, kad galima butų pava
duoti geležinkelius, tai rusas 
bus atlikęs akrobato darbą: 
nuo kumelės jis bus įšokęs į 
lėktuvą. r

Jeigu kada nors geležinkelius 
bus galima pavaduoti lėktuvais, 
rusai bus sutaup’nę nemaži 
prakaito. Tik supraskime, kiek 
prakaito1 yra- išlieję Amerikos 
darbininkai kol jie iškasė gele
žies rudą, kol nuliejo rėles, iš 
kurių padarytas Amerikos ge
ležinkelių sistemos tinklas. 
Daug darbo taip pat įdėta ge
ležinkelių linijas tiesiant. Vie
tomis reikėjo mišką kirsti, ha 
las sausinti, duobes išlyginti, o 
kai kur uolos kalnus kirsti.

1735 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

hooo. y

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiems 
savo kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

' Linki

Lėktuvų gamyba
Po didžiojo karo sparčiai ėmė 

augti lėktuvų gamyba. Lėktuvų 
pramonėj ypač pasižymi rusai. 
Tai daroma todėl, kad reikalas

Dirbtuvėse 
elektros motorai 
žvilgių elektros motoras yra pa.- 
togesnis: jis nedaug vietos rei
kalauja, nėra brangus ir ji ga
lima lengvai pritaikinti prie at
skirų mašinų. Garo jėgą nau
dojant, paprastai yra. įtaisoma 
viena centrą line energijos ga
minimo mašina, iš kurios dide
liu ska'lęiu štangų ir diržų, ten
ka jungti kitas mašinas. Čia 
sutinkamas didelis nepatogu
mas: ne visada yra reikalas Va
ryti visas mašinas, o varant 
vieną mašiną ar dalį jų, cent- 
ralinis energijos gaminimas yra 
tas pat. žodžiu sakant, nepato
gu ir neekonomiška; L'T

Elektros amžius
Dabartinis amžius yra elekt

ros amžius. Elektros pritaiky
mas praktiškam gyvenime pa
darė vieną stebėtiniausių žmo
nijos gyvenime perversmų. Var
giai kas gali įvertinti kiek dė
kinga yra šių dienų civilizacija 
elektros inžinierijos mokslui. 
Šis mokslas nugalėjo daug sun
kių žmogaus gyvenimui keblu-

/ \ [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Prof. T. Russcll Wilkins iš Rochester universiteto, 
kuris paskelbė suradęs trečią formą chemikalinio ele
mento uraniumo. Tečiaus ta forma yra tiek smulki, kad 
jos negalima užmatyti ir tik pasisekė šiuo aparatu ją 
nufotografuoti.

K. And rajonas
čeverykai ir Mens’ 

Furnishing o>‘ 
Krautuvė

JOE’S TAVERN
JOSEPH SKUSAS, Sav.

'Linksmų Kalėdų ir k 
Laimingų Naujų Metų 

visiems musų koštame- £ 
riams ir draugams linki S

M. YONKUS
TAILOR and FURRIER Į

748 W. 35th St | 
Phone Armitage 6134 S

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų M et ii Visiems ® 
Musų Kostumeriams ir Drdugams Linki

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS &

RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS įį

2202 West Cermak Road
Tel. Canal 8887

Lėktuvo veikimas, lygiai kaip 
ir automobilio motoro veiki
mas, nėra galimas be elektros. 
Prie lėktuvo elektra atlieka 
svarbesnę pareigą tuo atžvilgiu, 
kad elektra' čia ne tik teikia ug
nį motorui, bet suteikia infor
maciją, signalus ir nustato lė 
kimo kryptį. ,

Pritaikomojo mokslo 
nuopelnas

Jeigu šiandien musų ekono
minė būklė yra geresnė nei pra
eitais amžiais, jeigu dabar mes 
naudojamės didesniais patD'gu- 
ma’ią, tai ta laimė ir paiogu- 
mai buvo pasiekti nebe pas.an
gų. Elektros jėgos pas.apt.s ati
dengė ne vien elektros inžinie
riai.. Prie šio mokslo išvystymo 
ir pritaikymo praktiškam gy
venime daug prisidėjo fizikai, 
chemikai ir kitų mokslo šakų 
tyrinėtojai. Nepaliaujamas ato
mų tyrinėjimas ir elektronų at
radimas žymiai nušvietė elekt
ros jėgos misteriją, nors ta j ė 
ga buvo naudojama prieš lai.

Sunku elektrą įvertinti
Pramonės valstybių gyvento

jų gyvenimas taip ankštai yra 
surištas su elektros naudojimu, 
piliečiai prie elektros vartoji
mo yra taip pripratę ir su juo 
sugyvenę, kad retas kuris 
jų pagalvoja, kiek dėkingas jis 
turėtų būti elektros inžinierijos 
mokslui. Ačiū elektrai, milijo
nai žmonių šioje šalyje turi ge
rus darbus ir daro g_rą gyve
nimą, bet elektros mokslo at
radimais ir jos energijos atlie
kamu darbu jie nesistebi. Ne 
mažas skaičius jų apie elektrą 
mažai tesupranta, o kai kurie 
visai nieko než.no.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu Visiems Draugams 

ir Pažįstamiems

2324 So. Leavitt St
CHICAGO, ILL.

Elektra lengvai 
nuvedama

Iš to, kas iki šiol pasakyti, 
yra aišku, kad elektrai gamin
ti stotis ne visur yra patogu 
statyti ir ne visur galima. Bet 
jokia kita energija' nepasiduoda 
taip lengvai nuvesti kaip elekt
ra. Kada atsiranda reikalas nu
vesti kompresuos orą ar van
denį, žemėje reikia tiesti dūdas, 
kurios greitai genda’ ir prakiu
ra. Staigus dūdų užrietimas 
trukdo laisvam tekėjimui. Visai 
kas kita su .elektros energija. 
Elektrą galima vesti vielomis, 
pakastomis žemėje arba pakel
tomis ant stulpų. Nuvedimo bū
das priklauso nuo aplinkumos. 
Miškai, upės ir kitokios gam
tos obstrukcijos elektros nuve
dimui mažai tepalcenkia.

aro jėgą , pakeilė šiiia, o laikraštis spausdinamas 
Daugeliu at- taip pat elektros motoro pagal

ba. Daktarai taiso, gręžia ir 
tėkina dantis elektrikiniais 
grąžteliais ir tekilėliais, net iš
ėmimui iš akies metalinio kris
lo daktaras neretai pavartoja 
magnetišką virbalą.

Elektros energijos šaltiniai
Elektros energijai gaminti 

galima pakinkyti veją, vanden- 
guolius, upes, anglį, dujas, ąlis- 
jų ir t. t. Pigumas ir paranku- 
mas priklauso nuo aplinkumos.

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

MOVERIS ir ANGLIŲ PRISTATYTOJAS

4626 So. Rockwell St. Tel. Lafayette 6916

J. Lapaitis

Pritaikomasis Mokslas

Elektra yra musų 
tarnaitė

šiandien elektros pagalba 
mes verdame ir kepame maistą, 
šluojame kambarius, plauname 
skalbinius, kerpame plaukus. 
Šio straipsnio raidės renkamos 
elektros energijos varoma ma-

Greitas susižinojimas
Net elektros principus žinan

čiam ir tiesioginiai prie elekt
ros darbo dirbančiam žmogui 
butų beveik negalima suminėti 
visas musų gyvenimo sritis, 
kur naudojama elektra. Elekt-. 
ra gali apšviesti ir apškdyti di
džiausius pasauly miestus. Mes 
turime elektros traukinius, 
elektros tramvajus ir keltuvus; 
radijo ir bevielio telegrafo pa
galba galima siųsti žinias į ki
tus kontinentus skersai ir iš
ilgai vandenynų greičiu 186,000 
mylių per sekundę; iš Ameri
kos galima kalbėtis su asme
niu, esančiu bet kuriam dides
niam Europos mieste; lėktuvo 
avi. toriui, kurs skrenda pasi-I 
slėpęs virš debesų 'ar migloje, I 
galima suteikti žinias, informa
ciją ir muziką.

Elektra pramonėj
Anglies kasyklose vis dažniau 

ir dažniau pritaikoma elektros 
kaltai, grąžtai, pi ūkiai ir kelu- 
vai. Moderniškose geležies lie
jyklose įtaisyti elektros katilai, 
kurie gali įvaryti 6,0000 F. 
karščio. Kalvėse galima rasti 
elektrikinius 
mui įvairių

AUDITORIUM SUBWAY 
.1. J. .IANELIUNAS, Sav.

FLOOR SI IOW—DINE and DANCE

■TONAS IR MARIJONA WAIZDŽUNAI, Sav.

4214 ArchertAve. Tel. Lafayette 4247

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKI

Mike Tarutis Tavern
MR. ir MRS. TARUTIS

Phone Victory 2679

Kur susisiekimas yra prastas, 
atstumai iš kaimo į kaimą, iš 
miesto į miestą išrodo labai di
deli. Be to, prie prasto susisie
kimo laikas lošia perdaug svar
bią rolę. Negalima pasakyti, 
kad Lietuva šias kliūtis jau nu
galėjo. Nėra abejonės, kad au
tobusų, motorinių vežimų ir 
automobilių vartojimas šias 
kliūtis pradeda įveikti.
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(Iš kelionės nuotykių)

štai visai netikėtai, nelauktai 
atėjo Karpatų kalnuose Šaltas 
ruduo. Pūstelėjo šiaurys vėjas 
ir pradėjo didelėmis gniūžtėmis 
dribti drėgnas sniegas.

Visi čia iš svetur atkeliavę 
skubėjo į savo kraštus. Ir man 
nenugalėjus Karpatų kalnų tėvo 
Krivan reikėjo leisti žemyn ir 
keliauti iš kur atvykus.

Gaila man buvo skirtis su 
kalnais. Gaila man buvo palikti 
amžinai dangui grūmojantį Kri
van. Jo viršūnė visuomet mane 
viliote viliojo, štai dabar ji de
besimis nuklota. Butų gera da
bar jo viršūnę pasiekti: čia apa
čioje po kojomis debesys man- 
guliuotų, o viršuj galvos saulu
tė skaisčiai šviestų. Koks butų 
gražus reginys! Bet Krivan vir
šūnė liko mano nepasiekta sva
jonė. širdgėlos pagautas, savo 
svajonės nepasiekęs, šiaurio vė
jo verčiamas leidausi iš kalnų 
žemyn ir pirmu traukiniu pasi
taikius važiavau į šiaurė? kraš
tus.

— Sudie, Krivan,’ dar mudu 
pasimatysi va. Dar tavo viršūnė’ 
je, kada nors nupinsiu svajonių 
svajužią, tavo vienatvėje kūry
bos pajėgų pasisemsiu!

Sėdžiu traukinyje ir žiurau 
pro langą į iš akių nykstančius 
Karpatų kalnus. Jįe dingsta to
lumoje, o mano netolimos pra
eities išgyventos . valandos čia 
pat stūkso, jos kaitų su 
nim važiuoja.

Traukinys vikriai nardo 
kalnų ir tarpekainių, jis
tiesiai nustatytais bėgiais, o ma
no svajonės, mintys be bėgių, 
bevairo klaidžiote klaidž oja 
Mano vagono skyriuje sėdžiu 
aš ir dar vienai moteriškė. Ji ry7 
fe ir žiuri pro langą. Stebiu ją.

Kurios tautos ji dukra?
Geltoni jos plaukai, melsvoj 

akys, sveikas

— .. ...................... —............... i..; ^.H

sako ją šiauriete esant. Gal ji 
iš Skandinavų valstybių, nuo 
juros krantų čia' atvyko kalnuos 
se pasilsėti? Bet jos raudonos 
palyginama^ raumeningos lupos 
sakytų ją slavų tautoms pri
klausančią? Nosis greičiau tik
tų Baltijos valstybių jutų pa
krantės mergužėlei ? Kaš ji ? Gal 
gero restorano šokėja, ar dai
nininkė, o gal stambios firmos 
prekių piršlė? O gal . . . kas da
bar gali pasakyti.

Spėlioju.
Ne, tai greičiausiai bus lais

vos profesijos inteligentė.
Tartum ji mano mintis su

pratusi staiga j mane pažiurėjo 
ir tikrai maloniai nusišypsojo; 
Atviromis akimis mane pažvel
gė ir lyg ką tai sakyti, norėjo. 
Bet ji sutiko mano šaltą akių 
žvilgsnį ir vėl nusisukusi rymo
dama pro langą žiurėjo. Tiktai; 
koks gi aš vyriškis? štai tos 
progos nemokėjau išnaudoti, ne- 
atsimokėja'U jai tokia pat šyp
sena ir štai jau mu<lu butuva 
pažįstami ir kalbėtuva. Nebūtą 
taip nuobodu važiuoti.

O ji juk tikrai pažinties ieš
kojo. Jdomi moteriškė! Kokia ji 
maloni, sveika lyg anas pavasa
rio rytas džiaugsmo ir gyvybės 
kupina.

m a-

tarp 
eina

Nežiną 
m£s a!

fcipą „ jėgos vęr.čią-
U, iitisilėtlkh. $ 

tidšiai eiir^ į iMftei paduoda 
kąif š&fe F

— Galia, aiškiai išgirdau 
tik vieną jos žodį.

Galai, kdks malonus vardas 
ir kaip jisai liėfUViškai skam
ba!

— Tai a biišit lietuvaitė I t- 

kažkokiCf nejafakatiš džiaugsmo 
Ir vis dėlto negaliu tos moj kiipihus WiU aš jai.

— Aš tikra buvau, ked jus 
„ j^. čia rasiu! — Tvirtai lietuviškai
kaip ji apatinę B ihan atsakė. -

Greičiausia bus krautuvės pat-* 
davėja, arba tiesiėg nuotykių! 
ieškotoja. Jos nosis nėra veidui 
proporcinga, smakras . . . Bet 
štai krūtys?

Ir iš tiesų, dėlko aš dėl tos 
moters suku sau galvą? Daug 
įdomesnių ešu matęs moterų ir 
nė viena jų n Z ra mano dėmes’o 
taip patraukusi kaip* ši. Alkanas 
patinas . < . Baru save.

terš nusikratyti, mintys sukasi 
apie ją ir įkyriai stebiu ją.

štai matau, ' _ „ .
lupą truputuką timptelėjo ir iš 
jos kairio smilkinio Vos įžiūri
mai prabėgo bangelės ir staiga 
Visos sulindo į dešinio smilki
nio netikėtai susidariusį tašką.- 
Jos lupos sukruta, nosis tieses
nė tampa ir tikrai ji man pasL 
darė šėlusiai įdomi.

Apie ką ji dabar galvoja? 
Greičiausiai ji skaito mane vie- 
ną iš nemandagiausių sutvėri
mų? Tikrai,- sėdėti šalia tokios 
įdomios moteriškės it nesurasti 
žodžių į ją prabilti, tai reikia 
būti dideliu storžieviu!

O dėlko aš but.nai turiu ją 
užkalbinti ? Klausiu savęs. Vėl 
niai žino, kas ji tokia ir kuriais 
tikslais čia atsibeldė. T'ai ne vie
tos moteris, tikrai iš kitur at
vykusi čia nuotykių ieškoti. Lai 
ji sau mano, ką tik nori apie 
mane. Didelio čia daikto! Pirmą 
kartą susitikova ir daugiau ne- 
pasimatysiva; Yra dėlko čia 
man galvą sukti! Tartum pirmą 
kartą, savo gyvenime aš matau

—šitaip I tai ipari labai ma- 
ionu! Nesitikėjau, kad jus lie
tuvaitė? ,< .i z

— O spręskite jus pats, ar aš 
lietuvaitė. Augau Maskvoj, mo
kiausi Berlyne, Lietuvoje gyve
nau.

— šituo jus dar man nieko 
nepasakote? * -

— Gerai, tai dar aiškiau. Ma
no motina tušė* arba tikriau ta
rus, rusė lietuvių kilmės, tėvas 
lietuvis, bet mane .auklėje ruse, 
nors tėvas visuomet kartojo ma
ne lietuve esant.

■g. . ■.

buvo meno galerijoje pikčiurna! 
Kodėl ji man pamelavo, buk į 
stotį ateisianti ? Tai bus tikra 
naktibalda, neramios sąžinės 
moteris! Visa ką ji man sakė, 
tai vienas rtielas..; širdyje rau
siasi neramus jausmas. Jaučiuos 
Skaudžiai apviltas. ’
kokiems galams man čia reikė
jo pasiliktu it iŠ viso su ta mo
terimi susipažinti? Net gėda! Ir 
vis dėlto šita moteris man arti
ma, tegu sau būva ir tokia, ko
kia aš manau, bet aš ją matau, 
juntu, girdžiu sau tokia, kuri 
man artima ir vis viena įdomu. 
Pykstu kremtuosi. Rytą išaušus, 
nemigos nukankytas skubu į

Ne, tai bus, greičiausiai dide-F^01™^ mo^eri •

jos žvilgsnis
gal 
lyg

lio teatro artistė, gal daininniri- 
kė, ar muzikė? Tiesa, koks aš 
neapsukrus, štai sėdžiu šalę to
kios moters ir nemoku į pažintį 
sueiti ?

Ir vėl ji rodos mano miritis 
supratusi staiga į mane pažvel
gė, bet šiuokart
buvo kupinas pašaipos, o 
man tik taip atrodė? Man 
ir nesmagu pasidarė.

Vėl žiurau, stebiu ją.
Ne, ji nėra' tekia graži kaip 

man atiodė. Ilgai nebuvau mdč 
terų draugystėje, tai štai kiek 
viena, pripuolamai pašitaikiusi 

rausvas veidas, moteris vilioja. Teisinu save.

. Staiga ji atsisuka nuo lango 
ir tikrai įstabiai pažiūri į mane. 
Aiškiai matau aš jos tamsiai 
melsvas akis, baltus dantis ir 
rausvas lupas. Mudviejų akys 
tiesiai susiduria', bet aš jos 
žvilgsnio neišlaikau. Juntu, kad 
mano veidai rattsta, man darosi 
visai nesmagu ir aš nustoju į ją 
žiūrėjęs.. Mano mintys visai nu
trūksta; Juntu praradęs lygsva
rą. Tuo tarpu ji pasiima knygą 
ir joje pasineria.

( Ji man < dabai?-qpasidarė visai 
artima. Ji man tiek artima, kad 
jau aš spėlioju, kur busiu ją 
matęs.

Taip, jei ji tik dar kartą į 
mane pažvelgs, tikrai aš ją už
kalbinsiu. Deja, tos progos jau 
nebuvo. Visos mano pastangos 
nuėjo veltui.

Iki pat Prahos ji į mane dau 
giau visai nepažvelgė. O Praho
je iš traukinio išlipo net man 
Kalva ne. ink tolėjus, arba tikrinu 
į mano galvos linkle.ėjimą man 
nieko neatsakė. Tai tokia buvo* 
šdidi moteris.!

Tiesa, ji gal man tokia žavink 
git hėatfodytų, jei aš bučiau . . . 
-»utrukXa mano mintys. Ir aš 
visai be reikalo pasilieku Praho
je.

Keturias dienas vaikščiojau 
po triukšmingas gatves, langiau 
restoranus, kavines, einu į tea
trą, kinus ir vis kažko la.ukiti, 
kažko mano ak} s ieškY Luke 
riuoju, nerimauju. Kartais pyk- 
jtU, kad iš galvos tos moters 
negaliu nusikratyti. Kas ji 
mari?>Praeivė; net k.tas suriti- 
kimas? Tai nė mano skon o mo
teris. O kuri mano sk n o? GaL 
vojd, Jyg.riu iki šol1 matytas ir 
pažįstamas moteris. Ne, tai 'vis 
ne tokios. Čia visai kas kita!

Penktą dieną sėdžiu į trauki
nį ir važiuoju į Ker yną. O iš ta
nais pas savuosius. Einu į vago
ną restoraną ir >vos. nespėjau 
Užimti vietą, žiurau, ji ateina.,.

— Bet kur jus taip gražiai 
lietuviškai išmokote kalbėli.

— Kad ir keista; bet taip bu
vo, nugi Berlyne!

— Berlyne, na tai jus mane 
visai suįdominate.

— Štai tasai įvykis, kuris 
mane privertė lietuviškai išmok-’ 
ti. BuVo didžiulis Užsienių spau
dos balius; Už geriausią šokį 
buvo skirta dovana. Man teko 
tas šokis šokti su Lietuvos pa
siuntinybes vieml valdiriiriku. 
Mudu to šokio dovaną laimėjo- 
va. SusipažinoVa ir jis patyręs, 
kad aš lietuvaitė ir lietuviškai 
nemoku pusėtinai iš manęs pa
sityčiojo. Pasiryžau ir išmokamu, 
bet, deja, man Šito jam įrodyti 
neteko. Jį kažkur kitur iškėlė.

— Šitaip, tai, butą' jus labai 
išdidžios?

— Nežinau^ i gal kas kita bu
vo. Tik viena, galiu pasakyti, 
kad gaila,, kaęl .aš daugiau to 
žmogaus nemačiau.

—*<• Reikėjo B} •ieškoti?*’
—-O. taip, aš jį ieškojau; Va

žiavau į Lietuvą, bet vietoj jo 
kitą sutikau ir skaudžiai spar
nus apsvilusi vėl, čia grįžau.

— Tai dėiko Lietuvoje nepa
sitikote ?

— Matote, tekia jau mano 
siaura profesija; Aš baigusi pri
mokomojo meno mokyklą. Lie
tuvoje man nebuvoi kas veikti. O 
Ja* didesnėse yAlstybčse aš da
žau stambioms firmoms iška- 
oas, o dabar grįžtu iš’ Belogra- 
do, kur net teatrui Kniazio Igo
rio operai dekoracijas padariau.

— O tokio darbo manau ir 
Lietuvoje rastumėt?

— Gal būt. Tik nemanykite, 
xad aš Lietuvos nemyliu. Aš 
myliu savo tautą. Ji tokia ma
ža' ir taip visokiems vėjams at
spari. Nors Lietuvoje tik gyve
nimą pažinau ir pažinau jį su 
visais jo kartumais, bet nusivy- 
iimaį dingo ir paliko Tik vien 
gražus prisiminimai. Man Lie- 
viiva daugiau kaip laukiama,- bet 
ikimas verčia čia- gyventi ir iš 
traukinio j traukinį basty fs, 
Kaip benamis čigonas.

T uos žodžius ji tarusi s taiga 
nutilo ir išraudo. Artinome - 
nes vokiečių Sienos, štai jau ir 
askritinė čekų stotis Padmokly.

NutarcVa sustoti Drezdene ir 
įplankyti garsiąją meno galeri- I

Ji mane čia pasitinka links
ma linksmutė ir dar įdomesnė, 
negu seniau buVusi.

štai, kaip man nesiseka 
gyvenime; Vis važiuoju ne tuo 
traukiniu, kuriuo reiktų va
žiuoti. Pavėluoju ir sau nesma
gumus darau ir kitiems nemalo
numų pridirbu. Toks jau mano 
likimas. Gaila, kad taip įvyko, 
bet jau kitaip nepasuksi. Kas 
buVo, jau buvo.

kino, o vis dėlto ji išliko svei
kutė ir gražutė?

— Nesistebėkite, kadz aš ši
taip. nemoteriškai samprotauju, 
— pamačiusi bent kiek nustebu
sį mane ji pasitaisė.

—0, aš ilgai vįena gyvenau 
ir 'gyvenu. Tik vienumoje bręs
ta sveikos mintys, žmonės, vi
suma tai tik akstinai, minčių 
žadintojai, bet mintis tikrai su
bręsti gali tik vienumoje. Vie^ 
tuma gimdo laisvas ir kilnias 
mintis, todėl aš tikiu į Lietu
vos genijų, į jos ateitį, nes Lie
tuva1 tai vienuma ... .

— Klausau aš jus ir stebiuo
si, jus sakote Lietuva jus spar
nus pakirto ir šitaip apie ją kal
bate?

— O, kas nebuvo nusivylęs, 
kas kartumų nepatyrė, tas ir 
gyvenimo nepažino. . Lietuva 
man tai visa davė. Tik'u, kad 
mano tėvynė, jai aš taip ją ga
liu vadinti ir savintis išeis pla
čiais laisvės keliais ir į žmoni
jos kultūros vainiką įpins nau
jus vaiskius žiedus... žmonijoš 
ateitis, tai mažųjų tautų ateitis, 
didžios tautos sensta, o mažo-

Klausau jos kalbos ir jaučiu siog naujai atbunda ir gražų 
tam tikrą nerimą, suprantu, kad rytojų esiulo. Juk Lietuvoje aš 
ji tais žodžiais daug man paša- gyvenau, o kitur tik augau ir 
kyti norėtų, bet trūksta ma.n mokiausi.
drąsos, o gal ko kito,'gal nenori Šituos žodžius tarus, ji gra- 
ro jos daugiau klausinėti, bet žiai nusišypsojo ir nutilo.
juntu, kad tie jos žodžiai ne 
caip sau pasakyti.

Atėjus traukiniui sėdava ir 
važiUojava į Berlyną. Dabar 
traukinyje ji labai nekalbi. Įva
žiavus į Saksų lygumas ji tarė:

— Primena kiek Lietuva.. Tik 
čia viskas atrodo galutinai baig
ti ir, rodos, jau nei a 
giau nei pridėti, nei 
Lietuvoje visai kita, 
.aukia dar savo tikrų
kų, kurie* nukratys visa, kas yra 
metimą.

Štai man ir Karpatų kalnai 
abiau tinka, negu Alpių. Ir jię 

^mažiau kultūros paliesti, g'a'1 
tikriau civilizacijos, kaip ir mu
dviejų Lietuva.

Karpatų kalnai tokie pat išdi
dus ir seni, kaip ir musų tauta. 
Tai vienumos kalnai, kaip ir vi
sa musų Lietuva'. Jie taip pat 
netikėtai staiga išdygę iš lygu
mų, kaip ir dabar atsistačiusi 
Lietuvos valstybė. Tik pagalvo
kite, kiek čia bendrumo tarp tų 
kalnų ir Lietuvos? Kieno ka
riuomenė nežygiavo į šiuos kal
ius ir kas juos pasisavinti ne- 
lorėjo, o vienok slavai čia nuo 
amžių išsilaikė. Kas gi nenorėjo 
Lietuvos nukariauti, ją valdyti? 
Kiek amžių kryžiuočiai ją ty
riojo, kiek amžių slavai ją kan-

apkabinti ir stipriai prispausti. 
Rodos ir ji to laukė. Staiga ji 
lyg ir mažesnė pasidarė, jos 
veide skaistus bruožai užsidegė, 
nulenkė galvą, bet nežinau dėl-, 
ko aš jai tik ranką padaviau. 
Suspaudžiau ir sėdau į trauki
nį. čia jo£ veide pamačiau kitą, 
jaunutę, skaistutę moterį.

Sudie, ar dar kada nors 
pasimatysi va?

— Labų dienų Lietuvai, tai 
buvo jos paskutiniai žodžiai.

Mačiau pro traukinio langą, 
kaip ir vėl pro jos kaktą pra
bėgo mažutės bangelės ir jos 
visos pasislėpė dešiniame smil
kinyje. Ir vėl nosis bent kiek 
išsitiesė, blizgėjo jos balti dan
tys ir veide žaidė sveikata ir 
gyvybė. Dingo ji man iš akių. 
Traukinys šniokšdamas nešė 
mane toliau.

— Galia, koks gražus vardas, 
kokia. įdomi moteris, —■ galvo
jau sau vienas traukinyje ir tik 
čia prisiminiau, kodėl aš jos a- 
dreso nepaklausiau. Nežinau, są
moningai, ar nesąmoningai ji 
man pati tai nieko nesakė. Kas 
dabar gali pasakyti, kaip te- 
naisi buvo. Taip lygiai, kas gali 
pasakyti, kas loji Galia buvo?

Tik viena man aišku, kad toji 
moteris daug pergyvenusi, daug 
kentėjusi ir man ilgam artimą 
paliko.

— Sudie, Galia, ar kada nors 
dar kartą mudu susieisiva?
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kas dau- 
atimti, o 
tena.is ji 
šeiminin-

SEFCIK D AIR Y CO
1602-04 So. Union Avė.,

Telefonas CANAL 1625
Chicago.

LINKIMŲ KALĖDŲ 
Linkiu visiems savo 

į draugams ir
į 'Pacijentams

. . T ‘.v *•

Dr. A« Juozaitis
i 3261 So. Hafeted St.

Phone Victory 5048 
į- t,'-' -: :<v-‘

ją. Valandą kičą it jau mudu 
Drizderie. fMeno galerijoje aš 
savos pažįstamosios visai nesu
pratau, ji taip įknibo žiūrėti pa, 
veikslus, kad rhan daugiau nie
ko nebeliko, kaip ,tik vienam 
’airytis. Ji pašidarė visai nera
mi ir priėjus pasakoj kad norin
ti visai viena pasilikti, prieš 
traukinio išėjimą ateisianti į 
stotį ir vėl kariu važiuosi va.

Ilgai laukiau nekantraudamas 
jos stotyje. Štai jau ir trauki-* 
tiys išėjo ir taip nesulaukęs iš
ėjau į miestą. Ir čia jos niekur 
nesutikau. Nuėjau į viešbutį 
nakvoti. Apniko čia manei ne
jaukios mintys;

Kas ji? ‘
Dėlko jf čia nuo matęs pasK 

slėpė? ■ Kur ji.; dingo ? Kokia ji

1

§ Linksmų Žiemos Švenčių k 
Kalėdų ir Laimingų Naujų & 
Metų visiems draugams r 

ir pažįstamiems & 

GREEN TAVERN į 
!■ T. P. DANIUŠAS, Sav. g 

1C807 S. MICHIGAN AVĖ. |

ėjau ką

ir kaip 
sakyti!

Traukinys greitai bėga, bet 
laikas, laikas dar sparčiau eina.. 
Štai jau Berlynas.

— Tai jus važiuojate į 
tuvą, lyg ir nusiminusi 
stotyje tarė.

s— Taip, atsakiau jai 
aš tų žodžių nenorėjau
Laukiau, ar ji nepaprašys dar 
čia pasilikti, bet . . .

— Gerai, tai aš palauksiu iki 
jūsų traukinys eis, turime dvi
dešimts minučių;

— Tik dvidešimts minučių, — 
pakartojau sau vienas!

Žiurėjau į ją ir netur 
g akyti.

Ir ji tylėjo.
Štai jau ir traukinys atėjo. 

Reikia atsisveikinti. Norėjau ją

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

? “NAUJIENOSE”

CHASAS MOTOR SALES

Tel. Canal 2469

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems £ 
Musų Kosliimeriams, Draugams ir Pažįstamiems $ 

Vėlina A

AUTORIZUOTAS
WILI.IS AUTOMOBILIŲ DYLERIS

C. CHASAS, Sav.
2037 W. Cermak Road

Linksmų Kalėdų ir Laimingą Naujų Metą 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

M. P. JOVARAUSKAS BERTULIS

Roosevdt Furniture Co., Ine
2310 West Roosevelt Road

Chicago, Illinois Phonė SEEley 8760

įK4ĮĮį,>,įy,„>. >■ >
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JUOKAI
Kalėdinis Frantas Geras šviestuvas.

KINGSBURY GARDEN
ANTON BALCHUNAS, Sav

zie

Kalėdiniai Apmąstymai
nas

BARSKIS FURNITURE HOUSE
HOME OF FINE FURNITURE

Tel. Yards 5069

Phone Boulevard 41393307 Lituanica Avenue

42-44 East 108th Street

Žymantas

Phone Lafayette 35724348 So. California Avenue

Tel. Yards 1138 arba 11393319 Lituanica Avenue
Tel. Canal 2594

3354 So. Halsted Street Phone Boulevard 4089

1646 W. 46th Street Tel. Boulevard 5203 arba 5566

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

6834 So. Western Avenue
1410 South 49th Coiirt. Cicero

10314 Michigan Avė. Tel. Commodore 1946

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Kostumeriams ir 

Draugams

Komplimentai.^
“Kai į Jute žiuri, panele, vi

sada pagalvoju :i Nevesk mane 
į pagundą!“

“O kai 
galvoju;
pikto!”

Musų paliudytas svoris duoda jums priedinę apsaugą 
Pinigai bus grąžinami, jei nepatenkintas.

m n ral
V.enaip 

bet niekaip 
kur aš per 
Nei pačios,

vimas pas jus 
su kokiu nors 
bijau.

— Nebijok.

Kalėdas šeimininkė ap- 
stalą įvairiais valgiais, 
ir svečias. Susėdo

Linksnių ^iemos,< Švenčių 
Kalėdų Linkiu Visiems 
Draugams ir Rėmėjams

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Kostumeriams ir 

Draugams

. I ACMh-N AŲJlMiN Ų l'oto |

PARĖDAI ŠVENTĖMS. — Prezidento Franklin 
. I I

D. Roosevclto žpiona dviejose puikiose sukniose, kurias 
ji pasisiūdino visokiems valstybiniems pokyliams 
mos švenčių metu.

Fine Merchaųt Tailoring 
Also Cleaning and Presšing

2230 W. 22nd Street •• "(p! '■ ‘ '
Tel. Canal 3144

Aš pasistengsiu 
pertikrinti savo vyrą. žinau, 
kad pas jus nėra jokių slaptų 
minčių. Jus esate musų šeimy
nos draugas. Tai kas čia nepa
prasto, kad jus praleisite Kalė
das musų šeimoje?

Parėjo vyras, žmona pradėjo 
jam įkalbinėti, kad pažįstama
sis praleistų Kalėdas jų šeimo
je. Vyras sako:

— Nors aš jį biskį pažįstu, 
bet nepažįstu užtektinai, kad jis 
per visą dieną butų pas mus ir 
pasakotų kokias ’ tai istorijas.

švęsdami Kalėdų šventes, val
gydami gardžius pietus, tuiėtu- 
mėm prie įminti daug dalykų. 
Tuiėtumėm prisiminti, kad pa.- 
saulis per šias Kalėdas nėra to- 
kis, kokis jis turėtų iš tikrųjų 
būti.

Kodėl dabar rytuose ir vaka
ruose siaučia baisiausias ir ne- 
žmoniškiausias karas % Kam jis 
reikalingas? Suprantama, reika
lingas toms diktatoriškoms ša
lims, kurios trokšta, užgrobti 
net ir visą pasaulį.

Bet liaudis, žmonės tuose dik
tatoriškose Šalyse, kenčia di- 
džiausį skurdą, pažeminimą, al
kį, o net ir badą.

Jiems Kalėdų švenčių nėra.
Jie laukia. Ko jie laukia, gal 

ir patys gerai nežino. Vienok 
laukia, kad kada nors ateis ir 
pas juos geresni laikai. Ateis to
kie laikai, kad ir jie su savo šei
mynomis, susėdę prie stalo, ga
lės ramiai, maloniai valgyti 
daug gardesnlus Kalėdų švenčių 
pietus. Kad jiems nebus taip 
baisus rytojus. Kad jie turės la
biau užtikrintą rytojų.

Ar bus pasaulyje tokia va
landa', kad daugelis žmonių ga
lėtų pasakyti: “Mes dabar gra
žiai gyvename; esame sotus, ap
sirengę, turime tinkamą butą, 
turime laisvę; turime savo iš
rinktą valdžią; mums nieko 
daugiau netrūksta, kaip tik pri
žiūrėti savo sveikatą, sąž ninga'i 
atlikti savo pareigas ir gyventi 
laimingai.”

Yra ir dabar jau tokių šalių, 
kurių gyventojai beveik taip 
jau gali pasakyti. Bet tokių ša
lių dar nedaug. Jų turėtų būti 
daugiau. Jų bus daugiau! O bus 
daugiau tada, kada žmonėms 
bus duota daugiau laisvės, kada 
jie turės progos sueiti į masi
nius mitingus,. išdiskusuoti sa
vo įvairius reikalus. O reika’ui 
esant, reikalauti iš tam tikrų 
įstaigų lengvatų ir pagerinimų.

Jei žmonėms nevalia būriais 
susirinkti, nevalia ištarti kam

nors nepatinkamą žodį, nevalia 
net pagalvoti, taip kaip žmogui 
patinka, — aišku, kad tokie ne
laisvi žmonės negali nieko pa
daryti ir pagerinti savo gyve
nimą.

1 Viskas, kas jiems, lieka dary
ti, tai kentėti ir laukti. Laukti, 
kad iš kut nors ateis jiems į tal
ką kiti žmonės. ;

l'oks talkininkavimas vienų 
žmonių su kitais turės ateiti. Jis 
j a u artinasi. Yra»vi.ties.

Kuomet sąmokslininkai Ispa
nijoj susitarė nuversti teisėtą 
valdžią, jie gavę i talkininkų iš 
Italijos ir Vokietijos. Jeigu jie 
nebūtų, gavę tų talkininkų,- jie 
nebūtų galėję nei pradėti val
džios nuvertimą ir paėmimą ša
lies į savo rankasui *

Taigi, talkininkų*yra’ir dabar. 
Tik tie talkininkai dirba ne ge
rą darbą, bet blogą.

Japonų militaristąi irgi gal 
nebūtų užpuolę Chinijos, jei jie 
nebūtų manę gauti kur nors tal
kininkų savo užgrobimo suma
nymams. Ir jie talkininkų turi: 
Vokietiją ir Italiją. .

Vienok tie baisus žiaurumai 
žmonijai visgi yra mažumos. 
Daugelis žmonių yra taikaus 
nusistatymo. Tik tiems taikiems 
žmonėms grobikai, žiaurunai. 
plėšikai neduoda? progos. Taikių 
žmonių ramų gyvenimą trukdo 
žiaurus kumštis, prievarta.

Švęsdami Kalėdas, pagalvoki
me apie tai, kad didžiuma ra
miųjų žmonių pasaulyje susitar
tų ir galingai sušuktų:

šalin žiaurumai! Daugiau 
žmoniškumo! Tuomet pasaulyje 
užviešpatautų gražesnis ir ra
mesnis gyvenimas.

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

MODERN RESTAURANT
M. ir V. MALINAUSKAI, Sav.

3480 Archer Avenue

į Jus; žiūriu, pone, 
Išgelbėk . mane nuo u s

Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109

“Kalėdos, Kalėdos,
’ O po Kalėdų —K

Vėl tos pačios bėdos.’
Prieš pat Kalėdas, kiekviena 

namų šeimininkė rūpinosi, kad 
Kalėdų pietai butų skaniai pa 
gaminti.

Įkvėpimo pagrindas...
.Vienas į modernizmą linkęs 

dailininkas piešė saulėlydį, ku: 
riam nesigailėjo raudonų, mė
lynų ir žalių spalvų brūkšnių. .

Netoli jo stovėjo apysenis 
žmogus ir žiurėjo į piešinį.

“Tamsta, tu*r būt, irgi turi 
gamtos grožio pajautimą? 
klausia dailininkas. “Ar Tam
sta matai temstančios dienos 
šviečiančias spalvas? Ar Tam- 

pastebi raudonas ir gelto- 
salas, kuriuos saulėlydį 

dangaus plaukioja. Ar ma- 
išsidraikiusius debesis ant 

išblyškusio mėnulio?”
“Ne”, taria žmogus, “nuo to 

laiko, kai įstojau į abstinentų 
draugiją, daugiau nebematau*!”

LINKSMŲ KALĖDŲ! LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
LEADER IR STOCKHOLM LAUNDRIES Visi Telefonai Yards 4800 

CICERO IR RERWYN Tel. Enterprise 3200

Leader Laundry Co. of Chicago, Ine.
HOME OF NO - FADE PROCESS 

The Perfected Method of Laundering
1633-47 West 43rd Street Phone Yards 4800

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

Per 
trovė 
\ tėjo 
j>rie stalo. Pradėjo valgyti. Ma- 

t

žai kas kalba, visi įniršę į val
gius. Tik valgo, tik valgo.

Kai pavalgė, vyras tarė:
— Nors aš neketinau niekur 

per Kalėdas eiti, bet pastebėjau 
laikraštyje, kad viename teatre 
rodomas įdomus perstatymas. 
Manau, kad jus abudu turėtu- 
mėt-pasilikti namie, nuplauti in
dus, o aš nueisiu į teatrą. Ilgai 
netrukus. Aš vėl greit ^sugrįšiu 
namo.

— Kad jau taip labai nori, 
gali eiti. Tarė moteris.

Šeimininkas išėjo. Pasiliko 
svečias ir moteris namie. Mote
ris tarė:

— Aš nemaniau, kad mano 
vyras butų toks geras. Jis ma
nim pilnai pasitiki. Palikti mo
telį su svetimu vyru, juk tai 
reikia didelio pasitikėjimo.

— Gal jis butų ir nepalikęs 
mudu vienudu. Bet kad jis pats 
niekam tikęs, todėl gali ir pa
sitikėti. Žiūrėk, kaip jis su ta
vim visuomet elgiasi? Ar jis ta
ve pabučiuoja parėjęs iš darbo? 
Ar jis tave pabuč uoja išeinda- 
mas į darbą? Niekuomet! Jis 
visuomet atšalęs, kaip stuobris;

— Taip nekalbėk apie mano 
vyrą. Aš galiu supykti ir -išvy
ti jus iš buto.

—- Na, taip jau nepadarysi. 
Aš žinau, kad tamsta turi mink
štą širdį. Pasigailėsi manęs ir 
nevysi lauk, žiūrėk, taYnstos vei
deliai raudoni, kaip obuolėliai. 
Rankytės baltos, minkštos. 
Dar jauna, o vyrą tūri netikusį. 
Tokiai moteriai, ne tokio vyro 
reikia . . .

— Ką tamsta kalbi. Perdaug 
mane giri. Aš nesu tokia gra
ži, kaip tamsta sakai.

Vyras kažkur ilgai užtruko. 
Po teatro užsuko pas kaimyną.

— Poniute, tarė svečias. Aš 
be tamstos nebegaliu gyventi. 
Mano gyvenimas be jūsų, negy
venimas. Buk mano mylimoji...

Moteris sugrobė kampe sto
vinčią šluotą ir kad pradės vai
šinti svečią, tai tas vos tik spė
jo pro duris išsprukti.

— Aš tau parodysiu “nebega
liu be tamstos gyventi.” Mat, 
koks frantas atsirado per Kalė
das. Ušnieniškis.

Direktorius Plikis sutaisė ( 
gražias sekmadienio vaišes. | 
Degtinės jose irgi netruko.

Advokatas Gaurius, kuriam'; 
valytoji ypač gerai lindo, prieš I 
išeidamas namo lubose pama
tė didelį šviestuvą, kuris to- , 
kią tamsią naktį labai pravar
tus. Jis jį pasiėmė ir visai pa
doriai pateko į namus.

Kitą xrytą pasiuntinukas • at
neša Gauriui šitokį laišką; 
“Mielas bičiuli! Aš viliuos, kad 
tu vakarą gerai praleidai. Tik [ 
prašau grąžink mano žihonai 
narvelį su kanapėle, ‘ kurią tu 
vakar išsinešei. Tavo ištikimas 
Plikis”.

Tiesa, tai daro šeimininkės. 
Bet kas netur. šeimynos, ką tat 
turi daryti? Jis nori taip p^t 
skaniai pavalgyti ir ramiai pra 
leisti Kalėdų šventę.

Mano geras pažįstamas netu 
ri pačios. Neturi “namų ’. Gy- 
vena kaip paukšti}, — kur p s 
klos, ten išmiegos. Bet jam Ka 
ledos rupi. Bupi kur prisi
glausti, gardžiau pavalgyti.

Nuėjęs pas vieną šeimininku 
pradėjo pasakoti:

—Velniai žino, t u 
kės prakirti Kalėd s 
ir kitaip galvoju, 
negaliu sugalvoti, 
Kalėdas pasidėsiu 
nei vaikų neturiu. Vienui vienas 
gyvenu. O neseniai ir darbo ne
tekau.

— Nemalonus likimas ištiko 
tave, kaip matau. O ką tu ga’ė 
tumei padaryti, jei prisikalbin- 
tumei į musų šeimyną per Ka
lėdas ?

— Ką aš galėčiau padaryti? 
Daug ką galėčiau padaryti. Pa
vyzdžiui, aš esu neblogas artis
tas. Aš moku pasakoti įvairius 
juokus, atsitikimus, prisimini
mus. Jūsų šeimyna galėtų per 
Kalėdas klausytis mano įvairių 
istorijų per visą dieną. As esu 
apkeliavęs beveik visą pasaulį 
Esu buvęs ten, kur jus dar nė 
sapne nesapnavot. Manote, kad 
aš nebūčiau jums naudingas 
praleisti su jumis Kalėdų šven-

— Iš tavo' trumpo pasakoji
mo, atrodo, kad esi buvaunas 
žmogus. Turi daug ką naujo pa
sakoti. Spėju, kad mano Vyras 
norėtų, kad jus praleistumėt 
Kalėdas musų šeimoj.

— Matau, kad mano kalba 
tamstą įtikino. Bet nežinau kaip 
patiks tamstes vyrui. Vyrai, 
mat, būna kaip kada pavydus. 
Jis gali pamanyti, kad mano bu- 

per Kalėdas yra 
išrokavimu. Aš

Su tokiais frantais reikia būti 
atsargiems. < Ką gali žineti, ką 
jis mano. Dar gal ką blogo pa
daryti ?

I

— Na, ką jis gali padaryti?. 
Juk mes sykiu visi busime. Tu 
niekur neišeisi. Aš irgi busiu 
ramie. Jis gali sau psaakoti is- 
orijas, kiek tik jam patinka. 

Dar mums bus maloniau, kad 
ivečias bus pas mus per K lė-

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 S.. Western Avenue Tel. Virerinia 0883

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASSOCIACIJOS

S. M. S K ŪDA S /
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime
Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams ®

Stanley ir Veronika Dambrauskai 1
2857 S. Emęrald Avė. Tel. Victory 4920 4

Negyvenimiška
“Veikaliukas nėra gyvenu 

miškas. Visą laiką žmona rei
kalauja iš savo vyro pinigų”.

“Bet tai juk visai gyveni
miška!”

“Bet kad ji iš jo tų pinigų 
gauna!”

■BH
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Paulina ŠileikieneBaso Danute

(VAIZDELIS)
ra

languosna,

vidun,

meilės ne

kelius 
žemaičiuo-

pa- 
sa- 
tas

skubiai nubėgo prie dar be 
laukiančio gatvėkario.

“Kažin, ar visi vyrai jau su-

namą, ap- 
pravertais 

dvi didžiu- 
papuoštos įvairia- 
elektros te, pataisyk

indus, viską
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Mačiau Kalėdas
PER LANGELĮ...

KALĖDOS, paprastai,, būna 
gana įdomiai aprašytos, 

ypatingai pasakėčiose.
Nevienam ir suaugusiam jos 

įdomios pasiskaityti ir jose 
dažnai būna daug realybės. Pa
sitvirtinimui, pamaniau pažvel
gti įvairaus luomo 
Kalėdų iš vakarėse.

Prieinu didžiulį 
supta ai.*kšta tvora, 
vartais. Kieme stovi 
lės eglės, 
spalvomis elektros lemputė
mis, kurios automatiškai blik
si ir žeria savo įvairias spal
vas, baltai nukloton žerpėn.

Apsidairius ir pasiklausius 
ar nesimato arba nesigirdi kas 
ateinant, traukiau tiesiai prie 
margai apšviestų langų. Prisi
šliejau prie sienos kiek kūnas 
davėsi ir baimingai pirmą žvil- man 
gsnj vidun pasiunčiau*. Tuoj džiaugsmingai vienas į antrą 
akys pastvėrė gražia, gražiau- žiuri ir nei iš vietos, nes jie

Nuvykau į kitą miesto 
dalį, kur vidutinio luo

mo žmonės apgyvenę. Gatvėje 
didis judesys, skubinančių link
smi veidai, švilpaudami ar niu- 
nuodami žmonės, nešėsi įvai
rinus dydžio ryšiuliukų.

Priėjau arčiau vieno namo, 
kuris suolelį palangėje turėjo. 
Palipė jus, pažvelgiau
bet greit nušokus pabėgėjau 
kiek aščiau, mat, tuo tarpu 
pasigirdo vaikų riksmas, ir pa
maniau*, kad aš buvau paste
bėtą. Bet, lukterėjus, supratau, 
kad ne, nes niekas nei prie 
lango nei laukan neišėjo, tai 
atgal ant suolo palipus pama
čiau, kad tas būrys vaikų skir
tingus pakietus skubino atriš
ti. Vienas rėkia, “Mamutė, pa
gelbėk”, kitas šaukia, “Tėte, tu 

pagelbėk”, bet tėvai

VARPAI
. • I

Varpų gaudesys maii pravėrė akis. Aš žiuriu. Ma
no akimis vėl slinkšta senas vaizdas. Vėl pergyvenu 
liūdną reginį, štai jis; !

šalta, šiaurys spiegia ir begailestiųgai gnaibo gy
vybes. Jauna mergelė, graži, palaidais ilgais plaukais 
susisupusi didele skara, skuba... Ji bėga paknupstomis, 
braukdama ašaras nuo yėidų. Jos iščiausWaisius veržia
si lauk, o ji jį privalo paslėpti nuo žmonių akių. Ji kan
kinasi. Ji dreba galvodama apie žmonijos surėdymą. JĮ 
mergaitė. Jokie žemės įstatymai nesurišo jos su jokiu 
vyru. Ji smerkiama dėl joje pasireiškusius gyvybės. ♦.

Vaizdas plaukia. . \
‘ •> ■ - ' v • .

Aš matau ją tvartelį skausmuose. Ji skausmuose, 
bet jos veidą neapsakomo džiaugsmo aureolė dengia. Ji 
angelišku žvilgsniu supa savo ^kūdikėlį, nekaltai šieno 
kupstely besiraičiojantj. žvalus jos vaisius praminamas 
Jėzumi. Auga Jėzus, kad žmoniją išpirkus iš nuodėmių. 
Jis tampa mūšų Mesiju, musų visų Tėvu. “Marija,, buk 
pagarbinta tarų lųpterų, leidusi mums išganytoja”, mi
nios sušunka. Minios seka Jo, Jėzaus, žodį, dar didesnės 
minios svaido jį akmenimis. Jėzus prikalamas prie kry
žiaus. Jis numiršta. 1 '

Skamba bažnyčios varpai, liejasi graudžiai linksmos 
giesmės, lenkiasi galvos į žemę. Mat, Kalėdos.

Aš vėl galvoju kokia baisi žmonija. Ir šiandien gal 
ne viena mergelė slepiasi nuo musų , akių, duodama pa
sauliui naują gyvybę. 1937 metai ba’giasi, o žmonija vis 
tokia pat. Genijai, musu mesijai tebegimdomi “staine- 
lėse”, jų motinos tebedreba prieš pasaulio valdovus. Vi
si, kurie bando žengti tiesos keliu, tebekalami pr’e kry
žiaus. Prietarai ir burtai tebėra visame isisiubavime.

ra

Iš Watertowno gumos fab
riko vartų veržėsi didelis bū
rys garsiai juokaujančių ir 
šūkaujančių moterų ir mergi
nų. Ištrukę pro siaurus vartus, 
pirmosios lenktyniuodamos 
bėgo prie netoli fabriko sto
vėjusio gatvėkario. Kai būrys 
praretėjo, tarp vartų pasiro
dė Onytė, kuri atrodė lyg tik 
ką atsikėlusi iš po kojų, per 
kurią butų perbėgęs didelis 
būrys avių. Mergaitė lyg ne-

atrodė

klausė de keistu, nesuprantamu daly-

ar tarnaitė 
ar vyrai to- 
nebe nusivo-

pirm 
gra

fito 
pas- 

skurd-

buvo linksma, vikri, dabar 
stovėjo kai statula prie lango 
kampo, staiga sudrybo ant 
kėdės ir skepetaite užsidėjusi 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

neatli- bukumą, naujas neįprastas 
darbas ir fabriko darbo punk-

HIHHMHBUlMHnHiKHl

ti, gribšteldavo už kulšies, 
kartais įgnybdamas ir žemai
tiškai plepėdamas, kurio ple
palų mergaitė negalėjo su
prasti. Ji suprato tik penkis jo 
žodžius, kai gaspadorius jį 
subarė:

“Ko tu čia kabinėjies prie 
nekaltos mergaitės. Ji bus 
mano marti.”

Senbernis sukeitęs 
plačiai išsižiojo ir 
damas pratęsė:

“Kon darysi, šyla 
[įgysi”

“Dabar, Or
šį popietį visos darbininkės stalą, šaukštus,

linksmesnės. Namo padėk, ant stalo, Kūčios jau 
skubėjo labiau, negu papras-j nebetoli. Gal ir svečių ateis?” 
tai. Kiekvienam rūpėjo, kad komandavo stora gaspadinė. 
nepavėluoti namo Kūčias su-
valgvti. Kiti, kurie dar nebu- sirinko?” pasakė gaspadorius. 
vo kalėdines dovanas savo
draugams nupirkę, skubinos į ar ne. Visiems pasakiau:

šia eglaite, ant kurios, apart 
daug spalvotų lempučių, šimtai 
įvairių* -blizgučių, žvaigždučių 
žėrėjo, žodžių, nepaprąstai gra
žiai parėdyta.

Viduryj kambario sukinėjos
uniformuota tarnaitė ir tarnas, 
patarnaudami gana skaitlin
gam burini įvairios lyties žmo
nių. Visi, matyti, gana įsisma
ginę ir iš visų gestų matėsi, 
kad jie norėjo tarnaitę kur tai 
pasiųsti. Ji, matomai, paklau
sius įsakymo, ar prašymo, ne
drąsiai atsistojo po didžiule ža
lia lempa, ir, staigia, visi vy
rai pašokę, bėgo vienas užu 
kito, ją bučiavo ir juokėsi pa
sitenkinančiai. Mat, po tai lem
pa kabėjo “Mistletoe”—amalas. 
(Atsistojus po “Mistletoe”, 
kiekvienas praeivis turi teisę 
iš Tavęs gauti bučkį, o “Mistle
toe” yra žalias augmuo su rau
donomis uogomis). Tik aš ne
galėjau* patėmyti 
buvo labai graži, 
kie smagus, kad 
kė ką darą.

Atkreipiau akis atgal į eg
laitę, ir patėmijau šone didžiu
lę krūvą įvairaus didžio pakie- 
tų gražiais kaspiniais surazgy- 
tų, o kitoj pusėj įvairiausių jau 
atvyniuotųl žaislų: traukinėlis 
su didžiulėmis bėgomis, supa
mas arkliukas, dviratis, kele
tas lėlių, pianėlis, armonika, 
šautuvas, armota, lėlės lovos ir 
daugybė kitų žaislų. Jų vidu
ryj du, apie dešimts nietų vai
kučiai, žaidė, protarpiais tėmy- 
daųii didžiųjų šposus. Iš -jų yei- 
dų matėsi kad jiems šitokių 
žaislų niekuomet nestinga ir 
nesudaro jiems to nepaprasto 
įspūdžio. Pamačiau šiame lan
ge pakankamai, nutariau eiti 
toliau. 1 ♦

Ižino, kad Vaikams, įdomiau 
tiems dovanas atvyniitoti ir 
vom rankutėm pirmiausiai 
dovanas palytėti. . (

Mergaitė džiaugsmingai rik
telėjo “Mama ji miega” ir pri
siglaudusi prie savo krutinės 
ėmė lėlę liūliuoti. Švilptelėjo 
kas tai kambario palubėm O-gi 
berniukas jau spėjo iš šautu
vo korką iššauti ir riktelėjo 
“Aš pataikiau, tu pašautas”. 
Kitame kambario krašte pasi
pylė žėri jos ir tra-ta-ta-ta — 
kulkosvaidis. Per kambarį, veid
rodžio link, pasileido bėgti apie 
14 nifetų mergaitė ir dėdama 
prie ’gražatts kaklo karolių 
šniūrelį gėrėjosi ir greit atgal 
prie tėvelių bučiuoti ir ačiuo- 
ti, ko greit ir kiti vaikai pa
sekė. Susiėmę už. rankučių ir 
apsupę tėvelius, ratu šoko ir 
dainavo.

Jų begalinis džiaugsmas ma
no krutinę kuteno linksmai— 
jautriai. Pasižvalgius po kam
barį patėmijau nedidelę eglai
tę. Joje degė įvairių spalvų 
žvakutės, keletas blizgučių 
obuolių, apelsinų, saldainių ir 
vaikų padaryti popierinės gran
dinėlės. Bet šita eglaitė šiems 
vaikučiams daug įdomesnė ir 
gražesnė atrodė, negu 
minėtiems vaikams jųjų 
žioji eglaitė.

*
K T USISKUBINAU nuo 

trečio ir 
rodosi
daly j. Langas 
ir užkimštas

NUSlbK_____
lango prie 

kutinio, kuris 
žiausioj miesto 
pusiau išdužęs 
kokiu tai skarmalu, šviesa — 
ne elektros, bet kerosino lem
pos, bliksi ant neužkloto sta
lo, prie ktfrio sėdi ketvertą su- 

*
(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

žmogau, tu dūsaudamas prisimeni Jėzaus gyveni
mą, jo darbus. Kodėl nesudrebi pagalvojęs kaip tu esi 
toli nuo Jo idealų! Nors šiandien tu sutelki mintis ir 
pagalvoki ar teisingu keliui įeini? Ar tu ištiesi ranką pa
liegusiam, ar pavalgydini alkaną, ar pridengi apnuogė- 
jusi? O gėda! Savymeilė tave pavergusi. Tu lenkiesi že
mes blizgučiams!

Kol tu toks. BEREIKŠMES TAVp MALDA BAŽ
NYČIOJE, BEREIKŠMES TAVO APSIKABINĖ JI- 
MAS JĖZAUS PAVEIKSLĖLIAIS. TUŠČIAS TŲ VAR
PŲ SKAMBESYS, jei jie neįstengia tave priversti susi
kaupti, jei jie neįstengia tave priversti savo “aš” už
miršti.

Per amžius pasaulį valdo galingieji. Per amžius tie
sos žodis buvo baisus žemės karaliams. Įsiklausyk į var
pų užėsj! Argi jie nieko tau nepasako? Aš girdžiu nau
ją erą skelbiant.

“Mat juos biesas, susirinks 

krautuves. ' likučiu vakarienę visi turės už-
Onytė buvo dar visai jauna; simokėti po penkis dolerius,” 

mergaitė, neseniai iš Lietuvos atkirto gaspadinė.
I Onvtė, nešdama didelę * lėk- 
į štę su silkėmis, ko neišmetė 
< iš rankų išgirdusi gaspadinės 
! pasku4imu^wUi^- žodžius: “po. 
penkis dolerius”. Rodėsi, jai 

i ėmė ir iškrito iš rankų penki 
, o pasiliko (ik vienas 

|—iš dviejų savaičių algos...
' ir ji, nors. vjenas doleriukas, su kuriuo 
nelaukė, nes jaj (eks dvi savaites gy- 

\0SjVenti, o ir nuoma gaspadinei 
už kambarį tuoj bus pribren- 

Mergaitė nieko nesa- 
iškiuteno iš virtuvės ir 
ant viršaus pataisyti

atvažiavus, neturėjo giminiu,] 
nė anglų kalbos mokėjo. Ji. 
gyveno Tamošiaus Parkoj 
kambarinėje, kur buvo ir dąu-l 
ginu lietuviu. Tą -vakarą iš" 
gumos fabriko ji parsivežė už ' K * j ’_____
dvi savaites algą — viso šešis ((io]erjai\ 
dolerius.

Skubinos namo 
niekas jos ten : 
neturėjo kas ją lauktų, 
pravėrus stubos duris, iš vir 
tuvės 
garai 
šiai į 
m i ją 
kinti 
buvo

visu smarkumu (J^aršti ^usi.. 
su kvapais šovė jai tic’.kiusi 
šaltą glėbį, lyg norėda-Į nučjo 
visą apkabinti ir pasvei- ]ovas> 
su Kalėdomis... Stuba 
šilta, jauki,

Tas jų gaudesys raktas į tavo sąžinę. Pabuski, pa
siklausyki! Varpai tebeskamba. Tenenuaidi jie tuščiai.

Pr. Lapienė.

Vietoje alkio, kurį dar la- 
pi’ikurenta. j b’iau padidino skanios silkės, 

Gaspadinė kepė pyragus, bau- klirjas jj priruošė^ nors ir tain 
dukes,-. virė _ kukulius, kepė j)llvo (|ar nevalgiusi kai iš 
vištas ir darė viską, kas Kalė-• (jarj)O parėjo, jos gerklėje ai
du šventėms buvo reikalinga.. sjsfojo kažkoks didelis ka- 
Ruošos ir darbo stuboje buvo muo|yS, rodos, užkimšo
daug. Kai kurie įnamiai dryb- |)urnę. jį stovėjo tamsiame 
S(Xj° pypkes rūkydami, bet nė. kambaryje žiūrėdama pro 
vienas gaspadinei nieko ne- langą į parką, bet nieko ji ne
padėjo. Tik Onytei atėjus ir matė. Ji tik svajojo ir galvo- 
dar nespėjus nusirengti, gas- jo apie savo tčveU< kurs jau 
padinę tuoj pasakė:

indus suplauti. Vaje,

ŠIOS 3-ČIOS DALIES RAŠTUS

PAGAMINO,

TVARKĖ IR REDAGAVO

NAUJIENŲ” “MOTERŲ SKYRIAUS”

BENDRADARBĖS

» U — 1 ----— —    _ _

I seniai buvo miręs ir apie mo- 
Onyte, eik čia: padėk man'čiu,f- kuri pasiliko Lietuvoje: 

' 2, Vaje, kiek niekad pirmiau savo gxr-
daug darbo: ant viršaus pata-| venime ji taip nepasigedo sa
lai nepataisyti, grindys ne- vUjM’ kaip šįvakar. Svetimas 
plautos! Buvau mieste, visko kraštas, nauja gyvenimo ap- 
reikėjo pirkti, dar ir 
kau visų reikalų.p

/ Onytė,‘nors ir buvo pavar- tualumas ,— mergaitei atro- 
gusi iš darbo, tačiau
gaspadinės ir darė visa, ką ji ku, tik darėsi skurdu ir kaž- 
liepė daryti. Onytė, kaip ir ko gaila, ilgu. Vakaro prie- 
paprastai, buvo linksma, grei- blanda ant jos mažo kamba- 
ta mergaitė, ruošėsi kai stirna rinko lango užtiesė tamsų šy- 
šokinėdama ir jausdamos d»r labiau sugraudinda- 
kaip namie, kaip kadaise mo- lna ios širdį- Si jaunos mer- 
čiutei padėdavo virtuvėj dirb-'gaitės figuraitė, kuri ką tik 
ti. Senbernis Laurynas sėdėjo 
prie stalo kampo, cigaretą ant 
apatinės lupos pakabinęs, už- 
gridzdamas praėjimą. Kai 
Onytei reikėdavo pro jį praei-



Laikraščiuose moterų j sugriuvęs Laurynas sukeikė.

Leo. M. Norkus
2415 Wėst 64th St.-

BETTY & JOE’S TAVERNšokinėjo...

gęstančius

glamonėjo

Lupos stingo-

MACIAU KALĖDAS

se-

Mirtis 
mudu 
ramiai

Akyse kibirkštys 
priblėso 
ir jaunystė 
pamažu šulo, 
stingo, geso...

sava-
kad nesumokėjus

atskirta nuo

Mintys įkirios 
ratu 
sukos,

LINKSMŲ“ KALĖDŲ 
Linkiine .Visiems Musų 

kostumeriams ir rėmėjams

| 4182 Archer Avė.
Tel. Lafayelte 4639 »

-aurynas, išgirdęs 
iškišo pro duris

pradeda

rio moteris negalėtų taip gerai gaSj vargus, nepasisekimus. O

Ralph’s Pavėni

/RALPH PUSLIS

.1

atlikti kaip jį atlieka vyras, 
žiūrėkite, kokiose aukštose par
eigose matysite *kitų tautų mo
teris! Yra net ministerių, am
basadorių. O Kinijoj Amerikoj

Moterys sutvertos, ne tik šei
mas auginti, bet ir auklėti.-Ir,

yra taip 
ir pasie- 
tik labai 

lietuvai-

kaip gali sektis, kada nežinai 
k8 ieškai?

,-a .

VVincs, Liųuors and The 
Best Beer -in Town

KO LABIAUSIAI MUSŲ MO
TERIMS REIKIA?

Linksimi Kniėdų ir 
i sumingu Naujų Metų 

Linkime Visiems Musų
Draugams ir 
Kostumeriams

Bet gyvenime vyksta permau 
nų. Vaikų atsiradimas, jų auk
lėjimas ir išleidimas į pasaulį no kada ir kokiose aplinkybėse

augusi diktatoriaus žmona neabejojamai, mokytos moterys 
400,000,000 Kinų tautos moterų 
vadas!

MOTERYS
Rašo Dr. Aldona šlupaite

Kokios Moterys Jaučiasi Laimingiausios, Ko
kios Yrsr Gražiausios ir Kokias Moteris 

Pasaulis Labiausiai Myli?

NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, gr. 24, 1937

EKARTĄ skaitome ar moterei-motinai suteikia sun
kumų ir gyvenimas pasidaro 
nuobodesnis. Tada moterys 
jaučiasi atlikusios savo parei
gas, nuobodaudamos pradeda 
apsileisti, daug valgyti, tingėti, 
miegoti, nutunka. O kaip tik 
tuo laiku galėtų daug gyveni
me sau ir visuomenei nuveikti.
KAIP MOTEREI GERIAUSIAI 
SUNAUDOT}! LAIKĄ SAVO 

IR KITŲ NAUDAI? M
Gyvenimas yra trumpas, įdo

mus, yra progų daug kuo pasi- 
gei£ti> daug ko išmokti ir pama
tyti. Pokyliai, siurprise parės, 
betiksliai sVečiavimaisi, pletkai, 
madų tuščias varinėjimas ir t. t. 
—juk

Tik 
raštį, 
šaulį, 
yra įvykių, kurie turi būti tie
sioginiai moterims svarbus, ku
riais turėtumėt susirūpinti. Lai
kas bėga. Tos dienos, kurios 
praėjo—negrįš. Reikia laikų 
sunaudoti darbui kuris teiktų 
naudų, ne tik sau, bet kad pa
tarnautų ir kitiems. Kas tik 
sau dirba, pats vienas sau ir 
lieka.

Kaip skaudu, kad nieko ne
veikdamos moterys 
sirgti nervais. Nieku nesidomč- 
damos—jos niekame nieko įdo
maus neranda. Įsikalba sau li-

N
ekartą skaito 
išgirstame, kad senu
tės, jau išauginusios sa

vo vaikus, labai dažnai ir padė
jusios išauginti vaikų vaikus, 
nuobodžiaudamos, neturėdamos 
kų veikti, o dar turinčios am
bicijos, štai, grįžta į mokyklas' 
ir baigia mokslus, tuos moks
lus, kurių neturėjo progos baig
ti jaunatvėj! Dar geriau, kitos 
visai bemokslės—senatvės su
laukusios, pradeda mokytis! 
Ne vienas tokias moteris pa
juokia, bet tai daro nepagal
vodamas. Tokias moteris kaip 
tik reikia pasveikinti! Jei mo
teris nori palaikyti jaunatvę, 
jei nori' gyventi, jei nori pa
laikyti gražumų, gyvumų, turi 
mokytis, sekti gyvenimų, ruoš
tis skaisčiai ateičiai, o praei
ties patyrimus turi naudoti tik 
savo ateities darbams. Tokių 
senučių pavyzdys musų jau
nesniosioms moterims reikia 
gerai sekti!

Šiandien mokslas 
lengvai sutvarkytas 
kiamas, kad reikia 
apgailėti, kad musų 
tės permažai griebiasi į moks
lus, ko siekia kitų tautų mote
rys. Lietuvaitėse neturime daug 
amatninkių, profesionalių, me
nininkių, permaža rašytojų, per- 
maža visuomenės veikėjų. O 
juk nėra tokio užsiėmimo, ku

jai gali tekti gyvenimų nugalėti, 
VIRŠ 50 m. MOTERIS DAR

TIK PRADEDA GYVENTI
Senyvoms moterims, kurios 

dar senatvei nenori pasiduoti, 
patartina mokytis, išmokti kas
visuomenei naudinga jr pačiai 
reikalinga. Ypatingai toms, ku
rios nemoka skaityti ar rašyti, 
svarbu tų kuogreiČiausiai iš
mokti. Kuri jau šiek tiek yra 
{prasilavinusi jaus malonumų 

po pertraukos vėl lavintis, mo
kytis, o nesilavinusioms, tas 
malonumas pasirodys, pradėjus 
mokytis. Moteris turi stiprių 
valių. Tegul ji pasirįžta ko at
siekti, atsieks. Mes, moterys 
lietuvaitės, turime daug ko nu
veikti. ." 
skyriai labai daug gali moterims 
patarnauti. Reikia tik tuose sky
riuose savo reikalais pasikal
bėti, reikia savo gyvenimu pa
sidalinti mintimis, o matysime, 
kad musų gyvenimas bus daug 
įdomesnis, naudingesnis ir su
teiks mums pačioms daug ma
lonumo.

..M /

y 1

Brooklyn, N. Y'
/

(Tųsa iŠ 1-mo pusi.)
burnų, pradėjo apygarsiai ku
kčioti. IŠ palangės kamba- 
riukan įlėkė skardus juokas ir 
kojų trepsėjimo ^garsai. Pasi
girdo svečių sveikinimai ir 
namiškiu tjėkojimai už dova
nas. Viduje girdėjosi rėkavi
mas ir klegesys, bet kų jie f 
kalbėjo, Onytė negalėjo su-^(feiT^rei^u 
prašu, net ir nenorto girdėti. kai ir prieš tokį
Didehs triukšmas ir gero ūpo į ading sauvaiiavimą. 0 
atgarsiai uže pro jos ausis ir kas mane iversti mo. 
siaube galvoje ~~ 
mįntys.

“Koks Čia velnias padėjo 
šiušius po kojų!“ patamsėję

praryjus. Juk aš padėjau gas- 
padinei apsbęūošti, kaip ir 

" dažnai kad padedu. Penkis 
dolerius mokėti aš negalėjau. 
Su pirmu at§5ims už nuomų 
tris dolerius. Aš nenoriu likti 
jai skolinga, kaip jos kiti 
įnamiai kad daro. O gal vis- 

’ įik paskaitys už Kūčias penkis 
dolerius, kaip kad ji sakė?

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
' musų Kostumeriams ir Draugams Velija

TELSER JEWELRY COMPANY
JEWELERS and OPTICIANS

< 2205 W. 22nd Street, arti Leavitt St.
Plione Canal 5496

nusibosta.
paimkit į rankas laik- 

žurnalą, pažvelkit į pa
matysite kiek pasaulyje

Tarp suvytusių 
žiedų 
šalnos numyluotų, 
tai stovėjome 
mudu, 
vargų nubučiuotu..

Tiesa, daug lietuvių ir lietu
vaičių, pastoviai įsigyvenusios 
gerose pareigose, kitos ir labai 
daug pasišventusios visuomenės 
darbams. Bet tai tik labai ma
ža dalis. Bet moterų, kuriomis, 
ne tik musų, bet 
moterys galėtų 
mes labai mažai

ir kitų tautų 
pasididžiuoti, 

teturime. ' 
f'

mylimųjų tė-Iš pat mažens 
vėlių globoj mergaitės lepina
mos, gražiai rengiamos, pavyz
dingai auklėjamos, baigia auk
štesniųjų mokyklų. O paskui... 
\Vell, paskui rūpinamasi, kad 
tik kuogreiČiausiai pradėtų už
darbiauti. Kurioms pavyksta 
greit ištekėti, tos skaitosi lai
mingos, nes vyro globojamos 
nebeturi rūpintis pragyvenimu. 
Apie tolimesni tobulinimųsi- 
moksle jau kaip tai ir pamirš
tama galvoti.

tai gali daug geriau atlikti. Del 
to motinos turi atkreipti do
mesį specialiai mergaitėms auk
lėti jas mokyti ir ateičiai, jas 
ruošti toj dvasioj, kad jos bu
tų naudingos sau ir visuomenei. 
Kiekvienai mergaitei reikia su
planuoti koks nors užsiėmimas; 
ji turi būti auklėjama taip, kad 
ji butų ruošiama ateičiai, mok
slų, pamiltų, juo gyventų, nesi
jaustų, k-a d yra verčiama į mo
kyklų eiti, ar motinai padėti 
darbų dirbti. Mokyta mergaitė 
gerai auklėta jaunuole, bus sa- 
vistovė. Savistovi moteris daug 
laimingesnė bus ir ištekėjusi, 
daug geriau auklės ir savo šei
mų. Nelaimes valandoj, ar ne
tekusi vyro, savistovė moteris 
kaip tik neatsidurs pavojuje, 
kaip tik išvengs tų nemalonumų, 
kuriuos tenka pergyventi mo
te r ei, kuri savistovumo nepa
žįsta.-Mokyta moteris pajėgs 
nelaimėj aprūpinti savo šeima, 
kad ir tos nelaimės naštų ir vi
su sunkumu jai ant pečių pul
tų. Del to ypatingai svarbu 
mergaites paruošti savistoviam 
užsiėmimui ir išmokyti^ savi
stoviai difrbti, nes/ niekas neži

2553 W. 69th Street
CHICAUO, ILL. • 

Te L* Prospect 7045

li* stovėjome 
mudu 
tarp žiedų 
spalvuotų x 
liudnu, liūdnu, 
neramiu, 
žiemos pabučiuotu.

Tyrų Duktė—Buivydaitė.

“Snapso svečiams užfundysiu. 
Ale, kur po Šimts, aš jį padė
jau?" ?

Išgirdusi Lauryno žodžius, 
ji kone sukvatojo. Ji užsiglaudė 
už durų adverijos, kad jis, 
praeidamas prov jos kambariu
kų, nepastebėtų^' Skepetaite 
šluostėsi ašaras tylėdama, lyg 
nebūtų nieko jos sieloj atsiti
kę, jokia audra • nebūtų su
drumstus kantrų, gyvenimo 
išmokytų, būdų.

Kai Laurynas 
laiptais nudardėjo 
pataisė suniauktas 
Paskui apsivilko

S egian los penj<js dolerius už vaka
rienę, jeigu aš nenoriu?“ Bėt 
ji susigėdino savo minties, 
pajutus lyg saumylystės šešėlį, 
nusiramino.

Ji jau suprato, kad pinigas 
yra “visa galys”, suprato, kad 
kai kurie įmonės . yra 
liaudžiai, 
penkinės liko 
linksmos kompanijos. Kūčios, 
kurios turėtų reikšti žmonių 
draugiškumų ir širdies atvi
rumų, kaip tikėjimas mokoj 
mylėti savo artimų, kaip pats

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ - METŲ

Linki Visiems Kostumeriams ir f
Pažįstamiems

Tel. Hemlock 6240

šti šnapsu 
apačion, ji 
vyrų lovas, 
kailiukų ir 

skepetaite užsidėjusi burnų, 
*lipo laiptais žemyn. Ji ėįp lau
kan pasivaikščioti ir prasi* 
blaivyti, 
žingsnius, 
galvų:

“Jeigu nori, aš už tave už
mokėsiu. Eik čia, tūriu gero

tradicija, vietoj suteikti džiau-1 
gsrnų, suteikė jaunai sielai 
Širdies skausmų ir sugriovė 
gerų nuotaikų, tik dėl to, kad 
mergaitė buvo biedlia, kad 
negalėjo gaspadinei sumokėti 
penkis dolerius. . j

Ar tik ji viena tokia buvo?

(Tųsa iš 1-mo pusi.) 
augusių, geriau 'pasakius, 
nyvų žmonių. Jie susirūpinę, 
matyti, galvoja kų nors svar
baus. Liūdesys jų veidus gi
liai išraižęs. Čia eglaites nesi
matė, bet jos x vietoje matėsi 
ilga' eilė įvairaus dydžio pan- 
čiakų, matomai, pakabintos 
“Kalėdų dėdukui“, o nubudę 
veidai tvirtina, kad Kalėdų Dė
dukui neteks atlankyti jų na
mas. Pasižvalgius toliau po 
cambarį, matėsi viena prie ki- 
tos sr/stumtos menkai užklo- 
os lovos, kuriose matėsi daug 
nažų, ramiai mėgančių galvu
čių. Kaip skaudu buvo šitas 
eginys matyti, kaip gaila ši- 

«ų vaikučių, kurie laukė taip 
Igai Kalėdų, džiaugėsi įvairiais 
žaislais krautuvių langėse ir 
užsiprašo “Kalėdų Dėdukų“. 
Bet, matosi, kad jie liks užvil- 
A. Kokia pasaulio nelygybė... 
Vieni vaikai gyvena perteklyj, 
o šitie — nei mažiausios dal& 
ės tų dovanų bei džiaugsmo 
negali pasiekti., gyventi 
zisiems lygi teise duota? ?Ko- 
ėl turi kiti taip nukriausti 

būti, kad Šventės jiems liudb- 
sj. o ne džiaugsmų teikia. Ko 
dėl

Ji negirdėjo, kų tas suodi
nas senbernis murmėjo. Lau
ke siautė smarkus šaltis ir 
sniegas. .Kai pasikūprinusi 
nrieš vejų ėjo Brodvėj gatve, 
iš užpakalio atrodė, lyg kieno 
stumdoma. Kukčiojo, verke.

Gatvė buvo tuščia,—ne gy
vos . dvasios. T^ik languose 
spindėjo skaisčios viliojančios 
šviesos su žibančiomis eglai
tėmis ir vainikais languose. 
Senbernio įžeista, ji ėjo ne
suvokdama kut \ėjo, bet tik 
ėjo ir tiek. Staiga pastebėjo 
atdaras, Įtatedros duris, ku
rios priešakio gotiško styliaus 
kolonadas slėpė storas snie
gas. Viduje spindėjo chorų 
alėjose apytamsė šviesa, o 
ant altoriaus degė dvi žvakės.

Katedra buvo 
buvo 
kurie 
gi o j o, 
tiems 
kur 
kurios vos lik prieš porų va
landų mirijadais žiburių lie
josi į kaleidoskopų, dabar bu- f 
vo tuščios ir tamsios. |

Bažnyčioje ji .pastebėjo, S 
kaip netoli altoriaus vienui S 
vienas jaunas vaikinas klupė-1 Unk Kalėdų Visiems 
damas garsiai meldėsi ir kum- & 
ščia mušė sau į krutinę. Ji, « Musų Kostumeriams ir 
pasitraukusi truputį nuoša- | • Draugams! 
hau , atsisėdo ant suoliuko. w 
Sušalusios kojos ir rankos | 
truputį atsigavo, būbar ji pra- g lOU 
dėjo galvoti truputį šalčiau ir(g-JvIlAli IAiJ Dltvu 
blaivesniu protu. Pirmoj vie
toj, ji pamanė, “argi aš bu
čiau nuskriaudus šeiminin
kus, jeigu jie butų liepę pasi
likti su visais Kūčias valgyti? 
Juk kažin kų tęn nebūčiau

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Melų Visiems Draugams ir Pažįstamiems

Budweiscr Alus, Degtinė, Vynas, Cigarai ir Svetainė 
pasirenduoja dėl Vestuvių, Parių, Vakarienių ir

Draugijų Mitingų ( ,, ,

JUOZAPAS IR DUKTĖ KIAUDAI
Tel. Normai 6983

Midland Beauty 
Shop

tuščia, kaip 
tuščios gatves, žmonės, 
pirmiau gatvėmis bė- 
skuBinos, lipo vieni Id
ant kulnų, . dabar kaž- 
susikavojo. Krautuvės,

-O

4138 Archer Avė
• _ . ' '-i

CHICAGO, ILL.
Tel. LAFayette 3052

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų

Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Rėmėjams

S. LERNER&SONS I
QŲALITY GROCERIES, FRUITS & VEGETABLES

3400-02 South Halsted Street

A

• V
/

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR 

.LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams

Frank Vizgard

International Wine
AND

Lhpror Company
pas lietuvius Visuomet yra

GERIAUSIAI PIRKTI

4611 S. Ashland Avenue
Telephone Boulevard 0470
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems

SKYRIAUS SKAI

4608 So. Ashland Avė. Tel. Boulevard 1939

MOTERŲ SKYRIAUS
BliNDRADARBES

Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostuiheriams ir

• Rėmėjams \

sir 
ne

bet savotiškai 
žaisdami jvai- 

Nežinau nei pa
uzėj o noras ap-

kiek 
vie- 
kad

nes, esą, pozicija 
štai, tri- 
ant plat- 

atskyrė 
nuo mu-

Bet neužmiršk, brolau, kad 
ne visiem laimė ir per Kalė
dos nusišypso. Nuo 1915 me
tų, jau 22 metai y prabėgo, o, 
rodos, tik vakar tą momentą 
gyvenau. Ne. šiurkštaus gyve
nimo pėdsakai negreit išdyla 
iš atminties. Buvo tai, kaip 
žinot, didžiojo karo metu, ka
da vokiečių ir rusų granatos 
akėjo Lietuvos žemelę, barstė 
joje įvairių tautybių kareivė
lių kaulus ir šlakštė jų krau-

6252 S. Western Avė
6239 S. Kedzie Avė.

Linkime J linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostumeriams, Draugams ir 

Pažįstamiems

ką ant savęs sukrovęs ir ne
gali sušilti — drugys jį kre
čia. Ten guli pašarvoti trynu
kai, kurie tik vakar gimė ir 
mirė. Guli, kaip trys' baltos lė
lytės; šalę jų, ant tų pačių na
rų ir jų serganti motina. O 
štai senelis Vilimas, austras, 
kuris dar taip neseniai, sekda
vo vaikams pasakas, kurių gy
vą galybę žinojo — dabar gu
li niekeno neprižiūrimas ir lau
kia kada ^paskutinė švieselė jo 
akyse užtems.; Tik vaikai ret
karčiais atbėga pažiūrėti ar Vi
limas dar nepakankamai stip
rus jiems pasakas sekti.... Gal 
tik likimo jam buvo lemta su
klupti ten, iš kur visiems bu
tų matomas — kampe, ties 
trepais ant krūvos medinių 
drožlių, pro kur kasdien pra
eidavo šimtai kojų ir tiek pat 
akių į jį nors ir nenoromis 
— bet' pažvelgdavo....

Turner Bros. Clothing Company
ŽINOMA LIETUVIAMS VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE

ŠIO 
TYT0J0MS IR RĖMĖ
JOMS LINKIME SMA
GIAI IR LINKSMAI 
PRALEISTI ŽIEMOS
ŠVENTES — KALĖDAS

yra 
motinos garbingiausia ir bran
giausia dovana. Laimingas 
tas vaikas, kuris Kalėdoms 
gaus nuo savo motinos tą do
vanų dovanų — Meilę.

savo
,i- * '

- dovana meilės
šventes

NEPYK, brolau ar sese, jei kokiame ir mes buvom, 
savo paprastu prisimini

mu, sudrumsiu tavo gerą nuo
taiką, dabar, kuomet tu sėdi 
erdviame, puošniai įtaisytame 
salione. Prie kamino stovi di
delė, lubas siekianti eglė, ži
bučiais ir spalvotom šviesom 
papuošta; o po ja, daugybė dė
žių ir dėželių stf įvairiomis do
vanomis. Tavo vaikučiai, gra
žiai padabinti, sotus ir links
mučiai, šokinėja aplink, — 
džiaugdamies. Nejučiomis, įhve 
apima iškilmės pasitenkinimo 
jausmas ir tu pagalvoji: — 
Ach, kokia tai nepaprasta ir 
maloni šventė....

Motinos Dovana Savo 
Vaikui

KALĖDŲ laikas yra 
nu davimo laikas, 

išmislai 
nauji 
įvairių 
Tankių tankiausiai, 
kad tėvai 
lams, bet 
praleidžia 
negu yra

Taip tai šventėm Kalėdas, 
daug metų atgal. O kuo dabar 
skiriasi kai kurie pasaulio 
kampeliai? Ispanija, Chinija ar 
nemirksta kraujuje?

Sakomą, kad žmogus yča ap
dovanotas protu ir išmintim, 
kad valdytų pasaulį. Bet tas 
žmogus, dažniausiai tik praga
rą ant žemės sukuria.

Motin! Nuo tavęs priklauso 
pasaulio ateities gerovė. Tad 
mokink savo vaikus žmonišku
mo, kad jie pagelbėtų žemę 
rojumi paversti; kad išdžiūtų 
kraujo upeliai; kad visi galėtų 
jaustis pilnateisiais, šios žemės 
gyventojais ir su džiaugsmo 
pilna širdimi sušuktų: Ach, ko
kia tai nepaprasta ir 
šventė—Kalėdos!

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

Halsted ir Roosevelt Road
Telefonas CANAL 1476

Vieną, labai tamsią rudens 
naktį, atjoję kazokai, paliepė 
mums apleisti savo tėviškę ir 
vykti tolyn 
bus šioje vietoje. Ir, 
jų savaičių kelionė; 
forminio traukinio, 
mus 2,000 kilometrų 
sų tėvynės Lietuvos.

Tolima Rusija. Samara už 
Volgos. Samarskoje g-vėje, 
dviejų aukštų mūras, paruoš
tas tik stalių dirbtuvei; bet 
pabėgėlių perteklius, privertė 
ir tokiose patalpose apgyven
dinai įvairių tautų pabėgėlius. 
Tapo ant greitųjų padirbdinti 
narai ir pribugdyta tiek žmo
nių, kiek tik ant narų galėjo 
sugulti, čia ir musų šeimai bu
vo lemta būti. Kiekviena šei
ma, atsiskirdavo sau vietą su 
paklodėmis ir įvairiomis gkrai- 
stėmis pertiesdami tarpą. Daug 
vienišų, neturėdami jokio pa
klode, miegodavo tik ant gry
nų lentų. Užėjo šalčiai, šalčiai, 
prie kurių buvo sunku prisi- 
taikint ne tik lietuviams, bet 
ir jų kaimynams lenkams, iriy 
rainams, baltgudžiams, lat
viams ir kitiems.

Prasidėjo ligų epidemijos: 
drugys, šiltinė, tymai, škarle- 
tina ir kitos ligos. Vargšus 
pabėgėlius šlavė šimtais ir 
tūkstančiais. Ligoninės perpil
dytos. Pašalinė medikalė pa- 
gelba dar nebuvo . suorgani
zuota, tad tokiuose barakuose,

Atėjo ir Kūčių vakaras, nie
ko naujo niekam musų barake 
nesuteikdamas. Tik šaltis tar
tum dar labiau* ant musų visų 
pyko ir kaleno musų danti
mis; nors buvom viską ant sa
vęs susikrovę, ką tik šiltesnio 
turėjom. Visame rpure buvo 
tik du pečiai; vienas apatinia
me ir kitas viršutiniame auk
šte. Gal butų ir tie prišildę 
butą, jei butų buvę kuro, bet 
kūrenama buvo tik tiek, 
kiekvienas pasirūpindavo 
ną, kitą pagalėlį malkų, 
sau* maistą išsivirus.

Prieš dvyliktą nakties, 
du su tėveliu išėjom į bažny
čią Kalėdų pamaldoms. Gryžę, 
radom mamą beverdančią mai
stą rytmečiui, nes, girdi, rytą 
neprisigrųsti prie pečiaus, vi
si kiti virs. Bet ne tas ją su
laikė nuo miego. Surūpintai, 
mama pasakojo, jog Liudutės, 
musų mažiausios sesutės — ty
mai užšaldyti. O mama gerai 
žinojo, kas po užšaldymo ty
mų seka.....

Kalėdų vakarą, jaunimas su
sirinko apačioje ir nors visokių 
tautų mišinys 
pasilinksmino, 
rius žaidimus, 
ti kodėl, man 
eiti visą baraką. Retai kuriuo
se naruose nebuvo ligonio, čia 
vienas klajoja tifo apimtas, ki
tas tyliai dejuoja, trečias vie

kas turėtų tokią meilę širdy
je iki savo paskutinių dienų, 
tai tokia dovana niekados ne
būtų užmiršta ir butų palai
kyta kaipo brangiausia dovana, 
kokią vaikas priima nuo savo 
motinos. Tokią meilę vaikas 
neatsimins vien tik Kalėdų lai
ke, bet su ja gyvens kasdie
ną.

O ką motina turi darytk kad 
ji galėtų įvykdinti tokį daly
ką? Ji turi kasdieną nenuil
stančiai palaikyti vaiko akyse 
pavyzdžiui broliškos meilės. 
Ji turi vaiką pamokyti, kad 
yra brangesnių dalykų šiame 
pasaulyje už materiališkus . da
lykus, kaip , turtai, brangus rū
bai arba garbė. ,

Tokia motina taip išlavina 
savo vaiką, kad jis supranta,/ 
jog tolerancija, pakantrumas, 
pasišventimas ir galimybė my
lėti ir atjausti visados savo ar
timus, yra asmens neapipre- 
kiuojami turtai. Įgyjimas virš- 
minėtų doriškų ypatybių yra 
aukštesnis laimėjimas negu 
įgyjimas didžiausių materiališ
kų turtų.

Turint tokią neužmirštančių 
meilę, tokią atjausiančią širdį, 
vaikas, suaugdamas visados ži
nos save. Jam nieko nereikės 
bijoti. Jis turės drąsą savo per
sitikrinimu. Niekas nepavogs 
jo turto. Jo turtas nepražus, 
nes visas jo turtas yra sau
giai užrakintas jo širdyje.

Vaiką taip išmokinti, moti- 
ha privalo turėti daug kantry
bės ir pasišventimo. Yra su
prantamas dalykas, kad ji tu
ri pati dorai gyventi, taip kad 
vaikas turėtų visados'’ akyse 
gerą pavyzdį to, ko motina jį. 
mokina. 1 

i -
Motinai nereikia nei man- 

drumo, 'nei augšto mokslo at
likti šitokią priedermę. Moti
nai ' reikia vien tik broliškos 
meilės savo širdyje, taip kad 
ji pati-dorai gyventų. Tada ir 
jos vaikai seks paskui ją.

Kada motinoj taip pamokins 
savo vaikus, kada jos įkvėps 
tokią gilią meilę . savo vaikų 
širdyse ir kada jos teiks do
ram gyvenimui ypatingą svar
bą netik Kalėdų laiku, bet kas
dieną, tai, ištikrųjų, bus šiame 
pasaulyje tikras Rojus. Ne bus 
tada nei barnių, nei peštynių, 
nei varžymo, nei karių; nebus 
vargo, bado arba kančių; ne
bus pavydo ar piktumo. Visi 
ramiai gyvens, nes viens 
tą mylės. Visi turės savo 
dyse tą pageidaujamą ir 
užmirštančią meilę, t

• Dėlto, meilės dovana

prie pinigų, nei prie gra- 
rubų, nei prie brangių žai- 
arba prie kitų rhateriališ- I p 
dalykų. Tos dovanos nega

lima niekur nupirkti.
Niekas negali prilygti prie 

tos brangiausios ir neapipre- 
1

kiuojamos dovanos, kurią mo
tina tegali savo x vaikui duoti 
— tai yra

Per Kalėdų šventes visi 
kreipia atydą -į*'meilę. Kalėdų 
laiku meilei yra' sutėikta ypa
tinga svarba, žmonės atsime
na savo gimines, draugus, -pa
žįstamus, kaimyjnus ir tarnus. 
Draugijos ir . ypatos pristato 
nelaimingoms šeimynoms val
gio ir. drabužių. Visokie žmo
nės duoda dovanas, įvairiais 
tikslais. Bet, pagrindiniai, vi
sa tai yra daroma iš meilės.

Bet kai Kalėdinės dienos pra
eina, tai viskas tuo ir užsibai
gia. Didžiuma žmonių užmir
šta arba neranda laiko atjau
sti savo nelaimingus brolius. 
Toji kalėdinė simpatija ir vėl 
snaudžia žmonių širdyse.

Taip, jeigu motina galėtų 
įkvėpti arba įkurti savo vai
ko širdyj tokią neužmirštan- 
čią meilę, kokia pasaulyje ran
dasi Kalėdų ’ laike, ir jeigu vai-

Linki Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 1938 Metų 
draugams, pacientams ir visiems lietuviams

gonių niekas neprižiūrėjo.
Tokioje tai atmosferoje mes 

laukėm Kalėdų.
Iš mokyklos grįždavau po 

aštuntos vakare; kaip tik ta
da, kai gatvėse didžiau sis ju
dėjimas, ypač prieš šventes. 
Vieni drabužiais apsirūpina; 
kiti žaislais vaikams; treti do
vanomis ir t.t.

Mums nebuvo ko rūpintis, 
nes tėveliai neturėjo pinigų net 
butui pasamdyti, tai ką saky
ti apie Kalėdų pirkinius.... Aš 
nė nenorėjau nieko, tik kai pra
eidavau pro gražiai, kalėdinė
mis spalvomis ir žaislais iš
puoštas vitrinas, kur danguj 
žvaigždutės spindėjo ir Kalėdų 
diedukas pilnas roges dovanų 
prisikrovęs, elnius pasikinkęs 
važiavo — kiekvieną vakarą 
sustodavau ir liteliai kiekviena 
žaislelį peržvelgdavau, vis pri
taikindama, kurie tiktų mano 
broliukui, o kurie trims mažo
sioms sesutėms. — Ach, kaip 
jie džiaugtųsi — galvodavau. 
Bet... kiekvieną vakarą, man 
buvo leista tik pasižiūrėti ir 
grįžti ton pat, skurdo ir ligų 
apimton vieton.

dova- 
Nauji 

nauji sumanymai ir 
išradimai atneša daug 
ir nepaprastų žaislų, 

atsitinka, 
ne tik tokiems žais- 
ir rūbams ir 'kitkam 

daugiau pinigų, 
verta.< Klausimas ky

la, ar apsimoka taip leisti pi
nigus, ir ar tas atneša vaikui 
kokią naudą?

Yra viena labai brangi do
vana, kurią motina gali savo 
vaikui duoti. Ta dovana, nors 
brangi, nieko nekainuoja. Tos 
dovanos negalima prilyginti

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linkime 
visiems musų kostumeriams ir rėmėjams

CANHAM - MacGREGOR
PRESCRIPTION LABORATORIES

Tel. Prospect 1606
Tel. Hemlock 1607

| v aitas ir Mokykla j
- Rašo L. NARMONTAITĖ

= ' <
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JOHN’S TAVERN
J. RAMANAUSKAS, Sav.

3659 Wentworth Avė. Tel. Yards 4840

Linksmų Kalėdų

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES

THE PRIDE OF THE HDUSEWIFE

S. Primack, President

Pridavė J« Zymontienė.

■S ŠVENČIŲ
[E VISIEMS

Kalėdos 
Lietuvoj

When I hear mothers speak in unkind toiięs, 
I always think I would haVe loved' you so 
Y (m could have done ‘most anything, youpledsėd 
Would I have changed? You see, FU never kiiow.’

Našlaičių 
Eglutė

gerais žmonėmis, kurie gelbsti 
pakelti visokias nuoskriaudas.

' Rūta.

Kalėdos

Would I have been too tired, just now arid theių 
For story hours — or do you suppose .'
I might have said somėx carelėss, huriiiig thing 
Wheii you lošt cAps or tore your hicest clothes?

atnešė mums

Giliam liūdesy paskendus, 
kad negaliu šiuo momentu bū
ti tėvelių prieglobsty ir dalin
tis tuo vargu, kurį jie kenčia, 
užgirdau savo gerąją šeiminin
kę kviečiant kučioms. Po visų 
tradicinių papročių atlikimo, 
padėkojus už malonumą šeimi
ninkams, ėjomė ilsėtis. Anksti

Maryte, gerai
sako Jurgu-

NORS Kalėdos vienos iš tra
dicinių švenčių, vienok 

daugelio yra laukiamos, ger
biamos, tutinčios vienokios bei 

Į 

kitokios reikšmės, ir net suku- 
rusios įvairių atsiminimų. Lai 
bunie ir man leista šiame pir
mame prieš-Kalėdiniame Mote
rų. skyr. puslapyje pasidalinti 
su Jumis, mielos skaitytojos, 
mano atsiminimais.

Kalėdų rytą, visiems atsikėlus 
ir pradėjus ruoštis i bažnyčią, 
nebenorėjau miego nei aš. Ko
kią didelę vienumą pajutau, 
nesulaukdama mamytės, kaip 
visuomet, keliant pusryčiams. 
Ir tik sutartu laiku pradėjus 
vaikučiams rinktis į parengi- 
mėlį, prablaivėjo mano nuotai- Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 

Metų Visiems Draugams ir Pažįstamiems

PLATINKIT
MOTERŲ SKYRIŲ

“Would I have scolded whėn your muddy shoes 
Made crooked tracts across the new-scrubbėd floOt?
Would I have minded much when you forget 
The list of thing I wanted at the store?

Su vaikučiais motinų ir šiaip 
svečių prisirinko tiek, jog ne
tilpo visam name. ^Degančiomis 
žvakutėmis papuošta eglaitė 
atrodė žiūrovams visa grožy
bė, o jau programui prasidė
jus, motinos džiaugėsi iki aša
rų ir stebėjosi savo ( vaikučių 
gabumais. Po žaidimų vaiku
čiai gavo po mažytę dovanėlę 
ir po visų malonumų, visiems 
išsiskyrus, pasibaigė ir pirma 
diena Kalėdų.

Atsimindami Musų Malonius Praeities Santykius, Pri 
imkit Gerbiamieji Musų Širdingus Linkėjimus Links 

mų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Gavusi nito ūkininkų ne tik 
sutikimą, bet ir paramą papuo
šimui eglaitės, pradėjome stro
piai ruoštis. Vaikučiams turint 
didelius norus, kaip’ bematant 
išmokome įvairių žaidimų, ra
telių ir eilių. Kūčių dienai at
ėjus, sušilę dirbom puošdami 
eglaitę, nors ji nebuvo taip 
puošni kaip miesto turčių spin
dinčiais Žibučiais išpuošta, vie
nok ir kirkliai papuošta labai 
džiugino vaikučius, pirmu kart 
eglaitę matančius. Pabaigus 
darbą, visi išsiskirstėme kai
čioms. Likusi viena, staiga pri
siminiau kaip kas met puoš- 
davom savo eglaitę, kaip bū
davo jauku ir linksma savo šei
moj laukti šių smagių žiemos 
švenčių. Skaudu ir gaila pa
sidarė savo šeimos, o itin gai
la buvo mažųjų sesutės ir bro
liuko, kurie skurde turėjo pra
leisti šias Kalėdas.

Pakeliui Į Naujus Gerus Laikus Mes Stapterim Šven 
tėms Atėjus Pasakyti Ačiū Už Jūsų Paramą ir Pa 

lankumą

Laimingų 
Naujų Metų

Nuo tų Kalėdų praėjo jau 
daug Kalėdų, bet tokių skau
džių nebepasitaikė, vienok kiek
vienų Kalėdų laukdama, prisi
menu tas pirmąsias Kalėdas 
Lietuvoje, kurios buvo ir skau
džios ir kartu* linksmos, nes 
savo pirmąjį savistovaus gy
venimo žingsnį pradėjau tarp 
gerų žmonių, kurių dar ir da
bar nepamiršau, žinau, kad iš 
tų vaikučių, kuriuos anuomet 
turėjau garbės mokinti “abė
cėlės”, šiandieną jau jų yra 
daug rimtų ir mokslus baigian
čių vyrų, iš kurių aš pati daug, 
ko pasimokinau. Todėl, šių Ka
lėdų proga linkiu? visiems liki
mo nuskriaustiems susitikti, su 
.................   . A.r..i u. ..

LINKSMŲKALĖDŲ y _
SAVO Kostūmųriams, 

rėmėjams ir draugams 

MAPIBVOODINN
P. A. MUREIKA, Prop.

2539 JV. ę9th St.
TeP GROvehill 1960

Buvo tai 1918 metais, kuo
met pirmu kart įžengiau į sa
vo tėvų žemę Lietuvą, ir, gal 
būt, ją begalo pamylau, todėl, 
jog radau netik karo nualintą- 
sunaikintą, bet ir pavergtą 
žiaurių priešų vokiečių, kurie, 
krašto labui, tais pat metais 
išsinešdino. Niekuomet nepa
miršiu to skaudaus vaizdo, ka
da prisiartinus prie tėvelio gim
tojo kaimo, radome tik jo griu
vėsius ir duobes; kada, tik ge
rai apsidairus ir pažinęs savo 
sodybą, tėtė tarė į mus “štai 
kur aš gimiau ir augau, ir iš 
to man brangaus kampelio be
likę tik akmenėliai.” Skaudu 
buvo matyti tėtę verkiant, bet 
nieko kito neliko, kaip tik 
skausmo ašaroms aplaistyti 
nuožmaus karo sunaikintą kam
pelį. Pasiteiravus pas žmones, 
radome tėtės brolį su šeima 
surūkusioj pirkioj begyvenant.
z Pasidalinus pergyventais, ne
maloniais įspūdžiais, ir kiek 
pailsėjus iš po ilgos kelionės, 
prisiėjo griebtis priemonių 
pradėti naują gyvenimą, kurs 
buvo begalo sunkus. Nuo to 
laiko, pirmu kart man teko at
siskirti nuo tėvelių ir pradėti 
savistovų gyvenimą. Kaip jį 
pradėti ilgai galvoti ..neteko, 
nes su* gerojo dėdės protekci
ja, patekau į Božių kaimą, pas 
gerus žmones vaikučių mokin
ti. (Mat tuo laiku dar Lietu
vai savistoviai nesusitvarkius, 
turėjau garbės pasitarnauti, 
nors ir nebuvau cenzuota.) Ka
dangi šis kaimas nebuvo karo 
audros pasiektas, todėl savo 
gražiom sodybom puošniai at
rodė, ir ūkininkai, karo suvar
ginti, jau buvo kiek atsipei
kėję. Paskirtoje man gyventi 
vietoj, pas Petronį, nieko ne
laukdama pradėjau savo dar
bą. Vaikučių susirinko tiek, 
kad vargiai bctilpo erdvioje 
seklyčioje, šiaip-taip apsipra
tus su savo darbu, ir susigy
venus su vaikučiais, sumaniau 
jiems paruošti Kalėdų eglai-

Tėtis tuomet 
žalią, žaliu*tėlę eglutę.... ant jos
tada buvo ir obuoliukų ir py
ragaičių ir riešutėlių...... Daug. 
Daug..,. — Ir žvakeles buvo, 
ir du angelėliai; atmeni Jurgu
ti? Mamytė mums juos dova
nojo. •

-—• Atsimenu, atsimenu, Ma
ryte, — pravirko Jurgutis., — 
Aš noriu* ęglutėsr Man reikia 
eglutės.

— Neverk Jurguti, išgirs, 
tai nuvarys mudu iš šios gat
vės,’ o čia gerai mums sekasi. 
Iš kur mums dabar bebus eg
lutė? Mamytė mirė. 'Tėtį už
mušė.

.— Einam, t Jurguti, jau va
karas, o mitfdu dar neparda
vėm visus , laikraščius.. Ką pa
sakys rūstusis dėdė, negavęs

Maniau, kad *pasibaigė ir ma
no tos dienos malonus momen
tas, kurį praleidžiau su vaiku
čiais. Bet mano dideliam nu
sistebėjimui, sulaikiau dar di
desnio malonumo. Gerieji vai
kučių tėveliai perdaug įvertino 
mano pasidarbavimą ir žinoda
mi mano šeimos apgailėtiną pa
dėtį, man nežinant susitarė liukui 
manę antrą dieną Kalėdų nu
vežti pas tėvelius pasisvečiuo
ti. Pranešę man, kad aš reng- 
čiaus važiuoti, vaikučiai pra
dėjo nešti visokių lauktuvių 
tėveliams. Sunešė man, ne tik 
maisto produktų, bet' ir gru
dų ir drobės keletą gabąlų. Žiū
rint į visas dovanas pamaniau, 
kad kartais ir už menkutį dar
bą brangiai apmokama.

Pridėjus dovanų net du mai
šus, leidomės smagiu žiemos 
keliu pas tėvelius. Nesitikėję 
manęs sujaukti, o pamatę dar 
gi su lauktuvėmis, labai apsi
džiaugė. Paviešėjus, turėjome 
važiuoti atgal, palikdami tėve
lius linksmus. Ir tman buvo 
linksma, kad dėka gerų žmo
nių užjauta, įnešiau į savo šei
mą nors dalelę Kalėdinės, nuo
taikos.

Vakare šeimininkė paruošia 
stalą. Padedi’'šieną, užkloja 
balta staldettgte, sudeda įvai
rių valgių, ■ apie 12 patrovų. Kai 
viskas priruošta, tai visi susė
da prie stalo, ■ nuo mažiuko iki 
.didžiausio, ir prasideda links
mybė ir linkėjimai. Po vaka
rienės traukia šiaudus iš po 
staldengčio ir spėja savo atei
tį. Merginos nori žinoti ar gaus 
bernelį po Kalėdų.

Po tų vsų linksmybių ir pil
ni džiaugsmo, visi ntieina. poil
siui, kad anksti rytą galėtų at
sikelti ir važiuoti į bažnyčią. 
Rytą kelias dar prieš aušrą. 
Ūkininkai ima kuo geriausius 
arklius, pririša prie jų skam
balą arba žvangučius, kad bu
tų linksmiau, ir sulindę į šil
tus kailinius skuba į bažnyčią. 
Grįžę namo sušalę ir nuvargę, 
pradeda linksmintis ir taip ba- 
liavoja per kokias tris dienas. 
Giminės ir kaimynai eina vierii 
pas, kitus ir vaišinasi. Ypač 
linksma jaunimiii ir vaikams. 
Rodos, kad jų širdys iššoks iš 
krūtinių iš to didelio džiaugs
mo. Kas nėra buvęs Lietuvoje, 
tas negali suprasti kiek ten 
yra įvairumo, linksmumo laike 
Kalėdų ii* kokie ten geri ir vai
šingi žmonės. ■ f ■ ,

Barbora Gurskieiiė

Kalėdos!
(Iš piano atsiminimų.)

pinigų dėl rytmetines ? *, Pri
muš. Tai bus mum žiopsoti pro 
langą į eglutę. ’ Einam Jurguti 
greičiau..... einam. Marytei aša
ros nurydėjo nuo veido...

— Ekstra! Ekstra! Kas 
pirks paskutinį Kalėdų leidinį? 
— Ekstra! — shšunka , Mary
tė, eidama nuo vienų iki kitų 
durių. — Ekstra! šaukia nu
liūdęs Jurgutis.

LINKI LINKSMŲ KALtDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S
> Visieriis Kostu neriams, Draugams ir Pažįstamiems O

DELLA DAUSKURDAS i
Tel. Lafayette 4595 ‘S

O KŪČIŲ Diena, šeimininkė 
gamina visokių gardumynų. 
Kepa pyragus, verda kukulius. 
Turtingesni pasidaro ir alaus, 
papiauna vištų ar žąsų.

* Tai vis dėl švenčių, kurių 
visi taip laukia.

Reikia juk dar ir namus ap
švarinti. Merginost plauna lan
gus, mirtomis apkaišioja. Aslą 
nuvaliusios, išbarsto eglių ša
kelėmis, kurios duoda malonų 
kvapą. Vaikinai ir merginos tą 
dieną pašvenčia beveik vien 
tik apsišvarinimui. Prausiasi, 
dabinasi ir Jaukia Kūčių. Se
nesnieji išbunk. nevalgę per vi
są dieną. Gerai pripasninkavę 
ir pilvus į saują suėmę, laukia 
vakaro. '

TOLIMA, nuošalia miesto 
gatve, tylia ir švaria^ eina 

du maži, purvini, apiplyšę vai
kučiai. Staiga, sustoja jie su
žavėti ties didelio namo lan
gu*. Stiepiasi ant pirštelių, ka
binasi už prielangio ir žiuri vi
dun, pro stiklą, į skaisčiai že; 
rinčių eglutę.... žiuri ir džiau
gsmingai abu sušunka: ”

— Eglutė, ak, 1 eglutė. Gra
žumėlis tos eglutės!

— žiūrėk, žiūrėk, Jurgiai! 
— kalba devynių metų mergai
tė savo septynių metelių bro-

— žiūrėk, ir žvakutės 
yra, ir angelėliai..^.

O mažas berniukas šaukia, 
visas nušvitęs:

— Ir obuoliukai, ir riešutė
liai ir rieštainėliai. Daug — 
daugybė. ' •

Štai iš vidaus uždarė langi
nes ir eglutės nebėr......

— Eglutė dingo... gailiai ta
ria berniukas. — Nebėr-------
nėr eglutės.

Atmeni, Jurguti, mes kadai
se irgi turėjom' eglutę?

— Atmenu, 
atmenu, liūdnai
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Kaip Moterys Įgijo
Mokslo Teises

Rašo Dr. Johanna Baltrušaitiene

nuskirta gy- 
buti ištikimo- 
motinomis ir

MOTERYS PRIEŠ ŠIMTĄ 
METŲ

D A nėra nei šimto metų, 
kaip moterys įžengė į pil

ną teisę prie Mokslų. Nutf se
niausių laikų moterys buvo 
skaitomos nesvarbiais asmeni
mis. Joms buvo 
venimo rubežįai: 
mis moterimis, 
šeimininkėmis.

Buvo skaitoma nereikalinga 
joms mokslų apšvieta; “juk ji 
nebusianti visuomenėje veikė
ja”. ‘ .

Jeigu randame istorijos už
rašuose vieną-kitą moterį atsi
žymėjusią mokslingumu, tai 
buvo reta išimtis ir buvo ne- 
paprastosK aplinkybės, kurios 
joms leido mokslus pažinti.

Bet moterų masės glūdėjo 
nežinojime. Moteris buvo be
mokslė, apsupta prietarų, po 
drausme šventraščių, kunigi
jos, ponijos ir socialių papro
čių, jau nekalbant apie jos vi
sagalį tėvą, vyrą ir brolį, ku
riems josios vergavimas visa
pusiška nauda tebuvo.

Iki ištekėsiant, jos darbo 
nauda ėjo tėvui; ištekėjusi, vy
rui. Da ir šiandien, kaip kur 
kultūringose šalyse, šitas sma- 
gurys pasilikęs vyrų naudai.

Senovės Egypto vado Ptah- 
hotep’o įsakymas buvo: “Jeigu 
tu esi laimingas ir myli savo 
žmoną, tai pripildyk josios pil
vą; aprėdyk nugarą ir palink
smink josios širdį”.

Kiniečių dvasiškoje -knygoje 
Li-Ki prisakymai buvo tokie: 
“Vyrai neturi kalbėti apie tai, 
kas dedasi namutose; moteris 
beturi kalbėti apie tai kas de
dasi už namų.

“Moteris turi būti maldinga; 
lanksti; aplinkybėms nusileid
žianti; turi būt nusižeminusi, 
ištikima, darbšti,, paklusni; do
ra ir slaptinga.x 

“Marčios turi 
tėvams taip, 
siems. Pirmiems
dant, turi rankas nusiplauti, 
burną išplauti, susišukuoti, pil
ku galvą apdengti ir plaukus 
surišti, jake apsivilkti, juosta 
apsijuosti ir nueiti prie vyro 
tėvų ir prie savo tėvų. Tūri 
rūpestingai teirautis, ar jiems 
nėra peršalta arba per karšta, 
ar sveiki, gal -ką skauda, pa
braukyti, pakasyti ir t.t.”

Rengianties ištekėti, mergina 
mokinama per tris mėnesius, 
kaip reikia moterei pasielgti, 
kaip kalbėti ir kaip būti pado
riai.
. Toki ir tolygus nustatymai 
nedavė moteriai nei progos mo
kytis, kad ir nebotų abelno 
nusistatymo prieš tai.

Tarpe žymiųjų senovės ki
niečių yra tik dvi moters: 
ir Jen Hsiao.

Tokiame stovyje buvo 
terų apšvieta Kinijoje iki
metais. Tais metais Kinija Už-, 
vedė pirklybą su kitoms ša
lims ir todėl atidarė penkis 
portus laivams. Kaip ir visuo
met, tokia nauja darbo dirva, 
užžavėjo svetimų šalių grobi
kus ir jų padėjėjus, kurie, po 
priedangą visokios geradary
stės, įsigerbia vietiniais gy
ventojams ir pasigrobia žemės 
turtus, žemes ir t^t. '

1844 metais panelė Aldersey 
atidarė Kinijoje, Ningo mies
te, pirmutinę mergaičių moky
klą.

Tuoj visų tikybų pasiunti
niai, vieni per kitus, skubino
si atidarinėti mergaičių moky
klas, neva dčl to, kad išgelbė
ti nito papročio Žudyti tik-ką 
gimusias mergaites, čia buvęs 
paprotys žudyti negeistinas 
mergaites.

EDWAKD
EdWūrd was Vęry Kirave, — ■
mere so than other litile boys ėou!d bžy 
for he claimed: “No knave 
or spook or ahy ‘niagmary tblhg 
cart frighten me. 
No, sir-ree! -

“I vviil pro ve”, h e said,
“tftat I’m ttot afiaid tb be l.fjt aiort3, 
and Ffr not go id bed,

toli nesiekia viso 
milijonų Kinijos

PRIEš ŠIMTĄ 
INDIJOJE

skaitę knygą

būt Ttf sfil up tiųtit you-foiks cnme back. " ,
()h, the wind may moaii

- irt an atvfttl tone i .
“let the windws nattlą —-
I ii štili šit up and read, perhaps, 
unmoved by the battle . -
of thundering clouds, outsįde in the storming sky. 
It’s the twig thalt snaps;
the rain that taps'
‘ I am not lafraid.” ,
And with a boiok, he snuggled deep ’ 
in the Cogswell and made - . ;
pretense he read. Būt, n<ow and then, his eyes

. ’ vvould slyly peep...
and ųuiekly leap
from .the darkness around , -*
to ręst on the lamp beside his chair. x
Somehow, he found f.
its light to be warm and p!easing and friendly-Zikė* 
He was giad it was ilhere, '
and he drew it where
it vvould be right next , , / . ’
to him, būt the chord was short: 
the light went out.
It seemed an hoUr before he put the phig 
back in the wiall.
“ .. and that was all, /
“and I wasn’)t afraid”,
he told his folks, “not even a mite”.
(Who’d know he had prayed
with trembling lips during that Pne, dark minute?
“Please, God, what-a-night, \
help me fix the light.”

i / F. H. Sadauskaitė.

■—rrį----- r---------
nė virinta su medum ir kvy- 

' nais. O, štai, čia bliudas su ge- 
J ruojančia grybų-baravykų sriu- 
I ;ba, virta su mitozinėm knK> 
■ pom, aliejumi ir įvairiais stip
inais- prieskoniais. Ten kitas 
bliudas su plaukiojančiais sal
džiam piene aguonų kleckiu- 
kais. O čia, raudonas ir' per^ 
įmatomas spalgenų, kisielius, 
prie jo ąsotėlis su aguonų pie
nų. Gražiam raižytam bliudc 
virtų Vaisių kompotas, na-, ii 
lėkštė sd duona, ragaišiu ir a- 
guoTių* pyragu.

Kūčių vakarienė pradėdama 
su pašidaliftimti piotkelės. šei
mynos galva paima plotkelę ir 
iŠ eiles dalinasi’ su kiekvienu 
šeimynos nariu, Vis pasibučiuo
damas ir palinkėdamas laimin
gai kittj metų sulaukti. Vakar 
rienę užbaigus, viskas ant sta
lo paliekama, nes mirusiųjų 
Šeimos narių vėles ateina ku- 
čioms. Tai savo rūšies mirusių
jų prisiminimas.

j Kaip visur, taip ir Lietuvo
je; turtingesnės šeimos paruo
šia savo'Vaikams gražias eglai- 

! tęs. Mažiau pasiturinčių—pa
tys vaikai sau eglaitės pasiruo
šia, pasidirbdindami įvairių 
žaislelių eglutę papuošti. Bet 
yra ir tokių, kurie jokių, dova
nėlių, neigi egluės neturi...

Primintinas dar ir šis, Lie
tuvoje mėgiamas paprotys, bū
tent: vis-oS pastovios įstaigos 
k. t. ligoninės, prieglaudos ir 
t. p., praktikuoja bendrą kū
čių vakarienę. Vadinasi, jeigu 
paimsim, pavyzdžiui, ligoninę, 
tai prie bendro stalo matysim 
visą personalą, pradedant su 
vyriausiuoju gydytoju ir bai
giant virtuvės patarnautoju. 
Šis paprotys primena, kad žmo- 

i gus, nežiūrint kokį aukštą laip- 
; snį ar vardą jis turėtų, pačioje 
'esmėje* jis yra tik žmogus,— 
lygus visiems kitiems.

Dr. A. J. BERTASH

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Pacientams, Draugams ir Patįslamiems 
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MID WEST ARMATURE SERVICE
(BROLIAI VAIŠVILAI, Savininkai)

Pataisome arba išmainome dėl ▼tsoktą atrtomobilnj 
AUTOMOBILIŲ GENERATORIUS IR STARTERIUS

Taipgi taisome visokius motorus* Fanus, V senam Cleaners, Etee- 
tric Drills. Geriausios rųšies darbas—labai prieinamomis kainomis.

813 West 35th Street, Chicago, III.
Tel. BOULEVARD 1144

Ofiso Tek Boulevard 5913 Rez. Tel. Kenvrood 5107

tarnauti vyro 
kaip savieni- 
gaidžiams giė-

Tsao

nio-
1842

Tėvai, . apgailėdami likimą 
mergaitės beturtės, velijo tik- 
ką gimusią, vargo nemačiusią 
nužudyti.

Misijonieriams kaip, tik tiko 
būti išgelbėtojais tokių mer
gaičių. Joms davus mokslą ir 
išauklėjus priderančiai, tūlos iš 
jų šiandie yra atsižymėję.

1897 metais Kinijoje tapo 
įkurtos valdiškos mokyklos 
mergaitėms. Mokytojos buvo 
moterys. 1912 metais jau mo
kėsi ketvirta dalis milijono 
mergaičių, šiandien daug dau
giai/, bet da 
skaičiaus 28 
mergaičių.

MOTERYS
METŲ

Kas esate
“Mother Įjidia”, tas neišven
giamai pripažins, kad gal nie
kur kitur nėra moteris taip nu
skriausta, kaip Indijoje.

Indijoje prieš moterį visos 
galybės: tikyba, žynių prisaky
mai, valstybiniai kodeksai, 
liaudies (tai yra vyrų) nusista
tymai.

Per ilgus amžius užuita, iš
badėjusi, ji laikoma gyvenimo 
atmata. Bažnyčios kunigų nu
tarta, kad moteris visuomet bu
vusi neištikima, net ir tarp 
dangiškųjų. Moteris, kuri yra 
daro, esti drovinga, akuratiš- 
ko elgesio ir toji, kuriai nepa
sitaiko vyriškis. “Josios nedo
rybė apsireiškia josios neišti
kimumu, smarkavimu, apgau- 
liojimu, pavydu, godumu, ne- 
skaistybe”.

“Jokiu budu tokiam pavojin
gam sutvėrimui negalima teik
ti laisvę. Kūdikystėje ją turi 
globoti tėvas; jaunatvėje vy
ras; senatvėje josios vaikai. 
Jokiu budu negalima užsitike- 
ti jaja”.

Moteries priedermė yra tar
nauti ir gerbti savo vyrą kaip 
dievą. Skanda Purana prisako 
“moteris, kuri nori šventą ap
siplovimą atlikti, tenumazgoja 
savo viešpaties vyro kojas ir 
išgeria tą vandenį, kadangi jo
sios vyras yra jai svarbesnis 
už šanker arba Višnu” (indų j 
dievus). “Moteries vyras yra 
josios dievas, kunigas ir tikė
jimas, todėl virš visko ji turi 
gerbti savo vyrą”.

Taigi aišku, kad moteris yra 
vyro amžinoji vergė (Virvė ir 
lazda yra vyro pritarėjai). Mo
teris negali ko nors kilnaus 
siekti; negali pažvelgti į švent
raštį Vedą. Mahometonės Indi
joje veik tokia pat padėtis.

19-tame ir 20-tame šimtme
tyje po truputį pradėjo keis
tis moteries sunkioji dalis.

Ar tai išlaukinė politinė ga
lybė, ar tai užplūdimas turtin
gosios Indijos •] 
gaivalų, ar tai reakcija prieš p 
pasaulio pasipiktinimą esamaja 
padėtimi, o gal visi šitie da- košė Padaryta saldžiai. Kartais 
tykai susijungė ir da su kitais £al*ma matyti ir kanapių pie- 
ir pradėjo paveikti tą amžiną no’ kur*s labai tinka su žirniais, 
moterų pavergimą. ’ Skubama valgyti pietus ir vėl

1820 metais baptistai, škotų ptojama^ prie darbo. Pečius jau 
laisvoji bažnyčia, ir kiti pra
dėjo krikščionyti indusus ir 
kurti privatines moterų moky
klas.

Nuo to laiko praėjus šimtui 
metų, 1918 metaiš, viešosios 
mokyklos, skyrus cehtralines 
Indijos dalis, da mažai rūpina
si mergaičių apšvieta: Mokino-1 
si apie "1 milijonas 300 tūk
stančių mergaičių.

Jaunieji indusai,' keliaudami 
svetur į mokslus, Supranta In
dijos barbarižmą ir gėrisi ap- 
švietoms pasaMio moterimis.

Baigęs mokslus, įgijęs pro
fesijos, jaunas indas perkalba 
savo tėvą neprieštarauti jtr su
situokimui su mokyta mergina,

! Kūčios Lietuvoje
'■ , Rašo M. F. Y-nė ■ ’

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

JOHN G. MEZLAISKIS
General Contractors and Builders

6909 So. Rockwell St.
MkfiLKlI Tel. Grovehill 0036

Linksmų Kalėdų ir Laimingą Naujų Metų Visiems 
kostumeriams ir draugams linki

MARQUETTE GENERAL HARDWARE 
AND PAINT CORP.

JOHN F. PAULIUS, Vedėjas

2416 W. 69th Street
Tel. Hemlock 5967

aikučiai, šiandien kūčios, 
tad bukite geri, kad ne- 
reikėtų jus barti. Jeigu 

šiandien1 gausit bart, tai busit 
barami per visuos metus—pasa
kojo mamytė, besikeliančiai sa
vo jaunai šeimynai, o pati sku
bėjo ,per rėtį košė išraugintą 
avižinių miltų skysti, iš kurio 
tuojaus virs avižinį kisielių. 
Galėtai vienintelė diena metuo
se, kurioje vaikai tikrai sten
giasi būti gerais, nes juk ne
nori būti per betus barami... 
O mamytė naudojasi proga ir 
dirba, nes darbo pilnos akys o 
rankomis 'reikės viską apdirbti, lis aguonų, skirta aguonų pie

štai, ten kampe ant stalo, ntii. šį. darbą ,pabaigęs> tėvas 
po balta drobe, keli indai su eina ieškoti šiepo. Jeigu ne u- 
kylančia tešla pyragams; tuo- 
jaus reiks juos minkyt. Viena 
ragaišiui, kita plonų miltų, bet 
prėska, tai ku'čios vakarui, skir
ta, o trečioji tešla už vis ge
riausia, /su visais prieskoniais, 
sviestu ir kiaušiniais—tai Ka
lėdų iškilmėms.

Bet, štai, ir pietus. Ant sta- 
misijonieriškuP0 pastatyta: avižinis kisielius, 

prie jo žirniai ir bulvės. Lysių 
su bulvėmis sriuba ir gručės

ma aguonomis su cukrum, Tai- 
aguonų pyragas 'kučioms. Liku
sioji tešla, (prėska) suruliuoja- 
ma į piršto storumo ritulius ir 
supiaustoma į kvadratinius 
kleckiukus, kurie irgi kepami 
pečiuje, Bet šeimininkėms dar 
daug darbo yra, o jau vakaras 
netoli, todėl vyrai stoja pagel- 
bon. Neseniai vienos aguonos 
buvo trinamos pyragui—dabar 
tėvas vėl atsisėdęs ant grindų 
ir terlyčią tarp kojų įsisprau
dęs, su sunkiu kirvakočių, su
ka ir suka, vis/po lašelį van
dens papildamas; tai antra da-

baigia kaisti. Padaromi ragai
šio kepalėliai; balta prėska teš
la iškočiojamą 3/j colio storu
mu ir padengiama trintų aguo
nų su cukrum košele ir suru- 
tuliuojama. Kai pakyla ir jau - , / 
laikąs dėt į pečių, patepama 
su stipria arbata ir pabars to-
A----------- “.*! ............................. . •

LINKSMŲ KALĖDŲ
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Linkiu Visiems
Lietuviams

H
kininkas vis vien iš anksto bus 
kur nors £avęs šieno kuokštę- 
lę, kūčių stalui padengti. At
nešęs šieną, gražiai išdraiko 
ant stalo ir padengia balta stal
dengte. Tai daroma atsimini
mui, kd Jėzus, tik gimęs, buvo 
paguldytas tvartelyj ant šieno.

Greit stalas pūna apdėtas į- 
vairiais pasnykiniais valgiais ir 
šeimynos visi, nariai, išsipraūsę 
ir šventadieniniais rūbais pa
sipuošę susirenka prie stalo. 
Stalas atrodo įvairaispalvis, nes 
Viskas iš karto ant jo turi bū
ti sustatyta. Bene, silkė užima 
svarbiausią -vietą. Ji guli pail
gam pusbliudyj, apdėta svogū
nų rituliais ir užpilta batvinių' 
raudonu rašalu. Čia pat prie 
šalies jos sestfo-—kepta lydė. 
Tarp jų stovi graži bonka su 
gelsvu skystimėliu—tai dekti-

JOHN T. ZURIS
Teisėjas

t

fcuri bus jam drauge ir pagal
ba. , ‘ -

Kiti turtingi tėvai, tai ma
tydami, pradeda leisti sAvo duk
teris Į mokslus su išrokavimu 
gausią geresnį žent^. s •

• Taip, pamažu, barbarizmas' 
menkėja ir moterų mokslingų-j

■ imas didėja.
z (Bus daugiau)

Linksmų, j___________ r
kalėdų linkime! visiems 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS 

New Deal Liquor 
Store

Wlnes, Liquors atid Cordials

3450 S. Halsted Št.
Tel. Boulevard 0767

ŽIEMOS ŠVBNČIŲ

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! '

GEORGE SKOBY 
& furrier tailor 

2415 W. Marąuette Rd.
TeL Hemlock 6296 

chicago, ILL.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMER1AMS

IH DRAUGAMS LINKI

JOHN PAKEL&CO.
GENERAL BUILDING CONTRAGTORS

j, » ■ , •

2502 West 69th Street.
TELEFONAI: Grovehill 0306, Res. Republic 3767

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Įeis Galio n Sausio 1, 1938
THE SOUTH SIDE BREWING CO. 

3700 South Halsted Street, Chicago 
PERMAINO SAVO VARDĄ J * • -

Ambrosia Brewing Co
*• • . f

Nebus jokių permainų biznio vedime. Ta pati 
valdyba ir direktoriai paliks savo vietose

- ■

S> LINKIME SAVO DRAUGAMS LINKSMŲ 
LAIMINGŲ 
METŲ

KALĖDŲ IR 
NAUJŲ



| Rašo Ona Kubilienė

į Kalėdų

Penktadienis, gr. 24, 1937

Eglaitė
Mano 
Linkėjimai

Rašo Mare Dundulienė

Malonus Tas Gamtos Surėdymas

Uj^ALĖDŲ EGLAITĖ vai-
Jhk kučiams yra žemčiū

gas, kuris pripildo taurę džiau
gsmu ir užsiganėdinimu ru
dens sezone. Kalėdų eglaitė sa
vo mirgančiais papuošalais, 
skaičiomis lempomis, girlian- 
dais ir dovanomis, sujaudina 
širdį kiekvieno žmogaus, ar jis 
butų senas ar jaunas.” Taip 
išreiškia dr. William Auld sa
vo knygoje “Kalėdų Tradici
jos”.

Kalėdų eglaitei ėmė daug 
metų kol ji išsivystė į tai, kuo 
ji yra šiandiena. Jos ilga isto
rija yra paremta daugybe įvai
rių legendų bei įdomių paša- 
kų.

Dr. William Auld savo kny
goje “Christmas Tradition” sa
ko, kad daug prie Kalėdų eg
laitės išsivystymo prisidėjo 
Asiriečiai (Assyrians). Apie 

( 10 šimtmetį jie jau rengdavo 
medį įvairiais papuošalais ir tą 
medį garbindavo, kaipo šventą 
daiktą. Virgilijus, garsiausias 
Romėnų poetas, net 2 šimtme
tyje, savo grožioj poezijoj, ap
rašė kaip romėnai puošė eg
laites su tam tikrais paveiks
lais ir pynė vainikus iš žahi- 
mynių dėl sezoninių pamaldų. 
Arabai aprengdavo palmas 
(Verbas) gražiausiais moteriš
kais papuošalais, spalvotais po- 
periais, ir nešdavosi tas pal
mas į metinį maldų pokilį. In- 
dijonai pasidarydavo 
kietos medžiagos, jį 
davo brangiausiais 
lais, — tai auksu, 
spalvotais vainikais,
vosi tą medį į vestuvių poki
lį. Tas medis jiems reiškė 
ką ir sielos suraminimą.

medį iš 
apkabinė- 
papuoša- 
sidabru, 

ir nešda-

tai-

eglaitė, kuri
krikščioniškų

ir apvainikuota

yra 
tau-

dėmis. Žiūrėdamas į padanges, 
Lutheris buvo taip sužavėtas 
jų gražumu, kad jis pradėjo 
melstis, sakydamas: “Musų vi
sų išganymui Tu atėjai iš Dan
gaus.” Grįžęs namo, Martin 
Luther parengė pirmą krikš
čionišką medį. Jis jį apkaišė 
žvakėmis — jas uždegė — me
dis visas spindėjo šviesoje kaip 
ir tos padangės. Tas medis 
buvo' ženklas Kristaus gimi
mo.

Bet, tikrenybėje, pirma eg
laitė tik pasirodė Vokietijoj 50 
metų po Martin Luther mir
ties. Keisčiausis dalykas buvo 
tas, kad ta eglaitė nebuvo taip 
parengta kaip kad Luther ją 
buvo parengęs. Ji buvo dau
giau panaši į pagonių medį — 
ji buvo apkabinėta spalvotais 
kaspinais, įvairiais 
dalykais, obuoliais, 
Ji neturėjo žvakių.
metais,. Vokietijoj pasirodė Ka
lėdų eglaitė tokia, kokią pirmą 
kart Lutheris buvo parengęs 
— ji buvo žvakėmis ir žaliais 
girliandais papuošta. 1841 m., 
Anglijos karalienė Victoria pir
mą Kalėdų eglaitę papuošė sa
vo Windsor palociuje. Nors į 
Angliją eglaitės puošimo pa- 
protis atėjo iš Vokietijos, bet 
jis'labai greitai Anglijoje pri
gijo. Kiek vėliau ir Amerika 
pradėjo puošti 
tęs..

Nors Anglija, 
tos' krikščionių
džioja' Vokietija rengdami Ka
lėdų eglaites, bet tikrą eglai
tės simbolą suprato tik Martin 
Luther. Jo eglaitė buvo sim- 
bolas 
nešė 
gybę

auksiniais 
saldainiais.

Bet 1840

Kalėdų eglai-

Amerika ir ki- 
šalys pamėg-

Kristaus gimimo, kuris 
pasauliui meilę, dorą, 
ir džiaugsmą.

Brolis ir Sesuo

ly-

du

Dabartinė 
beveik visų 
tų priimta, 
gražiais papuošalais,. ne visiš
kai yra išsivysčiusi iš pagonių 
pasakų bei legendų, nors nė
ra abejonės, kad musų protė
vių medžių garbinimas turėjo 
didelę įtekmę.

Mes gerai žinome, kad lie
tuviai senovėje garbino ąžuo? 
lą. Skandinavai garbino uosį. 
Kiniečiai — gluosnį. Taigi nė
ra abejonės, kad medis tais 
laikais buvo šventas ir senovės 

’ tradicijų istorikai mums sako, 
kad senovėje žmonių akyse vi
si girių bei laukų žalumynai 
buvo surišti sL4 Dieviška galy
be.

Pirmas Kalėdų medis, kurį 
mes dabar vadiname “Christ- 
mas Tree” pasirodė pirmu kar
tu Vokietijoj, 17 šimtmetyj. 
Tas medis, galima sakyti, bu
vo dviejų elementų susilieji
mas. Tai buvo “Krikščionių 
medis” po pagonių įtekme. 
Martin Luther, didžiausias Vo
kietijos ' religijos reformatas, 
17 šimtmetyj, Kalėdų vakare 
išėjo pasivaikščioti. Jis susto
jo truputėlį ir pažvelgė į pa
danges. Jos buvo sagstyte nu
sagstytos mirgančiomis žvaigž-

• Vienas žmogus turėjo 
kūdikiu, berniuką ir mergaitę. 
Berniukas buvo labai dailus, 
o mergaitė — ne. Vieną die
ną jiedu, . žaisdami motinos 
kambaryje, rado veidrodį ir 
pirmu sykiu pamatė jame sa
vo veidelius. Berniukas, pama
tęs save esant labai dailiu vy
ruku, ėmė tyčioties iš sesers 
nedailumo, b ši pasijuto labai 
įžeista ir, verkdama, nubėgo 
pasiskųstų tėvui ir papasakojo 
jam, buk brolis lendąs į ma
mytės daiktus. Tėvas prasijuo
kė, nubučiavo abudu įr tarė:

Mano Vaikai, pasimokinki
te išnaudoti tą stiklą geram 
tikslui. Tu, sunel, stengkis bū
ti taip geras, kaip dailų paror 
do tave veidrodis. O tu, duk
ryt, savo veidelio nedailumą 
papildyk apsiėjimo malonu
mu.

• Moterų skyrius “Naujię- i 
nose” maloniai suteikia man, 
viešniai iš Lietuvos, vietą jos 
skiltyse prabilti Kalėdų ir 
Naujų Metų proga. * \ .

• . ,t-

Ką turėčiau išreikšti aš, at
vykusi į tą savotišką naująjį 
žemyną iš gražios musų Tėvy
nės ? Mums, Europos lietuviams, 
gimusiems ir gyvenusiems di
delės Rusų Imperijos priespau
doje, be teisių, be žodžio; mums 
pergyvenusiems pasaulinį karą, 
kuris žiauriai teriojo musų 
gimtąją šalį; mums,’ karo blaš
kytiems po pasaulį be tikro 
rytojaus, savos valstybės susi
kūrimas iki šiol atrodo stebuk
lu4. Bendromis visų Lietuvos 
vaikų pastangomis ir pasiryži
mu Nepriklausomą Lietuvą iš 
pelenų atstačius, ji mums ta
po labai brangi. Jinai mums 
lyg vaikas, Jinai mums ir Mo
tina.

Devynioliką ‘ metų mes' budi
me Jos nepriklausomybės sar
gyboje ir prarasti Ją įpums 
butų lygu mirčiai.

Todėl, keliaujant po pasaulį 
ir užtinkant svetur savo tau
tiečius, Lietuvos sūnūs ir duk- 
’eris, auga viltis, ir džiaugs
imas, kad mes ne vieni, kad 
mes turime ir už plačiųjų van
denynų savo brolius-talkinin- 
kus, kurie gelbėjo ir gelbsti 
savo Tėvynei išsilaikyti.

Todėl, kur užgirsti jhs kal
bės garsus, jos dainų melodi- 
as, kur užeini jos dvasios ku- 
•inius, kur užtinki jos vardan 
subėgusį jai.tiimą, susibaru
sius tėvelius, . senelius, širdis 
luga džiaugsmu. Kur pamatai’ 
jos tautiečių našų darbą, kil
ių būdą, dorovingą elgesį, vi
sur pasididžiojimaš savo tau
ta auga. Ajuga pasididžiojimas 
savo tauta, kuri kaip dęiman- 
as skaisčiai žiba kitų tautų 

tarpe, žiba tarpe kitų tautų, 
kurios išdygo šios žemės pa
viršiuje, plečiasi ir sudaro 
margaspalvių ,gražią žmonijos 
šeimą. Ne pilkumas ir šablo
nas, 
nas 
yra 
mus 
jas 
mas

Tat ir auga džiaugsmas ir 
pasididžiojimas kai matai, kad 
vardan musų gražios atbudu
sius tautos, vardan jos dva
sios kultūroj, vardan jos lais
vės ir jos vaikų gerbūvio tau
tiečių tarpe klesti solidarumas, 
susiklausymas, kits kito darbo 
pagefbimas ir ^pasišventimas 
idealui.

Tepastato Lietuvos vaikai 
savo tėvynę 'garbingoje vieto
je žmonijos tarpe, tedirba jos 
gerbūvio vardan ir tebudi jos 
laisvės sargyboje.

Honorata Ivanauskienė.
Čikaga; 1937ixil.23.

.—   ——------------- ■ r », v a
r ALĖDOS! Rodos, dar nė- vartojanti lietuvių kalbą savo 

namuose, pristoja prie kokios 
tai lietuvių teatriškos grupės 
ar tai Ratelio, paima rolę, mo
kinasi. Nuoširdus režisorius 
pagelbsti* jai vartoti grynai 
lietuvių kalbą, ir su kiekvienu 
žodžiu pataria kaip save val
dytį. “Ant šio žodžio buk pik
ta, ant antro buk liūdna, ant 
trečio linksma ir maloni”.

Jau išsilavinę mergaitė ar 
vaikinas stoja prieš publiką 
Težiūrint ką jis ar ji lošia, ko
kią rolę. Karalaitės, našlaitės 
ir vargdienės mergaitės. Ji 
įtempia savo spėkas, sušvelni
nk savo jausmus. Publiką ji 
sužavi.' Publika išlydi ją nevien 
triukšmingiausiais aplodismen- 
tais, bet dar ir gyvų gėlių bu
dėtą suteikia. ' Nežiūrint > to, 
tad Kalėdų laiku rožių krū
mai užkloti šaltu sniegu', teatrą 
mylinti širdis suranda rožių 
glėbį darbščiąjai lietuvaitei ap-į 
dovanoti.

IV seniai prabėgo vasaros 
linkčios dienos,'kuomet gėrė
jomės pleikiais gėlių žiedais. 
Darželiuose margavę jurginai, 
martelės ir krizantemai jau 
baigė ptiikų žydėjimą, kai že
mę pridengė šaltą sniego > už- 
klodė. Dabar, vietoje gražių gė
lynų, liukso sniego pusnynai, 
linksta medžių šakos, sniegu 
apkrautos.

Nors tai nejauku kentėti 
šaltį ir sniegą, bet malonu dir
stelėti į taip malonų gamtos 
surėdymą. Rodos, kad gamta 
labai supranta žmogaus sva
jones, nusiminimus ir linksmy
bes, ir vis < prirengia ką nau
jesnio patenkinti žmogau’s pa
geidavimus, kad atkreipti jo 
sielą nuo vienodumo. f

=:!ii ::i:» 
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Linkėjimai
• Su šiomis, pirmomis Ka

lėdų šventėmis ir Naujais me
tais, sveikinu “Moterų sky
riaus” uoliąsias vedėjas ir ga
biąsias bendradarbes, kurios 
teikia mums daug naudingų ir 
pavyzdingų dalykų. Linkiu lai
mės ir pasiryžimo šviesti mirs 
ir ateityje gerais rašiniais.

O. Indrelienė, 
Toronto, Canada.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS
350314 So. Halsted St Tel. Yards 3692 

CHICAGO, ILL. ' .

nę vienodumas ir dirbti-' 
žmonijos nuspalvinimas 

įdomus ir natūralūs. ĮdO- 
ir gražus yra harmonin- 
suderinimas ir sugyveni- 
margc.i žmonijos narių;

žiemą sniegas ir ledas ant 
lėtai banguojančios upės ar 
plačios sodželkos. Susirenka 
būriai žmonių, daugiausiai jau
nimo, čiužinėja, lenktyniuoja. 
Jų veidai skaistus. Malonu žiū
rėti į jų miklumą, linksmumą. 
Kaip jautriai jie žaidžia ant 
ledo; "'J,' ' ;

Ūkininkai žiemos laiku irgi 
daugiausiai u praleidžia laiką 
braidydami po ė 'sniegą. Kerta 
malkas, krauna jį eiles po ke
lias dešimtis sieksnių, kad už
tektų iki kitai pernai arba dar 
ilgiau.

Miestuose 
teatrai, 
ypatingai
lanko repeticijas. Prasta, 
gabi dirbtuvės mergaitė, maža

yra . vaidinimai, 
koncertai. žmonės, 

lietuviai, lavinasi, 
bet

Matei!... Ir Tu 
Matei, Teveli!..

Vyras ir 
Dvi Jo Moteri

• Senovėje, kuomet /vyrams 
buvo valia turėti po kelias, pa
čias, vienas da nesenas vyras 
turėjo dvi moteri. Viena ’ bu
vo jau apysenė, o antra — vi
sai dar jaunutė. Abi labai my
lėjo savo vyrą ir žėdna judvie-^ 
jų jiorėjo matyti jį tokiu, koks 
jis joms labiausia patiktų.

Vyro plaukai pradėjo žilti, 
o jaunoji moteris nenorėjo ma
tyti jį žilu ir senu, tai ji,* šu
kuodama jam vakarais galvą, 
stengėsi kuodaugiausia išrauti 
žilų plaukų. Vyresnėji-gi mo- 
teris džiaugėsi, matydama yy- 
rą žilstant, nes nenorėjo, kad 

R kas sakytų ją tinkant jam į 
^ motinas. Ji tatai kas rylas glo- 

stydavo jam galvą ir stengda-
@ vosi kuodaugiausia išrauti Juo- rasdama žodžių išreikšti savo 

pasekmė entuziazmui, sušukau ..'. Matei, 
vyro gal- ir * tu matei, tėveli!...

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS «
SAVO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS ir PAŽĮSTAMIEMS $

ŠIRDINGAI LINKI į

JUOZAS B ALSE VICIS
Hardware, Ųaints, Gils, Glass, Varniškes and Plumbing Supplies &
2325 S. Hoyne Avė. Tel. Canal 6850 |

. LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

H. TEN BRUIN&SONS
3818-24 Armitage Avė., Chicago, III

TEN BRUINS GAMINA ŠVARIĄ, TIKRĄ MUŠTARDĄ 
nuo 1882 m.

PAMĖGINKIT ŠIUOS PRODUKTUS
TEN BRUIN HOLLANI) STYLE MUŠTARDOS— 
FRENCH STYLE MUŠT ARDOS—KRŪNU MUŠ

TARDOS— GATAVOS MUŠTARDOS

Labai gražu ir malonu atsi
minti tuos skaisčius veidus 
mergaičių ir jaunikaičių, kurie 
kartu su manim vaidindami 
įprato vartoti gryną lietuvių 
kalbą; malonu susitikti savo 
pažįstamą, mandagiai pasisvei
kinti. Ne viena porelė šokių 
konkurse laimėjo dovanas pa
šokdama lietuviškus šokius. 
Kaip butų malonu, jei ir to
liau lietuvių jaunimas darbuo
tųsi, kad patys linksmi butų 
• r kitus linksmintų.

| ŠIRDINGIAUSI $
S LINKĖJIMAI |
$ VISIEMS < |

| MAX KOHN |
| RUSSJAN^f&.^ŲRKISH B
g TOBACCO J
I . ’| 1728 S. Halsted St. |

Linksmų Žiemos Švenčių $ 
Kalėdų Linkime Visiems k 
Draugams ir Rėmėjamš |

Visi išdirbiniai tobuli švarumo, kokybės, išvaizdos 
nepalyginamo gerumo atžvilgiu

Tėmykit ženklą **TEN BRUIN” švarumo simboli

£ Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų
jt 4 '

į Metų Visiems Draugams ir Pažįstamiems

A. SUBAITIS IR M. KASKY
TAVERN

2001 Canalport Avė.
R ,

g LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
į Visiems Rėmėjams, Draugams ir Pažįstamiems Linki

HAPPY HOUR TAVERN
Mrs. STELLA SHURNAS 

ir SŪNŪS, Savininkai

3106 So. Halsted St.

į Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkiu
į Visiems Mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems

KŪČIŲ Diena. Giedra, šalto
ka, sniego nelabai daug. 
Buvau, turbut, aštutinių metų. 

Nors dįeną gana išbandžiau ledo 
ir savo sąnarių tvirtumą, bet 
kai saulėlydžiu stovėjau prie 
lango, sodas pasirodė man taip 
nepaprastai gražus savo balta
me apdare, kad, apsidairius, ar 
nepasjebės manęs motutė, spru
kau per duris užsimetusi ką 
šiltesnio. Buvo įdomu4 eiti vir
šumi kiek lūžtančios sniego 
plutos ir stebėti blizgančias 
saulės spinduliuose sniegures. 
Gamtos grožį jau mokėjau pa
stebėti,1 nes tėvelis nepraleido 
progos atkreipti į tą mano dė
mesį. Taip priėjau netoli eg
lės, stovinčios gale sodo. Kiek 
prisnigusios, nusvirusios šakos, 
apšviestos iš vieno šono pas
kutiniais nusileidžiančios sau
lės spinduliais, sudarė stebėtiną 
vaizdą. Mano nustebusioms a- 
kims rodėsi, brangiausiais ak
menėliais apiberta ir žemčiūgais 
nuklota. Paskutinėms rusviems 
spinduliams krintant, rodos, 
prasivėrė sutamsėjęs dangus ir 
jo 'angoje stovėjo pasakinga 
eglė, o iš viršaus žerianti spiny 
dūliai siuntė palaimą visai žmo
nijai t*ą ' stebėtiną vakarą. >

Nejausdama nei tirpstančio 
sniego batukuose, nei sušalusių 
rankų, vis negalėjau atitrauk
ti užburtų akių nuo to pasa
kingų vaizdo. Išgirdau arti 
žinksnius. Tai buvo tėvelis. Ne-

M

K. LAUCIUS

dų plaukų. To viso 
buvo tokia: netrukus 
va visiškai nupliko.

Simon Balickas' '-'..t
i;AILOR and FURRIER

2305 S. Leavitt St.
Phone Canal 4532

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų' ir Laimingų Naujų 
Metų visiems Draugams ir 

Pažįstamiems •

Charles Tavern

CUSTOM TAILOR

3317 So. Lituanica Avenue

f

3364 S. Halsted St. ,

/■LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ h
Linkiu Visiems Savo y S 

[ ĮJraugams ir Kostumeriams | 

! Anton Belskis | 
i VAISTININKAS I 
i 2422 W. Maręuette Rd. b 
|y ■ i ■ f .B

Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų 
KALĖDŲ ir Laimingų NAUJŲ METŲ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams ir 

vĮLimŠL Pažįstamiems

Jos. ir Prudencija Rachunai
AUDITORIUM TAVERN

3137 S. Halsted St. TeCVictory 6172

' LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS MUSŲ 
LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS

VITOUS DAIRY C0.
Who'lesale and Retail

PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS

1835 So. Loomis St. Tel. Canal 6012
11' •

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

WALTER’S TAVERN
WALTER BOOKNIS, Prop.

1248 W. 59th Street
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Jeigu turite per mažai šeimyninių tradicijų^ savo 
namuose, tai Kalėdos yra geriausias la kas pradėti 
praturtinti savo vaikų gyvenimų. »

-

“Moterų Skyriui” paruošė Nora Gugis

Ar “Gyvenimas su Motina” 
aiba “Gyvenimas su levu” reiš
kia įdomią pasaką tavo vai
kams, ar bespalvį ir šaltą mo
kyklos knygą? Jeigu esate įpuo
lę j nuobodų įkvėpimo stingan- 
čion kasdieninio gyvenimo ei- 
gon, arba jeigu nesi sumanyto
jas- tų linksmesnių valandėlių, 
kurios labai daug reiškia vai
kučių širdims, tai tavo vaikai 
stovi/ dideliam pavojuj užaug i 
su nieku, kaip tiktai bespal
viais, šaltais atsiminimais Savo 
tėvų.

Nėra geresnio laiko kaip Ka
lėdos pradėti pinti namų, ry
šius ir šeimynines trad.cijas, 
kurios pasidaro, kaip poetas 
Lonfellow pasakė, “paslėptos 
sukaktys širdies”. Jos sušvelni
na ir papuošia jaunųjų gyveni
mą. f ,

Medžiaga atsiminimų yra 
plonutė, bet tvirta, ir 'kainuoja 
taip labai mažai.

Pažįstu šeimyną, kuriai na
mų gyvenimo grožio pavydį vi
si kaimynai. Jonuks ir Onutė 
visuomet laukia Kūčių Dienos. 
Kartu su savo tėvu juodu pa
daro savo metinę kelionę išsi
rinkti žaliausią, tiesiaus ą, pil
niausią, žodžiu sakant, pačią 
gražiausią egląitę. Ir jie ieško 
tokios su didžiausiu at idėjimu. 
Tai nebūna koks nors pa'sku’cė- 
tinai atliktas dalykas, bet eks
pedicija, kurioje vaikučių nuo
mones lošia svarbią užduoti 
Eglaitė perkama tik visas nuo
mones išk&uVus.' H*

Jonukui jau sukako vienuo
likti metai, bet jis nepraleistų 
tos ekspedicijos už turtus. Tai 
yra dalis Kalėdų, jo namuose.

Kita tradicija yra “papuoša
lų ekspedicija”. Dvi savaites 
prieš Kalėdas Onyte ir Jonukac 
užlipa į pat xifšulinį kambarį, 
į palėpes suieškoti ir atrišti 
skrynias tų žibančių papuošalų, 
tų kalėdinių figūrų, kurias juo
du taip saugiai sudės to ir ve' 
atraišioja jau nuo tų laikų, ku-

jnučiau, kad šie paminėjimai 
turi tiek daug reikšmės musų 
vaikams. Nežinau, kada pir- 
miaus buvau tąfp* giliai sužavė
ta.”

Bet pažvelgtame kiton sąskai
tos pusėn. Girdėjau daugiau 
negu vieną skundą iš savo pa
žįstamų, kad “tiesiog negaliu 
suprasti Petruko ir Jonukd. Jis 
nori būti visur kitur; bet tik ne 
namie/’

Petruko tėvai yra geri žmo
nės, geri aprūpintojai šeimy
nos,. suprantanti disciplinuoto- 
jai. Bet jie labai neturtingi tra
dicijomis. ’ ' •

Ir kodėl gi Petruk ui nenuei
ti pas savo draugą Antanuką? 
lenais jie laike švenčių daro 
tokius įdomius dalykus. Vėlinių 
vakare jie išpraustų dynlus ir 
padaro liktarnas, jie gaudo 
obuolius ir žaidžia taip gražiai, 
taip lipksmai... x

Taip, atsiminimai prasideda 
su Kalėdoms, bet jie auga per 
visus apskritus metelius, per 
Naujus Metus ir Motinos Die
ną ir gimtadienius ir piknikus 
ir per visas kitas dienas. Kaž
kas teisingai pasakė — “Mes 
galime turėti tiktai vieną eilę 
jaunystės atsiminimų”. Ir mes 
turime rinkti juos k negražiau
sius — pakol galima.

NAUJIENOS, Chicago, III

” Mano Dovana 
Kalėdoms

įimniiuiiftiiiHimtrtiiiinnHiiiimiiii*

Šiądien mano1 protas 
Tarėsi su širdim,, • .» , • , 
Ęą-^t duot Kalėdoms 
Tiems mano gentim?

Broliui, duok jam DRĄSĄ,
Sako mano« širdis, 
Protas šaltai tarė, ‘

4 .'MOKSLĄ duok, duok VILTIS.

Sesei, duok jai LAIMĘ, 
Veido duok GRAŽUMĄ, 
Bet širdis rhan liepė, 
Duhti jai MEILUMĄ.

Tėveliui paduokit
‘ Gerybių GAUSYBĘ, 

Bet širdis jam' geidžia; ' 
SIELOS duot RAMYBĘ.

Mamytei suteiksiu -.T 
Jaunystės . SVAJONES,' ■ 
Ir į jas įpinsiu
Pasaulio MALONES. ■ , t.

Ir nutilo protas,
Suvirpėjo širdis,
Ar tos mano svajos 
Liks tik tuščia viltis?

Mariutė

Z ’ . t
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Kalėdų Dovanos
Rašo Jennię žymontienė
MERIKOJE, kaip

i. yra
kitur, 

įsigyvenęs paprotys 
Kalėdoms pirkti ir difoti dova
nas. šiam papročiui palaikyti 
ir pirkėjams patraukti musų 
krautuvės išpuošiamos kuo gra
žiausia. Kiekvienas sentimėn- 
taš akcentuojama, kad sumink-

cijos
nimų ar įžeidimų bei panieki
nimų. Jeigu mes galime nors 
ir menka dovanėle, nors ir 
trumpam laikui suteikti savo 
draugams bei giminėms malo
numą, tai kodėl gi nepadaryti 
to Kalėdų mętu?

Yra žmonių, kuriems mes

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 

SAVO KOSTUMERIAMS 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

Mr. & Mrs.
A. JOKANTAS

3934 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette 5277

rių nesiekia nei atmintys. Pasigražinimas

......... . ■ ■ > .................................................................

mikliai davė sielą tam šėmam
I Y * $ instrumentui.)/•.
g J&A'd VvMVZj | I Prie staliukų mokinosi trys 
| Rašo R. R-nė f jauniausieji vąikai.’-Prie piano
S ' ’ x sėdėjo vyriausias brolis ir

skambino Kalėdų dainą—“šven
ta Naktis, TylLNaktis.”

Virtuvėlėje smotina siųdama,

Rašo R. R,-nė

jrz KIEKVIENA šventė man
graži, bet Kalėdos gražiau-.

•sios, nes primenu dau4g. linksnių lengvai niūniavo-—lietuvišką' dai- 
ir smagių momentų iš kudikys- ne'lę— “/ "
tės dienų. Kalėdos seniau ir da- galėčiau, paukščio sparnus kad 
bar man ' suteikdavo ir tebe- 
suteikia prakilnius norus, ir 
savotišką jausmą.—-Manau to
dėl, kad esu apsupta vaikų. Ne-‘buvo priverstos stipriai laiky- 
esu priešinga tam jausmui ir ■ tis ant žemės;
nenorėčiau niekad, niekad jo 
nenustoti. ■<

Ar mes priimam 'Kalėdas
(Kristaus gimimo dieną) kai
po tikrą atsitikimą, kaipo le
gendą ar -kaipo idealų filosofiją,

Lėkčiau, ! lėkčiau, kad

turėčiau.” M tisų motinos min
tys ir dainos visada padangė
mis skrajojoj-^nors jos kojos

Dovanų davimas taip yra 
įėjęs į madą, kad žmogus tie
siog jaučią priedermę praleisti 
daugiau ar mažiau pinigų ka^ 
ledinėms .dovanoms ir išreikš
ti tuo bildu4 savo draugiškumo 
sentimentą. Bet kiek iš musų 
tikrai, jaučia tokį sentimentą? 
Ir kiek iš musų atkreipiame 
dėmesį į < klausimą, ką duoti 
savo draugams ir giminėms do
vanų ■— ar musų dovana yra 
tinkama? ar musų dovana yra 
geistina? ar musų dovana bus 
naudinga? .Norint suteikti tik
rai tinkamą savo draugams bei 

jT giminėms do-
r vąną, šie klau-

simai
apsvarstyti

reikia
ir

iki

1 v r , -s . 1

padaryti, bet pažado iki šiol 
neištęsėjome. Yra žmonių, ku- ----------------------- -———----- —
riuos mes savo elgesiu esame 
užgavę; kurie gal dar jaučia | g
padarytą jiems skausmą. Mū
šų keletas žodžių, asmeniškai 
ar nuoširdžiai laišku išreikštų, 
gal tą skausmą sumažintų ar 
panaikintų. Kodėl ir to nepa
daryti Kalėdų metu — tuo lai
ku, kurs pas mus yra skaito
mas “Gerų Norų” ląiku.

Yra žmonių, 
ju su kuriais mes 
S nuolat 
SĮ kame 
S -nuL 
?? kurie 
>» yra 
daugelį metų. Ta- 

neesame parodę jo-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Laimingų 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu visiems savo 

draugams ir pažįstamiems

susitin- 
tai vie

tai kitiir, 
buvo ir

ištikimi

Charles Ūkelis
TAVERN '

3436 S. Lituanica A v
chicago, jll.

“štai, tas Sidabrinis paukšte
lis, kuris buvo naujas tais me 
tais, kuomet tu gavai savo ža
liąjį dviratį’^ Jonukas pramena 
Onutei. Ir “tik nesudattžyk tą 
žvaigždę, kuri būtinai turi bū
ti pačioj viišunėje eglaitės’, 
Onutė perspėja savo broliuką 
Abudu gerai žino, kad nebūtų 
Kalėdų be tos sp^cialės žvaigž
dės eglaitės pačioje viršūnėje.' š‘ 
žvaigždė juk yra. šeimos tradi
cija, kuri kainavo tiktai dvide
šimts centų, liet kokiūs atsimi
nimus ji neša metai nuo metų.

Ar namų tradicijos reiškia 
ką nors vaiko gyvenime? Žino
tumėt kieg jos gali reikšti, jei
gu būtumėt girdėję mano kai-

> mynę pasakojant man, kaip jos 
maža dukrelė kartą pareiškė 
svarbų nutarimą. Ši mergaitė 
atsisakė nuo ypatingai patrau
kiamų atostogų 3u draugais, 
vien tik dėl to, kad būti namie 
savo Tėvo gimtadienį ir Vėlinių 
vakaTe.

“žinai,” sako mano kaimynė, 
kurios akyse pasirodė ašaros, 
“mes visuomet atkreipiame spe- 
cialės domės į vaikus švenčių 
laiku ir šiaip ypatinguose atsi
tikimuose, bet niekuomet nenu- r‘4

Kad būti daugiausia viliojan
čia laike švenčių, visuomet at
simink, pirmiausii savo odą 
gryniausiai niNalyk ir “mai
tink” geru kremu, taip kad ji 
jutų minkšta ir švelni, žino- 
kitė, kad pasekmingas varto
jimas pudros ir kitų pasigra- 
žinimų priklauso nuo jūsų 
odos stovio.

Aišku, kad reikia naudoti 
gerą kremą, kaipo pamatą pa-, 
sigraŽinimo, ir kad tas taip va
dinamas “make-up” ilginus lai
kytųsi ir atrodytų kuonatura- 
iiškiausias. '

šviesplaukės, su4 melsvoms 
arba pilkoms akims, turi var
poti melsvą “eyeshadovv”, švie
sų ružą veidui ir . lupoms ir 
privalo truputi patamsinti ant
akius su rudu paišeliu.
. Juodbruvės, su rudoms arba 
šiaip tamsioms akims, varto
kite rudą arba violetinį “eye- 
shadow”, vidutinį (raspberryj 
rt.4žą veidui ir lupoms, juodą 
paišelį antakiams.

Ruzas ant veido turi būti 
taip 'lengvai uždėtas, kad su
silietų su žmogaus natūralia 
spalva, niekuomet ne kaipo ap
vali žymė, kuri aiškiai puola 
kiekvieno akysna. Dėl ’ geriau
sių rezultatų, reikia vartoti 
tam tikrą pudros šepetuką, su 
kuriuom galima suderinti pud- 

ir gauti natūralią išvaizdą.

skirtumo hera, idėja žmogaus 
sielos nuraminimui reikalinga.•

Šiandieninis mechaniškas ir 
skeptiškas amžius, yra atsižy
mėjęs kaipo šaltai protaujantis 
amžius, pilnas idejtj ir naujų 
išradimų. Taipgi atsižymėjęs 
kaipo pilnas neramumo ir ne
patenkinimo. žmonės ko tai 
ieško, sieką, nori bet neranda. 
Gal pasaulyje vilties stoka.

(Sekantis tikras vaizdelis yra 
ištrauka iš vienos šeimynos gy
venimo.)

Kalėdos, 1913 metais buvo 
labai šaltos. Gal tik rodėsi la
bai šaltas, nes musų , pečiuje 
mažai anglių buvo—Tai buvo 
Kūčių vakaras, bet nesinori va
dinti KuČiomis to vakaro, nęs 
kitais laikais Kučioms ant mup- 
sų stalo būdavo įvairių valgių.. 
Bet šiais metais, , musų stalas, 
kaip ir musų pečius, buvo tuš
čias.—Tik laimė kad musų šir
dys buvo pilnos vilties ir norų<

Musų maži keturi kambarė
liai taipgi buVo pilni, nes* mes 
buvom penki vaikai, , šešta— 
motina. \ / i

šiose paprastose aplinkybėse 
labai nepaprastąs ūpas vieš- 

pątavoč Visi buvo linksmi ir pa
tenkinti. Kertelėj maža eglaį-j 
te, gražiai papuošta naminiai 
žibučiais. Apie kambarius buvo 
knygos, rašomieji staliukai Ir 
piano. Nors tai buvo senas pįrj 
anas, ir dovanotas, bet jis ge
rai skambėjo—(Brolio pirštą!

Ilgas laikas prabėgo nuogto 
Kalėdų vakaro. Mes visi labai 
toli nuskridom, it paukščių 
sparnais, bet—vaizdelis taip 
aiškus, lyg įvykęs šiandien. 
Brolio “šventa naktis, Tyli nak-

Kai kurie žmonės vilkina 
pat paskutines dienos, ir tuo
met, dčh trumpo* laiko,, perka 
kas papuola arba ką , pardavė
ja įsiūlo, dažniausiai priduoda
mi ypatingos reikšmės bran
gesniam daiktui. Bet ar tokia 
dovana teikia geriausią malo
numą tiems, ' kuriems mes no
rime parodyti savo gerą širdį 
— mes kdi kada užmirštame 
apsvarstyti. Kai kada mes ne- 
pamąstome, ar ta dovana, ku
ri yra brangiausia^ ištikro yra 
geriausia. Ar ta, kuri gražiai 
supakt^ba ? /( Ar " tilt 
ta vadinasi dovana, 
kuri yra perkama rMTT 
krautuvėje? uĘį

Man rodosi, gali būti ir 
tokių dovanų. ' .

Kai kurie žmonės mano, kad 
iš viso nėra reikalo Kalėdų do
vanų duoti. Aš nenorėčiau su 
ta nuomone sutikti/ Dėl gyve
nimo aplinkybių, nežiūrint kaip 
malonios jos atrodytų, 'kiek
vienam žmogui tenka daug 
sunkių valandų pakelti, tai dėl

ki-

t’is”—jo motinos “Lėkčiau, lėk- žiaurių elgesių kitų žmonių, tai 
čiau kad galėčiau” tebeskamba dėl socialio ir politinio gy.ve- 
mano ausyse/' ' ' ' nimo, tai dėl biznio kompeti-

FOR FIKST CLASS BEAUTY W0RK 
VISIT ' ; ■

AMERICAN BEAUTY SHOPPE j
' J 1/V r . » M

Clara J. Paskewicz, Prop. ( į
1652 W. 47th Street .. Blvd. 1463 i 

. Kalėdų Sveikinimai visiems musų kostųmeriams

Aprūpins jus su kiekviena aukščiausios rųšics 
kepykloj prekių įvairenybe \ ,

; Užsakųmai priimti telefonu >skubiai išpildomi 
ir pristatomi \ j

JI LĖK S BAKER Y ;
KKEiims HEPUBLic M«s 5404 s. Kedzie Avė. ’

Linkime Linksmų Kaįėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Kostųmeriams ir Draugams <

JUHA’S RESTAURANT
JULIA POCIUS, Sav; '

4656 S. Western Avė Tel Lafayette 2879

i|N 4 
mums per 
čiau mrs 
kio įve.'/iinimo jų gerumui. Ka
lėdos yra tinkamas laikas ir 
tokiam įvertinimui parodyti.

Tad, gal reikėtų stengtis 
šias Kalėdas padaryti tokias, ■ 
kokių praeityje neplanavome) 
— tikrai žmoniškas (human),! 
artimo atjautimo Kalėdas.

Lai musų linkėjimai 
tikri, o ne paviršutiniai.

Linksmų Kalėdų 1

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų visiems Draugams ir 

Pažįstamiems

būna
Bridgepo^t Tavern

ANTON CHURAS, Sav.

NaujienųGEfiH 
•o* b 
•irkiniy

< rauti iv e*
< -»■'d

<■♦>1 k a lai s 
k o Tina

vkaiU tx> | 
praši ’tn 

e»t> i Ūla I *
Akdlllh.

| 3253 S. Halsted St. R
i Tel. Victory 8684 ' S

S CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose

gt Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems Musų 
į Pacientams, Draugams ir Pažįstamiems Velija

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

4204 Archer Avė Tel. Lafayette 3122

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
. VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

IR DRAUGAMS LINKI

N. ABARAVICZ
GROSERNE IR BUCERNE

4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340
CHICAGO, ILLINOIS

Lihkime Linksnių Kalėdų ir Uaimingų Naujų Melų 
Visiems Musų Draugams, Koslumetiams ir 

Pažįstamiems
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Sužeistos Širdys
. VAIZDELIS Iš OKUPUOTOS LIETUVOS 

- ----------- - : 
Rašo Stasė G.

juoko, smagumo. O vargšai E Ilgai netrukus, juodasis Don 
Tie nelaimingi tamsunėliai! Tie Žuanas jau naują gražuolę tiA 
pasigailėjimo .verti gyvi/sėtvė- rėjo. Vandutė greitai išėjo iš 

lenkiasi, ant kelių atminties. Lil^o tik šalti? atši- 
Prieš kiin. minimai, jaunos mergaitės iš-

Tub

IENA, baigiasi ir vakaras meilę... gyvenimą... visai pa
artąja. O pūga! šėlsta, veikė nekaltą mergaitės širdį, 

dūksta visą didžiulį miestą ap- Pasako, kad ją labai mylįs ir 
dengusi baltais sniego kalnais. Į kaip tik Vandutė baigs gim- 

’ Niekur nė gyvo sutvėrimėlio 
nesimato, visi užsidarę laukia 
gal prasiblaivys. Gal! Juk šian
dien, Kalėdų Vakaras! Links
mybės vakaras! Tik žiaurusis 
vėjas nieko nejaučia, be pasi
gailėjimo daužo viską, kas jaųi 
papuola. Namų stogai laksto 
aukštyn, tai vėl žemyn. Stiklų 
langai braška, didžių ir mažes
nių medžių viršūnės linksta. 
Ot, rodos, viskas susimaišys su 
žeme ir žlugs.

Senas vaistininkas kažko ne
patenkintas. Karts nuo karto 
pasižiūri per langą, 
francuziško stiliaus 
barzdelę, nusibosti ir 
to knygą. Nė mylinti 
ką elgetos neatėjo atsiimti’ Ka
lėdų dovanų. Vėjas taip dau
žo, taip drasko langus, lyg kaž
ką baisaus pranašaudamas.

Vaistininko Er. šeima susi
dėjo iš jo paties, žmonos ir 
vienturtės dukrelės Vandutės. 
Tai buvo graži, pavyzdinga,, vi
sų mylima ir gerbiama šeima. 
Daug gelbėjo / neturtingiems 
lietuviams studentams baigti 
aukštąjį mokslą, ir šiaip varg
šams. Jeigu pasitaikydavo, kad 
vargšas neturėdavo kuo sumo
kėtu už gyduoles, tai gerasis 
vaistininkas veltui duodavo, 
liepdamas užmiršti apie mokes
tį.

paglosto 
apkirptą 

vėl skai- 
vaistinin-

Vandutė buvo labai gabi, la
bai graži ir gana dievuotą jner- 
gaitė. Skaisti kaip saldutė, ža
vinga kaip ką tik užtekanti 
vakarinė žvaigždutė, kuri visus 
vilioja į kokį tai nežinomą, pa
sakišką svajonių pasaulį kur 
nėra nė vargų, nė ašarų, vien 
tik laimė žydi. Gimnaziste bū
dama, susipažino su kun. Me<- 
čislovu, kuris tankiai lankyda
vo .jų namus, kviesdavo Van
dutę pas save arbatai, pirkda
vo jai brangias dovanas ir t.t.

Vieną gražų žiemos vakarą, 
kada jau sniegas tirpo, baigė 
savo dienas, ir kada turėjo pa
sirodyti linksmutis pavasaris, 
sučiulbėti lakštingala, vienoj iš 

s gražiausių miesto salių buvo 
gimnazijos spektaklis. Vaidino 
“Božes”. Vandutės kūrinys. 
Ji vaidino vyriausią rožę ir pui
kiai sulošė. Gavo labai daug 
gėlių, iš kurių vienas glėbis 
buvo nuo kun. Mečislovo su 
užrašu: “Ir tu taip skaisti ir 
graži kaip ta gėlelė! Tau tik 
žavėti ir vilioti širdis, kurios 
trokšta tą gražią, vos tik pra
žydusią gėlelę nuskinti ir gro
žėtis. ..”

Po spektakliui prasidėjo Van
dutės romansas su kun. Me
čislovu. Jo gražus žodžiai apie

naziją, tai jisai mes kunigo su
toną-ir vesis. Eis gyventi į sa
vo turtingai įrengtą dvarą, ku- 
rį paveldėjo mirus tėvams, kai
po vienturtis sūnūs, o ji bus 
artistė. Jauna Vandutės siela, 
jautri širdis suplasnojo džiaug
smu. Svajojo kaip bus lairtrin- 
ga su žmogumi, kurį pagilo 
pirmutine meile; kuris, paga
lios, taps jos teisėtu vyru; kaip 
jų laimei visi užvydės ir nieks 
nepajėgi įtarti. Svajonėse pa
skendusi nepasijuto, kaip mei
lė ėjo vis .tolyn ir tolyn... 
Nors kun. Mečislovas ją labai 
mėgo, bet šalę jos turėjo dar 
gražuolę kitą, tręčią, ketvirtą. 
Jas visas vienoda meile mylė
jo, vienodus komplimentus sa
kydavo ir vienoduš' meilės laiš
kus rašydavo visoms.*

Mečislovas, gimnazijos
sulenkėjusių, tur-

buvo rasti kos- 
rųšies, perukų.
jo garderobos 

keistas ir ypa-

Kun.
kapelionas, 
tingų dvarininkų šeimos. Pildy
damas savo labai dievotos mo
tinos norą, baigė kunigystę. Jo 
linksmas gyvas būdas, graži 
išvaizda jam ką kitą leme. Ji
sai pats žinojo, kad kunigo 
sutoną nors dėvi, bftt veidmai
niauja, biauriai veidmainiauja. 
Vadindavo jį “juodasis Don 
žuanas”. Su nieki? nesiskaity- 
davo. Mėgdavo visokius išėji
mus, labai gražiai šokdavo su 
panelėmis, žiemoš metu čiuži
nėdavo persirengęs civiliai. 
Puikiai ant arklių jodinėdavo. 
Pas jį galima 
tiumų visokios 
Vienu žodžiu, 
rinkinys buvo 
tingas.

Bet jo vienintelis troškimas 
jo buvo patenkinti savo nesu
valdomus jausmus. To taško ji
sai laikėsi ir jam labai sekda
vosi. Motinos, kurios turėdavo 
gražias dukreles, bijodavo jo 
kaip maro. Kur tik juodasis 
Don Žuanas pasisukdavo, auka 
krisdavo kaip nuo epidemijos.

Koplytėlė. Joje turtinga go
tiško stiliaus gražiais braiži
niais papuošta klausykla kur 
kun. Mečislovas, kada jam pa
tinka, klauso išpažinties, o ki
ta akia merkia į gimnazistes, 
kurios t kiekvieną sekmadienį 
sueina išklausyti mišių. Toks 
gimnazijos parėdymas, žavin
gai gražios akys vartydavosi, 
tarsi ryte rydamos kiekvieną 
gimnazisčių pasijudinimą.

Kada laiko mišias, tai vėl 
visą pulką garbintojų sutrau
kia aplink save. Vienai mer
kia, kitai šypteli ir taip vaidi
nimas eina. Vieni tokį vaidi
nimą skaito menkniekiu, 'kiti 
piktinasi, dar* kiti turi gardaus

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams!

Halsted Exchange 
National Bank^Chicago

HALSTED STREET ir 19th PLACE

FEDERAL RESERVE SYSTEM
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION V

rimai.». J 
prieš jį klaupia 
Dori žuaną!

Vandutė jau taip toli mrėjo...'tarpu Vandutė visai ką kitą 
įsimylėjo, taip jo gražus jautė. Kan'k nosi ir nyko netu- 

žodžiai paveikė, kad bė jo gyr rėdama spėkų save suvaldyti, 
venti nebuvo galimybės. Gra^-j Vyras šusirupino. Norėjo 
žios melsvos Vandutės akys vi- (atiduoti sanatorijpn, bet s tovai 
sad ko tai ieškodavo, laukda- (nesiliko įr laikė r pas save. Ne- 
yo. -. Kukli gimnazistiška suk- trukus susilaukė sūnaus, ku- 
nelė, gelsvos kasos, nepapras- riam davė vardą Mečislovas, 
tai viliojančios gražuolės tipas. Pati nors sumenkus, išblyškus, 
Liuošlaikiais mėgdavo Vandįi-| atrodė kąip išdžiuvusi radasto 
te lipdyti iš karštos kvietines šakutė, kuri niekada jau ne- 
duonos visokius paukščius, var- prigis. Bet jos širdyje, vistiek, 
les ir tt. niekur nesimokinus. degė karšta meilė kun. Mečis- 
Taip puikiai nulipdydavo, pas- Joviri ir ji' galėjo’ užgęst tik su 
kiri nutepdavo spalvuotai, kati ja pačia/kada nors greitu lai- 
sunku būdavo atskirti nuo tik- ku. Vandutė kentėjo, baisiai 
rųjų. Gimnazijos perdėtinei niir kentėjo. Jos gyvenimas buvo 
lipdė biustą, - o kun. Mečislo- suiręs,/nugrimzdęs kur tai gi - 
vui Angelą su trimitu. Atrodėt liai bedugnėn, 
kaip brangiausio marmuro sto 
vylps. Gavo iš gimnazijos pagy

| blyškęs sunykęs veidas.

Vandutė kentėjo, baisiai

Moterys, Jsigykit 
Gražy Sidabrinį 
Sėta

Dabar kiek viena moteris,Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NauJ.nas, gali įsigy
ti gražų .sidabrinę setą dėj šešių 
arba astuonių asmenų už 6 ku
ponus ir. mažą primokėjimą.' Si
dabras yra pagamintas geriau
sios ir garsiausios RODGERS 
tirmds. Atld Jai perskaitykit 

‘apgarsinimą, ’Jcųriš kasdien tel
pa Nau jienose.. N.

... .i-**.,,-----—..... .........

Sveikinu su Šventomis Kalėdomis ir Naujais 
Melais kiekvieną savo klientą ir. visus lietuvius, 
linkėdamas, kad musų visų ateitis butų daugiau 
pasekmingesnė ir naudingesnė musų tautai, kad 
niekas neišdrįstų įžeisti musų tautą ir paniekinti 
musų tautiečius gyvenančius Amerikoje.

. -r . r‘ ' •.

Mažasis Mečislovas puikiai 
augo. Daug laimės jaunai mo- 

rimo lakštą. Kas tik tą darbą tinai užaugęs padėjo. Bet mo- 
matė. nieks nenuspėjo, kad tai tina/.. kažko kito ieškojo. Bet 

jai nebuvo lemta tąi rasti. Už 
’ Į lybiai metų nuo tos audringos

Kalėdų nakties, kun. Mečislo
vas buvo rastas negyvas. Vie
ni sakė, kad jis pats pasidarė 
sau > galą, kiti sakė, kad buvo 
svetima ranka nužudytas.

Savo skambančia 
daina, 
savo meilės 
šypsena 
paviliojau aš tave...

Akių degančiais1 
žvilgsniais, 
meilės jausmo 
sukūriais 
sužavėjau aš tave.

Ritmais, rymais, 
apipyniau, 
tavo žiedą 
nusiskyniau... 
ir džiaugiuosi! Aš

viliodama tolyn,- ,■ i rr v skrendu

LINKSMŲ KALĖDŲ | 
ir Laimingų . S 

NAUJŲ MĘŲ . | 
Litikiu visiems (lraugams 

ir pacijėnlams

Dr. V. A. Šimkus

3343 S. Halsted St.

m Tol. Boulevard 1401
į ■ v '■ $ ' ■ S

t : , 1

Vakaras. Aukštai, aukštai m 
debesyse, jau turėjo pasirody- | 
ti skaištusis mėnulis, nušvies-,^ 
damas žemės horizontą. O ten... m 
žemai... puošniuos namuos, jau-l^ 
kiam kambarėlyje, ilgėjosi 7ir J 
kentė jauna, nelaiminga moti-^ 
na, giliai įsmeigus liūdnas akis | 
į mažojo Mečislovo melsvais 
šilkais papuoštą lopšelį. Maža- & 
sis Mečislovas tada saldžiai S 
miegojo. Jo nekaltas veidas §

links-šypsojosi j jauną, nelaimingą
[ma!

Ir 
aš 
aukštyn, aukštyn 
lygu šelsanti audra..

Jei manęs 
tu nebijai, 
neapkirpti 
tau sparnai, 
eikš, pasieksime žvaigždes!

Ką? Atlieki?
Tu bijai?
Ar nugązdino 
vargai?

Tai keliauki pažemės’... 
Kas laisvu 
negali būti 
ir padangėmis 
klajoti... 
mano siela nemylės!

Tyrų Duktė—Buivydaitė.

neprofešionalo dailininko kūri
nys, o tik jaunos, jaunutės

motiną ir tarsi klauste jos klau
sė: “Mamyte! Kodėl taip nu
liūdus!” Vandutė stipriai ap
kabino savo malžą »sūnelį, kar
štai pabučiavo Jr tarė: “Jisai! 
Mano j auilas/dienas sumynė, 
supurvino klastinga ' meile1! Ir 
dabar dar matau jį besišypso- 
jantį iš mano nelaimės, lygiai 
taip, kaip šypsojosi jis anuo
met. Bet... jisai jau mirė! Vai
keli! Mirk ir tu!” Ir griebė 
mažą Mečislovą už kakliuko, 
giliai suleidus išdžiuvusias ran
kas, neseniai dar buvusias la
bai gražias. Ir... Užgeso pasku
tine gyvenimo styga mažojo 
Mečislovo.

Gydytojo patarimu Vandute’ 
tuojaus atidavė į beprotnamį, 
o mažą Mečislovą palaidojo ša
lę kun. Mečislovo kapo. Tai 
buvo erdvi vieta >sU gražiais 
žolynais, su keliolika kapų. Va
dinosi, “nešventinti kapai”... 
Vandutės tėveliai pastatė gra
žų, didelį, balto murmuro pa
minklą, vaizduojantį jauną ver- _ - i ■ ' ■ • - . v • ■

žavingos mergaitės darbas iš kiahčią mergaitę, su užrašu: 
šiltos duonelės. Lietuviai sti?- “šis kapas supiltas to... kuris 
dentai prašydavo ką nors nu- negarbingai pražudė save ir 
lipdyti atminčiai. Vandutė mie-'dvi neseniai pražydusias jaunas 
lai prašymą patenkindavo. Vi-.sielas. Pasigailėkit jo, žmones!” 
si, kas tik ją pažinojo, prana-l Beprotnamio namai liūdnai 
šavo didelę, garbingą ' ateitį. ■ šypsojosi. Ko? Juk tai bejaus- 
Dievino. Ir tik apie jos gabu- mis kuinas! Tenais be jausmo 
mus kalbėjo. Bet, deja, .. .nieks! kalinami dar gyvi, jauni ir se.- 
nemanė, kad tokia dieviškai ni, turtingi ir vargšai,, turinti 
žavinga žvaigždutė, kuri vi- žmogaus išvaizdą. Koks skau-' 
siems spindėjo, greitai užgęs...|dus likimas! Vandutė jau nie- 
Skersai jos laimės kelią perbė
go, kaip maras, juodasis Don 
Žuanas, be pasigailėjimo pa
skynę vos tik pražydusią gė
lę, sutrempė, ir...

Tėvai xlyg kažką nujautė. 
Susirūpino ' Vandtttės likimu, 
pradėjo piršliauti jauną gydy-

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ g 
KALĖDŲ LINKIME VISIĖMS g 

SAVO KOSTUMERIAMS g 
, RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS g 

| Wm. Baite Shop I 
•. v B

pėjo. Jos išdžiuvęs siliuetas 
slankiojo beprotnamio kame
roj, lyg jieškodamas vietos 
greičiau pasislėpei... Tik žmo
nes, geriejie žmones! Jie tan
kiai prisimena sužeistas širdis.

ADV. CHARLES P. KAL

| Linksmų Žiemos
B ŠVENČIŲ
| KALĖDŲ
* Linkime Visiems 
l’Savo Kostumeriams
S ir Draugams

M. BIAGO
CALIFORNIA INN

4358 S. California Av.
CHICAGO, ILL. |

& »

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ S 
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS f

SAVO KOSTUMERIAMS, J 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS S 

Juozapas Ažukas I
| 3303 S. Lituanįca Av. |
« Boutevard 3450 !
53 1797 •
$ CHICAGO, ILL. g

1

Linkiu Linksmų
Šventų Kalėdų .

Laimingu 
NAUJŲ METŲ

Visiems sdvo draugams, 
, pažįstamiems ir 

kostumeriams.
Taipgį ačiū visiems, kurie 
rėmėt mane per 23 metus 

šiame užeigos name ir ' 
restgurane.

Gėrimų biznį ir namą par
daviau. Dabar tik palikau 
prie paminklų išdirbystes.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ NUO

PAUL DAMBRAUCKAS •
BUČERNĖ IR GROSERNP.

858 W. 33rd St. Tel. Boulevard 9437

W LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS
W MUSŲ KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS ir PAŽITAMIEMS VELIJA

g A. F. CZESNA BATHS
y 1657 West 45th St, kampiis S. Paulina St.

Telefonas BOULEVARD 4552

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

MR. ir MRS. NAVICKAS ir SŪNŪS
1361 S. Union Avė., N. E. kampas 14th St.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

Joseph’s Dry Goods Store
JOSEPH PIKELIS, Prop.

3344 So. Halsted Street
' s CHICAGO,s ILL.

LINKSMŲ ŽI EMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS | 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! į

Monarch Wine and Liąuor Store
J. GAUBAS, Sav. ž

3529 So. Halsted St.v

go. Tik visa nelaimė,' tas juo
dasis Don žuanas vis kelią pa
stodavo. Bet, galų gale, tėvų 
verčiama, prieš savo norą iš
tekėjo. Bet, mylėti savo vyra 
ji negalėjo. Nes širdis ir jaus
mai -tik kun. Mečislovo ieškojo. 
Nors stengėsi viską pamiršti, 
kovojo, bet... kovojo i v dyko. 
Labai nyko.

4353 S. Mozart St
CHICAGO, ILL.

MRS.ANNA .
BITINAS

3958 W. lllth Street 
Tel. Baverly 0005 

Skersai $v. Karimiero 
kapinių.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Draugams ir Kostumeriams Velija

ALEX ir ONA ŠTORMAI
TAVERNOS IR VIEŠBUČIO Savininkai

2462 Blue Island Avė Tel. Canal 4850
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Meno kalba yra suprantama visame pasaulyje.
—Haydn

Ukrainų “spalvotos skulptu- 
, ros genijus”.
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Girdėjau varpus Kalėdų die AUDINIŲ suorganizuotą chorą. 
Jau daugiau metų, kaip šį cho
rą vadovauti apsiėmė musų nu
sipelnęs chorvedys N. MARTI- 
NONIS. Iki šiol dirbęs užsida
ręs dabar šis choras pirmą kart 
viešai pasirodė; išsyk parodęs 
jau visai gražų lygi: išlyginta 
skambesį, gryną intonaciją, 
skambius balsus; čia nudirbtas 
nemažas darbas. Koncerte buvo 
atlikta’ eilė vidutinio sunkumo 
lietuviškų ir pora latviškų dai
nelių. Toks choras tai GRA
ŽAUS KULTŪRINIO DARBO 
PRADŽIA. Tikėkimės, kad kitos 
musų pramonės šioje srityje pa
seks Kauno Audinius. Įtraukus 
plačius darbininkų sluoksnius į 
musų chorų kultūros darbą bus 
daug laimėta musų dainai. Kol 
kas Kaunas jau laimėjo naują 
gerą, chorą, galintį pasirodyti 
kitų laik. sostinės chorų tarpe.

Koncerto visa programa buvo 
rimta tinkanti savistoviam kon
certui; gaila, kad baliui susi
rinkusi publika nevisur išlaikė 
prideramą rimtumą. Programos 
pačioje pradžioje užgirdome ra
diofono trio: V. Motiekaitį, K. 
Engertą ir B. Dvarioną, kurie 
pagrojo Čaikovskio trio smuikui 
fortepijonui ir violončelei. Vie
ton susirgusioš E. iMartinonie- 
nes koncertą savo dalyvavimu 
pagerbė musų operos solistė V. 
Grigaitienė, puikiai padainavusi 
keletą J. Gruodžio, N. Martino- 
nio ir kit. dainų.

Paduodu šią žinią, ištisai, ka
dangi ji yra gana įdomi Ahie- 
rikos lietuviams, kurie tverė ir 
dalyvavo ' panašiuose choruose 
Amerikoje daug, daug metų at
gal.

[noj, 
Jų senos, malonios giesmės 

[skambėjo, 
Ir liūdnai Ir saldžiai rodės jie 

žodžiais kartojo— 
Apie ramumą ant žemės ir 

[gerą valią žmonėms... ” 
—Longfellow
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KALĖDOS daugiau už visas 
kitas. šventes yra namų šven
tės. Net ir tie, kurie1 yra kažkur 
toli nuo šešėlių savo vartelių, 
pasijunta grįžtą dvasioje, kad 
galėtų prisidėti prie mylimųjų, 
kurie dar yra namie, ir prie 
tų, kurių atsįminimai yra bran
gus ... šiame linksmam namų 
festivale.

KALĖDOS yra visų pirmiau
sia meilėj puota jos aukščiau
sioj formoj.

KALĖDOS apreiškia slaptingą 
jėgą žmonių širdyse. Toji jė
ga iš viso pasaulio suartina 
tuos, kurie dvasioje myli mus.

Dėl to, kad KALĖDOS yra 
šventės, kurios suriša mus toje 
harmonijoje tad yra priežastis, 
dėl kurios muzika pasidarė da
lis šių apeigų. Ar tai ji bus 
formoje dainos tų su raudonais 
veidukais Kalėdų giesmininkų, 
ar skambučiai rogučių per triuš- 
kantį sniegą bėgant; choralai 
džiaugsmingo juoko ir šauks
mo iš mažučiukų vaikučių prie 
eglaitės susirinkusių, ar galin
gųjų vargonų garsai, ir virš vis
ko—varpai—tie napaliaujami 
varpai, vis tai yra SIMFONIJA 
KALĖDŲ: diena, kuri daugiau 
negu visos kitos, yra viso me
to linksmiausia tiems, kurie 
trokšta ir linki “ramumo ant 
žemės—geros valios visiems.”

Lai KALĖDOS gyvena ne 
vien tik šiandien bet ir kas 
dieną visų Muzikos žinių skai
tytojų širdyse, su visuomet iš- 
augštinta muzika, kuri ateina 
iŠ prakilnesnių, malonesnių min
čių.

Tuo pačiu la'ku Latvijos dar
bo žmonių choras, susidedąs iš 
per 80 dainininkų, pasekmingai 
koncertavo Valstybės 
Kaune, lapkričio 20 d.'

Teatre,
K.

—NORA GUGIENĖ
Muzikos žinių Vedėja

KAUNO AUDINIŲ ĮMO
NIŲ DARBININKŲ CHO
RAS—70 DAINININKŲ 
PASIŽYMĖJO SAVO 
PIRMAM KONCERTE

Apie neseniai įvykusį “Kau
no Audinių” įmonių darbininkų 
choro pirmą koncertą, Lietuvos 
Aido oficialis muzikos kritikas, 
VI. Jakubėnas, rašo taip:

Muzikos menas gali tikrai gy
vuoti tik tada, jei jis neapsiri
boja siauru specialistų būreliu, 
bet pasklinda plačiau visuome
nėje. Ypač gi paskatindamas 
tikras kontaktas tarp meninin
ko ir publikos, jei patys klausy
tojai bent kuo AKTYVIAI gali 
dalyvauti muzikos mene. Vad. 
NAMŲ MUZIKOS sritis dabar 
susiaurėjo, vieton pats groti, 
mėgėjas pasuka radiją. Ta^au 
ir dabar lieka viena sritis, kur 
kiekvienas pats gali dalyvauti 
meno kūrime — tai CHORINIS 
DAINAVIMAS.

Malonų konstatuoti, kad į mu
sų sparčiai bekylančios chorų 
kultūros ratą vis labiau. įtrau
kiami musų DARBININKŲ 
SLUOKSNIAI. Per paskutinius 
keletą metų gražiai pasirodė 
DARBO RŪMŲ CHORAS A. 
Makačino vadovybėje. Vakar gi 
Ateitininkų . salėje užgirdome
pirmą privačios įmonės KAUNO blika’ sustojo ir kėlė dideles o-

MIRĖ PIRMASIS 
DON JOSE

Francuzų tenoras, Lherie (ku
ris sukūrė Don Jose rolę pašau-’ 
line j premjeroj Bizet operos 
“Carmen”, Paryžiaus Opera 
Comiąue, 1875 metais, kovo 3 
d.), šiomis dienomis mirė Euro
poje. Jis buvo pasitraukęs .iš 
scenos jau per 40 metų su vir
šum.

“MECHANIŠKO AMŽIAUS VAIKAI”
Muraline dekoracija, WPA menininkų kūrinys, vaiz- 

duoja žaidžiančius vaikus, businčius mechanikus, inži
nierius ir Vaizde matosi kaip vaikai žaidžia su aero
planais, laivais, automobiliais, traukiniais, o mergaites 
—su lėlėmis, rašomąja-mašinėle, etc. Si puiki šešių fi
gūrų kompozicija, yra padėta Chicagos Wentivorth mo- 
kyklos knygyne, 70-ta ir Sangamon gat.\ v

Kalėdų eglaitę
• 1 • '

Gražiai aprėdyta, maloniai tu1 švieti.
Nors kartą našlaičius paguodi . . .
Su šviesa jausminga kiekvieną tu kvieti
Ir saldų ramumą krūtinei priduodi.

Tiktai . . . Jie. nemoka daT jausti—suprasti 
Ir reikšmę kitokią jie tau dar priduoda:— 
Aukštai dar jie tikis ramumą atrasti 
Už vargus, nelaimes, gyvenimą juodą . . .

J < - • i. .. . ''

Eglaite! Ak veski jų protą ir sielą! w
Tiesos kibirkštėlę krūtinėj gaivink! .
Parodyk jiems1 gyvenimą čielą —
Keliais laimingesnės gadynėj vadinki.

y

Įkvėpk jiems, eglaite, įdėją brolybės,
Kad spaudžiančius pančius išvien nutrauktų;
Kad žemę papuoštų su gėlėms, dorybės—
Ir daug laimingesnių Kalėdų sulauktų!1'

—Klevelis.

čepukas

Ir Vėl Kalėdos
Ir vėl Kalėdos jau .čia, 
Eglaitės sužiba nakčia.

Languose vainikus kabina.

Tai ženklas, kad yra mergina.
Krautuvės puošniai pasirėdę,
Pirkėjai tik akis įbedę:

Kas pirkti? Kam pirkti, rei-
[kėj ?

NESENIAI BUVO IŠ
JUOKTAS DABAR VĖL 
GERBIAMAS Už JO 
MUZIKA
Iš Europos ateina žinių, kad 

Dmitri Shostakovich, rusų kom
pozitorius, kurio kuriniai yra 
gana gerai žinomi Amerikoje, 
pradeda vėl įgyti pripažinhno ir 
savo gimtoj šalyje — Rusijoje. 
Iki pavasario praeitų metų Sho
stakovich buvo garbinamas Ru
sijoje kaip genijus, ir jo kuri
niai dažnai pildomi.

Bet be jokio įspėjimo jo ba
letas “Limpid Stream” buvo 
prašalintas iš Bolshoi teatro, ir 
jo opera “Lady Macbeth” ap
šaukta patį atidarymo vakarą 
teatre, kuris išleido didelę su
mą pinigų prirengimui šio spek
taklio. Shostakovich buvo de- 
nunciajuotas spaudoje.

Tačiau jis nenusimmė ir ne
paliovė dirbęs. Ir štai praeitą 
savaitę Leningrado Filharmoni
jos Orkestras išpildė premjerą 
jo naujo kurinio — Penkta Sim
fonija. Muzikai užsibaigus, pu-

Per radi'o, kaip pašėlę rėki-a’, 
Kad jų pigi ir gera prekė,

Tik eijtit j jųjų krautuves. 
Gatvėmis bėgioja visi, 
Grumiasi nežiūrint kur- esi.

Ir seni‘ir jauni lygiomis, 

Visi bėgioja risčiomis.

Tai laukia' Kalėdų visi, 
Seni jauni ir maži.

Sukeltas ūpas banguoja.

vacijas kompozitoriui Shos.tako- 
vich.

K. čepukas

Triukšmas, klegesys gatvėje, 
Senelis prie tilto sėdėjo.

Kepurę rankoje laikė,
Kiek centų įkrinta — skaitė. 

Išblyškęs; sušalęs drebėjo, 
Praeivis į jį prakalbėjo.

“Seneli? Sušalti galėsi?
Jei ilgiau tu čia sėdėsi.”

“O, gerbiamasis pone: 
ši vieta man yra maloni -r—

Tai mano jaunystės prįsimi- 
[nimas

Ir gal — senatvės užbaigi- 
K v [mas.” 

“Kaip į šią vietą patekai? 
Kodėl, seneli, taip sakai?

Kad prie š’o tilto tau smagu?
Juk mažai tu beturi jėgų”. 

“Šis tiltas mano statybos, 
Trisdešimt metų padarytas.

Aš tada buvau inžinierius 
šio pastato praVadierius”.

PIRMAS PROFESIONA- 
LIS SKELBIMŲ 
RAŠYTOJAS

I
Garsusis P. T. Barnum bu

vo pirmas profesionalis skelbi
mų rašytojas Ąirierikoje. Apie 
95 metai atgal, Barnum rašyda
vo skelbimus dėl taip vadinamo

Kalėdų rytą praeiviai ėjo
Senelis ten nebesėdėjo

7 Tik jo kepurė kabojo tenai, 
O joje buvo devyni centai.

------ -—————————'—.. ——.
ĮDOMUS 
EKSPERIMENTAS

įdomu yra skaityti, kad eks
perimentai su akustika parodo, 
jog kada svetaine yra pilna 
moterų, tad kalbėtojo balsas ga
li aidėti. Tuo pat lafkti gali ne
būti jokio ’ skambėjimo, kau« 
svetainė yra pilna vyrų 
yra todėl, kad šilkas moterų ap- 
redaluose sugeria mažiau skam-

Taip

(Tęsinys)
Kunigaikštis Lorenzo, pašte- ‘ 

bėjęs jaunuolio nepaprastą ga
bumą,’ pasikvietė jį savo dva- , 
ran. Ten jis gyveno kaip Lo- 
renzų šeimos narys. Būdamas 
tokioj aplinkumoje, kur nieko 
jam netruko, Michelangelo vis
kuo buvo patenkintas, čia jis 
susipažino su poetais, filoso
fais ir kitais dideliais žmonė
mis, kurie buvo Lorenzų įta
koje. Jis apsigyveno tokių žmo
nių ratelyje, kuriuos visa Ita
lija laikė kultūros centru.

. Būdamas pagonizmo atmos
feroje, jis nė nepasijuto, kaip 
liko pagonu, nors sąžinėje bu’*- 
vo katalikas ir dievobaimingas 
žmogus. Bestudijuodamas įvai
rių skulptorių meną, įvairias 
tradicijas ir mintis, pagalios 
jis užsidegė pagoniškojo meno 
klasika, kuri tikrumoje Itali
joj dar nebuvo išsivysčiusi iš 
pagonizmo idėjų. Skirtumas 
buvo tik mintyje ir prasmėje, 
o iš esmės senoji klasika tebe- 
gludėjo senuose pagonizmo pa
grinduose. Tatai ir graikų kla
siška skulptūra Michelangelui 
negalėjo neturėti įtakos, nuo 
kurios jis tiesiog svaigo per
siėmęs klasikų tradicijom. Ir 
tas jam išėjo ant gero, šitos 
studijos kaip tik ir sukaupė 
jame energiją' vėlesnei jo kū
rybai, iš kurios ir išaugo nau
jas, originalus ir didingas Ita
lijos renaisansas.

Tačiau ir Bertoldo mokyk- 
'oje atsirado tokių mokinių, 
kurie jam pavydėjo. Kartą 
žiaurus mokinys, vardu Torri- 
giano, Michedangelui smarkiai 
kirto kaltu į veidą, kad nuo 
smūgio pasiliko randas ant vei
do visą jo gyvenimą.

Paklausęs Poliziano patari
mo, jis padirbo baraljefą Cen
taurų kova su Lapitais. Paskui 
murmure iškalė dar vieną ku
rinį t. y. juokaujančio satyro 
'igurą. Stambesnis tų laikų jo 
kūrinys buvo Apollo stovyla. 
Ši Michelangelo kūryba turė
jo labai aiškią graikų klasikos 
taką. Net siužetai buvo paim
ti iš pagoniškos mitologijos. 
Vadinasi, jis buvo pamėgęs pa
goniškas idėjas.

Kai 1490 m. Savonarola Flo
rencijoj pradėjo savo misijas, 
Michelangelo su Lorenzų dva
riškiais nuėjo pasiklausyti pra
kalbos. Nors jis buvo ištiki
mas seno tikėjimo sekėjas, da
bar persiėmęs pagoniškom idė
jom, pasijuto keblioj padėtyj. 
Jo brolis Lionardo pasekė Sa- 
vonarolos mokymą ir 1491 m. 
‘stojo Dominikonų klioštoriun 
Pisoje. Jis negalėjo būti indi
ferentiškas Savonarolos moky
mams, kaip ir jo vyresnysis 
brolis, tačiau jis ne visai pa
sidavė pranašo ugningienis žo
džiams prieš popiežių ir aris
tokratiją. Jis buvo apimtas 
baimės, kaip ir kiti Florenęi- 
jos miesto gyventojai. Ištikus 
panikai tarp savonarolaistų ir 
Romos šalininkų, Michelangelo, 
palikęs Bertoldo mokyklą, ku
rioj faktiškai jam jau nė ne
buvo reikalo ilgiau pasilikti, 
1494 m. išvyko Venecijon.

Dėl pergyvento nervų įtem
pimo ir religinio dvejojimo, jis 
nieko ypatingo tais metais ne
sukūrė. Sąvonarolaizmas jam 
nedavė naujos medžiagos. Vie
nas jo kūrinys, Santo Spirito; 

; liudija tik Šaltas, be įkvėpimo, 
> mokyklines studijas.

(Bus daugiau)

SKULPTORIUS 
ALEXANDER 
ARCHIPENKO 

' f

Bowery (N, Y.) Ampitheatre ir liejinio, nekaip sūresni ir vii- 'I • « -W .1 V> • •
gaudavo net $4.00 
už toki darbą.

per savaitę noniai drabužiai, kuriuos dčv
/. Linksmų Žiemos švenčių Ka
lėdų Linki “Meno Žinių” * Sky
rius.

Talentingas ukrainiečių skulp
torius, kubistas ir abstrakcio- 
nistas, Alexander Archipenko, 
gimė Kijeve 1887 m. Praeitą 
gegužės mėn. jam sukako 50 
metų. Gimtadienio proga uk
rainiečių inteligentija buvo su
ruošus! jam pagerbimo puo
tą-

Būdamas 15 metų amžiąus, 
jis įstojo į Kijevo Meno Aka
demiją, kurioj _ mokėsi archi
tektūros, skulptūros ir inžinie- 
rystės. Tačiau 1905 m. iš tos 
mokyklos jis buvo 
neva dėl to, kad jis 
rodyti “radikališkas 
jas” mene.

1908 m. išvažiavo 
ir įstojo į Ecole 
Arts mokyklą, kurioj jis išbu
vo tik penkioliką dienų. Iš ten 
jį taip pat išvarė dėl tų pačių 
“radikališkų idėjų”. Mat, mo
kykla esanti tik mokykla, o ne 
kokių 
ga.

Po 
metų 
giau nebelankė. Studijavo pats 
sau vienas muziejuose, kaip 
jis sako: “ieškodamas sielos.”

Paryžiuj tuo laiku4 jau buvo 
išgarsėjęs “fauvizmas” ir “ku
bizmas”. Archipenkos impulsą 
iškart pagavo kubizmas, į ku
rį jis ir pasinėrė iki ausų. Ta
čiau kubizmas, koks jis tuo lai
ku buvo, jo nepatenkino. Jis 
pastebėjo jo silpnąsias puses 
ir pradėjo nuo jo atšalti. Jau
na ir enęrginga jo dvasia ieš
kojo prieglaudos kūryboje, ku
ri nelengvai davėsi išreikšti 
būdama atskira tarp erdvės ir 
materialinės medžiagos. Archi
penko žut-but ėjo užbrėžta li
nija, kartais susilaukdamas pu
blikos nepritarimo, nes ji ne
galėjo suprasti jo kūrybos, ka
dangi ji buvo ne realistiška, 
ne natūrali, tik savotiškai gra
ži ir simboliška. Tarp auto
riaus ir publikos pasidarė kaž
kokia tuštuma.

Pagaliau4 jis laimėjo. Aud
ringas jo temperamentas kūry
boje virto judesių ir linijų vy
riausia priemone išreiškimui 
kūrėjo minčių. Iš kirčiuotos 
formos kubizmą jis perdirbo į 
miklių linijų šuolius, kurių įsi
bėgėjimui, rodos, nebus galo. 
Jo skulptūroje sunku rasti, 
kur vienos linijoj galas prasi
deda ir kur kitas pasibaigia.

Visa tai butų panašu į fu- 
, turizmo taisykles, nes futuris

tai gyvenimą matuoja jude- 
, siais ir veikla. Tačiau taip nė-
• ra. Archipenko futurizmą vi- 
, sai sugriovė, o kubizmą “pa- 
■ gerino” ir net jo silpnybę iš-
• kėlė aikštėn. Tradicinis kubiz- 
, mas po to pradėjo smukti ir

pagaliau visai neteko svarbos. 
Jo išradėjai ir vykintojai li
guistą kubizmą pradėjo gydy
ti futurizmo gyduolėmis, bet 
neišgydė. Picasso ir Kandinsky 
atsidūrė keblioj padėtyj. Pica
sso pradėjo mėtytis nuo ku
bizmo prie futurizmo ir net 
žengė atgal prie realizmo.

Visgi negalima sakyti, jog 
Archipenko yra visai laisvas 
nuo kubizmo. Pagrinde jis yra J 
kubistas, tik jo kubizmas yra] 
Išaugęs iš senojo kubizmo į:

išvarytas 
pradėjęs 
tendenci-

Paryžiun 
dės Beaux

ten idėjų mokymo įstai-

to jis, būdamas jau 21 
amžiaus, mokyklos dau-

moderniškesnį; labiau dekora- 
tyvį kubizmą, kuriame slepia
si z misticizmas ir kartu spindi 
sielos šviesa. Jis yra sukilėlis 
prieš senąsias kubizmo tradi
cijas. Jis, kaip ir lenkų Sta- 
nislaus Szukalsky’s, perlipo per 
Picasso ir Kandin^kio galvas, 
sumindami juodu po kojų.

Pirmoji solo paroda.
1910 m., kai Archipenko bu

vo sulaukęs 23 metų amžiaus, 
Paryžiuje dalyvavo bendroje 
kubistų ir fauvistų meno pa
rodoje. Po parodos jis buvo 
pakviestas Vokietijon, Hageno 
muziejuje buvo suruošta Ar- 
chipenkai, solo skulptūros pa
roda. ši paroda jo vardą pla
čiai išgarsino. Muziejus nupir
ko keletą jo skulptūros kuri
nių. Muziejaus autoritetai pri
pažino jį didelių gabumų skulp
torium, kuris jau tuo laiku tu
rėjo išsidirbęs savo asmeniškas 
taisykles ir stilių.

Reikia atsiminti, kad tais 
laikais kubizmas ir panašios 
mene formos buvo naujenybė 
— tiesiog sukilimas prieš tra
dicines, per Šimtmečius nusi
stovėjusias, formas.
Archipenko gabus mokytojas.

’ 1912 m. jis atidarė skulptū
ros mokyklą Paryžiuje. 1921 
m. mokyklą perkėlė į Berlyną. 
Vokietijoj jam gerai sekėsi. 
Vokiečių muziejai nupirko 
daug jo skulptūros. 1923 m. 
Amerika taip pat susidomėjo 
jo kūryba.ir, pagaliau, jis tais 
pačiais metais atvyko Ameri
kon. Apsistojęs New Yorke, 
Archipenko įsteigė 'mokyklą, 
kuri, rodos, gyvavo apie de
šimt metų. Jis pats liko Ame
rikos piliečiu. Vėliau buvo pa
kviestas mokytojauti Mills ko
legijoj, Californijoj. Bet kole
gijoj jis neilgai buvo, nes dir
va jam ten buvo persiaura. 
Įkūrė savo mokyklą Holly- 
woode. *

šį rudenį Archipenko savo 
meno mokyklą perkėlė Chica- 
gon, adresu 500 N. Dearborn 
St. Jis turėjo visokių tautų 
studentų. Jis y?h labai studen
tų mėgiamas. Jo mokymo me
todas yra paprastas — savęs 
išreiškimas meniškomis prie
monėmis, tai pagrindinis daly
kas.

Archipenko dabar turi virš 
1000 skulptūros kurinių. Ketu
riasdešimt kurinių turi muzie
jai ir privatus kolektoriai. Jo 
kuriniu‘3 turi įsigyję kai ku
rie tolimųjų rytų muziejai, jau 
nekalbant apie Europos muzie
jus.
Archipenkos skulptūros paro- 

\ da Chicagoje.
Catharine Kuh meno salo

ne, (Diana Court, 540 North 
Michigan Avė.) yra Archipen
kos skulptūros kurinių paro
da (antra dalis). Paroda labai 
įvairi ir įdomi. Jo skulptūra 
spindi įvairiomis spalvomis: 
granitas, žalvaris, auksota ir 
kitokia spalva. . Įėjęs salonan 
pasijunti lyg kokiame muzie
jine, lyg kokiam dievnamyje 
tarp stabmeldiškų dievų. Mis
ticizmas ir simbolizmas Archi
penkos kūryboje sužavi kiek
vieną parodos lankytoją, ne
žiūrint kokio nusistatymo ar 
įsitikinumo butum.

Labiausiai patraukiąntis žiu- 
(rovo akį kūrinys, gal būt, bus 
į mesyvis kūrinys “Zarathus-

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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MENO Ką seniau Lietuvoje 
ŽINIOS reikšdavo Kūčios

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
tra“. šis kūrinys simbolizuoja 
galvoto]ą, kurs iš kimo pana
šus į žmogų, bet galva ir akys 
paukščio. Jis sėdi susikaupęs, 
lyg miega, lyg galvoja, bet vi
suomet pasiruošęs atbusti ir 
pakilti aukštyn, skristi kaž 
kur į begalines erdves.-

• Kitas gražus kūrinys, tai 
stovinti moteriškė, pavadintas! 
“Stovi“. Rodos, nieko šitoj sta- 
tūloje ypatingo nėra, tačiau ji| 
spindi kažkokia kūrybinės sie-( 
los šviesa. Gražios linijos,, pa
prastumas ir lankstumas figū
ros paviršutinišką žvilgsnį me-j 
tus, bliksteli jaunystė ir ener
gija- " , •

Archipenko yra tarptauti
nės raidos menininkas, ne vien 
tik ukrainų tautinės dvasios! 
reiškėjas. Jis yra didelis kurė- 
jas-filosofas. — š.

ART INSTITUTO 
KNYGYNAI

Knygynais gali naudotis publika
Art Instituto knygynai yra 

pirmame aukšte, dešinėj pusėje 
įėjus pro duris. Vienas jų yra 
Ryerson Art Library, o antras 
— Burnham Library on Archi-* 
tecture. Abu knygynai turi tur
tingą kolekciją pasaulinių kny
gų. čia yra visomis kalbomis 
knygų. Išskyrus sekmadienį, 
knygynai būna, atdari nuo 9:10 
vai. ryto iki 5:00 vai.* popiet se
kančiomis dienomis:, pirmadie
nį, trečiadienį ir penktadienio 
vakarais nuo 6:00 iki 9:30 vai.

Ryerson knygynas turi 32,623 
knygas įvairiais meno klausi
mais. Burnham knygynas turi 
8,345 knygas apie architektūrą 
Virš dviejų šimtų žurnalų ir 
muziejų biuletenių, reguliariškai1 
ateina į knygynus, kuriais gali
ma naudot’s. Taip pat knygynai 
turi daug paskirų sąsiuvinių ir 
spausdintų lakštų, kurie išeina 
ne periodiškai.

Knygynan įžanga nemokama.

MIRĖ SENA 
INSTITUTO KNYGE

Praeitą savaitę pasimirė 42 
metus ištarnavus Art Instituto 
Reyerson knygyne p-nia J. Bla- 
žck. Ji buvo sulaukus 78 me
tus amžiaus. .Ii buvo čekų kil
mės. Ja mėgo visi studentai 
ir paprastai vadindavo 
dy” arba “grand ma”.

gran-

LIETUVOS MENO 
SAVAITE MASKVOJ

“Lietuvos -žinios’’ praneša, 
kad “...esąs kilęs sumanymas 
įvykdyti Maskvoj Lietuvos me
no savaitę: suruošti Lietuvos 
dailininkų darbų parodą ir lie
tuviškos muzikos koncertą.’’
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LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
MUSŲ DRAUGAMS IR----------------------------------

THOMAS MAZENIS
TAVERNO

“Musų tauta yra seniausia ir 
geriausia“. Taip sako kai kurie 
musų laikraštininkai ir kitokie 
“tautiški veikėjai“’ Jeigu šie žo
džiai ką nors pasako, tai tik 
įtiek, kad asmens protas, iš ku
rio 'lupų šie žodžiai išeina, yra 
liptemęs. Be sėjimo neapykan
tos prieš kitąg tautas, be šmei
žimo ir niekinimo socialistų kai 
kurie muSy “kautos veikėjai“ 
neturėtų ką veikti. <, Lietuvių 
tauta yra geriausia lietuviui, 
lenkų tauta.geriausia lenkui, ru- 
:sų tauta geriausia rusui, vokie- 
įčių tauta geriausia vokiečiui ir rta

Sulaukus Kalėdų švenčių,; 
kaip tik gera proga ipfisiminti| 
apie musų šaly, Lietuvoj, gyve- tarsi ne savo kojomi£ Ir kurgi 
nančių žmonių praeitį, o ypač, 
kaip jie laukdavo Kūčių bei Ka- 

’lechj ir kokios reikšmės tos 
šventės turėdavo.

Su Kučiomis yra surišta daug; 
įvairiausių pasakojimų, padavi-; 
mų, net burtų. Pavyzdžiui, kailiu 
kur, tuoj po Kūčių vakarienės, 
merginos bėga laukan ir klauso
si, kurioj pusėj pirmiausia iš-;! 
girs šunų lojimą, tai, supratu-' 
tat, buk iš tos pusės po Kalė-j 
dų atvažiuos piršliai, jaunikiai.'

'Kitur po Kūčių šeimininkasj 
paima nuo Stalo Visą šieną .'(šie
nas, kaip jau senesnieji žinome,! 
valgant kūčių vakarienę būdavo; 
lindėtas .ant stalo, staltiesė 'Už
dengtas :ir ant jo visi valgiai su
dedami) ir nunešęs į tvartą pa
dalina po saują gyvuliams. Sa
ko, gyvuliai už tai atsidėkaja 
šeimniinkul per visą metą bū
dami jam paklusnus ir geri. E- 
są, gyvuliai žino, kad tą naktį 
užgema Kristus ir tokį'tatai šie-i 
ną ėsdami garbina naujai gimu
sį.

Kai kur po Kūčių šeimininkai 
eina į tvartus .klausytis savo; 
gyvulių kalbos. Buk -tik tą vie
ną naktį per metus šeimininkai 
supranta gyvulių ir paukščių! 
(vištų^ žąsų, ančių ir t.l.) kalbą.

Ir daug kitokių pasakojimų ir! 
padavimų yra surišta su Kučio
mis.

Lietuva yra ūkio šalelė. Ten 
iki pat didžiajam karui susisie
kimas buvo labai prastas. Labai 
retai kuriem tekdavo važiuoti 
geresniu keliu bei vadinamu! 
plentu. Kol ūkininkas kantais* 
atvažiuodavo į miestą — mies
telį, tai imdavo ilgą laiką, kar
tais'daugiau kaip pusdienį l per 
purvynus, per gruodus; o pėsti! 
eidavo per pievas, per laukus,, 
per balas. Pramogų, parengimų,, 

■cirkų taip pat buvo labai rele 
nybe tik vienam-kitam mieste,, 
o šiaip veik visiems ūkininkams; 
net nebuvo žinoma' tokie daly
kai. Taigi, kad galėtų užp ld/tii 
nuobodžiui ir ilgus ypač rudens 
vakarus, tai pasakodavo įvai
riausias pasakas, pripasakodavo 
vieni kitiems butų, o daugiau^ 
šiai nebūtų dalykų. Ta’p lietu 
viuose ir yra nemaža į alpiau
sių palakų,“ o tarpe jų yra k e-1 
lėtas pasakų ir ąpie Kūčias.

Laukdami Kūčių, taip sakantį 
sezonines, su Kūčių nuotikiais! 
suristai ir pasakas pas1 kodavo.; 
Prasidėjus Adventams, jau veik, 
vien tik .apie Kuč as ir Kalėdas 

•ir tebūdavo kalbama. Atneša 
•.akristijona’s ar kitas špitolnin- 
kas (kitur vargonininkas) “a- 
plotkų“, tas dar padidindavo 
laukimą, šeimininkas tik ir gal 
vcda.vo, kaip! jis tęs 
laužys ir ca’ins. visiems 
stalą sėdintiems. Kadangi 
durnynai buvo retenybė, 
planuodavo ir še’min’nkė, 
tas “plotkas“ iškilmingiau ?r 
demonstratyviai suvalgius. Ta- 
rtamasi, kokius kučioms valgius 
gaminti, kiek “patrovų’’ darjti. 
* Kūčių dieną, .nors budav;1

daugiausia darbo, bet nuovar
gio nejausdavo, — vaikščiodavo

Linksmų Kalėdų Visiems!

G. HEILEMEN BR£WING CC
ne — juk j'2.u šiandien Kūčios! 
Jau šįvakar pat valgys tuos vi
sus gardumynus, o užsigarduos 
su “šliuziukais“. X, kas tų 
“šliužiukų’? nenorėdavo! Vaikai 
įlydavo jų tiek “prisipampda- 

kad net jų pilvai trūkinė
davo !

Dažniausia., Kūčias ' pavalgę, 
sėsdavo apie ststlą visa šeimyna 

i ir pasiėmę, kantičkas traukdavo 
Į — giedodavo j Eik, Adomai. iš 
1 rojaus, pažink darbą arto jaus... i 
Kuriems būdavo toli miestelis,, 
tai tuoj po vakarienės ir pia-i 
dėdavo rengtis važiuoti ant 
“bernelio mišių’’. Tokios mišios? 
būdavo vidury nakties. Mišių iš-; 
kilmingumas priklausydavo nuo 
Jslebono. Kur klebonas atjausda-į 
vo ūkininkų padėti, įvertindavo' 
jų iš taip toli per puvynus ar
ba per pusnynus „vidury nakties: 
atvąžia.vimą, pėsčių atėjimą, taiį 
surengdavo didesnį bažnytinį; 
triukšmą, kaip čia sakome, duo-‘ 
davo didesnį “šiou”. Bažnyčioje, 
būdavo, visus piliorius ir altorių; 
zimsus, apvadus apstatydavo 
žvakutėmis ir mišių metu tas 
žvakutes visas uždega.* Tam-; 
šiam, užuitam, nuvargintam u-; 
kininkui buvo tai tiesiog ncže-J 
mišką, jis savo dulkių ir pra
kaito išėstas, užraudosiąs akisi 
pastatydavo ir net rąžančių ne-l 
galėdavo kalbėti, nes nebepaju-j 
dina( lupų . . . Vargonus leisda-' 
vo, kiek tik jie turi pajėgumo 
Už didžiojo altoriaus Rudavo į-> 
rengdavo “perkūno’ bildesius:' 
•trankydavo dideles skardas, 
mušdavo būgnais, zakristijono' 
ar kitų špitolninkų valkai iš 
anksto sulipdavo kur aukštai, 
.prie nukryžiavote ir prasidėjus 
“perkūno“ griausmams, jie mė
tydavo tam tikras žvakutės že
myn, tai reiškia, žaibuoja. Ku
nigui užgiedojus “Gloria”, tai 
vargonai ir “perkūnai’ imdavo
si darbo. Trenksmas kartais 
tęsdavosi porą-trejelą minučių.

Atsimenu, kartą musų para
pijoje prie “perkūno“ darymo1 
buvo keli vaikai, o jiems vado
vavo zakristijono -vaikas. Za
kristijono vaikui reikėjo lipti 
aukštai ir užsižergus šv. Jonui 
ant kaklo mėtyti “žaibus“. Kai 
vaikai įsiuto skardas spardyti, 
daužyti, tai ir galo nėra. Zakris
tijono vaikas žiuri, kad kunigas 
atsisukęs į žmones -rankomis; 
blaškosi ir gieda “'Dominus vo- 
biscum’, bet jo niekas negirdi.; 
Vargonai nustojo groję, bet vai.] 
kai “perkūną“ daro užpakaly 
altoriaus ir jie nemato kunigo.; 
Vargonininkas girdi, kad dari 
“perkūnas“ trankosi ir jis lei-i 
džia vargonus, — negi vieną! 
perkūną leisi daužytis! Zakrisj 
tijono vaikas apsuko stipriai ko-į 
ją šv. jonui ‘apie galvą ir už-i 
kliudęs apaštalui už nosies savo; 
batuką, pasilenkęs pradėjo mes
ti žvakutes į vaikus, kad’ nusto
tų trankęsi, bet vaikai pamanė, 
kadi zakristijono vaikas vis dar

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Mrš. Eloise Manning Un- 
dervvood iš New Yorko, 
kuri reikalauja panaikinti 
jos vedybas su beno vadu, 
nes jis turys kitą žmoną, 
tik ji nieko apie tai nežino
jusi. Jie sustituoke 1925 m.

(DU) Hager
CHICAGO BRANCH

,) t\t. ir 1.1., iki mes suminėsime S 
visas tautas. Logiškai išvada iš'@l 
to išeina, kad visos 'tautos yra 
geros ir reikalingos; * * ' ■. .

Jeigu civilizacija mums davė 
gerą susisiekimą, susižinojimą, 
aukštai išvystytą pramonę; jei
gu tokie pritaikomieji mokslai, 
kaip elektros inžinierija, inedi- 
čina, Chemija, metalu gija, a„ri- 
Miltura ir ‘k. daro musų gyve
nimą' lengvesnį nei praeitais

1561 South Union Avenue 
Phone Haymarket B066

SAVININKAS |
t 3857 S. Kedzie Avė. ' Tel. Lafayette 9150

‘ žaibus’ leidžia, lai jie dar dau
giau pradėjo “perkūną“ spardy
ti. Tačiau pats zakristijoną? 
pamatė, 1;ad čia eina velniava., 
tai keliais žingsniais, lyg briedis 
šuoliais, atsidūrė už altoriaus; 
mat, jo butą aukšta vyio. Čia 
pagriebė už sprando 'vienam 
vaikui, antram ir tuojau “per
kūnas“ liovėsi.

Kaimiečiai tokį ‘‘šiou’ gavo tą 
metą, kad kalbėjo ir kalbėjo a- 
pie tai kelis metus. O šv. Jono 
nuo to sykio ir nosis ir kaklas 
^uvo daug baltesnis, nes zakris
tijono vaikas skubėdamas prie 
eignąturkos nusinešė su savim 
visą drobulę suklekusių dulkių.

Taip tai- Lietuvos žmonių, ibu- 
davo visas cirkas tai per Kalė 
das, Kūčių naktį' bernelio mi
šios. Tas didelis vargas, ta biau- 
ri kelionė jiems būdavo vien 
linksmumas ir visų metų pasa
koj imąsis. žinoma, kurie klebo
nai neatjaučia ca'vo parapijonų, 
tai tokio “šiou“ neduodavo. Mu
žikėlis pasitenkindavo1 ateiti vi
durnaktį į bažnyčią, į piliorių 
ar į .altoriaus kampą nugarą pa
sikasyti lyg tas -bėrukas spran
dą į žardus ir klampoti atgal, be 
ūpo, be įspūdžių. 

I

Taip tai būdavo laukiama Jr 
švenčiamos tos. iškilmingos! 
šventės Kočios, Kalėdos.

—Senelis

so ne vienai kuriai nors tautai, 
bet tarptautiniui mokslui. Moks
las nėra kurios nors tautos mo
nopolis. Kuo gali musų tauta 
.pūstis ir didžiuotis prieš kitas 
thutas? Musų kalba skiriasi nuo 
•kitų tautų kalbų. Bet ar ji yra 
geresnė? Gražiais žodžiais ir 

• turtinga literatūra pasižymi ir 
kitos tautos.

Mes nestovime aukščiau kitų 
tautų nei -muzikos, dailės ar1 ki
tose meno srityse. iMųsų darbo 
liaudies tarpe yra negražių pa
pročių, šeimyninių barnių ir ne- 
sutiirmų, girtavimo ir negražių 
kalbų. Todėl tautos patriotas ir 
veikėjas yra ne tas, kuris nea
pykantą prieš kitas tautas sė-| 
ja, Įjūris užsimerkęs tautos va
ją garbina, bet » tas, kuris są- 

tautos ydas mato, kuris ei
na į liaudį gyvu ir rašytu žo
džiu^ moko ją ir ragina veikli, 
k.id musų tauta siekių tobuly
bės visose gyveiiimd srityse.

—J. Lapaitis

n.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams

VICTOR BAGDONAS
(BRIDGEPORTO MUVERIS)

g 3406 S. Halsted St. Tel. Yards 3408

rįį Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
£ Musų kostumeriams, draugams ir pažįstamiems velija

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

DRAUGAMS, KAIMYNAMS IR^i
KOSTUMERIAMS LINKI »Į

M. Karčiauskas |
BARBER SHOP |

207 W. 51st Street I
J. W. ZACHAREWICZ

903 West 33rd Street - ' Tel. Yards 5423

Antanas J. Zalatorius
827 West 33rd St

sausio
riaus 
rodą.

tmė litografijos ir medžio gra
viūros darbų paroda.

Art
Hninkų meno paroda; tarptau-1 meno darbų paroda.

Ghicsgo Galleries Associa- 
fion, 21£ N. Mičhigan Avė., 
galerijos narių meno paroda. 
Labai įdomi paroda. Konserva- 
tyviška.

ap’otkas“ 
apię 
gar-

Stevens viešbutyje (3+iam 
ftukšte) AlBIllinois Society of 

dai- ’ the Fine Arts konservatyviškų
Chicagoje

Institute Amerikos

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Mėtų visiems draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT TAVERN

į MENO
PARODOS

SEIMAS. Gruodžio 3 d. Lie
tuvos Seimas užbaigė rudens 
sesiją. Valstybės Prezidentas 
sušaukė nepaprastą sesiją nuo 
gruodžio 7 d. iki 22 d. septy
niems svarbiems įstatymams 
apsvarstyti/

i

e

Lietuvoj
“Lietuvos Aidas“ praneša, 

kad Kaune buvo atidaryta 
dail. A. Gudaičio paveikslų pa
roda .Lietuvos Dailininkų Są
jungos patalpose, šioje parodo
je dailininkas Gudaitis išstatė 
1930—1937 m. laikotarpio sa
vo darbus. Išstatyta 70 darbų. 
Atidarymo dieną parodą aplan
kė per 300 asmenų.

z Baltimorėj Petro Rimšos 
skulptūros darbų paroda.

Baltimores Institute gruod
žio 19 d. atsidarys Skulpto- 

Petro Rimšos darbų pa- 
Paroda truks iki

Linksmų žiemos švenčių Kdlėdų visiems 
t

musų draugams ir pažįstamiems

Sveikinam Visus Ciceros Lietuvius su Linksmomis Kalėdomis 
ir Linkime Gerbuvingų Naujų Metų

Catharine Kuh salone, 540 
N. Miėhigan Avė., skulptoriaus 
Alexander Archipenko kubis- 
■tiškų darbų paroda. (Antra da
lis. Pirmoji ddlis pasibaigė gr. 
•15 ?d. Ši dalis truks iki gruo
džio 31 d.). 7

Tel. Boulevard 4823

UŽPRAŠOM VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS PAS MUS 
PRALEISTI SENUS METUS IR SULAUKTI NAUJUS 

MR. & MBS. Evidškai, :Say-
3517 S. Raisteli St. ■ < ' Tel. Yards 0832

THE GRANT- PARKHOLME 
DEMOCRATIC ORGANIZATION 

OF CICERO
JAMES CHENEY 
THOMAS GALLAGHER 
MAURICE PAUL 
CLARENCE ARNDT
STEVE OLES . 1 
HARRY MALLY

LADDIE VITERNA
DANIEL O’BRIEN 
CHARLES LOEFFLER 
FRANK GUERRA 
ANTHONY MIŠKE 
JOSEPH POALI

WM. PRALGAUSKAS 
DAN CARDELLI 
JOSEPH BAROLGA 
WM. MURASKA 
MIKE KLOSOWSKI 
AL BELIS

Henry R. Schwarzel, Assessor Town of Cicero 
Jerry J. Viterna, Collector Town of Cicero.
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enosha Nlargumynai
Metai eina *t>rie galo. — Mirusius draugus prisiminus.— 

Sofijos Podžiunienės iškilmingos laidotuvės. — Pa
rengimas Naujiems Metams pasitikti. — Judėjimas 
truputį apmiręs. — Nedarbas vėl spaudžia žmones. 
— Iš unijų veiklos. — Organizuojasi musų koloni
jos biznieriai. — Musų biznieriai linki linksmų1 šven
čių. — Naujas choras pasiryžęs smarkiai dirbti.

ti. Tai tikra tiesa, štai ir musų 
kolonijoje per šiuos metus daug 
kas įvyko, žinoma, per tuos 
metus buvo tam tikras skaičius 
gimimų ir mirimų, šiuo atveju 
ypač noriu pakalbėti apie miri
mus, nes teko dalyvauti kelių 

Metai jau ir vėl eina prie ga
lo. Tiesiog sunku sau ir įsivaiz
duoti, kaip tas laikas greit pra
bėgo. Pradėdami Naujus Metus 
paprastai mes darome visokias 
rezoliucijas, visai su gerais no
rais pasižadame kai kurias ydas
iš savo gyvenimo pašalinti. Pa- labai artimųjų draugų laidctuvė- 
sižadame ne tik savo, bet ir vi
sos žmonijos gerovei dirbti.

Tačiau gana dažnai musų vi
sos geros intencijos taip ir pa
silieka tik intencijomis.. Vadi
nasi, mes neįstengiame savo 
pažadų išpildyti, musų nauja
metinės rezoliucijos eina nie
kais. Kai kuriais atvejais tai 
atsitinka todėl, kad mums trūk
sta tvirtos valios ir pasiryžimo, 
o kartais ir geriausius norus 
turėdami dėl susidėjusių aplin
kybių mes negalime padaryti 
tai, ką norime.

Sakoma, kad per metus laiko 
gali labai daug vandens nulėkė-

se; kaip antai: A. Kvedero, K. 
Norbuto, Sofijos Podžiunienės 
ir kitų. Vėliausia mirties auka 
buvo Sofija Podžiunienė, žino
mo musų veikėjo Rapolo Po- 
džiuno žmona. Ji persiskyrė su 
šiuo pasauliu gruodžio 3 d.> su
laukusi vos 37 metų amžiaus. 
Velionė gana sunkiai sirgo per 
aštuonis mėnesius. Kadangi ji 
buvo labai veikli, tau dėl ligos 
jai buvo labai sunku iš visuo
meniško gyvenimo visiškai pa
sitraukti. O tai turėjo padaryti, 
nes liga prirakino ją prie lovos.

Su mirtimi ji kovojo atkak
liai ir vis tikėjosi pasveikti. Ta

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ ?

JOHN B. POTELIUNAS, Siuvėjas |
Gera Degtinė ir Alus. žuvis Penktadieniais , 

4524 — 8-TH AVENUE, . KENOSHA, WIS. %

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ jį 

UNION P ARK TAVERN r į 
Kailinius ir Siutus Darau ant Užsakymo jį

4520 — 8-TH AVENUE, KENOSHA, WIS. jį

Linksmų Žiemos Švenčią Kalėdą ir Laimingų Naujų 
į i t r *. . o*

Metų Visiems Draugams ir Pažįstamiems

ANTHONY BAGOCIUS TAVERN 
%

Carter, Wis. P. O. Box 4

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdą ir Laimingų Naują 
Metų Visiems Mušą Kostumeriams ir Rėmėjams

JOE’S TAVERN
J. BARTAšIUS

2427— 52nd Street Tel. 8246
KENOSHA, WIS.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

J, SHIMANAUSKAS
TAVERN

1361 — 52nd Street. Tel. 8965
KENOSHA, WIS.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS '

GERMAN-AMERICAN HOME
1715 — 52nd Street, Kenosha, Wis 

• ’ KENOSHA, WIS.

LINKSMŲ ŽIEMOS' ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

RUBY TAVERN
l 5535 — 6th Avenue, ’ Kenosha, Wis.
». ■________________ .______ __ _______________ _ _

čiau likimo buvo kitaip lemta.- 
Nors buvo kreiptasi į geriau
sius daktarus, tačiau ir jie nie
ko negalėjo padaryti.

Nubudę liko vyras, sūnūs Eu
gene, tėvelis ir močiutė (Nove- 
linskjai), broliai Pranas ir Jo
nas bei sesuo Anna Novelin, ku
ri gyvena Los Angeles, Cal.

Gruodžio 11 d. velionė liko la
bai iškilmingai palaidota Gpeen 
Ridge kapinėse. T. Hansen. lai
dotuvių įstaiga visą laiką buvo 
kimštinai prisikimšusi. Mat, 
draugai ir pažįstami atėjo pas
kutinį sudiev pasakyti. Apie 
1:30 vai. popiet prasidėjo ap
eigos. P-lė Genovaitė Klevickai- 
tė sugiedojo keletą tam liūdnam 
įvykiui pritaikytų giesmių. Jai 
akompanavo vargonais. Po to 
kalbėjo asmeniškas šeimos drau
gas F. Abckas. Jis pasakė itin 
jaudinančią kalbą, kuri ne vie
nam išspaudė ašaras iš akių. Į 
kapines palydėjo didelė žmonių 
minia. Automobilių galėjo būti 
apie šimtas. Prie kapo atsisvei
kinimo žodį pasakė F. Abekas.

Šia proga noriu vieną įvykį 
prisiminti. Kada aš buvau su
sirgęs ir turėjau išvažiuoti į 
Madisoną ir ten atsigulti į ligo
ninę, tai man buvo didžiausias 
smagumas, kai mane aplankė 
velionė Sofija su vyru ir sten
gėsi suraminti mane. Atskirtas 
nuo šeimos ir draugų, po to at
silankymo aš tikrai pasijutau 
daug smagiau.

šio liūdno įvykio akivaizdoje 
aš reiškiu velionės giminėms di
džiausią užuojautą.

Noriu dar kartą priminti ir 
tuo pačiu laiku pakviesti visus 
kenoshiečiusi į SLA 212 kuopos 
rengiamas Naujų Metų sutiktu
ves. Tos sutiktuvės įvyks gruo
džio 3,1 d. German-American a- 
patinėje mažoje svetainėje. Ga
lima'drąsiai 'sakytų jog laiką ten 
galėsime labai smagiai praleis
ti. Grieš šaunus orkestras lie
tuviškus ir amerikoniškus 'šo
kius. Taip pat turėsime ir įvai
riausių žaidimų. Bus valgių ir 
gėrimų. Įžanga tik penkiolika

Pas mus šiuo laiku judėjimas 
lyg ir apmiręs. Vyriausia to 
priežastis yra ta, jog atsirado 
pusėtinai daug bedarbių, žino
ma, yra dedamos visos pastan
gos, kad biednuomenei kiek ga
lima mažiau vargo tereikėtų 
kęsti. Daug prisideda unijos, 
kurios turi sudariusios' net spe
cialų komitetą. Tas komitetas 
padeda bedarbiams pašalpą gau
ti. Be to, jos visada rūpinasi, 
kad butų priimti naudingi dar
bininkams įstatymai!

Pravartu čia bus priminti, 
jog kitais metais turėsime mie
sto ir valstijos rinkimus. Todėl 
budėkime ir ginkime savo rei
kalus, o pasėkos bus geros. Vi
si juk gerai atsimenate, kas bu
vo prieš kelis melus. Jei kas ta
da butų bandęs tvirtinti, jog 
netrukus visi vietos darbinin
kai susiorganizuos į unijas, tai 
iŠ jo butų tik -pasijuokę. O da
bar tai juk įvykęs faktas, at
seit, beveik visi darbininkai pri
klauso unijoms.

Jei darbininkai galėjo susitar
ti, tai ir vietos lietuviai gali tą 
pat padaryti. O kada jie veiks 
vieningai, tai galės nepalyginti 
daugiau nuveikti nei dabar.

Vietos biznieriai padarė pra
džią savo organizacijai, kuri 
stengsis tinkamiau savo reika
lus tvarkyti. Pirmiausia toji or
ganizacija galės urmu didesnį 
kiekį prekių pirkti. O juo dau
giau perkama, juo didesnė nuo
laida gaunama.

Musų apsukrieji biznieriai ir
gi neatsilieka: jie stoja į tą or
ganizaciją. Jau įstojo V. Jaku
tis, F. Ras'čius ir A. Banis. To
dėl dabar jie galės dar geriau 
savo kostumeriams patarnauti.

Patariu atkreipti savo dėme-, 
s j į jų garsinimus.

Kiek turėjau progos ir kiek 
sąlygos leido, pasiryžau aš ap
lankyti “Naujienų” skaitytojus 
ir rėmėjus. Aplankiau ne. tik

NAUJIENOS,'Chicago, m.

[ACM E-NAUJIENŲ FotoJ
Ruth Chatterton, Ameri-^ 

kos mūviu aktorė, kuri, 
Portugalijos žiniomis, ruo
šiasi t ištekėti', už Carlos 
Freitas Martins, 34 m., sū
naus turtingo Madeira salos

lietuvius, bet ir kitataučius. A- 
pie to pasivaikščiojimo pasėkas 
spręskite iš šio puslapio. ‘Bū
tent, peržiūrėkite geriausius lin
kėjimus žiemos švenčių proga. 
Lietuviams pravartu tuos -biz
nierius prisiminti. Jie visada y- 
ra pasirengę suteikti saviškiams 
kuo geriausi, patarnavimą.

Naujasis choras, kuris susi
organizavo Kenosha Lietuvių 
Kultūros Dr-jos įtakoje, pra
dėjo jau veikti. Repeticijos yra 
laikomos reguliariškai. Tenka 
pasakyti, jog p-lė Bernice Male- 
lo puikiai pasireiškė kaip moky
toja. Pas choristus yra didelis 
entuziazmas. Galima tad tikėtis, 
jog netrukus po Naujų Metų

n ' '
S Linksmą Kalėdą Švenčią
| ir Laimingą Naują Metą

Stanley Jocius
TAVERN

i >; ■

3221 — fiOth St. |
KenoshapAVis. g

& ffl
$ Linksmą Kalėdą Švenčią » 
| ir Laimingą Naują Metą |

Home Tavern
• t . •

M. LABANAUSKAS

5131 -rr 7th Avė
Kenosha, Wis.

------------------------- 1 , . ■ „, ■ ' '11 ■— ■

$ Linksmą Kalėdą Švenčią | 
| ir Laimingą Naują Metą

Kenosha, Wis

Linksmų Kalėdą Švenčių | 
ir Laimingą Naują Metą S

Paul KuleŠis
TAVERN

| 5152 —6th Avė.
■y *

£ Kenosha, Wis.
K >& ' \

Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir Laimingų Naujų Metų

Julė ir Kazys 
Braze 

BRAZEVIČIAI

7437—14th Avė
Kenosha, Wis.

naujasis choras galės pasirody
ti prieš publiką su koncertu, o 
gal ir su operete.

* ■ , 1

? Linksmą Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų
? Metų Visiems Musų Kostumeriams ir Rėmėjams

Baigdamas šią musų koloni
jos apžvalgą, linkiu nuo savęs 
visiems “Naujienų’* skaityto
jams linksmų Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų! To pat linkiu 
ir savo pažįstamiems bei drau
gams.. —H. L.

MID-T0WN TAVERN
K. VARNIS

1700 — 52nd Street, Kenosha, Wfs

Trūksta Lietuvoje ir 
žemes ūkio darbi* 

ninku
Lietuvos pažangą gal geriau- | 

šiai parodo darbininkų reikalai, j 
Jau seniai iš Lietuvos beveik j i 
nėra’ jokios emigracijos; išva- i 
žiuoja, (tiesa, kasmet po keletą I 
šimtų žmonių, bet tai dažniau- ] 
šiai pas gimines. Nedarbas žmo- j 
nių iš Lietuvos jau neštum a1, j 
Paskutiniais metais net jaučia- J 
mas darbininkų trukumas. Jei- J 
gu atsiranda žiemą kiek bedar- ; 
bių, tai tiktai dėl to, kad nėra » 
tikslaus darbininkų į esamus 
darbus paskirstymo. Bekylanti 
Lietuvos pramonė 'vis suima ; 
daugiau naujų darbininkų. Tik- « 
tai per vienerius paskutinius < 
metus pramonės įmonės priėmė j 
apie 8.000 naujų darbininkų, j 
Cukraus pramonės atsiradimas j 
ir žemės ūkio kilimas reikalai!- į 
ja daugiau ir laukų darbininkų, į 
Dar prieš keletą metų vasaros į 
darbams iš Lietuvos išvykdavo į 
po keliolika tūkstančių darbi- I 
ninku į Latviją. Jau treti me- j 
tai Lietuvos darbininkai i Lat- ] 
viją nevažiuoja. O vis tiktai J 
laukų darbininkų pertekliaus j 
nėra. Priešingai, vasarą ūkiniu- ; 
kams laukų darbininkų net 
trūksta. Tas trukumas dabar ' 
lengviau pašalinamas, kai savi- j 
valdybės pradėjo ūkininkams ; 
tarpininkauti darbininkų susira- < 
dime. Daroma šitaip. Ieškantieji < 
darbo laukų darbininkai užsire- < 
gistruoja savo valsčių savival
dybėse; tą pat padaro ir ūkinin
kai, kuriems*-yra reikalingi dar
bininkai. Visos tokias žinias su
renka vidaus ręikalų ministeri
ja, kuri savo ruoštu turimas ži
nias praneša valsčiams.' Tokiu 
budu valsčių savivaldybės lyg 
atlieka’ laukų darbininkų darbo 
biržų pareigas. Paaiškėjo, kad 
šitoks tarpininkavimas labai pa
lengvina ūkininkams susirasti 
darbininkų, o darbininkams dar
bo. Nusistatyta, kad žinios apie 
darbininkų nepriteklius ir per
teklius "ir toliau rinks savival
dybės ir tomis žiniomis pasinau
doti padės vidaus reikalų minis
terija.

Ir ateinančiais metais Lietu
vos laukų darbininkai vasaros 
darbams nevažiuos į Latviją. 
Latvijoje laukų darbininkams 
vasarą brangiau mokama. Bet 
Lietuvos darbininkai tuo mažai 
pasinaudodavo. Vasarą uždirb
tus pinigus išleisdavo kelionėms, 
įvairiems pirkiniams, kartais ir 
gėralams, ir rudenį grįždavo be 
uždarbių. Tuo gi tarpu kelių 
tūkstančių darbininkų išvyki
mas į užsienį kaip tiktai darby- 
metėje, buvo nuostolingas Lie- 
tuvos»žemes ukiui, kuriam truk
davo lauko darbininkų. Pastebė
ta, kad Lietuvos ūkininkai pra
deda labiau rūpintis savo sam
diniais, ir todėl ūkininkų ir 
laukų darbininkų santykiai nuo
lat gerėja. Tsb.

Linksmą Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naują 
Melų Visiems Musų Draugams ir Rėmėjams

ATLAS FUEL C0
Geriausios Rųšies Anglys 

J. STEPONKUS, Sav.

6200 — 26th Avenue Tel. 5790
KENOSHA, AVIS.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

MISCHLER’S
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

708 — 57th Street Tel. 3811
KENOSHA, WIS.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

Thomas Hansen & Sons Co
ĮSTEIGTA 1860 M.

6019—7th Avenue

Kenosha, Wis

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, IR DRAUGAMS LINKIME

Certified Star Food Stores
JAKUTIS

* I •

FOOD STORE

2101—52nd St.
Tel. 3512, Kenosha, Wis

F. RASTIC
GROSERNfi ir BUCERNĖ

4800 — 28th Avė.
Tel. 6824, Kenosha, Wis

GROSERNĖ ir BUČERNĖ

4418—21st Avė.
Tel. 9691, Kenosha, Wis
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RAMYBĖS VIETA
r--

Rašo Dominikas Kuraitis

Apie ketvirtąi valandą sekma
dienio popiet toli toli ąžuolyne 
buvo girdė! graudus vargonų 
balsas, kuris grodamas giesmę 
lyg šaukė iš toli ateiti ir pa
matyti, kad, čia jau tikrai ramy
bės vieta.

Prisiartinau prie tos vietos, 
krito į akis gražus baltas muro 
namas, iš kurio ėjo tas graudina 
gas gedulo balsas, giedąs ten 
tūkstančiams jau mirusių musų 
brolių ir sesučių.

Vėjui visai neesant, sniegas 
krito žemyn visai iš lengvo. Jau 
pradeda tamsiau darytis, kapi
nyne mažai žmonių, įtik kur-ne- 
kur vienas kitas deda vainiką 
ant savo mylimųjų kapo. Kapai 
daugiausia turi brangius pamin
klus ir papuošti gražiai su žie
minėmis gėlėmis. Kiti neturi nęi 
paminklų, nei gėlių ant kapo,— 
gal gyvieji juos užmiršo, gal jų 
mintyse jie nėra užsitarnavę, o 
gal toli toli mylimieji pasilikę 
gyvena, ir todėl negali ateiti ir 
papuošti kapo savo mylimo bro
lio, sesers. Gal butų didelis ma
lonumas kokiam Lietuvoje gy
venančiam seneliui aplankyti sa
vo brangaus sunaus bei dukters 
kapą, nes jis gal daug pagalbos 
gavo. O dabar, kai mirtis nu
traukė gyvastį, tai jis‘ vietoje 
medžiagines pagalbos turi šir
dies skausmą.

Tame kapinyne jau ilsis ke
liolika tūkstančių Lietuvos vai- ir užmes akį į tuos numerius,

kų, kurie atkeliavo daugiausia 
būdami ūkininkų vaikai ir be 
mokslo griebės kurti savo gyve
nimo kiekvienas pagal savo su
pratimu. Jie stengėsi laimės ša
lyj kaip galima šviesiau gyven
ti.

Daug jau ilsis, tik, deja, ne
visi atsiekė savo užsibrėžtus 
tikslus. Bet čia ilsis tikri gyve
nimo kareiviai, kurie ne vien 
gyvena, kad ftik šviesesnių atei
tį turėtų, bet ir labai gelbėjo 
medžiaginiai ir moraliai savo 
palikusius užjūri (Temylimuosius. 
Kurdami vietoje kulturinį gy
venimą, jie neužmiršo, kad 
reiks mirt, todėl jsisteigė savo 
puikų gražiam ąžuolyne kapiny
ną.

Kapinyno kūrėjai vieni jau il
sis, kiti dar gyvi, — jiems vi
siems priklauso laurai, nes per 
juos gimė kapinių steigimo min
tis jau prieš 25 metus. Jie nu
tarė ir vykdė savo nutarimą, 
padėjo pagrindą, ir šiandien nu
ėjus puikų matyti tokį didelį su 
tiek daug brangių paminklų, ir 
puikių baltų namų kapinyną.

Viršuj parašyta: “Lithuanian 
National Cemetary”, apačioj 
mūre yra įmūryta numeriai: 
1937. Tie numeriai greit, eis 
viens po kitam didyn, mes ke
liausime iš lengva viens po kito 
ten, ir kada nors .busimos kar
tos skaitys tą viršutinę iškabą

MR. AND MRS. F. DANAUSKIS
Cicero, III

*

Adv. W. L Kizas

*

■ Linksnių Kalėdų ir Naujų S 
' Metų visiems kostumeriams g 

ir draugams S

✓ >

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems musų 
kostumeriams ir draugams linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIMŲ 
VISIEMS KLIJENTAMS IR 

DRAUGAMS

Mr. & Mr. Yatowt
i RESTAURANT and BAR
užlaikau visokius ska- 
į NIAŲSIUS GĖRIMUS IR PAR- 
ĮDUODU PIGIAU NEGU KITUR

1312 So. Cicero Avė
Tel. Cicero 3738 

CICERO, ILL.

i LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI- $ 
M MilNGŲ-NAUJŲ METŲ LINKIU $ 
| VISIEMS SAVO KOSTUME- $ 
g RIAMS IR DRAUGAMS jį

JOHN PAUGA -
g Bistributor
g FOX HEAD BEER |
| 5031 W. 12th St. į
H Tel. CICERO 5306 ‘

—'v-  ........................................ .................. ........... •———-■■■■» .... . ■»—

įį SVEIKINU VISUS SAVO ■» 
Jį WAŲGŲSį KOSTUMjĘRIUS IR $ 
g VISUS PAŽĮSTAMUS SU ’ & 
g KALĖDOMIS IR NAUJAIS ® 
g METAIS g

I Sav. Louis Ziemen | 
g ATLANTIC TAVERN ’ | 
| 13Ž0 S* Cicero Avė. | 
g .9 CICERO, ILL. |
Vy mmaJ* *•A* vVj® s® ss

1346 So. 50th Avė.
Tel. Cicero 5571
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Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Ateinančių Naujų Metų Visiems Draugams, 

Pažįstamiems ir Visiems Ciceros Naujienų
Skaitytojams

CICERO NAUJIENŲ AGENTAS

F. LUKOŠEVIČIUS
1609 So. 50th Avė

Sveikiname Visus Savo Kostumerius su Žiemos Šventėmis 
KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS ir šeimyna

i 1515 S. 49th Avė.
į Cicero 3453M.
i Cicero^ III.

■‘'T'P’CilMmnnnnni 1 “THE pride of west towns” ______
Dėl savo sveikatos ir gyvenimo laimės gerk Grade A pieną, kurį 

gamina ir pristato į namus ir grosernes ___

WEST T0WN$ BAIRY
Visur ir visada reikalauk mųsų pieno

WARRĖN PARK DAIRY
1623-27 So. Cicero Avenue. Tel. Cicero 4512-4511

NAUJIENOS, Chicago, UI 
f 

kad kada tai tam numeryje mu- 
siį tėvų* tėvų, tėvų tėvai statė 
tokius puikius paminklus, tokį 
gražų namą,/ Ateities kartoms 
bus. puiku pažvelgti į savo bo
čių dąrbštumą.

Paskutinis sekmadienis prieš 
Kalėdas, žiūrint į tą puikų vaiz
dą, darosi ramu. Visas kapiny* 
nas. sniego išlėto klojamas ir tą 
ramioji ramybės giesmė,, kurią 
skambins šimtai tūkstančių baž
nyčių. varpai ht-, tai yra Kris- 
.taus giesmė, kuri reiškia 4‘Ra
mybė jums” čia’ ant žemės. Ta
čiau ramybė yra tik įnirusiems. 
Gal kada Kristaus žodžiai išsi
pildys, bet ne šiandien, šiandien 
žmonija yra paskendus apsiri
jimu, šykštumu, šiandien tur
tuoliams vargšo gyvastis visai 
pigi ir jam žodžiai “ramybę 
jums ant žemės” visai nieko ne
reiškia, jiems rupi užkariaut 
plotus žemės, palikt didvyrių, o 
tūkstančiai gyvybių, tai juk 
mažas dalykas. Juk ir vėl pri
augs jaunų ir vėl bus galima 
grobis daryt. Gal tik tada bus 
ramybė, kai liaudis ateis į kul- 
turingesnį supratimą ir lieps eit 
tiems didvyriams kariauti, bū
tent, tegul jie kariauja vieni 
prieš kitus ir atima vieni ki
tiems gyvybes. Gal tada tie did- 
vyriai nerengs karų, nes jų pa-? 
čių gyvybė jiems yra labai bran
gi. •

Kristus užgimė, skelbė/ ramy-? 
bę ant žemes, — mokė vargšus 
šviesesnio gyvenimo. Turčiams 
jo darbas nepatiko, jie jį nu
kryžiavo j o. Ir štai dabar žmoni
ja švenčia jo gimimo dieną, pa
gerbia’ jį kaip žmogų nebijantį 
mirties už savo idealą. Bet jei 
Kristus tai skelbtų šiandien, ką 
jis skelbė praeityj, tai jį gal pa
kartų ar tikrai nužudytų, nes 
jis sakė savo programoje “my
lėk artimą” ir “neužmušk”. Ke
turiolika šimtų metų prieš Kris
tų Maižiešius tuos žodžius iška
lė ant akmens, o Kristus juos už-? 
tvirtino. Ir šiandien po devy
niolikos šimtmečių su viršum, 
jei žmonija tuos žodžius pildy
tų, nereiktų iRiHj^nTts biblijos 
žodžių skaityt, ir pasaulyje, bu
tų ramybė. Bet juk be vilties 
iiieko nėra . . . x

Kapinyne jau visai pradėjo 
temti. Važiuojant namų link dar

ilgai girdėjosi vargonų balsas. 
Tas pats balsas, kuris ir mums 
vėliau ar anksčiau skambės, 
kupmet mes jau negirdėsime...

Turi Sugrąžinti 
mm 

. ■. m.. ■ , - — ""r
Ąugust A. Wilhelm, dabar 

41 m., šokėjas, turi sugrąžin
ti teismui $350,000, kuriuos 
jis ga^ęs per klaidą.

Jis 1933 m. susituokė su 
Mes. Miary Scully Fagan, 75 m. 
senutę, kuri už 4 mėnesių mi- 
re> palikdama jam visą savo 
turtą. Bet prieš tai užprotes
tavo jos giminės ir iškėlė bylą 
teisme, pečiaus teismas^ pripa
žino vedybas, teisėtomis ir kad 
senutė žinojo ką daranti. Byla 
atsidūrė aUgšČiausiaiųę valsti
jos teisme, kuris dar nuospren
džio neišnešė. Tečiaus įvykusi 
klaida ir Wilhelm tą turtą ga
vo. Tik dabar ta klaida liko 
susekta ir jjs turi tą turtą grą
žinti iki galutinai teismas iš
neš' sąyo nuosprendį.

[
Linksmų Žiemos Svenėių k 
Kalėdų Linkimą visiems | 
kostumeriams ir draugams »

| S.DANTA
| 1543 So. 5Qth Avė. |
v ’ Cicero, I1L |

Tel. Cicero 3500

Su

Kalėdų Šventėmis
ir

Naujais Metais
• v

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS MUSŲ 
KOSTUMĘRIAMS

Supply Co
749-59 S. Cicero Avė

CHICAGO, ILL.
PHONES:

CICERO—1500
AUSTIN — 3900
TirjZZT — 600FOREST

Penktadieniu gr. 24, 19'37
'.WW''•JU*'V'. •

[ Linksmų Kalėdų Linkiu Visiems | 
f savo draugams ir kostumeriams j

GRANT WORKS PHARMACY 
J, KESER, R. Pr., Sav. 

4847 West 14th St.
Tel, Cicero 39. CICERO,’ ILL.

Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Pacijentams

į DR. J. SHINGLMAN
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t 4930 W. 13th Street. TeL Cicero 49

Linksmų .Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems musų lietuviams kostumeriams

LIBERTY PHARMACY, Ine.
. I. CANN, Pres.
! 4930 West 13th Street. Tel. Cicero 91
' CICERO, ILL.

Cicero Miesto Valdyba
ŠIRDINGAI SVEIKINA

■ VISUS
CICERO LIETUVIUS

GEORGĘ STEDRONSKY, President

NICHOLAS HENDRIKSE, Town derk

JERRY J. VITERNA, Town Collector

ANTON F. MACIĘJEWSKI, Supervisor

HENRY R. SCHWARZEL, Assessor

GUSTAV O. RANDA, Trustee

RUDOLPH KURT, Trustee

FELIX ZDROJEWSKL Trustee ‘ » •
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žmonėms

Ramyb

Tel, Cicero 3134

Res. Cicero 4108-R

Cicere, III,

MARTIN’S INN
BOARD OF EDUC ATIONIMPORTE!) and OOMESTIC LIQUORS

Cicero 3760
Cicero, III

LINKSMŲ KALĖDŲ
MR. AND MRS. A. LINGE TAVERN LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Cicero, III.

RAUDONOS ROŽES KUUBAS PRESIPENT

Cicero.

Galingieji siautė, kamavo ge
ros valios žmones, krovėsi tur
tus ir tuko.

Ji atlankys 
valios žmogų, 
vilčių atneš.

Kalėdos tai

North Chicago 
Nebesidžiaugia 
Dovanomis

Karūnuoti valdovai ir jų tar
nai kurstė brolį prieš brolį, gi
minę prieš giminę, tautų prieš 
tautą, plėšė kiekvieną ką įveikė 
ir tuko.

EUGENE CLARK 
JOSEPH S. ipZIASZEk 
JOSEPH B. KOVARIK 
FRANK J. NOVAK 
EDWARD J. SASS

North Chicago buvo 
miestelis, kuris

Ramybė geros valios

Linkiu Linksmų Žiemos švenčių 
Kalėdų ir Naujų Metų Visiems Kos

tumeriams ir Draugams.

Verkia alkani našlaičiai, ken
čia sopulius bereikalingai su
žeisti — o ramybė turi slėptis 
tyloje ir niekam paguodos žo
džio negal ištarti.

ramybės šventė.
—J. šmotelis

kiekvieną geros 
paguos ir naujų

Nesiseka Susitarti 
Del Airporto

Linksmų Kalčių Visiems 
Musų. Kostųiųeriams ir 

Draugams!

Dabar ir vėl artinasi tas lai
kas, kada iš daugelio tūkstančių 
lupų pasigirs žodžiai 
— geros valios žmonėms

Laukite ir džia’ug'kitos.

Linksmų Žiemos švenčių Kalėdų Visiems Musų 
draugams ir pažįstamiems!

Linksmų 'Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems Musų 
Draugams ir Pažįstamiems

Sveikina su Šv. Kalėdoms ir Naujais Melais Visus Savo 
Draugus, Pažįstamus. Linkime Visiems- Ųaug. Laimės,

įpiostuį, atsirūgo,, kada sužino
ta, kad jas duoda smuklininkų 
sąjunga už teisę laikyti smu
klėse ąlot mašinas. Sužinojus 
tai meras įsakė smukles apva
lyti ir iš jų paimte 80 slot ma-

Pašventintomis galvomis val
dovai metai iš metų kartojo tą 
gražią pasaką: “Ramybė žemė
je geros valios žmonėms”; o pa
tys gėrė vyną, lėbavo, krovėsi 
turtus ir tuko.

laimin
gas miestelis, kuris gaudavo 
viską ką tik norėdavo ir nieko 
taksų mokėtojams • nekainuoda
vo. Prireikė trokų šiukšlėms 
vežti ir bematant miestas gavo 
du trokuš, Prireikė policijai au
tomobilių—ir juos gavo. Taipjau, 
miestas gavo elektrikinę ve
joms piauti mašiną, ir du trak
torius.

Bet tos dovanos nemaloniai

4915 W. 14th Street. Tel. Cicero- 3564 
CICERO, ILL.

Viena betgi pasiekta. Ta žemė 
buvo mažai vertinama ir ant 
jos buvo uždėti maži taksai. 
Dabar betgi miestas ketina pa
kelei jos taksus net 275 nuoš.

Herman dabar betgi patiekė 
miestui naują pasiuiymą. Jis 
sįulp, kad miestas išpirktų jo 
50 akrų žemės už $200,000 ir 
tą žemę paverstų parku. Girdi, 
padidinus airpoytą jo žemė ne
tektų vertės, nes joje negalima 
butų statyti ąugštesnių dirb
tuvių su augšta.is kaminais, 
kadangi jie trukdytų lėktuvus, 
todėl jis siūlo ją išpirkti ir pa
versti parku.

UPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

Ramybė slėpėsi tyloje ir į ge
ros valios žmonių sąmonę tik 
patylėliais kugždėjo: “Turėkit 
viltį . . . bukit drąsus . . . per- 
galėsit ... Aš busiu su jumis.”

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

Taip, taip, geros, valios žmo- audros siautė, kiekvienais me
tais daugybė geros valios žmo
nių nekaltai žuvo. ,

Dangus juos apvylė: ramybė^ 
geros valios žmones nesulaukė.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

KANDIDATAI į AIRIJOS 
PREZIDENTUS. — Alfie 
Byrne (kairėj), Dublino 
meras ir Sean T. O’Kąlly, 
Eiųiųon de Valera dešinioji 
ranka, kurie yra numatomi 
kandidatais į Airijos prezi
dentus.

Taip, taip, geros valios žmo
nes, jus daugybę kartų girdėjo
te gražią pasaką, jog kada tai 
seniai, labai seniai sužibėjo 
danguje naują žvaigždė ir pasi
girdo žodžiai: “Ramybė žemėje 
geros valios žmonėms!”

Tą žvaigždę pastebėjo ir tuos 
žodžius išgirdo suvargę pieme
nys, kurie ganė turtingųjų a- 
vis, jaučius 'ir asilus.

. Tų piemenų širdyse užsidegė 
karšta meilės ugnis, jų nusimi
nimas virto džiaugsmu ir jie bė- 
go į miestą ir pasakojo kitiems.

Visi buvo išsiilgę ramybės ir 
laukė . . .

Kiekvieną dieną vis naujos

Linksmų Kalėdų Visiems Musų Kostumeriams 
ir Draugams!

AL MATTAS AND JAMES BALCAITIS 
TAVERN 

4909’z W. JLtth St..
<. Tek Cicero 3706

.draugams linki
. '.'i.:' ■; . ' , ;

P. Putrimas
BŲčERNfi

4916 W. 14th St.
Cicero, III

Širdingi Linkėjimai Sulaukus
LINKSMŲ KAŲEDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams
Draugams it Pažįstamiems

GRANT THEATRE
NVALTER BABITZ, Sav.

Cicero, Illinois

GERA BUČERNE 
IR GROSERNĖ 

1538 'So. 50tfc Avė.
CICERO, ILL,

LINKSMŲ KALĖDŲ IB LAIMINGŲ NAUJU METU LINKI 
VISIEMS; KOSTUMEBįAMS Ųt VISIEMS LIETUVIAMS

The Grant Works Fair, M
GENERAL ĄIĘRCHANDISE

5011 to 5021 W. 14th St TeL Cicero 724
CICERO, ILL.

Jau du metai kaip miestas 
svarsto padidinimą municipalio 
airporto, bet nieko iš to t neiš
eina. Per patį vidurį padidinto 
airporto eina geležinkelis, kuris 
viską ir trukdo. BuVo manyta 
iškelti geležinkelį ir duoti jam 
plotą žemės prie 55 gatvės. 
Bet ten žemę valdo tūlas Her
man, kuris už pustrečio akro 
pareikalavo $65,000, kuomet 
ekspertai nusprendė, J<ad žemė 
nėra verta daugiau $27000. Tad 
susitarti apie išpirkimą žemės 
taip ir nepavyko.

1436 S. 49th Court
Tel. Cicėno 645

nes, susiraminkite. Palikit savo 
rūpesčius raštinėse, dirbtuvėse 
ar laukuose, apaišluostykit pra
kaitą ir bukite ramus.

*
Papuoškit savo butą ramybės 

ženklais ir ji ateis pas jus; bet 
užsirakinkite duris, kad piktie
ji neįsibrautų ir neužmuštų jos.

Laukite. Ji ateis kaip tyla, 
kaip nematoma dvasia’ ir uždegs 
jūsų širdyse meilę, ji pripildys 
džiaugsmu ir malonumu jūsų 
jausmus.

Sveikina savo narius, draugus, biznierius ir rėmėjus su 
šv. Kalėdoms ir Naujais Metais. Linkim visiems daug 

laimės per 1938 metus.

DISTRICT NO. 99

CICERO, ILLINOIS

JERRY B. ŠILKĄ 
MICHAEL SOLAR

NORBERT TUMAVICK
JOHN W. VOLLER

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
KALĖŲŲ LINKIME.

Great €ity Lineli
C, NQBAR* §av.

5054 W. 14th Street 
CįCĘRQ> 

Telf įįpiplpęk §740
ir 

Cicero 1Q64LINKSMŲ ŽIEMOS. ŠVENČIŲ 
KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 

SAVO kostumebUms, 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

Mr. and Mrs.
J. GIMDŽIUS
DRY GCODS STORE

4903 W. 14th St.
Cicero, III.

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Melų Visiems Draugams ir Pažįstamiems!

5 & 10 TAVERN
P. PALIULIS, Prop.
LUNCH AND BEER

Švenčių progą u£pwom visus ątsiiajikyti į

KALĖDŲ VAKARO ŠOKIUS 
Liuosybės Svetainėj, Cicero

Linkiu visiems mano •-« 5
kostumeriams ir draugams | g LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ

Linksmų Kalėdų. i § KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 
Ž S SAVO KOSTUMERIAMS,J. M. GRIGAS | RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS 

Užlaikau geriausią mėsą | lEharlies Balchnnas 
g ir grocery » S BUČERNE IR GROSERNĖ ;
šį 1417 So. 49th Court 11 5022 W. 16th St. 
| Tel. Cicero 1525 & g- CICERO, ILL.

T. BRAZIS

1403 S. 49th Ct
Ci.cero 386;
Cicero, III.

Lipksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems musų 
kęstumeriąms iiu 

<’ i

Mr. and Mrs.

Liųk^mų Kalėdų ii; Laimingų Naujų Metų velija 
visiems savo kostumeriams

FRANK ZAJAUSKAS
LIETUVIŠKA UfcEI&A

1444 S. 51'$t Avė. Ckero.IlL

Ne visur ramybė sau vie|os 
teranda ... Ne visur ir ne pas 
visus ...

Tautų valdovai ir jų tarnai 
su ginklais ir ugnimi švaistosi 
po laukus ir po miestus vaiky
dami ramybę iš žmonių. Pulkai 
nesamdytų tarpininkų stengiasi 
pastoti jai kelius ir veidmainiai 
bando pagauti ją į savo kilpas.

Dideli plotai žemės apkloti 
žmonių lavonais... Keliai, dirvos 
ir miestų gatvės aptaškytos 
kraujų . . . Sugriauti, sudegin
ti namai . . . Sunaikinti neįkai
nuojami turtai, kuriuos žmonės 
savo darbu ir prakaitu per šimt
mečius kure.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkime Visiems Savo. Draugams 

ir Kostumeriams

LIBERTY RE&TAURANT
Mr. ir Mrs. PILK.IAL Sav.

Linksmų žiemos švenčių Kalėdų Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams)

LIBERTY TAVERN & ICE CREAM
V PARLOR

Mr. & Mrs. J. Kavaleuskas ir Joe Nagęįękis
1401 So.. 49th Court Cicero 336
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Rašo FRANK BULAW

I KALĖDOS KUBOJE
............................................................................................................................................................................................... Ulini

Kubos saloj ir Havanos mies
te gyveną žmonės taipgi šven
čia Kalėdas. Kubiečiai pašvenčia 
tą dieną daugiausia Dievo sū
naus gimimo garbei. Tos’ didin
gos šventės pažymėjimas ir pa
pročiai daugiausia pareina iš 
Romos katalikų bažnyčios, šiaip 
jau išorinėje šviesoje kubiečiai 
Kalėdoms labai didelės svarbos 
nepriduoda. Gal būt vien tik 
dėl to, kad čia klimato permai
nų nėra. Tad jie ir Kalėdų ne
vadina žiemos švente, nes čia 
žiemos nėra. Nėra nei pavasario, 
nei rudens. Temperatūra pagal 
amerikonišką termometrą žie
mos metu siekia' iki aštuonias
dešimt laipsnių ir daugiau šilu
mos. Vadinas, nei gamta, .nei 
jos padarai nepakeičia savo iš
vaizdos. Čia ir medžiai lapuoja 
ir gėlės žydi žiemos metu. Gal 
būt, dėl tos priežasties kubie
čiai ir neįgijo papročio Kalėdų 
metu puošti gatves vainikais, o 
namus eglaitėmis. Jei kuriam 
name ir pasirodo mirganti įvai
riomis elektros šviesomis išpuoš
ta Kalėdų eglaitė, tai tik ženk
las, kąd ten šiaurės amerikietis 
gyvena.

Su Kalėdų Dieduku Kub'je 
dar blogesni dalykai. Kalėdų 
Diedukas, kuris Šiaurės Ameri
koje nesišykšti didelės ir mažos 
vertės dovanų suaugusiems ir 
mažiems vaikams, kubiečių ne
lanko. O jie savą tokio “miela- 
širdingo” Dieduko neturi. Ku
boje nemažai amerikiečių yra 
apsigyvenę, bet jau Salamono 
gudrybės nereikia, kad butų 
galima supras J kodėl Kalėdų' 
Diedukas kai kurą žiemą neuž
suka į Havaną pas savo kaimy
nus. Gal būt jus sutiksite, kad 
Kalėdų Diedukas yra labai mu
driai vaizduojamas tik šaltu3se 
pasaulio kontinentuose, kur žie
mos metu ir kloniai, ir salos, ir 
miestų gatvės sniego užverstos. 
Per tuos pusnynus tik Kalėdų 
Diedukas storai apsirengęs ir 
briedžius pasikinkęs į roges ga
li persiristi ir pristatyti Kalė
dų dovanas. Jei Kalėdų Diedu
kas ir nuvyktų Kubon su savo 
prekėmis tokis, kokis jis yra 
šiaurės kraštuose, tai jis ne ki
taip jaustųsi, kaip Sovietų Są

jungos lakūnai atskridę iš šiau
rinio ašigalio į Kaliforniją.

Taip provincijų ir mažų mie
stelių gyventojai Kalėdas pasi
tinka ir1 jas palydi šaltai. Re
tai kuris šioje šventoje nuperka 
savo vaikučiams bent kokią do
vanėlę. Havanos miestė Kalėdos 
yra ryškiau pažymimos, čia vi
sokie vertelgos surengia paradą. 
Jie išpuošia visokiomis dekora
cijomis automobilius, autobu
sus ir autosųnkvežimius, ir skel
bimui savo produktų sudaro pa
radą. Paradas prasideda Prado 
Paseo gatvėje ir eina Atlanto 
vandenyno pakrančiais, kur yra 
biznio sekcijos ir turtuoliai ap
sigyvenę. šis paradas, lyginai 
kaip ir Naujų Metų sutikimo 
paradas, yra lydimas visokių 
birbynių ir skambaliukų garsų. 
Paradui pasibaigus, pradeda 
miesto parkuose oikestras gro
ti ir taip tęsiasi iki sutemos.

Kalėdų naktį kubiečiai su sa
vo senjoritomis renkasi į pa.- 
skilbusį Centro Ga'ego ir kitus 
šaunius kabaretus, bei roman- 
suoja parkuose arba prie At
lanto krantų.

Lietuviams Kuboje Kalėdos 
irgi neatneša didelio džiaugsmo. 
Čia nėra prieškalėdinio kisie
liaus, ir tie stalai netaip puoš
nus, kaip Lietuvos kaime, kur 
jie šienu apdėti ir balta staltie
se užkloti. Antra, čia nei pyra
gas, nei bekonas nėra taip gar
dus, kaip Lietuvoje. O ką jau 
bekalbėti apie taikią nuotaiką, 
kuri pasireiškia Lietuvos kaime 
Kalėdų išvakarėse. Juk ir man 
ne vienos Kalėdos nuo 1923 iki 
1927 m. teka praleisti su tais pa 
čiais liet., kurie ir dabar tebe
gyvena Kuboje. Taip, mums rei
kėjo skirtis su kilniais Lietuvos 
kaimo papročiais. Mes nepripra- 
tome ir nenorėjome priimti ku
biečių geltonosios rasės žmonių 
papročių. Kalėdos mums buvo 
tik nusivylimo ir nepasitenkini
mo gyv. likimu diena. Mes netu
rėjome kukliai pagamintų ir 
reikšmingų vaišių Kalėdoms. Vi
sa ką mes galėjome, tai Kalė
doms nusipirkti kiaulės galvą ir 
išvirę su kopūstais sočiai pasi- 
valgyti. -

GRAŽI VAKARINE SUKNELE JAUNOMS PANELĖMS.

Bastūno Kalėdos linksta nuo keptos paukštienos 
r žvėrienos...

Ir taip bastūnas sutinka ir 
praleidžia Kalėdų šventes bes:- 

šimtai tūkstančių dar neln’min-1 bastydamas niio. kvarfalo 1>r,e 
gesnių, štai, jie taipgi maišosi kvartalo> iš mie3to i mi0S ą. j., 
toj skubančioj minioj ir ištiesę nQ(,tę)kinc .aLv« v>:nv?metu laikotarnm Tipk so- . , • i , , pastatuos s įžiūri kaip turine ių idiKotarpis. neK se savo sulysusias rankas, maldau-

Kalėdos . . . Kalėdos'... ! Ko- 
ia tai nepaprasta šventė, koks 
įsiems malonus ir labai laukia-

įas, tiek jaunas; didelis ar ma
las — visi laukia tos žiemos 
šventės — Kalėdų. Jau keliom 
savaitėm prieš Kalėdas kraut li
žės išgražina, išpuošia savo vit- 
inas įvairiausiais eksponatais, 
<ad tik greičiau žmogaus akį 
patrauktų ir į vidų įyi.iotų . . .

žmonės taipgi kiekvienas sa- 
ze e^onomizuoja, savo finansus 
skaičiuoja, kad galėtų sudaryti 
šiokį tokį budžetą. Vis tik rei
kės Kalėdoms pirkti dovanų sa
vo artimiems, 
draugais teks

Beabejo, ir su 
ta proga pasi-

piljios gatvės, 
eina ( . . neina, 
. . . vLnas kitą 
. Eina iš vienos

tais, šokių salionais, kur melo
dingi kubiečių orkestrai groja' 
ir pusnuogės merginos šoka, o 
susirinkę kubiečiai ir kitų šalių 
turistai smaginasi prie apdėtų 
šampano ir maisto skanėsių sta
lų.

Bendrai Havana ir kiti dides
ni Kubos miestai turi didelę a- 
trakciją sav 6 puošnumu ir viso
kiomis prašmatnybėmis, šioj sa
loj dalis žmonių tuo viskuo nau
dojasi ir gana smagiai gyvena. 
Bet tik mažas skaičius . . . Dar
bo žmonės (vadinasi, ir Lietu
vos ateiviai) nėra patenkinti to
kiu likimu. Ir nebus patenkinti, 
nes daug smagumo visiems ža- 

ir šiais
neatneš to

nu-

Kalėdas dar 
kai-

LINKSMU KALĖDŲ

JOS. F. BUDRIK

LAIMINGU NAUJU METŲ 
Linkiu Visiems Lietuviams!

Dar liūdniau pasitinka Kalė
das Kuboje tie lietuviai, kurie 
yra vedę ir augina šeimas. Ne 
vienas jų Kūčių vakare eina į 
rinką, kad galėtų kur rasti gat
vėje bent kokią maisto atmatą. 
Jų vaikučiai yra’ nudriskę, alka
ni. Jiems tėtis neparneša nei e- 
iektrikinio treino, nei kitokių 
dovanų. Tai yra tik baimė Ku
boje laukti Kalėdų. Juk kiekvie
nai motinai ašaros rieda, žiūrint 
į tokį nelemtą vaikučių likimą.

Šiandien mes prisimename, 
kad Lietuvoje gerosios gaspa'di- 
nės kukliai gamina kisielių bei 
kitokius skanumynus Kūčių va
karienei. Ryt jau Kalėdos. Tai
ne tik, kad jie turės skanių vai- dančios Kalėdos juos 
šių, o jau musų broliai ir sesu- metais aplenks ir 
tės galės traukti į kaimo vaka- džiaugsmo, kurį jaus Kalėdų iš- 
ruškas. Tuo tarpu Kuboje gyve- vakarėse Lietuvos kaimietis ir 
nąs lietuvis nuo karštos saulės Amerikoje gyvenąs lietuvis, 
spindulių įkaitęs ir parudęs, -------------- --------------------------
kaip indijonas, stovės prie At-
lanto šešių pėdų aukštumo ir toMSĄ 
tiek platumo cemantinės užtva- Draugams ir Pažjstainiems L 
ros ir žiūrės į nepermatomą įį 
vandenyną, kada' jis galės 
plaukti į šiaurės Ameriką, 
lietuviai švenčia
linksmiau, negu Lietuvos 
m iečiai.

Jei Šiaurės Amerikos sienos!p 
butų atdaros, tai Kubos lietu- 
viai, kurie atvyko 1922 metais 
ir vėliau, ten begyventų. Viena'• S 
tai, kad vietos gyventojai ir Is- I 
panijos ateiviai Kuboje neduoda ® 
žmoniškų gyvenimo teisių nei;| 
lietuviams, nei kitiems Europos;m 
ateiviams. Jei kurie ir gauna $ 
darbus Havanoj, tai įtik visai ® 
už menką atlyginimą dirba. $ 
Daugumas jų yra; išsiblaškę ir 
dirba ant ūkių Matanzas, Cama~ 
guey, Trinidad, Santiago de Gu
ba ir kitų miestų apylinkėse. 
Kai kurie dirba prasčiausi kelių 
taisymo darbą. Čia jų gyvenimo 
sąlygos yra dat sunkesnės. Be 
išimties paprastiems darbo žmo
nėms priseina nakvoti arklidėse 
drauge su gyyuliais^ir ten pat 
maitintis prasčiausiu maistu. Į 
.tokią būklę patenka tie, kurie 
taiso kelius, kaisa griovius ir ki
tokį pan-ašų darbą atlieka Ma
tams ir kitų suminėtų miestų 
apylinkėse. Tiems, kurie z dirba 
tabako, cukraus, bananų ir kitų 
vaisių plantacijose, darbas yra 
kiek lengvesnis ir gauna tinka
mesnį maistą. O visgi negali bū
ti kalbos, kad jie džiaugsmingai 
galėtų Kalėdas praleisti. Kokios 
jau čia Kalėdos, koks džiaugs
mas gali būti, jei žmogus ne
turi nei pinigų, nei tinkamų 
drabužių apsirengti, sunkaus 
darbo su vargintas, išbadėjęs ir 
turi nakvoti arklidėse arba kuri 
kokioj pašiūrėje?

Nesupraskite, kaęl visiems 
Kuboje yra taip bloga. Iš tiesų 
Kuba, ypač • Havanos miestas, 
galima palyginti ir su Paryžium., 
čia yra tikrai šaunus naktinis 
gyvenimas. Yra kuo pasigrožėti 
nepaprastais1 tropiškų 
struktūros trobesiais, 
įrengtomis kavinėmis,

CHAS. MIKUTCKI’S |
PLACE I

Booth and Table Service ® 
- For Ladies

We Serve Be!st Beer in Town ra
DRAFT and BOTTLE BEER g 

Sandwiches g
671 W. 18th Street I

Phone Canal 9753 ra

į Liriksmų Žiemos Švenčių S 
g Kalėdų ir Laimingų Naujų ra 
jį Metų visiems draugams ir S 
| ’ pažįstamiems g

SOCIAL INN
Light Wincs & Liąuors
Stella Pollock, Savin,

6530 S. Damen Avė.
Tel. Grovehill 3769

Linksmų Kalėdų tir 
Laimingų Naujų Metų. 
Visiems draugams ir 

pažįstamiems .j

kraštų 
puošniai 
kabare-

Garšva Tavern
1521 W. 69th Street

Vidurmiesty 
žmonės skuba, 
bet bėgte bėga 
.r pastumia . .
.irau tu ves į kitą apsikrovę pir
kiniais, kurie labai įvairus. Tai 
vis dovanos, kurių laukia naviefi 
mažieji, bet ir suaugę tikisi, 
kad' jo ar jos tėvas ar motina, 
brolis ar sesuo, arba šiap jau 
geras draugas ims ir suvaidins 
to gerojo Kalėdų Dieduko rolę 
ir, štai, juos Kalėdoms apdova
not ...

štai toj minoj, lyg ir be tiks- 
o, klaidžioja vienas asmuo, tai 
oastunas, kuris nesitiki dovanos 
nė iš vieno. Jam Kalėdos kaip 
ir nekalėdos . . . jis nesitiki iš 
nieko dovanų gauti ir nemano 
jų kitiems dalyti.... Jam šioj 
Žmonių tėkmėj, šiam ^ukury pa
tekus ir prisižiūrint kitų kalėdi
nei ruošai, jo galvoja plaukia 
mintys, kunkuliuoja, praeities 
vaizdai stojasi, prieš akis ir net 
nejaučia kas dedasi aplink jj. 
Jis prisimena praeities Kalė
das . . . Kalėdas, kurias jis pra
leisdavo dar vaikeliu būdamas, 
augdamas ten tolimoj Lietuvoj 
ant Nemunų krantų, tarp savo 
seselių ir brolelių pas mylimus 
tėvelius . . . Tai būdavo Kalė
dos, tai didžiausia metų šven
tė...

“Dar rudenį miške uogaujant 
Bei grybaujant, jau išsirenka
ma gražiausia eglaitė. Juk ji 
puoš per šventes namus. Pri
duos iškilmingą jausmą, kac 
jau Kalėdos... Ji sumirgės dau
gybe žvakučių ir įvairių žibu
čių su dovanomis. O kiek tada 
džiaugsmo . . . malonumo... Dė
kingas, rodos, esi visam pasau
liui, pareikštum jam savo jaus
mus, viskuo dalintųmeis . . .

“Motutė kepa pyragus, gami
na įvairius valgius, kiemas pa
kvimpa nuo virtuvėje gamina
mų valgių . . . Tėvelis gamina 
gėrimus, juk bus ir svečių per 
Kalėdas, reiks vaišinti. La'uki, 
kad tik greičiau diena baigtųsi, 
kuri atrodo, niekad nepasibaigs. 
Vakare visa šeima su artimai
siais vakarieniauja, koks malo
nus įspūdis.

‘Bet įspūdingiau ir didesnis 
pažmonys būdavo, kada mokyto
jai savo mokiniams suruošdavo 
Kalėdų eglaitę. Mokiniai pasi
kviesdavom ir savo tėvelius at
eiti ir šiaip atsilankydavo gar
bingų svečių į šias iškilmes. Čia 
mokytoja iššaukdavo tuos, ku
rie būdavo priruošti programą 
pildyti: deklamacijomis, dainelė
mis ,ar monologais. Ir koks bū
davo įtemptas momentas, visi 
tą mokinį seka ... paskiau* gar
sus rankų plojimas ... O pro
gramai pasibaigus, pats sma
giausias laikas. Mokytojai dali
na dovanas — saldainius, ku
riuos kaimiečiai vaikai taip 
mėgsta ir taip laukdavo tos ma
lonios visiems Kalėdų šventės ir 
mokykloje surengtos eglaitės.

“Taip . . . tas viskas liko tik 
praeities šešėliuose . . . Dabar 
likimo nublokštas toli' nuo to 
krašto ant Nemuno ir Šešupės 
krantų, jau daugelis metų ten- 
ka bastytis po Naująjį Pasau
lį . . . Ne mano vieno toks li- 

Ir daugiau yra tokių 
’’ —- bastūno dalia

jančiu balsu prašo pasigailėti, 
nors centą aukoti jiems šven
tėms kavos puodeliui ...” 

, » » » v
Didmiesčio gatvė. Žmonių vi

sur pilna. Bruzdėjimas. Vėlybos 
Ka.čdų išvakarės . . . Vieni su! 
kitais sveikinasi. Valgyk ože 
prie bufeto kelia taures “Į svei
katą, Linksmų Kalėdų’’... Taip, 
tur būt visur ir visi šiuo laiku 
linki vieni kiJesm švenčiu, svei
kinasi.. Ten ant Nemuno kran
tų irgi šeimos sėdi už stalo, vai
šinasi ir koks jų malonus kai
mietiškas vaišingumas ... da
linasi visi draug.škumą reiš
kiančiais krLdai iais ...

Gražiai apšv eslas vi šbu is, 
.tūrio durys ir iškaba mirga į- 
vairiomis šviesomis. F. aku.ti 
jenai, šilkuos šnabždančios po
nios ir panelės eina' į vidų. Gia- 
Žiausiai įrengta didelė salė, sta
lai nubrauti įvairiais valgiais ir 
brangiais gėrimais Čia renkasi 
didikai, turtuoliai, bendrai Ka- 
.ėdas švęsti... Jiems vargas ne
žinomas, alkano neatjaučia . . . 
Plaukia iš salės linksmos kal
bos . . . juokai . . . muzika . . . 
Kiekvieno akį į .čia atkreipia. 
Rodos, į vidų vi.iote vilioja' ir 
seilę traukia. Bet pasižiūrėjęs 
kiekvienas į tą vietą nepriklau
santis, eina savais keliais. Ir 
bastūnas ranka numojęs nuėjo 
į savo priprastą valgyklėlę, kur 
užsisakęs paprastą kasdienin’ 
valgį: pora kukulių kapotos mėT 
sos, jaučiasi esąs laimingesnįs 
už tuos, kurie sveikinasi kelda- no likimas . 
mį taures ir svaigsta putojan
čio šampano tvaike, kurių stalai j nimas . . .

| tingieji sutinka ir praleidžia 
’ Į šventes, kaip vargšai, kurie sa

vo kambarius neturi kuo pasi- 
ši.dyti ir kardais net juodos 
duonos užkąsti . . . Bet ir tas 
vargšas, nors ir suvargęs, bet 
jis stengiasi tą nepanr.*K*ą šven
tę sulikti su šypsena i.nt s^vo 
išvargusio1 veido, guosdamas sa
ve, kad kitos Kalėdos bus lai
mingesnės, atneš jam geresnį 
rytojų . . .

Ryto metą žmonės mato laik
raščiuose eilutes: “ ... ten ir ten♦
buvo graži puota ... tie ir tie 
turėjo šaunių svečių . . . vienur 
tai kitur draugai besilinksmin
dami perdaug įkaito ir pradėjo 
‘linksmų Kalėdų’ netaktiškai lin
kėti . . . Tokioj ir tokioj gat
vėj atrastas pusgyvis bcdaib’s 
su išbadė usia ir sušalusia šei
ma, kurie buvo visų pamiršti 
per Kalėdas ... Tai ve, ten per
daug pribaliavoję, serga . . .

Ir skaitytojas pasiskaitęs 
stengiasi sau išaiškinti; ar jis 
tikrai priderančiai šiėi šventei 
pri si ruošė ir ją praleido ... ar 
jis gerą darbą nepamiršo atlik
ti ir ar jam dabar sąžinė n?iš- 
mėtinėja . .. .

Ir bastūnas pažvelgęs į laik
raštį, nusišypsojo ir pusbalsiu 
pareiškė savo mintį: “Aš žiurė
jau į jūsų vaišinimąsi, Kalėdų 
sutikimą ir praleidimą, o jus — 
i tai, kaip aš visa tai mačiau ... 
Neįdomu, kur aš švenčiau ir 
praleidau Kalėdas ... ir kur ki
tas sutiksiu . . . Toks jau ma-

Ir taip slenka bastūno gyve-
—J. P. Tarnas

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems 
musų kostumeriams, draugams ir pažįstamiems

BRUNO IR STELLA JUDEIKIAI* *

Tavernos ir svetainės sav.
4512 South Wood Street

? Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų įį
V visiems kostumeriams ir draugams į

l PEOPLE’S HARDWARE & PAINT C0„ l
L Broliai Gregoravičiai, sav. į
I 1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139 į

^Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems musų h draugams ir kostumeriams velija

1 JOHN’S BARBER SHOP
JOHN KALENTIN, Sav.

4652 South Western Avė.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų velija 
visiems savo kostumeriams

VIRGINIA COAL C0.
462 West 39th Street

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų 
visiems draugams ir kostumeriams

JOS. RŪTA TAVERN
(BERGHOFF ALUS)

3141 So. Halsted St. Tel. Victory 4791

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Draugams ir Pažįstamiems

A. V. CUKURS TAVERN
kimas.
“laimingųjųmuilintųjų — uasvuno, uana, 

J vargstančių. Nors iš tiesų yra
732 W. Cermak Road Tel. Canal 6070
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nesinis,). Leido Lietuvių Moks
leivių Draugija nuo 19X4-16 
metų. Redagavo S. Biežis. Buvo 
progresyviškas žurnalas.

31. “Naujienos” (djėnraštis).
Leidžia Naujienos Pttū Co. nuo 
1914 m. redaguoja Dr. P. Gri
gaitis. ' ' x ■

32. “Vytis” (Mėnesinis).
Leidžia Liet. Vyčių Federa

cija nuo 1915 metų. Redaguo
ja A. Lapinskas.

33. “Musų Draugija” (Mė
nesinis) Leido Chicagos Drau
giją Sąjunga ntfo 1915-16 me
tų. Redagavo *F. Butkus. ' \

34. “Nedėlios Naujienos” 
(Savaitinis). Leido “!

!Pub. Co. 1915 metais. Redaga
vo Kl. Jurgelionis.

85. Vaidyla” (Mėnesinis). 
Leido Rudgalvis nuo 1915-16 
m. Redagavo Montvidas.

36. “Kardas” (Mėnesinis),.
Leido Laisvamanių Federaci

ja nuo 1918-24 metų. Reda
gavo K. Jurgelionis, K. Augus
tas, Baronas ir kiti.

37. “Žarija” (Savaitinis).
Leido Komunistų partija var

de Trainio ir Kairio nuo 1918- 
19 m. Redagavo A. Andrulis.

38. “Draugas” (dienraštis). 
Leidžia Draugo Bendrovė nuo

1918 m. Redaguoja L. šimutis.
39. “Meilė ir šeimyna” (Mė

nesinis). Leido ir redagavo A; 
Margeris r.uo 1919-20 metų.

40. Proitfž>Tas” (Mėnesinis). 
Leido L W. vV. (pramoniečiai) 
nuo 1919-20 m.

41. “Pasiuntinys” (Mėnesi
nis) Leido ir redagavo, kun J.
J. D. Razokas ,1919 metais. Liu
teronų žurnalas.

42. “Pajieškojimų žurnalas” 
(Mėnesinis). Leidėjas ir re-

! daktorius A. Margeris 1919 me
tais.

43. “Giedra” (Mėnesinis), 
redagavo A. M. Linkus nuo 
1920-24 m. Katalikiškas.

44. “Roselandietis” (Mėnesi
nis). Leido M. G. Valaskas nuo 
1920-22 m. Redaktorius Julius 
Ačius. ;

45. “Laivas”*'^Mėnesinis).
Leidžįa Tėvai Marijonai nuo 

1920 m. Redaguoja Kun. M. 
įUrbanavičius.

46. “Gydytojas” (Mėnesinis). 
Leido Gydytojų draugija nuo

Redagavo A. ra nuo 1914 metų. Dabartinis ĮJ921-25 m. Redagavo Dr. A. 
redaktorius M. Vaidyla.

“Lietuva” (dienraštis).
vaitinis. Leido Šimkus nuo 1909! 1918 iki geg. 8, 192Q m. Leidė-
-10 metų. !jai: Bačiunas ir Pajauskas, vė-

12. “Komunistas” (Mėnesi- liau “Lietuva 
nis) Leido Malūnėlis ir Brazai-1 daktoriai: B. K. 
tis 1909 metais. Redagavo Bra- Norkų 
zaitis. Anarchistiškų pažvalgų. 1-

13. “Dagys” (Mėnesinis).
Tautiškas satyros žurnalas. Vidas

Ėjo nuo 1909 •1910/metų. Reda
gavo J. Sekevičius.

14. “Laisvoji žmonija” (mė-

Chicagos Lietuvių 
Laikraščiai

Čia yra išspausdintas sara- nesinis). Leido būrelis idėjos 
šas visų Chicagos lietuvių ži- draugų nuo 1911-13 metų. Re- 
nomų laikraščių, kurie buvo dagavo J. Laukis; Buvo anar- 
leidžiami praeityj ir kurie dar Mistiškų pažvalgų.

tebeleidžiami. Jei iš 15. “Lietuviu žurnalas” (Mė
gino nesinis). Leido P. Kaitis nuo

kurie nėra 1911-1914 metų. Redagavo ,A. 
Karalius. Buvo socialistiškas 
žurnalas.

16. “Moksleivis”. (Mėnesinis).
Leido Liet. R. Kat. Mokslei

vių A. S. nuo 1912-1920 metų, 
žurnalas buvo 'katalikišką pa* 
žvalgų. • ‘

17. “šakė” (Mėnesinis). Lei
do Julius MiOkeVičius nuto 1912* 
14 metų. Redagavo A. Montvi* 
das. Buvo laisvamaniškų pa
žvalgų.

18. “Dievo Rykštė” (Mėnesi
nis). Leido Pajauskas 1912 
metais.. Redagavo A. Karalius. 
Buvo laisvaminiškas satyros

šiandien 
senesniųjų lietuvių kas 
kitus laikraščius, 
j šį sąrašą įtraukti, tai ma
lonėkite apie tai man pranešti. 
Taip pat pageidaujamos ir pa
pildomos žinios apie tai, kas 
tuos laikraščius leido, redagavo 
iir kada jie paliovė ėją. Rašy
kite: A. Ambrose, 1739 So. Hal- 
sted Street.

1. “želmuo” (mėnesinis)
Leido “želmuo” draugija nuo 

1886-8 m. Redagavo regis J. 
Grinius.

2. “Lietuva” (Sąvaitinis)
Nuo 1892 iki 1918. Leidėjai 

buvo šie: S. Rokošas, V. Ža
liauskas, P. Zacharevičius ir S.
Lelešius, Svanekas, Sosnovskis,! žurnalas. 
A. >Olszewski nuo 1901 iki 1917 
m. Redaktoriai buvo šia: J. Gri
nius, P. Zacharevičius, O. 01- 
szewski, J. Adomaitis (šernas) 
ir B. K. Balutis.

19. “žemaitis” (Mėnesinis)./
Leido ir redagavo kun. J. I 

Urbonas nuo 1912-13 metų.
20. “Jaunoji Lietuva” (Mė

nesinis). Leido korporacija nuo
1913- 15 metų. Redagavo K. 
Jurgelionis, A. Rimka ir kiti.

21. “Jaunimas” (Mėnesinis).
Redagavo J. Strimaitis 1914- 

16 m.
22. Veidrodys” (Mėnesinis). 

Leido ir redagavo B. Vargšas,
1914- 1915 m. Teatrališkas žur
nalas.

23. “Tikyba ir Dora” (Mėne-

3. “Amerikos Lietuvis.” (Sa
vaitinis). Leido ir redegavo J. 
Grinius ir J. Laukis 1897 m.

4. “Katalikas”. (Savaitinis).
Leido J. Tananevich nuo 1898

iki 1914 m. Redaktoriai buvo 
TUmašonis ir kiti.

5. “Kūrėjas” (Mėnesinis lai-! 
svomaniškas). Leido ir reda-l 
gavo Juozas Laukis 1899 m.

6. “Darbininkas” (mėnesinis), sinis). Leido Marijonai Tėvai 
Leido L. Soc. S. 4 kp. 1903 nuo 1914-20 m. Redagavo kun.

m. Redagavo A. La lis.
7. “Ragana” (mėnesinis).
Leidėjas ir redaktorius Ged

minas 1903 m. Į mėnesinis žurnalas. Ėjo
8. “žinyčia” (mėnesinis). į 1914-16 metų. Redagavo kun.
Išleido ir redagavo J. J. Hert-j Kemėšis. .

nianavičiUfc11904-metais-.' > k 25.‘“Katalikas” -(dienraštis).
9. “Svieto Ateitis” (mėnesi-; Leido Katalikas Pub, Co. nuo 

nis). Leido M. G. Valaskas 1906 1914-16. Redagavo J. Sakalas 
metais. Redaktorius Bridis.

10. “Draugas” (savaitinis).
Leido Kunigų Susivienijimas _ 

nuo 1908-18 m. 1 
Kaupas ir kiti.

11. “Amerikos žinios” (sa-j

KiMirka ir kun. Bučys.
24. “Pažanga”
Iliustruota Liet. Katalikų 

nuo

ir Brandukas.
26. “Sandara” (Savaitinis).
Leidžia Liet. Tautinė Sanda-

Pub. Go. Re- 
Balutis, P. 

ir J. Gediminas.
28. “Galvočius” (Mėnesinis).
Leido ir redagavo A. Mont- 

1914 metais. ' 
”Vairas” (Mėnesinis) 
1914 metais.
“Jaunimo Sapnai”. (Mė-

Ėjo 
30.

^Linksmų žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
gį visiems draugams ir kostumeriams velija

*

o blogos va-

Ramybe Geros Valios 
Žmonėms

■M ..... .. ........ .. ..................... .. ■" ........................................... .

“Garbė Dievui aukštybėse ir nigų jam duoda) 
ramybe žemėje geros valios žmo- lioš žmogus yra tas, kurs ku- 
nėms.” nigo nepriima, jį kritikuoja (ir

Taip giedojo, kaip sako šven- pinigų jam neduoda).
Taigi, Romos katalikų dvasiš- < 

kija su savo sekėjais tariasi 
sudaranti vienintelę geros va
lios žmonijos dalį ir kitus nie- 
ikįna ir Įžemina. Romos katalikų 
dvasiški j a su savo sekėjais ta
riasi nešanti, tikrą išganymą 
žmonijai ir kurianti tikrąją 
kultūrą. ?

.“Draugas” lapkričio 15 d. 
1937 m. buvo persispaudinęs iš 
“Panevėžio Garso” straipsnį a- 
pie tikrąją ir netikrąją kultū
rą. Be kito ko, ten sakoma: 
“Eifelio bokštas Paryžiuje tu
pėjo būti musų amžiaus didy
bės simboliu, bet neištesėjo: tas 
bokštas dabar pritaikytas die
nos malonumams, jame įreng
tos kavinės, restoranai ir tuo 
jis banalizuotas ’... Lygindami 
senąją . ir viduramžių kultūrą 
su šių laikų civilizacija, ateities 
istorikai neras joje nieko gi
laus: joje teras žmogaus dva
sios sumenkėjimą, begalinį mo
ralinį skurdą ir dvasinę tuštybę, 
joje ras didelį susirūpinimą 
materi j aliniais interesais, gy
venamosios dienos, patogumais.” 

Tai va jums vėl nurodymai 
to, kas eina tikru keliu ir kas 
šunkeliais. 

f

Dabar pradėkime kritiškai 
pažvelgti į tuos, kurie save ro- 
kuoja Dievo išrinktaisiais, ku
rie rokuoja save geros valios 
žmonėmis. Jie nurodo, kad Ei
felio bokštas Paryžiuje turė- 

, jo būti musų -amžiaus didybės 
. simboliu, o dabar subanalizuo- 

tas (pažemintas) tuo, kad jis 
. sukomercializuotas. x O kas iš- 

t liko nuo subanalizavimo (pa
žeminimo) Romos katalikų ba
žnyčioje? -Ar> sakramentai ne-.

Velija Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems kostumeriams ir draugams 

ANTON TEBELSKIS 
Tavernos Savininkas

4018 S. RockvveH St. Tei. Lafayette. 2820

JOHN ATKINS
UNIVERSAL

5104 Archer Avė.
FOOD STORES , J

Phone Lafayette 2014 į

Linksmų Žiemos švenčių Kalėdų ir-Laimingų Naujų Metų® 
visiems* draugams ir pažįstamiems M

BILL’S ZIECKAS TAVERN
i

M

2119 ir 2113 South Halsted Street

tas Raštas, Dievo angelaį, gi
mus Jėzui Kristui, tai yra pir
mutinių Kalėdų rytą.

štai dabar ir vėl prisiartino 
Kalėdos, Krfst^us gimimo die-j

1 Karalius, Dr. S. Biežis ir l^iti.z
47. “Piršlys” ‘(Mėnesinis).
Leido ir redagavo P. Zavis-

I ta nuo 1922^3 m
48. “Paslas” (Mėnesinis^.
Leido ir redagavo kun. J. Ro- 

zak nuo i922r34 m. Liuteronų.
49. “Žinios” (Savaitinis).
Leido žinios Pub. Co. nuo 

1923-4 m. Redagavo St. Straz
das. Pažangus.

50. šviesa” (Mėnesinis). Re
dagavo Ačas ir Vaitulis 1924 
m.

51. “Varpas” (Savaitinis).
Leido M. Krukonis nuo 1924-

26 m. Redagavo J. Laukis. Tau
tiškos pakraipos.

52. “Burtininkas” (Mėnesi
nis). Leido ir redagavo J. Ži
linskas nuo 1925-26.

53. “Margutis” (Du kartu 
per mėnesį). Leidžia Margutis 
Pub. Co. nuo 1925 m. Redaguo
ja A. Vanagas.
54. “Vilnis” (dienraštis).

Leidžia Vilnis Pub. Cp.
1925 metų. Redaguoja A. 
drulis.

55. “šake” (Mėnesinis) 
do A. Ambrose nuo X926-28 m.

^I-Redagavo Dr. A. Karalius (A.
Briediškis) Laisvamaniškas žur- 
nalas.

56. “Telegramas” (Savaiti- 
knis). Leido Valavičius nuo 1923

w -24 m. Bizniškas.
57. “šv. Jurgio Parapijos ži- 

—Tnioš” (Mėnesinis) Leidžia nuo
1928 metų.

58. “Gyvenimas” (Mėnesinis). 
jįjį Leido ir redagavo A. Zymontas 
& nuo 1928-30 .m.

59. “Liaudies Tribūna.” (Mė- 
nesinis). Leido Bruno Simop- 
Simokąltis nuo 1929-30 m.

60. “Pažanga” (Mėnesinis). .
Leido J. K. Valinskas 1934 

metais. Redagavo Dr. A. Mont-

* » j ■ ■ ■Naujienų na, ir minėtus giesmės aidasl 
gaudžia musų ausyse, nors jos! 
ir negirdime. Giesmėje sakoma,j 
kad tik geros valios žmonėms! 
težadama ramybė. Vadinasi,“ 
‘blogos vėliom žmonėms ramybes! 
nėra. - Naturališkai dabar kyla! 
klausimas, kur tie laimingieji,; 
kurie dabar, Kalėdų metu, gali? 
jąusti ramybę ^jr laimę, ir kur 
tie blogos valibš žmones, neuž-J 
sitarnaujantieji^ramybės ir lai-Į 
■mės.~ ■ •'!. * . Pasidairę ir pasiklausę, mes; 
pamatysime ir išgirsime daug! 
tokių, kurite tariasi ti^rį pirme
nybę prie Kristaus ir todėl turį! 
pirmenybę prie ramybės ir lai
mės. Jie tariąsi esą geros valios* 
žmonės. Ju'os*-nesunku surasti. 
Juos galirpe matyti užsimerkę 
ir girdėti ausis užsikimšę. Jie: 
visiems į akis lenda ;ir apie save 
garsiai kalba..

Pasiklausykime, ,ką j(ie, taryta 
Romos katalikų kunigai, sako 
apie save iir save sekėjus.

Štai “Draugo” lapkričio 24 d. 
1937 m. laidoje kun. Igno Alba- 
vičiaus 25 metų, kunigystės ju
biliejaus proga rašoma apie 
aukštą kunigo pašaukimą. Sa
koma, kad kunigas tai z Dievo 
ambasadorius žmonijai. Girdi, 
ir angelams nėra duota tokia 
pasiuntinybe, kaip kunigams. 
Tik klausykime:

“Kai Dievas trokšta mums 
duoti Įsakymų, prižadėjimų, 
perspėjimų. nepanaudoja 
angelo, bet ijna! kunigą. Visa tu
ri .pereiti ipar’- to nepaprasto 
žmogaus rankas. Ir vargas tam, 
kurs paniekint jo galybę ir pa 
sįuntinybę, kurs persekioja jį, 
xr kenkia j.anr! Vai vargas! 
Nes tokis paniekina patį Dievą, 
įžeidžia patį Dievą, persekioja 
patį Dievą .. .„Tačiau laimingas 
tas krikščio)^^: kurs pagerbia 
kunigą! Laiminga yra šeima, 
kuri jį priima?’

Ar dabar neaišku, kas yra 
geros valios ir kas yra blogos 
valios žmogus, > ir kas gali tu
rėti ramybę? Geros valios žmo
gus yra tas, kurs kunigą pa
gerbia, jį priima (ir daug pi-

Linksmų žiemos švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems draugams ir pažįstamiems z

WEST SIDE HOTEL
Savininkas Walter Neffas

2435 South Leavitt Street
Tel. Ganai 9585
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JOSEPHINE’S TAVERN
JOSEPHINE PILKIS, Savininkė

6334 So. Western Avė. Tel. Prospect 1775
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MARQUETTE PARK TAVERN
• LOUIS ANTANAVIC, Sav.

2709 W. 71st Street Tel Grovehill 3673
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GEORGE PAUKŠTIS TAVERN
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nuo
An-

įLei-

61. “Muzikos žinios” (Mėne
sinis); Leidžia Vargonininkų 
Susivienijimas nuo 1936 metų. 
Redaguoja kompozitorius A. - S. 
Pocius.

62. Jaunimas” (Mėnesinis). 
Eina nuo 1936 metų. Redaguo
ja. J. Poška.

63. “Concord” (Mėnesinis). 
Angliškų kalba. Leidėjas ir re
daktorius V. F. Beliajtfs 1937 
metais.

64. ‘^Gyvenimas” (Mėnesinis). 
Leido J. Valinskas ir Dr. A. Ka
ralius 1927 metais. Redagavo 
Dr. A. Karalius.

‘65. “Kvieslys” (Mėnesinis).
1934-35 m. Leido Liet. Ta

vernų Susivienijimas.
66. “Moterų Dirva” ‘ (Mėne

sinis). Leidžia Moterų Kat. Su- 
sivienijmas nuo 1916 metų. Re
daktorės: Uršulė Jokubaitė, An
tanina Nausėdienė ir šiuo lai
ku redaguoja p., S. Sakalas. z

67. “Amerikos Ūkininkas” 
(Mėnesinis). Leido ir redagavo 
Kuodis nuo 1919-20 m.

v 68. “Žinios” (Mėnesinis). Lei
džia .liuteronų > parapij a' ‘ nuo 
■19,23 m. Redąguoją p. Kaąper.

Regis, dąr\ buvo leidžiami 
šie: “Spinduliukas”, “Vadovas”, 
“Varpeliai” ir '“Moksleivių Ke- 
Hai.” Apie jų ėjimo laiką Jr 
ir kas juos leido, negalima bti-

po pritaikytos pinigines kai
nos? Sakoma, kad mišios tai 
Kristaus dovana. Anglų kalba 
yra net maldaknyge vardu 
“Christ’s Gift, the Mass.” Ar 
ta Kristaus dovana nesubana- 
lizUota, kai jai pritaikyta pini
ginė kaina? Ar Romos katali
kų bažnyčios nesubanalizuotos, 
kai jose eina kolektų kolektos, 
kai jos paverčiamos į turga
vietes? Ar kunigas, Kristaus 
ambasadorius, nesukompromi- 
tavo savo pasiuntinybę, kai jis- 
atsistojo šio pasaulio buržuazi
jos priešakyje?

Kuomet Dievo garbei ir baž
nyčios labui rengiama girti pik
nikai, f erai, bazarai, Nepadorus 
šokiai, ar tai nebanalizuoj amas, 
ar nežeminimas pats Dievas ir 
pati bažnyčia? Tokie parengi
mai tiktų rengti senovės graikų 
girtybės dievui Bakchui (Dio- 
nisijui) arba Romėnų lytinės 
^meilės dievėi Venerai.

Pagaliau ar Kalėdos, Kristaus 
gimimo šventė, nesubanalizuo- 
jama tuo, kad kunigai ją pa
vertė ypatingo pasipinigavimo 
dįėna. Po Kalėdų kunigas ku
nigą susitikęs pirmiausia kits, 
kito klausia, kaip kalėdinė ko- 
lekta pavyko.

Tas, Kurio gimimo dieną da
bar minime, sakė: “Iš to visi 
pažins, kad jus mano mokyti
niai,-jei turėsite meilę kits ki
tų.” (Jon. 13,35)

Kokia kits kito, meilę mato
me tarpe tų, kurie save vadina 
Dievo išrinktaisiais, geros va 

(Pabaiga ant 8-to pusi.)
_______________ .7. ... -.......................... .......................
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l ASHLAND 45th TAVERN
G. KRISČIUNAS, Sav.
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Ghicago, III.
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Širdingi Linkėjimai Sulaukus
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Visiems Musų Rėmėjams, 
Draugams ir Pažįstamiems

JAMES ORLAKIS
ffi 1736 So. Halsted-Street,
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WALTER JURĖNAS

.561 West 14th Street
(Lietuviška Užeiga)
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LINCOLN TAVERN
1858 West Pershing Road
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LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
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. Auburn Fancy 
Gouds Shop

Grąžius Siuvinėjimus
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Darome
3108 S. Halsted St.

Tel. Vlclory 79»8

AMBROSE TAVERN AND 
PALAtE GARAGE
Savininkai broliai Ambrozai

1843 South Halsted Street 
ir 724-726 West 19th Street



Penktadienis, gr. 24, 1927

liūčių Vakarą
(JUMORESKA)

Šių metų^ Kūčių vakarą nu tau
ria u namie sėdėti; svečių nepri
iminėti ir pas kitus neviešėti. 
Vis dėlto tykios švenlės vaka
ras norėjosi kuo nors atžymėti, 
todėl nusipirkau di(Z...ų, storą 
cigarą, ir Kūčių vakarui atėjus 
jį užsirakiau ir vienas ramybė
je palikęs mintyse paskendau.

Vos spėjau k J s c garo durnus 
išleisti, kaip staiga išgirdau be
sibeldžiant į duris ir pro jas j- 
sivertė vyriokis.

—Bimba 
jis man.

—Bimba, Bimba, — lyg ką 
tai prisimindamas, pakartojau

galiau mane.
—šimutis, iš ‘ Draugo” redak 

pratarė jisai man pa

įdurti su žmonėmis kitų pa
žiūrų, lai jie tai ž.no. . . Aš 
jiems dar ne tokių šposų galiu 
iškrėsti 1

Visi mano nelaukti svečiai lyg 
nusistebėję žiurėjo į jį. Tuo P-v- 
čiu metu už durų pasigirdo ko
sėjimas ir pro kiuris įėjo šlubuo
jąs vyriškis.

—Kad juos galas atimtų, šia: 
kojos nuospaudą gatvėje ita'.p 
skaudžiai užmynė, —- skundžia
si arėjęs naujas žmogus.

--Vitaitis iš “Tėvynės”, — 
šiltutę

Rahiybė Geros 
Valios Žmonėms

cijos, 
duodamas šaltą ranką.

—Tat visai nelauktas svečias, 
— prabilau aš. Tikrai malo
nu jus mano pastogėje matyti.

—Et jau nusibodo man iš i- 
sus metus tarp kunigų buvoti 
ir tik apie juos rašyti. Atėjau 
prasivėdinti. Kaip pagalvoju, 
kad butų pasaulyje pašėlusiai 
gerai gyventi, jei gyvenime ka
talikų bažnyčia įsigalėtų. Nebū
tų nei su kuo pasibarti, nei su

atsirekomendavo kuo pasiginčyti ir mintimis pa
sidalinti, jokio įvairumo. Ot to
kių minčių vedamas užsukau 
pas jus. žinojau, kad šitai šiuo
du vyru iš kairės rasiu. Kūčių 
vakaras mm kaip katalikui re - 
kia'ir savo priešams visas nuo
dėmes jų atleisti ir su jais su
sieiti; taigi, labai šiuo mano vi
zitu nesistebėkite...

Dar šimutis nebaigė savo kal
bos, kaip pro duris labai išdi
džiai įėjo mažo ūgio naujas sve-

—Taigi Bimba iš ^‘Laisvės,“ 
*

atsakė svetys.
—O, tai labai malonu!
—Žinote, toksai vakaras, nors 

is esmės šiokioms šventėms ne
pritariu, bet Stalinui Maskvoje 
leidus eglaites ruošti ir Kalėdi
nius senelius — kviesti užsukau 
pas jus. Įkyru vienam, o ypač 
kaip aplinkui visi linksminasi...

—Labai- malonu, kad mane 
aplankėte, tik štai eglaitės ne- 
suruošiau ir pavaišinti neturiu 
kuo, — atsipraAnėjau aš svečio, 
bet gal pasivaišinsite SSSR pa
pirosais.

Gavęs SSSR papirosą, Įlimba 
ilgai* jo firmą žiūrinėjo ir ma
tyti įsitikinęs, kad tikrai papi
rosas iš SSSR godžiai užtraukė 
jo durnus.

Dar mudviems nespėjus gerai 
įsikalbėti, pro duris jsiveižė ki
tas svetys.

—Pruseika, — jisai man sa
vo pavardę pasakė.

—Tai iš “Naujosios Gadynes” 
—pridėjau aš.

—Ne, tai iš “Vilnies”, — at
sakė jisai man.

—Tai busiu apsirikęs, — pa
sitaisiau aš. * . .

—Ne, neapsirikote, seniau aš 
tenais dirbau. Štai pamačiau čia 
Bimbą atėjus, užsukau ir aš. 
Nusibodo kasdien vis rašyti tą 
patį ir tą patį. Užėjau pas jus 
atsikvėpti, atleiskite, nors nepa
žįstami. x .

—Labai malonu man mano 
pastogėje tekius garbingus sve
čius sulaukti, — kalbėjau aš.

Taip mums bešnekučiuojant 
vėl pasigirdo duryse bildesys ir 
atsargiai įžengė naujas vyriškis. 
Jis nusišluostė apšarmotus aki
nius ir paskui pagal visuomeni
nėje užimamą vietą, mus visus 
iš eilės pasisveikino. Pirmiau 
Bimbą, paskui Pruseiką ir pa-

—Karpius 
kam rankcs

iš Dirvos, — Nie- 
nepadavęs prabilo

malonu, — šeimi—Malonu 
ninko pareigas eidamas aš jam 
kartojau.

—Malonu, ar nemalonu, tai 
jau kitas klausimas, bet vyrai, 
turite mane suprasti ir savo se
nu įpratimu iš manęs nesijuok
ti. Štai jau kiek metų iš eilės 
dailinu, lopau vis tuos pačius 
tautininkų lopus ir kokią naudą 
aš iš to turiu? Ordiną! Lygiai 
>okį ordiną turi ir Šimutis, o 
juk opozicijos žmogus. Sakau, 
sau, mat, juos galas — busiu 
žmogus ir eisiu pas žmones pa
sisvečiuoti, juk tai Kūčių vaka
ras. Taigi, šiokiomis mintimis 
lydimas ir užsukau čia.

Karpiui baigus iškilmingai 
kalbėti už durių pasigirdo jau
nuoliškas juokas.

>—Ką, rupužiokai manote aš 
nežinojau kur jus šį vakarą v si 
sugužėjote? Manęs neprigausite, 
— jau į vidų įriog.inęs links
mai kalbėjo naujas svetys,

—Tysliava iš “Vienybės”. — 
padavęs man ranką tarė links
mos išvaizdos vyriškis,

—Labai tai nesistebėkite, kad 
aš čia užsukau. Spiaut man į 
viską, bent algą mokėtų, o da
bar rašyk, girk, garbink, o tau 
nei išgrauš! Kiti jau Gedimino 
ordinus turi, o aš ką? Nutrušu- 
sią apikaklę!...

—Didelis čia man daiktas su-

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Draugams ir Kostumeriams .

THE DeLUXE RESTAURANT
3502 So. Halsted Street

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR .

PAŽĮSTAMIEMS!

J. ir A. PETRAUSKAI
Pasirenduoja Svetainė dėl vestuvių, parių, vakarienių ir 

draugijų mitingams laikyti.
1750 S. Union Avė. Tel. Canal 0630

tarė jis man padavęs, 
ranką. A

—Nelaukėte, nesitikėjote, ma
nėte* kad Kalėdų senelis čia į- 
riogiino ir dar dovanų atn.šė, o 
čfa tik mažas žmogus Vitaitis 
atėjo. Gana 'vyrai plūstis, gana 
Vieni kitiems į ratus lazdas kai
šioti. šitai tą iškilmingą Kūčių 
vakarą galime visi už vieno sta
lo susėsti, taip sakant, anot 
Bimbos, bendrą frontą sudary
ti. Bent pensiją kas nors išrut 
pintų, šitaip kaliau, šitaip zala- 
tijau, senatvės sulaukiau, su vi
sais susipykau ir ką gi turiu? 
Nieko! Užmiršo mane dzūką vi
si, apleidb. Kur gi man eiti, sa
kau eisiu pas savuosius. Dova
nokite*, ot taip senu dzūkišku j- 
pratimu Kūčių vakarą ir atsi
lankiau čia.

/ • /

Visus svečius kaip mokėjau, 
taip ir priėmiau, šimutį pavaiši
nau geru senu bažnytiniu vynu. 
Karpiui pasiūliau krupniko, Vi- 
taičiui radęs kieto dzūkiško sū
rio padėjau. Bimba su Pruseika 
vaišinosi SSSR papirosais, o aš 
traukiau storą olandišką cigarą.

Taip besivaišinant Pruseika 
kumštelėjo Bimbai į pašonę ir 
pašnabždomis jau tarė:

—Mušk telegramą Angarie- 
čiui, štai koks gražus bendras 
frontas savaime įvyko. Grigai
tis su Augustu ant abiejų men
čių paguldyti.

—Sakai, Angarįečiui, atsar
giau! štai neit buvęs Raudonojo 
Artojo redaktorius suimtas, Iš
eis, kaip su tavo kalendoriumi. 
Atsimeni Uberavičm.. Gėriau 
tiesiog pačiam žmonijos vadui, 
genijų genijui, pirmam revoliu
cionieriui Stalinui!...

—Atsarga gėdos nedaro, ši
tai iš savo potyrimo sakau, — 
atsakė jam Pruseika, — rašyk 
Stalinui.

Bimba pasiėmęs popieriaus 
gabalą redagavo telegramą Sta
linui, o šimutis pasinaudojęs 
proga rašė laišką Katalikų Vei
kimo Centrui. “Mums sekasi. 
Katalikų bažnyčios atskalūnai 
atsivertė. Bimba, Pruseika ’ su
grįžo į katalikų bažnyčią, Kar
pius su mumis. Vitaitis, Tyslia
va' musų darbui pritaria. Svei
kinu Kristui gimus, šimutis.”

Vitaitis pastebėjęs, kad kiti 
rašo ir pats ištraukęs iš kišenės 
užrašų knygutę parašė:

“Generaliniam sekretoriui. Ei
name vienybės keliais.. Musų 
veikimui visi pritaria, šimutis iš 
opozicijos perėjo į musų pusę. 
Komunistai tirpsta. Jų vadai 
nusiteikė tautiškai. Pasirūpin
kite žurnalistams pensiją. Šven^ 
čių proga 'visus sveikinu”. »

Tysliava apsidairęs, kad nėra 
kas veikti, nustvėręs popierių 
stambiomis raidėmis rašė:

“Gįlvydžiui,- Kvikliui. Nugalė. 
jome! Opozicija dingo Šimutis 
išgaravo! TJimba, Pruseika pa
suko tautišku keliu. Vitaitis 
sčyrai padeda! Sąskaitas atsiu
sime vėliau. Linksmų švenčių! 
Keliu vyno taurę jūsų sveika- 
ton”!!! ' • {

Tuo pačiu metu kieme pragy
do pirmi gaidžiai, aš apsiver
čiau ant antro šono ir pabudau... 
Tai buvo Kyičių naktis'.

—VISTASPATS

(Tęsinys iš 7rto pusi.) 
lios žmonėmis? Kaip skamba 
ramybės giesmė' Vilniaus baž
nyčiose? Kristaus ambasado
riai, kunigai,. Vilniaus bažny
čių sakykylose lupomis skelbia 
Ęristau's ramybę, bet jų širdy
se viešpatauja Judos išdavys
tė, Mefistofeliškas pasityčioji
mas iŠ tiesos, Kristaus .pas
kelbtos meilės ir Dievo angelų 
apgiedotos ramybės.

1915 metais, didžiojoje sa
vaitėje, popiežius Benediktas 
XV paskelbė taikos maldą, ku
rioje sakoma: “Išgąsdinti bai
senybėmis karo, kurs neša pra
pultį žmonėms ir tautoms, mes 
kreipiamės O Jėzau, prie Tavo
maloningos širdies, kaip į pas- kio godumo. Nekraukite turtų 
kutinę viltį .: .;O Karaliau Tai- čia ant žemės. Tai va mastas, 
kos, mes nužęrrjįntai maldau- kuri taikome prie tų, kurių tikrą 
jame taikos; kurios taip trok- krikščioniškumą norime ištir-

štame ..: Pasigailęk nesuskaito- '■ ' y i ■ J ■ 1 i ■ A’' . . ' . ,
mų motinų, kurios kenčia ne
tekusios- savo sunųy. .Tu1 už 
gydyk nesutikimus, kurie ar 
do tautas.”

O kad per šimtmečius popie
žių siųstieji misijonįeriai lem 
kai ir kryžiokai teriojo Lietu
vą, tai buvo gerai. Kad dabar 
atsisteigusi katalikiška Lenki
ja smaugia atsisteigusią kata
likiškų Lietuvą, tai irgi yra 
tvarkoje, nes ateina ir praei
na Kalėdos, ateina ir praeina 
Velykos ir kitos šventės, o Po
piežių balso apie tai, kad len
kai liautųsi smaugę lietuvius, 
kaip nesigirdi, taip nesigirdi.

Iš jų darbų vaisių. pažinsite 
juos. Iš to visi pažins, kad jus 
esate mokytiniai, jei turėsite 
meilę kits kito. Neturėkite jo-

ti. šį mastą taikant prie tų, ku
rie rokuoja save esą ypač arti 
Kristaus ir Jo mylimi, pasirodo, 
kad jie yra taip toli nuo Jo, 
kaip dangus nuo žemės.

Linksminkimės ir džiauki
mės Kalėdų švenčių metu ne
bodami to, ką šių laikų farizie
jai sako. Krikščionis

Linksmų Žiemos Švenčių 
Kalėdų jr Laimingų Naujų 

Melų visiems draugams
' , ir pažįstamiems

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

Linksmų Žiemos ■ Švenčių 
Kalėdų Visiems Draugams 

ir Pažįstamiems

3464 S. Halsted Street

Marąuette Garden
i Louis Belskis, Sav.

2453 W. 71st St.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIME VISIEMS 
LIETUVIAMS

BANIS STUDIO
3200 So. Halsted St

Tel. Calumet 4258

SVEIKINU VISUS SU
LINKSMOM KALĖDOM IR 

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS

Charles Urnich

KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams ir Pažįstamiems

BEE»
COMPAHY ■'

(KAZYS URNIKAS)
56 W. Washington St

Room 514

Stanley Tavern
Drum. Taipgi ir iš Europos importuotos. Kasdieną ŠILTI PIETUS ir UŽKANDŽIAI

4119 SO. ASHLAND AVENUE

S. WELICKA
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