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Lenkija Ieško Fra 
Pagalbos

LENKIJOS UŽSIENIU REIKALŲ MINISTE 
RIS BECK ATVYKO PARYŽIUN

Lenkai nori sužinoti, ar Francuzija 
juos jų kovoj su vokiečiais

PARYŽIUS, Francuzija, gr. lį pasigrobti. Dabar tačiau Uit- 
23. — Paryžiun atvyko Lenki-peris varo vajų nepriklausomai 
jos užsienio reikalų ministeris, ; Ukrainai sudaryti. Tai reiškia 
pulk. Joseph Beck. Becko vizi-lkad jis, tarp ko kita, nori at 
tą vyriausybė apibudina kaipo’imti Lenkijai dalį teritorijos, 
grynai privatų biznį. Tačiau kurioj Ukrainai gyvena. 
Paryžiaus spauda reiškia nuo
monę, kad Beck pasimatys su; ką atvykti j Francuzija ir ieš- 
užsienio reikalų ministeriu Bon-jkoti Francuzijos pagalbos na- 
netu Francuzijos Rivieroje,1 cių pasimojimams Ukrainos lin 
kur Beck ketina praleisti Katkui atremti. Po Miuncheno įvy- 
lėdų atostogas. ! kių Francuzijos vyriausybe

Koks Becko keliones tikslas? vengė pasakyti, ar ji rems Len- 
Užsienio korespondentai aiški- kiją jos kovoje su vokiečiais, 
na jį šitaip: Kai Hitleris dras- Nužiūrima, Beck dabar atvykęs 
kė Čeko-Slovakiją, tai Lenkija j Francuzija tikslu gauti atsa- 
pasiskubino irgi tos šalies da- kymą į tą klausimą.
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Šitas pavojus paskatino Bec

Kalba apie lėktuvų Ruošiasi išleisti įsta 
tymus prieš žydus 

Vengrijoj
kursavimą per 

Atlantą
VVASHINGTON, D. C., gr.

NA UJIENŲ Rędakciįa

Nevėžio

mMMgMsarag

Nuoširdžiai sveikina vislus savo Skaitytojus, Drau 
gus, Bendradarbius, R 
geros valios Lietuvius

SPAUDA LIOVĖSI ATAKAVU 
SI LIETUVA

REIŠKIAMA NUOMONĖ, KAD HITLERIS NEDRASKYS 
LIETUVOS

  r- -

BERLYNAS, Vokietija, gr. Klaipėdos kraštą. Tie rateliai 
. — Nacių spauda liovėsi ata-| duoda suprasti, kad naciai pa- 
ivusi Lietuvą. Laukiama, kad sitenkins tokia Klaipėdos pa- 
etuvos užsienio reikalų mi- dėtimi, kokią turi Danzigas — 
steris, Juozas Urbsys, artimoj Lietuvai sutikus vaidinti Vo- 
eity atlankys Berlyną, Klai- į kielijos satelito (palydovo) ro- 
idos krašto problemai svar-jlę. 
yti kartu su Vokietijos vy- Kokia Danzigo padėtis yra?

Versaliaus taika pavedė jį Tau- 
Gerai painformuoti Berlyno tų Sąjungos globai, šiandien 
teliai reiškia nuomonę, jogei Danzigas praktiškai kontroliuo- 
ikietija nesispirs aneksuoti jamas nacių.

Lietuvos
[Ų ATSTOVAI KLAI- 
KRAŠTO SEIMELYJE

KLAIPĖDA, gruodžio 20 d. 
. Lietuvius Klaipėdos Krašto 
jimelyje atstovaus Dr. Tru
mas, Dr. Anysas, Kybrancas.

Dr. Pajaujis. Po rinkimų • 
>kietininkų išsišokimai apri-

Reikalauja, kad plie
no darbininkai su

tiktų algų ka
pojimui

MINKLAS VOKIETININKŲ 
NUŽUDYTAM JONUŠIUI

KLAIPĖDA, gruodžio 21 d. 
— Darbininkai ir amatininkai 
lutarė vokietininkų nužudytam 
lietuviui Jonušiui pastatyti pa-

BUDAPEST, Vengrija,
23. — Pan American Airwąys 23. — Vengrijos vyriausybė 
atstovai penktadienį painforma- įteikė parlamentui įstatymų 
vo, kad kompanija" tur būt ga-' projektą žydų“ teisėms susiau-,- 
lės įsteigti -^nustatytę— -(sche- 
duled) kursavimą lėktuvų per 
Atlantą į tris mėnesius. Tačiau 
reiškiama nuomonė, kad Bri- 
tish Imperial Airways tokio 
pat patarnavimo nepajėgs į- 
steigti taip greitu laiku, kaip 
kad amerikiečiai tikisi savo pa
tarnavimą suorganizuoti.

Išgelbėjo 20 žmonių

Japonų kareiviai su
kilo Manchukuo 

teritorijoj *

rinti. Tarp ko', kitą i5rojekW 
numato leisti tik 6 nuošimčius 
žydų (atsižvelgiant i visą kie
kį dirbančiųjų) dirbti žurnalis
tikoje, inžinerijoj, medicinoje 
ir valstybės įstaigose. Bizny 
žydų galės būti 12 nuošim
čių.

Tarp 9,000,000 Vengrijos gy
ventojų žydų yra apie 600,- 
000.

nuo^prakiurusio 
laivo

NEW YORK, N. Y., gr. 23. 
— 2’0 asmenų, jų tarpe 2 mo
terys, perkelta nuo audros su* 
žaloto norvegų laivo Smaragd 
Atlanto vandenyne, 600 mylių 
į pietų rytus nuo New Yorko. 
Smaragd įgula perkelta į Ame
rikos prekių laivą Schodack.

gRgn Mota sasRi fisą- EXTRA
Ar reikia geresnių

Įrodymų!

Hopkins — prekybos 
(depąrtąmento 

“sekretorius

KAUNAS, gruodžio 17 d. į 
Berlyną atvyko naujai paskir
tasis Lietuvos pasiuntinys ir 
įgaliotas ministras gen. štabo 
ats. pulk. Škirpa.

gr.

VILNIUS, gruodžio 20 d. — 
Neseniai įvykusiuose Vilniaus 
Krašto* savivaldybių rinkimuo
se Švenčionių apskrities 18 se
niūnijų tarybininkais bei padė
jėjais išrinkti 159 lietuviai, o 
gudų, rusų, žydų ir lenkų kar
tu išrinkta tik 68.

WASHNIGTON, D. C., 
23. — Prez. Rooseveltas penk
tadienį paskyrė komercijos de
partamento sekretorium Harry 
L. Hopkinsą, buvusį iki šiol 
WPA administratorių. WPA 
administratoriaus vietai paskir
tas pulk. Francis C. Harring- 
ton, buvęs iki šiol administra
torius pavaduojąs.

GENEROLAS NAGIUS
PIETŲ AFRIKĄ

KAUNAS, gruodžio 19 d. į 
Pietų Afriką išvyko generolas 
Nagius aplankyti lietuvių kolo
nijų.
1938/XII/21 d.

SHANGHAI, Kinija, gr. 23. 
— Kinų spauda pranešė penk
tadieni, kad japonų kariuome
nės būrys, patruliavęs Taoko 
wą, galutinę geležinkelio stotį 
Honan provincijos šiaurėje, su
kilo prieš Japoniją. Sukilėliai 
užmušę 100 japonų ir prisi
dėję prie kinų partizanų, pa
siimdami su savim tris tankus 
ir šešias patrankas.

Japonų pranešimas iš Nan- 
kingo, Yangtze upės srity ja
ponai nukovė gruodžio mėnesį 
930 kinų partizanų.

Reikalauja pašalpos 
teikimą pavesti 

valstijoms

Lenkiasi Vokietijai Sumažino bondsus 
Musica broliams

LYDOJE IŠTEISINTI
LIETUVIAI

gr.

Daladier laimėjo 
biudžeto kovą

WASHINGTON, D.
23. — Prieš trejetą dienų pra
nešta, kad fondų WPA dar
bams išteks ne ilgiau, kaip iki 
vasario mėn. 7 dienos. John 
Lewis, CIO pirmininkas, pata- 

bria paskirti dar $1,000,0’00,000 
tiems darbams. Prieš šį pata
rimą penktadienį išėjo įtakin
gas kongrese senatorius Glass 
(iš Virginia). Jis reikalauja, 
kad pašalpos teikimas bedar
biams butų pavestas paskiroms 
valstijoms.

BERLYNAS, Vokietija, gr.
23. — Vokietijos spauda di-( 
dėlių pasitenkinimu praneša, Į 
kad Vokietijos-Francuzijos ne-'_
seniai Įvykusio susitarimo pa-'stl} firmos skandale Philip Co-- 
sekoje Francuzijos vyriausybė ster-Musica nusižudė, o jo trys 
įsteigė naują

NEW YORK, N. Y., gr. 23. 
■ McKesson & Robbins vai-

Naujas pasiūlymas
Pan-Amerikos kon

ferencijai
LIMA, Peru, gr. 23. — Ar- 

, . įgentina sulaikė priėmimą de-
epar amen ą. broliai buvo areštuoti. Teismas Jciaracijos Amerikos kontinento 

sis departamentas kontroliuos j iš karto paskyrė visiems trims apg.ynimui, kurją paruošė Jungt. 
Francuzijos radijo stotis. Vo- užsistatyti bondsus suma $100,-Į Valstijų deiegacija. Jau visos 
kiečiai reiškia vilti, kad depar- 000. Penktadieni betgi bondsų 21 respublikos delegacijos bu- 
.tamentas pirmiausia pazabo- sumę sumažino sekamai: George vo besutinkančios priimti Ar
siąs ga mgąją racijo s o,į ;r Arthur Musica turi kiekvie- gentines deklaracija, bet penk-

- - - - •, nas užstatyti bondsus po $30,- tadienį Brazilijos
programos vo- oog, o Robert Musica turi už •

lietuvių bylą. Teista 
mokytoja Birutė šič-

Mykolas Čaplys — Ka- 
parajnjos vargoninin-

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Lydos apygardos teismas 
svarstė 
liaudies 
kaitė ir 
lesnykų
kas. Prokuratūra ’ juos kaltino 
antivalstybine veikla. Kaltini
mą ji rėmė surastomis lietu
viškomis knygomis. Teismas, 
bylą persvarstęs, B. Šičkaitę ir 

xM. čaplį išteisino.

PARYŽIUS, Francuzija, 
23. — 366 balsais prieš 
Francuzijos atstovų rūmai iš
reiškė penktadieni premjerui 
Daladierui pasitikėjimą 
1939 m. biudžeto. *
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Areštavo airių res 
publikos armijos 

vadus

Strasbourge (Francuzijoj), ku
ri transliuoja 
kiečių kalba.

Džiaugsmingai taipgi nacių 
spauda praneša, kad čeko-Slo- 
vakija ketina artimoj ateity ne- 
beįsileisti laikraščių, kuriuos 
leidžia užsieniuose Vokietijos

ir Urugva
jaus delegacijos pasipriešino 

sistatyti $17,000 bondsą. Lauk-j Argentinos 'deklaracijai ir pa - 
ta, kad visi trys broliai išeis' 
iš kalėjimo.

Nacių spauda puola 
amerikiečius

siūlė naują deklaraciją. gr.

ORR

BELFAST, šiaurės Airija, 
gr. 23. — šiaurės Airijos (ar
ba Ulsterio) vyriausybė areš
tavo penktadienį daugiau nei 
100 Airijos republikonų vadų 
šiame mieste. Airijos republi- 
konai nori prijungti šiaurės 
Airiją prie katalikiškos pietų 
Airijos.

šiaurės Airijos vyriausybė 
sako, kad jį atidengė republi-

jiac

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

Bendrai giedra, truputį šal
čiau; lengvi ir vidutinio stip- Jconų sąmokslą užpulti 
rūmo pietų vakarų vėjai; sau- mentą, teismus, policijos 
lė teka 7:16 v. r., leidžiasi 4:23,. pas, miesto salę ir 
v. v. Sekmadienį debesuota, pastatus.

parla 
patai

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
mieste po truputį pradedama 

i prie kanalizacijos 
Prisijungus Pašto ir

Andrew Paus, 65 metų 
cagietis, nuo 3201 Archer 
utie, vakar ėjo kalėdinių do
vanų pasipirkti. Neapsižiurė- 
jęs, kad atvažiuoja autoinobi- 

savo namų

chi-
ave-

pabėgėliai, nė kitokios agitaci- j PrisiJungti
jos atkreiptos prieš nacius. Pa- bhklo.
žymima dar, kad Prahos uni- Lietuvos banko įstaigoms, tą lis, Paus netoli
versitetas paleido neribotoms Pat daro keletas ir namų savi- bandė pereiti skersai gatvę, ir 
atostogoms visus žydus profe- Pinkų. , žuvo. Automobilis jį užmušė,
šorius.

i žuvo. Automobilis jį užmušė.

Sustreikavo aliejaus
darbininkai

TULSA, Okla., gr. 23. — Su
streikavo 600 Midcontinent Oil 
Company darbininkų. Darbinin
kai reikalauja pripažinti uni
ją. Kompanijos viceprezidentas 
J. C. Denton pareiškė, kad dar
bas eina “normaliai”. Vietos 
policija jau mėtė ašarines bom
bas j pikietuotojus.

Atsiprašome dėl Klaidos
Šis “Naujienų” numeris susideda iš ke

turių dalių, kuriose viso yra 32 puslapiai. Bet 
spausdinant trečiąją dalį, ^kurioje eina Muzi
kos žinfos, buvo per klaidą uždėta pažymėji
mas, kad tai antroji dalis, o turi būt: Dalis 
Trečioji—Section Three. Atsiprašome.

“NAUJIENOS”
- ■ . ’ ■ . . , J' ■' ■ >

PITTSBURGH, Pa., gr. 23. 
— McKeesporl Tin Plate Com- 

;pany įspėjo darbininkus, kad 
'jiems teks prisiimti algų kapo
jimą nuo 6 iki 15 nuošimčių. 
Jei darbininkai nesutiksią algų 
kapojimui, tai kompanija už
darysianti dirbtuves.

Duotas darbininkams laikas 
prisiimti algų kapojimą išsibai
gia gruodžio 26 d.

Harold Ruthenberg, CIO ty
rinėjimų (research) skyriaus 
direktorius, painformavo darbi
ninkus, kad tokia pat padėtis 
laukia šimtų kitų mažesniųjų 
ir nepriklausomų plieno įmonių 
darbininkus, Naujos, kaštavu
sios dešimtis milionų dolerių 
įmonės, smaugia mažesnes. Gi 
šios mažesnės stengiasi atlai
kyti kompeticiją darbininkų al
gų kapojimu ir kitokiomis prie
monėmis.

Sukilėliai pradėjo 
ofensyvą Ispa

nijoj
PERPIGNAN, Francuzija, gr 

23. — Penkiadienio rytą Ispa
nijos sukilėliai pradėjo ofensy- 
vą. Reikšta nuomonė, kad gal 
tai bus didysis ofensyvas, ku
riam gen. Franco ruošėsi ilgą 
laiką. ,

Sukilėlių pranešimais, maurų 
kariuomenė perkirtusi keturio
se vietose pirmas lojalistų ap
sigynimo linijas. Respublikos 
pranešimai sako, kad sukilėliai 
buvo visur atremti.

Sukilėlių atakos padarytos 
išilgai Segre upės rytų kran
to, 80 mylių atstumoj nuo Bar- 
celonos.

Prez. Rooseveltas 
gavo žydų meda

lių
BERLYNAS, Vokietija, 

23. — Penkiadienį Vokietijos 
spauda pradėjo kampaniją prieš 
Jungt, Valstijų vidaus reikalų 
sekretorių Ickesą, prieš senato
rių Pittmaną, kurs ketvirtadie-1 
nį išleido pareiškimą, jogei 
Amerikos visuomenė nepalankii 
diktatoriams ir. prieš buvusi^""7. 
Jungt. Valstijų ambasadoriui ________________________
Vokietijai, William Doddą. Vo-^ 
kiečiai sako, kad šitie trys ame * 
rikiečiai esą komunistų agen
tai.

NEW YORK, N. Y., gr. 23.
— Prez. Rooseveltui tapo pa • 
skirtas 1938 metų Amerikos 
žydų medalis. Tas medalis sky- 
.riamas asmenims pasižymėju- 

! 1 siems pastangomis taikyti žy-

Superior teismo ekzekutyvis 
komitetas vakar paskyrė pen
kis teisėjus divorsų bylas svar
styti. Ikišiol buvo tik vienas 
teisėjas, O’Connell, bet tiek 
bylų prisirinko, kad jis ir 
skubėdamas negali apsidirbti. 
Bylų, laukiančių eilės yra 5,- 
000, o 1,200 jau yra aktyvės, 
bet dar neišspręstos.

Rytoj-
Kalėdų Dieną ir Pir
madienį “Naujienų” 
Raštinė bus 
UŽDARYTA

Apgarsinimus galite 
telefonu paduoti Pir
madienį, Gruodžio 26 
d. po 4:00 vai. popiet, 
šaukite CANAL 8500

a

_______________
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS

THE CROWN STORE
3442*44 So. Halsted St. Yards 3243
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BRUNO’S TAVERN B
AMBROSIA IR NECTAR ALUS įS
BRUNO GAIDYMAVIC1US, Sav. ||

g 732 W. 31st St. Tel. Victory 0840§
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LINKSMŲ KALĖDŲ Iii LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

ALEKSAS BAKERY
3339 So. Morgan Street |

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems ||
Musų Kostumeriams ir Draugams Linki ?g

NICK PETRAITIS — g
.VOVERIS ii- ANGLIŲ PRISTATYTOJAS «

* • . ’ lis

2539 W. 46th St. Tel. Lafayette 69461

Šiais laikais juokinga gyven
ti pašiūrė. Gyveni ir jupkieeĮ. 
Ir žmonės visi tokie lįnksmi be 
galo. Kalėdos, gali sakyt, kas
dien. Velykos, žodžiu, smagu 
gyventi!

Ką jau kalbėti apie uošves, 
kurioms dokumentas nieko ne
reiškia, kai jos, užsibrėžųsios 
invalidę dukterį iškišti už tur
tingesnio, ardo šeimyninį gy
venimą, — kad jau ir valstybių 
galvos gali sakyt, ne bastųčio 
(kopūsto) galvos — sau links
minasi žemėlapėlius pasikarpy- 
dami (nes sutartis jau senai į 
skiauteles sukarpė)... Ak, ir 
smagu gi visiems gyventi pasi
darė !

Andai atsirado tokia madikč 
save į tautos vadus neprašo
mam .įsipiršti, tai kaip, mat, 
užsikabino žvaigždes ir kry
žius galintieji ir negalintieji ir 
ėmė piliečius gyvenimo lavinti. 
Smagu pasidarė. Ar čia tau kas 
nepatiko, ar šiaip giminaičiui 
vietos prireikė, — kaip mat iš
dūmei kokį kvalifikuotą veikė
ją už pakarpos, pasitarei su 
duška, ir jau kabini ordiną nu
matytam ožio kavalieriui. Tą 
pavyzdį pasekus ir musų kai- 
minkau asaba prie svorio, ki
taip nutarė ir Besisveikinti, 
kaip tik ranką iškėlus, — iš
kels ranką su apsmilkusiu kau
šu ir kvankt į nesusipratusią, 
demokra lybių ieškančią vyro 
puodynę... Labai smagiai išei
na! Tautos vado dvasia kam
baryje jaučiama.

Galva Bastųčio

ant dūšios, kad nors naują pak
tą pasirašyki —* juk du daly-
kai iš sykio laimėti: ir namuo
se it|n raibti pasidarė, ir skolą 
(natūra) esu sumokėjęs!.. Na, 
dąbar tai pagyvensim! Matysit. 
Kaip rožė žydėsiu I Laikinai, 
tur būti pamiršiu ir su savo 
rinktine tauta džiūgauti, nes 
namuose užėjo tokios dienos, 
tokios dienos!.. Tįėk džiaugs
mo, tiek laimės!., Rytą — vis 
nors vienas pąkvėpytas laiškas 
(reiškia, — pasirenk vakarui su 
užkandžiais), po piet įšlama 
kokia hor$ tokia kaip žinote 
asmenybė asmeniškai, bUnu 
Užimtas, paskui vonia, bendri 
pasirengimai vakarui, truputį 
niūniavimo, šokio (vienas kam
bary), o paskui vėl laimė už
griūva, visi kampai jos pri
tvinksta!... U-ucb!..

Dabar, sako, mano tauta vėl 
kokį tėn kaimyną žemėlapyje 
kąrpo (galva ne galvai), — ne
žinau: baisiai užimtas esu — 
rytais laiškai kvepia, popiet 
bendros situacijos, o vakarais, 
vakarais, vyrtięiąi!,,

Tegyvuoja tautos vadas! 
Versta iš italų kalbos.

- ------------- -------------- ;--------------------------------------------------—

U T I L I T Y L I Q U O R 
DtSTRIBUTORS, Ine.

5931-33 $o. Ashland Avė. 
WHOLĘSALE ONLY 

. Phones: Prospect 0745-0746
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtine
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

LAUmr.-nAUJlENŲ Foto J

HOLLYWOOD, Gal. — Ki
no artistai, kurie per sa
vaitę neuždirba daugiau 
'kaip $1,000, turi “punčiuo- 
ti” laikrodį.

LAUME-NAUJIENŲ Fotol

ALBANY, N. Y. — Lillian 
Eccloston, skuri netrūku 
rengiasi ištekėti už Corneli- 
us Vanderbilt III.

SS
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SS
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O vėl su tom lygiom teisėm, 
— kas per smagumas! štai, 
musų tauta nutarė lygias teises 
turėti, tai kaimyną arba iškorę 
arba rankas kojas jam nukapo
jo ir rėkia valio! Gojos „karo 
baisybės” pasidarė abrozėliais, 

| kurie isdalipami^ musų rinkti
nės tautoš didvyriams, kad ži
notų kaip tėvynę mylėti. 
Smaugti, plauti, visur ir viską 
žaginti — tai musų tautos prie
vole. Mat, mes rinktiniai.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ | 
i 
M Visiems kostumeriams ir prieteliams,g 

kaip esantiems taip ir busiantiems. § 
* * * & Ir ta pačia proga reiškiame didelę h M 

padėką visiems, kuriems turėjome |į

ir turėsime progos patarnauti SS

O vėl viena kaimynka, nu
tarusi esanti rinktinė, iš pušta- 
lieto sau divorsą gavo. Sako, 
žiaurus biaurybė buvęs. Tik 
maži abejojimai dėl priežasčių 
privertė paraką pavartoti, nes 
teisinė procedūra ilga ir neuž
tikrinta, ypač jokios priežas
ties neturint, o čia sau spuste
lėjai kur reikia, ir pilietis pa
tiestas! Visa kita bus sutvarky
ta. Ak, yra gi ir privačiams pa
tarnavimas pakankamai Čem
berlenų! Sakys, kad gynėsi nuo 
persekiojimo, ir bus gerai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
. . \ , i , ’ .

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—ą • koplyčios visose
JL4u.CZXX Chicagos dalyse

...    i i i ■  ...............................................................S...:.      

r

Klausykite musų Lietuvių radi o programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešė jas 

P. ŠALTIMIERAS.
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Laidotuvių Direktoriai
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Ne, sakau, — tikrai linksma 
gyventi pasidarė! Juokinga, 
svarbiausia. Juokis ir norėk. 
Juokis ir voliokis, kaip sako. 
Na, o juokas, kaip medicinos 
rodo, bendrai virškinti padeda 
ir gyvenimą buk prailgina. 
Tuoj kolonijų užsinori! Jeigu 
esi rinktine tauta, lai žemių 
ieškai, imperiją steigi, o jeigu 
šiaip sau rinktinė asmenybė bū
ni, taip sakant su parakiniu di- 
yorsu, tai eini į kolonijas, kur 
geriau užlaiko... Ir kaip tas pa
prasta! O dar sako melancho
likai ir idiotai, kad laimės gy
venime nėra, kapitalizmai vi
sokie išsiplėtoję* Kur tau! Juo
kinga gyventi, vyručiai!

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ■ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancc 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

J. LIULEVIčiUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards. 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

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

SS
SS 3222-24-26 South Halsted Street i

TEL. VICTORY 4226 • |

J. KALEDINSKAS, J, ROMANAS, Vedėjai!

'■ - . ..................1 ■ . ...-t--..i..,-- ■ ■ ■*-■■

UAKNJUNIU1KS -NAUJIENOSE"
■ .......■ ......................■ ii

Aš nebūčiau to viso rašęs, 
jeigu ne noras džiaugsmu pasi
dalinti. Toks džiaugsmas užė
jo, kad nors truk per pusę, jei
gu su nieku nepasidalintum! 
Mat, mano tauta, pasirodo, 
smagiausia ir tiktai taip smo
gia, kad tuojau visi pasaulio 
laikraščiai žemėlapius deda. 
Tai viena. O antra — tai irgi 
labai kilnus dalykas! — Be vie
no šunio, be niekur nįeko, žmo
na pabėgo! Ir dar su kuo, — 
su žmogum, kuriam buvau 
skolingas... Dabar taip jauku

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weslern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Iš Lietuvos1
KLAIPĖDIEČIAI KAUNE DI

DINA BUTŲ KRIZĘ

kiti ieško namų 
Dėl to esą pabrangę

OflM TeL Yardz 5621 

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-6:31 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
KAUNAS. — Paskutiniuoju 

metu daugelis klaipėdiečių (žy- 
i dų tautybės) iš Klaipėdos per- 
Jsikelia į Kauną. Apie 20 tokių 
klaipėdiečiu savo nekiln. turtus 
Klaipėdoje pardavė, kai kurie 
norį likviduoti ten esančias sa
vo įmones. Kai kurie klaipėdiej 
čiai Kaune jau nusipirko skly
pus ir pradėjo juose statydin i 
tis namus, 
pirkti,
sklypai ir namai Kaune. Gau
sesnis 
mas į Kauną didina ir butų 
krizę Kaune, o ir patys atsi-; 
kėlusieji į Kauną klaipėdiečiai1 
skundžiasi labai, kad negalį su-1 
sirasti čia butų. < ,

Prieš elektros stotį 'Vienas 
klaipėdietis yra nupirkęs dide
li sklypą ir pavasarį statydins 
didelius namus. Klaipėdietis 
Javšicas Klaipėdoje savo na
mus su sklypu pardavė vienai 
įmonei, gaudamas už tai apie 
200 tukst. Lt. ir dabar Kaune, 
Vytauto prospekte jau pradėjo 
statyti trijų aukštų didelius na
mus.

Auto judėjimas tarp Kauno

klaipėdiečių persimeti-

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2--4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M.
Npdėlioi nagai sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6 7 

TreČ. Susitarus
Jei kiti telefonai ųeatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6693

ir Klaipėdos yra pagyvėjęs, o’ 
Kaune matyt daug automobi -1 
lių su KM ženklais.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Mamų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
7IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso .Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Wcstern Avė.
VALANDOS:

Panedčlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Suba^oj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

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

2!00 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKEUS
rhysician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vefk? Nedčlioi pagal susitarimu

* Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K»u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

?sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Tel. Office VVentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugiįos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

T>lefnna» ttenuhllr 1M9

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7484

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MlDWAY 2881
DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 3—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susite rimą.
Telefonas HEMLOCK SIU

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
ne- * Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

I pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone PLAZA 1*466

I
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S 756 W. 35th Street8 įį Ofiso Tel. Yards 5921 Rez. Tcl. Kenwood 5107

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Pacientams, Draugams ir Pažįstamiems Linki

I DR. A. J. BERTASH
KORESPONDENCIJOS

MIRĖ LIETUVIS IŠRADĖJAS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkiu 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

f ANTON BELSKIS 
» VAISTININKAS

2422 W. Marųuette Rd. Tel. Rep. 8222

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ į
K LINKI VISIEMS i

B. STAPONAVICZ
STAR BAKERY

*4 738 West 31st St. Tel. Calumet 2173 £
8651 Baltimore Avė. Tel. Saginaw 8650 |

•S LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS §S
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! |g

Joseph’s Dry Goods Store B
JOSEPH PIKELIS, Prop. ĮSt

1
3344 So. Halsted Street ||

CHICAGO, ILL. ŠĮ

LINKSMU KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

M

GREEN M ILL BREADX

W

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted Str.

B

9t

$

žiūrėk į 
musų 

langus

LITHUANIANATEIK J DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausiu automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum-^naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodgcs — Graliams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobili už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų —- mes imsime jūsų seną karą 
kaip {mokėjimą-—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu' kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook County Fiiaice Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California
Galima Gauti

WEXBERG LIQUOR 
STORE

SO. HALSTED STREET 
M1LWAUK.EE AVENUE, 

Chicago, UI.

dviem seserims: Rožei Petkus 
(1700 Union Avė., Chicago, III.) 
ir kilai Lietuvoje. P-iai Peikus 
jis užraše namą. Likusį turtą 
ir biznį, kiek girdėjau, paliko 
“Laisvei”, “Vilniai” ir Komu
nistų Partijai.

Laidotuvės įvyko gruodžio 17 
d. Išlydint iš laidotuvių įstaigos 
kalbėjo keturi kalbėtojai: lietu
viškai J. Stuparas ir L. Prusei- 
ka iš “Vilnies”, o angliškai adv. 
Goodman bei Murphy. Jo kū
nas liko paliktas Portland kre- 
matorijoje, kol iš Chičagos at
vyks jo sesuo.

Vietos lietuviai ir kiti jo 
draugai gražiai atidavė jam 
pask utinį pa tarnavimą.

—Atkočiūnas

Išrado specialias žirkles vie
loms ir kitiems dalykams 
kirpti
PORTLAND, Ore. — Jonas 

Voleskis dar būdamas jaunas 
pradėjo svajoti apie savo gyve
nimo būvio pagerinimą. Var
gingam gyvenimui spaudžiant, 
jisai kaip ir daugelis musų lei
dosi į platųjį pasaulį laimūs 
ieškoti. Vadinasi, ieškoti progų 
ir geresnių gyvenimo aplinky
bių.

Voleskis atvyko į Ameriką ir 
čia pradėjo visokiausius darbus 
dirbti. Bedirbdamas kalviu prie 
mašinų, jis pradėjo galvoti, 
kaip butų galima greičiau ir 
lengviau nukirpti visokias štan
gas bei vielas. Tai buvo maž
daug 1918 m. Jis galvojo, pla
navo ir pagaliau pradėjo ban
dymus daryti, ir tokiu būdu jis 
surado naujas žirkles, kurias 
tuoj ir užpatentavo. Tuo jis ne
pasitenkino: vis darė naujus 
modelius ir savo išradimą tobu
lino. Iš viso jis padarė bene 19 
modelių.

Savo išradimą jis nesutiko 
niekam parduoti. Jis pats pra
dėjo tas nepaprastas žirkles ga
minti ir važinėdamas po visą 
Ameriką jas pardavinėjo įvai
rioms firmoms: laivų statyto
jams, anglies kasykloms ir 1.1.

Jeigu Jonas Voleskis butų tu
rėjęs daugiau mokslo bei butų 
buvęs sumanesnis biznyje, tai, 
nėra abejonės, jis butų sukūręs 
didelę pramonę, kadangi jo iš
radimas yra visais atžvilgiais 
praktiškas ir galėtų turėti pla
čią rinką.

Jonas Voleskis buvo apie 67 
metų amžiaus, augalotas ir la
bai tvirtas fiziškai. Jis buvo 
šviesiaplaukis, gražus ir nepa
prastos energijos žmogus. Bu
vo nevedęs ir daugiausia vedė 
vienišo , gyvenimą. Priklausė 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
4 kuopai, ir ėjo tos kuopos iž
dininko pareigas. Nors buvo 
stambus biznierius, bet visą lai
ką palaikė glaudžius ryšius su 
komunistiniu judėjimu. Gyveno 
jis pas ponus Stuparus (2139 
S. W. Broadway, Portland, Ore- 
gon).

Prieš kiek laiko Voleskis pra
dėjo nusiskųsti, kad jo viduriai 
nelabai gerai dirba, pilve esą 
daug rūgščių ir 1.1. Tačiau šiaip 
fiziškai jis atrodė tvirtas tarsi 
koks ąžuolas.

Šio mėnesio pradžioje jo šla
pume pasirodė kraujas. Nuėjo 
pas daktarą, kuris patarė jam 
vykti į ligoninę. Prieš vykda
mas į ligoninę jis aplankė sa
vo advokatą Goodmaną, kad 
galėtų pasitarti dėl testamento. 
Pagaliau gruodžio 3 d. išvyko 
į ligoninę. Jautėsi ramus ir sa
kė, jog savo reikalus esąs tin
kamai sutverkęs. Girdi, jei 
reiks mirti, tai aš nebijau: 
anksčiau ar vėliau juk visiems 
teks mirti; kai mirsiu, tai įdė
kite mano kūną į krepšį ir su
deginkite.

Žodžiu, kalbėjo jis taip, tarsi 
jam butų nusibodę gyventi. Ta
čiau visą laiką jis buvo susirū
pinęs savo sesers Rožės Petkus 
likimu.

Gruodžio 8 d. Dr. M. Good
man padarė operaciją: išėmė 
sugedusį inkstą. Po operacijos 
atrodė visai gerai. Draugai ti
kėjosi, kad visokis pavojus jo 
gyvybei yra praėjęs. Tačiau ket
virtą dieną po operacijos jis 
pradėjo eiti vis silpnyn ir silp
nyn. Gruodžio 12 d., apie 7:30 
vai. vakaro, jo gyvastis užgeso 
lyg kokia žvakė. Mirė jis Good 
Samaritan ligoninėje. Tur būt, 
jis nujautė, kad artinasi galas, 
nes į ligoninę pasišaukė savo 
advokatą, kad galėtų galutinai 
sutvarkyti savo* testamentą.

Dalį turto jis paliko savo

So. Milwaukee, Wis.
Esame dėkingi ponams 

Kuraičiams
Daug yra lietuvių, kurie at

vyko į šią šalį ir pusėtinai pra
turtėjo. Kai kurie jų yra pusė
tinai po pasaulį pasivažinėję. 
Tačiau mažai tėra tokių, kurie 
butų taip plačiai,? įdomiai ir 
nuodugniai savo keliones apra
šę, kaip p. Dominikas Kuraitis. 
Jau trimis atvejais “Naujieno
se” buvo spausdinami jo įspū
džiai iš kelionių.

Štai prieš kiek laiko ir vėl 
buvo aprašyti kelionės įspū
džiai po Lietuvą ir kitus Euro
pos kraštus. Tą kelionę ponai 
Kuraičiai atliko Buick’u. Jie 
buvo paskuoję pasiekti Palesti
ną, tačiau kilę neramumai Eu
ropoje ir Egipte tą kelionę su
trukdė. ,

Ponų Kuraičių asmeniškai 
mes nepažįstąmępTačiau iš tų 
raštų, kurie buvo spausdinami 
“Naujienose”, mes labai įverti
name p. Kuraitį ir esame jam 
dėkingi. Mes jam broliškai 
spaudžiame dešinę ir širdingai 
dėkojame už pasidalinimą savo 
įspūdžiais iš kelionės. Taip pat 
ačiū “Naujienoms”, kurios su
teikė mums progą tuos raštus- 
pasiskaityti.

Kadangi jau sukako penkio- 
liką metų nuo to laiko, kai po
nai Kuraičiai įsteigė Milda Au
to Sales, tai tąja proga sudeda
me mes kuo geriausius linkėji
mus. Linkime kuo \geriausio pa
sisekimo ir ateityje.

Joseph ir Grace Mitkai.

........................1 i .............................................. ... .............. i ■■ .......................... ....

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE.

|Naujos 1939 Metu Radiosį 9
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g LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems Kostumeriams ir įį

W Draugams S

AJ. iI »
I Steve ir Emily «
| Maeziai a
11901 Canalport Avė. |

S Linksmų Kalėdų ir Laimingų
M Naujų Metų linkime visiems 

musų kostumeriams ir »
H rėmėjams S

I WESTERN AUTO § 
| SERVICE R
g JOSEPH BLOUZDIS, Prop. B 
1 4318-20 S. AVestcrn Avė. g

Phone: Lafayette 1790 g

^LINKSMŲ KALĖDŲ — LAI- w 
įį MINGŲ NAUJŲ METŲ • g 
sj VISIEMS DRAUGAMS g

IR KOSTUMERIAMS g
| K A S P E R ’ S J 

Friendly Tavern
6844 S RACINE AVĖ.

&Kasper ir Veronika Kraszewskiai|» 
w Užlaikome Patrick Henry ir k 
$Keeley Alų ir Visokių Degtinių R 
g TEL. WENTWORTH 8946 »

Sophie^/Paveiksle parodoma graži 1939 m. Zenith Radio atpigin-įjg 
ta iki $99.50 ir duodama didelė nuolaida už jūsų radio.

SS Jus galite pasirinkti sau radio kokią tiktai nori BudrikogJj 
Krautuvėje — RCA Victor, Radionas, Philco. $$ 

Mažos Radios po $6.95 SS
jjg RCA Victor Midget už $9.95

iJos.F.Budrik,M
3409-21 So. Halsted Street

K3 Tel. YARds 3088

Barču
RYTINĖ RADIO

Iš Lietuvos
GAISRAS PADARE APIE 

25,000 LT NUOSTOLIŲ

VALANDA
4.

'.3
iš Stoties

Nuo

vyriškų batų

i

Žiūrėk į 
musų 

langus

F Dovanas gausite perkant ir Red Cross Ir Florshefin batus Į 
Turime Pilną Pasirinkimą 

vaikams pigiai kaip už $1.00 ir aukšč., taipgi berniukams ir mer
gaitėms pigiai kaip už $1.99 ir aukšč. Visi tvirtos odos.

BOSTON SHOE 
STORE

3435 SOUTH HALSTED STREET
Klausykite Boston Shoe Store Radio Programų šeštadieniais iš 

ryto 10:15 iš stoties W. H. F. C.

DYKAI!!
Kalėdoms

DOVANU
I MUSŲ

Permodeliavimo Batų Išpardavime

Visiškai Dykai
24 Karatų Paauksuotas

GOLD CREST CRYSTAL SETAS
Vertes $1.00 ir $2.00 ir daugiau 

su kiekviena pora

BOSTON’S BETTER SHOES
/

ir aukšč.

moteriškų ar

ATEIK ir GAUK SAVO DOVANĄ

ŠAUKĖNAI. — Lapkričio 15 
d. apie trečią valandą ryto už
sidegė Stefanavičiaus klojimas 
su nekultais javais. Sudegė 
apie 500 centnerių javų ir ku
liama Staševičiaus mašina. Do
bilai buvo nustota kulti 17 vai., 
o degti pradėjo tik ryto 3 v. 
Spėjama, ar nebus tik padegi
mas. Trobesis buvo apdraustas, 
o mašina ir javai nedrausti.

Tokių labai nuostolingų gai
srų ir dažniau pasitaiko. Ūki
ninkai skundžiasi, kad brangus 
draudimas. Reikėtų susirūpinti 
įsteigti savitarpio draudimo 
draugiją.

SUVAŽINĖTAS

PANEVĖŽYS. — Lapkričio 
17 d. 8 vai. tarpustoty Kupiš
kis—Subačius 81 km, Suba- 
čiaus: valsčiaus ribose, rastas 
traukinio mirtinai suvažinėtas 
pil. Krisiunas Laurynas, gimęs 
1910 m., gyv. žvirblainių vienk., 
Subačiaus valsč., Panevėžio ap.

H
įg RADIO PROGRAMA: WCFL—970 k. nedėlioj 5:30 P. M.
SWAAF 920 k. pirmadieniais ir • penktadienias 3:30 P. M.
WWHFC 1420 k. ketvergas 7 P. M. Chičagos laiku gjj

W. G. E. S

»»»»
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

........ . ■ ................. .......!»'■■■■................... ■" 1 .............. ............ .................. , n

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

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
; Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
J z Telefonas Hemlock 0818

IIIWII —MM

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

Skelbimai Naujienose 
’voda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

M1LWAUK.EE


NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

3C 
18c 
75c

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama__ _______ ___
Pusei metų ------- --------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ...___
Vienam mėnesiui ..1___

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija------ -
Savaitei ____________ .....
Mėnesiui ____ _ __ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams __________
Pusėj metų ___
Trims mėnesiams ~
Dviem mėnesiams „
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ---------    $8.00
Pusei metų ....-------------------- 4.00
Trims mėnesiams ......     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mopey 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00

Taigi visos čikagiškių komunistų svajonės apie tą 
nebuvėlį “bloką” susprogo, kaip muilo burbulas.

Bet reikia priminti dar ir kitą dalyką. Jeigu pasta
ruoju laiku lenkai ir rusai (nusigandę ukrainiečių judė-‘ 
jimo!) atnaujino nepuolimo sutartį ir daro prekybos su-’ 
tartį, tai turime neužmiršti, kad lenkai turi nepuolimo 
sutartį ir prekybos sptart| TAIP PAT IR SU VOKIETI
JA. Tokiu budu lenkai nori būti geruose santykiuose ir 
su Berlynu, ir su Maskva!

Na, o Chieagos komunistai pasakoja, kad Varšuva 
jau esanti susitarusi su Stalinu kariauti prieš Vokietiją 
— tai, girdi, dabar tik reikia Lietuvai prie to “bloko” dė
tis, ir bus Lietuva išgelbėta ir net Vilnius bus išvaduo
tas! Juk tai yrą tikras žmonių mulkinimas.

Dėl suklastuotos komunistų 
“rezoliucijos”

topijas išsiuntinėjot, ir atšauk-

Argentinos obstrukcija
Visos lotynų respublikos Pan-Amerikinėje konferen

cijoje, kuri yra susirinkusi Lima mieste (Peru), buvo su
tikusios priimti Jungtinių Valstijų delegacijos pasiūlytą 
vezoliuciją apie Amerikos kontinento solidarumą prieš 
agresorius. Bet Argentina pasipriešino, ir valstybės sek
retorius Cordell Hull buvo priverstas pasitenkinti daug 
silpnesniu pareiškimu, negu kad norėjo Washingtonas.

Argentina pasipriešino tam, kad Jungtinių Valstijų 
rezoliucija šaukia visas Amerikos respublikas kovoti 
prieš Europos diktatūrų kišimąsi į šio kontinento reika
lui Su kai kuriomis tų diktatūrų Argentina veda gana 
plačią prekybą, ir aiškus dalykas, kad ji šituos prekybos 
ryšius nenori nutraukti, —- juo labiau, kad į Jungtines 
Valstijas yra uždrausta, sveikatos sumetimais, įgabenti 
mėsą iš Argentinos.

Tačiau, kad ir Jungtinės Valstijos pilnai nepasiekė 
savo tikslo Limos konferencijoje, bet sekretorius Hull 
pasielgė išmintingai, nusileisdamas Argentinai ir nemė
gindamas pravesti savo rezoliuciją dauguma balsų. Sa
vo nuolaidumu Jungtinės Valstijos laimės Pietų Ameri
koje daugiau draugų, negu kad jos butų laimėjusios už
sispyrimu.

Pietų Amerika dar vis bijo “šiaurės milžino”, kuris 
seniau vedė tenai “dolerio diplomatiją”, pavartodamas 
ginkluotą jėgą kiekvieną kartą, kai bet kuri lotynų res
publika užgaudavo Amerikos kapitalistų interesus. Ims 
laiko, iki Washingtonas įgis tų respublikų pasitikėjimą; 
bet be pasitikėjimo kooperavimas su jomis nebūtų gali
mas.

Lietuviai Vilniaus krašte
Gruodžio 20 d. įvyko atstovų rinkimai į seniūnijas į 

(savivaldybes) lenkų valdomo Vilniaus krašto apskrity*! 
se. Pirmą kartą nuo to laiko, kai lenkai pagrobė Vilniaus’ 
kraštą, tuose rinkimuose dalyvavo ir lietuviai,

Telegrama iš Kauno praneša, kad Švenčionių apskrLi 
tyje lietuviai gavo daugiau, kaip dviejų trešdalių daugu
mą. Į tos apskrities 18 seniūnijų išrinkta 15$ atstovai lie* 
tuviai, tuo tarpu kai gudai, lenkai, žydai ir rusai kartu: 
pravedė tiktai 68 atstovus. * . '

Reikia turėti galvoje, kad lietuviai Vilniaus krašte 
yra visokiais budais persekiojami. Lenkų administracija 
uždarinėja jų mokyklas ir draugijas, varžo jų spaudą ir 
terorizuoja jų veikėjus. Daugelis lietuvių inteligentų jau 
seniai yra iš Vilniaus krašto ištremti. i

Ir visgi Švenčionių apskrityje lietuviai laimėjo tokią 
didelę pergalę rinkimuose!

Vilnius yra sulenkėjęs, bet sodžius Vilniaus krašte 
anaiptol nėra lenkiškas.

Tas mytiškas komunistų “blokas”

APŽVALGA
SLA KUOPOS SKUNDŽIASI dino tam tikrus Vokietijos val- 

----------- džios darbus “gyvuliškais”, tai
Jau helio pastebėti spaudoje Amerikos užsienių reikalų se

kai kurių SLA kuopų nusiskąn-. 
dimus, kad jos negavo balsavi
mo blankų centro kėlimo klau
simui nubalsuoti ir negalėjo tą 
balsavimą atlikti gruodžio mė
nesio susirinkimuose. Tie susi
rinkimai, kaipo priešmetiniai, 
būna skaitlingesni, negu sausio 
mėn. mitingai.

Tokių nusiskundimų buvo 
girdėt iš Indiana Harbor, iš 
north-sidiškčs kuopos (226) 
Chicago je ir iš kitų. Kažin ar 
čia taip pasidarė atsitiktinai, ar 
buvo kieno nors daroma tyčio
mis, kad balsavimo blankų ne
gautų kuopos, kurios nepritaria 
tautininkų “Sargybos” bokštui?

Pranešama, kad Pittsburghe 
buvo ne tik kai kurios kuopos 
aplenktos, siunfinčjant iš SLA 
centro balsavimo blankas, bet 
kitos (irgi “nekošernos” tauti
ninkams) gavo blankų mažiau, 
ųegu kuopa turi narių geram 
stovyje.

Jeigu tai nėra sąmoninga se- 
kretomus Viniko politika, tai 
Čita yra vfoiiek didelis apsileidi
mai jo vedamoje įstaigoje.

Dr> M. J. Vinikas, kaip 
jau buvo Wineta, saūvališkąi 
pakeitė balsavimo blankų for
mą, padėdamas Pittsburghą an- 
froje yfctoje, nors Pildomoji 
Taryba buvo aiškiai nutarusi, 
kad Ptttsburghas butų pirmoje 
vietoje.

Keistas dalykas, kad šitokie 
šposai yra varinėjami SLA cen
tre net taip svarbiame dalyke, 
kaip balsavimas klausimę, pa
liečiančio visą organizaciją. Ar 
Pildomoji Taryba nepadarys, 
galų gale, tvarkos sekretoriaus 
raštinėje?

kretoriaįis pavaduotojas Sum- 
nėr Welle.s tam vokiečiui .atsa
kė, kad naciai neturi jokios tei
ses protestuoti, nes jie patys yra 
daug kartų užgaulioję žymius 
Amerikos žmones ir valdžios 
narius.

Panašiai, kaip Welles atsakė 
tam hitleriškam Hansui, galima 
atsakyti ir Stalino klapčiukui 
Andruliui. O kadangi Andrulis 
prie savo “protesto” dar pridė
jo plūdimą “Naujienų” redak
toriaus adresu, tai mes galime 
prie anos pastabos pridurti, kad 
musų korespondentas neklydo, 
kuomet jisai komunistų organo 
štabą pavadino “nepraustbur- 
niais iš nešventinto Stalino tvar
to”.

Prieš kiek laiko “Naujienose*' 
buvo pažymėta, kad Mass. vals
tijos A.L.K. konferencijoje iš
rinkta rezoliucijų komisija (iš 
komunistų) sufalsifikavo vieną 
rezoliuciją, įdėdama į ją žo
džius, kurių nebuvo konferen
cijos priimtame rezoliucijos 
projekte.

Dabar gavome nuo J. Grybo 
“Paaiškinimą”, kuriame jisai, 
kalbėdamas už visą rezoliucijų 
komisiją, bando sufalsifikavi- 
mą užginčyti, bet faktinai pri
sipažįsta, kad rezoliucija buvo 
pertaisyta. Kitų komisijos narių 
vardu po jo “pasiaiškinimu” 
nėra. Jisai rašo: *
P AIŠKINIMAS DEL REZOLIU

CIJŲ PRIMTŲ AM. LIET.
KON. KONFERENCIJOJ 

MASS. APS.

M ar gumy nai
Dėlko jurininkai dėvi 

mėlynos spalvos 
drabužius?

Konferencijoj buvo skaitytos 
visos tos rezoliucijos ir lik re
zoliucija prieš fašizmų už de
mokratija, buvo primta be pa
stabų. Kilos rezoliucijos buvo 
primtos su pastabomis; kad rei
kalinga kaip kas išimti o, kaip 
kas pridėti. Todėl duota suma- 
nimas; Kad palikti rezoliucijų 
komisijai, kad rezoliucijas pil
nai sutvarkytų ir pasiųstu spau
dai ir reikalingoms įstaigoms. 
Rezoliucijų komisija, po konfe
rencijai rezoliucijas pertvarko 
pagal konferencijos delegatų 
isireiškimus kaip kurie žodžiai 
iš rezoliucijų buvo išimti, O 
kaip kurie įdėti Ir rezoliucijų 
komisija, pilnai esame įsitikinę, 
kad mes atlikon savo užduotį 
karia konferencija mums pave
dė atlikti. Netiesa “Naujienos” 
skelbe; kad rezoliucijų komisi
ja susidėjo iš trijų Komunistų”.

Apie

išsi-Brooklyno “Laisvė” įdėjo žinią, kad “Franci j a 
sukinėja nuo žadėtos SSSR karinės pagelbos”. Esą, so
vietų ambasadorius Paryžiuje, Jacob Suritz, nuėjo pas 
Francuzijos užsienių reikalų ministerį Bonnet ir parei
kalavo aiškiai pasakyti, “ar Francija . . . padės Sovie
tam apsigint, jeigu Hitleris užpuls Sovietinę Ukrainą”. 
Bet iki šiol dar nėra žinios, ar Bonnet į tą klausimą ką 
nors atsakė, ar ne. t

Bet jeigu Francuzija išsisukinėja, tai kaip tuomet 
bus su tuo “bloku”, kurį Chieagos komunistai perša Lie
tuvos išgelbėjimui nuo Hitlerio?

Jie čia užsispyrę tvirtino, kad jau greitu laiku susi
organizuos valstybių blokas iš Lenkijos, Rusijos ir Ru
munijos, kuris stos į kovą prieš hitlerišką Vokietiją; p 
už to bloko pečių, girdi, stovi Francuzija, kuri pritrauks 
prie jo dar ir Angliją. Tokiu budu, esą, susidarys galin
ga jėga, kuri apgins Lietuvą.

Tuo tarpu Brooklyno komunistų laikraštis rašo, kad 
Francuzija ne tik nėra pasižadėjusi tą “bloką” remti, bet 
net neduoda atsakymo sovietams į jų klausimą, ar ji lai
kysis savo senosios sutarties su Maskva!

ATLYGINIMAS PAGAL 
NUOPELNUS

Prieš kiek laiko čikagjškis 
komunistų organas “išfašista- 
vo” ir visaip išniekino musų 
specialų korespondentą Para 
Bellum, kurio įdomiais ir ne
paprastai turiningais praneši
mais gėrisi tūkstančiai žmonių. 
Į to organo nešvarius puolimus 
korespondentas davė tinkamų: 
atsakymą, kuris buvo įdėtas 
“Naujienų** gruodžio 22 ir 23 
d,d. numeriuose, i

Bet dabar V. Andrulis reiš-( 
kia savo nepasitenkinimą, kam 
‘“Naujienų” redakciją leidusi. 
savo korespondentui atsakyti; 
komunistų organui panašiu to
nu, kokiu tas organas jį atą- 
kąvo: ir dąr niągaryčiomis Am! 
drulis asmeniniai plusta “N.”i 
redaktorių.

Kad ir nemalonu dėl tpkių 
dalykų ginčytis, bet bus ne pro 
šalį pastebėti štai kas:

Musų korespondentas komu
nistų nešmeižė ir nemelavo, o 
tik parašė tikrus faktus. Jeigu 
komunistai nesis.armatijo jį ,ųž 
tiesos pasakymą iškolioti, tai! 
tuos epitetus, guriais jisai juos 
pavaišino savo atsakyme, jįe 
pilnai užsipelnė.

Kai Hitlerio pasiuntinys Han
sas Thomsenas aną dieną už
protestavo Washingtoiie prieš 
J. V. vidaus reikalų sekreto- 

Įriaus kalbą, kurioje jisai pava-

jurininkų drabužių 
spalvą kartą minimą istorijo
je, kurioje aprašomas romėnų 
veržamasis g Britaniją. Ten sa
koma, ,kąld Venelijai susėdo į 
ilgas valtis ir iškėlė šviesiai 
mėlynos spalvos sielius — ma
tyt, jau tuomet buvo žinomas 
kamufliažo menas! čia mini
ma įr apie jurininkų melsvos 
spalvos drabužius. Kai danai 
veržėsi į ^Britaniją, jie dėvėjo 
juodos spalvos drabužius, o 
normanų užkariavimų laikais 
saksų jurininkai jau dėvėjo 
mėlynus drabužius. Viduriniais 
amžiais jurininkų drabužiai 
Europoje nesiskyrė savo spal
va nuo šiaip piliečių apsiren
gimo.

Nustatytą uniformą jurinin
kai pradęda dėvėti nuo 1748 
metų; karininkams — jurinin
kams įsakyta dėvėti mėlynus 
mundirus su baltais rankovių 
galais ir auksu apsiuvinėtais 
atlapais." šiaip juriininkai, eili
niai, nelurčjo nustatytos uni
formos ligi 1857 metų, maž
daug ligi pat Kriino karo.

Kas h sąmyšiu metu 
žiuri laiko tvarkos? 

t f •

Prancūzijoje, sako, gatvių 
sambrūzdžiai ir sąmišiai esą 
tvarkingiausiai vedami — ki
tur tokios ypatingos tvarkos 
nėra dar buvę: kovojančios 
šalys prisilaiko griežtos disci
plinos. Pavyzdžiui, tarp 7 vai. 
ir 30 min. ir 9 vai. vakare nie
kur nesti gatvėse mūšių: visi 
tuo metu vakarieniaują. 1934 
m. gatvių riaušėse prieš polici
ją ir Garde Mobile gatvėse iš
sirikiavo komunistai, rojalistai, 
fašistai ir socialistai po raudo
na ir trispalve vėliavomis. Kai 
tik bokštuose laikrodžiai išmu
šė 12 vaL naktį, kautynės be
matant baigėsi c Paryžiaus po
žeminiai traukiniai Metro, eina 
tik ligi 12:30 vai. — kovų da
lyviai skubėjo namo, o pėsti ei- 

t ti nenorėjo. Į Metro vagonus 
grūdosi tvarsčiais apsiraišioję 

; maištininkai ir policinnkai! Ry
to metą, ka 7:30 v. ityt, gat
vių kovos ir vėl iš naujo ėjo.

l

.dviejų komunistų ir vieno ne
partinio, bet žyniaus pačiu 
“Naujiejių” bendrądarbio, drg. 
J. 'Krtfkonio,*(15ct jisai bendra
darbiauja ir, komunistų “Lais
vei”. — “N.” Red.). Kaip “Nau
jienų” bendradarbis drg. J. 
Krukonis, taip ir komunistai su 
rezoliucijų turiniu vienbalsiai 
sutikom ir pašinu tom šiems 
laikraščiams: “Naujienoms”,
“Vilniai” “Laisvėj” ir “Kelia- 
viu”. “Naujienoms” pasiųsta 
po šiuo antrašu:* 1739 S. Halst-

bo rašinį matęs, butų nurodęs, į 
kad tokio žodžio, kaip “adato- 
rialas”, lietuvių kalboje nėra, 
nes J. Krukonis (nežiūrint, ko
kios jo buvo pažvalgos politi
kos klausimais tą dieną, kai 
Grybas gamino “paaiškinimą) 
visgi lietuviškai rašyti moka. 
Antra, kuris žmogus sveikam ir 
blaivam prote butų galėjęs pa
sakyti, kad “Naujienų” redakci
ja “falsifikavo” savo “adatoria- 
lą”? Taip gali kalbėti tiktai ig- 
norantas, kuris vartoja žodžius, 
pats nežinodamas, ką jie reiš
kia. Keista, kad tokius tamsuo
lius Cambridge’o I<ojifercncija 
skyrė į rezoliucijų komisiją!

“Naujienose” jau buvo paste
bėta, kad tų “rezoliucijų” Re
dakcija nebuvo gavusi, kai jos 
pasirodė komunistų spaudoje, 
ir turime dabar pareikšti, kad 
dar ir iki šios dienos Redakci
jai jos nėra prisiųstos.

Tačiau, nežiūrint, kaip Nor- 
woodo komunistas J. Grybas 
aiškinasi, ir iš jo paties žodžių 
aiškiai matyt, kad komisija re
zoliuciją “spaudos klausimu’* 
iškreipė, nes jisai pats sako, 
kad “po konferencijai rezoliu- 
cijąs pertvarkė . . . kaip kurie 
žodžiai iš rezoliucijų buvo iš
imti, o kai kurie įdėti.” Bet ji
sai meluoja, kuomet jisai tei
gia, kad komisija atlikusi tai, 
ką ji buvo įgaliota atlikti.

“Keleivio” redaktorius, drg. 
S. Michelsonas, kuris toje kon
ferencijoje dalyvavo, ne tik at
sisakė paskelbti J. Grybo ir jo 
sėbrų “pertvarkytą” rezoliuciją 
spaudos klausimu, bet užpro
testavo prieš rezoliucijos sufai- 
sifikavimą ir parašė J. Grybui 
laišką, reikalaudamas, kad fal
sifikacija butų atšaukta. Bet J.

j ienų” redakcija savo falsifi
kuotam (?!—“N.” Red.) adato- 
riale, sakos “negavusios” tų re
zoliucijų. Tai jau čia ncrezoliu- 
cijų komisijos kalte. Rezoliuci
jų komisija sakom kad tos Re-

ferencijos delegatų Upa ir jų 
Įsitikinimus. Uš rezoliucijų ko
misiją:

J. Grybas
1190 Washington St.

Norwood, Mass.
yra 

įvar-pasiųstas; Visiems viršui 
din tiems laikraščiams.

Paskutinis sakinys, pridurtas 
prie “paaiškinimo” yra parašy-

mo” tekstas, kartu ir J. Grybo 
parašas, yra parašyti mašinėle. 
Bet po “paaiškinimo” antrašte 
dar yra taip pat įterpti J. Gry
bo ranka rašyti žodžiai: “dėliai 
kurių ‘Naujienos* kelia baisų 
trukšmą”. Matyt, kad ir šitą ko
misijos dokumentą (jeigu ko
misija jį matė) J. Grybas “pa- 
fiksino”.

Tačiau mes iš viso abejoja
me, ar visa komisija buvo jį 
įgaliojusi parašyti taip, kaip jo 
aukščiau paduotas “paaiškini
mas”. Pavyzdžiui, tenai sako
ma:

“Bei ‘Naujienų* redakcija 
savo falsifikuotam adatoriale, 
sakos, ‘negavusios’ tų rezoliu- 
cijy.”
Mes esame tikri, ka<Į J. Krti- 

konis, jeigu jisai butų tą Gry-

S. Michelsono protestas prieš 
falsifikaciją

Laiške, adresuotam J. Gry
bui, iš gruodžio 12 d. 1938 m., 
“Keleivio” redaktorius pareiš-

šitų faktų užtylėjo. Tai yra dar 
vienas įrodymas, kad jisai ban
do žmones apgauti.
S. Michelsonas apie komunistų 

klastų.
“Naujienų” redaktoriui adre

suotame laiške, iš gruodžio 12 
d. 1938 m. “Keleivio redakto
rius, drg. S. Michelsonas, tarp 
kitko rašo:

greso apskričio konferencija 
praėjo labai geroj nuotaikoj, 
bet komunistai padarė klas
tą su rezoliucijomis. Trys jų 
buvo išrinkti į rezoliucijų ko
misiją, kuri vėliau patiekė 
keliatą įvairiais klausimais 
rezoliucijų, atkartodama jose 
vis tas pačias frazes. Nors tos 
rezoliucijos buvo priimtos, 
bet komisijai patarta GE
RIAU JAS SUREDAGUOTI. 
Tarp tų rezoliucijų viena bu
vo ir musų spaudos klausi
mu. Parašyta ji buvo gana 
švelniai, ir REIKĖJO TIK 
VIENĄ ŽODĮ IŠBRAUKTI, 
kuris buvo ne vietoj. Taigi 
rezoliucijų komisija pasiėmė 
visas tas rezoliucijas PER
REDAGUOTI, ir kai dabar 

• aš jas pamačiau, tai jos tiek 
iškreiptos, kad ir pažinti ne
begalima. Ypač šlykščiai su- 
klastuota rezoliucija spaudos 
klausimu. Vietoj pageidavi
mo, kad pažangioji musų 
spauda pasistengtų švelnint 
šavo santikius, KAIP BUVO 
PASAKYTA KONFERENCI
JOS PRIIMTOJ REZOLIUCI
JOJ, dabar išėjo užsipuoli
mas ant tų laikraščių, kurie 
daro neapgalvotus puolimus 
ant Sovietų Sąjungos...”
Iškėlęs aikštėn šitą komunis

tų klastą, drg. S. Michelsonas 
pasiuntė laišką J. Grybui, ku
riame jisai aiškiai sako, kad 
komisijos pagaminta “rezoliu
cija” yra falsifikacija, ir reika
lauja, kad komisija tuoj aus pa
rašytų apie tai “tiems laikraš
čiams, kuriems tas rezoliucijos

“Ačiū, kad pasistenget pri
siųsti man buvusios musų 
apskričio konferencijos rezo
liucijas. Bet viena jų yra žy
miai pakeista. Tai rezoliucija 
spaudos klausiniu. Kai drg. 
Karsonas tą rezoliuciją skai
tė konferencijoj, tai ji skam
bėjo visai kitaip. Tenai buvo 
tik pageidaujama, kad butų 
švelninami sanlikiai tarp mu
sų spaudos, kurie bendradar
biauja su Amerikos Lietuvių 
Kongresu. Ir taip ji buvo pri
imta, tik su ta pastaba, kad 
iš jos butų išleistas ŽODIS 
PRETENDUOJA*. Dabar gi 
joje atakuojamos ‘Naujie
nos*. Nors tas laikraštis neį
vardintas, bet aišku ir be 
vardo, kam smūgis yra tai
komas. Ir tai daroma visos 
konferencijos vardu, tuo tar
pu kai konferencija šitokios 
rezoliucijos nėra priėmusi. 
TAI YRA FALSIFIKACIJA 
ir aš su tuo nesutinku. Ko
munistų laikraščiai gali su 
‘Naujienomis’ polemizuoti, 
bet Amerikos Lietuvių Kon
gresas negali būt komunistų 
įrankiu ‘Naujienoms’ 
ti/’
Gavęs šitokį protestą 

leivio” redaktoriaus, J.

alakuo-

iš

kurių jisai su savo sėbrais pa
darė, rašo “paaiškinimų” ir 
dar kartų bando apgauti visuo
menę! Matyt, tasai žmogus, gė
dos nepažįsta.

visa pažangioji visuomenė šito
kių komunistų apgavysčių ne
toleruos.

ĮVAIRENYBES
Nusikaltėlis Su Perpjau
tu Skilviu Pabėgo Nuo 

Operacijos Stalo
Prieš kelias savaites buvo ve

žami iš Marselio į Paryžių 22 
aukso gabalai, verti maždaug 
7 milijonus frankų. Apie šį

kai ir nutarė kaip nors ji pa
vogti. Apsimesdami ramiais ke
leiviais, plėšikai pateko į trau
kinį ir patogiu laiku užpuolė 
vagoną. Tačiau užpuolimas ne
pavyko. Aukso palydovai už
puolikus atrėmė, sunkiai su- 

į vidurius jų vadą 
Sužeistasis tuo pačiu 
buvo atgabentas Pa- 
paguldytas ligoninėn, 
smarkiai sužeistas ir

žeisdami 
Michelį. 
traukiniu 
ryžiun ir 
Jis buvo
reikėjo būtinai daryti operaci
ją. Nieko nelaukdami, gydyto
jai ėmėsi daryti jam operaciją, 
nes jis turėjo būti teisiamas 
gyvas ir sveikas. Tačiau teismo 
jis išvengė. Tuo metu kai gy
dytojai suraižė jo vidurius, iš
ėmė tarp žarnų įstrigusias kul
kas ir skilvį vėl susiuvo, stai
ga užgeso elektros šviesa. Sar
gybiniai ir ligoninės tarnauto
jai suskato ieškoti kokio žva
kigalio pasišviesti, bet kol su
rado, praėjo keletas minučių, o 
tuo tarpu nusikaltėlis dingo, 
tarytum į žemę prasmego. Kilo 
sumišimas. Sargybiniai greitai 
apsupo visas ligoninės patal
pas, bet pabėgėlio nesurado nei 
tada, nei vėliau. Spėjama, kad 
operacijos metu elektros švie
są užgesino Michelio draugai, 
kurie, greičiausia, ir padėjo 
jam pasprukti iš operacines 
salės ir kartu nuo teismo. Ta
čiau kaip jis, tik ką operuotas, 
nusirito nuo stalo ir kaip iš
slinko ar buvo išneštas, nesu-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ............................ ...

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas
Perkant toną ar daugiau

*

NAUJIENOS, Chicago, III.

m

APSAUGA NUO UŽKREČIAMU LIGŲ
Rašo Dr, W. M. Eisin

šį Skyrių Tvarko ir Prižiuri iniiiiiitiMiniiiMtuiiimitiimim 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrnk Tel. L,fayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS ... MEg NUM1ERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WĘST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
.1 J L J1!!1

T

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

MARQUETTE INN 
JOHN MIKNIS, Prop. 

Persikėliau į Chicago

2651 West 59th St Tel. Hemlock 6130

4358 S. Maplewood Avė. Tel. Lafayette 2649

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų visiems 
savo kostumeriams, draugams ir pažįstamiems linki

BILL’S TAVERN
ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai

Personai Service Liquor Mari 
3223-25 W. 63rd St

PRISTATOME GREITAI — 25c ar $10,00 
Tel.: Republic 6502

Crab Orchard
Kentucky Bourbon /Tv 

DVEJŲ METŲ 
SENUMO 
90 Proof

$ 1 .09 <=4
Didelis
Butelis vAHB'-J*7

A polio Brandy
15 Metų

BOTTLED
IN BOND O /

Paintė

SENDINTI CELLARIZED 
VYNAI

Port ar Muscatel
Galionas

87c
Rock and Rye

Kummel M / A
60 Proof O fi U

Pilna Kvorta

Senovinis Bohemian Alus .......... 19c ’4 gal.
Rock Island ................................ 19c ‘/z gal.
Rhinebrau Wis. Lager.......  ....29c ’/z gal.

Extra Specialus 
Keisas iš 24 Steinies / Cz

Prašome Prisiminti Apie šį Skelbimą Perkant Pas Mus
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šiais laikais vartojama ketu
rių rūšių įšvirkštimai (shots) 
arba įskiepįjimai, idant apsau
goti kūdikius ir vaikus nuo už
sikrečiamų Ijgų. Kiekvienas iš 
jų yra įrodęs savo tikrų verty
bę, Visų svarbiausius kūdikių į- 
skiepijjmas yra prieš kokliušo 
ligų. Žilame atsitikime reikalin
gu iš yiso šešių įskiepijimų duo
dant vienų kartų savaitėj du į- 
švirkštinimu. Sveikus vaikus, 
kurie buvo susitikę su kokliu
šu sergančiais galima apsaugo
ji, sakysime, tarp 70—puo 
gavimo tos ligos, O tie, kurie 
jau parodo ligos ženklas daug 
lengviau perserga, jei yra gavę 
šešias įšvirkštmimus. Geriausias 
skiepijimo laikas yra nuo 6 ar
ba 8 menesių amžiaus, — nors 
liesa ir anksčiau galima pradė
ti. Toxoid turi tikslų apsaugo
ti nuo difterijos ir duoda 100% 
užtikrinimų, jei vaikai būna 
patikrinami taip vadinamu 
“Schick tęst”. Paprastai vai
kams duodama kas tris savaites 
vienų įšvįrkštinimų. Iš viso gau
na tris, šešias savaites vėliau po 
paskutinio įsk.iepijimo daromas 
“Schick tęst”. Toxoid pradeda
mas duoti vienų metų amžiuje.

Kiekvienas iš musų yra gir
dėjęs apie rauples ir žino ko
kių reikšmę turi skiepijimas 
prieš tų baisių ligų. Panašios 
vertės įgyja ir kitų rūšių skie
pijimai. Vaikai sulaukę 18 mė- mus nurodymus.

nėšių amžiaus turėtų būti aprų 
pinti rauplių eiepais. Jei ne, tai 
bent prieš mokyklos įstojimų.

Skarlatina yra kita liga, ku
rios apsisaugo j j mu i daromi 
skiepijimai- Šitas buvo įrodyta 
miesto savivaldybe limpamų 
ligų ligoninėj, kur tuksiančiai 
slaugių, studentų ir gydytojų 
bedirbdami neužsikrėtė Skarla
tina, jei jie'gavo įšvirkštinimus 
ir vėliau buvo patikrinami 
“Diek tęst”. Rašant šilų straips
nį butų galima dar daugiau iš
sireikšti apie skiepijimų svarbu
mų ir kartu nurodyti statisti
kas, kiek žmonės jais pasinau
dojo. Bet tai užimtų peradug 
vietos. Užtenka prisiminti tas 
dienas, kada difuzija ir raup
lės buvo labiau išsiplėtusios ir 
tuo pačiu laiku dirbo labai pra
gaištingų darbų. Dabartimi! mo
mentu šios ligos žymiai suma
žėjo ir tai tik apsaugos dėka jų 
nuošimtis paliko toks mažas. 
Nors skarlatinos ir kokliušo 
profilakcija*' (apsisaugojimas) 
randasi vystimosi stadijoj, bet 
jų vertė ne kiek neabejotina ir

Molinos norėdamos išvengti vai
kų susirgimų nuo virš minėtų 
ligų privalo atsiklausti gydyto
jo patarimo, nes jis yra patiki
mas asmuo tuose klausiniuose 
ir pagal reikalų duos atitinka-

MARGUMYNAI
Kačių Garbintojai

spaudoje dažnai ga- 
įvairiausių keisteny- 

Štai 
rašoma apie

Kaip-birba Kino 
Artistai

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Linkime Visiems 

Savo Draugams ir 
Kostumeriams

Hw

Central District 
Furniture Co.

JOS. JOZAITIS, Mgr.

3410-12 So. Halsted Street 
3621-23-25 So. Halsted Street
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Užsienio
Įima rasti 
bių iš gyvulių pasaulio, 
šiomis dienomis
kates, kurios jau nuo seniai lai-i 
komos nepaprastais gyvuliais ir 
net garbinamos.

Siamo valstybėlėje katės lai
komos vietoje šunų. Tenykštės 
katės yra didesnės už mūsiškes, 
įr daugiausia kavinės rudos, 
spalvos. Namuose .šios katės 
puola kiekvienų svetimų,, kuris ( 
tik nori įeiti. Jau pirmu žvilgs
niu įsibrovėlis ar vagis pažvel
gęs į niursgiantį išplėstais na
gai sutvėrimų, netenka noro 
brautis.

Midoro gyventojai manyanai' 
yra tikri kačių gerbėjai — fa-i 
natikai. Nors jie ir turi šunų, 
tačiau visur pirmauja katės —1 
jos vieloje šunų vedamos ir 
medžioti. Ten tikima, kad kates 
neša laimę.
ten dažnai įsideda katę į tam 
tikrų krepšį ir jį ant pečių pa
sikabinęs nešasi. Ilsėdamasis 
katę pasisodmu priešais ir jų 
linksmm gilara, Tuo pagerbia
mi dievai.

Afjdore katės turi
trumas/ tartum nukirstas, uo
degas, o kate su ilga uodega y- 
pa t i ngai gerbiama ir į jų žiūri
ma kaip į kažkų nepaprastų. 
Dėl to užsienių spauda aprašo 
net tokių įdomių atsitikimų. 
Štai vienos cukrausv gaminimo 
įmonės savininkas ypatingai 
greit paveržė iš kitų tos pačios! 
rųšies įmonių savininkų klien
tus, kai nusipirko iš vieno pra
plaukiančio laivo ilgauodegę

Dažnam, • prisižiūrėjus sko
ningų kino reklamų, atrodo, 
kad kino artistų gyvenimas tik
rai malonus ir įdomus. Artistai 
teikia malonumo tik žiūrovams, 
bet jų pačių darbas yra sun
kus, reikalaujus daug kruopš
taus pasiruošimo. Taip, pavyz
džiui, kiekvienas artistas turi 
mokėti joti, plaukti, dviračiu 
važiuoti, šokli, tenisų žaisti ir

Si
Sši
Si

Sveikiname su Kalėdomis ir Naujais Melais visus jįjį 
musų kosluinerius ir draugus

388 RITZ DISTRIBUTING CO. |
Atyda: Mes persikėlėm j nauja modernišką^ 

ir parankesnę vietą M
106 West U5th St, Tel. PULlman 9200-9201^.

įįgPa šauki te mus telefonu dėl Alaus, 
3ggauwlc greitų patarnavimų per visų 
SpChicagų. Mes užUikom skirtingų 
Irusių Alų kaip: Miller High Life, 
^Student Prince, Nickle Plate, SUir 
įjident Prince Ale, Heirloom ir viso- 
Jgkios rūšies Soft Driijks.
*4. Ii. PETHONIS IR SŪNŪS, Sav.
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SĖDI J. A. Krukas, M. T. Kezes, J. Nakrošis
STOVI D. Žemaitis, S, Krukas, A. Lapenas

* n* 
S

įįPeoples Rakandų Bendrovės valdyba-*
ŪMASdirektoriai - visa darbininkų

I

organizacija
R

Sveikina savo prietelius, rėmėjus 
visus lietuvius

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir
’ C ■
IW

VEMDAMI SVEIKATOS IR MODERNIŠ

KO GYVENIMO, TURINT PATOGIAS
NAMŲ REIKMENIS

R rR*/

lW."r-

j

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

RAŠOMAS 
MAŠINĖLĖS 

VISU UPIRBVSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles 
$15.00 

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba 
WAGNER 
T¥PEWRITER sales 

AMD SERVICE
3712 S, Westęrn Avė.

Prie Archer Avenue
AL DARĄS, lietuvis pardavėjas 
Atdara aųtrad., ketvirtad ir 
šeštad vakarais, iki 9 vai. 

Tai. LAFAYETTE 3534.

Linksmų Kalėdų ir Laimina 
gų Naujų Metų Visiems Mu
sų KuMumeriams ir Drau

gams Velija

Alex Miller Tavern
4258 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4297

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

NEW DEAL
| LIQUOR STORE
jj Imporled and Domesfic

13450 So. Halsted St
Tel. Yards 6355

fgų Naujų Metų V įsiems M u-J
S sų Kostumeriams ir 

Draugams Linki
I M aklo Electric Co. |
g Not Ine.
|ELECTRIC CONTRACTGR |

S 333G So. Halsted St. 3
B Phone: Boulevard 1969 $S

^Linksmų Kalėdų ir Laimin- 
gų Naujų Metų Visiems 

Kostumeriams ir 
Draugams

1^ ' 
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kas, kad galėtų, prireikus, ir 
Girnoje tai. parodyti. Gerai at- 
rpdų artistai, be ypatingo suge- 
liejimo vaidinti, gerų balsų tu
rį, pralenkia kitus — “bebak 
sius”. Kino artistai turi ypatin
gai laikytis administracijos ir 
gydytojų nustatytos dietos ne 
tik valgyje, bet ir visame savo 
gyvenime, turi dirbti tai, kas

kuriam artistui teks vaidinti la
kūnų, jis turi mokytis valdyti 

Todėl šeimininkas lėktuvų; dažnai turi nusikirpti 
busimos fihųos gamybai pjau-

nių vietų gyventojai kiekvienų 
naktį laimingajam savininkui ė- 
mė nešti vaisius ar orchidėjas, 
tikėdamiesi, kad jiems teiks 
bent dalelė laimės, kurių 
atnešti katė keistuolę.

gali

tai atrodytų 
pareiga. Yra 
mų.
/ Amerikoje

ir nemaloniausia 
ir kitų reikalavi-

nevedusiems ar
iamų po trejus 

arba penkerius metus nuo sn- 
tarties pasirašymo su kuria 
nors filmų artiste vestis, nors 
ir susirastų pąr.Uiere, Už sutar
ties nutraukimų gresia pinigi
nes bausmės, kurioms padeng
ti neužtektų viso artisto turto. 
Sutartys būna labai sunkiai į- 
vykdomos. Kiekvienų dienų ma
tuojamas svoris ir kiekvienai 
dienai nustatomas maistas. Ar
tistas negali pats savo nuožiū
ra pasirinkti maisto. Kiekviena 
diena yra griežtai paskirstyta: 
nustatytas laikas ne lik gulti ir 
keltis, bei ir vaidinti, roles mo-. 
kytis, baisų lavinti, žurnalistus’ 
priimti ir t,t.

STANDARD FEDERAL 
SAVINOS & LOAN 

Association of Chicago

ą Maplewood Inn g 
SPEIRAS ir ONA MUREIKĄ11 
« 2539 W. 69th St. § 
s *

i -----------------------------------------------------—

NAMASMUSŲ I «sgsl

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

Ųnfted States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $£20,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Išmoktom f-% už padėjus pinigus. Pirm 
sausio 11-tos dividendus rokuosis nuo sausio j d.
Duodam paskolas ant 1-mų Margučių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokojimais.
ŠAFETY DĘPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredo/n nuo 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
and LOAN ASSOCIATJON of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Pilone LAFay.eltc 0461 
JUSTĮN MACKIĘWICH, Presidept HĘLEN KUCHINSKĄS, Sec

į Linksmų Žiemos Švenčių 
yi Kalėdų ir Laimingų Naujų 
iMetų visiems Draugams ir
S Pažįstamiems

aBridgeport Tavern
i ANTON CHORAS, Sav.

3253 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Linksmų Kalėdų ir Laimių^ 
i|j gų Naujų Metų Visiems 

Ma^ų Draugams 
Kostumeriams

r ir

GEORGE 
CHERNAUCKAS 

1900 So. Union Avė 
Tel. CanaI 2183

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”,



LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

VISIEMS LIETUVIAMS

ALDERMAN

Joseph F. Ropa
21-ST WARD

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Draugams ir Kostumeriams! S

MEN’S WEAR

3427 So. Halsted St.

_ ______ _ _ _ _ . =L.«
s

jgj Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
Įįįį Musų Draugams ir Kostumeriams
SS
SS

Musų patarnavimas geriausis. Alus stiklais 
ir buteliais. Privatus stalai dėl moterų

Chas. Mikutckis Tavern SS

Si
» 671 W. 18th St. Tel. Canal 9753 ||

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

M, i
t S. M. SKUDAS
i 718 W. 18th St.

|| linksmų kalėdų ir laimingų naujų metų 
šs 
K 
SS

MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

K

SS

•SS 
SS

SS

J. PETRAUSKAS g
1750 S. Union Avė. Įgj

RStMes užlaikom svetainę dėl mitingų =g5
ir vestuvių

Sophie Barčus
VAKARUŠKININKŲ RADIO 

PROGRAMAS
Stato Scenoje

PETRĄ KNYGNEŠĮ (Dviejuose Aktuose) 
■ Antrą Kalėdų Dieną

Gruodžio-Dec.26,1938
ASHLAND AUDITORIUM
Prie Van Buren ir Ashland Blvd.

Programe dalyvaus visi radio vakaruškininkai. “Shakar Makar” 
Moterų Choras ir Vytauto Bei ia j aus šokėjų grupė. Taipgi bus ma- 
gikas (štukorius) O Klauba. Toj po lošimo bus išlaimėjimai už tą 
pačią bilieto kainą. Laimėsite vertingų dovanų. Po visų ceremonijų 
bus smagus šokiai prie 10 šmotų smagios orkestros.

Kviečia visus VAKARUŠKININKAI
SVETAINE ATSIDARYS 4 VAL. VAK. PRADŽIA 5 VAL. VAK. 

Įžanga 50c ir 75c

NAUJIENOS, CMcago, HL
—    . ■ r— ■ *     --M*-* ' ‘1 I “ TT

1 —" ......... .... .......... i

Diena Iš Dienos
(*)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Adam Plungė, 34, su Myrtle
Mandl, 32 j

Adam Buhala, 25, su An- 
tolnctte Novak, 22

Reikalauja
Perskirų i

Helen Brazell nuo William
Brazell

Gavo
Perskiras į

Milda Milewski nuo Frank
Milewski

Kristalinis Setas 
Dovanoms

Jei rengiesi kam nors dova
ną suteikti Kalėdų švenčių pro
ga, tai nieko nerasi vertinges
nio ir taip branginamo kaip 
BOSTON, taip vadinamus —- 
Bettcr Shoes — batelius. Tai 
niekad neužmirštama dovana.

Be to, Boston avalynės krau
tuvės draugai dar ir siain vra 
kaip ir priversti lankyti šią 
krautuvę per šias prieš šven
čių dienas, nes su pirkiniais 
duodamos ir kalėdinės dova
nos, būtent, 24 karatų aukso 
kristalinis setas. Tai puiki na
mams arba draugams dovana. 
O kadangi dabar eina krautu
vės pertaisymo išpardavimas, 
tai ta proga kiekvienas 
jas turės progos dar ir 
nusipirkti.

Tad, dykai teikiamos 
uos kartu su tomis
mis, kurias kiekvienas

lllll

DYKAI KSTABLISHEO imi

šeštadienis, gruod. 24, 1938

Telefonas

CANAL 4738

g Tel. Vlctory 4965.
g STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI. 35 metai bizny, tur t

pirkė- 
pigiau

dova- 
santaupo- 

sutau-

Kūčių Vakaras 
“Su šaltimieru”

Christine Kriščiūnaitė
Kaip pereitais įlietais, taip ir 

šįvakar bus du šaltimiero lei
džiami radio programai: pir-J 
irias nuo 7 iki 8, kuriame da
lyvaus artistai p-lės Pečiukai te 
ir Christine Krisčiunas, Vytau
tas Tarutis ir Algirdas Brazis, 
pritariant didžiulei šaltimiero 
radio orkestrai, 
šiam programui klausytojai 
vėl sugrįš prie savo radio pri
imtuvų lygiai U-tą vai. vak. ir, 
kaip pereitais metais, bus per
statytas per radio “šykštuolis 
Skrudžas” — Kūčių vakaro

pys pirkdamas Boston krautu
vėje, be malonumo iš Kalėdų 
švenčių, turės dar ir pelno. Bet 
!aikas trumpas, (ad, raginame į 
BOSTON SHOE STORE, 3435 
S. Halsted S t. be atidėliojimo. 
Fėmykite šiandien musų skel
bimus Naujienose. (Skclb.)

” ----- -r—

Gaisras Išmetė 60 
Žmonių Į Gatvę

Apartamentimam name ties 
4927-29 vakar anksti rytą ki
lo gaisras, kuris padarė daug 
žalos triobėsiui ir apie 60 žmo
nių išmetė į gatvę. Nuostoliai 
ležinomi.

5 ir Paskutinė Savaitė 
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.
SONOTONE

66 E- Van Buren St.
arti Wabash.

Pradžia 11 A. M. 25c iki 1 v. P. 
M. išskiriant šeštadienius ir 

sekmadienius-
IL-i ...................................... ....................... .. i.ii.i

bos “Christmas Carol” ((mar
les Dickens) Povilo šaltimiero.

“šykštuolis Skrudžas”
šykštuolis Skrudžas, netikė

damas į Kalėdų dvasią, pama
to savo miege gyvus vaizdus

palieka duosnunio ir
labdarybės.

Dalyvaus šiainę perstatyme 
sekanti artistai-ės; Elena Pečiu
kai te, Kristinat Kriščiūnas, Al
girdas Brazis, Bronislovas Bru- 
knis, Jonas Bražinskas, Bronis
lovas Cikavičius.-' Skrodžio ro
lę vaidins pats Povilas Šalti- 
mieras. Viršmineti dalyviai at
liks nemažiau kaip dvi skirtin
gas roles. Dalyvaujantis choras 
bus po vadovybe muz. S. Ra
kausko.

Jeigu norite turėti Kalėdų 
i 

šventėms pritaikintus prisimi
nimus, būtinai atsukite savo 
radio šįvakar kaip 11 v. vak. 
į WHFC stotį (1120 K.). Bu
site dėkingi už patarimą. Baig
damas, linkiu visiems Šaltimie
ro programų klausytojams su
laukti linksmų Kalėdų švenčių.

Klausytojas.

PRISTATYMAS Twexberg’Į^Jtiūuonsj
35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metų— 

IŠPARDAVIMAS
Minėdami dar vienų savo pasekmingos tarnybos šiai apylinkei me
tų galą, su dėkingumo mintimi geriems musų krašto darbams, 
pastangoms ir draugiškos dvasios viltimi žengiame į kitus metus.

PORT IR MUSCATEL
Seno rezervinio Brand, gryno 
California, pilno stiprumo VY
NAS 65c Vz gal. J 4 O O

Galionas ■
BOTTLED IN BOND

4 metų senumo, 100% proof, 
puikios kokybės degtinė. Verta 
kur kas daugiau

BIG SPRINGS

$1.89 kv 95c 
KENTUCKY SEAL

90 proof, 18 mėnesių senumo, 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 
tinė.............. Kv- 98c
Lietuvos Valstybinės Degtinės

Distributorius*

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE
1908 So. Halsted St.

f<RAN D
Oare-J^Fer
0fie tfiat realių Sficufco
YPATYBĖS: — Dvilypė veikla Dia
mond Brand skutimo galva, kuri 
skuta trumpus ir ilgus plaukus kaip 
britva 
karto
pradedąs motoras.

Dykąi 10 Dienų Išbandymui

nebrėžia ... patenkina iš 
. be radio kliūčių ... pats 110*120 VOLTS AO

JOS. F. SUDRIK, Ine
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

Boston Shoe’Store
3435 So. Halsted Street

JŪSŲ KALĖDINĖ DOVANA 
DEL MOTINOS

Nieko taip nevertins kaip porą BOSTON pritaikintų

pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Vakar buvo trumpiausia me-1 
tų diena ir vakar prasidėjo žie
ma, kuri tęsis iki kovo 21 d. 
Oro pranašas Chicagoj sako, 
kad Kalėdos šįmet “bus bal
tos”, žiema nebus labai šalta, 
o pavasaris busiąs ankstyvas.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

50

7-

BATELIŲ

Plačiai išgarsinti didelėj stiliaus įvairenybėj.
ĮSIGYK PORĄ ŠIANDIEN.

Į BOSTON SHOE STORE
j 3435 So. Halsted Street

žagariečių Kliubo prieŠmetinis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, gruodžio 25 d. 1-mą valandą po pietų, Holywood Inn, 
2417 W. 43 g-vė. Malonėkite visi atsilankyti. 'Bus renkama 

valdyba ir kiti svarbus reikalai. Valdyba
Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo priešmetin's 

susirinkimas įvyks pirmadienį, gruodžio 26 d. 2 vai. p.p. 
Parapijos Auditorijoj 68-ta ir S. Washtenaw. Visi kviečia
mi neatbūtinai atsilankyti, nes turėsime daug dalykų apkal
bėti, bus raportų iš komisijų. Susirinkimas šaukiamas pir
madienį, vietoj sekmadienio, dėl Kalėdų švenčių. Valdyba

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nedai

P AREN GINTAI“..tizzz
L , U .... .................................................... ............ .............. .................................................................. U I I I IN..—

Jctuvių Jaunimo Kultūros Ratelis rengia Kalėdinį Balių ir šo
kius, gruodžio 25 d. (Pirmą dieną Kalėdų). Pradžia 6:30 
vakare. Hollywood salėje, 2417 W. 431rd S t. Batelio choras 
padainuos melodingų lietuviškų dainelių. Taipgi bus vaiz
duojama trumpas vaizdelis: “Kalėdos Kaune”. Įžanga 25c 
iš kalno, 35c. prie durų. Kviečiame visus atvykti ir praleis

ti Kalėdas lietuviškai. —Reng. Kom.

\ BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų. "

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą*

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Kokybės
©ALUS

• VYNAI
• LIKERAI

Del Parengimų 
ir Sanburių 

šaukit
Lafayette 0151 

Dykai Pristatymas
Consumer Wine 
and Licjuor Co.

2022 W. 35th St.
NORTH SIDE STORE
3757 W. Chicago Avė.

Tel. Kedzie 1289

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ ............................................... • “
GYDYMAS $Cn.OO

LIGONINĖJE ............... wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje ... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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MARGOS ŽINIOS IŠ 18-TOS APYLINKES 
LIETUVIU GYVENIMO

Vėl Kandidatuoja Į Merus

Linksmų Kalėdų! — Iš Draugijų. — 
Apie “Drivers’ Licence”, Etc.

4h.

18 APYLINKĖ. — Per be
veik metus laiko jūsų Bynsas 
rašydavo ir minėdavo apie ki
tus, o apie save —r- tai jau pa
baigoje. Šį kartą Bynsas pasi
ima sau pirmą vietą dėl to, kad 
jau visai arti Kalėdos ir Nauji 
Metai, laiko pritruko, nelygi
nant, moterims “šapinti”.

Vyrai, užsirašyki t “Naujie
nas’*, gausit “flashlait” raudo
ną, žalią ar mėlyną. Arba 
“gradusninką”. Juk, kada Šal
tas oras, tai visi labai atsargiai 
seka šalčio laipsnius; Visos ge
ros dovanos Kalėdoms, o Kalė
dos jau čia pat. Paskubinkit,

Linksmą Kalėdą!
šiuomi visus Naujienų skai

tytojus ir visus geros valios 
žmones j Ūsą Bynsas sveikina 
su linksmom Kalėdom arba 
amerikoniškai pasakius, “A 
Marry Christmas”.

J ūsą Bynsas.

JERONIMAS EINIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 21 d., 9:15 vai. ryto 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų parap., Ru- 
slių kaime-

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Alice, po tėvais Norei
kaitę, 3 sūnūs: Antaną, mar
čią Prancišką, Feliksą mar
čią Petronėlę, Bronislovą 
marčią Kazimierą, 2 dukteris 
Kazimierą Jankovec žentą 
Juozapą, ir Oną Martinkus 
žentą Kazimierą, 5 anukus ir 
gimines.

Runas pašarvotas 4627 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvc|; 
įvyks Pirrtiad., Gruodžio 26 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. ‘ Kazi
miero. kapines.

Visi a. a. Jeronimo Einikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą- Nubudę lieka, 

Moteris. Sunai, Dukterys, 
Marčios, žentai, Anūkai ir 
Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

Didžiulės laidotuvės
Gruodžio 9 Įvyko didžiulės 

laidotuvės p. Marijonos Sku- 
dienės. Iš namą, 718 W. 18th 
St., ji buvo palaidota šv. Kazi
miero kapinyne. Laidotuvės bu
vo didžiulės, daugybė žmonių. 
Taipgi dalyvavo musų 21 War- 
do Aldermonas p. Juozapas F. 
Ropa ir Illinois atstovų buto 
narys Matt Franz. Tvarką pa
laikė keli policistai.

Grabnešiais buvo nariai- 
graboriai Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Sąjungos, nariai, 
nes (p. Skudas, velionės vyras, 
yra jos nariu).

Daugybė žmonių važiavo ka- 
puosna savomis mašinomis. Po 
laidotuvių p. S. M. Skudas iš
kėlė gerus pietus p. Juciaus 
valgykloje, Bridgeporte. Velio
nė palaidota su bažnytinėmis 
iškilmėmis.

Advokatą firma
Nuo Naujų Melų, kaip girdi

ma, musų kolonijoje pradės 
darbuotis jau sena lietuvių ad
vokatų firma. Kol kas vardo 
negalima skelbti, bet reikalai 
jau eina prie galutino sutvar
kymo. ši firma susidės iš šešių 
profesijonalų advokatų. Jų tar
pe bus ir svetimtaučių, bet pa
ti firma yra seno ir gerai lietu
viams žinomo advokato kont
rolėje. Manoma, kad ši firma

LO VEIKiS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

X

VERONIKA GANZELIENĖ 
po tėvais Pocaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 21 d., 8:40 vai. va
kare, 1938 m. sulaukus pusės 
amž., gimus Kauno rėd., Tel
šių apskr. ir parap.

Amerikoj išgyveno 27 tn-
Paliko dideliame nuliudime 1 

vyrą Juozapą, sūnų Juozapą, 
marčią Marijoną, 2 anukus: 
Juozapą ir Martiną, 4 švoge- 
rius: Leoną Ganzelį, Vincą 
Dargį, Juozapą Pučkorių ir 
Henry Paskewicz ir jų šeimy
nas. Apžiurę toj ą ir draugę 
Oną Simonaitis. Liet.—2 se
seris Oną Skradarienę ir Juli
joną Pocienę ir jų šeimynas, 
ir 3 brolius: Kastą, Antaną, 
Domininką Pocius ir jų šeimy
nos.

Priklausė prie L. D. K. Vy
tauto No. 2, Chicagos Liet. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas 10740 So. 
State St-, Roselande. Laido
tuvės įvyks Pirmad., Gruo
džio 26 d. 1:30 vai. popiet. Iš , 
namų bus nulydėta į Liet. 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Veronikos Ganze- 
lięnės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Marčia, Anū
kai, Seserys, Broliai, švoge- 

riai, Draugė ir Giminės-
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.

YARDS 1741.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

KOTRYNA ŽILIENE

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTĖ, SŪNŪS IR VISI GIMINĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 25 dieną Gruodžio mėn, 1937 
m., sulaukus 42 metų amžiaus, gimus Kalvarijos parapijoj, Kal
vių kaime, Marijampolės apskrity .

Paliko dideliame nubudime vyrą Augustą* dukterį Estellą, 
sūnų Vytautą, seną motutę Lietuvoje, tris seseris Brooklyne, 
brolį Vincą Valiukevičių ir Lietuvoj brolį Joną Sinkevičių, se
serį Oną bei du Švogerlus Motiejų ir Vincentą.

Mes Tave Musų brangioji Moteris ir Motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Tu pas inus jau nebesUgrlši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Edward J. Kelly
Meras Edward J. Kelly jaut 

“įmetė kepurę į ratų”, kaip sa
ko musų politikieriai. Ketvir
tadienio vakare kalboj, kurių 
pasakė per radio stotį WENR, 
meras Kelly paskelbė savo kan 
didatūra į merus trečiam ter
minui.

CLASSIFIED ADVT.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
BUSINESS-—-TO RENT 

Bizniai Rendai
CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

IEŠKAU Jono Walio, gimęs šadu- 
voje, Šiaulių apskr. Gyvena Dayton 
Ohio» Prašau pranešti. Frank She- 
mett, 3356 S- Lituanica Avė.

HĖLP VVANTED—FENIALE

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie sortavimo popierų. Continental 
Paper Grading Co., 1623 Lumber St.

■ ^^—^■■—1.1.1 ■■ .11 ■ . I——

TAVERNAS RENDON — su ba
rais- 1835 West North Avenue.

UI l* I —— ll. ■ m ■ ■ ■■ l I

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, lotas 50 pėdų—labai 
prieinamai. Agentai nesikreipkite.

4633 So. Rockvvell St.

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučiu, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $4000. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON apšildomi fornišuoti 
kambariai, miegami ar Light House- 
keeping. C. J. Daniels, 1808 So. 
Wabash Avė.

RENDON KAMBARYS bungalovv 
blaivam žmogui prie mažos šeimy
nos. Gera transportacija. 6318 So. 
Albany.

PAAUKOS SU VISKUO groser- 
nę ir delikatesų krautuvę ir fikče- 
rius. Stakas elektrikinė piaustymo 
mašina, pinigų registeris, elektriki- 
nis kavos malūnėlis, svarsčiai, de- 
daunė. Pilna kaina tiktai $275.00 
arba geriausias pasiūlymas. Turi 
būti parduota tuojau. 3465 So. Li
tuanica avė. 35-tos gatvės kampas 
arba telefonuoti Chas. H- Serum, 
3301 W. Chicago Avė., Van Buren 
7000.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

CICERO KRAUTUVĖ dėl REN
DOS, 1410 So. 49th Avė. Tinka
ma tavern viskas naujai ištaisyta. 
Renda nebrangi. Atsišaukit pas sa
vininką K. ANDRIJAUSKĄ.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis aukos kaina. 
Priežastis—iš miesto išvykimas.

PETER GREEN, 
8200 Kean Avė. Willow Springs, III.

3 KAMBARIAI ant rendos, nau
jai įrengti, prie mažos šeimynos.

4026 So. Artesian Avenue

CICERO
Krautuvė dėl rendos 

Avė. Ne brangiai. Per 
buvo tavernas dabar viskas naujai 
ištaisyta- Atsišaukite pas savinin
ką. K. Andrijauskas, 1432 So. 48 
Court, Cicero, Illinois.

1410 S. 49 
daug metų

PARDAVIMUI TAVERN ir res- 
taurantas, biznis išdirbtas per 20 
metų. Prie dirbtuvių. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.
944 W. 37th PI., Tel. YARDS 4443

PARDUOSIU VIŠTŲ ir kitų pau
kščių štorą, biznis išdirbtas 9 me
tai. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3227 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI DODGE 
automobilis 1938, 4 durų su tron- 
ku, šildytuvu ir defrosteriu.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St. 

Carl Wainora—Phone Victory 1717

PARDAVIMUI tavernas. Biznis 
gerai išdirbtas. 6 kambariai pra
gyvenimui. Priežastis — vienai per 
sunku. 4200 So. Campbell Avė.

Jis nurodė, kad per šešis me
tus jo administracijos, Chicago 
žymiai pakilo, ir kad įvairus 
naudingi sumanymai pradėta 
vykinti. Meras Kelly, sako no
rįs būti tikras, kad jie bus įvy
kinti. Todėl kandidatuoja dar 
vienam terminui.

1
3 
S....... .

PARDAVIMUI GROSERNĖ, su 
ar be namu. Biznis gerai išdirbtas- 
4945 So. Halsted St. Tel. YARDS 
4757.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Kalėdiniai Radio

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimų.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
ni —

Packards

gus.
Kiekvienas karas turi musų nau

jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 \V. North Avė.
prie California.

$5,000 CASH NUPIRKS north 
sidėj 24 apartmentų, 12x14 ir 12x5. 
Rendos $9,000 
$37,000.
FIRST STATE 

4752 Fullerton

metams. Kaina
MORTGAGE CO.

Spaulding 1500. Kiek nu
matoma, vėliau galės būti truk
dymai gavimui šių “laisnių”, 
kaip tai kvotimai sveikatoje, 
mokyme vairuoti — “draivinti” 
ir tam panašiai. Del aplikacijų 
tie, kurie nenori važiuoti to- 

aulomobi- bau, gali kreiptis į “Naujienas”, 
pas Kuzmickų, 1817 S. Union 
avė., ar Ged? zChcrnauckų, 1900 
S. Union avė.

bus prie dabar esančio vietos pripažinti to bondso
Viešo Nolaro-Notary Public
Juozo Kuzmicko, 1817 S. Union 
Avė.

Automobilistų “driver’s 
license”

Pastaba: lietuviai 
listai, išsiiinkite savo “driver’s

gauti. Kainuoja tik 50 centų 3 
metams. O tie “draivers laips
niai” jums daug kuo galės pa
gelbėti, pavyzdžiui, jūsų laisnis 
bus geras kaipo “bansas”-už- 
slatas visoje Illinois valstijoj.

Illinois valstijos sekretorius, 
p. Edward J. Hughes, štai kų 
apie lai sako: “Vertė leidimo- 
laisnio korteles yra lygus “Bail 
Bond” užstatui, kurį motoris-

savo menkų 50 centų mokestį 
į 3 metus’’. Ir toliaus, “Nei po
licija, nei taikos teisėjai — 
Justice of the Peace per visų 
valstijų negali paneigti — ne-

PRANCIŠKUS NORVILAS
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
?ruodžio 23 d., 1:50 vai. ryto, 

938 m., sulaukęs 50 metų 
amž., gimęs Tatiragės apskr., 
Švėkšnos parap.

Paliko dideliame nubudime 
thoterį Stellą po tėvais Erin- 
gaitę, sūnų Wilbam, brolį 
William, brolienę Jievą, 2 se
seris: Oną Raudienę, Švogerį 
Antaną, AlenąjZabrenienę švo
gerį Frank, švogerį Juozapą 
Eringį, švogerką Oną, švoge
rį Stanley Eringis, 4 švogėr- 
kas: Julia Sadeikis ir jos vy
rą Walter, Bertha Wingeliaus- 
kis ir jos vyrą Juozą, Martha 
Abrowicz ir jos vyrą Christ 
iš St. - Charles, Betty Hatnmer 
ir jos vyrą William, ir gimi
nes, Lietuvoj 3 brolius ir se
serį.

Kūnas pašarvotas randasi 
Sidiko Koplyčioj, 3354 So.

alsted Št.
Laid- įvyks pirm., gruodžio 

26 d., 1:30 vai. po pietų iš ko
plyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Nor
vilo giminės, df augai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Brolis, Sese

rys, Brolienės, švogertai, 
Švogerkos ir giminės

Laid. dir. P. J. Ridikas, Tel. 
Yards 1419

Atsargiai su dešimkėmis
Šventes jau čia, bukite atsar

gus su $10 dolerinėmis. Kapito
nas Thomas J. Callaghąn, gal
va S. V. slaptos policijos, pra
neša, kad yra paleista apyvar
ton neteisingų popierinių de
šimkių. Jos yra dvejopos: vie
nos “sidabrines” su Alexandro 
Hamiltono paveikslu

Rescrve Bank’o iš New 
Abi “falšyvos 
1934'metų serijos.

Federal 
Yorko.

Iš

antros

dešim-

draugijų veikimo
Gruodžjo 11 įvyko Draugys

tes Brolių ir Seserų Susivieni
jimo Lietuvių priešmetinis su
sirinkimas, kuris buvo labai 
ramus. Valdyba beveik visa li
ko ta pati 1939 metams, tik 
klek persimainė prie finansų 
stalo. įėjo į kontrolės sekreto
riaus vietų žinomas 18 Apylin
kės gyventojas p. Juozapas Ki- 
kas. Naujų narių įstojo virš de
šimt..

Šv. Antano valdyba irgi liko 
ta pati. —Bynsas.

Kam Vargti Virtu 
vėj, — Kreipkitės 
Pas Grinienę

Ji Viską Parties Kučioms*

Jeigu esat užverstos darbu 
ir “nespejat apsisukti”, tai 
kreipkitės pas p. M. Grinienę. 
Ji visopis šeimininkėms mielai 
sutiks pagelbėti Kučiaš priren
gti. .

Ji pagamins visiems “šliži- 
kų”, kisieliaus, \parųpins sil
kes, vgrybui ir' visus :-|<įtus; gli 
čių skanumynus. O Kalėdoms 
turės ir skanių dešrų, visokiau
sių lietuviškų saldainių; iš ,įie • 
tuvos importuotos mėsos—-vie
nu žodžiu, visko, kas šeimL

BUDRIKO KALĖDŲ 
RADIO VALANDA

Kalėdinis Pasveikinimas

TIKTAI $400 rankpinigiai nuper
ka moderną 2 flatį plytinį, garu 
šildomą. Pilna kaina $4,000.

LEWIS MORRIS and CO. 
4006 Division St.

Gruodžio 25 d. Kalėdų Die
na, nuo 5:30 iki 6:30 vai. va
kare, Chicagos laiku, bus gir
dimas šaunus kalėdinis progra
mas iš ’'galingos radio stoties 
WCFL.—970 k., ilgomis ir 
trumpomis bangomis W.9XAA 
6080 k. Šitas programas bus 
girdimas abiejose Amerikos 
kontinentuose — šiaurinėj ir 
pietinėj daly j, ir visame pasau
ly, o aiškiausiai ir gražiausiai 
Chicagos apylinkėse.

Gražius kalėdinius numerius 
išpildys Budriko simfonijos or
kestrą, kvartetas, solistai, tarp 
jų, Jadvyga Gricaitė.

Jos. F. Budrik, Ine
kas didžiausios rakandų ir 
dijų krautuves Sautsaidėj, 
džia šituos programas.

Budrikas iš širdies linki 
siems kuolinksmiausių Kalėdų 
Švenčių.

2 AUKŠTŲ NAMAS SU groser- 
ne, fikčeriais ir pilnu staku, 4-4 
kambariai. Cicero. Rašyti.

1739 So. Halsted St. Box 913.

$5,000 cash nupirks kampinį 10 
apartmentų ir 2 krautuves prie Ci
cero avenue. Renda $6,000 metams. 
Kaina $26,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

savinin- 
va
lei-

Pranešėjas.

PROGRESS FURNITURE 
COMPANY GRAŽUS IR 
ĮDOMUS KALĖDINIS 
PROGRAMAS

radio 
malo- 

Įdomų

Rytoj, Kalėdų dienų, 
klausytojams bus daug 
numo girdėti gražų ir 
programų specialiai pritaikintų
Kalėdų šventėms. Programas 
susidės iš žavinčių dainelių, 
gražios šio sezono muzikos, pa
sveikinimų ir kitokių įdomybių. 
Pastebėtina, kad tarpe kilų žy
mių dainininkų dalyvaus Jau
nuolių Ratelio Choras, ir po 
vadovybe Mrs. D. Judzinkevi- 
čienės padainuos gražių melio- 
dijų atatinkamų žiemos šven
tėms.

Prie to graži muzika, širdin
gi Kalėdų sveikinimai, sykiu ir 
visokie įdomus pranešimai pil
nai sužavės ir suįdomins kiek
vienų klausytoji ų.

Rep* J.

ninkei reikalinga gerų stalų 
Kalėdoms parengti.

Kreipkitės į p.
New Life Delicalessen
vę> adresu 3381 South 
Street. Kainos žemos, 
tas kuo geriausias.

Grinienės 
krautu- 
Halsted 

mais-0

PUSĖ KAINOS KALĖDOMS 
DOVANA.

Parsiduoda mūrinis garažas 50x- 
118 ant didelės bizniavos gatvės. 
Arti kryžkelio kampo (transfer 
corner). Dabar yra automobilių 
šapa taisymo ir malevojimo. Ren- 
daunikas tas pats per 12 
Renda vertės $125.00 į mėn., 
baigias. Savininkui mirus jo 
likviduoja visą turtą. Jam 
tingi cash pinigai. Kaina tik 
Reikia cash $6000. Kurie
bargeno matykite tuoj J- NAMON 
and CO., 6755 So. Western Avė., 
Tel. Grovehill 1038.

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpcts .............. $15.00
CIarincts ................ $5.50
Drums ir Drum

Prietaisai ............ $18.00
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant.

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

i iki 
imsime į 

perdedame

$65.00

STORE 
Canal 6114

IVATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalių

metų, 
leasas 
sūnūs 
reika- 
$7000. 
ieškot

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namaižemę^ Mainais

Įsimaina
3 flatų mūrinis namas. Kaina 

6500. Mainysiu į 12 flatų namą, lo
tą, bučernę ir rooming house. 
pirmas—tas laimės.

4108 Archer Avė. 
Lafayette 5107 

F. G. LUCAS and CO.

Kas

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ŪKIS lietuviui 
arba mainysiu į gerą namą Chica
goj, be morgičių ir geroj vietoj. 
Ūkis yra geriausioj šios apylinkės 
vietoje, prie upelio, budinkai 10 
metų senumo. Yra vienoj vietoj 77 
aktarai ir miško 25 aktarai. Kaina 
$6,0t)0.00. Galima paimti su visu in
ventorių. Žemė antros rūšies. Noriu 
grįžti į Chicagą- PETER PRUNC- 
KUS, Ruginių kaimas, Kretingos 
valsčius ir paštas. Lietuva.

PARDAVIMUI farma Indiano 
valst. 41 akeriai su trioboms ir gy
vuliais. 63 mylios nuo Chicagos. Pi
giai. Peter Norušas, Roselawn, 
Ind. Važiouti 41 keliu į pietus iki 
Road 10—Number 10 į rytus iki 
Roselavvn, Ihd. Pervažiavus Rose- 
lawn pro back school farma po dė
žiniai tiesiai į farmą.

FtJRNlTURE-FIXTUREFORS ALI 
Rakandai Ir įtaisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

ČALumet 5269.

PARSIDUODA mažai vartoti FUR- 
NIŠIAI. Gesinis pečius, elektrikinis 
Šaldytuvas, bedroom setas, dining 
room setas, kitehen setas ir skal
biama mašina.

. 7126 So. Rockwell St

skal-

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’’ 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

COAL=COAL
EGG ............................ $6.00
NUT ............................ $6.00
BIG LUMP ................. $6 00
MINE RUN ..................  $5.75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJfENfJ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUB
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m n • 
duodame gerą nuolaidą.

K
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PASAKYK, MIKAI, KUR PERKI TEPTU- Birutes Choro
KUS IR DAŽUS? Padėka I I s =
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KINO TEATRAS I
(MOVIES)

Dailininko M. J. Šileikio Pasižymėjimai

Mikas J. Šileikis

“Birutes“ Choras taria šir
dingiausių padėką visiems 
tiems, kurie prisidėjo prie pa
statymo operetės “iPerikola“,

Rašo S. Viliutė

Linksmų Kalėdų, 
Laimingų N. Metų 
Nuo Vaizbos Buto!

fią Žmones Mano

Atostogų sezonui atėjus, Mi
kas J. Šileikis, dailininkas ir 
“Naujienų“ spaustuvės viršinin
kas, ištruko dviejom savaitėm 
iš darbo ir su p. Šileikiene iš
važiavo į Indiana Sand Dunes

Daug kas juk vasara važia
vo atostogų. Tame nieko naujo. 
Išvažiavo, pasilsėjo ir vėl grį
žo prie darbo.

Bet ne tokios buvo p. šileikio 
atostogos. Jis maudėsi, ilsėjosi, 
saulėj šildėsi, laikraščių neskai
tė ir bandė spaustuvę užmiršti. 
Bet, kai)) pasirodo, “atostogų“ 
neturėjo jo akys. Visuomet bu
vo budrios, nevien jos žiurėjo, 
bet daug kų matė.

Malė kokia graži Diūmiose 
gomla, matė kaip žavinčiai gel
tonas yra saulės spindulių nu
šviestas smėlis, kokie įdomus 
šešėliai juo draikosi.

nususins 
smėlis

tė liūdnus, vienišus, 
medelius, kurių gyvybę 
užgęsino, Malė, kaip tas 
skverbiasi vis gilyn į 
užgniauždamas skaisčiai 
čias gėleles. Toliau kilo jo aky
se aukšti išdidus pušys ir la
puočiai, kurie, lyg nebodami to 
smėlio, kėlė į padanges savo 
gausiai lapuotas ir spygliuotas 
šakas.

Ne tam p. Šileikis turėjo dai
lininko pašaukimą, kad tokius 
vaizdus matydamas ramiai sė
dėtų.

Tai buvo: “Paradise Valley,“
Moving Sand ir Sunlit kaip antai laikraščiams “Nau- 

Sand”. ijienoms“, “Sandarai,“
Bet gaila, kad tų paveikslų rJiai » 

ten jau nebėra. Žymus advoka-j^ 
tas ir dailės “patronas“ iš Mil- uunui 
waukee, Wis., nupirko vienų, . .......
parodos viršininkė nupirko ki 
tų, o už trečių pešasi net keli 

Už paveikslus p. šilei- 
gana stambias sumas

smagu buvo šis vaiz-

R—,
epidemija grųsina 

pasauliui — tai jau
ti ra mos a j) i c dakta- 
Citadel“ ir “A Man

Gadynei“, “Margučiui“, “Jau- 
—i“, Radio valandų leidė

jams — Budrikui, “Progrcss“, 
: Peoples Furniture Co., P. Šal- 
timerui, S. Bartkus ir Vana-

Igaičiui.
Visiems darbininkams, ku

rie pagelbėjo savo darbu,' - , „ . . ■. . t ” . . ’.nuojamų epizodų gvvcmmevaidvloms, korespondentams,1. ... . ., . ■ ..... . . . jauno daktaro, kuris namus tekume prisidėjo plunksna prie rtv/|v|A;o -,.
pasekmingiausio

kis gavo 
Pinigų.

Mums 
delis rašyti, nes musų tautiečių
pasižymėjimai visuomet yra Ačiū publikai už 
malonus. Chicagos lietuviai ga- lankymų.
Ii pasididžiuoti, kad p. Šileikis! Visiems linksmų 
šuoliais pralenkė visus kitus II- laimingų Naujų Metų.

Ll » 1 — 9 9 T1

linois dailininkus. Bet baigda
mi ir p. šileikį sveikindami, no
rime paklausti kur jis teptukus,

ka? Mat, ir mes kilų 
važiuosim į Sand Dunes atosto
gauti

Dar Trys Bankai
Moka Dividendus

G rąžins Depozi l ori am s 
$153,066.

Apie 20,000 chicagicčių jau 
vakar susilanko Santa Clauso.

iPrisi laikydami užsidariusių 
bankų tradicijos gražinti kiek 
galima pinigų 
riams prieš

savo depozi to- 
Ka ledas, vakar

das.
F uK erto n 

k ėjo $70,615;
Cottage Grove Stale 

—$49,616, ir
Italian

Bank —
Čekiai 

nėti.

Pralinksmino Kalėdas 53 
šeimynoms

Lietuvių Vaizbos Butas šiuo- 
mi nori' padėkoti visiems atsi
lankiusiems į labdaringų Bun

South Washlenaw Avcnuc.
Ačiū klebonui už suteikimų

“mūviu“ 
Vii- dihanČios 

Naujajai rus. “The
to Remember“ taip gražiai pa

sisekė, kad dabar pilnai galima 
■ tikėtis matyti ilgų eilę pasakų 
apie gydytojus ir jų problemas. 

Vėliausias toks veikalas
“Young Dr. Kildare“ busiąs svetainės, stalų, kėdžių ir t.t., 
tiktai pirmutinis iš daug pla- taiP Pat a<:‘iu visoms direktorių 

moterims už taip gražų pasi
darbavimų lietuvių varguome
nės naudai. Daugiausiai pasi
darbavo tikietų išplatinime po
nios Wm. <1. Kareiva, J. P. Var- 
kala, S. Balzekas, J. W. Kelly,

perstatymo.'.. J v ' . . 1
0ansn alsi- t,ka mazame miestelyje palie-

*■ |ka, kad didmieslyj panaudoti
Kalėda ir savo Palinkimus ir pa-

"Birutes” Choro Valdyba 
ir Vedėjas J. Buanskas.

i Broliai Motuzai 
Chicagoje
Teberado Nepaprastai. Įd 

mins Filmus apie Lietuvą

joj- '/
Lew Ayres gabiai atlieka Kil

davę rolę, o Lionei Barrymore 
atsižymi kaipo šiurkštus senc- 
lis-dak taras, kuris invalido kė-

dena, šaipydamasis iš studentų 
daktarų, kurie įstoja į miesto 
ligoninę. Jam jie visi atrodo 
silpni ir neišmahėliai. Tas se-

Gražus įvertinimas
Kai “Naujienos“ vos tik 

trumpai pranešė apie tai, kad 
kitais metais vasario mėnesį tarnavusios 
sukanka dvidešimt penkeri 
metai nuo to laiko kaip jos 
pasirodė, tai kai kurios drau
gijos bei paskiri asmenys sup
rato, jog reikia “Naujienas“

Visa tai kalbėdamas aš tu
riu galvoje ne vien tik chica- 
giečius, bet ir kitų kolonijų 
lietuvius, nes bendrai imant, 
“Naujienos yra daug pasi- 

visos Amerikos
lietuviams.

aš dar noriu pa- 
“Na u j ienos“ nie- 

pašalpos ir

šia proga 
stebėti, jog 
kuomet neprašė 

laukų. Jos ir dabar to neprašo.
. . . (Bet musų organizacijos vis jaus proga. Pirmiausia tai pa- .... . , .i - a nne i i • dėlto bent tiek turi suprasti,darė SLA. 226 kuopa, kuri . . . ... . 1j ..... ‘ . įjog nors jubiliejaus proga rei-drauge pridėjo ir $10 dovanų.1. . . . .. . ... T . . . .. kia tinkamai pasveikinti savoChicagos Lietuviu Draugija , . T, ~. 7-• geradarį. —K. C.prie savo sveikinimo pridėjo 

šimtų dolerių. Pradėjo sveiki
nimus 
pat ir

Nekrosh, A. Kumskis 
Smilh, A. Valonis, 
mas.

Aukavo
mo visi direktoriai, ir

P. M
ir

dėl minėto parengi- 
laip pat 

Food produets, Leo 
Reo Paeking Co., 

, Green Valley

ir dovanas siųsti taip 
atskiri asmenys.
aš ir toliau nuo “Nau- 
sloviu, bet vis dėlto 

yra matyli, kad 
ir pavieniai as- 

Nau j ienoms“

Red. Atsakymai 
Drg. M. Karčauskui

Norkus .Ir.,
Fenzau M i 11 i nery
Biiller & Eggs, Roosevelt Fur- 
n i ture Co., Narvid’s* Bakerv,

Visur po Chicagos lietuvių nas vilkas greitai ir tikrai Ii- ^cw tuty Furniture Co., The
kolonijas broliai Motuzai rodo gas įspėti (žino ir savo nc.išgy- Fair krautuvė. Josėph Budrik 
spalvuotas filmas iš Lietuvos, domų ligų), bet retai sekasi

Pačios filmos ir nutraukti jam išgydyti, o savo skausmų 
vaizdai yra tiek įdomus, kad nė sumažinti nepajėgia.
broliai Motuzai turi pakartoti 
visur, kur tik rodo.

Reikia pripažinti, kad bro-’dės apleisti, tad tikrai
liai Motuzai tikrai parodo tų liai buvo vaidinama rolė. J

; kų jie skelbia. Kas matys jų sirgdamas sukūręs ligoto dal 
paveikslus
uos apie Lietuva negu pats^ 
galėtų apvažinėti. Verta maly-i
Ii. — VBA

Stale Bank išmo-

Už raštus ačiū. Tinka, 
apgailestaujam, kad dėl 
tos stokos šiam numery j 
galim jų sunaudoti. Tilps 
padienį, gruodžio 27 d.

bet 
vie- 
ne- 

ant-

j ienų 
man malonu 
organizacijos 
menys prijaučia 
ir įvertina jų pasidarbavimą.i

O lokio įvertinimo “Naujie-1 •
nos“ pilnai užsitarnauja. Per NaUM UllCftgOS 
dvidešimt penkerius melus jos , • n i
pasišventusiai tarnavo visuo-^1^(111^11111 ^6112816“ 
menei, rėmė visokį kultūringų „ . . c
darbų, padėjo organizacijoms nu Auka 
savo parengimus garsinti bei v 
pačioms garsintis ir rėmė lie- XT . .. ,xr . . _o1 * Netoh Western ir 72-ros nu

šovė Thomas Minogue
’čiu “Naujienoms“ 
'.vietos aprašymajns, taip pat P. 

Barry-S^all’m*erub Progrcss ir Peoples
| Furniture Company už praneši- 

natura- nuis per radio.
šis parengimas davė $132.00

■ pelno, ir komitetas susidedan
tis iš direktorių M. Narvid, 
Rakštis, Kaledinskas, Kareiva, 

Švenčių ir atostogų proga no- ir Valęnis išdalino 53-joms lie- 
* rėsil pasilinksminti ir atsikvėp- tuvių šeimoms po $2.50 ir pa
ltį po kalėdinių pirkimo ekskur-.darys jų Kalėdas linksmesnes.

Linksmų1 Kalėdų ir Laimingų 
Melų!

W. B. Sebastian, 
Official Korespondentas

Sakoma, kad Lionei 
more iš tikro negalėjo tos kė-l

tas dauginus suži-.taro karakterį.
$

,la"k Parengimai
Trasi and Savings 

$32,834.
vakar buvo išsiunti-

Rytoj Žagariečių 
Susirinkimas

Tikrai draugiškas pasilinks
minimas, Tautiškoj Parapijoj, 

I kuris įvyks parapįjps svetai-' 
nėję, 3501 So. Union Avė. Ka
lėdų ir kiekvieno šventadienio 
vakarų iki pat Užgavėnių.

“Baliaus“ pradžia 7 vai. va
kare.

S’p. Marijos Parapijos 
Trustees, .Komitetas ir 

Kunigas S. Linkus. 
susirinki- sveikina ir kviečia visus para- 

atsi-

va-

Rytoj, Kalėdų Dienų, pirmų 
valandų po pietų Hollywood 
salėje, 2417 W. 43r<l st„ įvyks' 
Žagariečių Kliubo 
mas. Visi nariai prašomi daly- pijos narius ir draugus
vauli. —J. B. lankyti.

vai, kad kur ant kopos užsili
pęs spalvomis reginio sukeltus 
įspūdžius į paveikslų formuoja.

Gyva p. šileikio vaizduotė 
mate ten tiek grožio, kurio be
je, paprasta akis nepastebi, kad 
į palyginamai trumpų laikų tu
rėjo nupiešęs aliejumi net ke
letu paveikslų.

Bet lai tik pradžia. Grįžęs 
namo, per kelis mėnesius tuos 
kurinius gerino, taisė ir, tobuli
no. P-s Šileikis net nepastebėjo, 
kad ant rankų turi kelis tik
rus gamtos vaizdų šedevrus.

Būdamas kuklaus budo, pats 
dailininkas taip nemano, bet 
tas nesvarbu. Svarbu kų kiti 
sako.

Kasmet, Stevens viešbutyj ar 
kitur, Illinois menininkų sąjun
ga, The Ali Illinois Society of 
Fine Arts rengia parodų. Šie
met jų surengė vėl Stevens vieš
butyje, kur ji dar dabar tebe
vyksta. Pasibaigs tik sausio 31.

Būdamas tos sąjungos nariu, 
p. Šileikis tris savo paveikslus 
ten nusiuntė. Parodos patvarky
mai nusako, kad dailininkai pa
rodoj tegali turėti tik po vie
nų paveikslų. Komisija iš kelių 
pavyzdžių išrenka geriausia ir 
tų išstato.

Gavusi šileikio paveikslus, 
komisija žiurėjo į juos ir iš vie
nos pusės, ir iš kitos, kraipė, 
suko galvas, bet geriausio nega
lėjo išrinkti. Visi trys buvo taip 
vykę, kad žiuri į juos ir gėrie
si. Komisija sulaužė patvarky
mų, kurį pati nustatė, bet pa
ėmė parodai visus tris Šileikio 
kurinius.

sijų. Mieste leberasit gerų skai 
čių iš žingeidžiausių šiam sky- Naujų 
riuje minėtų veikalų —- 
of a Kind 
“Moonlight Sonata“ ir

Five
“Slablemates“,

“The

už davimą įuvius biznierius.
Sunku butų ir apskaičiuoti 

kiek vietos įvairios draugijos, 
klubai ir kitokios organizaci
jos yra gavusios “Naujienose“į 
reklamai. Vadinasi, tam, kad 
galėtų pagarsinti savo rengi
mus vakarus ir koncertus bei 
šiaip pasigarsinti. Daugelis or-' 
ganizacijų net nesusiprasdavo 
mokamu skelbimu pagarsinti 
“Naujienose“ savo grynai biz- 
niškų vakarų, — tatai atlikda
vo nemokamais pranešimais, 
o kartais ir pusėtinai ilgais

MARQUETTE PARK. — Va
kar rytą šv. Kryžiaus ligoni
nėj pasimirė 30 metų piktada

rį ris John Minogue, nuo 7145 
South Claremont Street.

j Tai nauja Chicagos gengste- 
rių auka.

Minogue buvo mirtinai su
šaudytas ties 7123 S. Clare
mont street. Jam einant šali
gatviu, privažiavo didelė “se- 
dan“ mašina, iš jos iššoko du 

Ivyrai ir pradėjo šaudyti. Vie
nas turėjo revolverį, kitas — 
šautuvų. Jie suvarė į Minogue 
kuna net dešimts kulku.

Daktarai ligoninėj bandė iš- 
’ nemokama pasinga, tu- gelbėti jo gyvybę kraujo trans- 
pasistengti nors dabar fuzijoms, bet trumpai pasika- 

• kad ir iš dalies atsiteisti. Apie mavęs sušaudytas Minogue pa- 
pilnų atsiteisima, žinoma, ne- simirė. Policijos kvočiamas kas 
gali būti ir kalbos. jį sušaudė, o jis žinojo kas,

Biznieriai bei paskiri žmo- Minogue atsisakė “kalbėli“, tik 
nes, kurie vienu ar kitu laiku maldavo jį apsaugoti nuo kito 

; “Naujienų“ 
\premiją už apysaką pasinga, irgi turėtų tų pat pa

daryti.

Apie tai daug neapsimoka 
kalbėli, nes tie faktai visiems 
gerai yra žinomi. Todėl įvai
rios draugijos ir klubai, kurie 
per eilę melų naudojosi “Nau
jienų 
retu

. i Young in Heart“.i'

Apylinkės teatruose ii\t 
ma pamatyti gerų programų. • -----------•
Apart ilgo veikalo, žinoma, bus i Chicagos Passavant ligoninėj 
progų pasidžiaugti Kalėdų ’ mu-1 guli žymi rašytoja Zona Gale 
zika, ir net kai kuriuose teat- Važiuodama iš Portage, Wis. 
ruošė ir padainuoti,. • j ligonijię gydytis ■ nyo kitos Ii-'

O dabar visiems “J^ąpjiefių” gos, ji pagAvo:.plaučių uždegi- 
draugams ė linkiu■ linksimi}! žįe- mą jr dąbaY yra; kritiškoj pa- ___ _
mos švcnęių.' Apiešmųlkmėnas dėtyji 1921 metais ji laimėjo yra pasinaudoję 
ir kiltis reikalus jau pašnibž- Piditzęij , 
dėjau į ausį Kalėdų Diedukui. : “Miss Lulu Beit“.

Pavojingai §erga

jį sušaudė, o jis žinojo kas,

ŠIŲ DIENŲ ŽEMAITIJA. —r Ten kur žemaičiams gamina cukrų. Pavenčio cukraus fabriko vaizdai: Viršuje—gyvenamieji trobesiai fabriko
tarnautojams ir darbininkams. Apačioje — cukraus fabriko bendras vaizdas.

užpuolimo.
Velionis turėjo du brolius, 

Thomas ir Harold, ir seserį Ve
roniką, 18 metų amžiaus. Ji
sai buvo suimtas kelis kartus 

. ir apkaltintas įvairiais prasi 
žengimais.

Marąuetteparkietė 
Bandė Nusižudyti

Apsivedė Vos Prieš Mėnesį 
Laiko

MARQUETTE P ARK. — Dėl 
nežinomų priežasčių bandė nu
sižudyti jauna, 20 metų mar
ąuetteparkietė Mrs. Amy Cor- 
bett, gyvenanti adresu 2519 
^est Marųuette Road. Ji iš
gėrė buteliuką nuodų.

Išgirdę jos vaitojimą, kaiir.y 
j nai pašaukė policiją, kuri raov 
moteriškę beveik prej mirties. 
Pirmoji pagalba buvo suteikta 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Mote- 
iriškė pasveiks.

Ji gyvena su vyru David 
Corbett, su kuriuo apsivedė 
apie mėnesį laiko atgal. Vyras 
aiškina, kad nežinąs kodėl ji 
bandė atimti savo gyvybę.

Degančiam Name 
Sudegė 80 Metų 
Moteriškė

80 metų moteriškė Mrs. 
Eilėn Carey sudegė, kai gais
ras kilo jos bute ir liepsnos 
pastojo jai kelią. Ji negalėjo 
išbėgti. Negalėjo nei šokti per 
langą, nes butas buvo trečiam 
aukšte. Ji gyveno ties 27 So. 
Halsted street.
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Kalėdų Ūpas Per 
365 Dienas I Malonios Kalėdos... |

Rašo—NORA

Rašo M. F. Y,

“Nors kartą į metus turiu 
atsiminti savo senus draugus, 
Kalėdų šventėm reikia pasvei
kinti.“ Arba “ji parodė man 
tiek nuoširdumo, padarė tiek 
gero, kuomet praeitą pavasarį 
nelaimė patiko mano šeimą, 
kad turiu bent Kalėdų proga 
parodyti savo įvertinimą, pa
siųsti mažą dovanėlę.“ Arba, 
kita gražiai pasipuošusi poniu
tė pasakoja savo draugei“ juk 
žinai, musų klubas rengia be
turčiams seneliams pramogė
lę Kalėdų antradienį. Mat, p«er 
metus neprisirengiu arba ne
turiu laiko dėl klubo veiklos, 
tai bent dabar nuvažiuosiu 
kartu su klubietėms ir atlik
siu savo pareigą.“ Tai yra tik
tai keli išsireiškimai, kuriuos 
tankiai galima girdėti per ke
lias dienas prieš Kalėdas.

365 dienos sudaro metus. 
Bet mes randame laiko pildyti 
žmoniškumo pareigas, atsi
minti savo pažystamus, senus 
draugus, ‘tuos, kurie randa 
smagumo pagelbėdami įnešti 
saulės šviesos į musų gyveni
mo tamsiausias dienas, tiktai 
kartą per metus. Ir tik dėl to, 
kad tai Kalėdos ir, kad tai yra 
seniai įsigyvenęs paprotys.

Nemanau, anaiptol, kad Ka
lėdos neturi gražaus ir malo
naus ūpo. Bet manau, kad Ka
lėdos turėtų kiekvienam dides
nės reikšmės, gilesnės svar
bos, jeigu jo geri darbai pa
sirodytų ne vien Kalėdų šven
tės proga, bet fr kitas 364 
dienas.

Argi Kalėdinis ūpas, jeigu 
jis yra tikras, nuoširdus, o ne 
tik paviršutinis jausmas, nega
li gyventi mumyse per ištisus 
metus, metai po metų?

Juk geri darbai padaro mus 
kilnesniais. Nesvarbu kokie 
yra musų siekiai arba, rezoliu
cijos, ar kokios esame profe
sijos, vien tik musų darbai 
kalba už mus. Mes esame tei
siami ir įvertinami vien tik iš 
musų darbų. Naudingai pra
leistas gyvenimas yra matuo
jamas gerais darbais—ne me
tais.

Taip, per visus metus turė
tume rodyti savo geruosius 
darbus, vykdinti musų troški
mus daryti gero visiems, turė
ti mintyje ir surasti laiko at
lankyti, ypatiškai ar per laiš
kelius, tuos musų senų drau
gų ir pažįstamų, kuriuos gy-

Kartais, žmogus ruošdamasis 
pas ką nors užeiti, manai, su- 
trukdysi jį nuo kokių nors 
svarbesnių reikalų ar darbų; o 
gal nemalonumą jam suteiksi 
užeidamas. Bet atsitinka ir ki
taip. štai keletas dienų tam at
gal, aplankiau vieną našlę su 
dviem vaikučiais. Tai kaip ir 
reikalo vedama ėjau, bet ne
buvau tikra, ar busiu laukia
ma viešnia.

— Ach! lietuvė mane aplan- 
,kė.... — stebėdamosi pradėjo 
p-nia R. — Prašau, prašau į 
viršų, ten aš turiu du kamba
rius. Biedni musų šeimininkai 
— lipdama laiptais ji man pa
sakoja — bet geri žmonės ir 
renda nebrangi. Du kambarius 
turiu ir štai čia koridoriuje pe
čiuką virimui leidžia laikyti ir 
tik 10 dolierių rendos....

Nors namo apačia, pradedant 
nuo verandos, ir abejotinoj 
tvarkoj, bet p nios R. butas 
viršuje, taip švarus ir tvarkin
gas, kad nuo apatinio buto, 
tartum diena nuo nakties, ski
riasi.

Įėjom i kambarį, kuris su
darė vaizdą vaikų žaidimo vie
tos. Ypač viena kerte, atkrei
pė į save mano dėmesį. Ten 
ant didelio kufaro, stovėjo pin
tinė, skalbinių didelė pintinė, 
pilnutėlė lėlių. Jų galėjo būti 
apie tuzinas.

Prie švariai apklotos lovikės, 
klūpėjo nedidelė mergytė, apie 
8 metų ir dėstė visokius kryž
mins iš kelių spalvų rituliukų, 
kuriais dar nebuvo spėjusi ap
sidžiaugti, nes vos buvo gry- 
žę su motina iš miesto; nuo 'vi
zito pas Kalėdų dieduką.

— Kiekvieną metą juos nu- 
vežu aplankyti Kalėdų dieduką, 
na tai ir šiandie nuvažiavom 
ir nupirkau štai tą galvosūkį. 
O berniukas štai, gavo pavyz
džių piešiniams ir jeigu tinka
momis spalvomis ir gerai nu
dažys, tai gaus dovaną. Ir iš- 
tikrųjų, prie stalelio sėdėjo ber
niukas apie 10 metų amžiaus 
ir jau prie blandoje, skubėjo, 
rinko spalvas ir dažė piešinio 
raižinius. Vaikai taip buvo su
įdominti savo užsiėmimu, kad 
beveik nepastebėjo, kad sveti
mas žmogus įėjo. O tai labai 
gera 'vaikų ypatybė; nekreipti 
domės kas aplink eina, o susi
kaupti savo darbe.

— Kaip gi jums sekasi gy
venti? — užklausiau p. R.

— Ot taip sau, dirbu kam

barius sutvarkyt. Radus tokią 
netvarką ir judama neapsako
mai nuvargus, supykau ir bar
dama vaikus, smarkiai, tą di
džiąją lėlę sviedžiau ir jos gal
va pusiau truko. Onutė neap
sakomai verkė ir prižadėjo lė
lei, kad jo’s neišmes, na ir sa
vo žodį ištęsia.

Tuo tarpu ir Onutė prie mu
sų prisiartino ir supažindė ma
ne su visomis savo lėlėmis, pa
sakydama kiekvienos vardą. 
Kai priėjo prie juodukės-neg- 
rės, tai pastebėjo, jog ji }os 
šeimynoj nelošia didelės rolės, 
bet esą ir žmonėse pasitaiko 
negrų, taip ji laikanti vieną ir 
tarp jos lėlių.

Onutė vėl nuėjo savo reika
lais, o motina papasakojo, jog 
tos visos lėlės gaus Kalėdų do
vanas, kiekviena atskiroje dė
žėje, po naują eilę drabužių.

Esą, kuomet vaikai suminga, 
tai aš atsisėdu ir siuvu lėlėms 
drabužius, kad Onutė nepaste
bėtu Tai siurprizas.

O kiek būna džiaugsmo, kai 
ji pradeda* lėlių dovanas atrai
šioti ir jas valkotyli naujomis 
suknelėmis! Šioms Kalėdoms 
jau turiu visas susiuvusi.... 
Kalbėdama Su p-nia R., giliai 
įsitikinau^ jog ji yra šimtapro
centine4 motina auklėtoja ir 
kaip ji savo gyvenimą paau
kojusi.'vaikams. Nors ir varge, 
bet sugeba malonias Kalėdas 
sukurti.

Sofija Čiurlionienė 
(Kimantaitė)

EILĖS
(Iš Pirmojo Baro)

Baltoji lelija 
iš vandens žiuri 
stačiai in akis akimis, 
O kur jos šaknis, 
guli — 
Kas pamatys?

Švelnus šypsojims 
iš akių skrenda 
ir neša aukso spindulį, 
o kur gimimo jo 
valanda — 
Kas1 pasakys?

S ‘ &g . ŠIOS, 2-ros, DALIES RAŠTUS | 
g PAGAMINO, f

g TVARKĖ IR REDAGAVO 1
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RAMYBE TAU
Ji sėda prie stalo ašaromis apsipylusi.
šiandien Kalėdos. Jėzaus gimimo diena. Visi sten

giasi vaizduotis žemėj ramybę, džiaugsmą. Ko ji liūdi? 
Kodėl ašaroą vilgo jos skruostus? Pilnutėlis stalas ge
riausių valgių. Prabanga bute. Tarnai vikriai siūlo pa
tarnavimą. ji turtuolė! Ir tuo tarpu nelaimingiausia.

Ji žvelgia i tuščią kėdutę... Pereitas Kalėdas joje 
krykštavo nekaltas juokas, toji kėdutė buvo visų dėme
sys ir džiaugsmas, šiandien ji tuščia juodu kaspinu per
rišta. šit kas tos turtingos moters nuotaiką prislėgęs. Ji 
nieko nebenori. Niekas jai nebemiela. Pasaulis jai vaide
nasi tuščių ir gyvenimas beprasmiu.

Moterie, pakelk galvą! Pasidairyk! Matai pusnuo
gių kūdikių burj?... Ar matai suvargusią motina pade
dant savo glėbelį prie svetimų durų?... Pakelk akis, le
pūnėje! Stebėk! ... Ji atsargiai savo našte’ę padėjusi bė
ga be atodairos. Ji irgi motina! Ir jos širdis sukruvinta! 
O kuomet tų raudi žiūrėdama į tuščią kėdutę, ji, gyve
nimo nuskriaustoji, pati siūlo savo vaisių kitiems.

žiaurus gyvenimas. Baisus jis, nes milijonai žmonių 
tejaučia savo širdgėlą.

Kodėl tti neišeini į gatvę ir nepakvieti ką norints toj 
kėdutėj atsisėsti? Tūkstančiai paliegėlių, tūkstančiai naš
laičių, milijonai vargšų laukia tavo širdies. O tu žiuri į 
tuščią kėdutę...

Aš jaučiu, tu nori man aiškintis, kad tu žymi labda
rybės darbais. Tu nori man sakyti, kad tu bent kelioms 
labdaringoms draugijoms vadovauji. Tu nori mane 
klausti ar man nepažįstamas tavo veidas... Tai?, aš ma
čiau tavo šypsantį veidą musų spaudoje. Aš skaičiau apie 
tave gražius .žodelius. Bet tik gražus Žodeliai? Tik pa
puošalas/ir ytaip perdaug išpuoštam, tavo kunui. TAS, 
KURIO GIMIMO, DIENĄ ŠIANDIEN ŠVENČIAME 
NESITEIRAVO KAS VERTAS PAGALBOS, KAS NE, 
— VIENODAI TIESĖ SAVO RANKĄ KIEKVIENAM 
VARGŠUI. JIS NEREIKALAVO REKLAMOS SAVO 
VARDUI, O ^TAČIAU MINIOS JĮ PAŽINO, MINIOS 
TIESĖ J JĮ RANKAS IR PALYTĖJUSIEJI LAIME 
ŠYPSOJOSI.

.s Moterie, nušluostyk ašaras! Pavadink į trobą vieną 
iš tų vargšų, kurie Kalėdas priversti šalty ir alky pra
leisti. Pasodink jį prie savo stalo.

Vargšui suteikta laimė pradžiugins tave. Tu supra
si gyvenimo prasmę ir neberaudosi mirties išplėštos au
kos. Tavo motiniškos rankos visas pasaulis laukia. Tu 
esi skirta aniuolu sargu ne tik savo pačios kūdikiui, bet 
visai žmonijai. O žmonija skursta, nes milijonai motinų 
panašios tau.

Man smagu... Aš matau tave einant pro duris. Taip 
... Aš jaučiu... tu pasodinsi vargšą į tuščią kėdutę. Tu 
nušluosčius jam ašaras suprasi gyvenimo prasmę .. Tu 
pajusi tikras ...

RAMYBĖ TAU!
Pr. LAPIENĖ
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Paulina Šileikienė. I

Kalėdų Pasaka
—Sėskitės, vaikai, ąš jums 

pasakysiu Kalėdų pasaką.
—Gerai, mamyte, pasakyk!— 

sušuko vienu balsu vaikučiai.
—Klausykite: Kartą gyveno 

du labai seni žmonės—vyras ir 
moteris. Jo vardas buvo “Aky
ratis,“ o jos—“Monotonija“. 
Monotonija buvo sena, nelinks
ma, raukšlėtu veidu, susikūpri
nusi ir truputį raiša bobutė. A- 
kyratis buvo aukštas, žilais 
plaukais, kuprota nosia, protin
gas vyras. Jiedu išėjo ilgon ke
lionėn. Akyratis rankoje laikė 
lazdą, o Monotonija—ant pirš
to dėvėjo didelį sunkų aukso 
žiedą. Kai jiedu keliavo po pa
saulį, Akyratis savo lazda ro
dė bendrakeleivei Monotonijai 
visokius vaizdus: kalnus, eže
rus, upes, girias, miestus ir 
žmones. Kai jis ištiesdavo savo 
ilgą lazdą, tai toli toli matyda
vos; o kai Monotonija pakru
tindavo savo aukso žiedą,—tai 
toli toli nušviesdavo—ir žemę ir 
dangų. Jiedu ėjo labai lėtai, 
mat, buvo labai seni. Bobutė 
truputį zurzdavo kad diedukas 
greit eina ir kai kada ją raišą 
palieka, mat, jis norėjo daug 
visokių dalykų pamatyti, tai 
skubinos. Nors ir senas, bet tu
rėjo geras akis-----

—Ar ir naktį jis matydavo, 
mamyte?

- Taip. Bobutės aukso žiedas 
naktį švietė taip, kaip mėnulis, 
o dieną—kaip saulė. Kai jiedu 
apėjo aplink visą pasaulį ratu, 
šitaip, kaip tos bobutės apskri
tas žiedas, atėjo žiema' ir tuo
met jie susįiųo pasilsėti. Kai
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ką, padarytą iš didelių Kalifor
nijos apelsinų. Paskui šeiminin
kė atnešė daę kepto paršiuko 
su obuoliais; davė labai gar
daus pyrago su saulėje nokin
tomis Indijos uogomis. Kai pa
valgė skanius Kalėdų pietus, 
tuomet visi svečiai susėdo šiltai 
prikurentoj, tamsiai rausva 
šviesa apšviestoj gryčioj pasi
kalbėti, pypkes parūkyti. Grojo 
muzika, o jų vaikučiai žaidė 
prie eglaitės ir džiaugėsi dova
nomis. Tuomet senas diedukas, 
kuris visur keliavo, viską ma
tė, papasakojo vaikams pasaką:

“Aš daug kur buvau, daug 
mačiau, bet aš jums papasako
siu tik apie vieną grytelę ten 
toli toli Wisconsino giriose, kur 
miškai buvo išdegę. Ten gyve
na viena šeima su šešetu mažų 
vaikučių. Sniego ten labai daug, 
ir žiemą labai šalta. Žiemą ten 
labai gražu. Jų eglaitės natura- 
liškos, daug gražesnės už jūsų; 
jos žiba sniego žvaigždutėmis 
kaip brilijantai. Maža grytelė 
sniegu užpustyta, tik stogelis 
tebekyšo, langai užkamšyti sku
durais, kad šaltas vėjas liepus
iu. Aš mačiau daug tokių gry
telių, kaip šita. Jų vaikučiai ba
si, neturi tokių gražių batukų 
ir drapanėlių, kaip jūsų. Jie 
niekur iš šlubeles neišeina, mat, 
labai šalta. Jie sėdi ant lovos 
apkloti sermėga kai pupos, o 
močiutė pasakoja pasaką, kaip 
aš dabar jums kad pasakoju. 
Briedžiai ateina prie stubelės, 
apsidąįra ir vėl per kalnelius 
pųbėga į mišką, kad Santa 
Claus nesugautų ir J rogutes

venimo bangos negailestingai 
išmetė į aštresnes pakrantes, 
tamsesnes, šaltesnes pastoges, 
kad taukiaus suteikti jiems 
nors kelias valandėles malo
nesnio gyvenimo, kad jie nesi
jaustų taip vieni... Turėtume 
surasti nors kelias valandėles 
per savaitę, kad prisidėti prie 
tų, kurie per ilgus metus taip 
nenuilstančiai dirba, veikia, 
visų musų gerovei, tiems, ku
rie gelbsti kam nors atsiekti 
aukštesnio išsilavinimo, tapti 
naudingesniais žmonijai, nešti 
garbės saviems, prisidėti prie 
darbo kuris kulturina mus vi
sus.

Kalėdos turėtų būti šventė, 
kuri kaip ir apvainikuotų mu
sų per metus nuveiktus vertin
gus darbus, gražius pavyz
džius musų pastangas dirbti ir 
prisidėti prie to, kad padaryti 
šį pasaulį geresne vieta ku
rioje gyventi.

žmogus taip apvainikuotas 
tikrai jausis linksmas, neUik 
per Kalėdas, bet bus laimin
gesnis ir per Naujus Metus!

dien po namus; vakare namuos 
apsitvarkau savo darbus. Vai
kai nedideli, nėra kur su jais 
išeiti ir nenoriu vienus palik
ti, tai taip niekur ir neinu. 
O ir taip žmonės kalba: negi 
iš savo uždarbio ji gali pragy
venti. Ir primeta man visokių 
nedorybių.... Negalėjau pakęsti 
tokio niekšiško įtarimo ir nu
tariau gyventi tarp svetimtau
čių ir štai jau trys metai kaip 
joks lietuvis manęs neaplankė. 
Ir dabar jus.... Man tikrai ma
lonu jus matyti mano namuo
se.... — ir ji šiek tiek susijau
dino — kieno gi čia šeimyna? 
— užklausiau, rodydama į ra- 
gažę su lėlėmis.

— Tai Qnutės; tai visos lė
lės, kurias ji tik yra gavusi 
nuo pat mažens, štai ši su per
skelta galva, tikrai maniau, 
kad ją išmes, mat jau metai 
laiko, kai kartą gryžusi sun
kiai visą dieną dirbus, radau 
užgriostą kambarį, visur išmė
tytas lėles, o vaikus išbėgusius 
žaisti gatvėje. Gi jiems išsa
kyta, gryžus iš mokyklos, kam-

ŠIO SKYRIAUS SKAITYTOJOMS

IR RĖMĖJOMS LINKIME SMAGIAI 

IR LINKSMAI PRALEISTI ŽIEMOS 

ŠVENTES - KALĖDAS

Moterų Skyriaus
BENDRADARBES

bobute sėdo ant žemės, 
das ėmė ir nukrito nuo piršto. 
Atsimušęs į akmenį, sudužo, o 
iš žiedo iškrito Kalėdos. Kai 
aukso žiedas sudužo—pasidarė 
tamsiau. Sumirgėjo žvaigždės 
ant dangaus, ant sniego ir ant 
vandens...

—O kas, mamyte, buvo tos 
Kalėdos?—paklausė mažas sū
nelis.

—Yra tokia šventė, kur Ka
lėdų Diedukas, kiti sako San
ta Claus, su didele žila barzda, 
su raudonu žiponu ir batais, pa
sikinkęs briedžius Į rogutes, ve
ža visokias dovanas ir dalina 
geriems vaikams...

—Ar mes negeri, kad mums 
neduoda?

—Geri ir jus,, bet...
—Ar ir dideliems jis dovanas 

duoda ?
—Ir mažiems ne visiems duo

da,—motina atsakė.
—Ar ir pas mus jis atva

žiuos?
—Nežinau, vaikeliai. Pirmiau 

jis miestan veža dovanas, kur 
daug žmonių gyvena. Šičia, pas 
mus, į mišką, jis neatvažiuoja 
su dovanomis. Miške jis tik eg
laites kerta ir veža į didelį 
miestą. Bet iš miesto mums 
nieko neatveža. Ten jas gražiai 
aptaiso—apsagsto visokiais ži
bučiais, žvakutėmis, uždega ži
buriukus. Po eglaitėmis pri
krauna krūvas skanių valgių, 
saldainių ir žaįslų.

—Ar jiems yra linksma?
—Taip. Jie Valgo, geria, gie

da giesmes, į teatrus eina, au
tomobiliais važinėjasi, linksmi
nasi—

—Ar ir diedukas su bobute 
ten buvo?

—Jie buvo svečiuose pas tur
tingus žmones. Juos ten vaišino 
visokiais valgiais: Jie valgė ki
sielių su riešutais,—keptą žąsį 
su saldžiomis bulvėmis, su uo
gų koše; gėrė vyną, padarytą

jos ži'ė- Ticpmikinkytų...

iš afrikoniškų vaisių; gėrė sun-

“Kodėl tie vaikai batukų ne
turi?“ paklausė mergyte.

“Todėl, kad jų tėvas neturi 
pinigų batukams nupirkti. Jie 
ir valgyt mažai turi. Jiems pra
stos Kalėdos.“

“Ar Santa Claus ten nenuva
žiuoja su dovanomis?“

“Matai, kad ne. Net ir brie
džiai nebailųs—apie šlubelę 
vaikštinėja, žino, kad Santa 
Claus ten neateis—“

“Bet kodėl, dieduk, jis toks 
“skačmonas,’ kad jiems nieko 
neduoda?“ paklausė berniukas.

“IIm... Aš norėjau jums pa
saką pasakyti, o jus mane už- 
puolate su klausimais“ diedu
kas supyko. “Dabar aš jums 
pasakysiu trumpai: Kai Santa 
Claus išdalina visas dovanas— 
nebeturi daugiau, tai ir nebe
duoda —”

“Ar jis negali jų gauti?”
“Kai neturi, lai ir negali. Tik 

Chamberlainas kitų turtus net 
prieš Kalėdas išdalino, bet San
ta Claus taip nedaro.“

Kalėdos
Jau Kalėdų varpai gaudžia, 
Visi naujas mintis audžia. 
Vieni džiaugsmo reikalauja, 
Kiti varguose dūsauja.

Lauk’ merginos bernužėlių, 
Ar atneš joms dovanėlių? 
Eina, klausos, žiūrinėja 
Ar ne jis tik atskubėjo?

Kad šunelis kur suloja,
Ari pas vartus kas sustoja 
širdis plaka mergužėlės — 
Gal žadėtas bernužėlis!

štai, Kalėdos, šaltos, baltos, 
Mergelių širdys nekaltos 
Linksmas, naujas mintis 

[audžia.
Jau Kalėdų varpai gaudžia...

B. G.
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Jos Svajonės Išsipildė
Rašo—Nora

“Muzika man yra dangiškas lietus, saldžiai kve
piantis, švelnus ir geradėjingas sielai, taip kaip 
rasa gėlėms. Koks tai nes ųppaitf amas džiaugs? 
mas, palaima ir balsas psalapties...”

» » «Be abejonės tokie Jjuyo jaus- ‘‘Nors kųRuriųiąl santykiai mai širdyje tos jaunos mergai- tarp Lietuvos ir Lenkijos dar tėš, kuri buvo paskendus švel- neprasidėjo oficialiai, bet mano nioj globoj tos1 paslaptingos je- turėjimas amerikoniško paspor- gos, kurią mtizika turi savyje, kuomet ji, daugel metų atgal, lankydavo Varšuvos operą, klausydavos Moniuškos “Malkos” ir kitij operų ir pasaulinių artistij koncertų.Ši jaunuolė taip mėgo muziką, kad ir išėjus iš operos patalpų, ji tankiai mintyse lankydavo tą meno šventyklą ir nors tolimiausioj kertelėj pasislėpus klausydavo tų misteriškų muzikos garsų, tų, rodos, angeliškų dainininkų balsų. Ji planuodavo, svajodavo. Ir ji net drįso trokšti ir turėti viltį, kad gal kada nors ir Lietuva turės laisvės, kuri priklauso kiekvienai tautai ir žmogui, kad ir iš, Lietuvos vaikų krūtinių galės laisvai plaukti garsai kaip ‘‘Ant kalno karklai siūbavo” arba “Tykiai Nemunėlis teka” . . .“Ach! kad tai sulaukčiau tos dienos* kad lietuviai turėtų net savo operą” labai paslaptingai trokšdavo sau viena ši jaunuolė, nedrįsdama tokią viltį, tokią mintį pareikšti kam nors, nes tai buvo visiškai neįmano-! mas dalykas, “bereikalinga svajonė ...”Daug laiko prabėgo nuo tų anų laikų. Ir tą jaunuolę, buvusią Bronę Micevičiutę, chicagiečiai per daugel pažįstam, mylim kaipo ponią

io .suteikia man galimybes dainuoti čionai šiuo laiku/’

mes metų ir gerbia n i Bronę Bernotienę,buvo anais laikais šiandien jau yra

Toliau p. Drapgelįenė rašo, ; kad “Vasario mėnesį dainuosiu ‘Tosca’ ir ‘Cayalleria Rusticana’ Vąršuyos operoje. Sausio mėnesį turėsiu dvi radio recibdes, pirma bus jš vien lietuvių kompozitorių kurinių, antra iš arijų, e te* Taipgi pildysiu ir koncertą, kurį rengia Maikiewicz, tas pats impresario, kuris tvarkė koncertus Schipos, Grace Moore ir ki.tų pasaulio garsenybių. šiame koncerte pildysiu grupę lietuviškų dainų, kurias parinks patys kompozitoriai, o liaudies dainas parinks Šimkus, kuris, aišku, yra' didelis autoritetas. Gali suprasti kaip labai sužavėta aš buvau, kuomet laikydama kvotimus operos scenoje dainavau ‘Tosca’ ir dainavau ją lietuviškai. Ir dar toj pačioj operoj, kurią lankydavo mano motina, ir apie kurią ji liek daug pasakodavo man. Mano darbas Lenkijoj nebus vien įtik Varšuvoj, bet dainuosiuVilniuje, Krokuvoj ir kitur.”Sveikinimai tau, Brone, tegul tavo atsiekimai muzikos pasaulyje vis didinasi, vis auga.Ir taip šios ideališkos motinos troškimai ir svajonės išsipildė. šiandien lietuvių dainą drąsiai skamba visam pasaulyje. Musų augantis jaunimas myli tas dainas, ir nėra abejones, kad jie įkvėps tą meilę ir jaunesnei kartai, ir kad taip per ilgiausius metus bus girdima kaip “Miškas ūžia, verkia gaudžia,” “Kur Banguoja .Nemunėlis, kur Šešupė miela plaukia,” “Ant Krašto Marių Palangos Miestelyj” ir nesuskaitomos

PO ŽVAI^^MIS
Guliu viena r- danguje mirga žvaigždės, 
Į laivą dūžta bangos, taip ramų,—- 
Pusiau sapne, pusiau ajone j mintys žaidžia,
Ir žaidžia jura mėnesienos Sidabru.
Mastau apįe tave^nutilo vejas,—
Ir 'apie 'valandas, kaip pasaka gražias, 
Jš praeities kažifikas lainąg atlydėję, 
Iš praeities naktis man liūdesį atneš.
Ir aš matau vėl tavo šypseną ir veidą
Ir atminimas tavo vėl su manimi,— 
Pavasaris. Dangus žvaigždes man svaido. 
Šiltą naktis kaip pasakoj rami.

(Iš anglų kalbos Vertė VI. Matulaitiene)
................... 1 1 ................................. ................... ... ............

Moterys Praeity ir Dabar

neįmanoma, realybė. Per mes jau turime nepriklausomą Lietuvą. Netoli tie:; pat laiko, kaip turime ir savo operą, pasaulis klausosi ir gėrisi fnusų lietuviais dainininkais. Ir šiandien tari> tų dainininkų, randasi ponios Bernotienės duktė, Bronė Bernotai lė-Drangeliene. Ir Bronė Drangelienė ne tik, kad dainuoja toje jos molinos daug svajotoj Lietuvos operoj, bet turės garbes būti “pirmu balsu atnešti lietuvių muziką į Lenkiją”, kaip p. Drangelicne man rašo, savo labai įdomiam niani džiaugsme realizacijoj tų laiške iš Varšuvos.

Kaip šių Kalėdų šventės proga, taip ir kasdien, lai visos Molinos gyvena musų širdyse,
gesnių minčių, didesnės meilės dėl visų žmonių, ir tv.jlimies-

I Motinų širdys
Linksmų Kalėdų ir Laimingų g — 

Naujų Metų visiems savo “ į
Draugams R >.

« Auburn Fancy I nė''

Ja# 1938 Metai 
PrabėgoRašo M. J. 

Pasadena, Md.VgJ Įąukįąm KaJ^dų. kurie gyvenam šioj $alyj, ęs^ųrn laimingi, jk^d tfajitti i’amjai lėdų laukti. Kitų šalių žmones tos laimės neturi. * \ K. • •- • * f ► *- > • * - *— ♦. V • ♦Kiekvienas Kalėdų su m u, skaito ar dar toliKalėdos, miatisiaVisų ūpas pakyla, visų širdys užsidega draugiškumo, broliškumo jausmas kitiems žmonėms. Stengiamės. jiems savo nuoširdumą parodyti dovanomis.

Mes,
vaikelis laukia didžiausiu pasiilgi- savaites ir dienas, Kalėdos ?turbūt, yra links-visų žmonių šventė.

Rašo RūtaBuvo tai tuomet, kada žmonės su pakilusiu ūpų ir laisva nuotaika ruošėsi laukti aštun- fjj ŠKen^ių, garbingaiiškovotų Įš po svetimos priespaudos. Visi skaudus pergyvenimai
riai budės ir neleis sudraskyti Lįejtuvos besiartinančioms bangoms. Tik bendrai su baudžia sprendžiapt, Lietuva gali sulaukti šviesesnio rytojaus ir kupinų gražios vilties Kalėdų švenčių!dėl žuvusių laisvės kovotojų jau buvo šiek tiek apgiję ir, motinų dejonės brangia kaina aukotų sūnų — aprimę. Liaudis suprato, kad ne- įkainupjaipa kaina atpirktą nepriklausomybę peikia branginti, t.ędėl dabojimą pavedė tikriems ir atsąkomingįems žmonėms. Džiaugėsi motina Lietuva, kad jos vaikai buvę prislėgti jungo, užgiiitį ir paniekinti, atgavo sayo teises, kuriomis vaduo- damies galės kurti garbingą ateitį!Deja, neilgai teko džiaugtis... Skaudžiai teko nusiminti, kuomet taip staiga ir netikėtai psi- laidunų sūnų gauja, ginklo pa- gelba, sutrypė skaisčias svajones ir tyras mintis. Vieną gražų, neužmirštamą gruodžio rytą iš po ramaus miego pasijuto giliai sukrėsta Lietuva pasklidusiu gandų, kad teisėtai rinkta valdžia buvo išvaikyta ' ir jų vieta užimta žmoniškumo teises paniekinusių nenaudėlių saujalės. Prisiminė vėl liaudžiai jų engimas ir jų sūnų kovojusių už laisvę žuvimo paniekinimas. Pasijuto vėl vergais, beteisiais savotiškai protauti bei laisvai išsireikšti. Vėl pasikartojo motinų dejonės ir inksmai laukiamas Kalėdas apgaubė liūdesio šydas.Tuo tarpu savo baimingą nuotaiką gipklais pridengę, už- •njolikai begėdišką žygį skandino šampane iškeltose puotose ir triumfavo iš džiaugsmo.Jau artinasi išvakarės, kaip

KŪČIŲ VAKARE
Rašo Liepa

Kazys, Johanoą vyras, šį va- ; . carą, kaip ir kasmet šiokį vakarą, su vaikais išėjo bažny- čią, palikdamas Johaną vieną . j namuose. Ji vis taip norėdavo ir nuolat tose tyliose sentimen- L tiškose valandose svajonėmis , skrisdavo tai į praeitį, tai į at- . eitį. x ,,Ji tomis svajonėmis kurdavo S.avp gyvenimą. Ji persvarsty- > davo kiek jos svajonių išsipil- • dė, kiek liko išdraskytų. Ji : tuose momentuose atvirom akim pergyvendavo vėl visą malonią ir skaudžią praeitį ir . vėl kurdavo naujas mintis, pindavo naują svajonių vainiką.Dabar jos mintys nuskrido geroką skaičių metų atgal, kai jos Aliutė pirmą kartą prakalbėjo “mama”, kai pirmą dieną mokyklon nuėjo, kai džiaugėsi . Kalėdų dieduko atneštomis do- • vanomis, kai Aliutei gelbėjo pasirinkti moksle profesiją, šiame momente sudrebėjo jos lupos, akys apsiašarojo... Juk ji taip laukė tos dienos, kada Aliute aptartą profesiją pradės studijuoti, taip džiaugėsi ją praauginus. Jau veik suaugusi mergina, savo draugams jos išmintim gyrėsi. Tame svajonių vainike ji matė savo Aliutę ilgoj baltoj suknelėj, būryj tokių pat baltai aprengtų mergaičių, laukiant diplomo. Ji jau turėjo suplanavus kiek pirks medžiagos, kaip pasius, kuomi papuoš, kokias vaišes ruoš ir taip pypęs be galo Johanai svarbios mintys, bei jos liko sudraskytos, išblaškytos. Užu pirmų metų Aliutei pasirinkta profesija nusibodo ir metė mokyklą, taip ir sudužo viena iš gražiausių jos svajonių karalija... \Bet nepaliauja skambėjęs Aliutės baisas: “Mamyte, aš to mokslo nenoriu, aš pamėginau lik dėl jūsų, aš visai kitas svajones turiu, tik pagelbėk, mamyte, viskas susitvarkys geriau ir tu dar mane gražioj baltoj suknelėj pamatysi. Mamyte, kai aš ištekėsiu, aš tik dėl tavęs tuo gražiu rubu apsivilksiu. Aš tada jums iš gilumos širdies tą vaizdą padarysiu, iš savo liųo- Sps vąįįps.”Šis prisiminimas nudžiovino Johanos ašaras. Juk Aliutė irgi turi savo svajones. Juk aš jos molina ir nenorėčiau, kad ji savo siekius ir norus dėl manęs keistų... Aš yisviena dar pamatysiu ją iškilmingai baltoj suknelėj. Juk čia Aliutės sukurtos svajonės ir ji jų nesigriaus.

ųuęšir.cjumu akstiną mus, prį- jduodamos daugiau drąsos, atsparumo ir vilties žiūrėti į gyvenimą su pasitikėjimu ir enet- gija. /Įkvėptos jų nuoširdumo, pasidarome drąsesnės ir bandų- me, radę Ijųosesnę valandėlę laiko, ką no|*s veikti. Pamatė, kad musų nors ir menkas darbas yra įvertintas ir su širdingumu sutiktas — pasjjuntanje taip jaukiai, kad jaučiame noro dar daugiau veikti, pamirštam ir nusivylimus ir sunkumus.“N.” Moterų SkyriusŠiais išreikštais žodžiais noriu atiduoti dėkingumą ir tikrą pagarbą vienai mUsų pionierių, mylimai M. Jurgelionienei, kurios pašaukimo tikslas yra ne neapkęsti, bet mylėti čia esu”. Ji, nežiūrint pasauly esančio skurdo, pagiežos, žiaurumo jr neapykantos, turi pašaukiiųą būti gerąją dvasia-fėja ir savo švelnia būtybe skaidrina gyvenimą kenčiančių ir liudiii- ' čftį. Jos buvo ir šis kilnus sumanymas įkurfi “Naujienose” Moterų Skyrių, per kurį butų galima teikti moterims naudingų pamokinimų ir leisti darbininkėms moterims lavintis, jame bendradarbiauti, šis jos sumanymas gayo jmielą pritarimą nuo kitų žymių/moterų veikėjų ir, visoms pasitarus, du metai atgal sumanymas įvyko, nežiūrint ir nepaisant, kad dar vienu atsakomingu ir sunkiu darbu tenka joms apsisunkinti.Mes suprantame šio darbo sunkumą, teikiantį mums neįkainuojamą naudą, ir žinome, kad tai buvo ne pasipelnymo tikslas, bet širdingas pasitarną- vimas mums. Todėl mes visos už tokį brangų puslapį, duodantį mums ypatingą naudą, privelome būti labai dėkingos gerb. M. Jurgelionienei ir kitoms nuolatinėms bendradarbėms. Per šį puslapį mes stengiamės pažinti viena kitą iš raštų ir vertinam juos, nes jie dažnai teikia mums malonumo. Nors ši pažintis yra tik iš raštų, bet turėkime viltį, kad laikui bėgant suves mus likimas tam, kad aptarti bendrus reikalus, padiskusuoti svarbesnius klausimus ir pasimokinti daugiau patyrimo,iš musų vedėjų linkamcsniain bendradarbiavimui.Per kurį laiką Du Baltrušaitienė buvo iškėlusi mintį Moterų Skyr. apię reikalingumą kada nors sušaukti bendrą moterų suvažiavimą. Aš mielai remiu šią mintį ir linkusi tikėti, kąėį šį reikalingumą muąų iniciatorės įvykdys. Būdamos dėkingos už moterų puslapį gerb. M. Jurgelionienei, negalime likti nedėkingos ir “Naujienoms”, kurios neatsisakė kampelio vietos išimtinai musų reikalams. Butų* gražu, kad 25 metų jubiliejaus proga “Moterų Sk.” tinkamai įvėrtįntų ir atžymėtų “Naujienų” nuopelnus. Aš 'tikiu, kad šiuo reikalu yra ir jaugiau susirupinusiu ąioterų^ i todėl butų malonu išgirsti kitų išsireiškimų. Su besiartinančiais 1939 metais linkiu musų brangiai ir nenuilstančiai M. Jurgelionienei ir visoms kitoms bendradarbėms viso to, ktf sičkia kilni jausmai. Visoms

Prisiminus anuos tamsius laibus, kuomet moterei buvo draudžiama , vięšįąų pasirody ti, drąsiau išsireikšti arba savo teises apginti, darosi net šiurpu pamanius, kad taip moteris turėjo būti paniekinta, laikoma tiesiog beverte, kuriai apart vaikų auginimo, virtuvės ir kitų sunkių darbų nebuvo leista nieko daugiau žinoti ir suprasti.Tačiau, nežiūrint sunkių ir žiaurių laikų, rasdavosi drąsesnių moterų, kurios, nepaisant suvaržymo teisių, mokėdavo, apeiti griežtumą, kad savo sesėms nors kiek pravesti kelią į šviesą ir lygybę. Tokių inteli- genčių moterų tuomet buvo nedaug, bet kuri dirbo, tai dirbo ne tam, kad laurus įsigyti, bet tam, kad pagelbėti moterims sutraukyti kietus retežius. Tokiomis pionierėmis buvo ir (jau mirusi) rašytoja žemaitė, G. Petkevičaitė, F. Bortkevičie- nė ir kitos, nepaisančios visokių persekiojimų, žiaurių žandarų grūmojimų ir net klaikių kalėjimų. Skleidė žmonijoj ap- švietą, gelbėjo nelaimėse ir teikė visokius palengvinimus moterų gyvenime. Jų pasišventimu padaryti pirmi pradai, praminti pirmi žingsniai į skaistesnį, rytojų, į ^j^spV buitį. Jų brangus ir neužmirš tam i dar- bai — labui musų motinų liks amžinai ir garbingai atžymėti moterij sunkaus gyvenimo istorijoj, kurie per kartų kartas neprivalo būti užmiršti.Perlaužus kietą režimą ir atgavus laisvą žodį ir spaudą, suteikus moterei lygias pilietines . teises, pripažinus ją pilnateisiu žmogumi ir leidus pagal galimybes siekti mokslo — jau buvo lengviau žengti į ateitį, šiandien, musų kartai turint pilną laisvę visuomenėje, nebetenka taip vergauti, vienok dar turime kuo skųstis — reikėtų dar ir mums pagerinimų.Pirmiausia, nežiūrint to, kad mes, kaipo moterys, auklėdamos šeimas, esame pakankamai šiomis motinos-šeimininkės pareigomis apsunkintos, bet daugeliui iš musų, apart šių pareigų, yra lemta dirbti sunkų dąrjją ir dirbtuvėje. Būdamos suvargę, sukrėstos sunkaus likimo, tankiai esame* nc- linksmos-paniurę, , vienos kitoms neganėtinai širdingos,

Bet jeigu negalim apdovanoti visų, tai stengiamės nors neužmiršti mažyčius. O kiek jiems linksmumo Kalėdų rytą, kai jie pabudę randa dovanėles po gražia eglaite!Kiek tos ruošos ir darbo Kar lėdonls!

duonos ir visi esam
kurie vis-

Turtinguose namuose kepa pyragaičius, daro visokius gardumynus. Net ištolo tų skanėsių kvapą pajunti.Liūdna, kad yra daug tokių žmonių, kurie tik to kvapo paragavę turi pasitenkinti. Jiems turi užtekti rieki s mėsos šmotuko. Ne lygus.Kai kurie žmonės,ko turi, kartais sako, kodėl laukti Kalėdų, mes galim visuomet turėti Kalėdas? Bet man rodos, kad taip gyventi neprotinga. Gal aš klystu, bet aš noriu tų linksmų Kalėdų ir jų smagumo laukti, noriu joms ruoštis ir dirbti, nes Kalėdų šventėms, kai kodėl, ta ruoša ir darbas yra malonus.
x žiauriu budu li- teisėta: rinktaskilnus žmogus, gerbęs žmonių įsitikinimus ir užsibrėžęs atlikti rimtą ir naudingą žygį liaudžiai! Jo vielą užėmęs vadinamas “tautos vadas” per savo 13 metų viešpatavimą ne tik neįstengė nuimti uždėtos liaudžiai nelygybės ir sutraukyti varstus, iki šiai dienai tebevaržančius biaų kas

Lai šitos, Kalėdoj ir šitas laikas pamokiną ir parodo kaip prisirengti prie geresnio gyvenimo, ir kad rodytume tikrą meilę ne tik savo prieteliams, bet ir savo priešams, nevien Kalėdų laiku, bet kiekvieną musų gyvenimo dieną. Lai mus Kalėdos mokina visuomet atsiminti, kad laime pasaulyj privalo džiaugtis visi, ir kad nei vienas žmogus neturi kentėti ir vargą vargti.Šioms Kalėdoms turime prisirengti ne vien su laikinomis dovanomis, bet su meile ir skaisčiomis širdimis, kad vėl galėtu suskambėti žodžiai “Taika pasaulyj ir ramybė geros valios žmonėms!”

varžo, nero- jokių žino- Šiandien ir tas skaudus,aiškumo mus jauvisų palaiminimu, kuriais visų > kupinos, ir su kuriais visos Molinos inus į pasaulį.Šia Kalėdų proga kyrius” nuoširdžiai tik ponią Bernotienę,
išleidžia

kart ją liaudžiai jausmų, pasiekė klasta padengtaskad “tautos vadas” vėl septyniems melams neva išrinktas (jo palies rinktais tautos atstovais) mindžioti krauju atpirktą Lietuvos ^emę. Nei žodelio netaręs liaudžiai ir savo ’šrinkimo jai nepavedęs, už neva išrinkimą išdidžiai dėkoja lįk šauliams, tautininkų sąjungai ir kitoms organizacijoms, prilygindamas save prie laivo kapitpno, narsiai ir garbingai išgelbcjųsio laivą iš šėlstančio .olicąno. Didingas savęs palyginimas! Bet toli gfažu, “visa-1 gąlis vade”, ne$i įtikinantis, peš ląivą vairuoji vis tolyn į šėlstančias bangas...Tai aiškiai mato ir jaučia musų brangį liaudis, kurios ramumo ir tylumo dėka musų “tautos vadas” tiek įsidrąsino n,ęsiskąityti su ja ir laiko ją tjk kaW baltinį, iš kurio semia sau pfabangišką gyvenimą. Tiek apižių buvusi užuita liaudis, pripratusi tylėti, ji pasitiki savo jėgomis ir išmušus rim- jties valandai paimsi laivo vairą į savo rankas! šiandien, taip nerįmstant pasaųĮįui, vis daž- nįaų ir daugiau trokštant karpyti ąnąžasiąs valstybes, be Įiaudies pasitikėjimo, baugu tikėtis tikro rytojaus musų Lietuvai. Taigi, “visagalis vade”, jei turi dąr šiek tįek ųoro matyti Lietuvą laisvą, tai atiduok (kol dar nevėlu) 
sąvo tikrajam kurs su liaudies

Kostumeriams ir 
Linki “Moterų sveikina , bet ir visas tas pasaulio garbingiausias, meilės ir pasišventirho karalienes, MOTINAS, Ii tikėdamos visoms ilgiausių metų, geros • > ir> kad JM vi"t s* troškimai išsipildytų.
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nusivylimui. Nukankintos gyvenimo sunkių sąlygų, nežiūrint turimos laisvės, galėjimo ar sugebėjimo ką nors atlikti visuomenėje, dažnai nebenorime nei pamanyti ir į viską pa- inęjam ranka. Ir jei nesirastų dabartinių inteligenčių moterų, kurios tąipgi pasišventusiai tęsia svarbų ir rimtą darbą musų gerovei — daugumas iš musų sjkęstum eiu ir nyk tumėm ųiurįartie apsivylime ir beviltiškai žiurėtumėm į rytojų. Yra budrių ir sumanių dabartinių (Pionierių moterų, kurios rūpinasi ir stengiasi palaikyti glau-> dėsnius tarpusavius ryšius musų tarpe, kurios moka ir žino,

Jau Į938 metai prabėgo nuo to laiko, kada pasaulis pirmą kartą tuos žodžius girdėjo, bet jie neišsipildė. Ęuo tolyn, tuo atrodo, pasaulis eina blogyn. Ak, kad Kalėdų Dvasia apšviestų visų širdis tikrą Ęąlėdų xpei- le! Kalėdos juk dovanų ląikas, o juk daugelis tomis dovanomis nei Kalėdomis nesidžiaugia. Kiek daug žmonių per šias Kalėdas bus nuliūdę ir nusiminę, ten, kur tie baisus įvarai siaučia, kur tiek -daug visokių neteisybių!Lai šios Kalėdos užbąigia žudynes ir persejcfojųpus, lai tiems žmonėms, kurįe nekąįtai kenčia, išaušta nauja dięna, lai ir musų brangioj tėvynėj su šioms Kalėdoms užteka teisybes ir laisvės saulė, kuri Vienodai švies visiem^.
'i"ir 1 1 ■„ ■Jtfhifr.lfiti'gi pasaulio moterim*, įlašančioms sunkią pareigą, $ąug. daug ištvermės, šaltą ir beąįrdį pasaulį grąsantį mirtim^ ir ugnimi, sušildyti ir įskiepyti ipei- lę artimui. —O. <.

prabilti, kad ndjeįsli mums nutolti nuo žmonijos įr jos reikalų, Jos savo šydlif unu ir
Remsite tuos, kurie laivą vairuoti 

pirmtakunui, pagalba kaul

te baltam rūbe ir vėl naujas svajonių vainikas pinasi...Paskendusi gražiose svajonėse, viena, prie lango sėdėdama, Įaukia su širdimi kupina mei- Jes įr džiaugsmo, savo šeimos sugrįžtant... Aleluja!
f « ««««««£
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Linkime Visiems Savo Kostumeriams

Rašo Vanda Byanskienė (Kuri dabar vieši Lietuvoje)

siekti turime ir negalime pasi tenkinti tik tuo, kas mums ai rodo gerai' atlikta pareiga ai darbu.

mc-tur

LAUNDRE DEL “JOS MAJESTOTO
“THE PRIDE OF THE HOUSEWIFE’

viau ir venti.Apartbet visi

Balioniene, kunigo Burbo laidotuvėse, Plymouth, Pa. Gyveno Plymouth, Kingšton, Pa., Lu zerne, Miluke, Scranton, Wilkes Barre, Pa., Pittston, Pa., Chi- ėago, III., Springfileld, III. De-

mo-nuo

pimas, kuris mus stumia tobulėti, siekti vis aukštesnių gyvenimo sričių, tai yra žygis per gyvenimo sunkumus, nusikračius baimes, rangumo ir nepasitikėjimo savim.Pabandykime pritaikyti savo gyvenimui tuos samprotavimus. Neužmirškime, kad toji musų būtybės dalis, kuri yra matoma, tėra tik labai maža dalis. Atsiminkime, kad turime daug dvasios jėgų atsargos, arti ir labai lengvai prieinamos. Toji jėga tik ir laukia to akimirksnio, kada mes norėsime jąja pasinaudoti ne tik savo, bet ir kitų gerovei. Nusikraty- kime savo dvasios menkystės dėl didesnių, tauresnių ir geresnių tikslų, niekuomet nesi- sakykime ir kitiems nesakykime, kad: aš padariau tobulai, ir geriau ką daryti man nereikia, todėl kad mes niekad negalim pasiekti idealo, tačiau jį

na
Mes
kad
mis

Darbą atlikau tobulai ir jo gerinti 
man nereikia”šiomis dienomis minčių reikėtų vieną dalyką — 

toleranciją, kuri turi Taipgi, jeigu kiekviena tina suprastų savo spėką ir vienų Kalėdų iki kilų praktikuotų įkūrimą tolerancijos savo vaikų širdyse ir mintyse, tai gal atsirastų daugiau taikos tarp žmonių ir gal butų leng- laimingiau visiems gy-

troite gyvena jau 22 metus.Taigi ponia Zalionienė jau seniai lietuviškiems darbams tarnauja. Linkėtina kuo greičiausiai pasveikti.
Detroito žiedas.

Dabartiniu laiku, kada net per pasaulį eina persekiojimas ir kankinimas nekaltų žmonių, kada tamsios pajėgos ir valdžios spaudžia ir išnaudoja silpnesnius žmones ir valdžias, ir kada neteisingumas ir neapykanta eind nesuvaldomai; kada žmonių vadai yra išdavikai ir persta ty tojai saumylybės, ir kada žmonių mintys yra apkvaitintos sunkios ekonomiškos padėties ir nuo netikrų pranešimų — tada reikia visiems

Gražina Tulauskaitė

Visi išsiskyrę iš minios žmonės todėl yra iškilę į tam tikrą aukštumą, kad patys save ten iškėlė, dėdami vis daugiau pastangų, statydami sau vis didesnius reikalavimus ir naudodami visus savo jėgų išteklius.Aš tikiu, kad musų kūno ir dvasios netobulumai arba musų nesugebėjimas atlikti savo darbus dažniausia, parodo, jog mes nepasitikime savo vidaus jėgomis, apglembam, aptings- tam ir bijom jas sukelti bei ligi galo pavartoti savo užsibrėžtam tikslui atsiekti.Norėti atlikti ir atiduoti gyvenimui visa savo geriausia — tai yra toji dvasios jėga, tas
MUMS BUVO TIKRAS MALONUMAS PATARNAU
TI JUMS PRAEITYJE IR MES TIKIME, KAD TAS 
DRAUGIŠKUMAS SU JUMIS PASILIKS VISUOMET.

Tradicinis paprotys paskyrė Kalėdų šventes kaino laiką gerų norų, gerų minčių ir gerų darbų. Saumylybė atidėta į šalį, o broliška meilė turi pirmą vietą.Kalėdoms praėjus, žmonės vėl lieka užimti savo ekonomišku kasdieniu asmenišku gyvenimu, užmiršta tą gerą brolybę ir tuos gerus darbus ir linkėjimus. Argumentas išteisinantis šitokį papratimą yra toks: nors sykį į metus, žmogus sustoja dirbti, kaipo mašina, ir virsta vėl žmogum ir dėl to palieka geresniu žmogum negu jeigu niekados tų kilnių jausmų neturėtų.Bet vistiek, prie tų gerų prijungti dar tai yra būti praktikuojama ne tik per Kalėdų laiką, bet ir per visus metus.

kiek galima neužmiršti ir laikyti giliai širdyje ir mintyse— toleranciją.Ypatingai, jeigu kiekviena motina pasaulyj nenuoalsiai į- kvėptų į savo vaikų širdis ir mintis tolerantingumą, tai kiekvienas, kuris gyvena šiam na- saulyj, atjaustų viens kitą ir suprastų, kad kiekvienas asmuo ar tai politikas ar be partyvis, ar tai žydas ar krikščionis, ar tai turtingas ar biednas turi jausmus, turi teisę žmoniškai ir taikoj gyventi' ir sau ir savo vaikams duoną uždirbti.šitas pasaulis nėra paskirtas nei vienai tautai, religijai, frakcijai arba politinei grupei. Be pakantos bus karai, nesusipratimai ir išnaudojimai viens kito. šiandien tas yra lebai aiš- mcilėj, tačiau ir tai nevisiškai. Nevisiškai todėl, kad meilė' įneša į musų sielą iš dalies baimės ir liudesjo jausmą. Kad ir labai mylėdami, mes jaučiame tam tikrą nepasitenkinimą, jaučiame, kad musų širdyje yra dar kai kas, ko trokštame, nes retai galima' sulikti žmogų, kuris taip mus atitiktų, jog drauge su mumis sudarytų užbaigtą visumą. Tai neįmanoma todėl, kad mes patys esame lėkšti ir tokie busime tol, kol nesugebiame savo dvasinių jėgų atsargos iškelti ir tas jėgas panaudoti.Žmogus taip pat darbe randa didelio pasitenkinimo, ypač gerai atliktame darbe, bet ir čia, darbą baigę, norime ir ieškome kažko daugiau. Tačiau visų trokštamų dalykų mes nerasime kituose žmonyse, nerasime juos to taurumo, gilumo ir išminties, kol nesugebėsime jas pritaikinti gyvenimui ir bendravimui su žmonėmis. Tų vertybių mes pilnai nerasime kitame žmoguje tol, kol patys savęs nerasime savo'1 viduje.Tai ir yra svarbidVisias dalykas, kad žmogus galėtų save iškelti į tokią aukštumą, kurioje jis galėtų būti naudingas ne tik pats sau, bet ir kitiems. Svarbu, kad žmogaus dvasios vertybėmis galėtų naudotis ir kiti žmonės. Tik taja sąlyga pats žmogus bus iš tikrųjų vertin-

TOLERANCIJARašo L. Normantaitė

to, netiktai motinos, suaugusieji žmonės turėtų griežtai tuojau praktikuoti tuos principus tolerancijos ir per visus metus, kad per visą pasaulį išsiplatintų susipratimas ir šviesa, taip kad nebūtų daugiau kaip šiandien yra; kad neturėtumėm verkiančių širdis dėl musų kankinamų brolių ir seserų, kurie vargsta vien dėl to, kad jie gimė ant tam tikro Upės kranto, arba dėl to, kad jų veidai ne balti kaip musų, arba dėl to, kad jų tikėjimas, jų rasė arba jų vardai ne kain musų.• Šalin tamsumas! šalin ipteri- ja, neapykanta ir pragaištis! O, arčiau prie širdies ir minčių, tat lai būna šviesa meilė ir to
lerancija!

Tikrai neklausk manęs šį vakarą, ar aš dabar dar myliu ką.širdy aš užslėpiau tau vieną žodį, aš užslėpiau' tau visą liriką.Gerai žinai, ką lu davei man, bet nežinai, ką atėmei.O aš į žemę atėjau vienam lik pasimatymui.Todėl neklausk manęs šį vakarą, ar aš dabar dar myliu ką.Širdis paklydo širdyje ir vakaras pavirto lirika.

MES SIUNČIAME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR 
KOSTUMERIAMS ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS 

KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų!

S. PRIMACK, President
ir visi Home Crystal Laundrės Darbininkai

SEFCIK D AIRY CO.g 
1602-04 So. Union Avė., Chicago. |g

Telefonas CANAL 1625.

uz jūsų paramų.
Leiskite mums kasdien 

pristatyti Jumis 
“SVEIKATA”

“HOME OF FINE FURNITURE”
1748-50 W. 47th St. Tel. Yards 5069

g Linksnių Kalėdų ir Lai- 1 
8 mingų Naujų Melų koštu- Įį S įnoriams ir pažįstamiems 3 linki
s TONY LUKOŠIUS | Drabužių valytojas
į 2555 W. 43rd St. Į Tel. Lafayette 1310

Juo ilgiau gyvenu, juo aš labiau įsitikinu, kad išsireiškimas: “Darbą atlikau tobulai, ir jo gerinti man nereikia”, yra ne tik labai neįdomi, bet ir klaidinanti mintis, egoistinio, nevisuomeninio žmogaus nusistatymas. Tai reiškia, kad žmogus surado priežastį išsisukti.ir pateisinti savo menkystę.Žinomu, yra tokių žmonių, kurie gali tą pasakyti dėl visiškai kitokių priežasčių, jų pareiškimai gali būti paprasti ir nuoširdus. Jie nesidangsto kilniais Šukiais, stačiai kukliai pareikšdami negalį geriau ką padaryti arba daugiau gyvenimui, žmonijai iš savęs atiduoti. Tai yra tie žmonės, kurie, netekę vilties, netekę drąsos gyventi, tariasi jau perdaug iškentėję ir šventai įsitikinę daugiau nieko atlikti negalį. Karo tu apkasuose iškentę vyrai būt, taip jaučiasi arba herojai ar šventieji, drąsus, pastovus vyrai, kurie kiekvieną gyvenimo krizę sutinka naršiai, kurie žengia į priekį nebijodami to painaus dalyko, kurį mes vadiname gyvenimu,Bet aš čia nekalbėsiu apie tokius nepaprastus žmones. Aš kalbėsiu apie eilinius gyvenimo žmones, kurie kiekvieną dieną išgyvena tą pat, ką vakar išgyvenę, kurie visiškai įsitikinę, kad jiems nereikia nieko geresnio siekti,' nieko geresnio padaryti. Mes širdyje žinom, kad toks samprotavimas nėra teisingas, žinom, kad reikia siekti geresnių ir didesnių dalykų, tačiau nežinom kodėl siekdami aukščiau, mes dažnai pataikom žemai.Kyla klausimas, kodėl esame patenkinti savimi, tenkinti išdidžiai, arba dėl vo bejėgiškumo, arba patenkinti taikydami gyveninio dalykams ironiją ir sakydami sau:-man nereikia stengtis daryti ką geriau.Jeigu mes bu tume įsitikinę, kad esame tikrai paruošti gyvenimui ir kad kasdieniniam gyvenimui išeikvojam tik mažą dalį savo jėgų, kad savo būtybės gilumoje turime daug sukrautos ir neišnaudotos energijos, kurią mes galime kiekvienu akimirksniu išsaukti sau į pagalbą, tai tas musų įsitikinimas, esą, mes geriau ir daugiau negalime, žlugtų ir jo vietoje iškiltų aukštesni siekiai.Kodėl daugumas iš musų neranda gyvenime visiško pąsi- tenkinimo?Musų sielą kai kada patenki- grožis, tačiau nevisiškai, esame stačiai reikalingi, tuo grožiu drauge su mu- gerėtųsi dar kas kitas. O jeigu mes pavartotume tą energijos atsargą, kuri' gludi kiekvieno žmogaus sielos gelmėje, tai mes rastume visišką pasitenkinimą grožyje, be pašalinės pagalbos, musų troškimas butų numalšintas paties grožio.Mes randame pasitenkinimą

Spalio 22 d., Detroite, p. Petronė Žilinskienė - Zalionienė (Shipailiutė),,. žinomos veikėjos Onos (Žilinskaitės) Aksomai- Jienės mamytė, nupuolė laiptais nuo antro namų aukšto' ir nusilaužė dešinę ranką, 
fP-a Zalionienė yra viena pirmųjų Amerikoje pradėjusių veikti moterų. Ji atvyko iš Suvalkų, Lietuvos, prieš 50 metų į Plymouth, Pa.P. M. Žilinskai ir žalioniai yra daug veikę tarpe lietuvių organizuodami draugijas, rinkdami aukas, etc. Dalyvavo: P.
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Leiskime merginoms 
pasirinkti sau amatą

LAIKRODŽIŲ DAINA
Rašo Dr. Aldona šlupas, 

Brooklyn, N. Y)
(Paskaita skaityta iš Jono Va

laičio radio W C N W, 
Brooklyn, N. Y.

Daug kartų tenka sutikti mo
terų labai neramių, nusivylusių 
gyvenimu, bevilčių, iš ko pra
deda ųesveikuoti, vėliau įsivaiz
duoti kad serga, pagaliau, ir 
rimtai susergančių, ir gana pa
vojingai. Tą ypatingai tenka 
pastebėti^ pradėjusiose gyveni
mą merginose ar jaunose mo
teryse. Ęet jaunatvėj, iki gyve
nimą pažįsta, jei jo nenori pri
imti taip kaip jis mums yra 
skiriamas, dar yra proga iš tų 
nemalonumų išeiti ir gyvenimą 
pažinus, laimingiau jį susitvar
kyti. Tą sunku,' tačiau, pasaky
ti, kada ta ligos manija apima 
jau suaugesnes moteris.

Motinos privalo savo būti
niausia pareiga prisiimti — tai 
savo dukrelėms kol nevėlu, į— 
kalti: atsakomybės, darbingu
mo, pagarbos, savigarbos ir pa
reigos reikalą. Tas joms su
teiks galimybę, pradėjus savis-

Ir labai nusivilia, užmuša savo 
ambiciją, dažnai nuklysta visai 
nepageidaujamais keliais, ma
nydamos, kad tai išeitis į ge
resnę ateitį.

Gerais norais, gerai auklėtos 
mergaitės, pasieks ką tik užsi- 
brėš. Nėra to kas negalima. Y- 
patingai tą gerai žino lietuviai, 
kuriems teko pergyventi gana 
sunkius laikus, ypatingai prisi
taikyti gyvenimui. Ir kad tų pa
čių klaidų nepadarytų musų 
dukterys, kurias yra padarę tė
vai, negavę gerų patarimų, dėl 
to ir svarbu motinoms į tai dė
mesį ir atkreipti. Nors tai gal 
ir sunku padaryti, nes iš seniau 
esam pratę girdėti kaip tik prie
šingai, kad moterei nereikia 
mokslo ar atsakomybės. Bet iš 
to reikia išsilaisvinti. Juo mo
teris bus išsiauklcjusi būti sa- 
vistove, tuo ji bus laimingesnė 
ir savo ateitį kitaip susitvarkys. 
O kad taip ji butų paruošta gy
venimui, svarbiausią rolę gali 
vaidinti pirmiausiai motina.

Labai klysta motinos, o tų 
klaidų daug padaro pačios duk
terys, manydamos, kad mergi-

(Monologas) 
(Panelės balsu) . ’ >

Tik-tak, tik-tak,
Gerą dieną, visi žmones, 
Linkiu džiaugsmo ir malonės.

Tik-tak, tik-tak, 
Esu mažas dalykėlis; 
Mano Vardas: laikrodėlis.

Tik-tak, tik-tak,
Bėgu, bėgu per dienelę, 
Ir vėl begu per naktelę.

Tik-tak, tik-tak, 
Regiu viską kambarėlyj 
Rytą irgi vakarėlį.

Tik-tak, tik- tak, 
Ir niekuomet nepailstu; 
“T.ik-tak” niekad neužmirštu,

Tik-tak, tik tak, 
Meiliai, plonai aš dainuoju

Tik-tak, tik-tak —
Nes aš puikiai sau gyvuoju

Tik-tak, tik-tak —
Mergužėlės kambarėlyj;

Tik-tak, tik-tak, 
Aš gražiam kambarėlyj.

Tik-tak, tik-tak, 
.......tik-tak.

*
(Vaikino balsu)

Tiku-taku, tiku-taku, 
Linksma diena, draugai, drau-

[ges,

Aš jums linkiu daugel laimės;
Ypač, vyrams, nes mat jųjų 

Kambariuose aš “tikuoju”.
Tiku-taku, tiku-taku, 

Tiksiu dieną, taksiu naktį; 
Matau;autus, diržo sagtį.

Tiku-taku, tiku-taku, 
Jau išaušo skaisti diena, 
Dar lai mięg’ adyną Vieną.

Tiku-taku, tiku-taku, 
Betgi kaip jis balsiai knarkia, 
Naktį jis praleido smarkią!
(Garsiau)

Tiku-taku, tiku-taku, 
Vis-tiek aš prikelsiu vyrą,

Tiku-taku, tiku-taku, 
Nes toks mano darbas yra.
(Labai Garsiai)į

Tiku-Taku, TIKU-TAKU,
(Skamba)
BRRrrr—jhu šokt iš lovos lai- 

[kas!
TIKU-TAKU, Tiku-taku, 

Kelkis, nebūk mažas vaikas.
Tiku-taku, tiku-taĮcu, 
...... ..i.tiku-taku.

(Storu vyrišku balsu)
Ding-dang, ding-dang, ding-

[dang,

Laikrodis aš visiems geras. 
Už mane net karštai deras’ 
Žmonės krautuvėn atvykę, — 
Bet išeina man’ nepalikę!

Ding-dang, ding-dang, ding- 
[dang, 

Mano veidas gražus, baltas, 
Dailiai medimi apkaltas;

Ding-dang, ding-dang, 
Mano balsas visiems tinka, 
Ir jaunam ir tam kur plinka.

Ding-dang, ding-dang, 
Kiek aš žinau pasakėlių; 
Kiek pons turi mergų žėlių- 

Ding dang, ding-dang, 
Ką meili dukrelė daro, —

Ding-dang, ding, dang, — 
Kai broliuką gult’ nuvaro.

Ding-dang, Ding-Dang, DING- 
DANG,
Nieko nesakau aš niekam, 

Ding-dang, ding-dang, 
Tai visi draugais paliekam.

Ding dang, ding-dang, 
........ Dingdang.

(Vaikino balsu)
Tiku-taku, tiku-taku.

(Panelės balsu)
Tik-tak, tik-tak, tik-tak......

— F. H. Sadauskaitė.

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ |
| VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS |

| FRANK MICKAS |
Siutai siuvami pagal orderį. Darbas atliekamas gerai.

| <146 Archer Avė. Tel. Lafayette 9832 »
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toviai gyventi, nenuklysti ke
liais, kurie jas vestų į aukščiau 
minėtas nelaimes ar nemalonu
mus. Supratusios darbo naudą, 
supratusios pareigą ir savigar
bą, jos kitaip į gyvenimą žiū
rės ir kitaip juo pasitenkins. 
Reikia atminti, kad visa tai jau
natvėj pasiruošti bus visai len
gva, kas vėlesniam amžiuj bus 
sunku, o dažniausiai, ir visai 
neįmanoma, nes atsiras naujų 
pareigų ir darbų, kuriems jau 
turės būti pasiruošusios.

Lavinimasis kiekvienai mote
riai suteikia savistovumą, o sa
vistovumas suteikia pasitenki
nimą.

Lietuvaitės, reikia pripažinti, 
yra labai gabios. Tik nelaime, 
kad jos, baigusios aukštesniąją 
mokyklą, o kitos 1 pasitenkinu
sios pradžios mokykla, tuoj no
ri būti savistovios ir jau pra
deda dirbti, nei tam darbui, nei 
gyvenimui dar nepasiruošusios.

na bus laiminga, jei ji bus ste- 
nografė, mašinistė, dirbs rašti
nėje. O jei ji turės gabumą bū
ti gera siuvėja, skrybėlių ga
mintoja ar kitokiu amatu ver
sis, nei tėvams, nei jai pačiai 
nebus rūpesčio dėl ateities, jei 
ji tuos darbus gerai atliks. Ir 
labai klysta, pakartoju, many
damos, kad tik raštinės, neva 
“švarus” darbas dukras pada
rys laimingas. Ne, tos bus lai
mingos, kurios bus pastovios, 
tos bus laimingos, kurios dirbs 
tą ką jos mėgsta, kam turi ga
bumą, ką tikrai gerai gali at
likti. Ypatingai svarbu, kad tu
rėtų palinkimą, ypatingai šiam 
biznio krašte, savo amatą ar 
gabumus pritaikyti bizniui, ku
ris duos progą būti savisto
vioms. Savistovi moteris ar 
mergina visada bus užimta, ne
turės laiko galvoti apie ligas. 
Savistovi moteris bus užtikrin
ta rytojum, nes jis bus mato-

inas, gražus. Nesavistovi —< bi
jos savo šešėlio, darysis nervin
ga, pradės nesveikuoti, ir ligos 
tada pačios prašyte prašysis. 
Tokios nebus laimingos, ne tik 
sau, bet taps rūpesčiu savo šei
mai, našta tėvams, o savo šei
mas auklėti visai nesugebės, nes 
kaipgi gali kitą auklėti pats sa
vęs nemokąs susitvarkyti!...

Užsibrėžkim tą molto šven
tėms. Tebūnie jis Naujų Metų 
rezoliucija. Ir to nuoširdžiai 
linkiu švenčių proga.

Našlaičių 
Kalėdos

atėjo

Kalėdinės Mintys
Rašo Marijona Dailydaitė

Sveikinu “Naujienų” skaity
tojas ir tamstų šeimynas, linkė
dama linksmų Kalėdų.

Kalėdų šventės turi turiningą 
reikšmę ir grąžina daug prisi
minimų tiems, kurie yra atvy
kę iš Lietuvos, kur pirmą die
ną Kalėdos, kurios švenčiamos 
kaipo šventė,, o antrą ir trečią 
dieną šu draugais ir giminė-

viniai tobulina musų širdis. 
Įžengusios į 1939 metus suža
dinkime idėjas ir pasaulio vi
suomeniškas užduotis, nes per 
ypatiškas pažintis, apsiskaity
mus, dalyvavimus mes tą pa
žangą padarysime.
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Širdingi Linkėjimai Sulaukus LINKSMŲ KALĖDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams, Draugams.
ir Pažyslamiems

mis.

| LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ Ž 
I METŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS |1 LINKI I

štai, linksmos Kalėdos 
visų laukigngi; didelė švente. Vi
si džiaugiasi sulaukę šitų šven
čių, ypač vaikučiai, nes jie gau
na iš tėvelių ir kitų vyresnių
jų visokių dovanėlių.

O labiausia juos apdovanoja 
tėveliai, o įteikdami dovanėles 
savo vaikučiams juos išglosto 
išbučiuoja. Ir taip linksminasi 
— džiaugiasi vaikučiai su tė
veliais kartu per šventas Kalė
das.

Ten takeliu link kapinyno 
eina našlaitėlis. Eina prie tėve
lių kapo, šaltis ir vėjas degina 
jo veidelį ir drasko 
bet eina, skuba, bėga, 
kas, pamatęs motinos 
jam skirtą dovanėlę.

Jis bėga skubinasi prie kapo 
prie to paminklo kur ilsis jo 
brangus tėveliai, ir apkabinęs

plaukus, 
lyg vai- 
rankose

EAGLE RESTAURANT 
į 1745 So. Halsted St.

Petev Wegis, Savininkas
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H. TEN BRUIN & SONS
3818-24 Armitage Avė., Chicago, III.

TEN BRUINS GAMINA ŠVARIĄ, TIKRĄ MUšTARDĄ 
nuo 1882 m.

PAMĖGINKIT ŠIUOS PRODUKTUS
TEN BRUIN HOLLAND STYLE MUŠTARDOS— 
FRENCH STYLE MUŠTARDOS—KftfiNŲ MUŠ

TARDOS—GATAVOS MUŠTARDOS
Visi išdirbiniai tobuli švarumo, kokybės, išvaizdos 

nepalyginamo gerumo atžvilgiu
Tėmykit ženklą “TEN BRUIN” švarumo simbolį
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liai jį apleido, kad jo niekas 
nepaguodžia ir kad gražios do
vanėlės jam niekas nepirko. Ir 
verkia, prašo našlaitėlis, kad 
tėveliai vėl grįžtų ir daugiau jo 
neapleistų.

Bet jam niekas neatsako tik 
medžių šlamesys lyg šnibžda, 
“Kas atėjo čia amžinai, tas ne-! 
grįš į gyvųjų eiles”.

Ir žiaurus šaltas vėjas glosto 
jo veidą ir švelnius plaukus, ir 
bučiuoja — žnybia šaltis jo 
liūdną ir išverktą veidą ir aku
tes.

Ir taip našlaitis grįžta, grįžta 
vėlai vakare, kur niekas jo ne
laukia, neišbučiuoja sugrįžusio, 
tik aštrus svetimųjų žodžiai dar 
daugiau jo širdelę užgauna.

Ir žiūrėdamas našlaitis į be
silinksminančius ir apdovano
tus įvairioms dovanėlėms vai
kučius tyliai atsidusta.

Daug yra našlaičių, kurie liū
di be tėvelių, kuriems Kalėdos 
liūdnos. Mes sušvelninkįm jų 
liūdesį bukim malonus ir «n f ei
kim, nors mąžutę dovanėlę. 
Jiems nebus taip liūdna. Atsi
minkim našlaičius 
ledas.

Kristų užvardino tą šventę “Sa- 
tufndlia^? .Tas reiškia trum
piausią '•Kietų dieną. Žmones iš 
džiaugsimo, kad saulė vėl “grįž
ta” kėlė Ipuotas ir dalino dova
nas, net dr savo vergams leido 
linksmintis.

SendVeŠ skandinavai ir teu
tonai rėdė eglaites su žibučiais. 
Jie manė^ kad saulė kyla aukš
tyn į padanges kaip žydantis. 
uiedis.Žibučiai ant eglaitės reiš
kė žaibavimą, o auksiniai 
obuoliai ir riešutai ženklino, 
saulę, mėnulį, žvaigždes. Maži 
žvėriukai reiškė aukas dievai
čiams už jų gerą.

Šiaurės barbarai Kalėdų me
tu sukurdavo ugnį ir aukauda
vo žmonių ir gyvulių gyvybes 
sayi dievaičiams.

1G59 metais puritanai Massa- 
chusctts valstijoj uždraudė vi
siems švęsti Kalėdas, nes jie 
manė, kad tos linksmybės yva 
ne krikščioniškos, žmonės bu
vo baudžiami, jeigu pastebėda
vo, kad jie nedirba Kalčdoins 
atėjus.

Šiandien visi miestai ir mies- r 
| toliai išrėdyti, išpuošti. Eglaites 
spindi įvairiaspalvėmis elekt
ros lemputėmis. Visur linksma, 
malonu.

Prezidentas Rooseveltas ne
seniai sakė: “Mes Suvienytose 
Valstijose esame neapsakomai 
turtingi kultūroj, nes mes se- 
mūjn iš praeities žmonių, ' ku
rie yra čia atvykę iš visų pa
saulio kraštų. Mes jųnkdami, 
tuos elementus į savo tautišką 
sąmonę, laikykimės jų dailę ir. 
tvirtumą originalioj formoj, 
kad tie kultūros ir tradicijų 
ploni įr gražus siūleliai visuo
met butų aiškus, malonus ir 
mus visuomet jungtų į viene-

Gruodžio 8 šių metų Lima 
mieste, Peru valstybėj, Pietinėj 
Amerikoj prasidėjo konferencL 
ja, kurioje dalyvauja apie dvi
dešimts lotynų (Pietų) Ameri
kos šalių, prie jų ir Suvieny
tos Valstįjos atstovai. Sesijos, 
turbut, tęsis iki Kalėdų. Ta 
konferencija yra svarbu kiek
vienam žmogui sekti. Todėl 
mes linkime mųsų atstovams 
pasiekti draugišką susipratimą 
su kitomis. Jautomis ir linkini, 
kati ta konferencija užsibaig
tų sandaringai.
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per šias Ką-
Klujune

Todėl, moterys, baigdamos 
1938 metus, suvienykime širdis; 
ir protavimą su moterimis ki
tų tautų, kitose Šalyse, ir te
gul visi geri idealiu ir pageida-
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AVINVEDYS
(Iš ŽEMAITĖS Raštų IV tomo)

ŽEMAITĖ

Vasaros metas jau rudeniop, nes po rugpiučio, bet 
diena labai kaitri, be kokio vėjo, be atgajaus, be kokio 
debesėlio. Gryniausias dangus žydruoja; pačioje viršū
nėje įkaitusi saulelė šviečia; lygu geležimis, įkaitintomis 
iki raudonumo, savo spinduliais surėmusi žemę spragina.

Tokią kaitrią dieną keliais šunkeliais nuo sodžiaus 
iki sodžiaus, nuo dvarelio iki dvarelio važiuoja vežimas 
gan aukštai iškrautas Įvairių maistgalių ir šieno, dobilų 
pluokštų. Paskui vežimą eina avelių būrelis, daugiausia 
raguotų avinų. Vienam po kaklu parištas skambaliukas, 
tai, tur būt, vadas, ųes prie pat ratų galo pirmasis, bet 
nepririštas eina. Paskui jį kiti visi į būrelį susiglaudę, 
nė vienas nesiligdamas, koja i koją žengia. Ratų gale sė
di juodas apdulkėjęs ponas ne ponas, kunigas ne kuni
gas. Iš juodų rūbų — butų ponas, iš kryžiaus, kabančio 
ant krutinės — butų kunigas. Bet nei tas nei tas.

Buvo tai’stačiai tik Bernardinų vienuolyno brolelis 
avinvedys, senas, plika galva, prie ausų tik žilos člupros 
pluokštai, raudono veido, gan storo pilvo.

Vežėjas taip pat žilais uostais, į kuprą sulinkęs se
nis.

Ponui ir vežėjui, matyti, nusibodo kelionė: pirmas 
pasikreipęs ant sėdynes snaudžia; vežėjas — čia pypkę 
krapšto, čia su arkliais barasi:

—Širmoji! Na na! Klius tau botagu! Bėruk! Pilvo 
nepaneši, prisisprogai Karpiškių avižų ... na!

Vežimas gan sunkus. Arkliai iš sunkumo ar iš pa-

tos šaukia namiškius valgyti. Vieni įeina pro šalines du
ris, kiti, jau išeina išraudonavę, matyt, po pietų. Bet nė 
vienai nė skersas į pakeleivius: tur būt, pripratę prie 
tokių svečių, savo tik reikalais kiekvienas užsiėmęs.

Pakeleiviai išlipo iš vežimo. Vežėjas arklius glosto, 
i šulinį dairosi. Avinai vežimo pavėsyje į krūvelę sugu
lė.

—Įšalkoių ir ištroškom visi, tarė vežėjas: — ka
me čia reikia kibiras gauti bent atsigerti, pasigirdyti...

Avinvedys dairosi, kur čia įeiti. Vienos ir kitos du
rys, prieangis, vį&ų£ žmoni rj; tarnai laksto, mergos indus 
nešioja... Pamatė, kad; pro vienas duris išneša mėsos du
benis, į kitas įneša. Avinvedys slenka pamažu į tas dur s, 
kur va1 gymus įneša: sykiu su tarnu ir įėjo į kambarį ir... 
net išsižiojo.

Kambarys didžiausias, per vidurį ilgiausias stalas, 
apsėstas aplinkui drukčiausių kunigų. Stalas apkrautas 
įvairiausių valgių, garuojančios mėsos dubenų; stiklinė 
se alus putoja; buteliai stikleliais apstatyti... Viskas fcsip, 
gardžiai kvepia, net musų pakeleivio seilės tysta.

Atsistojęs netol dųrų^ žemai nusilenkęs, Dievo vąrdu 
pagarbino, bet niekas jam neatsakė ir jo nepastebėjo, Vi
si t k valgo, juokauja, lėkštėmis, peiliais barškina žvan
gina.

Avinvedys antrą ir trečią sykį nusilenkė. Pagaliau 
drukčiaus.hs stalo gale kunigas, mą.tyt, vyresnysis, tei
kės svečią paklausti:

—Iš kur tave Dievas neša... Kas tu toks?
Avinvedys prasidžiugęs ėmė nužemintai pasakotis, 

iš kokio neturtingo vienuolyno, kokios dievobaimingos 
brolijos siųstas į žmones maldaaukas rinkti. Iš;:asak?jęs 
viską, nutilo, — vėl jo niekas nebešnekina. O čia tiek 
Dievo dovanos, taip gardžiai kvepia, valgyt nori.

Patylėjęs valandėlę, pradrįsęs, nusilenkęs žemai, vėl 
prabilo:

—Šviesiausias kunige, prašau dovanoti man, nuže
mintam tarnui, mano paklausimą... Matau čia iškilmin
gą vienuolyną; matau daug šventųjų kunigų, prakilnių, 
šlovingų vyrų; matau turtus, gėrybes, Dievo dovanas, — 
norėčiau žinoti., kokiam vienuolynui Dievas suteikia sa
vo palaiminimą, kuo vardu jūsų šventą brolija, kad na
mie, sugrįžęs, savo pavargėliams galėčiau jūsų iškilmę 
apsakyti.

—Mes esame jėzuitų brolija, — iškilmingai tarė vy
resnysis. — Musų vardas reiškia, jog esame Pono Jėzaus 
draugai...

Vėl patylėjęs, avinvedys tarė:
—Ponas Jėzus, gyvendamas tarp žmonių, turėjo du 

sykius po du draugus: norėčiau žinoti, iš katrų jūsų bro
lija kilo?

—Kaip tai du sykius po du? — šokosi vyresnysis:— 
nesuprantu, aiškiau kalbėk.

—Mažesnės išminties, nei šviesiausias kunigas, kiek
vienas žino, jog Ponas Jėzus savo amžiaus pradžioje ir 
gale turėjo po du draugus: aiškiai žinome, prie gimimo 
turėjo jautį ir asilą, kurie tuoj gimusi vaikelį savo kvė
pavimu šildė, o prie mirimo, turėjo du latrus, sykiu ant 
kryžiaus kybančius... Taigi norėčiau žinoti, iš katrų 
draugų jūsų brolija iškilo? *

Vyresnysis, nebeturėdamas ką besakyti:
—Prašom sėstis valgyti, — į avinvedį tarė.
Tas įsivertęs į lėkštę mėsos savo galvai lygią porci

ją, valgydamas susibičiuliavo su Pono Jėzaus draugais. 
1913 m.

Žemaitės kapas Mariampolėj. Jį prižiūri adv. A. Bulota 
ir jo žmona.

Šį paveikslą nutraukė ir Moterų Skyriui pridavė p. Della 
Kuraitięne, kuri šią vasarą ten lankėsi.

Chmtmaa
KALĖDŲ EGLAITĖS

(Iš ŽEMAITĖS Raštų IV tomo)
... “Miesto rūmai, murai didžiausi, gatvės plačios, 

triukšmingos, nejauku mums, nejauku!

Svarbesnės
Žemaitės į 
Gyvenimo Datos

1845 m. gegužės 31 dieną gį* 
mė Bukantiškės dvarelyje# 
Plungės valsčiuje. Tėvai: Anta^ 
nas Beniuševičia ir Julijona 
Scicpurailč.

1865 m. rugsėjo 20 d. įtekė
jo už Lauryno Žymanto; su
tuoktuvės buvo Plungėje.

1866 m. balandžio 23 d. pra
dėjo savarankišką gyvenimą, 
ūkininkaudami jos tėvo ūkyje, 
o paskiau — nuomodami įvai
riose vietose ukius.

1884 m. persikraustė gyventa 
| Ušnėnų kaimą, Užvenčio pa
rapijoje.

1894 m. parašė pirmą sayo 
kurinį “Rudens Vakarą” (iš 
pradžių pavadintą “Piršly bp- 
mis”).

1898 m. sausio 6 d. susipaži
no su rašytoja G. Petkevičaite- 
Bite.

1913 m. apsigyveno adv. An
driaus Bulotos šeimoje.

1915 m» gegužės mėn. sėdė
jo dvi savaites Vilniuje tvirto
vės kalėjime už vieną straipsnį 
“Lietuvos Žiniose’’ (kaip atsa
komoji redaktorė).

1916 m. vasario mėn. išva
žiavo į Ameriką rinkti aukų 
nukentėjusiems dėl karo šelpti.

H Kalėdų Sveikinimai visiems » 
musų kostumeriams! »

1921 m. gruodžio 7 d. mirė 
Marijampolėje, kur pas Bulotus 
gyveno tų pačių metų pavasarį 
grįžusi iš Amerikos.
(Iš J. Bilėno knyg. “žemaitė”)

FOR FIRST CLASS BEAUTY
WORK VISIT

pratimo žengine tik velkasi. Kelias įsisuko į mišką. Ave
lės, ieškodamos atgajaus, ėmė pakelės žoles pešioti, iš 
būrelio sklaidytis, po truputį liktis.

Vežėjas pasergėjęs, atsisukęs —Bas, bas, bas! — bal
siai sušaukė. Vado skambaliukas sužvengė jo —> avinai 
vėl prie vežimo susiglaudė.

Važiavo, važiavo ilgą valandą mišku. Vežėjas, ark
lius ir avinus dabodamas, ėmė nekantrauti. Pasidairęs, 
atsisukęs kalbino poną:

—Poniuk! Ei, poniuk! žiūrėk, kur čia mes važiuoja
me? Aš nebeatsižįstu...

Avindvedys, pasirąžęs ratų gale, pratrynęs akis, pa
sidairęs į šalis, tarė.

—Tik kur nors išvažiuosim ... vieškelis kastinis, tur 
būt, kur į didesnį miestelį ar kokį dvarą mus išveš...

Na ir neapsiriko. Pavažiavus kokį galą, ėmė miškas 
retėti, pasirodė mažos trobelės, o už tų didžiausi laukai; 
būriai darbininkų mirguliuoja, o dar toliau — balti tro
besių murai, raudoni stogai, aukštas bažnyčios bokštas, 
kaminai; langai žiba prieš saulę, tik žiba.

—Ar aš nesakiau, kad gerai išvažiuosim... — tarė 
avinvedys, taisydamos ant sėdynės.

Laukuose bandos būriai ėdinėja, piemenims butų 
pramoga avinai, einą paskui vežimą, paerzinti, bet pa
sergėję ant pono krutinės kryžių, kepures tik nusimauna.

Vežėjas atsisukęs —Bas, bas, ,bas! — avinus sušau
kia, ir vėl toliau keliu slenka*

Privažiavo ąrtl mut’ų. Avinvedys apsidairė.
—čia, matyti, koks vienuolynas didžiausią^, —? tarė. 

—Labai gerai pataikėm: kaip tik- pietų... valgyti, noras 
ima... čia mus vaišins ir pavaišins... suk j padyąrę.

Paragintas vežėjas rėžė, arkliams po kartą ir įbildėjo 
pro vartus. Kiemas didžiausias, medžiais apsodintas ir 
aplinkui trobesiais apmūrytas. Vištų, gaidžių, kalakutų 
būriai lesinėja, pešasi. Pevėsiuose didžiausi ųepenėti šų- 
nes voliojasi. Bet ar iš šilimos ar tą tinginio a nė vaųit 
pakeleivius. Kiemo kerčioje šulinio ratas girgžda. Žmo
nių pilna visur — vyrų ir moterų; visi užsiėmę teksto, 
vienas kitą šaukia vardais, šen ir ten siuntinėja. Moters 
naščiais neša, matyt, darbininkams į laukus pietus; ki-

Pavėlavo-- pačios negavo

Didžiausiuose apšviestuose krautuvių languose eg
laitės-ir eglaitės išstatytos, švituliais, bruzguliais, saldu
mynais parėdytos, papuoštos.

Kalėdų eglaitės!
Čionykščiams žmonėms, saviškiams vaikams siūlo

mos, perkamos. Jos ne musų ir ne mums! Tenai, tenai, 
musų Lietuvoje, iš kur mus išvijo, atplėšė audra, atsky
rė, tenai paliko musų girelės, pušynai, eglynai, beržynai, 
kalnai, miškeliai, kuriuos mes auginome, tausojome, ša
kelių nulaužti bijojome. Ten auga, šakoja, žaliuoja... To
kios mes ilgimės, tokios, savosios Kalėdų eglaitės trokš
tame!
1916 m.

American Beauty Į
Shoppe |

Clara J. Paskewicz, Prbp. g

1652 W. 47th Street »
Tel. Boulevard 1463

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

(Iš ŽEMAITĖS Raštų IV lomų)
Kitą sykį susirinkę kunigai 

pasikėlė puotą: gėrė, uliavojo ir 
savo reikalus svarstė. Besvars
tant, bedisk.usųpjaiit, nutarta, 
jog kiekvienaųi pačios reikia.

Kunigai, gerai žino, jog visuo
met Dievai paskiria, pačią. To
dėl nutartą eiti pas Dievą ir iš
dėstyti savo, reikalą.

Bylą vokiečių bąmbizas, ank
sti atsikėlęs, kavos tik išgėręs, 
apsitaisęs lengvai, šyąriai, laz
delę pasiėmęs, nudilę pas Die
vą.

—Ko gi tu, sunąu, Reikalau
ji?-—klausia Dievas,—Taip auk
šti pašokęs, tokį gaJą atkeliavęs, 
ką pasakysi?

Tik skrybėlę nulėmęs, nusi
lenkęs lųandagiąi, ėmė savo, rei
kalą dėstyti,

—Tajp ir ląip, Dievuli,—sa
ko:—ųiaųbųtinai reikia pačios, 
nebegaliu ilgiau laukti: meldžiu 
paskirti man pačią.

—Ar tik tiek?- nusišypsojo, 
pievas. —Na, to labo tiek ir 
tiek... Daug yra prašančių sau 
vyro... Imkis, kiek tik tau rei
kia... Vienai numirus, imkis ki
tą ir dar prireikus kitą.

Šokinėdamas, džiaugdamos 
gerą bizpį ptulgręs, vokietis grį
žo, lįąmo.

Popas (rusų, stačiatikių ku
nigas) truputį pasnigo. Pašokęs 
nebeturi laiko nė bizą susipįnr 
Ii. Degtinės lik stiklelį pasidrą

sinti išmaukęs, duonos plutelę 
su druska užkandęs, švarką už
simetęs, palaida čiupra, ranko
vėmis pasiplasnodamas, skubiai 
lekia. Pamalęs Dievą, iš tolo 
šaukia:

—Gospodi, Gospodi, pomylui, 
(rusų maldos žodžiui. Viešpatie, 
Viešpatie, pasigailėk.) duok 
man pačią: ląbai man reikalin
ga. Pažaluista, (prašau) tuojau 
duok.

-—Batiuška (teveli) tu mano, 
—sako Dievas: - dųočigu, aš 
tau, nesigailėčiau... bet nęsep'ai 
atidaviau bambizui daug, tau 
tik vicųa beliko: imkis nors tą 
vieną. Bet tąi numirus, kilos 
nebeyalia tau imti... Gerbiama
sis batiuška, kentėk sų viena 
pačia: nerugok pavėlavęs.

—Čiort poberi (teimic vel
niai)—keikia popas išėjęs, — 
lik vieną teišslenėjo... O lai nu
mirus, ir nebėra... Grįžęs namo, 
popas, iš apmaudo gere, gėrė, 
kol visiškai apsigėrę.

Musų kunigas, nors anksti 
pašoko, bet kol apsitaisė, kol 
šeiųiininkė pusrytį išvirė, ko) 
dargi bevąlgydaipąs su ja susi
barė, paskui kol susitaikė, kol 
atsisveikino, jau vėlus laikas 
priėjo. Iškeliavo pįktą^, skubą 
jaukia prieš veją, dąjrgi į kalną, 
jupos jjo kojų pinasi: sunkiu 
jĖįnay pūškuoja, virs ajne šeimi
ninkę mąųydąmas;

(Tęsinys ant 84o pusi.)

I . . II Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų i, šį
| Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumenams g.
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MANO LĖLĖS
Rašo Dr. J. Baltrušaitienė

FTada nebuvo tokių lėlių kokių 
* šiandien yra. Gražiausios ku
rias matydavau krautuvių lan
guose buvo lietinės. Jų veidai 
buvo vaško, ant galvos pakuli
nės kasos. Kūnas buvo iš šiau
dais prikimšto audeklo su ran-

gabalais. Kitos buvo porcelėno

dažytomis galvomis.
Kitos buvo medinės su me

dinėm galvom ir surakintos 
medinėmis vinimis, kurios greit 
išsilamalodavo, išpuldavo ir lė
lė likdavo raiša. Tokios lėlės 
nebuvo įmanomas turtas, tad 
prisiskonėjimui jų gražumui,

rišdavo u nuplėštu krašteliu ko
kio turėjau audinio, ir galus il
gus palikdavau, kad atvaizduo
tų rankeles. Padraikas galus 
prikimšus truputį bent kuo su- 
rišdavau ir, štai, — liemuo.

Perlenktą skarmalą aprišda- 
vau ant liemens ir jau sijonas 
manosios lėles.

Tuomet buvo madinga mote
rims nešioti skepetas, tad į- 
kampiai sulenkus skudurą arba 
šnipždoką gražiai apsupdavau 
apie kaklą, susmeigdavau su 
spilkute ir jau lėlė, kokios už 
jokį pinigą nenupirksi. Su ja 
guliau ir kėliau, su ja visokius 
pasitarimus dariau, abi liudyda
vome, ir linksminomės, už ją 
nebuvo jokios bėdos — ji nesu- 
sikiile, — jokia nelaimė ją ne
palietė. Tokia lėlė galėjo būti 
ar maža arba didelė.

Vėliau, išbandžiau mažytes 
medines lėles dirbti iš drabuži
nių smaigučių (clothes pins).

V. Byanskienė
PIRMOJI MEILe

Atsimeni tą naktį, mano mielas, 
Kai tamsumoje žvaigždės žaidė.
Kai glaudėsi, virpėjo gė'.ės
Ir lapuose klevų malonios spalvos sklaidės £
Atodūsiai pabiro ir nuskendo
Viršūnėj vienišos kalvos,—
Ir, mėnesienai liejantis palengva,
O, mylimas, atsimeni, dar juos?
Tu nuėjai — migloj ištirpo siluetas, 
Ir *aš, palengva nusileisdama taku, 
Jaučiu lyg ašaras krutinėję' palietas,— 
Nejaugi, mylimas, atsimeni tai tu?
Ir pabučiavimas ir žodžiai nesakyti
Ir jazminų alsavimas aitrus, 
Danguj žvaigždžių daugybė išbarstyta,— 
Ąr dar atsimeni juos, mylimas, visus?

Trumpi Įsakymai kaipKa- 
ledų Dieduku Pasinaudoti

Suzana Viliutė

apeidavau visų krautuvių deko
ruotus langus ant Grand St., 
Bowery ir 1.1.

Kaip neįmanoma buvo turėti 
tokias lėles, taip buvo neįma
noma būti ir be savos lėles. Juk 
lėlė tai svarbiausias turtas, nuo
savybė jaunos mergaitės.

Mano lėlės tai buvo mano pa- Aš jų aprūdydavau visas šei- 
čios padaras, turbūt jos progre- inas — visokiais aprėdais — 
savo savo išvaizda su mano bet širdingoji meilė glūdėjo su 
metų augimu. O aš jų atsime- pirmomsioms.
nu desėtkus.

Būdavo paėmusi
Galop, mano teta Uršulė vie- 

skudurą į ną Kūčios vakarą mane nusi- 
ą gųmulįįvedė į krautuvę ant Grand 

popieros arba skudurų gražiai Street ir nupirko man didelę 
surišdavau, kad atitiktų galvai gražią lėlę su vaškiniu veidu ir 

• 1 • . ... - ... J________________________ J,.

• Amerikoj tiktai du vyrai at-ibar turi kuomi pasigirti drau- 
siekė pilną pagarbą ir jaunų ir gani s, pasidžiaugti; tenka susi- 
senų-—šv. Valentinas ir šv. Ni- tikti su moksleiviais vaikų drau- 

dau- gaiš, ir vėl užsiganedinimas 
turi, * garbė; net kaip kurie gauna 

pinigiško atmokėjimo už jų 
troškimą ir pastangas.

O tie vaikai, ko trokšta? Ką 
prašo ?

Simus prašo lengvo darbo ir 
daug pinigų, kad galėtų vestis 
ir rimtą gyvenimą pradėti. Ka
lėdų diedukas, apsirūpinęs su 
jo kojinėm, aiškina, kad per-

kolas, o pastarasis žymiai 
giau entuziastų pasekėjų 
negu pirmasis.

Senovės pasakose rasit didį

užnėrusi iš Batukų knypkius

Suodžiais arba dažų, (jei bu
vo) užbraukdavau lupas ir uo
si ir, štai, — veideliai mano le-

vanai.
Jokia karalienė nesidžiaugė 

savo pirmagimiu, kaip aš tąja 
lėle.

Tai buvo turtas, kurio visay r»lcll9 -------- VLHIVIKU 111UI1U IV | ACH AJCtVVF CCH-ICCO,. T

Galvą apklesdavau po ran-'me gyvenime nesmi prilygusi 
ka esamu skurliuku, kurį ap-'antru kartu. Tokios lėlės pasau- 
-------------------------- 1-------------- 1 lyje niekas kitas neturėjo. Ji 

buvo mano visas džiaugsmas.
Bemylint, besaugojant aš ją 

pagirdydavau saugioj vietoj, 
kad sesulės nepasiektų, nesu- 
muštų; ant kamodės, svečių

K ' . hy Linksmų Kalėdų Visiems &
Musų Draugams ir

S Kostumeriams!
S 9 1LIBERTY TAILOR ;
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FRANK SAKAI Prop.

ai n
w Valom, prosijam,
S Kailinių vai imas 
Sziravimas musų specialybė įį 
« 3212 So. Halsted St. |

ta isom
ir gla-

spindulių kaitroj, aš buvau mo
kykloj. Sugrįžusi namo tuoj e- 
jau savo lėlei pasipasakoti die
nos nuotykius, bet širdele su
stojo plakus, kai pamačiau, kad 
saulės kaitra sutirpino veido 
vašką, ir jau lėlė nebe toji, ku
rią taip karštai mylėjau.* Bet ir 
šiandien esu dėkinga tetai Ur-

' LINKSMŲ KALĖDŲ IR |
; LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS
35(13'4 So. Halsted St. Tel. Yards 3692

CHiCAGO, ILL. I
fe

ir 
ir 
tą

raganų — kuriom bent kiek pa
taikavus galima visko gero pa
saulyje susilaukti.

Bet visame tame stebuklus 
vykinančių esybių būryj randa
si tik tie du vyrukai, o raudon- 
nosis Nikolas iš judviejų yra 
duosnesnis ir, žinoma, daugiau
siai numylėtas. Tik reikia mo-

kų tik nori, bet budasz ir pasi
sekimas to prašymo priklausys 
nuo noro ir aplinkybių.

Labai suvargusių tėvų vaiku
čiai, rašydami šv. Nikolui laiš-1 
kus, prašo daug daugiau negu 
išlikrųjų mano gauti,,... nes jie 
yra patyrę, kad taip su viskuo 
gyvenime yra. Jų sąrašas ilgas 
ir Įdomus. Jame rasit suskaity
tas dovanas dėlei visos šeimy
nos — kojinių visai šeimai, šil
tą apsiaustą tėveliui (kad galė
tų darbo ieškoti), apatinių 
marškinių Marytei, Toneliui, 
Antosei, Juozukui, ilgą eilę žai
slų, “pridėk 
pclsinų, riešutų 
pristatyti mažą 
mamytei nebūtų nuobodu. Vis
ką, ką tik kada nors norėjo, jie 
sudeda į tuos laiškus — ir ga
vę nors koletų daiktelių yra dė-

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems 

Lietuviams!
JS

S, PETRAUSKAS

M 1721 S. Union Avė. Canal 7358

nand jam pritiktų) čiuožti sker-1 gyvenančius. Ypatingai parody- 
sai per ežerą; ir ten ir atgal, iki ti supratimą ir atjautimą tiems, xr \ t *
taip didelis pasidarytų apetitas, kuriems tie metai nebuvo taip 
kad* nieko nelaukus būtinai rci- geradėjingi, kurių Kalėdos bus 
ketų grįžti pas Šarkienę šiltiems 'aptemdintos, rasis tuštumai, 
stipriems pietums. kuriuos niekados nebus galima

Norėčiau dar kartą— šį sykį j užpildyti . . . Nors vieną dieną 
žiemos laiku pamatyti Ežerą į melus užmirštame nemalonu- 
Dcbesuos (Lake of the Clouds), 
kuris Porcupine kalnuose, prie 
Superior Ežero pakrantės, tokį 
didelį įspūdį padarė mums vi
siems pereitą vasarą. Kaip ty

Kaip puikiai jis atmušė saulės 
šviesą ir plaukiojančius debe
sius atgal į erdves.

Ten tai butų ideali vieta dė
lei čiužinėjimo. Ten vejai nu
kirsti apsaugančių kalnų. Ten 
tik ramumas ir gili tyla. Bet 
butų sunku vingiuotais keliais 
nusileisti iki ežero, o dar sun
kiau lipti atgal į kalną ir kitoj 
pusėj nulipti, kad po L) čiuži
nėjimo sugrįžus. Ten iš tikro 
butų puikios žiemos atostogos, 
kad lik proga butų jomis pasi-ijg 
naudoti! jjjg

■' Tai taip mes visi ko nors Jjg 
prašysim, o šv. Nikolas savo jįjį 
burtais taip maloniai aptrauks Įjy 
musų akis, kad manysim, jog*jj§ 
ir visa lai gavom, kų tikrai no-^SS 
rėjom.

mus ir atsimenam daryti tik tą, 
kas gera ir gražu.

Šia Kalėdų proga, aš sveiki
nu “Naujienas” ir ypatingai 
“Moterų Skyrių”, linkėdama, 
kad jos pasekmingai augtų ir 
laimingai sulauktų daug, daug 
Kalėdų švenčių ir eilcsx Naujų 
Metų.
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MUSŲ JAUSMAI

Rašo Ona Schultz
mes jaučiame
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ALDĘRMAN 12-th WARD

kų, kurie turi panašius norus. 
“Buk palenkimas su sunkiu 
darbu ir maža alga ... ir kitą 
metą mane vėl pamatyk.”

Duktė, lengviau gavusi darbą 
negu brolis, nuobodžiauja ir 
prašo dieduko, kad jai pristaty
tų gerą gyvenimo ((raugą. Bet 

1 sunku ir jos prašymą šv. Ni- 
' kolui išpildyti — nes didžiuma 
įvaikinu, kuriuos ji'pažįsta, ne-

Ką 
švenčių sulaukę?

Maži vaikučiai daugiausiai 
susirūpinę Kalėdų Dieduku ir iš 
anksto pradeda pataikauti, ypa
tingai mamytei rr tėveliui, kad 
tik nenusidėt tam visų laukia
mam Diedukui. O Kalėdų rytą 
vaikučiai anksti atsikėlę greitai

SS 
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geras dėdeli ir a- 
ir net prašo

! taip kad jų kompanija greit 
pakrinka. Tėvai jas( išmokė į- 
vertinti idėjas, blaivai į pasau
lį žiūrėti, bet galop priseina jai 
pasilikti tarpe nia^į^ų. kultūros 
ragavusių kandidatų. Ji vargiai 
virš tėvų ekonominio būvio iš
kils, bet toj grupėj jau nieko 
jai nebeliko; tiktai broliui, jei
gu bus darbštus ir neužsikraus

džiaugsmas, kurį visi maži vai-iTJ 
kilčiai pergyvena Kliedų rytą, .'rjj

Suaugusieji, vieni turi minty-' 
je gerai pasisvečiuoti (ir lan-'w 
kiaušiai per daug prisivalgyti) J 
kili rūpinasi, kad gražiausiai 
pasirengti ir dovanomis mainy- 
lis. Tikintieji turi savo ypatin-;W
gus apeigas. t

Bet už vis gražiausias tai 1835 So. Loomis St. Tel. Canal 6012$
atsiminimas pasveikinti drau- 
gus bei pažįstamus, toli ir arti -rra

H*

ii. nvi inciou i -• ii v
broliuką, kad, Per£|nksaĮs^omybės naštų

teteks pilnai pavartoti progą 
kurią tėvai taip . geranoriai 
jiems užtarnavo. Tai ir šie už
augę vaikai daug daugiau pra-

Vitous Dairy Co
NVholesale and Retail

PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS

ir

gauti.
Taip ir eina tie prašymo laiš- 

i keliai. Bus didelis būrys nuo 
I šalčio drebančių žmonelių, ku- 
i rie prašys saulės šilumos ir ma- 
| lonių vėjų. Bet iš jų tik tie, ku
rie buvo “geri” vaikai (ir tau
pė savo pinigus) gaus tą pa
geidavimą, nes jie kas žiemą iš
sikrausto į Floridą arba laivų

Ateiviai tėvai, radę laisvę įsi
tikinimams Amerikoj, progos 
geresnį darbą dirbti, nerašo lai-į 
škų, bet savo širdyse prašo to 
stebuklų dieduko jų vaikams' 
duoti mokslo, geresnių sąlygų * 
gyvenime negu jiems patiems1 
teko dasigauti. Ir taip nuošir-; 
džiai jie tos apšviclos trokšta,| 
kad bežiūrint jų norai išsipildo 
— keltai Kalėdų praslinkus, 
kalbama, kad Petras šį pavasa
rį baigs universitetą, o Julia, 
mokslą baigus, jau du metai 
kaip gerą duoną užsidirba.

Apart džiaugsi! c kad jų dar- 
pį bas gerai privestas prie galo, 
Jgj tėvai džiaugėsi ir tuomi, kad 

jiems vaikai — moksleiviai at
neša kitą pasitenkinimą. Jie da- vau su Lapaičių šeimyna, tai 

---------- ------------------------ ;mumis gamta glostė šame* snin- 
duliais, kvepiančiu ' oru. Kaip 
puiku ten butų dabar žiemos 
laiku, roges iš vilkus iš daržinės, 
pasikinkius porą griedžių (ar
ba ir šarkauskų bubą, jeigu 
briedžiai pasirodytų per sunku 
prisivilioti) ir švilpti per beržų 
miškus, per kalnuotus pušynus, 
kurie taip gražiai svyruoja apie 
Ešerių ežerėlį, prie kurio vasa
ra taip linksmai prabėgo, ant 
kurio buvo taip malonu mėne
sienoj valtelėj irtis! Arba, ro
gėmis lakstyti atsibodus, gali
ma butų užsidėti pažiuožas, ir 
bulių pažaboju^ (jis toks lėtas, 
kad iš tikrųjų vardas Ferdi-
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Linksmu Kalėdų

Laimingų Naujų Metų
šiltus kraštus.

Bet aš, aš prašysiu tik 
svajonėms.

laiko

minkštoj kėdėj, ištiesti kojas, ir 
lėkti atminties bangom per vi
są Wisconsiną iki pat Eagle 
River 1

Pereitą vasarą, kai aš ten bu-

Linkime Visiems
Lietuviams

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

LINKSMŲ KALĖDŲ! LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Leader Laundry Co. of Chicajo, Ine
1633-47 West 43rd Street

2201 W. CERMAK ROADKlausykite musų radio programų kas pirmadienį ir trečiadienį iš stoties 
W. G. E S. 8:45 iki 9 vai ryto iš stoties W. H. F. C. 9:30 valandą vakare.

LEADER IR STOCKHOLM LAUNDRIES. Visi Telefonai Yards 4800 
CICERO IR BERWYN Tel. Enterprise 3200.

Kampais Leavitt Street
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

DR. S. A. BRENZA, Direct.

Phone Yards 4800 METROPOLITAN STATE BANK
♦
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Kalėdų Atvirutės
Rašo Ona Kubiliene

Tur būt mažai kas iš musų, 
kurie perkame Kalėdų atviru
tes, painąstoine kaip jos atsira
dę, ir kas buvo jų iniciatorius 
— kas dėl jų pasišventė, kad 
jas padarius tuom kuo jos yra 
šiandien?

Kalėdų atvirutės dar visai ne
seniai yra siuntinėjamos viens 
kitam kaipo pasveikinimo žen
klas, nors tikrenybėje žmonės 
jautė jų reikalingumų net vi- 
duramžiuje. Bet vidųramžįuje 
Kalėdų atviručių dar nebuvo ir 
žmonės sveikindavos viens kitų 
žodžiu.

Gimtadienio ir “Valantine” 
atvirutės daug pirmiau atsirado 
ir prigijo tarp žmonių negu 
“Christmas Cąrds”.

Garsus rašytojas ^y. Turner 
savo straipsnyje “Kalėdų Atvi
rutės” sako, kad tikra, pilnoj 
dvasioj “Christmas Card” ne
pasirodė Amerikoje net iki 
1863. Pirmas Kalėdų atvirutes 
išleido viešai Goodall kompani
ja. Jas paruošė artistas Sulman 
rankomis, vėliau jos buvo lito
grafuotos ir parduodamps į 
krautuves. Tos pirmosios Kalė
dų atvirutės buvo pusėtinai di
delės, keturkampės ir kiekvie
nam kampe jos turėjo skirtingų 
vaizdelį. Pavyzdžiui, vienam 
kampe šeima linksmai gėrė vy
nų, antrame kampe turtingas 
žmogus duoda kalėdinę dovanų 
neturtuoliui, ir taip toliau. Ir 
net 1861 Goodall kompanija tik 
atspausdino tokių atviručių vos 
vienų tūkstantį, nes nežinojo 
kokias pasekmes tos Kalėdų at
virutės . turės žmonių tarpe. 
Kaip tik greitai tos atvirutės 
buvo padėtos krautuvėse, taip 
gre tai jos buvo išpirktos. Ir po 
kiek metų (modali kompanija

pasitraukė iš atviručių biznio 
su keliais milionais dolerių už
darbio.

Jonathan King, kuris padėjo 
daug laiko tyrinėjimui kaip 
Kalėdų atvirutė atsirado ir įsi
kūnijo į žmonių siela, sako, 
kad daugiausiai pasidarbavo 
dėl Kalėdų atyirųčių artistas 
Sulman ir Sir Henry Cole. Sul
man pirmiausiai paruošdavęs 
“Ųove Cafds” iy iš tų jo jneį- 
lėa atviručių gimė Kalėdų atvi
rutės. Nors pilnai tikrų davi
nių neturime apie Kalėdų at
viručių pradžių, bet vienų daly
kų mes žinome, kad Kalėdas 
be savo spalvotų atviručių ne
būtų tokios įdomios, puikios įr 
jaudinančios, kaip joų yra da
bar.

Nors Kalėdų atvirutės yra la
bai puikus dalykas, bet jos turi 
vartojimo lygsvarų taipgi. Pa
vyzdžiui, yra labai geras daly
kas pasiųsti Kalėdų atvirutę 
savo draugams pažįstamiems ir 
taip toliau. Bet dėl savo bran
gių tėvelių, kurie gyvena toli 
nuo tavęs ir artimų giminių, 
yra daug geriau jiems parašyti 
širdingų pasveikinimo laiškelį. 
Žinoma yra daug lengviau nu
pirkti atvirutę su visais jos pa
puošalais ir tik užrašyti antra
šų ir “viskas tvarkoje”- Bet ne
žiūrint kiek mes esame užimti 
Kalėdų sezone, mes turime ras
ti laiko savo mylimiems.

Nesijaudinkite jei negalite 
Kalėdų dovanų nupirkti, atmin
kite, kad širdingas laiškelis ta
vo tėvelius ir gimines padarys 
daug daugiau laimingais negu 
jiems nupirktas koks nereika
lingas žibutis.

Priežodis sako “ne ką ir kiek 
davei, bet kaip davei”.

Linksmų Kalėdų

Laimingų 
Naujų Metų

Linkime Savo Draugams, Pažįstamiems, 
Kostumeriams ir Visiems Lietuviams

NAMAS

4192 SOUTH ARCHER AVENUE

JU$TIN MACKįEWĮClĮ, Pres 
HELEN ^UCIIINSKAS, Sec. 

ir visi direktoriai "

U1!"1 |JW

STANDARD EEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASS0C1ATION 

ot CHICAGO

Gražina Tulaušk&itė

PAKLYDĘ ŽODŽIAI
širdyje paklydo tavo žodžiai, 
kaip nelauktas pavasaris soduose. 
Ir žemė, kaip daina, 
šį vakarų man rodpsi.

O kada nors ir tie patys žodžiai 
alėjoms per kųygų išsities.
Kas nors paėmęs pavartys nuobodžiai 
Ir neapkęs paties.

Ir rodysis visa tai kvaila
ir neįtikėtina perdėm.
Kad mes gyvenamo tais žodžiais
ir tom pačiom raidėm.

Ir vėl, kai akys, kaip gyvates 
raidėmis šliąužiot ims, — 
pravirksi tu, kad savo širdį 
išdalinai vagims.

- - - - - - - ■ - — - - -- - - , . - - ---- hU. J ■ ■■■ fai.

(Skilių Moterų Skyriaus 
jbeųdradarbėms)

Rašo Stasė G.
Atmenu kaip visai neseniai 

sužibo, pasipuošė Kalėdų Egiui- 
te... Nemanykit! Tai ne s tebūk' 
lai! Kaspinai ‘spalvuoti, ilgos 
pankų darbo juostos driekėsi 
per žalias eglaitės šakas. Jos

žioSj žiba gražiai, papuošalai 
brangus, bet reikšmė tuščia, iš
svajota, nieko gero gyvenime 
nežada, o tik tamsa dvokia ... 
Rietuvės męterys privalom ma
tyt tik tų eglaitę, kurios spin
duliai šviesus kaip dausų mėly
nė, kur žvaigždutės žavingai 
klabiną lietuvės Jautrių širdį, 
kur kaspinai nusidriekę pina

laimes vainikų ir šaukia: “Se
sute, atbusk! Sesute, budėk! 
Jau laikas atėjo”. ~

Nors daugelis žvaigždelių po..’. 
Kalėdų su Egjaiie prigęsta . . . 
bet tai tik laikinai. Savyje jos 
užsidariusios ruošiasi pakilti, 
pakilti taip aukštai, kad nieką-,., 
da nusileist nenorėtų... O tos Ii- j 
ktisios kelrodį daboją; joms nė 
audros, nė pūgos nebaisios, kaž- ti 
kaip jaukiai laikosi ir dar aiš
kiau žiba. Jų skaistumas arti
nantis Kalėdoms toks stiprus, 
kad vėl sutraukia pulkus ma
žesnių žvaigždelių, na, ir prasi
deda puošimas tos žavingos Ka
lėdų Eglaitės. Kiek džiaugsmo, 
kiek laimės, vilties, paskiau se
ka komplimentai ir 1.1. Prade
di manyt, “ten kur vienybe, 
ten ir galybė”.

Ką Moterys Veikia
...... .. Rašo Dr. Sųzana SĮųkįs -» , ■ ■

Moterys vadinamos “gražiojiinm išradimų yra “Allignment 
lytis”, bet ne visur yra lygioji Devicę”, J1 ’ ---
lytis. Daugelyje šalių ir dabar 
yra vergės, apsunkintos, nu
skriaustos ir užmirštos. Bet yra 
šalių, kur moterys yra lygios 
ir galingos. Taip buvo ir praei
tyje ir dabar. Jeigu ne pačios 
buvo valdonais, tai valdė per 
kitus — per savo vyrus ar sū
nūs ir kitus taip vadinamus 
galingus vyrus.

Amerikos šalyje yra moterų 
prakilnių, su daugeliu teisių ir 
privilegijų. Jos užima daug žy
mių urėdų įvairiose profesijo
se ir kituose užsiėmimuose.

Ponas Wilsonas, “Bobson’s 
Raportų” vice-pirmininkas, sa
ko: “Moterys Suvienytose Val
stijose valdo apie 200 bilionų 
dolerių, kontroliuoja apie % 
dalį išdarbinių ir pusę visų se
rų. Moterys savo rankose laiko 
$80,000,000,000 (bilionų) In
surance turto.

Dabar trumpai pažymėsime 
keletą atsižymėjusių moterų. 
Rašytojos dabar yra pasekmin
gos.ir. galiu drąsiai- pasirašyti 
savo pavardę, nereikia vartoti 
vyrišką sjapyvardį, kaip se
niau moters kad darė, pav., 
“George Elliot”, kuri 
ry Evans.

Francuzijoj 
Mabro, 
Francuzų Rašytojų draugijos 
viršininke. Pirmoje eilėje Ame
rikoj yrą Peari Buck, kuri bu
vo apdovanota Nobelio premi
ja šįmet už rašybą.

Ji pirmiau 
prizą už knygą' “The 
Earth” 1932 m. Radio srityj 
randame moteriškes, Katheryn 
Crasens ir antrą Rorothy 
Thompson. Pastaroji gavo auk
so medalį lapkričio 1938. Mes 
visos esam girdėjusios jos gy
vą, aiškų skelbimą žinių ir

labai naudingas in- 
s,trųm,entas> ir rašomoji mašinė-

kurlo, be “carbon” popieros. 
Dar kitas išradimas yra siuya- 
ma mašina be “bobbin” arba 
siūlų spulelio.

Miss Henry pradėjo savo iš
radimus būdama jaunutė, vos 
9 metų amžiaus. Ji taipgi yra 
rašytoja ir artistė-dąįliniiikė.

Moterys kitose profesijose

Dailės srityj randame Gęd- 
rgia O’Keefe. Tai 74 metų mo
teris ir pagarsėjusi dailipinkė. 
Jos darbus išgarsino daugiau
siai Alfred Steinglitz, dailės ži
novas, kuris taip pamėgo jos 
darbus, kad vėliau su dailinin
ke apsivedė.

Prižiūrėtoja Burlington gele
žinkelio yra Mrs. Edith Alden, 
54 melų chicagietė, labai ge
rai susipažinus su geležinkelių 
veikimu. Ji toj srityj dąrbuo-

buvo Ma-

yra
kuri buvo išrinkta

gavo Pullitser
Good

Dabar paminėsime vicr.ą, iš 
dalies nepapFąstų/ amalminkę, 
vadįnamų3 ‘‘‘Cį’yptanalyst” — 
slaptų raštų cifruotoja. To 
amalo ekspertė yra Mrs. Fried- 
man, 45 metų moteriške,, gyve
nanti Wasltfhgtone. Ji yra la
bai naudinga valdžiai, išskaity
mui slaptų pranešimų, raštų, 
elc., J. V. kapo vadovybei ir 
teisingųpip departamentui.

AĮes gerai žinome garsias te
atrų artistes — Helen Hayeą, 
Ethel Barrymore ir daugelį ki
tų; garsias dainininkes — Lily 
Pons, Kirstęn Flagstad ir mu
sų tautietę Anna Kaskas.

yra daugybe ir visų suminėti 
negalima. Mes kiekviena turim 
pasirinkę savo favorites, kaip 
Greta Garbo, Norma Sbearet 
ir kitas.

Ir kitose^ prakįlnįose profesi
jose, medicinos moksle ir jo 
šakose, yra daugybė moterų. 
Yra. daug denlisčįų, vaistinin
kių, chemikių, technikių, slau-

Fihnose yra gabi direktorė 
Dorothy Arzner, kurį pastalė 
šiuęs paveikslus: “Blood and 
Sąpd” są Valęntiųu “Covcred 
Wagon”, “Sarah and Son” 
“Anna” su Auna Sten įr kitus. 

Gabi literate, Mįss Keyęs, 
yra redaktorė “Good Houąe-, 
keeping” žurnalo ir parašė ąpie 
10 'knygų.

Juristė, 52 metų Miss Flo? . y. . . _
aii -v • i ... trys lošia svarbią rolę, retine Allen, is Ohio valstijos, 

yra federale teisėja. ĮVfiss AĮlenl Apie moteris medicinoj šiais 
pirmiau buvo pagelbiiiipkė metąis buvo išleista įdomi 
Ohio valstijos apskričio prOku-1 knyga “Womep ių Medicme'*, 
roro. Vėliau buvo išrinkta'parašyta Dr. Rate Canipbell- 
“Common Plea” teisėja ir iš Meąd. Ji aprašo moterų veiklą 
tos vietos pateko į Ohio valsfi- ■ medicinoj nuo senovės ląįkų> 
jos aukščiausį leismą. Dabąr 3000 prieš Kpistų, iki šių dienų, 
ji užima aukštą, federąies tei-.Tai labai gera knygą, kurią 
sėjos vietą ir pirmininkauja fe- malonu skaityti, 
dėralio šešto rajono . teisine. 
Yra kalbama, kad Miss AlĮen 
gali patekti į J. V. Aukščiausį : 
Teismą, į vietą Willįs Vąn De-r 
vartteriio’ Ir kodėl ne? Ji yra 
skaitoplą yiepą jš geriausių teį- 
sėjų šioj šalyj. I'

Išradėja yra Miss Henry, ku
ri kartais vadinama “Lady 
Edison”. Ji turi užpatentavusi 
52 išradimus. Taip jos žymės-

( daug diatečlų — žinovių mais- 
j to ligoniams ir invalidams. Ir, 
galų, gale, yra nemažai mote- 

Irų gydytojų. Medicinoj inote-

Moterys turi gabumų, turi 
pasišventimų ir mums smagu 
žinoti, kad jos žengia pirmyn 
su progresu. Moterys užimą 
svarbią vietų žmonijos progre
se.

Remkite tuos, kurie
"* fi • m a

bandė apjuosti ją, suteikti dau
giau gyvumo, grožio. Tarytupi 
meilės ir taikos vartai plačiai 
atsidarė, o per Juos lyg žvaigz 
dūlės viena po kitai harmonin 
gai sukibo, kad kuo gražiau pa
puošti savąją Kalėdų Eglaitę. 
Pas jas nebuvo pa vyrio, jos 
dirbo sesučių gerovei ir dirbs. 
Tai Eglaitė, kuriai kiekviena 
.moteris ar mergaitė, su pasini 
džiovimu kiekvieną ketvirtadie
nį sklaido lapus ir kitas savo 
sesutes ragina ja grožėtis.

Gyvenime kartais valandėlės 
būna, J<ad liepia užmiršti viską 
ant žemus... Paliekam ipotįną, 
dukterį, sesutę, paliekam namus 
ir einam basos . . ., per sniego 
kupstynus, per didžiausius kal
nus, pūgas, pasigrožėt tos ža
vingos Kalėdų Eglaitės, išgirst 
ką naujo dabar pasakys. Tos 
Eglaitės, kuri savo žavingais 
Spinduliais neša taiką, meilę 
lietuvei.

Mes netikini į stebuklus, ne 
norim girdėt veidmainių, trokš
tam išgirsti tiktai tyrą, tyriau
sią meilę ir taiką papuoštą tei
sybe, tad cinam ne tiek pasi- 
krožėt, bet stengiamės kartu ir 
padėt papuošti, kad kiekvienais 
metais vis gražiau Eglaitė žibė
tų, daugiau apšvietus spindulių 
leistų į tas moteris, kurios dar 
netUrėjė’* progos ‘ kartu su mu
mis didžiuotis Kalėdų Eglaite.

Mačiau kaip ji glaudės tam* 
soje prie sienos, nuleisdama 
skarą ant liesų pečių. Iš po ska
ros dvi akys, lyg matant vylų, 
įstabiai liepsnojo. Tai buvo a- 
kys . . . , kurios dar nežino 
skausmų. Kažkas suriko: “Už
mušti! Pakarti! Tą ištvirkėlę! 
Gęrj žmonės didžiuojasi Kris
taus giminiu, o ji benkartą ne
šiojasi”. Ištikrųjų koks žiaurus, 
pasaulis pamaniau. Vienus per
daug myli, o kitus negarbingai 
skriaudžia.

Dabar aš vėl ją sutikau. Ste
buklai! Ji visai kita. Prašo, pa
sveikini tas Kalėdų žvaigždutes, 
kurios taip žavingai savo raš
tais puošė Kalėdų Eglaitę. Ji 
mat lietuve ii’ mėgsta skaityt 
Moterų Skyrių. Atsiduso varg-. 
šiukė įr sako: “Oh, jeigu aš ga
lėčiau širdį atverti ir pasakyti 
kiek daug atsiekiau sekdama 
Moterų Skyrių, bučiau begalę 
laiminga. Aš tik dabar išvydau 
tikrą Kąlėdų Eglaitę, kurios 
pirma nemačiau. O kaip skais
čiai ji šviečia kaip širdį gaivi
na, kaip meiliai glaudžia varg
šus po savo galingu sparnu ir 
rodo kelrodį į šviesesnę ateitį.”

Seniai už kalnelio saulutė nu
nėrė, musų žvaigždutes jau vėl 
ruošiasi sužibėt. Jos puoš Kalė-

Sveikiname su Kalėdą Šventėmis

Linkime Laimingų Naujų Metų!

GDYNIA-AMERICA LINE

M. S. BATOBY
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DR. A. YUŠKA
2422 W. Marąuętte Rd. Tel. Grovehill 1595

GEORGE SKOBY
FURRIER TAILOR

2415 W. Marąuette Rd.
Tel. Hemlock 6296 
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MAROZAS BARING CO
C. L. MAROZAS, Prus.

4330-4334 S. California Avė, Lafayette 1515
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Vėl drieksis margi žavingi kas
pinai per žaliuosius lapus Eg
laites, vėl neš apšviętą, taiką 
'lietuvei molerei, motinai ir duk- 
lerei.

Atnienu viską ir .niekad ne- < 
užniįršiu, kįel; džiaugsimo, kiek i 
įąįmęs tą mpinentą jaučiau, iš-jj 
vydųs pirmąją Kalėdų Eglaitę'! 
su užrašu: “Moterų Skyriaus 1 
Ęąlčdįnė laida”. Maniau, gal ’ 
[galėąių užrpiršti, tąi lik menk-j 
niekis, argi tai jų durias?... j 
Bet hę! Tai neužmirština. J.

Taip, nevisus eglaitės yieno- 
Įdos. Nors jos visos labai gra- j

Marshall Sąuare Wet Wash Laundry
NORS IR PUIKIAUSIUS SAVO BALTINIUS DRĄSIAI 
GALITE PASIŲSTI IR VISKAS BUS GERAI IŠSKALBTA

2617-1M1 Cęrmak Rd
Telefonai RQCKWĘLL 9208-9299
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Ir Čia Kalėdos
NAUJIENOS, Chicago', III. Šeštadienis, gruod. 24, 1988

PRAŠAU, AUKLEK Pavėlavo — 
Pačios Negavo

TOS ANGELES miesto di- 
"tižiųjų krautuvių langai iš
puošti Kalėdų dovanoms tinka
momis prekėmis. Viskas z api
berta dirbtinu sniegu. Didelės 
eglės apkabinėtos visokiais ži
bančiais šniūrais ir išmargintos 
žiburėlių — žiburėliais.

Didelės iškabos stambiom 
raidėm praneša žmonėms, kad 
jau tik kelios dienos beliko li
gi Kalėdų, tad skubėkit, pirkit 
viską šventėms, nelaukit pasku
tinio momento. Tad žmonės ir 
skuba, Tbėga, stumdo viens ki
tą. Vaikučiai prakaituodami 
veržiasi, kad pralenkus viens 
kitą, kad arčiau pamatyti Ka
lėdų dėduką, kuris irgi lieja 
prakaitą sunkiam kostiume. 
Matot, oro temperatūra čia jau 
siekia 90 laipsnių šilumos.

Gamta, rodos, tyčiodamosi 
šypsosi, ir viliote vilioja tą pra
kaituojančią sudulkėjusią mies
to minią į laukus, į kalnus, kur 
medžiai žaliuoja, gėlės žydi; 
kur voveraitės lengvai susidrau
gauja su visais vizitoriais; kur 
stirnos galvas gracioziškai iškė- 
lusios, rodos; stebisi, kad žmo
nės jas pasekdami laipioja po 
kalnus. Tokius kalnus, kurių 
viršūnės randasi viršum debe
sų. Ir kada nuo tokio kalno vir
šūnės, žiuri plačion berybėn, 
kur debesys, rodos, po tavo ko
jomis tingiai slankioja ir vis
kas taip ramu, ramu — gam
tos gražumai neišsemiami.

Staiga, pasimato kur tai ne

toli dideli juodų durnų kamuo
liai, tuojau ir raudoni ugnies 
liežuviai siekianti ligi pat dan
gaus mėlynės. Greitai plečiasi 
vis tolyn. Kartais jau, rodos, 
pasieks ir patį miestą. Tai gi
rios gaisras, kurį vienas neat
sargus žmogus sukėlė. O pas
kiau tūkstančiai žmonių turėjo 
kovot su juo kol pergalėjo. Ir 
vėl ramu.

Bet ne — kas tai keista, ne
paprasta, lyg kad du dideli dan
goraižiai susidūrė. Stuktelėjo 
viens į kitą ir viskas aplinkui 
sukrutėjo. Tai žemės drebėji
mas. Mažas, bet jaučiamas. Ro
dos, lyg pasipiktinus kuomi, ji 
norėjus nukrėsti nuo savo kru
tinės ką tokio nemalonaus,

Po tokių atsitikimų, žmogus 
neturi to Kalėdų ūpo, nes nėra 
gamtiškos Kalėdų atmosferos. 
Net ir visi gražių spalvų langų 
ir eglaičių papuošalai, rodos, 
tirpsta nuo karštų saulės spin
dulių.

O visgi žmones stengiasi su
kelti savyje tinkamą sezonui 
nuotaiką. Ir bėga, skuba, vieni 
šen, kiti ten — viskas maišosi, 
verda, kunkuliuoja, o saulė vis 
be pasigailėjimo kaitina jau ir 
taip išdžiuvusią žemę. Oras pil
nas keistos sausumos ir dulkių.

O Kalėdų varpeliai visur 
skamba. Taip tai saulėtos Cali- 
f orui jos žmonės ruošiasi prie 
25 d. gruodžio — Kalėdų...

A. B. N.

Prašau, auklėk tu mano širdį 
Ir budink jos jausmdš. 
Tegu dejonių jos negirdi, 
Nei svietas, nei dangus gilus — 
Tegu ji tveria vien džiaugsmus. 
Džiaugsmus šventus ir ūpą kelia, 
Kur žiba kiek viltis;
Mintis jautrus, ugdytas meile, 
Kas never’ širdį kai ietis, 
Kur matos laimė, ateitis.

Eglės šaka

Bronė Abraškaitė

Kalėdų Reikšmė Moteries
emme

Kalėdos šaltos, Kalėdos bal
tos .. . Kalėdos kokios jos ne
būtų, yra metinė šventė ir turi 
savotišką reikšmę žmogaus gy
venime. Jos kiekvienam su lo
šia

(Tąsa iš
—Palauk tu, ragana, parsive

siu pačiutę: nebėdraskysi tu 
man akių...

Išraudonavęs, apšilęs įpoška- 
vo pas Dievą. Pamatęs Dievas 
ęustebo:
f —Na, tėveli dvasiškasis! Kas 
tave taip gainioja?
1 —Pačios man reikia, Dievu
li, pačios... Gaspadinė neklauso, 
į apmaudą veda... Duok, Dievu
li, man pačią, duok! Labai man 
reikia.

Dievas, išgirdęs prašymą, net 
pankas nuleido.

—Pavėlavai, tėveli, —
—tavo laimei ar nelaimei 
pačias kitiems kunigams 
linau
Senu papratimu verskis, kame 
įmanydamas glauskis... Nebetu
riu tau pačios... Pavėlavai, tė
veli!...

, Išėjo kunigas nosį nuleidęs.
—Po šimts pypkių,—spjaudo

si:—nieko naujo: vėl tik gasr 
padiriė... Gaila ir kelionės... Sa
ko—senu papratimu; bepigu 
pasakyti, bet kas nemėginęs,- 
nieko nežino.
• Pareidamas namo, kunigas 
užsuko į dvarą, kuriame buvo 
jauna ponia, trys panos ir gra
ži tarnaitė.
1911 m.

sako: 
visąs 
išda- 

lau nė vienos nebeliko.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Vi 
Musų Kostumeriams ir Draugams Linki

V P. PIERZYNSKI
siems

S REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC and INSURANCE g 
| 4559 S. Paulina St. Tel. Yards 0145 »

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
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Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

| THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. I
.1. PETRAUSKAS, Sav. |

ti savyje geresnį susitarimą, 
susigyvenimą. Meskime į šalį 
pavydą ir neapykantą. Nustoki- 
kime bereikalingai rtipinęsi ki
tų asmeniniais reikalais. Pali-

svarbią rolę, bet ypač turi kime jų reikalus jiems patiems, 
didesnę reikšmę moters gyveni- Tik gelbėkime jiems nelaimei 

ištikus. Bus mažiau tuomet be
reikalingų kalbų ir iš to kylan
čių, kitiems nėmaįonumų.

Dirbdamos daugiau kultūri
niai, busime labiau nusistatę vi
suomeniniai. Stenkimės parody
ti savo gerą širdį ąrtimui, o 
tuomet1 mes neturėsime draugų 
neapykantos, • busime visų ger
biamos ir atliksime savo mote
rišką rolę. Juk moteris yra 
vaizduojama kaip taikos simbo
lis. Savo švelnumu, jautrumu 
ir maloniu apsiėjimu, nors ir 
žiauriausią būdą galime perga- 

jau, planuoja, kaip geriau sutik-su§Vehiinti ir atvesti į žmo
niškumo kelią.

l^aip elgiantis ar lai šeimoje, 
ar tai su savo draugais, mes 
parodysime tikyą. ąrtimo meilę.

kąsnelį meil9> kuri' yra

me. Taip jaunas, tąip~ senas 
laukia tų metinių švenčių. Lau
kia Kalėdų ir Naujų Metų. Per 
metus žmogus gyvena, darbuo
jasi, rūpinasi įvairiais gyveni
mo reikalais. Daug ką pergyve
na. Ir, štai, ateina galas metų. 
Kiekvienam norisi tie metai už
baigti. gražiai, iškilmingai. Pa
sidžiaugti per tuos metus nu
veiktais darbais.

Kiekvienas rūpinasi geriau 
prisiruošti Kalėdoms, o ypač 
tas rupi moterims. Dar jaunuo
se metuose būdama mergaitė

mintį, bet spėju, kad jis dai 
1938 metais tą žygį įvykdys, 
šiais 1938 melais tą žygį įvyk

3312 So. Halsted Street Chicago, III. |

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams.

VICTOR BAGDONAS
(BRIDGEPORTO MUVERIS)

Tel. Yards 3408
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NARVID’S BAKERY
M. R. NARVIDAS, Sav.

2424 W. 69th Street......Tel. Prospect 5705
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PETRAS ir ONA KACER —
KAČERAUSKAS

KURORTO SAV.
Lake Shore County Rd. Bevery Shores, Ind 

Tel. 2863-2

Ii šventes ir kaip jas įspūdin
giau praleist. Kiekviena motina, 
nors ji butų ir neturtingiausia, 
bet atėjus šventėms stengiasi 
kuo nors geriau pataisyti savo 
šeimai stalą, skanesnį ] 
pateikti šventėms. Taipgi nors 
ir menkiausia dovanele apdova- geriausia kalėdipė dovana. Tą 
noti savo mylimuosius, suteikti 
jiems tą kalėdinį džiaugsmą.

Kiek skubos ir fjpe^gijos iš- 
eikvojama, kiek įvairių galvoji
mų tam prisiruošimui. Daugelis 
moterų, o ypač merginų dienos 
metu užimtos kasdieniniu dar
bu. Po darbo valandų bėga per 
didžiąsias krautuves, renkasi į- 
vairius daiktus, išleidžia savo 
sutaupąs. Kiek čia būna susi
grūdimo, kiek jaudinimosi . * . 
Bet vis tai Kalėdų ruoša.

Prisipirkimas Kalėdoms įvai
rių pirkinių ar pasiruošimas 
skanesnių valgių šventėms, tai 
dar neviskas. Kalėdos yra kaip 
ir taikingumo šventė. Turėtume 
pagalvoti, perkratyti viso meto 
pergyvenimus. Jei buvę kokių 
nesusipratimų, kurių gana daž
nai pasitaiko, pasirįžti to veng
ti ateityje. Padaryti šia proga 
kaip ir naują rezoliuciją, kad 
su savo artimais ateityj sugy
vensime kuo gražiausiai. Atleis
kime kitų padarytas skriaudas.

“Ramybė geros valios žmo
nėms ...” Tai, rodos, yra la
bai senas pasakymas, kuris kar
tojamas šimtmečiais ir dažniau
siai Kalėdų metu. Bet ar ta ra
mybė šiandien randasi nors 
geriausios valios žmonėms? Yra 
šalių, kur šių švenčių laikotar
piu žmonės prieš savo norą vi
sai nekaltai pūdomi kalėjimuo
se, paverčiami 
lieka invalidais 
venimui. Tuose 
gyvenimą ardo 
liama neapykanta brolio prieš 
brolį, ten Kalėdos negali būti 
linksmos, ten negali būti ramy
bė žmonėms.

Nėra linksmos Kalėdos ir 
tuose kraštuose, kuriems grū
moja baisaus karo ir pavergi
mo šešėliai. Kada nesi žmogus 
užtikrintas ar kitas Kalėdas dar 
galėsi švęsti laisvas ar jau bu
si vergijos pančiuose įrakintas 
—Kalėdos nėra linksmos. Ir 
gaila tų žmonių...

Gyvenant šiame demokratiš
kam krašte, naudojantis viso
mis gyvenimo laisvėmis, bent 
mes, sesutės, stenkimės auklė- ryžimą tuojaus dėkoti už at

labai svar
bi žmogaus gyvenime, tai bus

dovaną įvertins musų draugai, 
ta dovana juos,’ linksmins, o

• i > IX-* L *• • •mes jausimės dĮiug laimmges- 
nes, nes žinosime, J^ad gerą da
rome. Nėra geręspįo dalyko 
kultūringam pasaulyje, kaip pa
daryti ką nors gera savo arti
mui. •

Pradėkime siitišiomis Kalėdo
mis naujai gyventi. Pasirįžki- 
me, kad su Naujais metais me- 
siniė į šalį visa tai, kas buvo 
praeityje, kaip seną netinkamą 
daiktą ir pradėsime viską iš 
naujo. Bukime tvirtos pasirįži- 
me, .o laimėsime lengvai. Tik 
to siekiant, tą vykdinant bus 
ramybė žmonėms geruo volios 
žemėje. Užgims tas Kalėdų Ku 
dikėlis musų širdyse^—užgims 
širdinga artimo meile. Ir tuo
met jausime daug didesnį nuo
širdumą sakydamos—Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Me

Iš savo pusės siunčiu mano 
linkėjimus gerb. poniai Jurge- 
lionienei, N. Gugienei ir p. Gu- 
giui, d-rui Graičiunui, P. Gri
gaičiui, p. Daužvardienei, po
nui ^konsului Daužvardžiui, 
Vandai ir J. Bijanskams, Mi
chalinai, Lili, Kaziui Baro
nams, Mildai ir Antanui Vaiva- 
dams, p. A. Naikelienei, p. A. 
Miščikaitienės šęimai 
roziiiai Mikužiutei, 
Balickaitės šeimai,
lienei, P. p. Radžiukynams.

Honorata Ivanauskienė

, p. Euf- 
p. Bronės 
P. Bračiu-

Maryte!
- Siunčiu Tau geriausius linkė
jimus ir prisiminimus iš senai 
praėjusių Paryžiaus pergyveni-

Tadas Ivanauskas
' Prašau sveikinti visus musų 
bendrus pažįstamus.

Redakcijos prierašas
P-as Tadas Ivanauskas 

įžymus gamtininkas-mokslinin- 
kas ir Lietuvos Universiteto 
profesorius. P-ia Honorata Iva
nauskienė praėjusiais metais 
lankėsi Chicagoje.

A. F. CZESNA BATHS
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

Telefonas BOULEVARD 4552

LINKSMŲ kalėdų ir laimingų naujų metų 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS LINKI

JOHN
GENERAL

PAKEL & CO.
RUILDING CONTRACTORS

West 69th Street E
Grovehill 0306, Res. Republic 3767 g

z.'L

H LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ B 
Linkime Visiems Musų Draugams Kostumeriams!

PARK VIEW
•s WET WASH LAUNDRY CO. g. 
| 1727 West 21 St. Tel. Canal 7172 į|g Chicago, Illinois

lavonais, arba 
visam savo gy- 
kraštuose, kur 
karai, kur ke-

1938 XI 24. Obelynė, 
Tabariškių paštas.

Miela P-ia Jurgelionienė:
Prašau priimti mano širdin

gus sveikinimus11 Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga ir lin
kėjimus’ viso gero, kas gali bū
ti gero šiame pasaulyje.

Su dėkingumu prisimenu mo
terų naujiehiečių, Moterų Kliu- 
bo ir maho prietelių malonios 
panelės Mikužiųteš, ponios Miš- 
čikaitienės ^vaišingumą ir jų 
suteiktas man progas susipa
žinti su jų VisuomehiŠka veik
la Čikagoje. Neužmirštamą įs
pūdį paliko man ir mano iš
leistuvių vasario 
naktis ir pokilis,
ponios MiŠČikaitienės inicijaty- 
va,_ davė progos pasimatyti ir 
atsisveikinti su didoku būreliu 
mano ir mano vyro jatmystės 
draugų. Tą mažąją knygutę su 
parašais ir linkėjimais man ir 
mano vyrui aš jam 
tuojaus grįžus Lietuvon
čiau, kad jis turėjo didelį pasi

Linksmų Kalėdų ir g 
Laimingų Naujų Metų 
Linkiui Visiems Drau- $ 
gams ir Kostumeriams g

< 1i rra: t nan irtartįj LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR

DRAUGAMS

PILKIS
SAVININKAI

18—19-tos 
kuris dėka

J. VVELICHKA
Muveris ir Anglių 

Išvežiotojas

teikiau
ir ma-

6921 So. Western Avė
Rcp. 3713

LIBERTY RESTORANO
4915 W. 14 St. Cicero, III

Tel. Cicero 3564

(Buvusia Dambrausko Daržas)
J. PILKIS CHIMILISKIS

Savininkai
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Muzikos žinios
Veda—NORA

“Ir Kalėdos atneš mums savo džiaugsmų dainoje.
— o —

n

Kauno Muzikalis Sezonas 
Pilnas Įdomybių

Lietuvos opera atidarė savo 
18-tų metinį sezonų su Bizet’o 
opera “Carmen.” V. Januškai- 
tė-Zaunienė buvo Carmen, Kip
ras Petrauskas-Jose ir Tallat- 
Kelpša dirigavo.

Tai buvo “thrillipg” spektak
lis, sako musų Birutes Choro 
vedėjas, p. Jonas Byanskas, ku
ris tuo laiku viešėjo Lietuvo
je, ir lankė operų atidarymo 
proga.

— o —
Verdi Operos 
“Otelio” Premjera

Paminėjimui garsiojo italų 
kompozitoriaus Giuseppe Verdi 
125 metų gimimo sukakties 
Lietuvos Valstybės Opera spa
lių 15 d. pastatė jo kurinį “Otel
io”. Lietuvos Aido muzikos kri
tikas VI. Jakubėnas šiais žo
džiais pradėjo savo šio spektak
lio recenzijų:

“Musų operų galima pasvei
kinti gražiu laimėjimu: ‘Otelio’ 
pastatyme pasiektas lygis, tik 
retais momentais 
sų teatre.”

P. Oleka kaipo 
pačiai pasižymėjo 
pastatyme.

Bet didžiausio 
tarnavo neseniai iš užsienio grį
žęs dirigentas Vytautas Marijo- 
šius.

“Otelio” rolėje, kuri ypačiai 
didelius reikalavimus stato ar
tistui, buvo Kipras Petrauskas. 
Kaip vokališkai, taip ir vaidy
biniai šių sunkių rolę p. Pet
rauskas išipldė puikiausiai.

A. Dambrauskaitė — “Desde- 
monos” rolėje, davė “vaizdų 
harmoningai pavykusį visais at
žvilgiais”, rašo p. Jakubėnas.

“Jago” vaidino buvęs ameri-. 
kietis p. Antanas Sodeika; “pa
siekęs ryškaus, taip pat ir ge
rai sudainuoto vaizdo”.

Musų chicagietė p-ia Vanda 
Byanskienė, kurį laika pasiliku
si Lietuvoje studijuoti, turėjo 
laimės matyti šių premjerų. Ji 
rašo, kad tai iš tikrųjų buvo 
įdomus ir labai žavėtinas įvy
kis.

matytas mu

režisorius y- 
šios operos

kredito užsi-

Kaune įregistruota 13,106.
Klaipėdoje — 6,486. 

— o —
šaulių Sąjungos 
Choras šventė 15 
Metų Jubiliejų

Šaulių Sųjungos Choras, Ni
kodemo Martinonio vedamas, 
neseniai šventė savo 15 meti) 
veiklos sukaktį, šis choras už
ima žymių vielų Lietuvos mu
zikos sferose ir su dideliu pasi
sekimu yra koncertavęs ir už
sienyje.

Jubiliejaus proga, tarp kitų 
kurinių, buvo pirmų kartų . at
liktas naujas Stasio Rimkaus 
kūrinys “Nakties Tylumoje”. 
Šis kūrinys stato didelių reika
lavimų chorui. Programoj taip
gi buvo papildytas musų cho
rinės literatūros šedevras, to 
paties Stasio Šimkaus “Oželis”, 
kurį Chicagos muzikos mylėto
jai gerai pažįsta ir mėgsta, šis 
numeris buvo taip gerai išpil- 

reikalau-

— o —
Populiarių
Koncertų Sesija

Sveikintinas yra žingsnis, 
Muzikos Draugijos iniciatyva 
sumanytas, rengti reguliariai 
populiarus koncertai Kaune, šie 
koncertai, skirti rimtam muzi
kos menui plėsti Lietuvos gy
ventojų tarpe, bus rengiami iš 
dalies už visai pigių kainų, — iš 
dalies gi, atskiroms organizaci
joms, visai nemokamai.

Pirmas koncertas buvo skir
tas Aušros Mergaičių Gimnazi
jai. '

“Reikėjo matyti, su kokiu su
sidomėjimu ir susikaupimu 
jauna auditorija klausė rimto; 
veikalo”, rašo korespondentas.

Už sumanymų ir vykinimų 
šių koncertų dideli nuopelnai 
priklauso Muzikos Draugijos 
pirmininkui N. Martinoniui, ku
ris labai atsidavusiai dirba dėt 
jų geriausio pasisekimo.

— o —
Kiek Lietuvoj Yra 
Radio Klausytojų

Su šių metų spalių 1 d. Lie 
tuvoje buvo įregistruotų 54,718 
radio abonentų. Nors vasaros 
sezonu radio naudojimas pa
prastai būna mažesnis, bet Lie* 
tuvoj prieauglis pašoko net ant 
1,051 abonentų.

dytas, kad publikai 
ijant, teko pakartoti.

— o — 
Maloni žinia — 
Laukiami Svečiai

1939 metai žada duoti daug 
įdomių smagumų Amerikos lie
tuviams muzikos mylėtojams. 
Nekalbant apie kitus, vienas 
svarbesnių įvykių bus Vytauto 
Didžiojo Universiteto Choro at
vykimas Amerikon. Jie žada, 
geriau sakant, rengiasi atvykti 
tuojau pasibaigus mokslo me
tams.

Šis yra didžiausias choras 
Kaune. Turi 196 choristus. Bet 
į Ainerikų atvyks liktai 60 rink
tinių choristų. Aplankys dides
nes lietuvių kolonijas ir su
rengs eilę koncertų.

Tai jau tikrai turėsime dai
nos šventę, kada šis choras 
lankys Chicagų. Lauksime.

— o —
Kiti Svečiai Pasau
linės Parodos Proga

Kiek teko patirti iš spaudos, 
Pasaulinės Parodos proga turė
sime daug įžymių 
svečių iš Lietuvos, tarp jų, ta 
visų seniai laukiamų Kiprų Pet
rauskų ir kitus dainininkus iš 
operos; Nikodemų Martinonį, 
Vytautų Marijošių, paminėjus 
tiktai kelis. Bet apie šį, visų 
laukiamų malonumų, pakalbė
sime kitų kartų.

— o —
Truputį Apie Musų 
Vietinę Muzikos Veiklų

Nors metai dar nevisai 
sibaigę ir negalima išduoti pil
no “raporto”, tačiau galima pa
sakyti, kad jie 1938 metai bu
vo ypačiai žymus musų dailės 
mylėtojų gyvenime.

Nesigilinant į viso veikimo 
eigų, specialaus paminėjimo už
sitarnauja Birutės Choras už 

į abudu pastatymus Offenboch’o 
komiškos operos “Perikola”. Iš 
visų atžvilgių — vaidybinio, vo
kalinio, muzikalės direkcijos, 
sceniškų efektų ir scenerijų, 
kostiumų ir — paskiausiai, bet 
ne mažiausiai, —- režisūros, šie 
spektakliai turėjo savo nuopel
nus.

Pirmyn Chorui šie metai bu
vo iš tikrųjų reikšmingi ir turi 
būti pažymėti specialėm rai
dėm- jų veiklos užrašuose. Ne
kalbant jau apie jų sėkmingų

jaunimas parodė, kad “kur yra 
noras, ten yra ir būdas-. Jie oa- 
darė gražių pažintį tarp Ameri
kos jaunuolių ir visos Lietuvos 
žmonių, sėkmingai koncertuo
dami kelias dešimtis kurtu. Su
grįžęs jaunimas per ilgus, ilgus 
metus gyvens tais gražiais atsi
minimais ir įspūdžiais, kuriuos 
jų kelionė Lietuvon sukurė. Da
bar Pirmyn Choras lanko, di
desnes lietuvių kolonijas su 
koncertais, — visur jis entu- 
žiaztiškai sutinkamas gražiau
siai minimas.

Naujos Gadynės Choras taip
gi pakartojo operetes “Tulpės” 
ir Gilbert ir Sullivan “Mikado”. 
Ypačiai tenka paminėti pasku
tinę. Čia choras išlaikė savo 
vardų muzikos pasaulyje kaipo 
rimtai prirengtų ir gabiai ve
damų visuose savo pasirody
muose scenoje.

Kanklių Choras įrašė svarbų 
lapų savo veiklos knygon pa
statydamas su dideliu ir visa
pusišku pasisekimu Romberg’o 
operetę “Studentas Karalaitis”.

Musų Lietuvių Universiteto 
Klubo nariai turėjo sc. y n įdo
mų dainos ir dramos vakarų, 
kuriame pasireiškė įvairus ar
tistiniai talentai ir kūrybiniai 
gabumai.

Čia suminėjau tiktai kai ku
riuos didesnius įvykius. O kiek 
buvo tų mažesnių, bet kartu ir
gi nemažos svarbos.

Ir kas yra taip vadinama 
“su m totai” šio viso veikimo? 
Ko galime toliau tikėtis, ko 
laukti?

Atsakymas toks. Pasirodo, 
kad musų jaunimas, nors ir 
toli gražu nevisas, bet jog to ir 
negalima tikėtis, turi pamati
niai gražių ypatybių, šis jauni
mas pažįsta ir myli švelniesnius

ILintisimi Malėbu■■ S ... m-t. p p

du, daugybę kartų girdėtus, žo-

girdėti juos. Tu ir aš jausime sa- 
atsidekodami sakysime: Linksmų Veda MIKAS ŠILEIKIS

ap-

ir brangių

pa-

Taip, tai, drauge, šiandien, rytoj ir poryt, tu ir aš, iš dau
gelio lupų girdėsime šiuos 
džius: “Linksmų Kalėdų!”

Tau ir man bus malonu 
vyje kokį tai dėkingumų ir 
Kalėdų?’

Ir taip tie du žodžiai, lyg du skambų raktai, atrakins kam
barėlį, kuriamė tau ir man tik kartų per metus tenka pasisve
čiuoti.

Tau ir man nesvarbu ūkana ar giedra; nesvarbu mirgan
čios dausose žvaigždes, nesvarbu ar žemė dengsis baltu snie
gu, žalumynais ar kietais sušalusiu gruodu; nesvarbu kokia 
šios šventės prasmė ar prigimtis — ne, tie dalykai tau ir man 
nesvarbu. Bet svarbu, kad žmogus žmogui butų draugas; svar
bu, kad santaika ir draugingumas viešpatautų žemėje; svarbu, 
kad meilės ugnelė kūrentųsi kiekvieno asmens mintyse; 
bu, kad visi butų sotus, 
svarbu, kad kokie latrai

Užmirškiitae latrus... 
ledų!”

svar- 
patėnkinti ir ramiai žiūrėtų ateitin; 
žmonijai ramybės nedrumstų.
Visiems pasakykime: “Linksmų Ka-

“Nesirupinkim; bukim draugingi ir linksmi!” — taip pa
sakė viena prakilni moteriškė. Iš tiesų, juk tik vienų kartų te
gyvename. Mus niekas nelaukia lenai, už -gyvenimo slenksčio. 
“Bukime draugingi ir linksmi!”

Malonu yra gyventi, kur dega ir šildo skaisti meilės ugne
le ir kartus durnai negraužia akių. Maloni ta aplinkuma, ku
rioje draugiška nuotaika viešpatauja. Malonus tie prisiminimai, 
kuriuose jauti šiltinių kitų meilės. Malonu yra mylėti ir būti 
draugišku. Malonu girdėti ir tuos du, taip daug kartų girdėtu, 
žodžiu: “Linksmų Kalėdų!”

» » »
Kartų levas savo namams papuošti parnešė Kalėdų gėlę. 

Gėlė turėjo tiek žiedų, kiek narių buvo toje šeimoje. Ji vi
soms patiko.

Duktė, žiūrėdama į skaisčius raudonus žiedus, sako:
“Teveli, ar aš galiu savo žiedų nusiskinti ir prisisegti 

prie suknelės?”
“Ne, dukrele”, — atsako tėvas.
“Kodėl?” Tėveli, juk tas žiedas priklauso man!”
“Ne, dukrele, tas žiedas priklauso gėlei.
“Bet juk ta gėlė priklauso mums?”
“Ne, ji priklauso Kalėdoms.”
“Kaip ji priklauso Kalėdoms, kada tu jų nupirkai?”
“Todėl, kad ji tiktai Kalėdoms žydi.”
“Žiūrėk čia į laukų”, — tęsia tėvas — “Matai? Visi

ša u

,9

lau- 
apdengti sniego. Žemė kietai sušalusi. Medžiai be jokio la- 

iar*atysi gėlės. O šitoji gėlė žaliuoja ir
• »■ V*

dalykus, turi kilnesnius siekius, peljo jr niekur tu nep^r*ratysi gėlės. C 2_
yra tarp jo nemažai talentų ir žydį! jr j į žydi įtiktai Kalėdoms. Jei tu jos žiedelį nuskintum,t 
energijos gabumų ir pasiryžimo 
dirbti ir siekti kelio, kuris ve
da prie ideališkėsnio, prie nau
dingesnio gyvenimo.

Viso, ko šis jaunimas prašo 
iš senesniųjų lietuvių, tai lai
kas nuo laiko patarimų ir pa
ramos jų darbuose.

Žinoma, kad nebūtų gražu, 
ypačiai šioj Kalėdų šventėj, jei
gu neatiduočiau visos atatinka
mos pagarbos, įvertinimo ir 
kredito tiems musų geriems lie
tuviams, kuriuos matai beveik 
kiekviename suminėtų parengi
mų. Yra tam tikra grupė dailės' 
mylėtojų, kuri nenuilstamai re-į 
mia, remia ir remia tų musų 
veiklų, nors aš manau, kad jie 
sutiks, kad ir jie turi tam tik
ro malonumo ir pasinaudoja'’iš 
to visko.

O paskiausiai pasirodo, kad 
visose šiose organizacijose yra 
daug visokio talento, kad ben-1 
dromis jėgomis butų galima at
likti dar daug didesni darbai. 
Ir to iš tikrųjų turėtų būti sie
kiamas!.

jis greit suvystų ir tu neturėtum linksmų Kalėdų.

Tu ir aš buvome maži.
Atsimeni kaip viena žiemos rytų tave ir mane prikėlė iš 

miego matytė ik pasveikino sakydama: “Linksmų Kalėdų!”
Ir vyresnieji broliukai, ir vyresniosios sesutės, ir tėvelis 

— visi širdingai kalbėjo: “Linksmų Kalėdų!”
Tau ir man buvo linksma ir malonu.
Nuo tos dienos jau praėjo daug melų: — gal dvidešimts, 

gal trisdešimts, gal penkios dešimtys, o gal ir daugiau. Nuo to 
laiko tau ir man ta šventė tebėra maloni.

J. šmotelis.

MIKAS ŠILEIKIS

Platono doktrina, mokslinin- 
kai-filosofai aiškino tų pačių

Pagalios scholasti
kos filosofai pripažino, kad

Žodis “menas”, tai atvaiz
das to, kas yra gera, prakilnu,

i amžina, kas nepriklauso nuo prigimtį.
gyvenimo atmainų, nekeičia
jo laikas negi aplinkybės. Bet (menas esąs atvaizdas ne idėjų

* kasgi yra pats menus?—
Senovės mokslininkai

I pasaulio, o dievybės pasaulio 
vi- ir paties Dievo tobulybės. Gir- 

saip aiškino tų klausimų. Vie- di, menas sekdamas gamtos 
Todėl, lai Kalėdų varpai pa- ni pripažino, kad menas esųs grožį, gali siekti grožio ly- 

atvaizdas; atvaizdas gaus dieviškųiam grožiui. Mi- 
aukštojo idėjų pasaulio; Die- chelangelo kaip tik ir laikėsi 

| pastarosios nuomonės. Jis sa
kė, jog nebūtinai reikia būti 
pačiam religingu, kad sukurti

jėgia išnešioti visokius mažus grožio 
nesusipratimus ir jų vietoj pa- '
likti harmoniją ir gerą valią vll išminties kiltybės ir tt. 
tarp visų dailės mylėtojų.

Šie yra tikrai nuoširdus lin
kėjimai į tai nė vienas negalėjo į tų

Kuomet Sokratas klausė 
menininkus kas yra menas,

i klausimų atsakyti. Mes žino- 
MUZIKOS ŽINIŲ VEDĖJOS,■ kad n'enas yra estetiniai 
Notos Gugienės , filosofinė dogma. Ir jis pn-

. . ., . . ! klauso kuriai nors filosofinei
.. Į konstrukcijai, 'kur pasireiškia pajautimų. Tokia pat teze pa-

Drabuziai is Alumini- s kultūrinėje gyvenimo švieso- grįstos mintys—Aristotelio ir 
jaUS j e. [kitų scholastikų galutinoje iš-

--------— Aristotelio ir Platono nuo- vaizdoje pasirodė viena kitai 
kosmiškuoju priešingos. O jau kų besakyti 

jų pasauliu, apie kitų estetų-filosofų nuo-

Taigi scholastikų nuovoka 
iškelia, išaukština menininkų 
kaipo turintį savyje ypatingo 
dieviškojo grožio ir tobulybes

jaus
Vienam jaunam Anglijos in- monę sekant, 

žinieriui pasisekė iš alumini- materialinių idė, 
jaus padaryti tokių minkštų menas sekų įgimtį jau nebe mones apie meno kurybų ir 
medžiagų, kurių galima verp- idealinę, o jau materialumo į- meno kultūrų. Kiekvienas jų 
ti. Jau yra iš tos medžiagos iš- gadintų. Taigi menas esųs to- nuosekliai derina savo filoso-

irgi antrų pakartojimų Mascag- austa audinių ir bandoma ne- lesnis nuo idealo už pačių pri- finę konstrukcijų prie pasaulio 
ni operos Cavalleria Rustica- Vadinas, ne tik šaukštus gimtį. Taip tų mintį-idėjų aiš- kultūrinio laipsnio. Pav. meno 
na’ šiam chorui tenka gar-^r puodus turėsime iš aliumi- kino filosofai.
be būti pirmam Amerikos cho-'njjaus, bet ir rubus galėsime
rui, kuris aplankė Lietuvą, šis ateityje iš to metalo

kultura 
Praslinkus keletui šimtme- vienoda, ir 

vilkėti. čių, pasiremiant Aristotelio ir torija mus

niekuomet 
ta pati, 
mokina,

nebuvo 
Meno is- 
kad pra-

USTRIŲ GAUDYTOJAI”
Millard Slieets^o akvarelės tapyba

dedant egiptiečiais, baigiant 
šių dienų pasaulio kultūra, vi
suomet meno kūrybos būdas 
keitėsi savo išviršinės išraiš
kos atspalviuose, nors savo es
mėje vis ta pati pasilikdavo. 
Pagaliau pati kultūra, kaipo 
dvasinių tautos pajėgų gai
vintoja, kartų nukrypusi į slo
pinančias dvasių vėžes, gali 
privesti pačių tautų prie dva
sinio nupuolimo ir politinės 
vergystės. Jeigu pažvelgsime 
Egipto-Romos praeitin ir pa
matysime, jog toji nuomonė 
turi savyje pamato.

Prieš du tuksiančius su vir
šum metų menas klestėjo fi
losofiniai tikybinėje bei mito
loginėje meno kūryboje, per 
daug šimtmečių atspindėjo 
meno kūryba. Net ir šiandien 
padaryta idealinio grožio im
presija tebėra dar gyva. Kaip 
šiandien tikintysis pasaulis 
Kristų įsivaizduoja įsižiūrė
dami dailininkų sukurton jo 
veido bruožmenon. Kaip se
novės elinas pažindavo savo 
dievus iš Fidijaus ir Praksite- 
lio statulų. Kada elinu tauta 
mirė, mirdama nusinešė ka- 
puosna ir savo kultūrų. Ji ne
turėjo konkretės meno ir kul
tūros dogmos. Mes vaizduoja
mės Kristaus veidų — jo mo
tinos skaistybę kaipo tobu
liausių žmogystę pasaulyje. 
Tat yra be to, aišku, kad švie
si šventųjų dangaus gyvento
jų išmintis, charakterizuoja ir 
jų pačių išvaizdų.

Istorija rodo, kad Italijos 
renesanso pagrindu buvo at
naujinimas klasicizmo, o ne 
auklėjimas krikščionybės. Mi- 
chelangelo išreiškė savo di
dingumų dėka senovės klasi
cizmui, kurį jis buvo visa sie
la pamėgęs ir net pagonizmo 
tradicijas, kuriose matė kla
sinę tobulybę. Ir tuomet di
dieji dailininkai dėjo savo pa
stangas, kaip įgyjus klasinę 
tobulybę iš buvusios graikų 
kultūros, kad jos pradmenas 
išplėtojus. Bet be krikščiony
bės vadovavimo gal niekas 
nebūtų nė svajojęs apie at
naujinimų senovės. Bet čia 
klausimas kila ar renesansas 
atnaujino senovę? Ar surišo 
tų nutrukusį siūlų, ir ar pri
kėlė jų iŠ grabo? Ne. Mirusi 
praeitis nebegrįžta!

Ręnesansas, vadovaudama
sis klasicizmo mintimis, ir 
studijuodamas senovės praei
tį, sukurė naujų kultūrų. Tai
gi kultūra priklauso gyvų j ai 
dvasiai. Menas vystosi, bręsta, 
sensta ir pagaliau miršta, o 
ant jo kapo išauga naujos at
žalos su savo ypatybėmis ir 
vysto naujų kultūrų.

Tatai reikia pripažinti, kad 
renesansas . nebuvo tikruoju 
klasinio meno atgimimu, o tik

suklestėjimu naujojo tautinio 
meno ir kultūros Italijoje. Tuo 
laiku buvo judėjimas, liečiųs 
meno vystymosi pradus —re
liginį ir kartu politinį gyveni
mų. Tokiu budu intuityvių pa
jėgų spaudžiama, pati tauta 
iškėlė renesansą- Pavieniai 
dailininkai buvo gana realus 
idealistai. Pavyzdžiui, Michel- 
angelas, kaip garsus skulpto
rius ir realistas, kurdamas 
menų, kurio pradmenas ėmė 
iš Donatello, Ghirlandajo ir 
kitų italų prieš-renesansinių 
dailininkų (jis buvo jau rene
sansui susikūrus). O taip pat 
jis labai studijavo graikų kla
sinį menų, ir kaipo didelis re
alistas ir savo tautos didelis 
patriotas, manė, kad jo kuri
niai pralenkia ir klasinį menų. 
Ištikrųjų jo kuriniai yra bega
lo estetingi, bet vistik ir pa
silieka grynai itališki, kurie 
priklauso tiktai renesansui, 
nes negalima jau' buvo pri
kelti iš numirusių praeities.

Menas nėra tas, kas tiktai 
dailės ir grožio tyroji kultū
ra*). Jeigu imti kas yra dailu, 
skaistu ir malonu, tai gauna
me tiktai vienų estetinę kate
gorija. Bet menas apibudina 
ne tiktai kas gražu, bet ir visa 
tai, kas mums suteikia dar ir 
štai kų: pajautimas, estetika, 
galybė, išmintis, tragingumas, 
komingumas, baisumas ir 
daugiau panašių epochų. Ta
da susiveda štai prie Michel- 
angelo, kad jis su savo kūry
ba pasižymėjo kaipo tragedi- 
ne kūryba popiežiaus Sikstam 
koplyčioje Romoje ‘'Paskuti
nis Teismas.” Šitas jo lubų 
kūrinys yra neapsakomo tra- 
gingumo vaizdas. Graikų me
nas nebuvo vien tiktai religi
nis, bet taipgi turėjo tragedinį 
meno skonį, nes klasika nega
li būti kaip viršmineta, be es
tetinės psichologijos sąvokos 
požymių. Ir Praksitelis, Sko- 
pas bei Pcriklis visi šitie me
nininkai skyrėsi net pora tūk
stančiu su viršum melu nuo 
renesanso Michelangelo meno 
kūryboje.

Menas vaizduoja gyvenimų 
visuose jo apsireiškimuose 
(pav. džiazo muzika). Jeigu 
menas butų tiktai estetinės 
vertybės kūryba, tai jo defini
cija neapimtų viso pasaulio. 
Taigi tas rodo, kad menas 
yra lygus kitų mokslų atribu
tui: inžinierius stato mašina, 
matematikas daro naujų skai
čiavimo formulų, poetas rašo 
eiles, skulptorius lipina statu
lų, ir mokslininkas daro ban
dymus sukūrimui naujų me
todų. Visi jie lygus savo kūry
biniu žvilgsniu, bet jų produk
cija ešti skirtinga: viena la
biau kultūriniai linkusi, antra

(Tąsa 2-am pusi.)
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BURTININKAVIMAS AUST
RALIJOJE

Nusikaltusieji pakabinami ant 
stulpų.

Australija priklauso Didžio 
sios Britanijos imperijai. Ji 
dar iki šiol labai retai teapgy- 
venta, nes šiuo ląiku Australi
joj tėra vos apie 10 mil. gy
ventojų. Iki atradimo čia gy
veno visiškai žemos kultūros 
malajų rases gyventojai. Pra
dėjus užplūsti kraštų baltie
siems, jie vis labiau ir labiau 
buvo nustumiemi krašto gilu
mom į miškus ir dykumas, 
čiabuviai Australijos gyvento
jai nepaprastai smarkiai ėmė 
išmirti, šiandien jų bėra likę 
visiškai nedaug.

Nors baltieji ir turi jiems 
įtakos, tačiau jų kultūros ly
gis vis dėlto tebėra labai že
mas. Net drąsiai galima butų 
pasakyti, kad senieji Australi
jos gyventojai šiandien tebėra 
vieni iš žemiausios kultūros 
žmonių.

Gyvena daugiausia iš med

žioklės ir rinkdami laukinius Į 
vaisius. Kai kurios giminės 
yra klajoklės, o kitos gyvena 
kaimeliuose. Kaimeliuose yra 
pastatytos tam tikros palapi
nės, kuriose gyventojai slepia
si nuo lietaus ir audrų.

Australiečiuose nepaprastai 
I didelės reikšmės turi burtinin- 
■ kai. Dažnai burtininkai yra ir 
giminių vyresnieji, Australie- 
jčiai burtininkams nepaprastai 
Įtiki, galvodami, kad jie tikrai 
j burtais gali žmogui padėti ar
ba jam pakenkti.

Nuseka 1 tusieji prieš burti- 
ninkus nepaprastai smarkiai 
baudžiami. Kai kuriose gimi
nėse yra paprotys, kad nusi
kaltęs prieš burtininką paka
binamas ant stulpo ir čia visų 
gyventojų nukankinamas. Pa

rbėgti nusikaltusiąjam labai 
sunku, o jei kuriam ir pavyk
sta pabėgti, tai dažniausiai jis 

i yra surandamas, pasirodo, kad 
1 tokiam pabėgėliui yra atsiun
čiamas tam tikras kaulas, var
dinamas “mirties kaulu”, ku
ris turi reikšti, kad esi pas
merktas mirti ir turi sugrįžti 
savo kaiman,

i

■ .i

MENO
ŽINIOS
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LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS LIETUVIAMS IR DRAUGAMS

Linkime Visiems Savo 
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Neseniai Kvinslendo valsty
bėj, Australijoj, anglų polici
jos viršininkas Windorah 
mieste majoras Aubrey pergy
veno tokį įvykį.

Prieš trejus metus pas ma
jorą užėjo vienas čiabuvis. Jis 
pasipasakojo, kad į Wįndorąh 
miestą jis atėjęs pėsčias iš 
savo kaimelio apie 300 'km., 
nes iš lenai jis turėjęs bėgli. 
Esą, jis susipykęs su burti
ninku ir jam gręsusi didelė 
bausmės, todėl jis nutaręs pa
bėgti. Jis prašė policijos virši
ninką, kad jam duotų kokio 
darbo. Majoras Audrey pasili-

.. i, • Iii........... ■ ■

CINDA GLENN, scenos ir radiofono artistė, kuri 
yra tardoma ryšium su šmugeliu New Yorke. Glenn sa
vo laiku yra buvusi chicagietė.

ko jį pas save tarnu. Jo var-' 
das buvo Wagga. Jis pasirodė, 
geras ir stropus tarnas, majo
ras Aubrey jį pamilo.

ninkams sugrįžti į kaimelį ir 
suimti burtininką.

matome, 
tebevieš-

(Tęsipys iš 1-mo pusi.)
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Prieš kiek laiko Wagga pa* 
sidarė nepaprastai nulindęs. 
Majoras paklausė, kas jam 
yra. Wagga atsakė, kad jį esą 
susekę ir jis turįs grįžti į savo 
kaimą. Tenai jis esąs nuteistas 
mirties bausme. Majorui tai 
atrodė labai keista ir jis į tai 
nedaug dėmesio tekreipė. Bet 
štai vieną rytą Wagga dingo. 
Ilgesnį laiką jam nesugrįžus, 
Aubrey nutarė ištirti, kas čia 
per dalykas yra. Jis pasiėmė 
keletą policininkų, sėdo auto
mobili u n ir išvyko į Waggos 
kaimelį, kurio vietą tarnas 
jam buvo nupasakojęs. Kelio
nė, žinoma, buvo sunki ir var
ginanti—reikėjo keliauti per
džiungles, kur nėra jokių ke
liu, c

koks tamsumas dar 
patauja Australijos 
se, nors baltojo žmogaus kul
tūra vis labiau ir labiau ap
valdo Australiją. “L. U.”

Ryklio viduriuose rado 
žmogaus kaulus ir 

marškinius
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Linki Visiems Kostumeriams ir 
Pažįstamiems!

mbrosia & Neetar
Leo Norkus Jr

Policininkai kaimeliu atvy
ko kaip tik laiku. Negrų kai
mely jie pamate išgąstingą 
vaizdą: Wagga kabojo ant 
stulpo, jau beveik visiškai be 
jėgų, o kaimelio gyventojai šo
kinėjo ir laidė į jį strėles. Už
teko poros revolverių šūvių, 
kad gyventojai išlakstytų į vi
sas puses. Policininkai greitai 
pasigriebė Waggą, įsisodino 
automobiliu ir nudūmė algai 
miestan. Wagga buvo nuvež
tas ligoninėn, tačiau praėjo 
keletas savaičių, kol jis pa
sveiko.

Iš Pago Pago, Samoa salos 
pranešama; kad ten neseniai 
vienas čiabuvis netoli Tutuila 
salos pagavo didelį ryklį, neto
li tos vietos, kur spėliojama į 
jurą nukrito degantis lėktuvas 
“Samoan Clipper”. Ryklio vi
duriuose rasta žmogaus marš
kiniai, kojos kaulai ir vienas 
šonkaulis. Spėliojama, kad tai 
greičiausiai bus kaulai vieno 
žuvusio lakūno, kuris žuvo to 
lėktuvo nelaimėje.

g mingų Naujų Metų
g Visiems Musų kostume- ji
g riams, draugams ir a
Mg pažystamiems velija a
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Dabar Wagga papasakojo, 
kaip yisa tai atsitiko, Esą, jis 
gavęs “mirties kaulą”, kurį 
jam nežinia kas įkišo, O pagal 
jų papročius esą taip: jei mi
rusio žmogaus kaulas yra ne
matant ir nežinant kani nors 
atnešamas ir įkišamas kiše
nėn,. tai tas yra pasmerktas 
mirties bausme ir būtinai turi 
atsiduoti mirčiai, Matyti, kad 
šitas kaimelio burtininkas, 
su kuriuo Wagga susipyko ir 
nuo kurio keršto pabėgo, ne* 
nurimo tol, kol nesurado War 
ggos, O sužinojęs, kame gyve
na pabėgėlis AVagga, atsiuntė 
jam “mirties kaulą”, kokių 
būdų kaulas buvo atneštas į 
Aųdrev' namus ir įkištas Wag- 
gos' kišenėn, niekas nematė ir 
nežino.

Radęs kaulą, Wagga viską 
supratęs, ir jis geriau nutaręs 
pats sugrįžti kaimeliu ir atsi
duoti į burtininko rankas. Ir 
burtininkas jį liepęs prikalti 
prie stulpo. Jei jie nebūtų spė
ję atvažiuoti, Wagga butų bu-’ 
vęs nukankintas.

Waggai papasakojus tokius 
dalykus, Aubrey įsakė polici-

ZACHAREWICZ

903 West 33rd $t.
Tel. YARD8 5428.

fiziniai, bei 
lygiai kultūros 
kurtą.

Bet tarp mokslo ir meno 
yra didelis skirtumas protą vi- 
ino akte- Mokslas vaduojasi 
objektyve tiesa. Meno proce
sas remią.si subjektyve tiesa. 
Tačiau menas turi didesnės lįs ' 
įtakos į plačius žmonijos šiuo- 
ksnius, nes jis vaizduojasi gy-Į^įt 
vais žodžiais (daina-muzika) iSĮ 
arba gyvais vaizdais (paveiks-i 
las-skulptura, etc.), o ne šal-1W 
tomis sąvokomis. |

Vjsgi Italiją kilo iš Romos 
griuvėsių, o Prancūzija nepa- Jgj 
jėgė atnaujinti klasicizmo, nesjjg 
ji nebuvo klasinė tauta, kuriĮJg 
išaugo iš barbarų (Karoliu- 
gų), bet rado sau tinkamą 
ne pradą ir ištobulino arebi- 
tekturą. Prancūzų gotikos ar- Jįį 
chitektura dabar visame pa-!jįjį 
sąulyje yra estetingiausia. Bct| ~ 
šiandien mes jau turime bene 
Šeštą iš eilės meno i šr u tūlą 
Prancūzijoje "arba geriau sa
kant kryptį. Nuo primityvaus 
meno prie romantinio natūra
lizmo, nuo to prie impresio
nizmo, ekspresionizmo ir tt.

Visuomet taip būna, kad 
menininkai stengiasi pagerin
ti arba atnaujinti senąjį meną, 
tačiau pagrinde pasilieka tik 
patys savęs išreiškėjai arba 
naujos kultūros kūrėjai, žmo
nių veiksmų pėdsakos pasi
lieka jų kultūros liudytojais, 
sujungtos meno kuriniuose. 
Tuo budu meno kuriniuose 
matome atspindžius didvyriš
kų žygių ir šiaip jau žmonių 
gyvenimo budo ir papročių 
smulkmenų, kupinų tam tik
ro ūpo ir dvasios tos tautos, 
to ląikotąrpip,j(J;uome.t buvo 
toksai ar kitoks abelnos kul
tūros stoyis.

Šį straipsnį ruošdamas me
džiagą ėmiau iš V. Bičiūno 
kitų meno kritikų.

i'vada esti visų 
tikslams su-

) Dessoir’as taip sako.

Paslaptingas Ignacio 
Zuloaga Pražuvimas

ir

Ispanijoj gražioje pilyje gy
veno geriausias ispanų dailinin
kas Ignacio Zuloaga. Jis buvo 
buvusio Ispanijos karaliaus Al
fonso draugas, Jo vardas buvo 
žinomas ir platesniame pasau
lyje. Praeito rugpiučio mėn. 
New York Times pranešė, jog 
lojalislai dailininką sušaudę. 
Kiek vėliau New York Sun pa
skelbė, jog Ignacio Zuloaga 
esąs gyvas ir tebegyvenąs Pa
ryžiuje. Tačiau dabar buvo su 
žinota, jog ten jo nėra.

Sėkminga Jubiliejinė 
Meno Paroda Kaune

Gruodžio pradžioje .Kaune 
sidarė Jubiliejine Meno Paro
da. Parodai atstovauja 79 dai
lininkai. Eksponatų esą išsta
tyta per 237. Iš užsienių paro
dai savo kurinius prisiuntė Pie
tų Amerikos dailininkai: Jonas 
Rimša ir Draugelytė-K.učinskie • 
nė. Paroda buvo atidaryta 
didelėmis iškilmėmis.

Archeologiniai 
Trupiniai

at-

su

prį-
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Laidotuvių Direktorius
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;jjg Kandidatas i 12 Wardo Aldermanus Si

!S? -SS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Musų Draugams ir 
Kostumeriams!

lonikietišĮkas^ 
mena ionikiečius, 
bendrai lųeųą ir architektūrą, 
kuri patiesė pagrindus graikų 
Kfotsiškajyi architektūrai bei 
skulptųrak >

Stadijonas: vieta publikai su
sirinkti, kurios dydis (klasiško- 

laikais) tyrėjo 
kaip — 006.75

sios Graikijos 
būti nemažiau 
pėdos ilgio.

Halsted Exchange 
National Banko! Chicago

HALSTED STREET ir 19th PLACE .

FEDERAL RESERVE SYSTEM 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 

CORPORATION
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Ar Mokintis Dainų--- 
Ar Mokintis Dainuoti?

(Kimnanlaitė).
Sofija Čiurlionienė |

Rašo, Lakštingala

Apie gruodžio 25, kiekvienais kinti. Negalime manyti,' kad
metais, kaž kodėl musų visų dainininkas, kad ir geriausias, 
širdys mainosi, ir mes norime dar gali būti geru mokytoju, 
visiems būti geri, kaip maži, Tiesa, dainininkas, mokindama- 
taip ir dideli. Kad parodyti sa- sis pas gerų mokytojų, gali pats
vo didelę meilę ar ištikimybę gerai išmokti dainuoti, bet mo-
giminėms ir draugams, perka- kint kilus, tai jau kitas moks- 
me dovanas, ir kuo didesnė to- las visai.
ji meilė tuo norime branges- Daugel karltj girdime moli
nes pirkti dovanas. Rodos, kadras sakant “Na, leisiu savo 
norime atsimokėti už kokias' dukrelę mokintis dainuoti. Bet 
tai nuodėmes. O po Kalėdų iš pradžių, kad pažiūrėti ar ji 
jaučiamės, kad nors ir bran-'tikrai norės dainuoti, leisiu pas
giai kainavo, bet visgi savo už-,pigių mokytojų, 
duotį atlikome, ir vėl per vie- 
nuolikų mėnesių galime būti ra
mus. Na, kaip ten nebūtų, do
vanas visi mėgstame, pasidžiau
giame ir paskui vėl laukiame 
kilų Kalėdų. Bet—yra ir dova
nų, kuriomis galime džiaugtis 
per ištisus metus ir ilgiau. To
ji dovana yra — mokslas...

paskui, jeigu 
jau panorės, tai vesiu pas ge
rų mokytojų.“

Tai yra labai klaidinga min
tis, taip lygiai kaip noras iš
mokinti mažų kūdikį pirma 
šokti, o paskui vaikštinėti. Tas 
pirmas mokytojas yra svarbiau
sias dainininko moksle, ir jis 
ar ji turėtų būti pats geriausi.

EILES
Debesys pilki keliavę sustojo 

lengvai, nežiniai . . «
Vyriausias, pilkiaus’as tiktai

* [pamojo:
—jau metas.

Baltos plunksnelės skristi pra- 
[dėjo 

vienos už kitų . . .
Erdvėj siūbavo . . . erdvėj mir- 

[gejo . . . 
Jau žiema.

KALĖDOS

.MARGUMYNAI
.w

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALP.DŲ //? 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Draugamsi ir Visiems Lietuviams Linki

Daina — yra brangiausias 
tautos turtas, o mokėjimas dai
nuoti — tai žmogaus turtas. Tai 
turtas kurio nė jokia depresi
ja, recesija ar kita kokia “esi- 
ja“ negali nuo žmogaus atimti.

Ne visiems ir ne visada yra 
aišku, kas tai yra tikras dai
navimo mokslas. Vieni manom, 
kad tas, kuris moka daugiau
siai dainų, yra dainininkas. Ki
ti, jog tas, kuris moka pinigus 
mokytojui, kad jį pamokintų 
dainų, yra dainininkas, o dar 
kiti, kad tas, kuris pats per sa
ve išmoko porų dainų ir turi 
užtektinai drąsos prieš publikų 
atsistoti, yra tikras daininin
kas.

Dainavimo mokslas yra be
galo keblus ir ima daug laiko 
ir kantrybės išmokti dainuoti, 
su protu, o nevien su gerkle. 
Musų gerklė yra viena švelniau
sių kūno dalių, ir reikia mokė
ti kaip jų vartoti, kad jos ne
sužeisti, o klausytojams nevar
ginti ausis. Tai galime išmokti 
tiktai nuo patyrusio mokytojo, 
kuris mokinosi, kad kitus mo-

Jį Linksmų Žiemos Švenčių B 
4 Kalėdų Liūkime Visiems » 
ISavo Kostumeriams ir K 

Draugams

M. BIAGO
California Inn S

4358 S. California Av.|
Chicago, III. Jį

Pirkite savo apiehnKės 
krautuvėse

Vėliau, kada jau gaunama gera 
pradžia dainavimui, tai jau ne 

! taip svarbu, kas tada išmokins 
dainų. Dainavimo pradžiai vi
suomet bukite atsargios rinkė
jos mokytojų.

Kartais jeigu nesijaučiame 
sveiki, tai pirmiausiai palys gy
domės, šiltais gėrimais ir viso
kiomis namie darytomis gyduo
lėmis. Jeigu las nepagelbsti, tai 
jau einame į vaistinę ieškoti pa
tarimų, o kada jau liga visai 
mus pasigauna ir paguldo, tai 
tik tada šaukiamės gydytojo, 
kad atitaisytų musų padarytas 
klaidas. O jeigu tenka ar ilgiau 
pasirgti arba kartais ir mirti, 
tai tada jau gydytojo kaltė. Ar 
ne daug lengviau butų iš pra
džios eiti pas gydytojų? Taip ir 
sudainavimu. Kada jau moki
nys pereina visokių “balso mo
kytojų“ ir jau moka daug dai
nų, bet kažin kodėl vis gerklę 
skauda ar visai balsų praran
da, tai jau tada einam pas tik
rų balso mokytojų klaidas ati
taisyti, ir dar kartais reikalin
ga net ir pas gydytojų eiti.

Jeigu jau norime dainų mo
kintis, tai tas labai lengva pa
daryti, prisirašant prie chorų; 

■ jų .yra visokiausių, nuo mažų 
vaikų chorelių iki, senių chorų, 
ir ten su gerais mokytojais iš
moksime dainų, o sau žalos nė- 

j padarysime. Bet jeigu jau no
rime mokintis dainuoti, tai ei
kime pas gerų halso mokytojų 

jiuo pal pradžios.
Tadgi, jeigu norime duoti sa

vo vaikams gerų Kalėdų dova
nų, kuria jie ilgai džiaugsis, tai 
duokime jiems mokintis dai
nuoti, o ne tik dainų išmokti.

jonn uwaia g
3236 So. Halsted St. Tel. Calumet 4118 g

^Priimkite, Gerbiamieji, Mano Širdin-g 
Ogiausius Linkėjimus Kalėdų ir NaujųBS 
h Metų Švenčių Proga įį

Kalėdos yra gražiausia ir 
linksmiausia žmonių švente. Vi
si Kalėdų laukia, seni ir jauni, 
ir visas pasaulis jas švenčia.

Anksti Kalėdų rytų suskamba 
visose bažnyčiose varpai, ir 
maldingieji skubinasi mišių. 
Bažnyčios puikiai išpuoštos, 
stovi margomis šviesomis spin
dinti eglaites. Visi maldingieji 
linksmai gieda, sveikina gimusį 
Jėzų. Atsimenu, kad Lietuvoj, 
apsirėdę kalėdiniais rūbais ei
davom kalėdinių giesmių gie
doti draugams.

Bet Kalėdas švenčia ir lais
vieji žmonės, kurie neturi baž
nytinių ryšių. Visur jų languo
se matosi kalėdiniai vainikai ir 
puikiai išpuoštos eglaitės. Krau
tuvės visur žiba, spindi ir vilio
ja žmones vidun. Mieste gi 
prieš Kalėdas negali nei praeiti 
pro “Santa Glaustis”. Vis jie 
klausia vaikučių kokius “orde
rius“ dovanų jiems nori duoti.

Man visuomet rupi kų “San
ta Glaus“ man “atneš“ ir su ne
kantrumu laukiu.

Mano vaikučiai prieš Kalėdas 
staigiai pasidaro labai geri, mat 
nori, kad “Santa Claus” ir 
jiems butų “geras”...

Žinau, kad ir visi kiti mano 
tautiečiai “laukia“ “Santa 
Claus“, tad linkiu jiems su
laukti nuo jo daug dovanų ir 
laimingai praleisti Kalėdų šven
tes. V. Faiza

Nevienodas 
Vaikučių 
Džiaugsmas

Iš suaugusių nei vienas ne
jaučia tiek malonaus džiaugs
mo, kai ateina tos baltos ir šal
tos Kalėdos, kiek vaikučiai, kai 
jie sulaukia visokių žaislų ir ži
bučių ir juos vilioja žalia, pa
puošta eglaitė

Vaikučiai kabina kojines ir 
laukia kų jiems rytojaus dienų 
Kalėdų Diedukas atneš. Nuėję 
gultų neužmiega, suka savo 
mažas galvutes susirūpinę kų 
jie ras kojinėse. O kai jie at
bunda ir randa visokių gėrybių 
kojinėse, pilnas visokių žaislų 
ir gražumynų, tai jų džiaugs
mas neturi ribų.

Bet tokį džiaugsmų gali jaus
ti tik turtingesnių tėvų vaikai. 
Varguolių vaikams tokio džiau
gsmo nėra. "Vietoj, kad džiaug
tis Kalėdoms, jie liūdi ir su a- 
šaromis akyse turi pasitenkinti 
vien tuo, kų mato pas kitus, ku-1 
rie yra už juos turtingesni, ir 
kų mato languose. Neturi jie 
dovanelių nuo Kalėdų Dieduko, I 
jiems net maisto nėra ganėtinai 
ir reikia batukų... Apie žaislus 
nėra ko nei galvoti.

Jie Kalėdų dienų nieko ne
gaus, nes jų dųonpelnis yra iš
stumtas iš darbo. Jie turės lauk
ti kitų Kalėdų. Gal jos bus link
smesnės.

Barbora Gurskienė

Visas Kaimas Įsikaušė 
Nuo Juros Išmesto

Raudonojo Vyno
šiomis dienomis Danijos pa

krantėje netoli Esbjergo vietos 
gyventojai sulaukė retos staig
menos. Jura išmetė raudonojo 
vyno kelias bačkutes, ir ne.bet 
kokio, o puikaus vyno, kuris 
juros dugne tegalėjo taip ge
rai išsistovėti. Tai beveik anek
dotiškai linksma istorijėlė.

Atėjus iš geraširdės juros 
pirmam raudonojo vyno siun
tiniui, prasidėjo stiprumo var
žybos: kas yra stipresnis, ar 
120 išgeriančių danų žvejų kai
mo vyrų, ar 20 ir daugiau me
tų juros dugne gulėjusi bačke
lė? Žinoma, tokiu atveju vyrai 
nepasiduos menkai bačkelei. 
Vis dėlto ir ašluopių šimtų lit
rų išsistovėjusio, stipraus rau
donojo vyno bačkelė ne iš kel
mo išspirta. Ji vyrų gerklėse 
gali parodyti savo jėgų. O kiek
vienam žvejui išėjo nuo šešių 
iki septynių litrų. Dar gražiau 
buvo, kai raudonojo vyno bač
koje paguldė 120 šaunių danų

žvejų, kurie savo kojomis ne
bepajėgė rtė namo parsivilkti.
, Kai po kiek laiko jura at
siuntė antrų lokių pat raudono
jo vyno bačkutę, danų žvejai 
buvo atsargesni. Tačiau visų 
galvas ėmė kvaršinti visai ki
tas klausimas: iš kur los bač
kelės čia buvo siunčiamos? Pa
galiau nustatyta, kad tos vyno 
bačkelės turi būti kilusios iš 
kurio nors Didžiojo karo metu 
paskandinto laivo griaučių, ku
rie dažnai po ilgų melų atiduo
da pasauliui savo turtus. Pasi
rodžius trečiajai bačkelei, paga
liau žvejai pranešė apie tai vy
resnybei... nors pagal pakran
tės papročius ir ji turėjo pri
klausyti radėjui. Vėliau pasiro
dė, kad į šių trečiajų raudono
jo vyno bačkutę jau buvo įsi
brovę juros vandens ir vynas 
nebebuvo tikęs gerti. Dabar 
žvejai laukia tolimesnio juros 
siuntinio, tikėdami, kad jura 
pasistengs geriau pagloboti 
bačkutę, kad juros vanduo ne
sugadintų gero vyno.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

UNIVERSAL FOOD STORE
3348 SOUTH MORGAN ST.

PETER KNAJi_.li. Tel. YARDS 0795
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Iš Kenosha Padanges
Važiuojam Pirmyn choro pasiklausyti. — Įvairius biz

nierius belankant Kalėdų sveikinimo reikalais. — 
Kaip mes vykome į ligoninę Juozo Sakelio aplanky
ti. — SLA 212 naujoji valdyba. — Kiti biznieriai, 
kurie pridavė sveikinimus.

Lapkričio 13 d. būrelis keno- 
shiečių susitarėme važiuoti į 
Waukeganą, kad ten galėtumė
me išgirsti išgarsėjusį Pirmyn 
choro koncertą. Mat, mums bu
vo įdomu patirti, kiek didelę 
pažangą tas choras padarė. 
P-as M. Marcinkus su savo au
tom ibiliu mus visus (Povilans- 
kus, F. Jankauską, J. Kasputį 
ir mane) nuvežė į koncertą, 
kuris įvyko Liberty svetainėje. 
Koncerte pastebėjome dar kelis 
kitus kenoshiečius bei racinie- 
čius, kaip antai: Macnorius, S. 
Balčaitį, Radavičius su sunum, 
Klapatauškus ir dar kelis kitus.

Tenka pasakyti, jog Pirmyn 
choras tikrai šauniai atliko sa
vo užduotį. Vadinasi, visai šau
niai dainavo. Pastebėjau tik, 
kad viena kita choristė lyg 
nuliudusi, — gal jos liūdi Lie
tuvos bernužėlių, su kuriais pe
reitą vasarą turėjo progos susi
pažinti...

Po koncerto norėjome su kai 
kuriais pinnyniečiais susitikti 
ir pasikalbėti/ bet jie pasiskubi
no apleisti Waukegailą, tad sa
vo tikslo neatsiekėme. Gal tu
rėsime progos su jais susitikti 
“Naujienų” jubiliejiniame kon-

kinėjosi po įstaigą ir mums 
patarnavo.

Kaip sakoma, į vandenį kri
tęs sausas nekelsi, — atseit, 
pradėjęs darbą turi ir toliau 
jį tęsti. Traukiu tad pas p. Ka
zį Varnių, kuris laiko gražią 
užeigą adresu 1700 — 52nd St. 
Tai geras naujienietis. Tuoj 
Jausiu, ką jis n;?no apie pa
sveikinimą savo draugų ir pa
žįstamų per “Naujienas”. Atsa
ko, jog tokį sveikinimą pada
ryti. Be to, jis dar ir užfundi- 
jo. Paspaudžiau ranką ir išvy- 
<au pas Shimanauskus, 1361 — 
52nd S t. Na, sakau, jus gal ži- 
lote, kokiu reikalu aš atėjau. 
Atsako, jog taip. Girdi, rašyk 
sveikinimą, o štai čia dar ir 
magaryčios.

Netrukus atsidūriau pas p. 
<azį Maržeiko, 7401 — 8th 

Avė. Užeiga atrodo kaip “zer- 
<olas”: viskas kuopuikiausiai 
ištaisyta, žiuriu ir stebiuosi. 
Atsako, jog dabar tekę viską 
išdekpruoti. O tam, žinoma, 
reikėjo nemaža pinigų. Atsi
prašė sakydami, kad šiais me
tais busią sunku su garsinimu, 
nes daugiau išlaidų nebegalį 
pakelti.

certe. Bet kas bus, tatai ateitis 
parodys.

» « »
Štai prieš kiek laiko nuo 

p-ios Jurgelionienės, “Naujie
nų” administratorės, gavau pa
kvietimą, kad parinkčiau kalė
dinių sveikinimų iš vietos biz
nierių. Ilgai nedelsdamas, pra
dėjau darbuotis. Pirmiausia nu
važiavau pas p. Joc Bartašių, 
2427 — 52nd St. Jis tuo adre
su laiko labai gražią užeigą. 
Tai senas naujienietis ir malo
nus žmogus. Paaiškinau jam 
savo reikalą. Mielu noru suti
ko duoti skelbimą ir dar už- 
fundijo. Jo gražioji duktė su-

linksmų Kalėdų ir Naują «
Metų Del Visų Musų B

Draugų ir Draugių $

Ryškus ir Schlageris |
5601—24 th Avė.
Kenosha, Wis. S

» Linksmų Kalėdų visiems 
lietuviams ir laimingų

Naujų Metų &

RUBY TAVERN

Kenosha, Wis.

Štai atsidūriau pas J. ir K. 
Poteliunus, 4520 — 8lh Avė. 
Žiuriu, prie stalo sėdi musų po
nai — konsilmanas J. Martinas 
su žmona ir p-ia Poteliunienė. 
Pasisveikinęs tuoj pradėjau 
apie reikalą kalbėti. Atsako, 
jog su mielu noru sveikinimą 
sutinką duoti. O paskui šiaip 
pradėjome apie viską kalbėtis. 
Nė juste nepajutau kaip pora 
valandų prabėgo. Susigriebęs 
atsisveikinau ir pasiryžau dar 
vieną vietą aplankyti. Beje, P(> 
teliunų užeiga labai puiki.

Užsukau pas poną Rubins- 
tein, kuris laiko “Ruby” taver
ną adresu 5535 — 6th Avė. 
Taigi, pačiame vidurmiestyje. 
Kai pamatė mane, tuoj ėmė 
klausinėti kaip man einasi ir 
prisispyrę .mane vaišinti. O apie 
sveikinimą tik prisiminti terei
kėjo, — tuoj sutiko. Kadangi 
jau buvo vėlokas laikas, tai nu
sitariau traukti namo.

» «
Gruodžio 4 d. Jonas Kaspa

ras, Ed. Braze ir aš pats nusi
tarėme aplankyti Juozą Sakelį, 
kuris yra Racinc County Asy- 
lum. Kai nuvažiavome, tuoj lie
pė į knygas užregistruoti, o 
paskui patarė eiti į ligoninę. 
Esą, jis ten yra. Nuėjome. Dak
taras pradėjo ieškoti Sakelio, 
— niekur nieko. Pagaliau pasi
rodė, jog skiepe yra rodomi 
kratantieji paveikslai. Tad ir 
mes nutraukėme jo ten ieškoti. 
Iš tiesų jis ten ir buvo. Mus 
tuoj jis pažino. Girdi, sveiks 
žilausi.

Linkiu linksmų Žieminių 
Švenčių ir Naujų Metų 

visiems draugams ir 
pažįstamiems

“Union Park 
Tavern”

Kazimiera Poteliunienė
4520—8th Avė. 
Kenosha, Wis.

M K

[
iksmų Kalėdų ir Naujų tt 
Metų visiems musų 

draugams

Paris Gardens” |

Raute 43

B. RANČIUS |
Kenosha, Wis.

NAUJIENOS, Iii.

SVEIK INIM A S Iš T0-*
LIMOS ALASKOSA
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MUSŲ LIETUVA. Kryžių kalnas ties Meškuičiais, Šiaulių apskrity. Čia buvę rusų su
šaudyti ir palaidoti keli 1863 metų sukilėliai. Jiems žmonės slapta pastatė pirmuosius 
kryžius. Paskui nuolat buvo statomi nauji kryžiai, kaip Lietuvos kančių simboliai, ir 
tokiu budu susidarė šis Kryžių kalnas, kuris tebėra ir dabar. VDV

Grįždami pakelyje užsukome 
pas naujieniečius Rančius, ku
rie laiko Paris Garden prie ke
lio 3. Žinoma, mes ten likome 
šauniai priimti, tad praleidome 
keletą valandų. Kai apleidome 
vietą, tai turėjome ir sveikini
mą, kuris yra “Naujienose 
spausdinamas.

Važiuojame į Good Luck ta
verną, kurią laiko A. Popel ad
resu 4814 Sheridan Rd. Tai 
švogerio VI. Popall ir išdalies 
mano giminaitis. Mus tep pir
mą kartą nusivežė p. A. 
kis.

Popai tuoj prabilo į 
lenkiškai. Mat, nors jis 
tuvis, bet iš mažens vartoja 
lenkų kalbą. Kiek pastebėjau, 
tai jis turi visokiausių gėrimų 
ir visai neblogą biznį daro. Pri
ėmė jis mus ir pavaišino labai 
bičiuliškai. O kai prisiminėme 
apie pasveikinimą, tai be nie
kur nieko sutiko. Taip baigėme 
dieną ir grįžome namo.

Šeštadienis, gruod. 24, 1938
iš tiesų prasidėjo lik (ff* 

Linksmų Žiemos Švenčių B 
ir Laimingą Naujų Metų ffi 
Visiems Musų Draugams g

po pietų, o
5:30 valandą. Vadinasi, pasivedė 
liula net pusantros valandos, 
Tai negerai. Turėtumėme nors H 
kartą išmokti garsinamu laiku u 
savo parengimus pradėti.

Šiaip koncertas, kaip minė- S J. Shimanauskas
1361—52nd St.
Kenosha, Wis.

SENAS KENOSHA 
VETERANAS

Kenosha, Wis
Keftosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos koncertas

Savic-

mane 
ir lie-

Gerinau Amc- 
ŠLA 212 kuo-

Gruodžio 6 d. 
rican svetainėje 
pa laikė šaVo susirinkimą, ku
ris pasisakė už centro kėlimą. 
Pittsburghas surinko daugiau
sia balsų, būtent, 36. PhiladcL 
phia gavo 4, o kiti po vieną, 

r
Pirmininku kiliems melams 

liko išrinktas senasis H. Laban, 
o raštininku senasis Joe Kaspu
tis. Visi kiti senieji valdybos 
nariai atsisakė kandidatuoti, 
tad liko išrinkti iždininku S. 
Bacevičius, d iždo globėjais F. 
Povilanskas ir Pura. Finansų 
sekretoriaus rinkimas liko ati
dėtas kitam susirinkimui, ka
dangi tai vietai neatsirado kan
didatų. Kitais metais organiza
torių pareigas eis J. Kasputis 
ir S. Bacevičius, o daktaro 
kvotėjoDr. Ross.

Nutarta nuo nario kas mė
nesį imli po 10 centų lėšų pa-

Kai “muviai’ pasibaigė, tai 
drauge su Sakeliu grįžome į jo 
buveinę. Aš visokiais budais 
bandžiau jį išprašyti lauk ir 
nuimti paveikslą, bet tai man 
nepasisekė. Jis užsispyrė neiti, 
ir baigta. Esą, be poliemono aš 
niekur neinu, o jei nori pa
veikslą nuimti, tad gali tatai ir 
čia padaryti, žinoma, teko ta
tai ir daryti, nes norėjau jo 
paveikslą pasiųsti žmonai ir 
dukteriai į Lietuvą.

Tąja proga nuvežiau jam ir 
visokių laikraščių, kaip antai: 
“Naujienas”, “Naująją Gady
nę”, “Trimitą”, “Laisvąją Min
tį”, "Sandarą**, ‘•Vienybę”, “Tė
vynę” ir kitus. Už laikraščius 
ir eigaretus jis mums padėko
jo ir nusiskundė, kad negau
nąs '“Tėvynes”, nors esąs Susi
vienijimo narys ir mokąs duok
les. Pasižadėjome tą reikalą iš
tirti ir sutvarkyti.

Gruodžio 18 d. Gerinau Ame
rican Home svetainėje įvyko 
Kenosha Lietuvių 
Draugijos koncertas, 
tą koncertą renge 
draugijos choras po

Kazio Brazevičiaus (C. K. 
Braze) vardas yra žinomas vi
siems kenoshiečiams. Tai vete
ranas veikėjas. Per eilę metų 
jis su didžiausiu atsidėjimu 
veikia lietuvių tarpe. Daugelis 
p. Brazevičiaus amžiaus susi
laukę žmonės paprastai sten
giasi nuo visokio veikimo ša“ 
lintis. Kaip 'sakoma, jie sėdi 
prie pečiaus ir viešame gyveni
me jau nebepasirodo.

Visai kitoks yra p. Brazevi- 
čius. Ene’rgijds jis dar turi tiek, 
kaip retas jaunuolis. Jokis 
svarbesnis vielos lietuvių pa
rengimas be jo neapsieina. Ma
ža to, jis glaudžius santykius 
palaiko ir su kaimyninėmis lie
tuvių kolonijomis, —. nuvažiuo
ja į tų kolonijų didesnius kon
certus ir vakarus.

lių bei šiaip vakarų berengia, 
tad ir pajamų neturi.

» » »
Našlį automobilių dirbtuvėje 

buvo prasidėjęs streikas, kuris 
neilgai tetruko. Kompanija no
rėjo padidinti darbo našumą. 
Šiaip kai kurie darbininkai tik
rai negali nusiskųsti dėl uždar
bių. Yra tokių, kurie per savai
tę uždirba po 80 ir daugiau do
lerių. Kaip sau norite, bet tai 
visai neblogas uždarbis.

» » »
P-as F. Jankauskas pridavė 

kalėdinius sveikinimus nuo pp. 
Ryškaus ir Schlager, kurie lai
ko labai šaunią užeigą adresu 
5601 — 24th Avė. Abu yra 
naujieniečiai ir bendrai geri 
vyrai.

C. ir M. Piasecki yra links
mo budo žmonės ir dalyvauja 
įvairiuose parengimuose. Nu
nirusius jie į amžino atilsio 
vietą1 nulydi. Vadinasi1, yra lai
dotuvių direktoriai.

Seniausias tarp kenoshiečių
laidotuvių direkloriua yra p. priimti

juo, bendrai imant, 
pasekmės.
kultūros choras

kelias daineles po
p. Jurgio Steponavi-

P-as Vaišnorius iš N.

Jei kas svarbesnio yra ren
giama Chicagoje, lai, žiūrėk, 
p. Brazevičius jau ir čia. Visa
da jis malonus, visada links
mai nusiteikęs. Tai tikrai neiš
semiamos energijos žmogus;

Šiame puslapyje iš Kenosha 
kolonijos sudėti skelbimai tai 
daugiausia- p-. Brazevičiaus 
pelną®; Jis jws> gavo ir 
siuntė.

švenčių proga linkime

nuo-
pri-

dhr 
ilgų ir Mulii'gų metų tam se
nam veteranui veikėju i!

JUNEAU, Alaska. — Aš se
nas “Naujienų” skaitytojas 
sveikinu Kalėdų švenčių proga 
visus šio laikraščio sakitytojus 
ir visus lietuvius. Tfors aš esu 
toli nuo jūsų, bet mano šir
dis ir jausmai su jumis. Tad' 
linksmų* Kalėdų ir laimingų 
Naują Metų aš linkiu iš snie-i 
guotų Alaskos kalną!

Kai grįžau į Juneau, tai ra
dau už septynis mėnesius “Nau
jienas” atsiųstas. Žinoma, ne
buvo laiko viską perskaityti. 
Aš tik spėjau paveikslus per
žiūrėti. Man ypačiai patiko at
vaizdai iš Lietuvos. Nti nusi
verkiau iš džiaugsmo, kad Lie
tuvoje tiek miestiečiai, tiek 
kaimiečiai labai gerai atrodo. 
Vadinasi, jau yra nemažą pa
žangą padarę. Norėčiau ir aš 
dar kartą su Lietuvos kaimie
čiais šieną piauti ir sudainuoti 
“Valio, dalgeli!”

Ateityje parašysiu daugiau 
apie< Aliaską. —Jonas Rokas.

Iš Lietuvos

yra

Kulturos 
Faktiškai 
kalbamos 
vadovyste

p. Jurgio Steponavičiaus. Labai 
gaila, kad publikos nedaug bū- 
vo. Gal čia kaltas komisijos ne
apdairumas, nes ji nepasirūpino 
tinkamai koncertą išgarsinti. 
Kažkodėl nebuvo plakatų, tad 
apie koncertą vietos lietuviai 
tik iš “Naujienų” patyrė. O ku
rie nepastebėjo “Naujienose” 
pranešimų, tai taip ir nežinojo, 
kad koncertas yra rengiamas. 
Šiaip ar taip, o rengėjams rei
kia atsiminti tas paprastas fak
tas, kad juo daugiau garsina
ma,
geresnės

Vietos 
dainavo 
dovyste 
čiąus. • ii z* ‘ i • -
Chicagos paskambino mandoli
na. Paskui pasirodė p-lės Ma
lda merginų kvartetas, kuria
me dalyvauja dar Kelpšiutė, 
Raščiutė ir Namajunas. Benio 
dukrelė sudainavo kelias dai
neles. Nors ji ir jaunutė, bet 
balselį turi visai puikų. Reikia 
manyti, jog ilgainiui iš jos išeis 
šauni dainininkė. Solo dainavo 
ir p-lė Malda, o jai akompo- 
navo p-lė Raščiutė.

Dalyvavo koncerte ir Wau- 
kegano choras, kuriam vado-

N. P. Miscįiler. Laidotuvėse jis 
paprastai labai tinkamai patar
nauja.

Ponų Heusen laidotuvių įstai
ga irgi yra viena iš seniausių. 
Kam teko su ta įstaiga reikalų 
turėti, tie nusiskųsti negali. Va
dinasi, patarnavimas yra geras.

Kam nėra žinomi1 ponai Juo- 
žas ir Marija Balčaictoi iš Ra
tine, Wis.? Jie laiko šaunią ta
verną prie kelio 42. Be to, ten 
yra ir svetainiukė šokiams ir 
šiaip linksmfems pobūviams. 
Tai seni naujieniečiai.

Naujienietis St. Stonkevieius 
neseniai atidarė Stanley Gręęn- 
Mill užeigą 2137 Ratine St., 
Ratine, Wis; Vieta kaip tik pa
kelyje važiuojant iš Kenosha į 
Ratine arba į MihYaukee. Su
stokite ten, o busite bičiuliškai

C. K. Braze.

pa-
va-

Nuo smalkių pirtyje 
mirė žmogus

LAZDIJAI. — Lapkričio 12 
d. apie 20 vai. Lazdijuose žy
dų bendruomenės pirtyje besi- 
maudą žmonės staiga pasie
niuos pradėjo alpti. Buvo pa
šauktas apskr. gydytojas, ku
ris suteikė nualpusiems pirmą
ją medicinos pagalbą. Pavyko 
atgaivinti apie 8 asmenis, o 
vienas balsi u vis A. Stankevi
čius, apie 55 m. amž., vietos 
gyventojas sąmonės neatgavęs 
čia pat mirė. Velionis, kaip ne
religingas — laisvų pažiūrų 
žmogus buvo palaidotas be jo
kių bažnytinių apeigų laisva
maniam skirtoje kapų vietoje. 
Pažymėtina, kad toj pirty yra 
ir didelė nešvara.

Linksmų Kalėdų Gimi
nėms ir Draugams

“MidtONvn Tavern”
KAZ. VARNIS

1700—52nd St.
Kenosha, Wis.

.

Linksmų Kalėdų Visiems į 
g Giminėms, Draugams ir 2 
jį Pažįstamiems Linki k

Joseph Bartašius
2427—52nd St.
Kenosha, Wis.

Linkime Visiems Musų 
Košt umeriams Linksrn ų

Kalėdų Švenčių
ir Naujų Metų

Stanley’s Green Mill
St. StatkcviČius
2137—Ratine St.
RAGINE, W1S.

Linkime Visiems Lietu- R
& viams Linksmų Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų

Jos. ir M. Balčaitis
WHITE FRONT TAVERN
Highvvay 42—31/j miles 
north of Racinc, Wis.

Linksmų Kalėdų ir Nau
jų Melų Visiems 

Lietuviams

Dainavo jis šauniai, o kreditas 
už tai priklauso p. Steponavi
čiui. Broliai Vaišnoriai sudai
navo kelias dainas, patys pri
tardami mandolina ir akordina. 
Pagaliau programą baigė kul
tūros- choras su pagalba p-les 
Balsiutės iš Naujosios Gadynės. 
Išėjo- tikrai gražiai.

Bendrai imant, koncertas bu
vo puikus. Nemalonu buvo tik 
tai, kad nedidelis skaičius žmo
nių teatsilanke. Vienok prie 
baro, kiek pastebėjau, biznis 
ėjo gana gyvai. Galimas daik
tai, kad rengėjai, kaip sako
ma, išeis lygiomis.

Tenka ačiū tarti waukeganie- 
čiams, kurie visada atsilanko į 
musų parengimus. Mes keno- 
shiečiai turime irgi tuo pačiu 
jiems atsilyginti.

Koncerte iš vietinių pastebė
jau pp. šimanauskius, Schlage- 
rius, Raščius, Benius, Jakučius, 
Povilanskius, Bagdonus, Mar
cinkus, t Naruševičių, Radavi
čius, Macnorius, Untulius, Sle- 
nevskius, Veivikius, Joe Mac- 
norių, Jankauską, o iš Wauke- 
gano pp. Malelus, Grinius iir 
daugelį kitų;

; Beje, noriu dar vieną pasta
bą padaryti. Kai kurie koncer
to dalyviai man nusiskundė, 
kad programa liko pradėto 
daug vėliau nei buvo skelbia
ma. Būtent,
kad koncertas prasidės 4 vai.

C. ir M. Piasecki
UNDERTAKER

4124—7th A ve. Ph.

KENOSHA, WIS.

mokslo

4873
Lietuviai studentai 

Prahoje
KAUNAS. — š. m. lapkr. 

mėn, 12 dieną įvyko Prahos 
lietuvių studentų d-jos “Lithu- 
anija” pirmasis šiais
metais susirinkimas, kuriame 
įvyko ir d-jos valdybos rinki
mai. Buvo išrinkti: Mykolas 
Frankas — pirmininku, Jonas 
Ramanauskas — sekretoriumi, 
Algirdas Končius — iždinin
ku.

Paskutiniaisiais metais d-ja 
žymiai sumažėjo, nes dalis na
rių, baigę savo studijas, grįžo 
į Lietuvą. Naujų gi studentų S 
šiais mokslo metais iš Lietu- Į 

iVos neatvyko. Gal čia bus tu- ----------------- -------------------- —
rėję įtakos paskutitiieji politi- Pirkite savo apielinkės 
niai įvykiai. krautuvėse

S Linksmų Kalėdų ir Nau- K 
jų Metų visiems musų

» Kostumeriams 1

i Good Luck Tavern
I A. POPEL

4811 Sheridan Rd.
Kenosha, Wis.

CH^TMAS GEEETING FROM

HAUSEN R NffiAL HOME
ALWIN T. IJAUSEN J. MARK HAUSEN

6019—7th Avė. Ph. 4136
KENOSHA, WIS.

i
I

OUmTMAS OREETfN^ EROM

skelbiama buvo,

N. L MISCHLER
HOME FOR FUNERALS

708—Fifty Seventh St. Ph. 3811
KENOSHA, WIS.
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Ludwig Ganghoier Jcitas Kairys

iv.išinio Paslaptis
(Kalėdų apysaka)

ku čhy vakarą vienoje kavinė
je sėdėjo du vyrai. Vienas iš 
jųdviejų buvo jau nebejaunas, 
aukšta kakta ir jau gerokai 
pražilęs. Jo rimta, dailiai nu
skusta veido išvaizda smalsu
mo žvilgsniais varstyte varstė 
savo pašnekos draugo sujau
dintus veido bruožus, šis galė
jo būti apie trisdešimts penkių 
metų amžiaus, budrus, stiprini 
išsivysčiusios išvaizdos. Švelnų 
jo būdą ir greit sprendžiančio 
darbininko kalbą gaubė sudrai
kyti rusvi plaukai.

Juodu sėdėjo prieš vienas 
antrą nei žodžio nepratardami. 
Galiau vyresnysis prabilo.

—Dabar, mielas šaleri, ar ir 
negali jokio’ atsakymo surasti?

Šaleris, tarsi,- iš nuogąsčio pa
kėlė galvą.

—Ne, ne ir dar ne! Aš to 
nepadarysiu, nors man milijo
nus duotumai! aš to nepadary
siu !!! Tai buvo mano pirmas 
žodis ir tai bus paskutinis.

—Betgi, atrodote protingu, 
Šaleri, — kalbėkite tyliau. Aš 
dėl jūsų sąžinės neisiu į vaidus 
— priešingai, jus man patinka
te. Tačiau “praktišku būti”, 
taipgi yra geras daiktas. Ir dar 
kas, nereikalausiu iš jūsų ir 
visas tas paslaptis man išduo
ti. Ką esate sužinoję per tas 
aštuonias dienas, telieka jūsų 
dalyku. Dieve apsaugok, tai ne 
mano reikalas. Bet, jus labai 
gudrus žmogus ir retai pasitai
kąs apsukrus vyras. Tokių 
žmonių mano dirbtuvei reika
linga, jus man aukso vertybe. 
Pažvelkite į mane protingai ir

ateikite pas mane. AŠ jums pa
vesiu savo dirbtuvių inspekto
riaus pareigas eiti; mokėsiu 
dvigubai, ką moka jums Sei- 
delmano bendrove ir, be to, 
pasirašysiu sutartį dešimčiai 
metų su sąlyga kasmet pakelti 
algą.

Jaunuolio veidas balo ir rau
donavo. Tik staiga šoko nuo 
keitės į aukštą, veidas, pykčiu 

’ perraudbnavęs, ištyso,, žiban
čiomis akimis peržvelgė stalą ir 

t užkimusiu balsu pradėjo mur- 
' mėti.

—Ir taip tad manai, kad lai
kui bėgant, viskas ir susitvar
kys? Kad tik sykį mane į save 
rankas pasigausite — ir dar 

• dešimčiai metų, tada jau gaite- 
' šile mane ir čiupinėti ir mėsi

nėti, kol galiau iŠ manęs kaip 
iš kokios biaurybės nieko ne- 

> beliks. Aš jums savo pono dirb
tuvės paslapčių išduosiu...

traukė ;»ų per susiniaukusius 
plaukus ir dūmė iš kavinės, 
.lis pasijuto kaip nesavyje, snie
go dengtomis gatvėmis žengė, 
tarsi, ne savo kojomis. Jo vai
dentuvėje ėmė kurtis visa pra
eitis. Atsiminė jis'savo mokyk
linį amžių, prisiminė kaip dar 
pradėjo mokytis chemijos labo
ratorijoje, paskui, kai gavo 
darbą vienoje stiklo dirbtuvėje 
už pagalbininkų ir, galiau, pri
ėjo prie to, kai pradėjo dirbti 
Seidelmano majolikos dirbtu
vėje. Apsidžiaugė ir savo jau
na žmona ir kūdikiais, taręs 
viešpačiui ačiū, dar greičiau 
nužingsniavo namų link. Jam 
atrodė, kad jis viskuo per te

X LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
2g NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS 
S? . IR PAŽĮSTAMIEMS!

AMBROSE TAVERN 
iPAUL AND CARRIE AMBROZAI. 
1843 South Halsted Street

i 14 a a
' LINKSMŲ KALĖDŲ IR B
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S

Musų Draugams, Pažįstamiems įJ, 

ir Kostumeriams Linki *
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M
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KRISCUNAS

Acme-Naujienų Telephoto
CHICAGO: — Mary McCullom Sėhuch, apysakų ra

šytoja, kuri bandė apiplėšti banką. Jai pasisekė pasigrob
ti $5,000, vienok netrukus buvo pagauta su visais pi
nigais.

kęs, jam nieko daugiau pasau
lyje nebereikia.

Iki Naujų Melų beliko vos 
viena savaitė. Seideimanas, pa
gal įsigyvenusį paprotį, kasmet 
savo tarnautojus ir darbiniu-

linkėdamas, pats pasirodydavo 
su priedine mėnesine alga do
vanoms. Tad ar begalima buvo 
lokį laimikį ir lokį gerą poną 
išduoti ir tai vos tik prieš aš- 
tuonias dienas? Jis visą tai ap
mąstęs apsidžiaugė ir tik grei
čiau paspyrė namų link.

Greit pas i " jis ir namus, 
kurie buvo k !i užmiesčio gat
vės gale. Staigiais žingsniais 
žengė laiptais ir stojosi prie 
durų. Duris atidarė jo jaunutė 
žmona.

—Telaimina tave Dievas, Ro
bertai, — sušuko ji pasitrauk
dama į šalį, kada ji pamatė jo 
netvarkingą veidą. Bet ta jos 
pastaba nutildė ir jį. Ji kiek 
atsipeikėjusi apkabino jį ranka 
ir įsitempė į vidų.

—Eik šen, lik greičiau. Tu 
galėsi man. padėti žvakutes pri
kabinėti. Vaikučiai nebegali jau 
nė kiek nukęsti.

Juodu įėjo į kambarį, kurs 
nors ir apytuštis ir visur ma
tėsi neturtas, bet buvo draugiš
ko malonaus jaukaus kampelio 
patraukimo. Stalas jau laukė 
paruoštas vakarienei, o kampe 
stovėjo skrynia su eglaite, po 
kurios sudėtos menkutės kalė
dinės dovanos; senelei ir vaiku
čiams.

—Robertai^- man atrodo, kad 
tu lyg būtumei su kuo šiandien 
susipykęs"? — valandėlei pra
slinkus paklhusė žmona.

—Apsaugok Viešpatie! — jis 
sumurmėjo ir papurtė galvą.

Ji tuoj suprato koks dalykas 
ir todėl jo nieko nebeklausinė- 
jo. Bet jis jau nebeišsilaikė ir 
pradėjo pasakoti visą įvykį:

—Šiandien man rengiantis iš 
dirbtuvės kas tai padavė .laišką, 
kuriame buvo pasakyta, kad aš 
turiu kokį tai poną pasitikti 
kavinėje. Ten jis man pasaky
siąs labai svarbų dalyką.

—Ir tu nuėjai? — paklausė

prieš astuonias dienas tas che
mikas pasimirė ir jo vietą už
ėmė Robertas šaleris.

—Kada praeitą šeštadienį 
mano ponas man pasakė, ką 
aš turiu žinoti apie šį naują 
darbą, — tęsė Robertas, — nei 
žodžio neprasitarė apie, bet ko
kias paslaptis ir net priesaikos 
nepareikalavo. Jis lik pasakė: 
Tu esi geras vyras, aš pasitikiu 
ir žinau, kad man neteks gailu
tis.” 
tada
vos tik 
to laiko, 
j y klos į’ 
koks tai
binėti ir prj kalbinė t i,, kad, gir
di, aš jam Reikalingas esąs. Jau 
bereikėjo tik išimti kokią šimt? 
markę iš .kišenės ir man pa
teikti, kad įik aš savo poną iš- 
duočiau. , 7

Jis atsiduso ir nutilo. Nieko

Tai ir viskass kų jis mari 
pasakė. Bet štai praėjo 

astuonios dienos nuo 
kai aš perėjau iš lie- 
labora tori j ą, išdrįs ta 
stačiokas mane užka-

| Linksjnų Kalėdų

1 Linkiu Visiems

Lietuviams, ■

' nepaklausė jo ir žmona. Ji tik 
: pasilipo ant kėdės ir baudė pa* 
siekti aukščiausiąją, eglaitės šęp 
kūtę, prie kurios norėjo pririš
ti žvakutę. Tačiau nepasisekė. 
Jos rankos pradėjo drebėti ir 
vėl atsigręžusi į jį tarė:

—Robertai, jei tu butum to
kiam biaurybei “taip” ištaręs, 
Dieve apsaugok mane — tikiu, 
kad' mano meilė butų tik praei
ties dalyku iikusiv

Jis> tik galvą palingavo) tar
si viskas buvo pasakyta, viskas 

j buvo savaime supruM-tama. Ji’ 
tuo pačiu sykiu nušoko nuo kė
dės ir užžiebė žvakutes^ Rober
tas pravėrė duris, iš kuriui 
krykštaudami subėgti vaikui 
či«4; paskui jų’ senelė* Dabar 
tarsi ir' kambarys atsimainė: iš 
rimlies padėties virto linksmy
be.

Bėf Štai ir vėl stebuklas, vos 
tik spėjo pirmoji vaikučių 
džiaugsmo bahga nueiti, kaip 
pasigirdo' prie dkirų skambutis.

Ponios šaiėrienės veide pasi
rodė nuogąsčio žymės, bet, ko
dėl, ir pati negalėjo suprasti. 
Tačiūu prasidrąsinusi pamažu 
priėjo prie durų ir atidarė* Pa
sirodo du tarnybiniai vyrai su 
didele skrynia, kurią vilkte 
įvilko į kambarį ir, neprasita
rę nė žodžio, išėjo. Kas ją pa
siuntė ir kokiu tikslu, niekas iŠ 
namiškių- negalėjo nieko atspė
ti’. Gal koks ponas, kuris vė
liau pats pasirodys. Su tokia 
mintimi pagaliau visi Sutiko.

DreJjančiomis kaip drebulės 
lapas rankomis ponia šalerienė 
atidarė skrynios dangtį. Iš dug
no ėmė kil-te' kilti puikus žais- 
laiy audeklai, kepsniai ir pa
skiausiai pasirodė dėžutė pilna 
sidabrinių pinigų pridėta. Po
nios šalerienės ir lupos nubalo. 
B‘ėt vyras tuoj griebė abienr 
rankom už dėžutės ir sviedė į 
skrynią^ fcad> ta net į diigną at
simušusi ir į viršų pašoko, o' 
pinigai sužvangėjo*—-net į visas 
puses išsižarstė.

—-Lauk -— lauk su pinigais! 
liauki sąkau, — šalin rankas 
nuo daiktų! vaikai, šalin ran- ( 
kas!, ,™ šaukė jis drebančiu 
balsu. Tas niekšas negalėda
mas mane tiesiogiai iš kelio iš
vesti, dabar bando paeiti iš už
pakalio. Jie turi atsiimti, pašau
kite- juos^ atgal'!’ fesinešav iš kur 
atnešė!:**

Jis greita# išbėgo į priebutį 
nešikus iššaukti'. Dbja, kada jis 
pragėrė dtiriSy taip ir sustingo 
kaip Šaltas stabas, nei žodžiu, 
nei- judesiu jis nieko išreikšti 
nebegalejO’, nes duryse stovėjo 
linksmas ji©1 viršininkas ponas 
JMdbimanas.

-—Gerą vakarą, mielas Šale- 
rfi!‘

—J‘US — ponas Seideimanas, 
jus atėjote pas mane?
—Tai, kaip matote, pagaliau,

jluk jiųs žinote, ką aš mėgstu,— 
juokavo senasis ponas. — Aš 
ftWėčiau šiuo sykiu jūsų pa- 
Atausti, kaip ten jums šiandien 
bavineje ta kava patiko.”

Robertas tylėjo. Jis jaute, 
<aiį) jo virŠinmlta'S, padėjęs 
ranką ant j© peties, į jį kalbė
jo, bet pats nieko pasakyti ne
galėjo.

—Jus teisingas vyras, mielas 
Šaleri, sako1 ponas, — jus 
įsižeidete ta šios dienos pasaka, 
o aš atėjau- jūsų- atsiprašyti. Aš 
patikėjau jumis kaip žmogumi, 
bet, vienkart, pažymiu, kad aš 
esu veiklos žmogus, todėl kaip 
toksai ir privalai! pasirodyti. 
Tas ponas, kurį Šiandien suti
kai1 kavinėje, yta mano svai
dys. Jis buVo mano siųstas ir 
veikė kaip mano įgaliotinis. Į 
tą pasiūlymą, kurį jis jums pa
darė, prašau žiurėtV kaip į ma
lto paties padarytų. Nuo Naujų 
Metų padvigubinsiu algą ir pa
sirašysiu dešimčiai metų sutar
tį su sąlyga algą kasmet nekel
ti. Kada ateisi į mano dirbtu
vę, L po^yt, — sš jaučiuos 
už pareigų parodyti ir to miši
nio paslaptį. O tuo tarpu pra
šai! vėMi matte į> vidų,. — aš 
ntirfti šlisfpažmti' sū jųstį žino“ 
na it vaikučiais.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

Wigoda Cigar and Liquor Store
3464 So. Halsted Street

CHICAGO, ILį.

Linksmą Kalėdą ir Laimingų Naujų Metų 
Linkim Visiems Musų Kostumeriams 

Jūsų sveikata priklauso nuo tikros autorizuotos

CRAWF0RD DAIRY
GRADE “A” MILK and CREAM 

Urmo ir Detalinč
; 2742-44 S.- Kildare Avė. Tel. Lawndale 8332

CHICAGO, ILL.
»»

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
K MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

J. P. TAVERN
JOHN J. POCIUS, Prop.

jįįį Fox Ilead Beer on Draught
| 3313 So. Halsted St Tel. Yards 2145 §

f LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
l LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

LITHUANIAN CHAMBER 
OF COMMERCE 

Lietuvių Vaizbos Butas

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams.

DISTRICT INN S
3440 SOUTH MORGAN ST. |

ANNA RUDMAN, Savininkė 8

4^

John T. Zuris
Teisėjas

Aišku, jis nuėjo, ir tą laiške 
nurodytą poną susitiko. Tas 
ponas jam persistatė vienos di
delės porcclano dirbtuvės savi
ninku. O dalykai ten išsiaiški
no iki tiek, kad apie juos Sa Linksmų Žiemos Švenėtą \ 

• Kalėdų vLinkia Visiems ’ 
į Draugams ir Rėmėjams

Linksmu Kalėdų Visiems!

G. HEILEMEN BREWING 00
CHICAGO BRANCH

1561 South Union Avenue 
Phone Haymarket 6066

ii-iii i i i i i O i i i £ i i i i i i i i i i*

LINKSMŲ KALĖDŲ
YW1

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams
Ta dirbtuvė, kurioj šaleris dir
bo, išdirbinėjo jai vienai žino*- 
mą majolikaforlę ir ypačiai nu
sisekusius dažus. Tą paslaptį 
stengėsi veik visos chemikali- 
nes dirbtuvės sužinoti, darė jos 
ir užvaduotojus, tačiau tikslo 
nebuvo galima atsiekti, nes pa- 
slaptį žinojo vienui vienas dirb
tuvės savininkas Seideimanas 
ir vienas senas chemikas. Bet

į Peter P. Mankus
į Fine Merdrant Tailoring
[> Also Clcaning & Pressing

2236 W. 22rt<J areet
Tel. Ganai1 31'44

NEW CITY FURNITURE M ART?* *M

įti 4501 So. Ashland Avė. Tel. Yards 2503
fi t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PABST BLUE RIBBON ALUS WILLIAM KOSMOWSKI, Pres.
WILLIAM BAZAR, Vice-Pres. £

1654-56 West 47th St. Tel. Yards 4882 ►
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{Linksmų Kalėdų 
Musų Kostumer 

Draugams!

GERA BUČERNE 
« IR GROSERNE 
I 1538 So. 50th Avė 
$ CICERO, ILL.
3

j Visiems 
Kostumeriams ir

S
l|M

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS MUSŲ 
KOSTUMERIAMS

i« National L’aundryg
Supply Co. į

f

749-59 S. CICERO AVĖ.
CHICAGO, ILL.

PHONES:
CICERO—1500
AUSTIN—3900
FOREST—600

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NA ILTTENOSE”

:-IVAIRENYB£§~

KAS TAI YRA
OLIMPIJADA?

KAS TAI YRA NOBE
LIO PREMIJA?

Kalbėdami apie Lietuvos 
Tautinę Olimpijadą ir apie 
Tarptautinės Olimpijados 1910 
m. iškėlimą iš Tokio, drįstame 
paklausti, kas yra olimpijada? 
Senovės Graikijos olimpiniai 
žaidimai buvo didžiausia grai
kų atletų šventė. Kiti žaidimai 
buvo Pytijos ir Nemėjų. Olim
pijada būdavo kas ketveri me
tai. Panaikino tuos žaidimus 
imperatorius Teodosijus 389 
metais po Kr. Atgaivinti buvo 
olimpiniai žaidimai Atėnuose 
1896 metais, barono Pierre de 
Coubertino iniciatyva. Marato
no bėgimus laimėjo graikas 
Loues. Tas pats žaidimų atsta
tymo sumanytojas baronas 
Coubertinas mirė 1937 m. rug
sėjo mėn. Ligi šiol jau buvo 
olimpijados: Paryžiuje — 1900 
m., St. Louis — 1901 m., Lon
done — 1908 m., Stokholme— 
1912 m., Antverpe — 1920 m., 
Paryžiuje — 1924 m., Amster
dame — 1928 m-, Los Angeles 
— 1932 m., Berlyne — 1936 m.

ziologijoje, literatūroje ir tai
kos srityje. Premija skiriama 
iš nuošimčių nuo- kapitalo, ku
ris yra direktorių žinioje ir 
priežiūroje. Kapitalą paliko 
švedų mokslininkas ir išradė
jas Alfredas Nobelis, išradęs 
dinamitą. Jis mirė 1896 metų 
gruodžio mėn. 10 dieną ir pa
liko turto apie 1,750,000 svarų 
sterlingų.

Pirmos premijos buvo išmo
kėtos penktais metais po Nobe
lio mirties, 1901 m. gruodžio 
10 d. Kas metai premijos su
mos šiek tiek skiriasi, dabar 
jos yra po 8,000 sv. st-, arba 
apie 240,000 litų. Vienos kurios 
nors srities premija gali būti 
paskirstyta keliems asmenims, 
dažnai taip ir būna, jei toje 
srityje nėra vieno kurio nors 
labiausia pasižymėjusio žygio 
ar asmens.

Nobelio premija skiriama už 
svarbiausią \ darbą fizikoje,

ministras prof.Švietimo
J. Tonkūnas.

KAS TAI YRA ŠVEN
TASIS PATIESALAS?

KAIP PAILGĖJO ŽMO
GAUS GYVENIMAS?

Šventojo Patiesalo, arba Ki
limo, vardu vadinamas apsiau- 
talas, kurs dengia Kaabą, ar
ba šventą pastatą moskos vi
duryje Mekoje. Musulmonai tą 
patiesalą vadina “kisVeh”. Jis 
kas metai keičiamas — iš Egip
to siunčiamas į’ Meką naujas 
patiesalas su didelėmis iškilmė
mis. Jis yra daromas iš broką- 
do ir išmargintas auksu ir si
dabru išsiuvinėtais posakiais iš 
Korano.

Patiesalą paprastai gamina 
Kaire ir Kaabai siunčia jį do-

vanų Egipto karalius. Buvęs 
viršum Kaabos per metus, su
silaukus naujo patiesalo, sena
sis sukarpomas į skiauteles, ku
rios paskum parduodamos mal
dininkams, lankantiems Meką. 
Naujas “kisveh” užtiesiamas 
ant Kaabos, praėjus penkioli
kai dienų po to, kai senasis nu
imtas.

Dėl ginčų, kurie buvo kilę 
tarp egiptiečių ir vahabių, nuo 
1926 ligį 1937 m. švento Patie
salo Egiptas nesiuntė j Meką 
— vahabiai aiškino, kad kai 
kurios iškilmės, susijusios su 
patiesalo gabenimu, esančios 
stabmeldiško pobūdžio. 1937 
m. Egiptas susitarė su Saudi- 
Arabija, ir, nuo 1937 m. patie
salas kas metai vėl bus siun
čiamas jš Egipto į Meką. Kai 
patiesalas išgabenamas iš Kai
ro, ten susirenka didžiausios 
žmonių minios iš visų Egipto 
kampų, pasižiūrėti iškilmių. 
“Kisveh”, nešamas ant kuprių, 
piramidinėje kilimais apsiaus
toje palapinėje — tai yra išti
kimybės emblema. Ta palapinė 
vadinama “Malimai”; kuprius, 
nešąs patiesalą, kelionei pasi
baigus nebeimamas jokiam 
sunkesniam darbui ligi pat gy
venimo galo! “Kisveh” palieka
mas Mekoje, o “Malimai” par- 
nešamas atgal į Kairą.

| ,111 nu I 1^—Į—.11 _   ----------------------- „

originalus labirintas, sako, bu
vęs Kretos saloje, Knosaus ka
ralių rūmuose, čia senovės le
gendų pabaisa Minotauras, pu
siau vyras ir pusiau bulius, 
kas metai surydavęs septynius 
jaunuolius ir septynias mergi
nas, kuriuos kretiečiams turė
jo atsiųsti Atėnų miesto gy
ventojai. Minotaurą, kaip pa
sakoja legendos, nukovęs, A- 
riadnaį padedant, didvyris Te
sėjus. Ariadna buvo Kretos ka
raliaus ir įstatymų davėjo Mi
nuso duktė.

šeštadienis, gruod. 24, 1938

S Linksmų Kalėdų ir Laimingų S
5 Naujų Metų Linkiu Visiems C
S Kostumeriams ir Draugams

iLithuanian Bakeryi
g J- KAIKORIS
I 1400 So. 48th Ct

CICERO, ILL. a

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

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
| VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Apsimoka pirkti iš S
| MAY’S FOOD MART g

Mes turime geriausių už mažiausią kainą jį
g gyvų ir negyvų paukščių.
| 1308 So. 49th Avė. Cicero, III. «

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MANO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS

JOSEPH AUGAITIS, DEKORATORIUS
1608 S. 50 Avė Tel. 2633

ĮcRANT and PARIHŪLME BUSINESS^ 
IMEN’SLEAGUE, CICERO, ILL NARIAlį

Žmogaus gyvenimas vis tik 
eina geryn ir ilgyn, nors kar
tais pasakojama, seniau žmo
nės ilgiau gyvenus. mM Linksmų Kalėdų įs

Linkiu Visiems Mano $
Kostumeriams ir Draugams $

KUR BUVO LABIRIN
TAS?

•^ Linki Visiems Kostumeriams ir Draugams^* 
.v?
Sė Linksmi} Šv. Kalėdų ir Laimingų SįjĮ
kį Naujų Metų «I______ I  _______________ _________-1
§CHAS. BELLS Grocery and Meat Marketg 
jįg 5022 W. l(>lh Street_________ _

čiavimais, per paskutiniuosius 
50 metų gyvenimas pasidarė 
žymiai ilgesnis. Pavyzdžiui, 
1880 m- Anglijoje iš 10,000 
žmonių mirdavo- 205 žmones 
kas metai, 1900 m. — 182, o 
1930 metais tiktai 114. Jungti
nėse Valstybėse 1880 metais iš 
10,000 gyventojų mirė 198, vė
liau — 1930 metais tiktai 113. 
Žymiausiai žmogaus gyvenimo 
ilgis padidėjo Vengrijoje: 1880 $
metais iš 10,000 gyventojų mi- | 1417 So. 49th C(Hirt j 
re 386, o 1930 metaiis tiktai $ Tel. CICERO 1525

w!

J. M. Grigas
Užlaikau geriausią mėsą 

ir grocery.

a.s

tr,p

Labirintu senovės žmonės 
vadindavo požemiuose išraus- 
tus koridorius ir urvus — pav., 
Romos požemiuose senovės ka- 
takombos — kur lengva buvę
paklysti ir be palydovo neliu- Rc'S. Cicero 4108-R

Širdingi Linkėjimai Sulaukus
LINKSMŲ KALĖDŲ

Visiems Musų Rėmėjams 
Draugams ir Pažįstamiems

GRANT THEATRE
WALTER BABITZ, Sav.

Cicero, Illinois

CHARLIE’S BAKERY
4902 W. 14th StreetSS

J®ĮgW. J. Conway, Wholesale Hams & Sausagesgj
Si 1808 South 50th Avcnue ŠM

Ss
GENERAL FOOD MART

4928 West 14th Street

SS
SS

Grant Works Coal and Oil Co,
Cor. 16th St. and 49th Court

Great City Linen Supply Co
5052 West 14th Street

LAVERGNE PHARMACY
Cor. 14th Street and 50th Avcnue

LIBERTY TAILORS
1403 South 49tli Court

.W
LIBERTY PHARMACY, Ine.

4930 West 13th Street Tel. Cicčro 91

.W
Lipsky’s Mifeic and Radio Store

4936 West 14th Street

SS
LUKEN’S SERVICE STATION

Cor. 16th Street and 50th Court
MATUL PRINTING CO

5016 West 16th Street

•St
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

Sg

t HEALTH «

SS
Klausk bet kokio autoriteto... savo gydytojaus, maisto žinovo, ar 
slaugės* Jie pasakys, kad West Towns pienas teikia sveikatai rei
kiamas dalis. Jie be to dar pasakys, kad West Towns pienas teikia 
tas daT s lengvai virškinamoj formoj. Tai svarbu šiam gyvam, 
veikliam gyvenime. Bet, sveikatingumo pasaką tepasako šio rašto 
antraštis; GERK PO KVORTĄ WEST TOWNS PIENO KASDIEN.

DAKTARAI PATARIA VAIKAMS
Kiekvienas augąs vaikas turėtų išgert po kvortą kasdien su kiek
vienu /valgiu kaip gėralą ir viralienėj, su javiniais ir vaisiais. West 
Towns pienas geras ir ekonomiškas, jo ekstra turtingumas ir sko
nis prisideda prie pagerinimo senų mėgiamybių ir daug naujeny
bių. Klausk groserninko, ar išvežiotojo apie lengvojo plano suges
tijas. >

§s
SS
SS

SS
SS

*S 
M

SS west lblh blreet SS iš? s iMIDWEST GROCERY and MARKET įiį | %
___________ 4911 West 14th Street________ • į«Į| a <-> 
Novitsky’s Grocery and Meat Market B i U ET AB TBS 

1301 South 50th Court___įį$ it IILflLl Bl
.w
Fjė

Anthony Petkus — Funeral Director
1410 So. 49th Court

A. F. Pocius, Leading Jevveler
4930 West 14th Street

Paul Putrimas Meat Market and Grocery
CS 1436 South 49th CourtSS

Rimdzius Dry Goods Store
4903 West 14th Street

Frank Sabal’s Hardware Store
4912-14 West 14th Street

CICERO MIESTO VALDYBA

§S
SS 
§s

§s
1S

K
SS —
SS

JOS. SHAMET’S TAVERN
1500 South 49th Avenue

DR. W. E. SHINGLMAN
4928 West 13th Street

Andrew Wastak, Coal and Ice
1512 South 49th Avenue

SS 
SS 
SS 
SS

5|Warren & Rock, Grocery and Meat Market
įjg 1536 South 49th Avenue
te

KLAUSYKITE RADIO — STOTIS WHFC KAS SEKM 
VAKARE NUO 7:00 IKI 8:00

įHEADLINES say
“DRINK MILK”

Pienas Kasdien Iš vežiojamas Šviežus
Tel. Cicero 4511-451^ Latondale 6206

WESTTOWNSDAIRY,lnc.
1623-27 S. Cicero Aye., Cicero, III.

ŠIRDINGAI SVEIKINA 
' VISUS

CICERO LIETUVIUS
Su

Kalėdų Šventėmis 
ir 

Naujais Metais

GEORGE STEDRONSKY, President 
NICHOLAS HENDRIKSE, Town Clerk . 
JERRY J. VITERNA, Town Collector 
ANTON F. MACIEJEWSKI, Supervisor 
HENRY R. SCHWARZEL, Assėssor 
GUSTAV O. RANDA, Trustee 
FELIX ZDROJEWSKI, Trustee 
JOSEPH DANEK, Trustee 
RUDOLPH KREJCL Trustee 
ANTON J. KRUPICKA, 

Townshin Committeeman
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
KAIT SLA KUOPOS BALSUOJA DEL Karolis Požėla netrukus bus Chicagoje

CENTRO KELI MO
SLA 195 kp. vienbalsiai 
pasisakė už Pittsburghą

PITTSBURGH, Pa. — Gruo 
džio 11 d. SLA 195 kuopa lai
kė savo priešmetinį susirinki
mą Slavcnian svetainėje, ku
riame buvo renkama kuopos 
valdyba if balsuojamas SLA 
centrui miestas.

Kuopos senoji valdyba buvo 
iš naujo ir vėl įtrinkta, būtent, 
pirmininku Charles K. Pikelis, 
vice-prezidentu Jonas Maslo- 
naitis, turto raštininku Romal- 
das Paplauskas, protokolų raš
tininke p-lė Sophia Nabažiutė, 
iždininke Ona Lukošienė, iždo 
globėjais Emilija Pikelienė ir 
Jonap Nabažas. O organizato
rius šioji kuopa išrinko net 
visus keturis, būtent: Charles 
K. Pikelį, Ronialdą Paplauską, 
Joną Maslonaitį ir Justiną Pa
plauską. Balsuojant centrui vie
tą, tai vienbalsiai 41 balsas pa
sisakė už Pittsburghą. Kiti 
miestai negavo nė vieno balso.

Susirinkimui pasibaigus na
riai buvo pavaišinti užkandžiais 
bei gėrimais. Po vaišių visi 
skirstėsi pasitenkinę ir drau
giškoje nuotaikoje.

— o —
New Kensington, Pa., SLA 

Kuopa už Pittsburghą
NEW KENSINGTON, Pa. — 

Gruodžio 11 d. SLA 192 kuopa 
laikė priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo renkama kuopos 
valdyba, delegatai į SLA 3-čio 
ap kričio suvažiavimą ir bal
suojamas centrui miestas. Cen
trui miesto parinkimo balsavi
mo pasekmės buvo sekamos: 
r

: Rcmkite Tuos Biznierius, ku
rie ': G a r s i na s i “N A U.JIEN OŠĘ’

Philadelphia 1 balsą, Pitts- 
burghąs 48 balsus ir Wiikes 
Barre 1 balsą. Vadinasi, Pitįs- 
burghas laimėjo visus balsus, 
išėmus du.

—- o —
Erie, Pa.f SLA kuopa stoja 

už Pittsburghą dėl SLA
Centro

Šiomis dienomis SLA 3-eio 
apskričio sekretorius S. Bake
nas gavo laišką iš Erie, pa., 
nuo vieno SLA darbuotojo. 
Laiške rašoma: “Malonus 
Drauge: šiuomi pranešu jums, 
kąd gavau paaįškipimą, kad 
SLA centrui yra goriausia vie
ta Pittsburghas. Praeitame su
sirinkime apie tai kalbėjausi ir 
su kitais, — daugumas narių 
patarė Pittsburghą: Tad kitame 
susirinkime balsuosime ir, man 
rodos, kad vienbalsiai bus 
Pittsburghas.”

Vadinasi, daugumus kuopų 
pasisako ne tik Pittsburghe, bet 
ir kitose kolonijose ųž Pitts
burghą.

Kaip išrodo, tai Pittsburghas 
turės laimėti,

— o —
Pitlsburgho ir apylinkės kuo

pos, kurios dar nėra balsavu
sios, tai balsuos sausio mėnesio 
susirinkimuose. Beveik visos 
kuopos skundžiasi, kad Centro 
sekretorius Dr. Vinikas laikosi 
“ekonomijos” dėl balotų pri- 
siunlimo, — visos kuopos ga- 
>vo po mažiau balotų, negu tu
ri narių. Jei ne dešimtį balotų 
mažiau, tai bent po 3—4—5 
balotus mažiau, negu kad kuo
pose yra gerame stovyje narių.

Dievai žino, ko ponas Vini
las nori atsiekti su tokia savo 
“ekonomija”, nes tik yra erzi
nimas kuopų narių, ir daugiau 
nieko. —S. Bakanas.

Nėra abejonės, kad daugelis cjiįeagįečių prisimena 
Karolį Požėlą. Kai kurie teiraujasi, ka$ su “Karoliuku” 
pasidarė, kad apie jį nič nieko ihejjęsigirdi.

Dalykas tokis, kad per paskutinius porą melų Po* 
žėla gyveno Europoje (daugiausia Paryžiuje ir Lon
done). Ten jis turėjo šimtus imtynių ir laimėjo Euro
pos čempijonatą. Vadinasi, jis yrė Europos čempijonas.

Prieš kiek laiko jis buvo skaudžiai susižeidęs, bet 
dabar ir vėl sveikas. Visai galimas daiktas, kad kitą 
mėnesį jis jau bus ChieaLgdje, jeį tik kokios nenuma
tomos kliūtys nesulaikys jo Europoje ilgesnį laiką.

Žiemos švenčių proga Karolis Požėla sveikina Visus 
savo draugus ir pažįstamus bei linki linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų!

IŠ SLA 3-čio APSKRIČIO METINIO
suvažiavimo:

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir KostUmeriams!

PITTSBURGH,. Pa. — Gruo
džio 18 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko S. 
L. A. 3-čio apskrities kuopų me
tinis suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 18 kuopų su 38 delega
tais ir apskričio valdybos bei 
komisijų nariai dalyvavo su 
sprendžiamu balsu. Tad iš viso 
su sprendžiamu balsu delegatų 
dalyvavo 51. Į mandatų komisi
ją buvo paskirti F; Rodžeris iš 
10 kuopos, ,L Virbickas taip pati

uoli, kad kuopose jau yra pasi
reiškę daug gyvumo, ir kuopos 
jau Į)radedą,f4^ijudinli pažan
gos vajaus’darbuotei. Jau yrh 
prirašoma galia daug naujų na
rių palyginti Jsu auksiniu va
jum ir kitais buvusiais vajai.

Per šiuos tris pirmuosius pa
žangos vajaus menesius jau 3- 
čio apskričio kuopose yra dau
giau kaip 70 naujų narių prira
šyta. Nors tai yra ir nedidele 
skaičius, bet reikia pasakyti, 
kad kuopų darbuotojai tik pra-iš 101 kuopos.

Dienos tvarkos vedėjais vien- deda išsijudinti darbui, 
balsiai laivo 
prezidentas J. P. Millcris ir se
kretorius S. Bakąnas.

Iš komiteto ir komisijų ra-

FRANK VIZGARD

International Wine
AND

Liquor Company
PAS LIETUVIUS VISUOMET YRA 

GERIAUSIAI PIRKTI

4611 So. Ashland Avenue.
Telephone YARDS 3172.

PO NAUJŲ METŲ PERSIKELSIM Į SAVO 
NAUJĄ NAMĄ

624648 S. CALIFORNIA AVENUE
(prie pat 63rd Street).

vjmb i kyppų . *
buvp1 hnsiskdndimų, yra IVi ar durnynai 
gftvusio^ ntiižiftU hsteavirtio lia-i &

o ff ‘ «er0(Nuo kada pradėjo var-srnvm darių* $ kuopos ■ - - -
buvo’ tol jų kuopa
visai’ na^vdai

Dg|' tų v to nusiskundimų vie
nį daVgakąi a^kiiio; tol lai1 ga* 
Įėjo klai
di; Kiti' Mvo' to UMotohės,1^ 
kad lic trukumai balinių ir los joje — 1663 m. Durtuvai buvo 
“klildte” gal sii- gaminami apie 17-jo amžiaus
žįuiftįTf' Iki nuo- pabaigą Bagpnne mieste — iš 
ntokai1 parakti BtoL nuruddmi čia; sako, ir jų pavadinimas 
ir |fek0k jbg> pagal fhWoiuo- “bajonetai.” Bajonetai paėjo 
sįo$ T$r0to taHfkų Pitfebur- iš baskų, kurių pulkus priešai 
glias ant bąli o to turėjo būti pir- buvo smarkiai prispaudę prie 
moję vietoje, bet jis liko nu- !
įstumtas į antrą vietą. Dėlei kai- vyrai, priraišioję savo ilgus 
barnų ilušiskundimų buvo pa- peilius prie šautuvų vamzdžių 
siūlyta, kad Režoiiucijų Komi-________ ___________________

toti durtuvus prie 
šautuvų? ,

• puolė priešus ir laimėjo kovą! 
18-jo amžiaus pradžioje ba-

Durtuvai prie šautuvų, arba 
ubajbnetai,” pirmą kartą bu
vo pavartoti prancūzų armijo
je ajiiie 1647 m., o anglų arini-, 
joje — 1663 m. Durtuvai buvo 

i amžiaus 
: — iš

1856 m Kriino karo metu Si r 
Charles Naplar sakė, kad ba- 
jonetas yra “visų ginklų kara
lius.” Ir didžiame kare bajone- 
tai buvo plačiai vartojami.
r---------------------------------------

kalnų. Jų amunicija baigėsi;’

n

Linksmų Kalėdų 
Visiems Lietuviams

Felix Gutauskas
Bar and Restaurant,

2116 FORBES ST.
PITTSBURGH, PA.

ir K. Pikelio pagamintų atatin-i$ 
kainą revoliuciją. Rezoliucijų h. ■ T i i • r o ,Komisija tai ir padarė. Rezoliu- 1 Meta,s lr Ll,tklme Smagų Žiemos Suencių Kalėdų

Mes Esame Jums Dėkingi už Jūsų Paramą Praėjusiais

jeija buyo vienbalsiai priimta. § 
Nutąrtą rezoliuciją, pasiųsti Pįl- S 
domosios Tarybos nariams ir į- 
dčli į “Tėvynę”.

Renkant apskričio valdybą ir 
komisijas visa senoji ir vėl iš 
iiąujo buvo išrinkta su viena 
jšimtim; finansų raštininkė p- 
le J3. Sabaliauskaitė pareiškė, 
jog ji su raštininkės pareigomis 
lurėsjanli persiskirti, kadangi 
jau vedusi ir esanti išsikėlusi 
gyventi į CIeveland, Ohio. žino
ma, ir apskriejo komitetui buvo 
nemalonu skirtis su savo ben
dradarbe.

Į Sabaliauskaitės vietą buvo 
išrinkta Marijona Zdankienė, o 
į Zdankienčs vielą parengimų 
Komisijoje prie sunkaus darbo 
liko pakinkytas Po vikio Dargjs.

Sekamas apskričio pusnį eti
nis suvažiavimas nubalsuota vi
sais balsais prieš vieną laikyti 
New Kensjngtone. Vadinasi, ge
gužės menesį suvažiavimą lai
kyti važiuosime į New Ken-

Atsistojimu vienos minulės 
buvo pagerbiąs atminimas visų 
SLA mirusių narių.

šis suvažiavimas buvo atlaiky
tas tikrai fraternalizmo dvasio
je jr ke jokių užsi varinėj imu.

Po suvažiavimo vietos 40 
kuopą buvo surepgus vakarie
nę,. jr visi svečiai bei delegatai 
buvo gerai pavaišinti ir vijji

Mayvifrw prieglaudos sene 
liai buvo pavaišinti:

ip Laimingų Naujų Metų

FIFTH AVENUE CAFE
Corner Fifth and Frankstown Avė.

E. E. PITTSBURGH, iPA.

LINKSMŲ KALĖDŲ IK LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS

JONAS K. MAŽUKNA
N. S. PITTSBURGH, PA.

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS LIETUVIAMS

I A. L.- VENSLOVAS - i
| 2128 Carson St. . S. S. Pittsburgh, Pa. |

i
LINKSMŲ KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Musų Draugams

l£03 Law & Finance Bldg. t*®
GR. 2726 K

PITTSBURGH, PA. ®

Advokatas ir Mrs.
EDWARD A. SCHULTZDraugijos Moterų Pagalbinė or-H 

ganizacija Pitlsburgho miesto! į 
prieglaudos seneliams surengė į 
grasią programą ir nuvežė do-it 

Naujų n .rjų prirašyme pumą yanų, Programą pildė šv. Kaži- S 
užini.c mažos lietuViškos parailijos'' vaikų choras | 

į ^ew Ken- vadovai!janisa' Brėžio. Dainavo 
, Pa., Jiutent, 192 kuo- diiėlii panelės Jukoniutės. Taip 

i; antrą vielą užima 195 kupr paį programoje dalyvavo lictų- 
iš Pitlsburgho; 3-cią vielą vių skaučių grupė ir lietuviškas 

*r'orkesli’as. Programą vedė po- 
seniaušios Pitlsburgho lietuvių' Hįa b. Pivardnienė, 
kolonijos kuopa; 4-tą vietą turi . _s> Rakanąs
Užėmus iš South Sidės Pilis-1 —— ------------------- —-— -----—.

kad pdiišrinkti apskričio mažiausios abejonės, kad per 
'sekančius 4 mėnesius pažangos 
vajus bus daug našesnis.

vielą 
kolonijos t kuopa išpraeitais melais gana gerai vei

kc; buvo surengti keli parengi-i sington, 
mai, kurie davė apskričiui pel-lpa; ■ *- 
no. Per praeitą SLA Seimą ap- pa iš Pitlsburgho; i

kuo- užima’ 4,0'kuopa; didžiulės

& Linksnių Kalėdų
1 Visiems Lietuviams

K. Stravinskas S
1814 Carson S t.

S. S. PITTSBURGH, PA. |

Linksmų Kalėdų
Visiems Lietuviams

į|28vGARSONi S'K
S’-S. Pittsburgh, Pa 

r& ■•'■■ , ' ■ .'*■

burgho dalies 101 kuopa. S.S. 
. Pitlsburgho dalis, tur būt, yrą 
I didžiausia Pitlsburgho lietuvių 
I kolonija ir, nėra mažiausios ą- 
i bejones, kad 104 kuopai netoli-
I 1 v • • | • • I) * I Į 1 di* fAIbertas Kaulakisdžiausią kuopa visoje Pit|Sbui> 
gho apylinkėje. Tik kol kas dar 
mažai kas tėnka girdeli iš 
North Sidės Pitlsburgho, dailės, 
atseit, iš 86 kuopos apie naujų 
narių prirašinėjimų. Tenai irgi 
yra didele lietuvių kolonija ir 
yra gerų SLA veikėjų. Atrodo, 
kad vajus tenai nėra tinkamai 
išsijudinęs.

Yrą tikrai linksma girdėti/ 
kad atgyja SLĄ judėjimas? ir 
loš ė k 
metų bįvb visai apmiręs

f Linksmų Kalėdų
B Visiems Lietuviams

teko girdėti ; nusiskundimu 
kįopų dėl Cęnlro vielos ba

-, v xf-' _-/• Ą/**’ z*

Stanley 
Simonavičiaus

Bučcrnė ir Groscrnč

2100 CARSON ST.
S. S. pittsburgh, Pa.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ Si
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR 1

KOSTUMERIAMS 1

| CHARLES K. PIKIEL
Kį hnporter and Wholesalcr o f Lit Įmaniau Food Products

H 629 Fifty-Fourth St Tel. Sterling 3298
SS pittsburgh; pa.
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KORESPONDENCIJOS ĮVAIRENYBES

rimčiausi

Sun

JONAS MAKUTENAS

SAVININKAS

Telefonas WILLOW SPRINGS 58-42

KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams ir Pažįstamiems
Amerikoje Lietuvoje ir Lenkijoje

mmm

Sšj LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME VISIEMS SS
MUSŲ DRAUGAMS IR

KOSTUMERIAMS!

Domininkas KuraitisMILDA AUTO SALES
806 West 31st St. Chicago, III

TeL Victory 1696

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 S. Halsted St

Valdyba

V. MANKUS, Vice Pres
S. WELICKAK. AUGUST, Kasierius

Pražydo Alyvos ir Pri 
noko Antros Avietės

mitetą. Jis nurodinėjęs, jog so
cialistai esą Lietuvos priešai. Jį 
parėmęs ir p. Trečiokas. Tačiau 
pastarasis vis dėlto buvęs daug 
džentelmoniškesms ir nebandęs

Ką veikia LSS 19 kuopa. — 
Strimaičiui nepavyko. — 
“Naujienų” 25 metų jubi 
liejaus proga nutarta su 
rengti bankietą 
kiai liko sužeistas (Irau- 

Linksmų

pražydo ir gra- 
aviečių uogos 
vietose žydi ii 
braškės.

Virtuvės Garbė — Taip 
Pat Labaįi Svarbus 

Dalykas

žiedais. O vėl kito gyven 
sodyboje 
prinoko 
kuriose

Linki Visiems Savo Nariams ir Draugams Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

nam garlaiviui padeda išspręs
ti savo naudai konkurencijos 
klausimą.

BIRUTĖS DARŽO — GROVE CAFE

t AUMiL-N AUJl^JN Ų r ■ .O j

KINGSTON, N. Y. — Elis- 
sa Landi, įžymi artistė, kuri 
liko sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimėje.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Lietuviams, kurie atvažiuodavo 

į musų daržą ant piknikų.

palinkėti 
’ skaityto- 
stabui link- 

r laimingų Naujų 
Brooklyno Ku-Ku

nais 
tojo 
žiai 
Kai 
krauna uogas

Turime didelį pasirinkimą degtinės Calverts Reserve Special and Kentucky 
Pride ir Old Drum. Taipgi ir iš Europos importuotos. Kasdieną ŠILTI PIETUS 

IR UŽKANDŽIAI.

ne
liek snie- 
vaistams

leidžia labai daug vpinigų, rek
lamuodamos savo virtuves 
Garsas apie gerą virėją ne vic-

Prancūzijos ambasadorius 
Londone neseniai įteikė serui 
Jurgiui Reeves, Londono vieš
bučių ir restoranų savininkų 
draugijos pirmininkui, garbės 
legijono riterio kryžių tuo pa
reikšdamas jam Prancūzijos 
vyriausybės padėką už jo nuo
pelnus prancūziškos virtuvės 
srityje, supažindinant su ja 
anglus.

Oficialus pranešimas apie šį 
įvykį rado plataus atgarsio vi
soje prancūzų spaudoje. Seras daug turistų. Pavyzdžiui, kelio 
Jurgis, kaip paaiškėjo, per 40 nes biurai, garlaivių linijos iš

IŠ BROOKLYNO PADANGES Būtinai atkreipkime į tai savo 
dėmesį.

Glaveckas pranešė ir parodė 
Dr. Montvido laišką, kad cent
ras savo atstovais prie susida
riusio pasaulinės parodo komi
teto yra paskyręs Glavecką ir 
Stilsoną. Komitetas turėjęs sa
vo posėdį pas Dr. šliupai tę. Po
sėdyje dalyvavęs ir Glaveckas. 
Susirinko visokiausių pažvalgų 
žmones. Keisčiausia buvę tai, 
kad p. Strimaitis piestu stojęs

darbai vis dar tebeškibuoja. O 
ras vėsus, bet didelių šalčių 
ra. Buvo iškritę šiek 
go, bet dabar jo ne 
nebesurastumei.

Baigdamas noriu 
visiems “Naujienų' 
jams ir “Naujienų 
smų Kalėdų 
Metų!

UTHUANIAN BUILDING, LOAN and 
SAVINGS ASSOCIATION

gas Viznis 
švenčių.
Gruodžio 19 d. įvyko LSS 19 

kuopos susirinkimas. Tenka 
pažymėti vieną nemalonų reiš
kinį, būtent, kad tie susirinki
mai paprastai prasideda vėliau, 
negu skelbiama. Pavyzdžiui, na
riai kviečiami yra susirinkti 8 
vai. vakaro, o susirinkimas at
sidaro tik 9 vai. Tai negerai,— 
bandykim punktuališkumo pri
silaikyti.

Iš raportų paaiškėjo, jog ko
vo 4 d. Paradise salėje kuopa 
rengia iškilmingą bankietą ry
šium su “Naujienų” dvidešimt- 
penkių metų jubiliejum. Tikie- 
tai jau esą platinami iš anksto 
ir, kiek galima spręsti, pasise
kimas bus geras.

Kad tas bankietas yra geras 
dalykas, lai nėra mažiausios a- 
bejonės. Tačiau' tuo pačiu metu 
reikėtų nepamiršti, ir laikraščio 
platinimą. Vadinasi, kiek gali
ma daugiau parinkti prenume
ratų “Naujienoms”. Musų kolo- 
nijoje “Naujienos” turėtų būti 
daug labiau prasiplatinusios.

Stanley Tavern
STANLEY IR SOFIA WELICKAI

jįjį Kauno laikraščiai rašo, kad 
jįjį Ariogaloje, Kėdainių apskrity- 
įįjį j e, dėl šilto rudens gamta pa- 
įįjf rodžiusi nuostabių dalykų, 
jįjį Vieno gyventojo sodyboje a- 
Jįjį lyvų (bezų) krūmai išleido 
jįjį antrus lapus ir antrą kartą a- 
jį^ lyvos pasipuošė gražiais mėty

ki tų straksėjimo, socialistų at
stovai liko priimti ir darbuosis 
pasaulinės parodos komitete.

Kitas laiškas buvo nuo Kon
greso Komiteto Brooklyno sky
riaus. Laiškas kvietė kuopą iš
sirinkti atstovus, kurie galėtų 
dalyvauti suvažiavime. Kuopa 
išrinko tris atstovus .

Susirinkime buvo pranešta la
bai nemaloni žinia, būtent, kad 
draugas Viznis esąs sunkiai su
žeistas. Nukentėjęs jis tikrai 
skaudžiai: likusi sulaužyta ko
ja ir keli šonkauliai išlaužti. 
Spėjama, kad jam reikės kelis 
mėnesius pasirgti. Tai tikrai 
nemaloni žkiia. Bet ką padary
si: nuo pikto likimo nėra atsi
gynimo.

Buvo renkama kuopos valdy
ba. Organizatorium liko išrink
tas draugas Vaitukaitis, sekre
torium F. Lavinskas, finansų 
sekretorium pasiliko senasis 
Balvočius. Po to susirinkimas 
nutarė atlyginti šeimininkėms; 
kurios paruošė vakarienę, po 
penkis dolerius. Kitas kuopos 
susirinkimas įvyks sausio mė
nesio trečią penktadienį. Jis bus 
laikomas toje pačioje vietoje.

K. GUGIS, Presidentas

T. RYPKEVIČIUS, Sekretorius

4119 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Tel. Boulevard 1219

cialistus.
Labai vykusiai Strimaičiui 

atsakęs p. Vilniškis, kuris pri
klauso katalikų srovei. Jis nu
rodė, kad socialdemokratai 
drauge su kilpinis partijomis 
daug dirbo Lietuvos gerovei ir 
jos nepriklausomybei. Be to, A- 
merikoje socialistai lietuvių iš
eivijoje yra suvaidinę labai 
svarbų vaidmenį.

Beje, p. Strimaitis p:”šn vie
loje socialistų T.M.D. atstovus. 
Girdi, toji organizacija turinti 
daug kuopų, daug naudingų 
knygų esanti išleidusi. Vienok 
jo piršlybos niekais nuėjo: jam 
nepasisekė gyvo nabašninko į- 
piršti. O T.MtD. kaip tik ir yra 
toks nabašninkas, kuris baigia 
savo dienas.

Tad nežiūrint p. Strimaičio ir

melų yra pasamdęs įžymiausių 
Londono virtuvių 32 virėjus, 
kurių 31 buvo prancūzai, o 
vienas rusas, kuris taip pat bu
vęs didelis prancūzų virtuvės 
šalininkas. Anglų virėjo apdo
vanojimas yra tik vienas iš žy
gių tos “politikos”, kurios ėmė
si Prancūzija, siekdama “at
statyti” Prancūzijos virtuvės 
reikšmę pasaulyje. Taip, pa
vyzdžiu 
laikraščiai smulkiai atspausdi
no valgių bei gėrimų sąrašą, 
kurie buvo patiekti anglų ka
rališkąją porą vaišinant Pary
žiuje. Keista, kad rimti laikraš
čiai užsiiminėja tokiais “nie
kais”. Tačiau, įsigilinus, virtu
vės garbė taip pat yra be galo 
svarbus dalykas. Gera virtuvė 
— garbė visai tautai. Be to, 
gera virtuvė ir ūkiškai turi di- 

įdelę reikšmę, nes patraukia

BBER
W!«HI n 

company
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Išaušo gražus sekmadienio 
rytas. Saulutė, rodos, žeme ri
tinėjasi. Šiandien nėra papras
tas sekmadienis, bet Kūčių die
na, o ryt Kalėdos. Nors ir ka
lėdinis metas, bet oras toks šil
tas lyg ir butų pavasaris. Nei 
šalčio, nei sniego. Rainier Klo
nio gyventojai aprūpinę save 
kalėdiniam is reikmenėmis, šian
dien visi namuose. Miestelyje 
ramu. Viskas kaip išmirę, lik 
didžių ja gatve pralekia smar
kiai automobiliai į vienų ir kilų 
pusę ir pranyksta tolyje palikę 
miestelį. Beveik kiekvienas na
mas pasipuošęs Kalėdų eglaite, 
kurios stovi languose arba prie 
namų mirguliuodamos daugybe

—Alio, mylimoji,—jis pus
balsiai ištarė.—Aš jau buvau 
bemanąs, kad tu pamiršai, jog 
tu dar esi mano žmona.

—Dvidešimts keturias valan
das per dieną aš tai prisimenu. 
—atsakė ji juokaujančiai šyp
sodamos, o jos nedrąsumas vėl 
pasislėpė nuoširdžiam pasibu
čiavime.

—Tai, vadinasi, tu vis dar 
myli savo vyrą?—pradėjo Po
vilas lyg juokauti.—Moteriške, 
tu esi beviltiška.

—Kvailiuk,—sumurmėjo ji 
patenkinančiai. Juo dažniau ir 
dažniau ji buvo Povilo glamo
nėjama, juo dažniau jai rodėsi, 
kad lengviau galima pamiršti 
viskas kas buvo... Po tų minčių 
būna kaip ir poilsis ... Ji ste
bėjosi, nejaugi Povilas visiškai 
apie tai pamiršo . . . ar iš tik
rųjų? . . . Juk jis taip mylėjo 
savo sūnų...

Povilas palenkė savo galvą ir

čiau prisiglaudė prie Povilo.
—Oh, Povilai, aš taip norė

jau susilaukti dar kito vaiko,— 
ji ištarė drebančiu balsu.

—Ir aš tai norėčiau,—pasakė 
jis tvirtu balsu.—Bet tas mums 
nieko gero nepriduoda. Pada
rykime iš jo kambario miega
mąjį kambarį, kurį bus galima 
panaudoti išimties reikalui. Bu
vo ir taip nesąmonė laikyti tuš
čią kambarį visus metus be 
naudos. Jei bučiau gudresnis, 
tai man reikėjo tave šiandien 
nusivesti kur nors gerai paval
gyli pietus, paskiau į teatrą, va
kare laikų gražiai praleisti kur 
nors naktiniame klube.

—Šiandien . . . kada melai 
sukanka ?...—sušnabždėjo Mor
ta. Paskiau pakėlus galvų su

Po valandėlės jis apsižvalgęs po 
kambarį, kaip ilgas išsitiesė ša
lia lovos, padėjo savo galvą ant 
raudonų Algio šliurukių ir il
gai kūkčiojančiai atsiduso. Taip 
ir paliko ramiai gulėti.

Povilas tai pastebėjęs, susi
graudino, ir apleido kambarį.

Morta dar pataisė baltą kaip 
sniegas priegalvį. Algis neturė
jo jokių trukumų ankstybam 
savo amžiuje. Viską jis gavo, 
ką tik norėjo. Net ir įnirtis jam 
buvo maloni ir be jausmo be 
skausmo išnešė jo gyvybę.

Mortai širdį staigiai lyg kas 
suspaudė ir ji trumpai atsiduso, 

r Į jos atsidusima, Sabalas tik 
sudrebėjo, bet nesijudino iš

skan

links-
Kalė-

švelnių aukso spalvos plaukų. 
Jis su įdomumu ir patyliai jos 
paklausė:

—Tas daktaras vakar kur bu
vai, ar jis tikras, kad jis tai ži
no, Mortute?

Bulų gera, jei tu leistum man 
paimti ir auginti kokį nors val

atnešė sausainių 
statė ant stalelio, 
dar tebegulėjo. Pasiūlė jam 
baliukų sausainio, bet jis 
nosį pakraipė ir sausainio
ėmė. Vėsus vėjelis tuo momen
tu smarkiau papūtė pro atvirų

ir pieno. Pa- 
o Sabalas vis 

ga- 
lik 
ne-

Gale miestelio, kiek atokiau, 
stovi vienišas gražus baltomis 
sienomis namelis. Morta Burie- 
nė stovi prie stalelio ir žiuri į 
jauno vaikučio paveikslą. Ant 
to paties stalelio stovi kalendo
rius, ant kurio rodoma stambi 
raudona skaitlinė 24. šiandien 
rytų sukanka lygiai melai, ka
da ją ištiko toks baisiai 
dus smūgis.

Kitiems gal smagios 
mos Kalėdos, laimingos
dos, tik ne Būrams. Melai at
gal, tą gražų, bet šaltokų ryt
metį, kai žemė buvo pasipuo
šusi plonu balto sniego rubu, 
jie neteko savo vienturčio sū
naus Algio. Savo brangiausio 
turto.

Ir šios Kalėdos Mortai atrodo 
visai nelinksmos ir gal nė vie
nos nebus jai linksmos, kadan
gi jos primena jai mylimo sū
nelio mirtį. Jis šiandien butų 
jau dešimts metų, jo šiandien 
gimtadienis. Prieš dešimts me
tų jai buvo linksmos Kalėdos 
nors ir labai ska'j^mingos. Ji

nenorėjau, Povi- 
nenorėjo net nė 
kad galiu nė ne

sitikėti daugiau susilaukti kū
dikio...—Mortos mėlynos akys 
pasruvo ašaromis ir ji nei ne

lai. inai!

kuri buvo tokia maža būtybė, 
kuri rodė žmogiškų gyvybę ir

—Vadinasi, jau kelintas dak
taras ir vis tą patį pasako,—jis 
liūdnai atsidusdamas ištarė. Po 
valandėles jis ją pasisodino sau 
ant kelių ir stipriai apkabino.

Morta jautėsi nelabai1 jaukiai 
Povilui tariant tuos paskutinius 
žodžius. Rodos, jautėsi to 
kaltininkė.

Sabalas pastatęs savo

—Aš . . . negaliu!—tvirtai jis 
pareiškė.—Tiesiog, žodžiais ne
galiu išsireikšti, vadinasi, mano 
vaikas arba .jokio. Aš kitaip ir 
įsivaizduoti negaliu. Klausyk, 
padarykim mes jo kambario 
nuotraukų, taip kaip jis yra, 
kaip jis buvo tų nelaimingąjį 
rytą. Turėsime paveikslų atmi
nimui. Po Kalėdų iškraustysi- 
me visus tuos daiktus ir sudė- 
sime kitus į jį reikalingus bal
dus.

Nors ir labai jai bus skaudu 
tas padaryti, bet Povilo prašo
ma ji negalėjo priešintis. Ji pil
dys jo sumanymų. Nesijautė ji 
daugiau esanti motina, bet ji 
dar buvo vyro žmona—ir my
limoji. Nė kartų Povilas nebu
vo jai žiaurus' arba jų butų į- 
žeidęs po to žydraus, bet taip 
nelaimingo rytmečio, kada ji 
įėjo į mažą Algio kambarėlį 
pažadinti jį keltis pusryčių, Bet 
rado jį tokį, kad jokia žemiška

[AČME-NAUJIENŲ Eolo, 

PAPvYžIUS. — Gvardijos 
nariai pilnoje uniformoje.

—Morta ištarė kažkaip tyliu 
prikimusiu balsu. Tuos didelius 
sausainius Algis labai mylėda
vo. Ji kiekviena motų jo gimta-! 
dienio išvakarėse, slaptai įeida
vo į jo kambarėlį ir jam mie
gant padėdavo šalia lovos ant 
staliuko sausainius ir stiklų pie
no, kaipo pirmutinį jo gimta
dienio “siurprizų”.

Bet ta nelaimingąjį rytmetį 
Morta rado sausainius ir pienų 
nė nepajudintus.

Ružavai dažytas kambarys 
buvo labai jaukus. Kada Algis 
čia buvo, jis prisiliesdavo žais
ti įvairiausių daiktelių iš visur. 
Dabar jie sudėti į dėžes ir tik 
keletas didesnių stovėjo paša
liais ant grindų. Povilas pradė-

jėga nebūtų galėjusi jį prizą- jo iškraustinėti kai kuriuos Ai
dinti. ... 1 gio daugiau mėgiamus žaislus,

Kada ji pažvelgė vėl į Povilą, o Morta pradėjot taisyti lovų, 
ji nusišypsojo.

kus ant gyvulio nugaros.
—Morta! --1 Povilas pc 

jų iš svečių kambario.

viso

gra 
pri

visus sekančius devynis melus, 
nes kiekvienos Kalėdos jai neš
davo vis didesnį, vis malonesnį 
džiaugsmą. Tik pereitos Kalė
dos atnešė tokį skausmą, kuris 
niekad nebus užgydomas, nie
kad nebus užmirštas.

Ir turėjo būti toks atsitiki
mas? Kada kiti linksminasi, 
kviečia juos į svečius, o ja var
gina tas prisiminimas. Ir gal ■ 
tūkstantį kartų ji vis tų patį! 
sau prisimena. Vis tos pačios 
mintys vargina jos galvų. Iš tos 
priežasties Morta nieko nesi
ruošė Kalėdoms ir nutarė pra
leisti jas labai

Visam name 
čių kambaryje 
sėdi jos vyras
skaito, šalia jo guli ant kilimo 
Sabalas, didelis medžioklinis 
šuo, išsitiesęs ir, rodos, miega. 
Povilas lyg ir skaito laikraštį, 
bet daugiau stebi Mortą ir no-, 
ri su ja pasikalbėti. Nori ją pri- ' 
glausti prie savęs ir tarti jai 
vienų kitą gražesnį žodelį. Jis' 
jaučia, ką šiuo momentu ji per
gyvena. Nori ją paguosti.

Kiek išsiblaškiusi iš savo 
minčių Morta įėjo į kambarį 
pas savo vyrą. Sabalas 
linksmai vizgindamas 
priėjo prie jos. Povilas 
į šalį savo laikraštį.

Jis ištiesė į ją savo rankas, j 
ir ji priėjus atsisėdo šalia jo. 
Prisiglaudė prie jo didelės kru
tinės, o jos, minkštos karštos 
lupytės jį meiliai pabučiavo. Ji 
elgėsi vis dar lyg ir nedrąsiai, 
nors jau prabėgo dvylika metų, 
kai jie vedę. Povilas paėmė 
dviem pirštais jai už smakro, 
pakėlė jos galvą iki jis gerai 
galėjo pažvelgti jai į akis.

Lietuvoje išeina visos tik 
gerai parašytos knygos 
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Todėl kiekvienas autorius jau 
veik ir negalvoja patsai leisti 
knygą, bet ieško sau leidėjo.

Apie leidėjų išleistą knygą 
laikraščiuose blogai jau veik 
neturėsi progos atsiliepti... Nors 
tavo kritika butų visai nuošir
di, tikra, bet rašyk gerai... arba 
visai tylėk!

Matote visi laikraščiai gauna 
gerai apmokamus ir nuolati
nius skelbimus, tai jie jau pa
tys pasirūpina apie savas išleis
tas knygas gerai atsiliepti. Lai
kraščiai privengia blogiau pa
rašyti, kad ir visai menkos ver
tės knygą, matote, gali prarasti 
skelbimus, pajamų šaltinį...

Jau reklama savo daro, jau 
ji įgijo savas teises.

Tik vienintelis “Kultūros” 
žurnalas šios reklamos dar nė’ 
ra pavergtas, čia išgirsi atvi
resnį kritikos žodį, jei tik koki 
nors kiti pašaliniai sumetimai 
neverčia sušlubuoti...

“Kultūros” žurnalas tai vie
nintelis mėnesinis laikraštis 
Lietuvoje, kurį leidžia radika
liau nusiteikę žmones. Jis dar 
visiškai reklamos įtakai nėra 
pasidavęs. Rodos, du melai at
gal bene “Literatūros Naujie
nose’’ buvo mėginta pakritikuo
ti Lietuvos enciklopedijų, bet 
leidėjų pastangomis tasai kriti
kos žodis pasaulio neišvydo...

Taip, knygos reklama Lietu-

Didžiosios žiemos šventės jau 
besiartina, tai Lietuvos knygos
— grožinės literatūros" knygos
— patsai sezonas. Tuo metu 
daugiausia išeina naujų knygų. 
Lietuvoje knygų leidimu ver
čiasi keletas bendrovių ir vie
nas kitas privalus asmuo.

Vienos tų bendrovių sudary
tos konfesiniais pagrindais, tai 
katalikų bažnyčios prekybinės 
organizacijos. Yra vienas stam
bus kooperatyvas, kuris turi 
skyrius visuose Lietuvoje dides
niuose miestuose, tai Spaudos 
Fondas, neabejotinai pati di-

išleidžiami vis naujutė- 
kasmet tobulinami, ge- 
Jie tobulinami, germa
ne tik kitais, kaip tik

[ kad mama labai serga ir jai 
vienai labai nuobodu, nes dau
giau nieko nėra namie. Nori, 
kad mes ateitume jos atlankyti. 
Ką sakai?

Morta atskubėjo prie telefo
no nešina sausainį, kurį Saba
las nepriėmė. Lengvas vėjelis 
pro atvirų langų papūtė į duris 
ir ružavas kambarys palengva 
užsidarė. Morta net nė negir-

kino.

lime nueiti
’oviiai, mes ga- 
bet kaip su pa-

sinė sąjunga taip pat pora me
lų atgal įsteigė savo knygyną.

Veik visų šitų knygų leidyk
lų pagrindinė prekė ir neabejo
tinai kol kas pati pelningiausia 
tai mokykloms vadovėliai.

Mokykloms vadovėliai veik 
kasmet

Molinos slaugė lelefonuoja,! liai. Jie 
einami, 
mi gal 
biznio sumetimais. Visa taip
daroma, kad pernykštė laida 
jau butų nevartojama, kad se
no vadovėlio niekas nepirktų, 
bet kad tik naują įsigytų. Tuo 
bodu vadovėlių leidimas ir su
daro vyriausia biznio pagrindų. 
Turi pelno jo leidėjai ir pinigų 
uždirba tų vadovėlių autoriai, 
čia eina smagi konkurencija, 
kuri verčia vienus ir kilus vis 
vadovėlį tobulinti, jį gerinti, vis 
ką nors naujo išgalvoti, šalia 
vadovėlių antrų vielą užimą 
grožio literatūra. Čia- be versli
nės jau pusėtinai išleidžiama ir 
savo, originalas literatūros. Ne
abejotinai šios pušies knyga jau 
nėra tiek pelninga leidėjams ir 
dar mažiau pajamų duodanti 
knygos autoriui.

Lietuvoje knygos reklama 
jau turi savas tradicijas, papro
čius ir tenka pasakyti, kad ga
na vykusiai reklamuoja. \

Knygų leidėjai liek jau įgudo

burną gerokai užčiaupė. Todėl 
Lietuvoje pasidairius po dien
raščius ir kitus savaitraščius 
veik neužtiksite tokios kritikos, 
kuri nepalankiai rašytų apie 
naujai pasirodžiusią knygų. Pa
gal spaudą sprendžiant atrody
tų, kad Lietuvoje menkaverčių 
knygų, ypač grožinės literatū
ros, visai neišeina...

Čia tiek pozicijos, tiek opo
zicijos spaudos skonis vienodai 
sutampa! Retai pasitaiko, kad 
būna kitaip.

Bet dažniausiai nutylima, o 
jei ir rašoma, tai labai švelniai, 
kad ne tiek autorius, kiek lei
dėjas neužsigautų.

Taigi, Lietuvoje bešalioji kri
tika jau nyksta. Ji nyksta dide
lio leidėjų rūpesčio pastango
mis.

Povilas apkąbmo jos pečius 
viena ranka ir pasakė į telefo
no Irubelę: —Pasakyk motinai, 
kad mes busime už pusės va
landos,—ir jis užkabino telefo
nų.—Ryloj busiu visą dieną na
mie, tai bus užtektinai laiko 

Apsivilk 
Tu visada maloni ir vislią ir, rodos,, bučiuole bučiavo tą tą naujų paltą, kurį nupirkau 

tą naujų

pritūriu

Betvarkau t ..kambarį, Sabalas 
tau žvelgė tai į Povilų, taj į Mortą.

J I Apuostinėjo kiekvieną daiktelį padaryti nuotraukas.

ėjo prie savo šeimininkų ir už- gerai supranti. Pirmiausia SU-' pavėiksliiotą knygų, kurią Algis Ka’ėdoms ir užsidėk 
dėjo savo juodą galvą Mortai tvarkykime kambarį ir žaislus. mėgdąVo vartyti ir žiūrėti įvai- 
ant kelių. Ji pradėjo pirštais Iki aš sutvarkysiu foto apara-' rius ’paVcikslus prieš užmigda- 
žaisti jo ausimis ir jį glostyti.1 tą, tų paruošk stiklą pieno ir anas. Morta paglostė, paglamo- 
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ma mylės. Ar tu žinai, kad tu 
esi vis dar gražiausia už visas 

Mėgino ji save prisiversti ištar- sausainių. Gal' tpri tų storų di- nėjo gražią gyvulio galvą. Jis ir todėl tave aš dar labiau my-
ti žodį “Taip,” bet jis kažkaip dėlių?—^pakilę abu ėjo į Algio tokiomis protingomis ir gailos- liti ir tuo didžiuojasi. Įrodymui 
užkliuvo gerklėje ir ten pasili- kambarėlį. • čio, pilnomis . akimis pažvelgė to—dar vienas bučkis.
ko neišėjęs balsu. Ji tik tvir- —Tai » . . turiu jų šiandien, jai tiesiai į veidą. Jis drebėjo. (Bus daugiau)

inuoli, kad ši reklama visai nu
stelbia, sakysime, paties auto-

gedulingai.
taip ramu. S ve-' 
minkštoj kėdėj 
ir laikraščius

uodega 
padėjo

gą, ji pasilieka lyg ir pamiršta.

O
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ŠIŲ DIENŲ ŽEMAITIJA. — (Viršuje) bendras Švėkšnos miestelio vaizdas, (aukštai kampe) prie Pašilės kelio koplytėlė, budingas vėjo malūnas, 
(apačioje viduryje) Švėkšnos parko vaizdas ir greta naujieji Lietuvos Banko rūmai Tauragėje. VDV foto

lai skaitomasi su jos nuomone. 
Todėl knygų leidėjai visuomet 
pasistengia laikraštijos nuomo
nę padaryti sau palankia.

au toriai 
stengia- 
išleidus

kuomet

kritikos jau visai neišgirsite. 
Jei bent kada — nekada susi
kerta tarp savęs patys 
ir piršdami savo prekę 
si įrodinėti konkurentą 
labai prastą vadovėlį...

Bet ir tai dažniausia,
patsai autorius tą vadovėlį iš
leidžia, o ne kurt knygų leidyk
la.

Tiesa, lyg ir teisė dar yra su
teikta kalbos žinovams dėl kny
gos kalbos atviriau pasisakyti.

Vadovėlių vyriausias kritikas 
yra pati švietimo ministerija. Ji 
pirm negu išleisiant vadovėlį jį 
recenzuoja, bet autorius patsai 
tuo turi pasirūpinti ir už tokią 
recenziją pinigą sumokėti. Į vi
sas mokyklas vadovėliai ir kny
gos įsileidžiamos tik tokios, ku
rias švietimo ministerija pripa
žįsta vertingomis. Todėl vado
vėlių kiekvienas leidėjas ir au
torius jau iš anksto pasistengia 
iš švietimo ministerijos gauti 
sutikimą tokias 
kyklų knygynus 
įsileisti.

Šitam reikalui
ministerijos veikia taip vadina
ma knygų tikrinimo komisija.

knygas į mo- 
ar vadovėliais

prie švietimo
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lyti. Jeigu kalbėtoja savo kąl-] sykius, tamstų istprijff Pa{$č- 
ai i’Tr u.-rų " boj ką nors išleidi ar^ų nori joipe; kpdėl t(aįp^tos ptpisajcųte

rtt Amerikos Laukiniai tam pasikalbėjime yra laikoma ]apie juos, stebisi jais ir vargi- nepądprių elgesių. Kiek čįa skirtumu esamų už^Jąjkymė 
MtyMtys SU ųžsįįąįkymų Mtų Paprastojo Bųtų, (<ųriąipę yąr- gįąi praeina dĖePą> kad Pakiltų triukšmas, kupĮp pt|rąpdnįmųi kalbėtojas pavargtą bętyfcūa- nias. Jr kiek čįą skjrlųmp ę.są- mą tarp pa^kų|bpjfpm daugelį

Verte J. L-tis

Raukiniais mes juos vądįpų- ^julymą. Sąvp ^tsąkyma indė; me todėl, kad jų papročiai‘yra hai, tuo būdu, ątidėjd kitai'dle- kitokię nei musų. Mes sąyo pai. Kitą dieną indėnų kalbė- papročiųs išsivaizduojam esaųt jojąs, * dekpdąmas Virgįpijo^ tobulu mandagumu; jie ąpię yąldžiųį WŽ taip didelę auką, pasavo papročius tą patį ipąno. sakė:Jeigu mes gąlėtupte skir|įngų ‘.‘Mes supFąnĮapie Ji^įp ankstau tų papročius bešališkąjį išBr* tąi ląinstoą įvertiną,te tų koteli, mes nerastume tiek šiufkš- gijų mokslą įr žinoinę, kad mu; čių žmonių, kad jie neturėtų sų jaunuolių užlaikymas tąms; jokių mandagumo įpročių; pę; Jopis brangiai atsięįs. įįj£s esa- rastume taip pat tiek maudą; mę įsitikinę, kad tuo siūlymų gių žmonių, kad jie neturėtų tamstos mųips liųkite yiso ge- šiurkštumo palaikų. fį.ąųsįp ir už tai pieš jums puo-Kol jauni, indėhų vyrai esti šjrdžiaį dėkojapie. Bet tamstos medžiotojai ir kariautojai; pa; ęsątę pakankamai gudrus iį? senę jie būna patarėjais. Indė- priyajote suprasti, Rąd skįrtįn- nų valdžia susideda iš patarė- gos tautos turi skirtingus šųjų; nėra prievartos, nėra ka- prątįmųs. tepalaikykite tad Įėjimų, nėra vyriausybės pa- blogu dąĮyku, kad musų supra; klusnumą daboti ir bausmes vykinti. Indėnai pratinasi oratorijoj. Geriausi kalbėtojai įgyja daugiausia įtakos. Indėnų moters apdirba žemę, paruošia maistą, auklėja ir augina vai-
|įrųąs apie panašios rųšies moks Ją nesutinką sų jūsų nuo- jnoųe. Tokį skaudų patyrimą pieš jau turėjome. K^Mą H111- sų jaunų asmenų buvo pasiųsta į šiaurės Provincijų kolegi-kus; jos laiko atminty ir dabo- jas ir tenai jie buvo aprūpinti ja ateičiai viešas transakcijas, visais jūsų mokslais. Bet kai Tos vyrų ir moterų pareigosIjie grįžo pas mus, jie buvo naturalėmis ip bjauriai sugadinti: iš visų at- garbingomis. Turėdami tik ke- zvijgių ignorantai lauko gyvenimui, nepajėgė pakęsti šaltį ir alkį, nemokėjo pasistatyti lūšnos, nemokėjo nukauti briedį arba užmušti priešą, prastai vartojo musų kalbą, netiko būti medžiotojais, kareiviais arba t .»<• » t f ' { *patarėjais; žodžiu sakant, jie pasidarė visiškais nenaudėliais. Tamstų pasiūlymui mes esame (Jidžiai dėkingi, bet esame pritvirtinti, čionai galima paminė-j versti jį atmesti. Parodymui sa- ti Lancaster, Pennsylvania, su- vp didelio dėkingumo, mes tartį, kuri buvo padaryta 1744 prašome Virginijos ponus pamotais tarp Virginijos valdžios siųsti mums tuziną savo sūnų, ir šešių indėnų tautų. Kai pa-]kuriuos mes rūpestingai iš- matiniai klausimai buvo iš- (mokslinsime, aprūpinsime savo spręsti ir dėl jų susitarta, Vir- žinojimu ir padarysime juos ginijos komi^ionieriai savo kai- ^žmonėmis.”bose indėnams nurodė,,J ką<t Turėdami nuolatinių reikalų Wiiliamsburge yra kolegija, laikyti viešus pasitarimus, indė- prie kurios yra įkurtas fondas nai išmoko palaikyti' gerą tvar- indėnų jaunuoliams mokslinti. ] ką ir įprato juos mandagiai Savo kalbose komisionįeriai (vesti. Senieji vyrai susėda pir- ragino tų šešių tautų indėnus mose eilėse, kareiviai antrose, pasiųsti kolegijon bent pusę o moters ir vaikai paskiaųsio- tuzino jaunuolių, kurie busią se. Moterų pareiga yra daboti viskuo aprūpinti ir mokinami nutarimus, įsidėti juos galvon (jie neturi rašybos) ir perduoti vaikams. Moterys yra indėnų tarybų rekordai. Jos išlaiko

laikomoslėtą dirbtinų reikalavimų, indėnai turi pakankamai laiko pratintis kalbėti. Palyginę musų darbingą gyvenimą su savo gyvenimu, indėnai musų gyvenimą skaito nevykusių ir vergišku. Į musų taip aukštai vertinamą mokslinimą jie žiuri kaip į tuščią ir bevertį dalyką. Kaip pavyzdį šiai minčiai pa-

pasiųsti kolegijon bent pusę o moters ir vaikai paskiaųsio-
lygiai taip, kaip baltieji. Pas indėnus veikia, kaip mandagumo taisyklė, paprotys neatsakyti į viešus pasiūlymus tą pa-1 tradicijas ir sutartis per šimtą čią dieną, kai jie padaromi. At- metų. Kuomet mes patikriname sakymas į pasiūlymus tą pačią* tas sutartis sų savo rašytais re-pasiūlymo vertinimas kaip menkos vertės dalyku. Imdami daugiau laiko pasiūlymo apsvarstymui, indėnai supranta daugiau pagerbiu ir įvertiną pa-

kordais, mes atrandame, kad jie sutinka. Kalbėtojas atsistoja. Klausytojai. tyliai tėmija. išbaigęs, kalbėtojas atsisėda. f<|aųsytpjąi dųo^ją jam penkias ar šešias minutes laiko pamis-
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Sietų Visiems. gS Savo Kostumeriams ir Draugams LinkiI B R U N 0 S m I S ■

SS GENĖRALIS KONTRAKTOIŪŪS' SSStatom naujus ir taisom senus namus. Apkalam aspestomis. Reikalui esant kreipkitės

NAUJIENOS, ChicagĄ III. ______I<}|pmef jat| pradėjo trukti kalbąs, i^ęjįjs'pasakė:/‘Conrądaį, tamsta tarp baltųjų žmonių ilgai gyvenai ir žinai jų papročius. Daug kartų aš esu buvęs Albany ir pastebėjęs,'j op syk| i septynias die- naV jie uždaro savo dirbtuves ir visi susirenka į didelį namą. Pasakyk man, kam tas reikalinga.? Ką jie tenai veikia?” “Jie renkasi tenai”, pasakė Čoiiradaš, “pasiklausyti ir pa-i Įsįmokyti gerų dalykų.” “Kad jie tamstai taip sako”, pasakė indėnas, “aš apie tai neabejoju. Jie man irgi tą patį pasakė. Bet aš abejoju, ar tame pasakyme esama tiesos; ir štai dėlko. Neseniai aš lankiaus Albany parduoti kailius ir pasipirkti gūnių, peilių, miltelių, tomo ir kt. Dažniausiai aš prekiaudavau sū Hansu Hansonu. Šį sykį aš buvau linkęs pabandyti kitą vertelgą. Tačiau vis- tiek pirmiausia aš pasimačiau sų Hansų ir paklausiau, kiek jis man diios’už bobrą. Jisai pasakė negalįs duoti daugiau kaip keturis šilingus už svarą. 'Ęėt’, pridūrė jis, ‘kalbėti dabar apie biznį aš negaliu, šiandien yra diena, kuomet mes renkamės krūvon pasimokinti gerų dalykų. Aš lodei einu susirinkimai).’ Aš pats savy pamąsčiau: ‘Jeigu šiandien negalima daryti biznis, aš taipjau eisiu susirinkimam’ Ir aš kartu su juo nuėjau. Tenai atsistojo juo-
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dury sakinio jiękpptfį.ų klausytoju nutraukiamas ir neljegau- na progos jp baįg.ti!Lau|<ipių inanęlagumas pasi- ___ ,kalėjimuose " ręikja aukštai vertinti, nes tuo būdų išvengia- įę|ji į sy$|įpi pia prieštaravimas ir atmeti- 4ąnt pranešu Inas pasakytos tiesos. Tuo bu- ti tą^no/'jię 4ų jię išvengia ginčų, bet tuo laųįaa "'galky v r_y_
PačiH k?Ftu <Mf}ai jtrą sunku patirti ju nusįsiatypias arba ko- J -----kią įtakų į juos padarė kalba.] «-». -avra'^aa* • 1 J a • •krikščionybę, misionieriai skun • * • • • • X 1 •

imo būdas į sveti-
>H<»? f S?yt

w,ai }<uo- a ar- b į aimoun. |uek- tuščią įuŠ- Bandžiusieji indėnus atversti į ną, įcuri vadinama pakeiįęįvin-
... ; pw^avo mAslJUs nepasiseki- |.sjąmę pųįę, o tięųų sęjiębąi eitoji dėlei tokio indepų elgesio.]na iš šėtros į šėtrą ir pasako Indėnai su dicĮeliu kantrumu gyventojams, kad esama kelei- išklauso Dievo žodžių ir duoda savo ppi tapimo bei pagyrųženklą. Misionierius gali many- Ii indėnus įtikinęs. Tačiau nieko panašaus neatsitinka. Tai tik paprastas mandagumas.Vienas švedų kunigas susi- kvietė Susąuehanah indėnų viršininkus ir supažindino juos su 

• • 1 T *krikščionybės pamatiniu mokslu. Jis papasakojo jiems, kaip musų pirmieji tėvai sugriešino T .»»,». į j . j • ( • • • •> f ’valgydami obuolį, kaip Kristus atėjo žmonių gtiekus išpirkti, kaip jis darė stebuklus, kentė- jo ir t. t. Kada kunigas savo kalbą baigė, indėnas kalbėtojas atsistojo jam padėkoti.“Ką tamsta čia mums pasakei7’, sako jis, “l^bąi^ gražiai skąmba.- i/ĄAligylLimolt“®, tiesų, yra labai paprotys. Jau daug geriau yra daryti iš obuolių girą. Mes tamsioms esame didžiai dėkingi už

><

vių, kurie veikiausiai yra alkani ir pavargę. Kiekvienas gyventojas duoda ką gali: maisto ir JcaiJių pasiklojimui gulti. Kuomet keleiviai užkanda, jie būna aprūpinami pypkėmis ir : 
<*••• ** , # ‘ ‘ ' * * • » r *• I LL\/ 11 I U*. V* • JLtabaku. O tik jau po to, bet ne 4 • nou;w-.uB 
•. ■i.'s u. (lai pasirėdęsanksčiau, prasideda kalbos. Syečių klausiamą, kas jie, iš kur, kokios naujienos ir t. t Kalbos baigiamos su pasiulymu svečiams patarnauti, jei jiems reikalingi vą(jai ar kas kitą baigimui kejionės. Ųž tokį patarnavimą indėnai mokesčio neima.Tas indėnų svetingumas, kuris vyrauja tarp jų kąip pamatinę dorybė, yra praktikuoją-'
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Linksmų Kalėdų
& Linki Visiems

Joe Heriminas
Pirmos Rūšies Kriaučius

JOHN PAŲGADistnbutor

mane ir Hanseną jog jis Aš išėjau

1905 West llth Street
----------------------xl'4x;-—L—---------------- ■—----- ■■------ >-------------------1---------

1 Linkiu Visiems |
m Linksmų Kalėdų

g G. Jaškunas Tavern
ig 1401 South 48th Courl| Cicero 1640

5031 West 12th StreetCicero 5306
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g gLinksmų Kalėdų ir
I Linges Tavern

Linksmų Kalėdų 
Linki Visiems

<1

4837 \Vest 14th Street

&S

ANNA & ROY 
KAUNITISLiberty’ Homc-Made/Ice zCream1409 South 49lh Courl I

 Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų c 

lAnki Visiems

MR. & MRS. P. I 
KAVALEUSKAS | 

.MEATS and GROCERIES.*

1446 S. 50lh Court | 
CICERO 1805
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems

pradėjo žmones barti. Ką jis sakė, aš nesupratau. Kadangi jis nuolat į žiurėjo, man rodėsi, pyksta ant manęs!lankau, atsisėdau netoli namo, ųžsikuriau ugnį, užsidegiau pypkę ir laukiau iki susirinkimas baigsis. Man išrodė, kad tas juodai pasirėdęs vyras kaž- ' ką minėjo apie bobrą ir aš pa- ‘ maniau, kad tai buvo jų susirinkimo tikslas. Mitingui pasibaigus, aš pi’isistaeiau savo ver- ...... telgai. ‘Pohs; HansonOi,’ pasa-bųyęs nątųrą£iž»oląs?|ąrp šešių ’fciau aš jam, ‘aš manau, tams- ?ndėl)ų taųg Įąįsyąį vartojo ] tos sutikot duoti daugiau nei Mohock kalbąs Jješdąpiąs mu-' keturis šilingus už svarą.’ ‘Ne,’ sų gubpFųatorius pranešimą atsakė jis, ‘aš liek negaliu duo- Oųondagos tarybai, jisai ėjo ti. indėnų kraštų ir apsistojo pas, savo seną pažįstamą Caiiašsa- tego. Čia jį maloniai priėmė, patiesė kailįų ątsisėsti, atriję vi/tų pupų, briedienos ir maišyto su vandeniu romo gėrimui. padą pasjūntjnys jau buvo gerai pasisotinęs, Canašsa- tego pradėjo kąlbą ir klausinėjo, kaip gerai 1 jis praleido tą daugelio metų' laikotarpį nuo jų paskiaųsio j pasimatymo, iŠ kur jis atėjo, koks yra jp ke- lipnės tikslas ;. '• U '' . > < .< > f' y. \

, to j as, š tai ką/papusa ko jo. Ji s
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PALLULIS5-10 TAVERN 2320 South Cicero Avė.
EIĄSvelkina visus savo draugusH rėmėjus ir linki visiems 

daug laimių su Kalėdoms '
p , . ir Naujais Metais' 
H -

and

i*

JOE SAULIS
JOE MIKULIS

.TAVERN4845 NVcst 14th Street R
‘aš tiek negaliu duo- Aš daugiau negaliu duoti kaip tris šilingus ir šešis pensus.’ Po to aš kalbėjau su keliais kitais pirkliais, bet visi jie dainavo pačią dainą: trys ir šeši pensai, trys ir šeši pensai, trys ir šeši pensai. Po to man pasidaro aišku, kad mano įtarimas buvo teisingas. Nors jie sakėsi einą susirinki- man mokintis gerų dalykų, bet tikrasis tikslas buvo susitarti apgauti indėną bobro kainoje, pagalvok biskį, Conradai, ir tamsta prieisi mano išvados. Jeigu jie taip dažnai renkasi gertoms dalykams mokintis, ligi šiol jie turėtų žinoti daugiau. J3ęt jie dar tebėra igno- rąnfai. Tamsta žinai musų prakfįkų. Kuomet baltasis žmogus, keliaudamas musų kraštu, užeina į musų butą, mes vaišiname jį iaip, kaip aš vaišinu jei jis yra sušlapęs, mes apšil- jb j.ei jis yra sušalęs, mes ^lioųąine jam valgyti ir gerti, ięjąnį nuniaĮšįntų troškulį ir alkį,' mes pakjojam jam minkš- tų kaipų pailsim ir miegui. Ir atlyginimo už tai mes nereika- iąująm. Bet kada aš įeinu į ląlįojo žmogaus s tūbą Albany mieste ir paprašau valgyti įr paklausia: ‘Kur yra iav° pinigai?’ jeigu aš jų neturiu, jie man pasako: ‘Ęik lauk, tu inejėno šuns ^įipte.’ Jie dar pei^nipko, kaip f’amsfa matai, lU ^{?kų gerų daiykų. kuriuos ųię§ žinonie ir prakįikuojame be Įąnkynio susirinkimų. Tuos

i t m-'., ij t T- •(Įąlykųs mus išmokino motinos, kuomet mes dar buvome vai- kai. Negalimas tad daiktas, kad jų susirinkimai butų laikomi |$FIO dalykams arba tųrė^ gerų pasėkų. Jie renkasi tam, kad apgaulų indėnus bobro kainoje.”

S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

|MR. & MRS. JOHN KAVALAUSKASgCICERO AVENUE CAFE
||1400 South Cicero Avenue Cicero 79^

. 'J. .k . i. e ; : • i’ e 1

jus patyrėte iš savo motinų. Atsilygindamas tamstoms, aš papasakosiu, ką mes girdėjome iš savo motinų.. Iš pradžių musų tėvai maitindavosi vien tik žvėrių mėsa. Kai jų medžiokle nepavykdavo, jie badaudavo. Du jauni musų medžiotojai nukovė briedį, sukūrė girioj ugnį, kad kai kuriuos briedžio sąnarius iškeptų. Kada jie jau baigė tenkinti savo alkį, jie pamatė iš debesų nusileidžiant puikią jauną moteriškę, kuri husilęįdųs atsisėdo tenai ant 1°’ jo kalno, kurį tamstos matote tarp tų mėlynųjų kalnų. Mųs|j tėvai vienas kitam pasakė, kad lai esanti dvasia, kuri ųžųpde musų keptą briedieną, ir norį valgyli. Pasiūlykime ir jai. Jie B jai liežuvį. Vaišėmis jipatenkinta ir pąsapė: ‘Už jūsų gerą širdį bus atlygi n la. Ūž trylikos įnėnesįų ’ afeįj<ifę Šion yieton ir čia r^sifę ką npps, kas pus didelė pagalba maitįn- ĮĮs jums, jūsų vaikams ir ateives gen Ika r lems’. Jie la la i padarė. Ir koks buvo jų pusįšĮę- bėjimas, kai jįp tenai rądb augmenis, kurių niekad nebuvo matę. Nuo to laiko mes tuos augmenis p^ąd^jopje apdirbti ir prižiūrėti. Kur dvasios dešinioji ranka paliete žemę, rasta kukurūzai L kur kairioji ranką Įįetė žemę, rasta pupoš^ o kur jinai užpakąįiu ątsisedo> rąsją jąbakąs..’Nusivylę šia j a pasaka, misionieriai pasakė: “į<ą mes pąpą- sakojom jums, buvo tikra liepei jus mums pasakėte pasaką, įŠųi^lą ir ’Ątsąky- dąmas į tai, indėnas pasakė: ‘ proliai, man ilrodo, kad jūsų draugai jus prastai išmokino. •,ie iuslJ ue'šmokino jiapraslo mandagumo taisyklių. Jus matėte, jog mes, kurie' suprantame ir praktikuojame tas tai-
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Linksmų Kalėdų ir Ląi- 
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I FĘĄNR LUKOŠEVIČIUS
^1618 SputĮi 5Qth Ayenue
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Cicero 3155R^©k- 6-

Real Estate dnd Insurance i 
Ali Liifėš ąf Insurance •' 

1900 S. Union Ąve.

* Ch'fcagtf ‘ 
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ZĄBUKŲ
JONAS, ANELE ir cįuklė ĘŲVipA

»»»»»»»»»»»»

aspyaiuiius. iacikului esam KreipKiies
^4131 S. Francisco Avc. §824||

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LĄlMįNGŲ NAŲJĮŲ METŲ 
LINKIME GIMINĖM^, DRAUGAMS IR * '

PAŽĮSTAįiįHEįlS "

ir

Linlcsmų EąĮįtyų ir 
Laimingų Naujų Mėtų
Visiems Draugams

Pažįstamiems

DRAUGAI fR KOSTUME({IĄI §
. PRIIMKITE P.ĄSVEIKINIMŲ 

LINKSMŲ KALĖDŲ ‘ 
nuo

P. & D. POULTRT FĄĘ4Į |
551# So. Harlem Avė.

ir nuo 3
SOUTH ENP POŲLTRY and EGG STORE I

19431 Šo. Mięhigaų Avė. ' |
Roy Petro Daubaras ir Povilas ir Marijona Daubaras

sa
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BAUOONOS ROŽES 
KLIUBAS

IR JQ VALDYBA

Garšva Tavern i<>

Sveikina savo narjus, biznierius, rėmėjus. 
Linki visiems daug1 laimės ir užprašo ant 

Kalėdinio parengimo 25 d. Gruodžio 
r V < A. • K ' r • L • i

Lietuviu Liuo$ybės Svetainėj
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Galva BastuČio
Margumynai

6800 S. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 2323

REAL ESTATE

Tel. Lafayette 5107!Archer Avė4108

ir gerbuvingų Naujų Metų

Adresas.

Miestas.

Valstija

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pai 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

Linksmų Kalėdų Visiems 
Musų Draugams ir 

Kostumeriams

GENERAL BUILDING CONTRACTORS

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems Draugams ir Pažjstamiems.

KAS YRA WINDSORO 
PILIS?

viau nuo savęs 
ją, kuri tuo.
puoliau j Murkutę ir.
bau! Mano kaklaraištis 
kur užkliuvo, o prieš akis pra
pliupo Murkute* maloni, Švelni 
Murkute!

“Tu, valkata, niekšas tu!...

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiem 
musų koslumeriams, draugams ir pažįstamiems

Linki

Ne, Kalėdų dovanos nėra 
krautuvių dalykas - kokia ji 
krautuvėms butų naudo iš daug

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Lietuviams!

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

| Virginia Coal Co. g 
s 35th S t. and Normai i|

Aš, jausmo pagautas nuro- 
Niki” myleto- 

ir sudribo vietoje, 
paki- 
kažin

Pats vardas mums gerai jau 
žinomas—Windsoro kunigaikš
tis, Windsoro pilis, Windsoro 
kūmutes... Tuo vardu vadina
ma graži ir didinga Anglijos 
karalių pilis Wind$or Gaslle.

Prieš Williamo Užkariauto
jo laikus čia buvo anglosaksų

| Jos. Balčiūnas a 
| 3200 So. Lowe Avė. | 
® (Aš ir vėl savo biznyje) »

Kalėdų Dovana
FELJETONAS

Ii, ir kaip mat persikėle... Iš 
tikrųjų, moterų emansipacijai 
įžeidžiama aplinkybė: vieną jos 
lyties tautietę net nešte neša du 
visuomenės atstovai, o kitos nė
ra nė kam žmoniškai palydė

Mano dėdė (teisybė, jis cini
kas) sako, kad jokio ten Kalė
dų dovanose jausmo nesą. Biz
nis, girdi, ir gana. Tik krautu
vės įkalbą pirkti ir dovanoti, 
ir viskas. Aš tuo netikiu. Krau
tuvės, manau, giliausiai susirū
pinę širdingu altruizmu, kad

DENTISTAS
4204 Archer Avė. Tel. Lafayette 3122

M Linksmų ivaieuų ir i^auuingų j
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m Musų Kostumeriams ir į 
‘J Draugams

Murkute, žinote, labai mane 
pamilo. (Čia istorija su Kalėdų 
dovana). Ir pasitaikė ta nelai
mė prieš Kalėdas! O Murkute 
praminiau ją, kad greitai pasi
geria, murkso ir šokti nebeina, 
tuo tarpu, kai kiti džentelme
nai savo panas prišokdina iki 
ryto turi neštis ant pečių užsi- 
metę, nes jos kiek išgėrusios 
nemurkso, bet toliau geria... Tai 
ir pamilo ta Murkute mane pa
šėlusiai ! Gali sakyti tikrąja 
meile. Net telegramą (už 25 
centus) mano gimtadieniui at
siuntė, nors dar nė mano Gimi
mo dienos nežinojo. Tiesa, aš 
su ja dar ką tik ir tebuvau su
sipažinęs, kai jos draugas, grįž
tant iš šokių sekmadienio rytą, 
turėjo padėti nešti savo draugo 
neramią paną... Markulė ėjo 
viena, tai aš ją ir prašnekinau. 
Tai, ji matyt, nuo tada ir nu-

JOHN KARALIUS 
TAVERN 

535 W. 32nd St.

riai kada, tur būt, paltą buvau 
padavęs (iš girtų kavalieriaus 
rankų buvo iškritęs), atsiuntė 
kvietimą į kalėdų puotelę. Po 
kaklaraiščio ženklu ten nuspin- 
dėjau. Taip tada buvau laimin
gas (mat, artėjo ant galvos 
“kas nors”...), kad labai links
mas buvau, viešnias svečius 
šnekinau, kokius ten balionus 
tetas šokdinau, ūsuotus džen
telmenus bučiavau, ir pagaliau 
išvedžiau šokti dantis iki ausų 
rodančią pačią kvietėją... Čia, 
žinoma, visą gabumą sudėjau, 
visą meną išrutuliojau, šokda
mas, — skruostas prie skruos
to, kulšis ties kulšia, smakras 
ant peties, — drožiu. Žiaukščio- 
ju, bet drožiu. Pana irgi, ar iš 
jausmų perviršio, ar iš sotumo, 
užsimerkė, “Niki” vis murma 
ties mano ausim, o jos kavalie
rius, ne aš, “Niki”, — kvailas 
pavadinimas, ar ne?!... Kai pa
plūdo už apykaklio man seilė, 
kiek atitraukiau skruostą, bet 
pana neleido manęs iš glėbio ir 
tarė: “Aš tava, tava, Niki...”— 
“Kokio ten velnio, ‘Niki’!.,.” — 
norėjau ištarti, bet čia mano 
akyse susiūbavo pasaulis... Į 
mus šokančius žiurėjo Murku-

Mano kaklaraištį su kitom ne
šioti!... Ašššš!....” — - ir, apsuku
si mane kelis ratus — mirgulia
vo svečių veidai ir lempų 
žvaigždynai, kad piueis nuo 
kaklaraiščio šalii 
jusios kėdės viena koja 
į mano švarką, o kažin 
viršaus radio pagadino 
šukuoseną... Su muzika 
ir visa šokusi liaudis (bene trys 
poros), apstojo uola mingąjį... 
iš minios prasiveržusi Marku
tė (lai buvo ji — laikrai pažįs-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Velija Visiems 

Savo Kostumeriams

rėjo už save užsimokėti tram
vajuje... Tai ta Murkute ir at
siuntė Kalėdų dovanų man 
(mano nelaimei) kokį ten ru
dą, “žydišką” kaklaraištį. Nei 
aš įtariau, kad gal paprosytas 
iš vartotų, nes mažas apšiuri- 
mas darė tam pagrindą, — bet 
negi daleisi žmogus mintį, kad 
ji butų kam anksčiau tą kak
laraištį nuo kaklo nutraukusi... 
Gavau lą “žydišką” dovaną ir

“žydišku” rudu kaklaraiščiu 
kaž kodėl apdovanojo mano fi
zionomiją, batelio galu karkšle- 
lėjo mano laikrodėlį liemenės 
kišenėje ir dingo...

Nuo to nei Kalėdų dovanos, 
nei Murkutės nebetekau. Tiesa, 
kažin kur šmėstelėjo toks; pat 
rudas kaklaraištis ir lyg murk
santi būtybė, bet tai, tur būt, 
mano nelaimingos širdies kan
čių vaizduotės padaras...

Acme-Nau.jienų Teiephoto
SAN PEDRO, CAL. — Carl F. Eubotter (po kairei) 

ir jo sūnus William ir Charles. Jie visi trys savo 30 pė
dų laivuku atplaukė į čia iš Davenport, la. Kelionė tru
ko penkiolika mėnesių.

::uers 
i'asipainio- 

nulūžo 
kur iš
mano 
nutilo M

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams. įffiį

Tai Murkute ir šaukdavo ma
ne pas kaimynus, prie telefono 
nekartą nubėgau vienmarškinis 
po paltu, o čia gerieji kaimynai 
nusivilkti, pasėdėti prašė...), 
žiauriai laukė manęs prie su
tarto kampo (tai yra, žiauriai 
tiksliu laiku pribūdavo — kaip 
vokiečių sistema), atsargiai ės
davo šaltą košę (kad pasirody
tų, jog bus pigi žmona), ir, ką 
jus pasakysit, net kartą iš ero
tinio susijaudinimo būtinai no-

WEST SIDE HOTEL 
SAVININKAS VVALTER NEFFAS. 

2435 South Leavitt Street 
Tel. CANAL 9585-

mukart gyvenime pasitaikė! Ir 
šeimyninio gyvenimo perspek
tyvos iš karto tokios lelijavos 
pasirodė!., štai, rūpestinga gy
venimo draugė, širdis, akis ir 
ranka... Net savo metus gerai 
atsiminiau ir net mėnesius pa
skaičiavau, — dėl viso ko: jei
gu reikėtų tekėti... jlokD tat 
silpnybė iš karto apėmė! O dėl 
ko?! Dėl panešioto kaklaraiščio, 
už kurio gal jau nevienas džen
telmenas buvo tąsomas...

Tai va, susijaudinęs dėl savo 
godų bernautinių ir nutariau, 
mielą ir brangų (dabar žinau— 
ką jis ten velnią, bus buvęs 
brangus!) kaklaraištį po ryžtin
gu kaklu pasirišęs, kelias die
nas pagalvoti prieš tokį svarbų 
gyvenimo žygį, kaip suteikimą 
dar vienai plekštei r priežasties 
ištekėjus divorsui... Nutariau 
pas kaimynus vienmarškinis į 
telefoną nebėgti, ant kampo 
nebeiti, šaltų košių nebekram- 
tyti. Juk galiu gi aš, lygiateisis 
pilietis, prieš susėmimą atosto
gas turėti! Manau, diena kita

»• »t‘i

pagalvosiu, taip geriau bus. O 
pana tuo tarpu jausmuose pa
tirps, širdies prisičėdys, —- tai 
kad duosim garo tam žinybi
niam gyvenimui paskui... čia

karalių medžioklinis namelis. *"'7'*'*'**<*';_ ... iSLinksmu žiemos švenčių Mano KAVilliamas ųiastate pil), vėliau $ Draugams ir Kostumeriams įį 
kilų karalių plečiamą ir gra
žinamą, ligi ji pagaliau pasi
darė tokia, kaip dabar

Čia yra aukštutinis ir- žemu
tinis skyriai. Aukštutiniame 
skyriuje yra privatus karalaus 
šeimos apartamentai, valsty
bės apartamentai, biblioteka 
ir 200 metrų ilgumo korido
rius, kurs jungia pilies bokš
tus. Žemutiniame skyriuje, yra 
šv. Jurgio koplyčia, dekano 
butas ir kanauninkų butai.

Apskritame bokšte yra daug 
karių dovanojamų prekini Tai senovės paveikslų Jurgis I vi- 

. v. ,. ' • įsai nesinaudojo Windsoro pi-grynai širdies, meiles ir rūpės- [ J 1
tingumo dalykas! Dalykas, ku-'lim. N iktorija pradėjo naudotis 
riuo pririšamos — kaip su kak-(ir mėgdavo čia vasaros metu 
laraiščiu mane širdys... reziduoti.

JONAS IR MARIJONA WAIZDŽUNAI, Sav. g 
| 4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247 |

H Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiems Musų S 
Pacientams, Draugams ir Pažįstamiems Velija 'S

I DR. J. A. PAUKŠTYS 1

Turner Bros. Clothing Company
ŽINOMA LIETUVIAMS VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

Halsted ir Roosevelt Road 
Telefonas CANAL 1476.

DROVERS NATIONAL BANK 
DROVERS TRHST & SAV1NGS BANK

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

EVA KELNAR CONSTANCE KELNAR
1348 West 99th Street 
Tel. Cedarcrest 2078.

ROVERS Bankas pasinaudoda mas švenčių teikiama proga 
linki nuoširdžiausius pageidavimus, labai linksmų Kalėdų

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

ARCHER MARKET

Rudeninių Madų 
Knyga

Lawn Sweet Shop g
Mr. and Mrs. DULKSNYS § 

Soda Fountain, Cigars, Cigaret- § 
tęs, Candies, Notions. K 

2519 W. 69th St.
Tel. Prospect 10070. X 

CHICAGO, ILL. «

nų uošvei pypkę, tai iš namų, 
už koto paėmus, išmuš, o krau
tuvė sukombinuoja ką nors 
meilaus — ir, pasirodo, už tai 
pats iš uošves pypkę gauni... Iš 
susijaudinimo pamiršta, storu
lė, kad ji ir cigareto durno ne
kenčia, (tik — kad duktė ru
ko, todėl dar karų dėl to neke
lia). Ne, Kalėdų dovanos yra 
jausmo dalykas! Krautuvės lik 
aukojasi visuomenės labui, 
vargsta, įvairių kaprizų pilie
čiams dovanas bekombinuoda- 
mos. Kalėdiniai sveikinimai, tie
sa, nenuoširdus dalykas, — aš 
pats, perdaug jų prisipirkęs ir 
neturėdamas kam pasiųsti, už- 
adresuoju pirmam pasitaikiu
siam idiotui ar idiotei (tegul 
jaudinasi, kad “atsiminiau”!),— 
bet dovanos kas kita: širdis — 
nieko nepadarysi! (Kad neuž
gauti tos “širdies”, nutylėkime, 
kad po Kalėdų tos pačios krau
tuvės būna užverstos grąžini
mais arba, geriausiu atveju, 
mainais, arba — kad laikraš
čiuose pasirodo drąsių širdingų 
žmonių, pareiškiančių, jog vie
toj dovanų norėtų gauti pini
gais, — iš tikrųjų, kam gi uoš
vei, kad ir pasiutusiai, pypke, 
arba kam ta pati pypkė nerū
kančiam žentui?!...).

WAHMEST VVISHES

M.LUGAS&m

- į:-:. . LZ . 1

MERRY CHRISTMAS

^■1
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CHRISTMAS
1.—

God ręst you merry gentlemen!
May nothinfe you dismay;
Not even dyspeptic pldteš
Through vvhich yoii’ll feat ydur vVay;
Nor y et the heavy Christmas bills
The season bids you pay;
No, hdr the ever tiresohie lieed
Of being alwayš gay;

2. —
Nor y et the shocking cold you’ll catch
If fog and slush hold svvay;
Nor y et the tumble you mušt bear 
If frost should win the day;
Nor sleepless nights—they’re sure to come— 
When “vvaits” attune their lay;
Nor pantomimos, whose dreariness
Might turn macassar gray;

3. —
Nor boisterous children, home in heaps,
And ravenous of play;
Nor yet—in fact, the host of ills
Which Christmases array.
God ręst you, merry gentlemen, 
May none of these dismay!

— Anonymous

Christmas In Lithuania
By V. F. Beliajus

Every holiday had its special at- 
ractions, particularly to us young- 
sters. Iri fact we awaited the holi
day s vvith greatei* anticipation than 
did our parents or elders. I and my 
tvvo younger brothers, considered 
ourselves especially fortunate, be
cause we lived next door to Auntie 
Škrupskas and Auntie Skrupskas 
vvas to us the symbol of all that 
is fine in vvomanhood. She loved 
the fields and the flovver garden; 
she loved the covvs, horses, pigs, 
sheep and the fovvl; she loved 
humanity. She sheltered the wan- 
dering and fed the boggars and 
she loved us children. She loved 
every season and day of the vveek 
and the holidays, too. She some- 
hovv found time for the fields, the 
flovver garden and her animals, to 
visit the siek and needy and aihid 
all this busy activity, šhe also had 
time to make elabdtate prebarations 
for the forthcoming holiuays in 
accordance with the req'uired ritual, 
and never failėd ta hear Mass even 
though the nearest chhr'čh Was 
eight miles avvriy iri the tovvn of 
Prienai, vvhereto, as a spetial pre- 
cept, she vvalked to church to 
serve her Lord. i?or all of these 
reasons vye considered ourselves 
fortunate in living hext door to 
Auntie Skrupskris.

Her home was humble. It was> a 
peasant home, to be sure, vvith a 
thalched and ihoss grbvvn roof and 
the eraeks of the log vvalls vvere 
stuffed vvith moss to keep out cold 
drafts. The vvindovvs were small, 
and because of the vvinter, vvere 
doubly securcd vvith storm vvin- 
dovvs. The main part of the house, 
occupying half of the cabin, con- 
tained very littlc furniture. A table, 
bencheš along the vvall and a feviv 
chairs, very primitive in appėar- 
ance, vvere all made by Uncle 
Skrupskas. Hearth, loom and spin- 
ning vvheel took up practically tvvb 
thirds of all the available space. 
On the vvalls hung a beautifully 
hand carved dish rack, a tovvel 
rack, pietures of Saints, the Virg
in and various episodes of the life 
of Christ and a crucifix. The floor 
vvas not of vvooden boards būt of 
beaten clay, vvhich naturally vvill 
not vvithstand continous vvear, so 
dents vvere frequent būt everything 
vvas immaculately clean.

VVandering beggars found a ge- 
nerous hearth in the home of Aunt 
Skrupskas. Throughout the long 
cold vvinter months thcy lingered 
in the vvarmth of her shėltcr, par- 
takirig of the food she had to dffcr, 
arid sung hymns and Fecited the 
rosary vvhile their haggard bodies 
rešted.

in Lithuania, wc do not ąnti- 
cipate thė Christmas t)ay so much 
as we do Christmas Evė, vvhich vve 
crill “KUcids” (kiiėhyos). This is 
the day of days and eve of eves. In 
our distriet, we never heard bf 
Santa Ciaus, never received any 
Christmas gifts nor dressed Christ- 
mas trees. The latter vvas consider
ed a Lutheran invontion, so Catho- 
lics did not adorn their homes with 
them. Besides the Lithuanian loves' 
his forest, and to eut an evergreen 
tree vvas unnecessary destructiun.

Nevcrtheless, there yvas štili a great 
deal of color to* Kūčios.

Way before sunset, we ihrfee 
brothers, Arėjas, Julijonas ahd Ij 
dashed over to Auntie’s hduste; 
Shaking the snovv from our “Klum
pės” (vvooden shocs), we entered, 
reciting the customary prayer, “Lai 
būna pagarbintas Jėzus Kristus” 
(Glory be to Jesus Christ) vvith 
much gusto, “Ant amžių amžinų
jų” (for ever and ever) Auntie 
responded vvith a half hidden smile 
and vvithout interruption her vvork 
about the stove. She had a good 
reason for smiling for she knevv 
yvell our intentions. We sat dovvn 
on a bench near the vvall to be 
out of her vvay and at the šame 
time observe elosely her every 
movė in the preparation of the 
meal for “Kūčios”.

With the rising of the evening 
star, the table vvas preparcd vvith 
a pure vvhite linen table eloth, 
vvhereupon hay was strevvn. A 
sacred pieture of the Nativity or 
the Madonna and the Child, pre- 
dominated in the center of the 
table vvith figures of cows and 
donkcys surrounding it so that we 
might be brought eloser to the 
understanding of the conditions at 
the birth of Christ. Novv the fąmily 
gathered about the table, Uncle 
Skrupskas and his two sons, Jonas 
and Antanas, Grandma Ona, Cousin 
Agota and her daughter Antosė, 
mother and vve three youngsters. 
The dishes vvere sėt on the hay 
and a tvvelve course dinner, com- 
memorating the twelve apostles, 
yvas served, a festive meal that 
only “Kūčios” could offer. First 
yve prayėd, then, a big sųuare 
vvafer, bearing the image of Christ, 
was broken int0 as many pieces as 
there vvere pfersons at the table; 
each mėmber kissed the vvafer and 
ate their alloted piece. Then follovv- 
ed chopped herring mixed with 
seasoning, herring cųtlets, rollcd in 
flour and fried in linsced' oil, fried 
fish, boiled potatoes, biscuits of 
“baravykų” — the king of Lith
uania mushroom, “sližiukai” _  a
batter biscuit, some plain, others 
mixed with poppy seeds, eut into 
dice to be eaten dry or in the milk 
of ground poppy seeds, thinned 
with stveetened water or diluted 
milk. A hot porridge, “Kisielius” of 
oat flour, mixed vvith vvater and 
some times in the erust o f rye 
bread leavened for about tvvelve 
houbs, cooked and eaten vvith the 
popjpy-seed milk, vvhich gives a 
sharp bųt plcasant flavor, a fruit 
compote and “Midus” (mcad — a 
sweet drink made of hops and ho- 
ncy) vvhich completed the Kūčios 
meal.

According to custom, the meal 
lasts for three hours and to make 
certain that it did, stories concern- 
ing the Nativity and kindred siib- 
jects, as vvell as of all the miracles, 
vvere told. Many vvere the vvonders 
related and we children listened 
vvith open mouths ahd rtevėriehiial 
awe. In reljating a lepend, Auntie 
Skrupskas, fdr tfybof vvoUltl poįrii 
to one of the many “Ahroždaš’*, 
sacred pietures, that hung abbhl 
the wriilš. “Oh thiš hight, ihdeted, 
the vvątars turn svvėeter Ahfl tveri 
the aniihiiš cah speak Wi'tb Buihah

To Our Sisters Acrošs The Sea.

Remember, oh gentie breeze, as you sweep aeross the sea and 
along the Nemunas, to carry our Gteetings of the Season to our Lith
uanian sisters and brothers.

K. R. Resolution
Passed Unanimouslvf*
Appropriate Ten Dcllars fer 

Silver Jubilee.
Ahvays interested ir;, aud ap- 

preciative of, the vvnik that 
NAUJIENOS has been doing 
for the vvelfare and culture of 
Lithuanians, the well-known 
young ladies club, knovvn as 
“Kultūros Ratelis”, or as the 
K R’s, were unanimous in their 
idecision to send congratula- 
tidns to NAUJIENOS upon its 
Silver Anniversary.

They were likevvise unani
mous in voting more substan- 
tial support to encourage and 
help at least in a small way in 
furthering the arrangements 
for the Silver Jubilee celebra- 
tien in 1939 and to start the 
fund for the nevv building that 
NAUJIENOS needs with more 
convenient and modern accom-

Tell them we think of them and vvish them vvell, especially at 
a time likę this vvhen hearts should be filled vvith peaceful merriment. 
Tell them we hope the New Yėar will bring good tidings and make 
safe and sure the vvelfare of Lithuania. Tell them wc want to see 
those colorful ribbons playing in the breeze joyously as the pretty 
“lietuvaitės” stroll through the flowery fields or on sandy shores, 
decked in amber and colorful garb. VVe send our Grcetings to them 
through you, oh breeze. " ,

—their American-born sisters-

voice, so thal hiey may. praise the 
glorious name of Him vvho brought 
peacc on earth”. The hours never 
pass morc rapidly than the three 
hours on Kūčios night.

Carols wcre sung, “Šiandien Bctlč- 
juje” (today in Bethlchem) being 
the favorite. Since “Kūčios” falls 
on the day of Adam and Eve, “Ado
mas ir Ieva” vvas one of the pro- 
per hymns to be sung. Because an 
apple is connected vvith the lives 
of Adam and Eve, a game o f pre- 
dietion is played vvith an apple. 
The apple is eut and divided among 
the members of the Kūčios party. 
If the apple was eut into an even 
number, all vvill be yvell until the 
coming “Kūčios”, būt if the apple 
vvas eut and an odd number re- 
sulted, then one of the guests vvill 
be missing during the coming Kū

čios. Anotliėr predietion game is 
also played yvith the sheafs of hay. 
Sheafs are pulled from under the 
plato and the one vvho’s sheaf is 
the longest, will live the longest. 
After the dishes vvere clearcd avvay 
the hay *^vas gathered from the 
table and taken to the stalls and 
stys to be fed to the cattle, $o 
that they might sharc in the feast 
activities sanetified through the 
holy prcsence of Uis spirit.

I can remember how reluctantly 
vVc vvould go home turning our 
eye skyvvard in search of the mar- 
velous star of Bethlehcm. Nor did 
vve soon fall asleep either for we 
yvere thinking, yvhilc lying on oūr 
beds, only of the Christ-God vvho 
brought so much joy to the vvorld; 
until vve finally fell asleep in 
“heavenly pcace”.

CREETINSEASONS

CHRISTMAS

THAT 
YOU AND 

YOURS MAY

MERRY CHRISTMAS
DAY . . . THAT THE NEW ' 

YEAR MAY DAWN BRIGHTLY
FOR YOU AND BE THE BEST OF 

ALL THE YEARS YOU’VE EVER 
KNOWN, IS THE WISH OF EVERYONE 

IN OUR ORGANIZATION

modations for the pi:esses and 
offices.

It vvas resolved that the K 
R’s show their appreciatįon of 

i the friendliness and ccopera- 
tien that NAUJIENOS has al- 
ways extended to them, by 
sending to NAUJIENOS their 
hearty congratulations acompa- 
nied by a check of Ten ($10.00) 
Dollars out of their treasury 
(modest as that might be) as 
a token of their sincere good 
vvishes for a glorious Silver 
Jubilee Year!

The officers of this popular 
little club of young ladies of 
Lithuanian descent, most of 
whom are university graduates 
or have taken special courses 
at various colleges, are Miss 
Marie Slaters, president; Chris- 
tine Pilkis, vice-president; Anne 
Kailis, treasurer; and Lucy Sa
dauskas, secretary.

Most of the K R’s are also 
active with other groups, būt 
remain loyal to their K R 
group, which has novv been in 
existence for over thirteen 
years. Proud of their own re- 
cord, they also respect the ac- 
complishments cf other clubs, 
and extend congratulations and 
good wishes, especially to the 
LITHUANIAN UNIVERSITY 
CLUB, to BIRUTĖ, to PIR
MYN!

They also vvish to express 
sihcere greetings to their nu- 
merous individual friends and 
the best of all good vvishes to 
THE ENGLISH SECTION and 
to NAUJIENOS!

— KR Corresp.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Cljrtstmas
To

—All members
—“Naujienos’’ Staff
—Our Sponsors
—Our numerous friends and 

wėll-wishers in Chicago and 
oūr newly made friends in St. 
Lcuiš, Mo.; East Saint Louis, 
111., Waukegan, Ilk, Detroit, 
Mieli., Clėvetand, Ohib; Toron
to, Canada; Springfield, III., and 
othėr citifes, that Pirmyn has 
visited or will visit in the near 
future, — *

Linksmų 
Kalėdų

visiems “Pirmyn” Choro drau
gams Lietuvoj!

Director K. Steponavičius 
and Officers.

Personalities of Interest

MARIA JURGELONIS

The Stageiights, Please!

11 E * 
H H

Because she insists on remaining bchind the sccne, 
Though in reality, she is queen;
Because she is so genuinc and kind, 
Understanding, just and broad of mind;
Because she encourages the young to darei 
Ilelps find solace for the gray-of-hair; t
Because she works and works, — no time for ease — 
Claiming no credit or praise, The Stagelights, Please!

That is our reųucst of Santa appears in print in our Christmas 
Ciaus or vvhatcvcr powcr it be ’ issue. We told her we vvere just 
that handles the stagelights, lime- ■ going to vvrite a poem, būt vve did 
light or any other bright light, for į not tell her about whom.
vve vvant to focus it on MRS.! By the time she gets to read it, 
MARIA JURGELONIS. you shall all have read it and

As Managcr of NAUJIENOS, she shall knovv that we saved this space 
has refused to grant us an inter- ■ and time for the most outstanding
vievv for publication; she does not and lovable Personality of the
vvant us to be vvriting about her,, Year:—Maria Jurgelonis!
she says, vvhen there are so many With the deepest sincerity and
others to vvrite about. Būt vve hope (he best of vvishes for her happi-
this escapes her attention until it ness, — Nevvsy.

Klaipėda - Memel - Territory
By P. Daužvardis (Lithuanian Consul in Chicago.)

(During the height of 
the recent Klaipėda (Me
mel) crisis, the English 
press in America present- 
ed as facts a great deal of 
Nazi propaganda originat- 
ing in Berlin. Mr. P. Dauž- 
vardis, Lithuanian Consul 
in Chicago, in this state- 
ment gives the Lithuanian 
side of the question. The 
statement vvas distributed 
to all major news associa- 
tions and dailios through
out the United States.)

— Eds.
□ c n

Klaipėda territory and East Prus- 
sia (in German — Preusisch-Li- 
tauen) vvas inhabited by Lithuan
ians from times immemorial- As 
early as the 13th century Lithuan
ians were compclled to fight against 
German Orders of Knights from 
Prussia and Livonia for the con- 
trol and right to ūse the River 
Nemunas. These powerful neigh- 
bors, under the excusc of fighting 
against pagans, desircd to conquer 
the vvhole of the country, and 
bloody wars ensued. At the begin- 
ning of the 13th century, in the 
time of Mindaugas, the Lithuanians 
vvere the undisputed masters of the 
Coastal country, and had open com- 
munication with Prussia, būt in 
1252, the Livonian Order decided 
to paralyse their hold on the mouth 
of the River Nemunas, and for 
this purpose they built the fortress 
of Memelburg (from vvhich. the 
name of Memel is derived), as vvell 
as another at the mouth of the 
River Dangė.

Even in those days, the novv 
vvell knovvn “drang nach osten” 
vvas not strange to the German Or
ders. They began to push the Lith
uanians back from the coast and 
to menace the safety of Lithuania, 
hurriedly strengthening the forti- 
fications of Memelburg for the pur
pose of čutting off Klaipėda. The 
Lithuanians vvere quick to realize 
the danger they vvere in and a 
period of irresistable attaeks began 
on the Order’s stronghold, being 
riiade both by land and by sea.

During the vvhole of the 13th 
and 14th centuries vvar vvas carried 
on incessantly, the first important 
battle taking place in 1253, shortly 
after the fortresses had been es- 
itablished, and others bėtvveen 1259 
and 1269, vvhen the Orders vvere 
heavily dęfeated a t Darbe Lake. 
Again in the 14th century there

were a number of battles fought 
vvhen Gediminas and Kęstutis vvere 
leading the Lithuanians against the 
Orders. Being far avvay from their 
base, the knights of the Livonian 
Order vvere unable to hold Klai
pėda, and in 1328 they handed it 
over to the Prussian Order. The 
knights novv understood quite vvell 
that if they vvere ever to become 
complete masters of the shores of 
the River Nemunas, they vvould 
first have to subdue the Lithuan
ians. The latter vvere obliged to 
vvithstand a fierce war vvith their 
vvestern neighbors, and in 1410, 
the heavy defeat sustained by the 
Order at the Battle of Grunvvald 
vvas the lašt blovv to its povver, 
būt, hovvever, Klaipėda remained 
in its hands. Vytautas, then ruler 
of Lithuania, did all in his povver 
to re-capture Klaipėda, his country’s 
natūrai outlet to the sea along the 
River Nemunas. Hovvever, vvhen 
discussions took place to dccide 
the rightful ovvncrs of Klaipėda, 
Emppror Bcnedictius Makra vvas 
called upon to act as arbitor and 
in 1412 gavę his verdiet that “The 
fortress at Klaipėda is erected on 
Lithuanian territory and as neither 
the Order nor its knights have 
proved anything to the contrary, 
vve therefore recognize that Klai
pėda belongs to the Lithuanians” 
In 1422, the Treaty of the Lake 
of Meln vvas concluded under vvhich 
Klaipėda should have passed into 
the Order’s hands, būt vvar broke 
out again in 1455 and Lithuania 
retained the tovvn.

In 1466, King Kazimieras, after 
a tvvo year vvar in vvhich Lithuania 
officially took no part, signed the 
Treaty of Torn vvith the Order 
and Klaipėda became German 
again.

Needless to say that the Lith
uanians did not give up the desire 
to capture Klaipėda and the Coast
al country and at the end of the 
15th century and the beginning of 
the 16th, they tried to fight their 
vvay into the province, būt for a 
long time it vvas lošt to the Lith
uanian people.

(To be continued)

The next issue of the EN- 
GLISH SECTION will appear in 
January 9, 1939- “Naujienos”, will 
not be published on Monday, Jau. 
1, 1939.
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Kaip aš pradėjau Hitlerį garbinti
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Iš Lietuvos)

Buvo tokia proga, visai ne
tikėtai susiėjau su vienu Vo
kietijos Prūsų provincijos ama
tininku. Jau mudu buvova se
niau pažįstami ir koks dtešimts 
metų nebuvova matęsi. Tai pa 
gyvenęs vyras, kurį jau aistrom 
nebeveikia, kuris linkęs viską 
šalčiau ir ramiau svarstyti,] 
įvertinti. Tai senas radikalių 
įvairių organizacijų buvęs na
rys. Akylus žmogus, daug ma
tęs ir nemažai pergyvenęs. Di
džiajame kare dalyvavęs raite
lių pulke, buvęs rlisų ir prAii-

jojomės. Tokie laikai, toksai 
gyvenimas. Dabar seniai nema
tyta, kad ir gerą bičiulį kaip 
susieini, tai pirmiausia nori įsi
tikinti, ar jis tave neįkąs. Ar 
toli jis yra pažengęs kailinius 
išvertęs.

—Gal jums bus nesmagu su 
manim kalbėti, juk aš Hitlterį 
garbinu, — jisai man atšovė.

—O dėlko ne, juk tai įdomu 
išgirsti jūsų išvadžiojimus, kaip 
jus savo pažiūras pakeitėt.

Taip išgirdęs jisai ironiškai į 
mane dirstelėjo ir sako:

—Taip, tai daug skaudžių 
valandų teko pergyventi, iki aš

cuzų fronte. Kitaip tarus, vy- j pirmą kartą pratariau — liteli 
i •••__ • i- _ras, kuriam mirtis jau ne vie-j ilitler!

—Tai įdomu, — tariau aš.
—Tdi klausykite.,
Kavinėje prie staliuko susėdę 

kavą girkšnodami prisiminėm 
seiiesiiius laikus, ne taip toli
mus laikus, kiek tolimus ir tur-

peilį galando.
Susiėję tikrai nedrąsiai abu

du jautėvos. Tiek per tą de
šimts melų pergyVenta! Tiek

Dešimts mtetų atgal mudu Ka
raliaučiuje drąsiai ir atvirai 
kalbėjova. Tai buvo nuoširdus 
tuomet pasikalbėjimas. O da
bar susiėję ilgai turėjova liežu
vius malti, iki vienas kitą su- 
sipratova, iki atviriau pradė
jom kalbėti. Vienas lyg kito bi

—Viena reikia pripažinti, kad 
Hitleris turi tikrai gerus dema
gogiškus organizacinius gabu
mus, — pradėjo jisai savo šne-

—Kaip tik jisai įsigalėjo, tuoj 
piudė net artimus draugus.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiems | 
r Musų Draugams ir Kostumeriams g

AUDITORIUM RESTAURANT
Mary Kavarskicnė ir Povilas BalčidhaS

3131 So. Halsted St. Phone CalUniet 5685

w: M*

SS
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Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams.
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Boleslovas ir Marijona Pužauskai
CIGARS—TOBACCO—GOOD BEER

645 W. 18th St. Tel. Canal 2594

SS

SS

§ LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS j 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

General Contractors and Builders

6909 So. Rockwell St.
Tel. Grovehill 0036

JOHN G. MEZLAISKIS

j* LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

Monarch Wine and Liąuor Store JJ
J. GAUBAS, Savininkas. Iį*f

3529 SbUth Halsted Street n

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

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

Amerika yra kaip Motina savo dukrelei, 
Lietmatis Respublikai.

VISUOMET JŪSŲ t A

S. B. KOMAIKO

.Naūjienų-Acme Telephoto
KANSAS CITY, MO. — Pikietihinkai — v.enas nūb 

unijos, o kita nuo valymo ir dažymo įstaigos savininko. 
Ji yra Bonilee Ray, įstaigos savininko duktė.

čiavova ir vienas kitam viską 
dovanojbva...

—Tai štai koksai kankinių e- 
tapas reikia pereiti iki vienas 
kitą dabar arčiau pažįsti, — 
taiį) baigė jisai savo kalbą.

—Bet vis dėlto manau, kad 
yha kas visai nuoširdžiai esą 
mai padėčiai pritaria, — pa- 
klahsiAu aš jd.

—Tik tie-, kurie iš to naujo 
' režimu gVVteha! Juk dubėr taip 
yra, kad Vieili diyba, kiti jų 

i šąškaitoh gyvena, tai visa tokia 
dabar Vokietija.

— Kaip tai gan būti, — paa
bejojau aš. i

— SUiikd Vbkitetijoje bebuvus 
višd tai suprasti. Ar tikėsite 

'manimi, kad iš musų uždarbio 
! veik tenka visokiems iš
mokėjimams! Be tiesioginių 
mbkėščių iždui, be netiesiogihių 
r..bke'sčiU dar mes kiekvienas 
mokame visokias rinkliavas, 
štai rmkliavbs patogiai, ar svei
kai iiubstaikf sditaU'doti; Į Itali
ją ir kilūte, pagaliau ir po pa-

K! LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ K' £1 Linkiu)® Visiems Savo Draugains ir Kostiuneriatas! cJJ
' ARCHER and CALIFORNIA SUPER g.
i SERVICE S

Service and Fillihg Statlon—Greašing by Ekperts 
JOHN SPITLIS, Savininkas,

! 4050 Archer Avė. Phone Virginia 2121 K
Patarnavimas dieną ir nakt|. Si

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nailjų Metų Linkime 
Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOHN FER0WICH
4359 So. Campbell Avė. Lafayelle 7431

ir
BEL. FER0WICH

2547 West 71st St. Ghicago, 111.
BEST OUALlTY GhOCERY AND MEAT MARKET

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

Slaptai, labai įtikinančiai palei
do gandus, kurie neva jau iš 
seno nacionalsocialistų grupei 
slaptai tarnavo. O visus, kas 
tik buVo bent kiek kairesnių 
pažiūrų, tuoj suiminėjo, lai 
kiekvienas saugojusi ir net pra
dėjo savo draugų bijotis, ypač 
slaptai patyrus, kad jie neva

tais jums įsivaizduoti, kas tuo
met dėjosi! štai suėmė mano 
brolį, laikė jį visai izoliuotą it 
supraskite, gaunu žinių, rodos, 
iš visai patikimų šaltinių, kad 
mano brolis virto tikru provo
katorių! Mano brolis, tas kietas 
socialdemokratas... Manęs visi 
pradėjo šalintis. Prasidėjo be
galiniai .tardypiai. kratos, seki
mas. Tik dviem metam pra
slinkus mano brolis buvo tei
siamas ir gavo penkis metus 
kalėjimo, štai vos pusmetis; 
kaip jisai į žmogų nepanašus

kius du metus visai neatleido, 
vis sekė, krėtė ir tardė. Tai tik
rai pašėlusiai įkyrus daiktas, o 
ypač tuomet jisai nemalonus, 
kai jautiesi visai vienui vienas 
likęs, kai neturi kas tau prita
ria, kai visur matai tik veid
mainystę, parsidavimą ir išda
vystę, kai iš visų pusių lik ju- 
došių esi apsuptas. Tai veikia 
į nervus, žymiai labiau veikia, 
sakysime, negu atviras apka
suose mušis... Nemalonu kaip 
naktį pas tave ateina su krata, 
kaip išverčia tavo visus daik
tus, bet' dar nemaloniau, kai 
nakties melu tave vienui vieną 
tardo, grąsina, vargina, kanki
na... Sunku lai apsakyti! Bet 
dar įkyriau, kai tave diena iš 
dienos atsidėję seka, įkyriai se
ka. Tai pašėlusiai vargina. 
Ypač kaip provokatorius kiek-1 
viename žingsnyje sutinki. 1 Ži
nokite, kad kiekvienas namas 
turi savo žvalgybininkus, ne tik 
hamas, bet kiekviena šeima... 
Tai tikras pamišimas! Rytą ne
spėsi langą atidaryti ir jau gir
di kieme sušunka: Heil Ilitler! 
Ilgai kenčiau neatsakęs, neiš
tvėriau ir vieną kartą atsakiau 
— Heil Ilitler! Tiek tereikėjo! 
Skaitau, kad jau aš įtrauktas į 
nacionalsocialistų eiles! Su
praskite mano padėtį! Jei dar 
turėjau artimesnių žmonių, tie 
tuoj su didžiausiu nepasitikėji
mu į mane pradėjo žiūrėti. Tik
ra velniava prasidėjo... Įsaky
mas visiems bendras, tvirtas; 
kietas įsakymas jų eisėnoje da
lyvauti. Einame visi ir vienas 
kito kaip padvėsusio' šunies ne
kenčiame, bet žygiuojame, žy
giuojame sukandę dantis! Pas
kui gauname įsakymą aukoti 
Hitlerio itaųdai... Tylime, ife- 
atsAkOmc, tuomet pėr policiją 
tas aukas išrenka ir viešai skel
biama, kad ‘ jos geru noru ir 
laisva valia paaukotos! Vienas

kita:j į akis nežiūrime ir vie
nas bilam hieko nesakome, 
nės j gali žinoti, kas iš mu?

ova valia tai visai velnią-
no. ■>
sų 
vai priklauso! Tai taip aš Hit
lerį garbinu, taip mes veik vi
si jj garbiname... J •Grįžo brolis iš kalėjimo, ilgai 
į mane šnairavo, paskui supra
to, o suprato tik tuomet, kai 
atėjo vienas slaptų agentų ir 
pradėjo jį proVokudti. Girdi, 
sunku buvo kalėjime sėdėti, 
girdi, visai nekaltai pakliuvai/ 
bet brolis tuoj suprato kame 
reikalas įr pradėjo veik viską 
girti. Girdi, ne taip jau .baisu 
buvę, netaip jau negera. Su
prantu jį, antru kart nenorėjo 
jisai vėl į kalėjimą pakliūti, 
Juk turi jap džiovą, kojos tįns- 
la, širdis netvarkoje... Ir žino
te ką? Rytojau dieną* laikrašty
je buvo parašyta, kad mano 
brolis virto naujos tvarkos gai’- 
bintojh, kad kalėjime jis jau
tėsi veik geriau kaip namie... 
Tik čia mane brolis sUpralo, 
kokios velniavos esama. Išsibu-

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAI- 
mingų Naujų Metų linkime 

visiems draugams ir 
kostumeriams!

SWAN URANO $
BEVERAGE »

STANLEY DRIGOT, Prop. S
5114-16 Knox Avė. f

Phone LAFAYETTE 6573 $
. . $

<s a«s aš ®^a£^assm^»!SBaė««

'Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Melų visiems 

draugams ir kostumeriams

i JOHN GRABER I
GARAGE |

| 610 W. 32hd Street |
Tel. Canal 7988.

rių ar kelerių dešimčių dienų 
ekskursijos. Jos linksmos, ge
ros, bet jomis naudojasi tik Vi
sai pailgimi asmens, o kiti tik 
mokė... Sutfiironios visokios 
jaunimui iškylos, bet vieni mo
ka, o kiti naudojasi... štai ūki
ninkams nustatytos tvirtos kai
nos už jAVUs, . jos nėra tiek 
nieiikoš, jei Visus pinigus gau
ti, galima butų gyventi. Bet y- 
ra įsakyta tam tikrą javų kiekį 
bUtittai alidiloli Valstybei, sau 
pasiliekama tik tiek, kiek šei
mos pragyvenimui reikia. Iš u- 
kininkų maisto produktams pri
imti yra nustatyti tam tikri pri-, 
ėmjinb punktai. Tai daugiausia 
dvarininkai. Jiems nuvežus pro
duktus, jie pradeda išsikalbinė
ti, kad dabar negalį produktų 
priimti, nėsą kur padėti, o pi
nigai iki gyvo kaulo reikalingi, 
ir prasideda maldavimai, pra- 
šyinai produktus priimti. Pra
sideda derybos ir rezultate pro
duktai atiduodami už pusę kar
nos. Be to, dar visokie išskaity
mai visokioms aukoms, pramo
goms... Nagi mėgink atsisakyti, 
tai neteksi ūkio ir atsidursi dar
bo stovykloje, tai tikrai tame 
pragare. Ir štai tie, kurie iš ki
tų gyvena, šdukia Heil Hitlete! 
O kili veržia pilvus ir sukandę 
dantis tyli... Tyli ir velnią ma
no... Tai taip veik pusiau visi 
gyventojai pasidalinę. Tik ta

M ar ^umynai 
kuris vaisius yra 

ĮSTABIAUSIAS?

g ANTANAS J. ALATORIUS
? 827 West 33rd St. Tel. Yards 0398

Musų Draugams ir Pažįstamiems!

STOCK YARD BUFFET
JULIUS BASKES, Prop.

4431-33 So. Halsted St. Boulevard 2512

B LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲB? VISIEMS LINKI

WALTER JURĖNAS
14th STREET TAVERN

i
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561 West 14th Street
(Lietuviška Užeiga)

RALPH PUSLIS

Linksmų Žiemos Šv'enčių 
Kalėdų .ir Laimingų Nau
jų Metų Visi'e/hS Drau 
gams ir Pažįstamiems*

Visai saugu pasakyti, kad įs
tabiausias vaisius yra bananas.' 
Ant tokio ploto, kur galimą 
užauginti tiktai 50 kilogramų 
bulvių, arba 17 kilogramų 
kviečių (o bulvėms ir kvie
čiams reikia tam tikros prie
žiūros), bananų be jokios prie 
žiūros galima užauginti 2,000 
kilogramų! Bananai nereika
lingi jokios priežiūros, jei bent 
tik tiek, kad, nudžiuvus stie
beliams, nulaužyti juos.

Bananas yra ypatingai mais
tingas — galima jį valgyli 
šviežią arba džiovintą, šimtai 
tūkstančių juodukų tuose 
kraštuose, kur auga bananai, 
minta tiktai bananais. Jie vaĮ- 
go šviežius vaisius, džiovina 
juos, ir sumala į miltus; iš ba
nanų jie dirba tam tikrus gė
rimus; bananų medžių lapais 
dengia savo pašiuręs, iš bana
nų stiebų ir pluošto audžia sau 
audeklus. Banano stiebas kar
tais pasitekia 7 ligi 10 metrų 
aukštumo.

Dėl tokių bananų naudin
gumo banano medį kartais va
dina “rup'estingu augmenijos 
pasaulio darbininku!

2553 W. 69 St.
(TAVERN)

Linksmų Kalėdų ir Lai
mi fu/ų Natijų Metų 
Linkiu Visiems Savo

Draugams ir 
Kostumeriams

M
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G. M. Chernauskai
1900 So. Union Avė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. <
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR

LIETUVIAMS

NORĖDAMI GERIAUSIŲ

J. M'oscipan, Prcs.
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NAUJŲ METŲ

LINKIME VISIEMS

WESTERN COAt & SUPPLY CO

4916 South Western Avė

TELEEONUOK1TE PROSPECT 3400 
Noriai iPataritaujahi ir su Patarimais
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PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

(Con’t)

The “Jaunoji Lietuva”, an orga- 
nization of Lithuanian youth, had 
arranged to rent rooms with pri- 
vate families, who seemed honored 
to have the choristers live with 
them, and who spoiled them by 
having their servants wait on them 
hand and foot- It is almost reąuired 
in Europe for every family of mo- 
derate means to have at least one 
servant. Those families who live 
in apartments or who do not have 
a spare room, have their “tarnai
tės“ come in by the day. These 
maids and cooks are unbelievably 
different from the average city- 
dweller—easily spotted on the bu- 
siest thoroughfare. They walk 
about vvith scarfs 'on their heads, 
voluminous skirts, sandais on their 
bare-feet, and a string shopping 
bag in their hand. Their work in- 
cludes everything from doing the 
family laundry to washing your 
back on bath days.

ped vvith a public-address system, 
boxes for the well-to-do, and blea- 
chers for the ordinary folk, The 
seats were only on one side of the 
field, instead of completely encom- 
passing it. The cinder race-track 
was in perfect condition, and the 
grass was of the creeping variety. 
Inside the gymnasium vvere Seve
rai large practice-halls eųuipped 
vvith clubs, “dumbbells”, ete-, a 
complete sėt of offices for the ad
ministration board, recreation rooms 
for the instructors, shovvers 
locker-rooms, and a buffet and 
for the general public.

and 
bar

the

After we had gotten settled, we 
had rehearsal at the Kūno Kultū
ros Rūmai (Physical Education 
Building). It was an extremely 
modern white building atop the 
very high 
nas”. This 
surrounded 
very much
Building at the World’s Fair of 
1933-’34. Rose-bush lined paths led 
to tennis courts, several basket-ball 
courts and a huge stadium, equip-

hill called “Žalias Kal- 
high, block-like affair, 
by rose-gardens, looked 
likę the Administration

From there we went on to 
War Museum to vvitness the lovver- 
ing of the flag and the accompany- 
ing ceremony that takes place eve
ry evening at sunset. Another mo- 
dem building with even more im- 
pressive grounds. Huge cannon 
placed in the corners and at the 
entrances, statues of war heros and 
flowers resplendent everywhere. To 
the right of the museum entrance 
is the space dedicated to the tomb 
of the Unknown soldier. No huge 
structure of granite and marble 
this, būt a simple, small construc- 
tion of stones garnered from the 
battlefields. On either side were 
tall, gaunt pagan crosses, each re- 
presenting some small province of 
Lithuania. now starkly silhouetted 
against the fading sunlight.

Būt now the ceremony begins! 
A emali group of trumpeters, all 
disabled veterans of the war, begin
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playing high on the roof of thei 
v/atchtovver of the building. Slovv- 
ly they maręh dovvn to the tomb, 
vvhere tvvo of their number advance, 
to light the fire in a pit at the 
foot of the tomb. The fire is lit,' 
the tvvo return to their stations, and 
echo “Taps“ vvhich i's being playėd 
by a lone trumpeter štili on the 
tovver. Then after Pirmyn had pla
ced a vvreath, a major—the admi- 
nistrator of 
špoke to us 
struggle that 
vvas having, 
they have had to 
on all sides by large, unfriendly 
countries. And in this mari’s speech 
there vvas so much of the courage 
and the patriotism to be found ini 
all Lithuanian people, that it left and 
us all shaken, and again thank- Are 
fui for being American, thinking 
ourselves incapable of such cour
age in face of potential povverful 
enemies-

After this talk he presented each 
of us vvith a single rose from the 
bushes vvhich vvere blooming so 
profusely at that time—bushes of 
a hundred different species vvhich 
had been donated to the Museum.

A group of much quieter and 
more thoughtful Pirmynites vvent 
on to the Pažangos Rūmai, vvhere 
vve vvere to eat regularly. A mo
dern building on Laisvės Alėja, a 
thoroughly modern restaurant and 
buffet, and yet the Service vvas exas 
peratingly slovv, 
vve had places to go 
Then home!

the 
and 
this 

and

War Museum, 
talked of the' 
small country, 

of the struggle; 
hold themselves I

especially when 
to afterward.

The next morning 
breakfast, and what 
Eggs, sausage, ham, cheese, small 
cookies and all the coffee you 
wanted. Instead of being overjoyed 
at tasting the best coffee we had 
had since Chicago, a few of our 
members wondered why in heav- 
en’s name they had packed huge 
tins of coffee for these five thou
sand miles. After rehearsal, we went 
over to the Consular office and 
registered—there we found 
Vaivada.

(To be continued)

we met at 
a breakfast!

Helen

ST. NICHOLAS
bi-

. AN APPEAL FROM LOUIS ADAMIC
VA
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(Continued)

| What
uanians 
the cities or tovvns vvhere you lived 
in the pase? When did Litbuanians 
first settle there? Why did they come 
there? Why did they come to Ameri
ca, in the first piace? Where did they 
come from? What did they do there 
at the beginning? What ate the major- 
ity engaged in now? What is their 
social-economic situation? How did the 
depression effcct them? How docs Ame
rica look to them at this time? Are 
many of them štili thinking of the 
old

The good St. Nicholas, the 
shop-saint, is strangely little known 
In America. He has lent his name 
to a church here ant there and t j 
a popular magazine for children, 
his proteges. Būt there are count- 
ries in which his memory is not 
negleeted, in which the festival of 
St. Nicholas that falls on Dec. (>th 
is one of the important events of 
the year.

There is plentiful record of the 
earlier popularity of this celebra- 
tion in all the Southern and west- 
ern parts of the countrics occup ed 
by the peoples speaking the Teu- 
tonic languages. It can be t’aeed 
from Holland and Belgium, through 
eastern France, the Rhine prov- 
inces, Luxembourg, Alsace and Lor- 
raine, through Switzerland, both 
French and German, as far as the 
Tyrol and Salzburg, including on 
the way Baden, Wurltcmberg and 
Bavaria, in Germany.

Gn the eve of his festival day, 
St. Nicholas makos his tour visit- 
ing to the palace and cottages 
Frequently in the early e,Toning he 
makes a preliminary visit in Bi- 
shop’s robes, with pastoral s’aff 
and miter, at each house making 
inquiries conccrning thc conduet of 
the children, giving appropriate 
praise or warning, and promising 
on the folloAving morning- to give 
substantial revvard.

is 
in

the history of the Lith- 
your city or town, or in

vvith it? What are some of the other 
problems facing the Lithuanians in 
your city or town? Have many changed 
their narnės? How and wby?

Do members of your group tend to 
be prejudiccd agąinst other groups?

All immigrant groups have contrib- 
uted vastly to the upbuiiding of Ame
rica as it now stands. Who were or are 
some of the outstanding people of your 
national group in the U. S.? In pro- 
fcssions? Sports? Industry and Busi
ness? Education and religion? In special 
fields? Are their life stories interest- 
ing, dramatie, illustrative of the life 
of your people in America as a vvhole? 
I am especially eager to bear of immi- 
grants or second-generation
\vho are not widely known būt 
have invented gadgets and new 
duetion methods which are now a 
of American industrial operations.

Which tovvns in America were start- 
ed by Lithuanians? When, how, and 
why? Are these tovvns štili mostly 
Lithuanian? Wbo could tell me the 
stories of these tovvns?

I should likę to hear of old couples 
of your nationality vvho have been in 

'America a long time and vvhose child- o L
re_ j ren, grandehildren, and possibly great- 

i are seattered all over 
America, performing various funetions. 
facing different problems, living in-

; or average American lives, j 
What are their narnės, vvhere do they j 
live? Who knovvs the entire stories 
of such specific families?

To vvhat extent are the Lithuanian 
colonies in the various cities break-
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country? What are they thinking 
saying? Are they glad to be here? 
some sorry -they came over? Are 
mixing vvith other nationalities?

With old-stock ‘ Americans? Are they 
going into local polities, and to what 
extent? Are they encountering prejudice 
or discrimination? How do they cope

v/orkers 
who 
pro- 
part
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MUSŲ DRAUGAMS IR

| THOMAS
1 TAVERNO
į 3857 S. Kedzie Avė

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
KOSTUMERIAMS VELIJA

MAZENIS
SAVININKAS

$
fe 
feH

Tel. Virginia 9842 R

BIJŪNĖLIS
Hi-Lites

An 
lašt Saturday’s rehearsal. Members . 
fused to go te rehearsal today unless 2randchildren 
they had a Christmas Party, 
agreement, as it novv _____
follovvs: Song practise vvill be held ^resting 
from 1:00 till 2:00 P. M. ( 
gaitis Hali) and the rest of the time 
vvill be spent in partaking of refresh- 
ments, 
ing“

attendance Strike vvas called

so th? 
stands, is as

(at Gri- Į

dancing, and having a “rollick- 
good time. A’.l members vvill , ,

bring 10c prizes for the grab-bag, of in8 up? How a" thc’’ brcakin8 up'
vvhich
is open only to members, 
their best friends, and 
course if you vvant to have more
joyment you’ll have to get to

f LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
l Visiems Rėmėjams Draugams ir Pažįstamiems Linki

HAPPY HOUR TAVERN
Mrs.

ir SŪNŪS, Savininkai.
STELLA SIIURNAS

3106 SOUTH HALSTED ST

Onuks“ is in charge. The party 
ex-mcmbers, 

parents. Of 
en- 
the 

hall at I :00 o’clock shatp! No matter
what time you get there, we vvill have 
one Jaour of practise, and if you hurrv, 
it vvill be over sooncr. Now don’t for- 

today (Dec. 24th) at 1 :00 
Annual 

the fix-
Hali, our 

with all

get — 
P. M., 
Christmas Party — 
in’s 1

On behalf of our 
ver, and- mysclf, I 
heartiest wishes of 
Bijūnėlis members, 
to our loyal
Christmas season be as 
as your anticipation of

MERRY

teacher Ona Ske- 
wish to express 

Yuletide Joy to 
their parents, and

supporters. May your 
happy and gay

CHRISTMAS!
I. C. M.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų Vi
siems Rėmėjams, 

gams
Drau- 

ir Pažįstamiems 
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What does that mean in 
living to the old immigrants 
American-born children? 7 
these colonies are breaking up?

What are s'.mę of the characteristics, 1 
good and 
America? 
destroyed 
American 
nefit America if they 
and developed here? 
people brought over 
it became part of 
general, vvou’.d add 
tone of the culture of the U. S.?

The Lithuanians brought to Ame
rica ccrtain cultural gifts and talents. 
Which of them vvere destroyed, per
vertoj, or damaged by conditions in 
this country? Which vvere enhanced? 
Which have any value for the future 
of America? Why? Wbat caa be done 
to restore those that vvere Ci<maged?

The children and grandehildren of 
immigrants interest me. My observation 
is that 
pressed 
relation 
rlca as 
ation, too? Hovv do those feelings of; 
inferiority manifest themselves? Are į 
American-born children uneasy or un- I 
happy because their narnės are 
Are some of them ashamed of 
“foreign“ parents? Do many 
home? Why? What happens in

Hovv have some of them over- ! 
their feelings of inferiority? T< 
extent are they marrying per 

of other raccs? (In this connec 
please sce the chapter “Thirc

terms of 
and their 

Is it good

bad, of the Lithuanians in i 
Which of them are being I 
or enhanccd in them by 
forces? Which vvould be- 

vvere preserved
What have your 
in them that, if 
American life in 
to the color and

a great many cf them are op- 
by feelings of inferiority in 
to old-stock Americans, to Ame- 
a vvhole. Is that your observ-

£ Sveikiname Visus Musų Serininkus, Draugus ir Rėmėjus 
iį<su Šventoms Kalėdoms ir Naujais 1939 Metais, Linkėdami 
^įJums Laimingai ir Pelningai Sulaukti ir Praleisti Kaip 

Šventes Taip Visus Metelius!
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S 4425 S. Fairfield Avė Laf. 8248
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“foreign“? I $ 
their $ 
leave 
such sfl
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CARL WAINORA

3207-9 So. Halsted St Phone Victory 1717
cascs?
come 
vvhat
sons
tion,
Million Nevv Americans“ in the book 
“My America.“ which is available in 
most public libraries.)

Do critical developments in Europe 
to enbance the national conscious- 
of the Litbuanians in America? 

their American-born

4 o £ fa t
LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mano Kostumeriams ir Pažįstamiems

■f&įj

K. LAUCIUS

tend 
ness 
Do they cffect 
children? Hovv?

I ask all those vvho 
of the above questions 
either in English or 
tongue, būt preferrab’y 
permanent mail address 
Write me a page or

to 
in 
in 
is

CUSTOM TAILOR
3317 SOUTH LITUANICA AVENUEVisiems Savo Draugams fe

ir Kostumeriams

BIRCH’S TAVERN
A. J. Beržinskis, Sav.

sidc

else 
next 

me if 
what

ya «iri't i > t 1'1

88
58
SS
58
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58
58

Si

Sireply to all letters

2555 W. 63rd St

58

you

from

them 
think

city 
fur-

to you. Tell 
disapprove of

as 
at 
ha

Nicholas’ steed, various- 
of as gray horse c r 

not forgotten. For him 
put vvater and hay or

.w

BRIDGEPORTE
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When he is gone, the children 
place receptacles for the gifts 
vvhich St. Nicholas is expected to 
let fall dovvn the chimney. The re- 
ceptable varies in different places. 
Sometimes shoes are neatly polish- 
ed for the purpose, at other times 
platės or baskets or stockings c r 
specially made shoes of porcelain 
are sėt on thc bed, in the open 
chimney, before the door of c, 
room, or mere’y.in thc corner of 
a room. St. 
ly conceived 
white ’ ass, is 
the children
?arrot or potato peelings or a pieec 
of bread, in the shoe or basket or 
stocking. In the morning, from the 
-ipped-over chairs and general dis- 
array in the room, it is eviden*. 
tbat St. Nicho'.as has been present. 
Replacing the oats or hay or car- 
rots are found svveets and play-
things for children that have been 
good, obedient and studious during 
the year. In the ęasc of bad child
ren, rods or vvhips are left, and the 
fodder is untouched.

St. Nicholas in the double role 
of children’s benefactor and child- 
ren’s bugaboo found his way to 
America. Among the Pennsylvania 
Germane, or “Pennsylvania Dutch”, 

they are more famiharly called, 
least in the country distriets, 
continues to play his old part.

John Faiza

Republic 4544.
CHICAGO, ILL.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Laimingų 

NAUJŲ METŲ 
Linkiu visiems savo 

draugams ir pažįstamiems

Charles Ūkelis
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3436 S. Lituanica Av.CHICAGO, ILL.

can answer any 
write to me, 
their native 
English. My 
given below.

fifty pages. If 
possible, please write only on one 
of the paper.

Write to me about anything 
connected with the subject of my 
book that occurs 
you approve or 
I am doing.

I shall try to
which vvill reach me in answer to this 
appeal. During 193 9—40 my 
ants and I expect to travel in the 
in eonneetion with this project 
one to two hundred thousand 
and if you will write to me

assist- 
U. S.
from 

miles, 
about

something that vvill especially interest 
me, vve vvill try to come to your 
or tovvn and study the thing 
ther.

Please tear out this appeal. If
haven’t time to vvrite to me novv, 
please put it avvay till you can. Shovv 
it to your American-born children or 
to your immigrant parents, to your 
friends and neighbors, not only to 
those of your nationality būt also to 
persons of all nationalities, and dis- 
cuss it vvith them. Shovv it to old- 
stock Americans: to teachers, librarians, 
priests and ministers — and ask 
to vvrite to me. What do they 
of the Lithuanians in America?

I need your help. Let me hear 
you novv or later; any time before 
the end of 1940. Thank you.

LOVĮ S ADAMIC, 
Milford, Neiv Jer»ey.

November, 1938
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

b .................................. ................................................. I I — .1, ■ I ■■■ III.............................. >

Petkas — pafią Jo
kūbai.

Jp|iųbąs — Labą vakąrą, 
mieli draugai.

PęRąs — ,Gąl piąnei. kąd Rą-

kad dabar Juozapas ir Marija 
į Cicero, sakysime, iš Rock- 
ford, I1J., keliauja nę pėsti, o 
kokiam nors sename ”forde”. 
Atvyksta Ciceron be pinigų, be 

ledų Diedukas įeis, o čia yą aš pažinčių, be draugų. Kaip žino
me, anuo metu Juozapas ir Ma- 

taip rija negalėjo rasti vietos užei
gose, ries buvo neturtingi. Na, 
b dabar čia Cicero j ar Juozapas 
su Marija rastų vietos kokioje 
užeigoje, ąr peikeių NJn r i iai 
gįmdyji kpkjąmę pprs apleista
me gąražiuję?

Pelrąs — Aš manau, kad šių į 
laikų Juozapas tiek supratimo

ir Jonas.
~ 'P??

ft ’

sulau-
.................  f

kęme Kąlč(|ų. Rytoj valgysim 
kučįas, o poyyt šyęgįjne Rąįė- 
das.

Jokūbas — Ačiū Dievui, lai
mingai baįgįame šiuos mete
lius.

Jonas — Ateidami pas tayc 
mudu užsimanėme, kad šio va
karo pasikalbėjimą skirtume 
musų Išganytojui Kristui.

Jokūbas — Labai gera min
tis. Kalbėkiinę apie Kristų. O 
nuo ko norite pradėti?

Petras — NJan užėjo tokia 
mintis,# kuri gal pasirodys keis
ta. Aš pan)islifau, kas butų, jei

Prašąu ..ėsti,

nau.
Stov
^OO

ma

Ten i1

f », F

I nei piemeneliai, nei klauptų 
l«. ao UU1U1OI1JUII, 1X1*.-, a-.ui-u, iv.* ,»i. J ff.' »‘M . Lį. ' ‘J.

dabar musų pašiovintoj' Čicerij B
gimtų krislus ir čia' Eyktų 
taip, kpip senovės Jeruzaltoe?
Ar pritinka tokį .lalvkų' gvil- ue' k,lJF Mur kąral.ai i)eat- 
denli? ’ 7^1 »FS

• _ ■ . . _ . _ l Am Lnrhltu visnt noro Tni nuli

iai neat
neš 

čia karaliją y^sal HFlI’ f.4*» IPSl? 
kaįp Šiais įąĮ|cąįs \fciceroj gįm-Jokūbas — Dalykas labai 

įdomus. Nuo ko norite, kad aš 
pradėčiau jums aiškinti?

Petras — Nuo pat Kristaus;
užgimimo.

Jokūbas — Iš Švenįo Rašto roj\ ^ųląuk^s W liict 
žinome, kad Juozapas ir Mari
ja iš Nazareto į Be tie jų kelia-

Jonas — Ną, prijęisį<ime, kad 
Kristus auga sau rainiai ftįcę- 

r £ m™ r; fe fe’ 
tikėtai paįenka į 40 valandų at
laidus Romos katalikų bažny
čios Jiunigą tarpą. Kaip męs vi
si žinomę, kada yra 40 atlaidai 
arba kokie kiti atlaidai, tai dėl 
paprastų parapijonų yrą “bai
siai dideli atlaidai”, o dėl susi-

kęs Romos imperatorius Au
gustus, dėl • suskaitymo vi
sų gyventojų savo imperijoje 
Pėsčiam tą kelionę atlikti trim-

* . » į i i* < Į > * \ Į' . . f ’ T į < • * • • * * ę ii ’ f ' : * ■

ka keturias dienas. Prileiskime, rinkusią Romos kunigų, tai tik

4148
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i N. ABARAVICZ i
Sšj (IROSERNĖ III ĮlUfiERNĖr' «
Įj| 4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340 Ij
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NAUJOS rųšies garveps, kuris liko padarytas Union 
Pacific Railroad kompanijai. Jis yra 5,000 arklio jėgų ir 
gali per valandą padaryti 125 mylias.

susirinkimą įr akis į akį su 
jais sutipką. Ką Kristus tada 
jiems pasakytų?

Jokūbas — Tai vėl labai įdo
mus klausimas. Aš spėju, kad 
Kristus pasakytų su mažais pa-

dų fariziejams. Kristus farizie
jams yra pasakęs: “Jus ryjate 
našlių namus, kalbėdami ilgas 
maldas.” Ar ne taip pat daro 

■musų romiški kunigai. Jie mi
rus vyrui, našliai įkalba, kad

gyvuoja mano geri parapijonai,| 
ypač Zupkus ir Petkus.

Jokūbas — Tai gerai. Lai-Į 
mingos kelionės. Sužinok apie1 
viską ir sugrįžęs . mums papa
sakosi.

Petras. — Na, tai linksmų 
Kalėdų, Jokūbai. Lik sveikas. 
Ačiū už puikų išguldymą tiek 
daug painių klausimų. Mudu 
su Jonu jau eisiva namo.

Jokūbas — Likite sveiki, 
įmano mieli. Linksmų Kalėdų 
jums abiem. Cicero Jokūbas.

*

SLiriksmų Kalėdų Linkime
g Visiems Musų Draugams

ir Kostumeriąms

i n

JULIA ir PAUL 
GAILIUS 

GAILIUS TAVERN 
3159 So. Hajsted Si. 

Chicago, 111.
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Ii daug žvakių ir šviesų bažny
čioje, įr už tai paima po $150 
ir daugiau už vienos valandos 
ilgįo maldą. “Jie (fariziejai) ri
ša sunkias ir nepakeliamas naš- 

j tas ir deda žmonėms ant pečių, i veilinis bankietas. Jie. tada gerai rapijonams padarytų arba pa- ° patys nenori pirštų pajudin- 
■ Ii”. Ąr ne tą pat (Jaro ir Ro- 
i i i t • ' * 2* K " v < *

mos katalikų kunigai visur, kur 
tik jie įgauna politišką galią.

Kristus pasakė: “Palaiminti 
beturčiai, m( jų yra dangaus 
kąrąfystė.” O kunigai gyvena 
jąip, lyg Krislus butų pasakęs 
ąįpulai:' Palaiminti didžturčiai, 
' f ' . ' ■' *'' l z I » • i • ’ ‘ t » 1 ‘ t . ■ > • ■ x ’ I r ’ ■

i peš jų yra dangaus kaj-alystė. 
; Kiistųs sakė: dovanai gavote, 

|F| dovanai ir dalykite... netųrėpilė 
tarnauti n(J. ayjiSO> ueį sjdabro. O musų 

JKaip galite romj§k| kunjgai elgiasi atbulai, 
liauja,^; Iv ’ HtU*? ! p .

rr t.". -. (Taigi, man atrodo, kad Krjstųs
feyfe’ kokio gęinbįeriaųdaini pąsitarnausite giais' labais sugrįžęs ant žemės 

" ra™ Romos’bažnyčios kunigus bai-
Fia Jus: Jusl? Siau: pasmerktų, negu anuo nie-
taunus vaikinus ir merginas ir tu j’jį p'as\nUė’lydų farizie- 
net vaikus,' gųnųo prie gęrinio .• * •< .
ir gcinbįeriįvimo. rfaį didis * 
tvirkinimas didžiųjų ir baisus 
pasipiktinimas mažiems. Ar ne
žinote, kas mažutėlius papikti
na, kokią bausmę jie turi gau
ti. Naudingiau jam butų, jei 
girnų akmuo butų jam užka
bintas ant kaklo ir jis butų 
įmestas į jurą, kaip kad jis 
papiktintų vieną iš šilų mažu
tėlių.” Skirstykitės ir daugiau 
čia nesusirihkite Dievo garbei 
girtuokliauti ir gęmbleriauti.” 

Petras — Gerai aiškini Jokū
bai. Na, o dabar prileiskime, 

. . J . ■ f- •. • y■ .

kad Kristus ^užeina pas lietu
vius Romos katalikų bažnyčios 
kunigus į jų Kunigų Vienybės

labąjiayoja, paužią, pasisve- sakytų?
•Įųoją yįyni pas kitus. Tęgu |a~ Jokūbas — Ųo išĮaĮisjLynio
_ i-.. ---- • _! —’ n ...... ...parąpijonams

Žydad fąyizįe-4 jj? ......... „............ . .... .......
~ prasėję sM^i° -F P10"
musų romiški kunigai susida- k ė žmones, bet i ie nedarė taip,

W OtgT Ar jie Ste|)e- kaip’ jie fįpmoš' įcająjįg.ų 
bą^nyčjos kunigai sęcji ant 

(apaštalų sosto, o nemokiną įr

tarnauti i i. ...#
negalima tarnauti

jo atsakymais l
^okų|>as — Ąs, inąpau, 

musų šios dienos roniiški lUtiMy * nirr.m < i m r- i fvm■ -u

mc l’a-
“c?3 .“j.'g“? >9)is w Pra;.’f .,,. ,|<ąs, kupigų šmeižikas įr Ro- gn’tuokįiąudami ir r

mes dar ikį šiol netųrėjopie.’ 
petras — Aš }įpUl> ką<| vis-

J)ųlų, ’}iaĮp |ų, Jokų-’ 
bąi, pasakoji. Ret <)apar prileįs- 
kime, ką<l Kristus yrą užaugęs 
ir pradeda viešą savo veikimą. 
Prileiskime, kad Kristus atsi- 
J ' J •' »<? ’t < ' T. , • > - ’ .

lankb į šių laikų musų lietuvių 
vestuves. Ar jis iš vandens pa
darytų yęstuvinipkams vyno?

Jokūbas — Aš manau, kad 
‘ : • f i ■ ■ • :

šių laikų lietuvių vestuvėse ne
pritruktų nei vynelio, nei šnap- 
selio, nei alučio. Todėl stebuk
lo nereiktų daryli. Aš manau, 
kad (Kristus vestu vilkikams liek 
pasakytų: “Valgykite, tik apsi- 
į’ijiino ncpąpildykile; gerkite, 
tik proto nepragerkilc.”

Petras — lai geras paaiškini
mas. Dabar prileiskime, kad 
Kristus kur nors Willow

šiais laibais sugrįžęs ant žemes

siait pasmerk I ij, negu anuo mė

lius.
putras — Ir man taip rodosi. 

Na, o kažin ką Krislus pasaky
tų popiežiui? Juk dabartinis 
popiežius yrą išleidęs keletą en
ciklikų darbininkų reikalais.

Jokūbas — Kristus popiežiui 
štai ką pasakytų: “Tu leidi en
ciklikas darbininkiškais ir so
cialiais reikalais ir tikiesi, kad 
tavo žodžių klausytų masonai, 
žydai, eretikai, kapitalistai.
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kų Kapinių sakytų pamokslą 
nuo kalno. Kas ten butų? Ar 
ten įvyktų duonos padaugini
mas ?

Jokūbas — Sunku ir įsivaiz
duoti, kiek ten žmonių butų. 
Tęn butų neišpasakytos mi
nios. Pamokslas butų ilgas. O 
jeigu minios, kaip ir anuomet, 
išalktų, tai Kristui nereikėtų 
duonos padauginimą daryti. 
Ten pribūtų “salaveišiai” su 
donacais ir kava įr visus alka
nus papenėtų.

Petras — Labai gražiai aiški
ni, drauge. Na, o jei dabar pri- 
leisimc, kad (Kristus vasaros 
metu atsilanko į lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčių pikniką 
Vytauto Parke netoli romiškų 
Šv. Kazimiero kapinių. Kas ten 
dėtųsi?

Jonas — O lai labai puikus 
klausimas. Oh, boy! Iš tikrųjų 
be galo įdomus klausimas. O 
kas butų, jei Krislus atsilanky
tų į musų Cicero parapijos pik
niką, bazarą arba fėrus?

Jokūbas — Iš tikro, tai be 
galo opus musų parapįjonams 
klausimas. Ąš manau, kad Kris
tus vykdamas į lietuvių Romos 
katalikų parapijų piknikus pa
siimtų ne šniūrą; kuriuo anuo
met jis išvanojo kailį perkan
tiems ir parduodantiems bažny
čioj, bet gerą rimbą. Vytauto 
Parke Jiristus nematomai priei
tų prie baro gęrančių pąrąpijo- 
nų ir kunigų ir savo rimbu po' 
tokį smūgį drožtų per kunigų 
nugaras, kad jię neatsisuktų nė 
pažiūrėti, kas jiems kirto, — 
bėgtų šaukdami “Help! Help! 
folicę!”

Ęetrąą ,— Iš tikrųjų musų 
romiški klebonai už savo gir
tus ir gembleriškus piknikus 
nuo Kristaus ne kitko užsipel-, 
nytų, kaip tik po jgerą rimbą.

Jonas — Na, o ką Krislus to
liau piknike darytų? Ką jis pa-?

y • 1 1 -

Linksmų Kalėdų ir Laimingą 
Naujų Metų’ Nuo

t P. Pambratickąs į
$ Bučerno ir Grosernė a

858 W. 33rd St.
Tol. Yards 2838

Linksmų Kalėdų ir Lai- B 
mingų Naujų Melų 

g Visiems Linki B

ACORN
.. TAVERN

701 Węst 31st St

Linksmų Žiemos Šveųčių 
Kalėdų Linkime Visiems 
'Draugams ir Rėmėjams

TAILOR and FURRIER
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Remkitę tuos, kurie, 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

t» t • ,vykintų tavo nurodymus, kuo
met tavo valdomieji kunigai 
socialį teisingumą labiau min
džioja, negu kapitalistai. Tu 
smerki nacių rasizmą, o pats 
talkininkauji lenkams nutautin
ti lietuvius. Iš Lietuvos sosti
nės Vilniaus pašalinai vyskupą 
Matulevičių lietuvį, o jo vieton 
pasodinai Jalbzykowskį, nemo
kantį lietuviškai ir nenorintį iš
mokti. Argi nematai, kad tavo 
žodžiai nesiderina su tavo dar
bais?

Petras — Aš irgi tikiu, kad 
Krislus- pasmerktų popiežių. 
Na, o dabar ką tu manai, kas 
butų, jei Kritus nuvyktų į ko
munistišką Rusiją ir nacišką 
Vokietiją? Ar Kristus susirem
tų su Stalinu ir Hitleriu?

Jokūbas — Čia tai jau tru
putį painesnis klausimas. Iš šv. 
Rašto ir iš istorijos žinome, 
kad Krislus neturėjo konfliktų 
su savo laikų pasaulinėmis vy
riausybėmis. Iš Evangelijos ži
nome, kad Erodas nelabai mė
go Kristų ir buvo atsiuntęs pas 
jį fariziejus, kurie jam pasa
kė: “Kelkis ir eik iš čia, nes 
Erodas nori tave užmušti”. Bet 
tai buvo tik gąsdinimas. Ro
mos imperijos gubernatorius 
Pilotas iieatbojo Kristaus. Kai 
žydų fariziejai spyrė Pilotą iš
duoti Kristui mirties dekretą, 
tai Pilotas išklausęs skundus 
pareiškė, kad nieko blogo šita
me teisiame žmoguje nematąs. 
Aišku, kad Kristus nesikišo po
litikom Krislus Erodą pavadi
no lape, o fariziejus ir rašto 
Žinovus, tai yra žydų dvasinin
kus, išvadino paskučiausiais 
vardais. Ar Stalinas statytų 
Kristų “k stenkę”, ar Hillęris 
nukirstų galvą, ar į koncenlra- 
ęijps stovyklą uždarytą, ar 
laisvą paleistų^ tai negalėčiau 
pasakyti.

Petras — Tatai turėjome la
bai puikų pasikalbėjimą.

Jokūbas —• Na, o kur, vyrai, 
praleisite Kalėdas?

Petras — Aš namie.
Jonas — O aš važiuoju į 

Waukeganą. Turiu ten gerų 
pažįstamų. Noriu sužinoti, kaip

isr 
i
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DINNER CLUB
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Baltoskandijos padangėje

šiau savo kelionės įspūdžius į 
Vakarų-Europos valstybes. Da
bar skrendu į Baltoskandijos 
kraštų, lai ir pasiryžau tos ke
lionės skridimo įspūdžiais pasi
dalinti.

Maža aerodromo stotis. Kele
tas keleivių, kuklus bufetas, ti
žia, virpa plieniniai paukščiai. 
Jie paima vos keletą keleivių. 
Jokios spūsties, triukšmo, kal
bų, kaip kad paprastai trauki
nių stotyse būva. Čia niekas ne
kalba ir kalbėti negali, nes vie
nas kito neišgirstų, o be to, tie 
keli keleiviai įvairių tautų at
stovai, — net sunku bendrų kal-

— sudie visa, lai ką iki šiol 
turėjai! Sudie gyvenime!

Stebies žmogaus technikos 
laimėjimais, stebuklingais tech
nikos laimėjimais. Ją jis, tasai 
žmogus tavo akyse toksai įsta
bus, išdidus ir kartu patsai ma
žučiu nykštuku jauties. Čia 
aukštybių žemėje viskas mažu
čiai atrodo ir tasai žmogus, jo' priemonėmis 

• • • i i 'v '

trasius pastebime. Tie vadai, 
tie tariamieji vadai tolimesnėje 
perspektyvoje, didesnėse užuo
laidose didesniems išsibėgi- 
mams lik mažučiukai, vos pa
siekiami nykštukai. O vis dėlto 
jie milijonus žmonių jie valdo, 
jiems brukamai brukte įbruka 
savo valių! Nenoromis 
biasi mintis, kuomet 
kuomet žmonių masė

1S technikų,

padarai ir visa jo kūryba iš 
aukštybių tik nykštukas! Ma
žučiukas, vos įžiūrimas nykštu
kas! Koks kontrastas! Kokie 
skirtumai!

skver- 
visuina, 
nugalės 

kuomet kiekvienas
Jmikos visomis 
visais jos išradi

mais naudotis psicho’oginiai va
dai nebus įmanomi! Tuomet 
kiekvienas asmuo, kiekvienas 
individas galės naudotis aero-

i ACME-N AUJij.'.i» v i iiui

/Princas Louis Fęrdinand 
ir jo žmona princesė Kyra. 
Princas, sakoma, norįs likti 
•Ukrainos regentu.

Jės naudotis visu gyvenimu, ga
lės gėrėtis jo vaisiais ir elgtis 
tinkamai. Tik tuomet ir lik tuo
met visų bus suprasta kas yra 
!aįsve ir kokia jos reikšme' 
žmonių, tautų, valstybių sugy-Į 
yenime. ; j

O dabar, dabar skrendame 
erdvėje lakūno vedami, atsisky-| 
vėliais, vienišais jausčiamės ir 
be žado, be žodžių vieni sau 
gėrimės žemės grožiu, nes čia 
tartas žodis, butų bergšdžias 
darbas — jį aeroplano užesis 
nustelbia! štai ir Baltijos jura! 
Štai Baltijos juros vandens!

Bet apie tai kitame savo ke
lionės skridimo laiške.

.jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii iiiihiiiii m imti minu

|MARGUMYNAI
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Skruzdės laiko verges

Juk ir visuomeniniame gyve-j(^ams v*ctos nebus. 1 ic nykstu* 
nime mes taip ryškiai tuos kon- kai iš žemes paviršiaus dings komybe, savo sugebėjimais ga-

ir kiekvienas žmogus savo alsa-
XI—10.

nuo
dva-

vai-

Kaip aeroplanas atsiskyrė 
nuo žemės ir atsidūrė padangė
je, pažvelgiau į lakūnų ir 
jo lyg šių dienų gyvenimo 
šia dvelkte padve.kė.

Jis vadas, jis aeroplano
ruolojas. Reikia juo visiškai pa
sitikėti. Jei jis vos vienų aki
mirkų užsižiopsotų — sudie pa
sauli !

Jis vairuoja ir skrenda ne
žinoma erdve. Kai pasikelia 
aukštai nuo žemės ir atsiduri 
ruknose, prarandi judėjimo 
nuovokų. Rodos, viskas stovi 
vietoje tik debesėliai atitrukę ir 
bendros rūkų masės atrodo gal
vatrūkčiais lekia toliau nuo to 
erdvės plieninio laivelio! Vos 
akimis spėji juo sekti, kaip 
sparčiai, greitai jie lekia. Taip

plieninis paukštis vietoje stovi 
ir smarkiai, garsiai (tukusiai u- M
bėjimo!

Bet kaip artiniesi prie žemės 
ir pašvelgi į ja. bk tuomet jun
ti, matai, kaip sparčiai skrendi 
ir kokie gręsia pavojai. Neno
romis akimis žvelgi į lakūnų 
kažkokiu iki tol nepatirtu pa
garbos jam jausmu pri tvinksta 
Dingsta sava valia, nyksta se
nas pasiryžimas, nebeturi norų 
ir tavo akyse vien aeroplano 
vairuotojas stovi.

žemė! Žemė! Koki ji maloni, 
koki ji mozaiškai graži! Tai 
margaspalvis, lygus kilimas tie
siais geometriniais kūnais su
tvarstytas. Akys godžiai gaudo 
tuos vaizdus ir krutinėję gims
ta šėlęs džiaugsmas, neribotas 

gyvenimo ilge-

0- 1 1P M
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ilgesys, žemės

tuoj kum žodį 
tais įspūdžiais

Norėtum čia 
tarti, norėtum 
pasidalinti!

Deja, čia greta sėdi keleiviai, 
bet jie tavo balso neišgirs! Ae
roplano ūžesys viską nustelbia 
ir vienišu jautiesi, pats sau, sa
vyje tais įgytais įspūdžiais gy
veni.

Atsiskyrėlis, vienišu skrendi 
erdve. Žemėj, žemėj gyvenimas 
toli apačioje, o prieš akis bega
linė vienoda erdve. Rukai, kar
tais su dangaus išblyškusia mė
lyne keičiasi. Sakykite, ar tai 
ne šių dienų gyvenimo dvasia 
kaip kur pasireiškusi?

Pasitikėjimas vadu, savos va
lios praradimas, pasiryžimo n tį
stoj imas ir kartu nenoras berg
ždžiai žodžiais švaistytis, nes jų 
visviena niekas neišgirsi

Žemės gyvenimo grožis ir 
kartu iš jo atsiskyrimas, tik1 
stebėjimas, lik ilgesys gerų die
nų! Vienišo, atsiskyrėlio ilgėji
masis bejėgiškumui pasireiškus 
— rieškutėmis kupinomis rieš
kutėmis semti gyvenimo grožį! 
Ir kartu, ir kartu savotiška bai
mė prarasti tai, kas turima ir 
nenoras daugiau įsigyti. Tik 
stebėti, tik iš tolo, iš aukštybių 
stebėti žemės grožį, žemės gy
venimą.

Taip aeroplanu skrendant tik 
stebėti gali ir vienui vienas 
džiaugtis, ar liūdėti, ar duku- 
siai ilgėtis žemes, žemės gyve
nimo ir kartu kažkur giliai, gi
liai užslėptai laikyti tą baimės 
jausmą, kad iš erdvių katastro
fiškai žemėn nekristam, tuomet

GELEŽINKELIO Panevėžys-Joniškėlis ir 
plento Panevėžys-Pumpėnai-Biržų apskr. siena 
atidarymo iškilmės (aukštai iš kairės į dešinę): 
Panevėžio stotyje geležinkelį atidaro, perkirpda
mas juostų, Seimo pirm. inž. K. Šakenis, greta 
dir. inž. Račkauskas ir susisiekimo ministras inž. 
J. Stanišauskis, toliau matyti Seimo vicepifrm. 
dir. Alf. Gilvydis, viceministras inž. J. 
čius, vidaus reikalų ministras pik.

Jankevi

inž. Grinkevičius, (greta) pro garbes vartus pir
mas traukinys naujuoju geležinkelių išvyksta iš 
Panevėžio (II eilėje iš kairės į dešinę) I trauki
nys, gausiai laukiamas pušalotiškių atvyksta į 
Pušalotą, (greta) Seimo pirm. inž. K. Šakenis 
kalba Pušaloto stotyje, (III eilėje iš kairės į de
šine) traukiniui, sustoius aukštieji svečiai apžiūri

S. Leonas, dir
Panevėžio viaduką, (gretą) pirmasis traukinys 
naujoje Joniškėlio .stotyje, (paskutinėje eilėje iš

žmonės. Dažniausiai užpuola 
skruzdynas skruzdyną ir įvyk
sta didžiausias mušis. Laimė
jusios skruzdės nugalėtąsias 
išvaro iš savo skruzdyno ver- 
gijon. Čia jos turi sunkiai dirta 
ti, o šeimininkės sau dykinėja 
ir jas prižiūri.

Įdomiausia lai, kaip pareiš
kė dr. Maidlis, kad esama 
skruzdžių rusių, kurios be ver
gių jokiu budu ir gyventi ne
gali. Tai vadinamosios Ama

rų metu. Iš tiesų, pasirodo, ir zon£s skruzdės, kurios teturi 
i labai menką valgomąjį apara

tais karus tarp savęs, kaip ir(tą ir tikriausiai visos išmirtų 
badu, jei nebūtų vargių paval
gydinamos. Vergės joms ne tik 
paieško maisto, bet jas ir pa- 

; valgydina. Be to, vergės nu- 
! dirba ir visus kilus darbus, 
j kurie pasitaiko skruzdyne, pri
žiūri perus, lėliukes ir t. t.

Vergų skaičius ne visur vie- 
| uodas: kai kurios skruzdžių 
i rūšys telaiko vergių vos dešim- 
jtadalį bendro skruzdyne esan- 
ičio skruzdžių skaičiaus, o 'ki
tur vergių yra net pusė. Ta
čiau daugiau kaip pusę skruz- 

| dyno vergių beveik niekur ne
laikoma: malvti, ir skruzdės 
supranta, kad jei bus didelis 
vergių skaičius, tai jos galės 
padaryti sukilimą ir sunku be

itais joms atsispirti.

Skruzdžių vedamus karus ir 
vergų gaudymus yra aprašę 
jau gana daug mokslininkų.

Garsus vokiečių tyrinėtojas 
dr. Maidlis rašo, kad ir ver
gus pažįsta ne lik žmonės, bet 
ir kai kurios gyvulių rūšys. 
Sakysim, esama daugelio skru
zdžių rusių, kurios visus sun
kesniuosius darbus paveda nu
dirbti vergėms, o pačios šei
mininkės yra tik prižiūrėtojos.

T. j. skruzdės veda tokius pat dide-J

W-

kia inoksl. Forelis.

Forelis vieną rytą 
'jo, kad dideli būriai 
jų skruzdžių išėjo 
skruzdyno ir ėmė 
link kito skruzdyno, kuriame 
gyveno kitos rūšies skruzdės. 
Skruzdės keliavo keletą valan
dų. Kai jau prisiartino prie 
savo priešų skruzdyno, raudo
nosios skruzdės susigrupavo į 
pusiauratį ir ėmė apsiausti 
skruzdynų. Užpultosios tai pa
stebėjo, ir skruzdyne prasidėjo 
didelis judėjimas. Užpultosios 
ėmė stiprinti priėjimus prie 
skruzdyno, užnešdamos žemė
mis. Apie vidudienį prasidė
jęs puolimas. Puolimas prasi
dėjęs staigiai lyg butų buvęs 
duotas koks signalas. Prasidė
jusi kova, Mūšį laimėjusios 
raudonosios skruzdės. Po ko
vos pilkosios skruzdės buvu
sios paimtos nelaisvėn ir nu
sivarytos į raudonųjų .skruzdė
lyną, kur jos turės dirbti vi
sus sunkiuosius darbus kaip 
vergės.

Forelis pasakoja ir apie ki
tų skruzdynų stebėjimus. Jis 
vieną vasarą stebėjęs Amazo
nės skruzdės, kurios kitų skru
zdynų užpuolimus darydavu
sios gana dažnai. Jos imdavu- 
sios nelaisvėn ne tik suaugu-

raudonu- c

lėliukes, dar neišsivysčiusias, 
skruzdės, kurias savo skruz
dyne išaugindavusios ir pada
rydavusios vergėmis. Ir tas 
skruzdynas per vienų vasarų 
padaręs net 44 užpuolimus, 
kurių grobis buvęs apie 40

siena, perkirpdamas juostelę, atidaro vidaus rei
kalų ministras pik. S. Leonas, toliau matyti su
sisiekimo ministras inž. J. Stanišauskis, Seimo 
pirm. inž. K. Šakenis, Panevėžio apskr. viršinin
kas Staškavičius ir tt. (greta) Seimo pirm. inž. 
K. Šakenis pasirašo naujojo 

jo greta vidaus reikalų

lėliukių.
Santykiai tarp viešpatau

jančių skruzdžių ir jų vergių 
yra žymiai skirtingi, negu bu
vo žmonių tarpe tarp ponų ir 
jų vergų. Skruzdės vergių pa
dėtis nuo viešpataujančių 
skruzdžių padėties skmzdy- 

; ne skiriasi tik tuo, kad jos tu
ri nudirbti visus darbus, sura
sti maisto ir t. t., tuo tarpu 

i kai skruzdyno šeimininkės nie
ko nedirba. Bet šiaip jos ju
da visai laisvai, joms nerei
kia gerbti šeimininkių ar ko 
nors panašaus daryti.

Taigi, ir skruzdės įsigyja sau 
vergų, kad pačios galėtų leng
viau gyventi.

Leonas

plento atidarymo
ministras pulk. S.

Foto VDV.

kelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.




