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Rusijos Armijos Komanduotojas Pašalintas
30,000 RUSU UŽMUŠTA SUOMIJOJ; 35# 

TANKU SUNAIKINTA
Katastrofa ištiko rusus šiaurės fronte

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 22. — Maskvoje penk
tadienį paplito gandas, kad 
Leningrado karinio apskričio 
vyriausias komanduoto jas, gen. 
K. A. Mereckov, kuris vadova
vo kampanijai prieš Suomiją, 
tapo pašalintas iŠ vietos. Prieš 
porą dienų jis buvęs pašauktas 
į Maskvą paaiškinti, kodėl ru
sams nevyksta kariauti. Jis 
kaltinęs užsimojimą tuojau, 
greitai nugalėti Suomiją, ru
sams tinkamai neprisiruošus 
karui.

--X--X--X--
COPENHAGEN, Danija, 

gruodžio 22. — čia gaunami 
pranešimai, kad rusus ištiko 
tikra katastrofa šiaurės Suomi
joj. Iš keleto tūkstančių rusų 
karių vargiai išsigelbės menka 
dalis.

Rusai patiko štai kokią ne
laimę:

Daugiau nei 4,000 rusų tre
čiadienio vakare, bežygiuodami 
pirmyn, perėjo Kemi upę. Per
ėję upę, nusiraminę tuo, kad 
suomių pasipriešinimo nėra, ru
sai vakare sugulė^nakvinei. Ma- 
tomąį Jie z jriąai nesitikėjo už
puolimo. .

Tuo tarpu tamsoj suomių 
Šliužai įveikė sargybą ir iš tri
jų pusių užpuolė rusus. Suomių 
nebuvo nė pusės tiek, kiek bu
vo rusų. Kokią valandą kauty- 
nė ėjo susigrudusiai. Sunku bu
vo atskirti ’ priešą nuo 
kio,.

Suomiai įveikė rusus, 
rieji pradėjo bėgti —
tarp 2,000 ir 3,000 užmuštų ir 
sužeistų. Suomiai vijosi rusus.

Suomiai tebesivijo rusų li
kučius ketvirtadienį ir penkta
dienį. Rusai, ažuot bėgti į Pet- 
samo, iš kur jie atžygiavo, bė
ga į rytus, norėdami pasiekti 
Rusijos teritoriją.

Bet suomiai sunaikino jų 
provijantą. Atėmė daug amu
nicijos ir sunkvežimių. Todėl 
numatoma, kad ir išlikę nuo 
skerdynių rusai gali pražūti 
ypač dėl šalčio, pirm negu pa
sieks Kolą arba Murmanską.

Tačiau tai ne visi rusų smū
giai. Skandinavijos laikraščiai 
kalba, kad nuo karo pradžios 
rusų Suomijoj jau užmušta 30,- 
000. Su sužeistaisiais rusų 
stoliai siekią apie 100,000 
rų.

Iki šiam laikui suomiai 
\ sunaikino arba paėmė 350

sų tankų, sako Suomijos pra
nešimas. Tik per paskutines 
tris dienas 35 rusų lėktuvai 
nušauti.

Prie Kuolajarvi suomiai už
ėjo rusams į užnugarį. Jie su
naikino rusų gasolino sandė
lius. Kitoj vietoj įsiveržė į ru
sų teritoriją. Net Karelijoj, ku
rioj sukoncentruotos stipriau
sios rusų pajėgos, penktadienį 
atmušę rusų atakas, suomiai 
išvystė kontratakas.

Tai ot kaip yra: Rusijos rau
donoji armija ruošėsi suteikti 
Suomiją kaipo dovaną Stalinui 
jo 60 metų sukakties proga, o 
suomiai užkure kruviną pirtį 
raudonajai armijai visuose fron
tuose.

Sovietų kreiseris 
paskandintas

COPENHAGEN, Danija, 
gruodžio 22. — Vėl gauti pra
nešimai, kad rusų kreiseris Ki- 
rov paskandintas.

Jau kelintą^ kartą Šžtas-’ pra- 
nešimas paskų$niuoju laiktf pa
sikartoja. r

Sužalotas rusų šarvuotis Ok- 
tiafcrskaja Revoliucija. >'

70 užmuštų'Vokieti
jos traukinių ne- : 

laimėje

saviš-

Pasta- 
palikę

nuo-
vy-

jau 
tu-

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 22. — 70 žmonių užmuš
ta, kai vienas pasažierini» trau
kinys įvažiavo į kitą, stovėjusį 
Genthin stoty, 50 mylių į pie
tus nuo Berlyno. Daugiau nei 
šimtus kitų žmoniiį sužeista./

Tai jau aštunta... Vokietijos 
geležinkelių nelaimė nuo to lai
ko, kai karas prasidėjo. Viso 
šitose nelaimėse žuvo jau 193; 
žmonės ir sužeista 158.
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NAUJIENŲ
GARSINTO-

Rėpublikonų guber-lčeko-Slovakijos pre- 
; natorius pyksta zidentas apalpęs pa-

190,000 suomių karo
O frontuose

Mirė pralotas 
Jasinskas

KAUNAS, gruodžio 22. •*— 
Rigoje (Latvijoje) mirė pralo
tas Jasinskas.

STALINAS - DAR- 
BININKŲ LAIMĖS 

SIMBOLIS

Areštavo keletą šim 
tų studentų

NUO 7,000,000 IKI 10,000,000 
RUSŲ KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOSE

100,000 Vokietijos 
darbininkų gausią 

atostogų
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 22. — Nacių vyriausybė 
paskelbė, kad ji duos 1940 me
tais atostogų 100,000 tokių Vo
kietijos darbininkų, kurių dar
bas yra ypatingai sunkus.

Kinai praneša nukir 
tę japonų susisie

kimą

BELGRADE, Jugos 1 a v i j a, 
gruodžio 22. — Jugoslavijos vy
riausybė areštavo keletą šimtų 
studentų visoj šaly. Areštuotie
ji busią pasiųsti į koncentra- 
cjios stovyklas. Jie yra kaltina
mi organizavimu komunistinių 
demonstracijų, kurias finansuo
ją Vokietijos naciai.

Pagaliau išgirdo 
apie karą

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 22. — Prieš tris dienas ad
mirolo Byrdo vadovaujama an
tarktinė ekspedicija sustojo 
franeuzų saloje Rapa. 282 sa
los gyventojai pirmą kartą iš
girdo, kad Europoje eina 
ras.

1,433 francuzai 
žuvo kare

ka-

/PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 22. — Premjeras Daladier 
painformavo, kad nuo karo pra
džios iki lapkričio 30 dienos 
viso franeuzų kare užmušta 
1,433 vyrai.

Žemės drebėjimas 
Costa Ricoje

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 22. — Sovietų Rusija 
minėjo Stalino 60 metų sukak
tį.

Ypatingai akcentuota min
tis, kad Stalinas pasidaręs žmo
nijos laisvės ir darbininkų lai
mės visame pasauly simboliu.

Tuo tarpu apskaičiuojama, 
kad Rusijoj šiuo laiku koncen
tracijos stovyklose, kalėjimuo
se ir ištremime laikoma nuo 
7,000,000 iki 10,000,000 žmo
nių.

Francuzijos policija 
areštuoja komu

nistus
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 22___ Per paskutines tris
dienas Paryžiuje areštuota 150 
komunistų. Areštuotieji kaltina
mi priešinga šalies gerovei Vei
kla.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Apgarsinimus telefonu 
CANAL 8500 

Galite priduoti Gruodžio 
26 d. po 4 vai. popiet.

Ryt ir Poryt 
GRUODŽIO 24 ir 25 

per 

Kalėdų šventes 
Naujienos neišeis ir Nau
jienų Raštinė bus uždaryta 

NAUJIENŲ ADML

CHINGKING, Kinija, gruo
džio 22. — Kinijos armijos at
stovas penktadienį painformavo 
spaudos atstovus, kad kinų ka
riuomenė apsupusi japonus esan
čius mieste Nanning, strategi
niame pietų Kinijos punkte. Ja
ponų kariuomenei Čia gresiąs 
skaudus smūgis.

• COLUMBUS, Ohio, gruodžio 
22. — Ne lik Clevelandė, bėt

• ‘ ' ' * ' ■ • i ‘ - - • ’ • • •. ». v į<r .. -

visoj Ohio valstijoje pergyve
nama bedarbių šelpimo krize. 
Republikoniškas Ohio valstijos 
gubernatorius Bricker nori pa
rodyti, kad jis sugeba “taupy
ti” valstijos pinigus.

Tas “taupymas” skaudžiau
sia užgavo bedarbius. Tūkstan
čiam bedarbių prisiėjo tiesiai 
badauti. /

Darbininkų grupės, jų tarpę 
Ohio valstijos C.I.O. taryba, 
kreipėsi į prezidentą Rooseve'i- 
tą prašydami pagalbos. Prezi
dentas pareiškė, kad jeigu Ohio 
vyriausybė nepašalins krizės, 
tai federaliai valdžiai teks įren
gti bedarbiams virtuves.

Tatai smarkiai supykdė p. 
Bickerį. Užsirūstinęs jis aiški
na', jogei prezidentas norįs po
litinio 'kapitalo tuo budu pasi
daryti.

sikalbėjime su 
: Hitleriu
", Ų. / ■> ..J

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 22.' -L4 Francuzija išleido 
vadinamą “Geltoriąją Knygą”. 
Joje paduodami dokumentai lie- 
čią čeko-SlovakijoS likimą nuo 
Miuncheno sutarties 1938 me
tais iki nacių protektorato če
kams.

Buvęs Francuzijos ambasa
dorius Vokietijai, Coulondre, 
pasakoja, kad Čėko-Slovakijos 
prezidentas Epiil Uucha apal
pęs kelis kartus kai Hitleris 
liepė jam pasįrąŠyti sutartį, pa
gal kurią čekai patenka į Vo
kietijos protektoratą. Nacių 
daktaras stimuliuojančiais 'vai
stais gaivinęs Hachą.

? WASHINGTON, D. C., gruo
džio 22. — Kiek Suomių yra 
karo frontuose, čia tikrai ne
žinoma.. Tačiau apytikriai ap
skaičiuojama, kad ne daugiau, 
kaip 190,000. Visos mobilizuo
tos Suomijos karo pajėgos sie
kia tur būt 400,000 vyrų. Bet 
prie kiekvieno vyro karo fron
te reikalinga turėti keletą as
menų fronto užnugary, štai ko
dėl manoma, kad suomiai fron
tuose turi ne daugiau, kaip 
190,000 vyrų.

SAN JOSE, Costa Rica, gruo
džio 22. — Stiprus žemės dre
bėjimas jaustas šioje Amerikos 
respublikoje pereitą ketvirta
dienį. Bet jis padarė nedaug 
žalos.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 22.
atgal šiaurės fronte įgija ka
tastrofos pobūdi. Rusai bėga. 
Maisto jiems trūksta. Daug ru
sų sušalo.

—X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 22. — Suomiai skelbia lai
mėjimus visuose frontuose. Nuo 
karo pradžios jie jau sunaiki
no arba paėmė 350 rusų tan
kų. Per paskutines tris dienas 
nušovė 35 rusų lėktuvus.

Rusų traukimąsi

Lindbergh vėl aplei- 
siąs Jungt. Valstijas

Belgija iteikė protes 
tą Vokietijai

BRUSSELS, Belgija, gruo
džio 22. — Vokietijos lėktuvai 
ketvirtadienį skraidė Belgijos 
teritorijoj. Belgai huvijo iią- 
eius ir vėliau pareiškė protestą 
Vokietijai, nes nacių žygiai 
laužo Belgijos neutralumą.

Dar vienas komuni
stųredaktorius 

rezignavo, ’
NEW YORK, N. Y., gruo- 

džio 22.
raščio “Daily Worker” pasi
traukė Howard Rusmore, filmų 
kritikas, Stalincai įsakė jam 
"spirginti” išgarsintą filmą 
“Gone With the Wind”. ’jtfm 
šitokia diktatūra nepatikusi. Be 
to, jis negavęs algos nuo to 
laiko, kai Stalinas ir- Hitleris 
susibičiuliavo. 0

Atrodo depresija užėjusi lto- 
munistams.

— Iš komunistų diėn* 
Daily Worker”

. RI0Aj LatVŲa, gruodžio 22. 
— Vokietija ir Latvija pasira
šė penktadienį sutąrtj. Latvijos 
ir Vokieti jos prekybą pagal su
tartį bus padauginta.

Mobilizuos čekus ka 
rui su vokiečiais

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 22. — Artimuose aviaci
jai rateliuose kalbama, kad pulk. 
Charles Lindbergh planuojąs 
vėl apleisti Jungt. Valstijas ir 
gyventi užsieny.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 22. — Sovietų lėktuvai 
penktadienį numetė 15 bombų 
į Helsinkio darbininkų gyvena
mą apylinkę. Keletas bombų vi
sai neeksplodavo.

--X--X--X--
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 22. — Suomi ios premjeras 
atsišaukė į pasaulį prašydamas 
pagalbos karui su rusais.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 22. 
bet ir Anglija pripažino čekų 
kęmitetą, vadovaujamą Dr-o 
Eduardo Benešo, kaipo teisėtą 
Čekijos valdžią. Artimoj atei
ty čekų valdžia paskelbs mobi
lizaciją visų čekų ir slovakų, 
gyvenančių Anglijoje, Francu- 
zijoje, Britanijos kolonijose ir 
domniijose, karui su vokiečiais.

. Ne tik Francuzija,

Airijos teroristai te 
beveikia Anglijoje
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 22. — Ketvirtadienį eks- 
plodavo apie 20 laiškų ir pašto 
siuntinių. Manoma, tos eksplo
zijos yra airių teroristų veik- kad jie galėtų pragyvenimą pa
los pasėkos. sidaryti.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodžio 22. — Nesitikėdama 
gauti iš Hitlerio $25,000 mėne
siui, kurie reikalingi internuo
tai šarvuočio AdmiraI Graf Spee 
įgulai užlaikyti, Argentinos val
džia ieško jūreiviams darbo,

CIevelando bedarbiai 
gauna valgyti.taše,.

Chicagai ir ąpielinkei fede- 
ralio oro biurhę šiai dienai pra
našaują: ' 
i Debesuota; truputį Šilčiau; 
sniegas arba lietus popiet* ar 
vakare; stiprus nepastovus vė- 
jai, pasikeičią į vidutinio stip- pavalgyti.; Ne kažin koks jų 
rūmo rytų ir piėtų rytą vėjus; maistas esąs, bet visgi jie gau- 
saulė teka 7:15 v. r., leidžiasi na pavalgyti.

Sekmadienį veikiau

CLEVELAND, Ohio, gruo
džio 22. — Sydney Rowley, vie
nas bedarbių šelpimo prižiūrė
tojų, pareiškė, kad CIevelando 
bedarbiai ir pašalpgaviai gauna

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
Pradedant Gruodžio 31 d. ir per ištisus 1940 metus 

“NAUJIENOS” duos Radio programos

saulė teka 
4:22 v. v. 
šia lietus.

Maisto suvergusiems parūpi 
no federalė valdžia.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.
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Kiti Lietuviai Daktarai

nuo

KITATAUČIAI
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YARDS 1419

ADVOKATAI

4704 So. Westerh Avenue Phonė Lafayette 8024

Roo

Yards 1139
Yards 1138

KLAUSYKIME
ŠALTINIEM RYTMETINIU

nas 
už

3410-12 South Halsted Street 
3621-23-25 So. Halsted Street

Krtiliir 
"iiiiiniiiiiii.

Frąnk Ęt Svotada Prezidentas 
John Stoffel Clerk

amyt 
s ko r

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS LINKI .

1938 iki 1936 ypa- 
>UTHS 1939, 1938, iat kaip $225; 18 
kaip nauji, pigią! 

^modeliai višf 6

Republikonų
Kandidatai dėl 

CICEROS MIESTO

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

© Apskričio tąrybą vakar 
1,940 metų biudžetų 

projektą, kuriame numąto $22^ 
203,000 išlajdų, apįe $15Q,QOO 
daugiau, negu s’met.

one Cicero 2109

anthony n: petkus
6834 So. Westėrp Avė. Phbn
14į0 South :49th Court, Cicero ♦ Pi

..J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

LINKSMŲ KALĖDŲ IR ĮAIįtyNGŲ NAUJŲ MįįTŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kosturherlams

kaip 
cil. 1 
™PY93S~fiT1932£-rfsl įirSKtfiott' uf pigi# W 
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo (mokėjimą, 
o likusią dąll jus galite išmokėti kaip patogią^. ■ • * - 

Atdarą kasdien iki 10, V. f. Ir visą dieną sekmadienį 

C00K COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

kelte tave kėlia 
dangęs. I^ažju kaip jautiesi skir- 
tingiali, negu visuomet. 0 kratų 
^Xi,ų įaugai,, sakytum, pasakų

A. Montyid, M. D, 
Wešt, Town r Štate“ Bank Blclg.

2400 WEŠT MADISON STREfcT 
VaL 1 iki ’3 po pietų, 6' įkV8, vak.

Telefonas SĖELEt 
Namų telefonas Bnumvick ' 0597

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Tel YARDS 3146 . . ................
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiao
3343 S. HALSTED ST, "

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

; 8 LA SALLES nuo 
kaip $290) 12 PLYM 
pilnai gMtahtnoti, ji! 

SMtfH

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
46Šf SOUTH ASHLAND1 AVĖ.

"* £ ‘ Ofiso valandos. * ‘ 
Nuo 10 iki 12 dieną," 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

‘ Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTANAS M.
3307 Lituanica Avenue

I LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI-B 
MlNGŲ NAUJŲ MĖTŲ

| VISIEMS LINKI

| GRANT W0RKS 8 
DRUG STORE į

J.OŠEPH KESER, R. Ph.

į 4847 W. 14th St g
| Tel, Cicejo 39 »
| CICERO, ILL............... §

Mrs. A. K. JARUSZ
Ptiysical Therapy 

and Midwife
M Pradžioje savaitės 
H Kiekvieną dieną

būna
B 6630 S. VVestern av.

Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenhe, 
Beverly Shofes, 

Indiana
Tel. Mich. City

' 2799—R3. ’

Jerry UoIęząlCoUecto
« , . I , t " įe ,.

Frank A. Marek Supervisor
J- OWl$# Assessor 

Jerry Holecek Trustee

DR, A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500f W«st 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. • PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGlNlA 2421

K.P.GUGIS 
A^VOĘATAS

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

Telfcfcinar YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį
. C J J ■ t C..

; LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ i; A ' Y NAUJŲ METŲ '
Visiems Musų Kostųmeriams ir Rėmėjams 
P ■ * “ LINKI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rež. Hyde Park 3395 

Dn Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 Sp. Halsted S t.

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

Tavo tiesa dukrele, ir he tik 
sveikatos, o ir grožio pažymys. 
Bet papasakok ką daugiau ma
tei vidurmiety.

—O,! Sunku viską ir apsaky- 
ti įnamyl. Jau iš tol i girdėti 
ūžesys, klegesys- , Ant kampą 
I^al^dą. seneliai su skambaliu
kais ąukąs. rępka; iš miesto ro- 
tjU^ės, cimbolais skambina įvai- 
ęiąs Kalėdų giesmių meliodjjas; 
vienur, kitur koks neregys ar- 
^istiškąi smuikuoją, įdedąmąs 
viįsąjąiel^ į stygas ąir armoniką, 
Ifjąd žjcnąnės, praeiviai iš
girstų, kad ir jis laukią Ęalę-

« J. X i , • 1 v » v* < ’ 

dų... Aš tau sakau, mamyt, visi 
gardai susilieja į krūvą ir rodęs 
kelte tave kėlia aukštyn į pa-

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland A ve.
Tet YARDS 0994

Antrad., Ketvirthd. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tet Lafayette 3650

ŽIĘiųOZ ŠVĘNČIŲ KALĖŲŲ 
IK NAUJŲ METŲ I J

Administracijai, Skaityto jams 
ir Visiems Mayo Rė^ėjaijiš

JOHN A. SINKUS
* 3*G**-* ’ *-•' * -* K • A
Jūsų NąĮijifinų, Pristatytojau

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

' Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso;

Ofisas ir Ąkinių Dirbtuvė
75$ WEST 35th STRjEŲj 

kampias Halstecl ■ St." ‘ 
Valandos nuo 10 iki ,4- nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

cm, su viena musų mokytojų 
Kad užsakius pintines 
<.u, kaipo dovanas 
Šiems. Žinai mamyt, 
įaip, mųsų ifiokykla buvo lą- 
nai duosni, net 20 pintinių į- 
AengęŲi užsakyti!

-—O kaip malonu, kad žmo
nės kits-kitą atjaučia. O tu Ele- 
nut ar aukavai? Neesi užs nu
liūsi man apie tai.

—Taip nu nyte, aš aukąvati, 
net 25 cen'ds!

—Tai. kur t,u ėmei tuos pini
gus? Kiek atmenu, tai kiekvie
nais metais, prašydavai mąnęs.

—Susitaupiau 
—Susitaupiąi ‘
—Nuo mane pietų. Atsimink, 

mamyt, kad kiekvieną ryt^, aš 
gaunu nuo tavęs, 25 centus ir 
du bilietus nuvažiavimui! į mo-\ 
kyklą ir atgal naųio. Pavalgau 
aš už 20 centų pilpai, o peųktu- 

I kįs lieka man. Ifa^ip tai ir su
sitaupiau.

—Elenut, tu skpiąudi, save, 
nedavalgąi ir tas galj pakenkti 
sveikatai. Sveikata dukrelę, tąi 
didžiausis žmogaus turtas; to
dėl reikia ją, daboti. Maistas yrą 
vienas ijš žhipgaus gyvybes ir 
sveikatos palaikyto jų, dėlto pei
kia stengtis, visuomet laiku ir 
pakankaiųai pavalgyti, ypač to
kiems kąip tu dukrele, augam 

- tiems. Jus daugiau reikalauja
te kūno ęųergijai išlaikyti, ne- 
gu suaugę žinonęs.

—A, mamyte, buk tikra, ka.d 
aš savęs neskięiaudižu, aš vif. 
sųoinet pagalvoju apie sveikatą, 
o ‘įrodymui —- štąi, ar aš ne 
didėlė, Ar ne dil^ta ir yel^ij Ųe. 
raudoni? ^Tak 
įrodymas. Kitos mergaites^ 
pavalgo už tuos pačius pinigus, 
o likusius praperka visokiems 
niekniekiams ir saldainiams. Aš 
saldainių, nevalgau, nes bijau 
nustoti dantų, o dantys mamyt, 
irgi yra vienas iš geros sveika
tos pažymių. Ar netiesa mamy-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California ’ Avenue'

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mb, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egžamin avimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidaš. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mo^ be akinių, kainos pigiau kaip 

‘' • A-. ■ '' pirina.
4712 South Ashland Av.

’ Phoriė YARDS 1373.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metuš kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius ’ metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus. • ■

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., riefoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakat' 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645. So. Ashland Ąve. 
arti 4:7. Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

' Serėdoj'pagal sutartį. . '

ovanąs nęturdn
'' v«' ' -mamyt, šiais mc

d,ę]ę dąlįs žmogių tik pasižiurčr 
ti. į j;UQS gaji —- tuęjąus, pąsi- 
dą^p griaudu ir ŲOrįsi, eiti šakų 
uuo tų grožybių./.

—Tavo tiesa dukrele, labai 
yra skaudu, kad iie visi vieno
dai Kalėdų laukia. Bet pasaulis 
toks jau yra, kad vieniems ir 
didžiausios brangenybės lengvai 
pri^iĮąmds — kiliems ir maži 
daikte*iai nepasiekiami. Mudvi 
dukręlę, irgi negyvename ištek
liuje, bet męs jaučiamės lai* 
Ų^iijigos, kad galįmę bent keliais 
ęęntėliai^ prisidęti prie to, l^aą 
ir kitiems padarytų Kalėdas ma-

4348 S* Califomia Avenue
... *. ’ .-'A- “ ••

KOPLYČIAS 
VISOSE' MIESTO

111111111111111111111111111111111111111

Dr. K Pulsuoki Le Vaą 
c GYDYTOJAS. ŲI CHIRURGAS

Valandos kasdien' 2-4 if ' 6- ° vak.

1957 Garfięld Blvd.
Cb'f.' Dameri. Hėmlock 6699

Ofiso TeL Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS '

4157 ARCHER AVĖNtJĖ
Ofiąo valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vaL vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 • A. M. . " 
Nedėlioj pagal sutartį.

KAY KGTTONS
FROČKŠ—hosiery

3432 So. Halsted Street

COOK GOUNTY’S 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ 

350 Iš PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE: ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA ' 

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kalkuris su rądio, 
pigiai kaip $235; 35 feUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiek ’ 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėl 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938,1937 U 1986 gkrąntfcotąs Wfo liau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMODILES 1939, 193.8, Ų937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 EORDS^ 1939, 1938, 193X ir 1936. visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kai; 
tingai puikus karai, ] 
1937 ir 193^yos va 

15 SttfDl

čnl<r*,MTrrT>df'‘V> rm''lvSrihQf£ nir

NARIAI
Chicagos, - ; ANM
Cicero KSn
Lietuvių
Dįiręktom, wjW 
Abociacijos

Kalėdos, Kalėdos, I^alėdos ... 
Kur tik pasiseki, į kurią pu^ę 
miesto nenuvyksi — viskas pri-

DR. BRUNO J.
ZAI BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal stisitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Lipksyuį Ka)edų ir Lairyingų Nąyjų^ Mejų Visiems!, w 
rjspępc^r korsetai, statikai, diržai, chi#ųKgi£kį korsetai.®* 

J Mes padarysime dezeniųs jums specialiai, maloniai pa- 
dalysime ir figurp$ analizę.

g Mrs. ADELA M. BLER S
E? . (Lietuve) [j

spencer corsętierę: E
S 6142 S. Artėliau Ąve. Tel Hejtnlock, 0850 gį

iHOlĮįJSIE
liiiiiHiHiiiiiiHiiiHiiiiiiiiilMHiimtinNitiiimulilII

linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų įjj 
^etų Visiems Draugams ir Kostųmeriams

| LJ.^LP Phone Yards 0781
1646. Węst 46th Street Yards 0.7^2

II linu i  ■■ tUf ■ ■■■—uis   ■h iii mi.hu >Riif n »■»■!■* ^14 ■ «S>* *1*11 ■ m i s

įminti iiaiiiiitiHiitiiaiiimiinii

. Ambuląnce 
k Patarnavi- 
A mąs Dieną 
I ir naktį

A. A. SLAKIS 
ądvGKatas 

7 So. Dęarborn St.
1230

Jfiso tel." CENTRAL 1824 
amų Tel.—Hyde Park 3395

8 ARCHER AVĖ. and SACRAMENTO g

Dr. Charles Segal 
O F I S A S ■ ”

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vaL popiet ijr nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
\MlaiWki diėhą?
Phone MIDWAY 2880

S . MUXE KESI AI RANT | 
H ' ; TILLIE, EMĖLIJA ir ANNA, Sav. • g
fe 350^ So. Halsted Street |
«« e?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
f \'r /v/ k P S /• <» . L - •

John F. Eudeikis
PENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE ...
............................................................

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

TelMouM LAFAYETTR

D vieni CMcagos dalyse

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DK; BEKTASH 
756 Wė»t 35th St.

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

rffedėliomis pagal sutartį. * ’ 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN-------

Tel. Kenfrood 5107,

3354 S«. Halsted Street

.......................... ......



šsštadien., gruodžio 23,1939

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORT8MOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau....... .......... ~........ ..
PETROLEUM CARBQN COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tat ekstra.

___________________  " NAUJIENOS, Chicago, nl

VALDŽIA ĮDOMAUJASI MIDWEST STORES
ORGANIZACIJOS VEIKLA

Atsiuntė Pareigūną Vietoj Susipažinti; 
Pripažįsta Kooperatyve Organizacija

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Linkiu Visiems!

JOE VALUŽIS 
TAVERNAS

3601 SO. LOWE AVENUE 
Skanus alus, degtinė ir man
dagus patarnavimas visiems.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

DISTRICT INN 
ANNA RUDMAN, Savininke 

3440 So. Morgan Street

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

SUBURRAN TRANSU SYSTEM, Ine.
BUŠAI VISOKIEMS REIKALAMS 

JAMES PHOTAKIS, Sec’y.

108 St. and Harlem Avė. Worth, III
. Tel. Worth 148 ir 88-W 2

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Leiskite Pareikšti Jums Savo Dėkingumą už Mums Suteiktą 
Paramą Praeity ir Pasižadame Dėti Nenuilstamas Pastangas 

Kad Suteikti Jums Puikiausios Kokybės Skalbimo Patarnavimą.

į Bus tikras malonumas remti ir toliau š,eimininkių Klubą su Sophie 
j Barkus kas pirmad. ir trečiad. 8:45 v. r. iŠ WGES 1360 K. stoties.

ILEADER LAUNDRY
Dabar Kasdien — Jūsų Pilnas Maišas Dampwash $1.00 

Pirm., Antr., iki 25 sv.—Treč., Ketv., Penkt., iki 30 sv.
D 3 c Kas Priedinis Svaras Kasdien

i LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ B1 NAUJŲ METŲ VISIEMS!
| M. BERTASH S
g . Restaurant Supplies and Meat Market B
SS . Famous Baby Beef Brisket Corned Beef
js 3239 So. Halsted St Chicago H
K Tel. VICTORY 2031-2 * Įšį’

ers

Tel. MONroe 73301152 Fulton St
Chicago, III

Seniausia Lenkų Spulka-Skerdykla 
Žinoma Firmos Vardu

LINKSMŲ KALĖDŲ IR GERBUVINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Savo Rėmėjams, Draugams ir 
Visiems Geros Valios Žmonėms

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Vienas gi upės šokėjų

J. KRUKASKRUKAS

Peopl

Artinasi Šventės!

ALAUS DĖŽE

KALĖDINE
DOVANA

WHITEEAGtECHOPlN
Salyklinis Produktas

YARDS 7460

WHITE EAGLE BREMNG

Antradienį Ballet 
Russe Chicago j

17 Trafiko Mirčių 
32-am Warde

YRA 
PUIKIAUSIA

šiemet per 11 fnėnęsių buvo 
17 trafiko mirčių ‘32-am wardė. 
Pernai per 12 mėn. ten žuvo 
18Vh žmonių. ;

Gydytojai pataria Chopin Malt kaipo vaistą 
energijai atgaut. Tai ačiū tam, kad jis turi 
pačius svarbiausius vitaminus B ir D. Bet jis 
yra kartu ir gardus ir gaivinantis gėrimas. 
Patariama visiems gerti einant gulti. Rytą pa
sijausite gyvesni ir energingesni. Gerkite 
Chopin Malt dėl sveikatos.

Taigi, Midwest Grocery Co. 
šiandien yra stambiausia val
gomų daiktų kooperatyve pre
kybinė organizacija, samdo, gal 
didžiausią tarnautojų skaičių ir 
apima daugiausią gamintojų. 
Prekes perka tiesiai iš gamin
tojų bei dirbtuvių ir pardavė 
nėja daug žemesniom kainom 
geresnės kokybės prekes.

Įstaigos generalis vedėjas 
yra p. A. A. Zdrojewski.

(Skelb.)

Antradienį, gruodžio 2G d. 
Chicagoj vėl bus garsioji šoke 
jų grupe, Ballet Russe d< 
Monte Carlo,

CHICAGO, ILLINOIS
ŠAUKITE LIETUVĮ ATSTOVĄ FRANK P. SPEECHER

Toks pareigūno atsinešimas 
į Midwest Grocery Co. veiklą, 
reikia pažymėti, atėjo laiku ir 
yra teisinga paseka ilgo ir su
manaus proto 
bendrovė per 
dėjo galimas 
savo veiklą j 
ir ji šiandien

. : ' ' ' - FRANK P. SPEECHER

Ne vienas iš jūsų pa- S 
žįstamų apsidžiaugtų 
gero alaus stiklinę iš- $ 
gėręs, geriau negu 
paprasta dovana ga- $ 
vęs... Tad, kodėl ne- J 
pasiųsti kam dovano- a 
mis gero White Eagle įg
alaus dėžę? Užsaky- Į 
kitę tai telefonu iš į 
bravoro n

M ANUFACTURING COMPANY®^ 

4179-83 ARCHER AVENUE
Tel. Lafavette 3171 Chicago, Illinois

Valdžia sekdama ir smulk
meniškai studijuodama viso 
krašto prekybos ir pramonės 
gyvenimą, lapkričio 6 d. atsiun
tė specialų pareigūną vietoj su
sipažinti ir su Midvvest Grocery 
Co. veikla. Tuo pareigūnu buvo 
p.' Sevin. Jis čia veikdamas per 
dvi diena smulkiai susipažino 
su įstaigos veikla ir pažadėjo 
savo darbo vaisius- raštu pa
skelbti. Jis rado, kad ši orga
nizacija veikia kooperatyviais 
pamatais ir, iš savo pusės,, pa
žadėjo padėti visoms prekybos 
įstaigoms organizuotis, jei pa
norės.

darbo vaisius. Ši 
devynis metus 

pastangas iškelti 
šią aukštumą... 
jau yra stambia 

ir valdžios pripažinta koopera
tyve organizacija. Turi stam
bias pirkimo pajėgas, sumaniai 
ir našiai patarnauja ją palai
kančiai visuomenei.

Baletas praleis Chicagoj apie 
dvi savaites laiko ir kas va
karą duos koncertus Audito
rium Teatro salėj, šokėjai at
važiuoja Chicagon kiekvienais 
metais apie Kalėdų laiką, palie
ka čia iki po Naujų Metų, ir 
visuomet koncertuoja su milži
nišku pasisekimu.

Bilietai koncertams bus nuo 
55 centų iki $3.30 asmeniui.

šįmet grupė paįvairins savo 
repertuarą keliais naujais, Chi 
cagoj dar nešoktais, numeriais 
Tarp tokių yra baletas vardu 
“Rusiškos Lėlės”, kuriam mlt 
ziką parašė Rimsky-Korsako 
vas, ir “Velnio Atostogos”, su
darytas amerikiečio Fredeick 
Ashton. Trečias naujas nume
ris, kuris New Yorke ir kitur 
rytuose turėjo labai didelį pa
sisekimą, yra “Šmėklų Mies-

s Furniture Kompanijos
Darbininkų Organizacijos 

Sveikiname Musų Kostumerius
Prietelius Ir Rėmėjus Su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
Velydami Geros Sveikatos 

ir Malonaus Gyvenimo
Turint Patogias Namų Reikmenis

25 Jau laikas visiems pasirūpinti šventėms alaus, štai jums White Eagle alus. . Chemikai jį 
$5 daug kartų analizavo ir tiek pat sykių patvirtino musų tvirtinimą... kad “Christmas Brew” 
Jį White Eaglė Lager, Chopin Malt ir Allweiden, Chevalier, atsakančiai padaryti, turi normalų 

mielių kvapą ir skonį, ką tik gerosios gamybos alus teturi. White Eagle bravoras praneša, 
JJį kad tai alus kaip dar niekad pirma, širdingai pasiūlome jums butelį, dėžę, mažą statinaitę, 
Jį aštuntadalę (1/8) ar ketvirtadalį (U). Užsisakykite dar šiandien. Kad įgyti populiarumą ir naudą gauti, kaip ir atskiras 

žmogus,—alus turi turėti gerus privalumus. • <,
Tokiu yra ir White Eagle . ..

alus. Jis žinomas visoj Chi- 
cagoj ir priemiesčiuose kaip TSjHHV
geriausias, turįs gardų skonį * Ha 
ir kvapą. 11

• •v—Ki.'a/X*a. y-,

Nevilkinkite... užsakymą duokite tikra
jam pristatytojui, taverne, > arba kreipkitės 
tiesiai į bravorą.

YARDS 7460

WHITE EAGLE’S

“(□justinas
Kas tik paragauja “Christmas Brew” alaus, White Eagle da
ryto, tas pripažįsta jį kaipo geriausią. Tai yra todėl, kad 
“Christmas Brew” daromas iš geriausių dalykų. Pamėginkite. 
Užsakykite dar šiandien, .

LflGER BEER]

ttitp At
tAb- e C o-
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NAUJIENOS
The LithuanUn Daily New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal £500. ‘

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

3c per copy.
*’ __________ _____

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

Naųjienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ui. Telefonas Canal 8500.

tus ir fašistus, ir ji nutarė, kad 
$8.00 “Rassyet” bus visuomeninių or- 

4.00 ganizacijų organas, pažangios 
7 £50 krypties, Jpet ąępąrtinis. Jame 

.75 bus leidžiama išsireikšti įvairių 
puopienių žipop^ms.

Seniaus Ghicagos rusų kolo- 
1 75c nijoje buvo labai smarkus bol,-

Utaakyma kalaa:
Chicagoj e-paštu:

Metams ___________
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Vieną kopija _________
Savaitei ___________
Mėnesiui ______ _________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, I šęvikai. Jie ir tą laikraštį buvo 
'. ‘ ‘ užvaldę. Bet kai paskui prade-(Atpigihta) . ; v. .? . . • u|5qq jo ateiti žinios iš sovietų ro- 

— 2.75 jaus” apie tąį, jkąkiame skurde 
L00 gyvena ŽW>W pą diktatūros 

---- .75 jungu, tąi bolševikų įtaka nu
smuko ir, laikui bęgąąt, komu
nistų judėjimas Cktcągąs rusuo
se pakriko.

Metams .........................
Pusei metą —_______
Trims mėnesiams___
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ---- -
Lietuvoje ir kituj pieniuose:
Metams .....------Z * ‘ 4 <«'
Pusei metu ....—
Trims mėnesiams
Pinigus reikia sil

Ordėriu kartu su

ft .. ry--! F
PIRMADIENĮ, SĄUSIO 8, 8:15 V. V.

CHięAęįO IjVOMEN’S CLUę TEATRE, 72 East llth St
Bus Parodyta Du Sensaciniai Baletai

“Aušros Vartai”, jįr “ICiduš A Šemv
Atvaizduos Vytautas Beliajus. s.u sąvo grupe iš Trisdešimts 

Miklių ir Gyvų įįoki^ų
Tikietus gausite Naujienose—83c ir $1.10—ąj-ba rašykite

V. T; BELIAJUS, 514 Jg. JEJtal
Pirkite iš Anksto ir JsįK^iĮle fteifAS

TTW 
i-i-i

šeštadien., gruodžio 23, 1939

Į LIETUVA... t
... AR AMERIKA: -

____ $8.00 
—__  4.00
---- ;— 2.50
išto Money 
m

naųjienps, cmgQ, m 

ir šiandien jis yrą mylimiau-. 
sįąs ir gerbjąmiąpsįąs žpię- , 
gus Sovietų Sąjungoj. Be to, 
milionai — bps Rupiai milijo
nų — visam pasauly žmonių, 
kuiįįę jį įkaitę šiąndien ęąvb 
vądp, ęąvo mokytoju įr ^au
gu!”
“Mįįįonąi” įr “šimtą! Peilio“ 

nų”, ajpje kuriuos £ia “Laisyė” ; 
šneka, yra žipoma, tiktąi poezi
ja, nes tų savo skaitlinių ji nie
kuo neparemia. Galimą igno- j 
ruoti ir jos pasakymą, kad Staį- 
linas esąs labiausia mylimas p 
gerbiamas žmogus Sovietų Są
jungoje, kadangi tam perą jd- 
kių įrodymų. Jeigu Rusijos

flERQJŲ D^y^IMĄS žmonės turėtų laisvę atvirai 
Nepaprąsįų gąbpipų žmonės, reikšti savo nuomęiies ir kriti- 

pasjžymėjusięji piękslej mene, kuoti savo valdžią — taip, kaip, 
literąturoje, politikoje arba ki- sakysime, kad Amerikon ž.md- 
toje kpyioję srĮtyje, yra vapi- hės kritikuoja pręzidęntą Ręo- 

pi^e- spyeįtą, tąi tuomet butų matyt, 
ar rusai Stąįįuą myli, ar ne.

Bet ir atmetus šituos tuščius 
“pagrąžinimus”, vistįek konuį- 
nistų organo pasakojime pasi
lieka bandymas nupiešti kokį 

, tai stebuklingą istorijos .reiškp 
ri asmens yra tiesiog dievinapii. nį, kurį paprastu žmogaus prę- 
Leniną jie pavertė kokiu tąi tii nieku budu negalima išaiš- 
“viršgamtišku” tvariniu, kuris kinti. Jeigu Jkęippnistai tiki į 
ne tiktai atlikęs milžiniškus dąr - (aį, ką jie švokščia apie Stalino 
pus gyvendamas, bet ir po savo ‘miokslingumą”, ‘‘genialumą? ir 
mirties nesiliaująs rodyti ste- jo ątliktps “pupus”, tąi jie yrą 
buklus. Lenino kūnas, kaip žj- apakę fanatikai, kurįe bando 
noma, yra balzamuotas ir pą<je- padaryti i$ pohtinės partijos be

žemyje, vandenyse ir ore. žūva gyvastys, yra griaujami tas po stikliniu karsto dangčiu iįįginę sektą. Atrodo, kąd Stąlį- 
; Raudduęs nas įkvėpę jieips ją dvasią, kp- 

aikštės Maskvoje, kad publika rją jisai pasėmė, belankydą- 
galėtų matyti, jogei jisai nepu-Įipas dvasinę seminariją, 
va.

Dar labiaus komunistai die
vina dabartinį savo vadą, Juozą 
Džugašvili-Staliną. Jo gimtadie
nio proga komunistai prirašė 
ąpie jį tiek visokių “eudaūnų” 
dąlykų, kad atrodo, jogei kito 
tokio genijaus ir didvyrio pa
saulis dar nėra regėjęs. Pavyz
džiui 
nas 
istorijoje”, 
visą jos pasakojimą apie Stali
no “didumą”, “genialumą” ir 
1.1., lai gauni įspūdį, jogei tas 
mažamokslis gruzinas yra ne 
tįktai “retenybė”, bet vieninte
lis visoje istorijoje asmuo!

Tik pagalvokite. Stalinas esąs 
statomas “greta Markso, Engel
so ir Lenino”, nes jisai, girdi 
marksizmą “teoretiniai praplę 
tė” ir praktikoje “įšvecĮė šeštos.1 

Tautos, kurias pavergė Hitleris arba jo partneris Ha^es Pas^ulio sąus^emįo — 
1 Sovietų Sąjungos -r- žmones iš 
seiios į naująją gadynę”. Taigi 
jęęrijoje Stalinas yra lygus 
Marksui, o praktikoje tukstau- 
čįus kartų už jį didesnis.

Ąr yra kitas toks asmuo is
torijoje, kuris butų pasiekęs ši- 
tękios aukštybės moksle ir kar
tu atlikęs šitokį neapsakomai 
didęįį darbą praktikoje? Nėra. 

Stebuklas darosi dar didesnis, 
\1 t * T i .»

kuomet atsimeni, kad Juozas 
Džugašyili dargi neturėjo pro
gos nei aukštus mokslus eiti, 
nei įgyli didesnį patyrimą gy
venime. Užsieniuose jisaį bcvęįk 
nėra buvęs, — išimant du ar 
tris atseikimus, kuomet jam te
ko, bėgant iš trėmimo Sibire, 
ątsidurti kelioms savaitėms Va-

Geros valios žmonėms pasis^imas ]
Taika yra brangus žmonijai dalykai Bę$ yra bran

gesnių dąlykų ir už taiką. , (
' Kai išnaudojamieji stoja į kovą prješ sąvo skriau
dikus, visi geros valios žmonės tokiai kovai pritaria. Kai 
pavergta tauta paima ginklą į savo rankas su tikslu iš
kovoti laisvę, tai jai simpatizuoja visi kilnios širdies žmo
nės. Taip pat visų kilnių žmonių simpatijos yra ir su tau
tomis, kurios su ginklu, rankose gina savo nepriklauso
mybę.

Taigi asmens laisvė ir tautos nepriklausomybė yrą 
brangesni dalykai ir už taiką.

Šios Kalėdos, deja, užtinka milipnus žmonių Europo
je apkasuose ir mūšių laukuose. Nuožmi kova eina saus-

S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
B ■ ' VISIEMS LINKI

f PAUL PUTRIM
SF FĄNCY .<jjftO,ČĘęy and IflEĄT MĄRKĘT

w 1436 4^th Co;\ir| Tel. Cicero 645
uE CICERO, ILL.

VIKINGŲ LĄKVAIS

Per Gotįhenąprgą, Švediją 
Laivų Išplaukimai

Iš New Yorko Iš Gothenburgo
Vas. 3 DROTTNINGHOLM Saus. 16t*
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tams
tos apielinkėj vietinis laivokorčių 

agentas

Swe Jsh Americaii Liną
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

į $. DYKAI—DYKAI—DYKAI! S
Kalėdų Eglaitė ir Turkė

' wSu kiekvienu Užsakymu anglių®
| g 10 tonų ar daugiaus, jeigu R

* * pirksite pas R
narni “didžiais” (arba “< 
liais”). Labai drąsius žmopeę, 
kurie dėl kitų labo stato pavo
jui! arba aukoja savo gyvastis, 
yra priprasta vadinti “didvy
riais” arba “herojais”.

Bet pas komunistus tam tįk-

m: -ii-' VIRGIN! A COAL CO.

miestai ir naikinami turtai. Bet butų nepalyginamai blo- mauzoliejuje prie 
giau, jeigu demokratinės tautos butų be kovos pasidavu-1 
sios užpuolusiems jas despotams.

Ne jos yra kaltos, kad pasaulio taika tapo sugriautą.
Jos neapkenčia karo taip pat, kaip ir mes. Taika ateis 
tuomet, iki tie, kurie ją suardė, bus nugalėti ir sunaikinti.

Šioje valandoje to.dėl mes gąlime tiktai palinkėti, 
kad tie, kurie kovoja prieš žmonių laisvės ir tautų nepri
klausomybės priešus, turėtų pasisekimą.

Britanija pripažino čekų tautos komitetą
Pereitą mėnesį Francuzija, o dabar jau ir Anglija 

oficialiai pripažino Čekų Tautinį Komitetą, kurio prieša
kyje stovi buv. Čekoslovakijos prezidentas, Dr. Eduardas 
Benešąs.

Tai yrą dar vienąs įrodymas, kad sąjungininkai ko
voja ne už imperialistinius tikslus.

Visa dęmokratija pasaulyje stoja už nepriklausomas 
čekų valstybės atsteigimą. Todėl, aišku, demokratija ne
gali geisti, kad karą laimėtų Hitleris. Negali geisti net, 
kad karas pasibaigtų lygiomis.

Stalinas, galės išsivaduoti tiktai tuomet, kai demokrati
jos laimės pimą pergalę.

APŽVALGA
l ...

A

r

Ką žmones 
mano

I

DIKTATŪRŲ ŠALYSE 
ŽMONES NEŽINO 

'TOKSAI*
Tclegraųips iš Berlyno pra

nešė, kad žmones Vokietijoje 
labai nustebo įšgįrdę, kad vo-

vą “A^ąiirąt Graf Sjpęe’*. Jįe ne
galėjo suprasti, kodėl reikėjo 
laivą skaudėti, jįeįgu tas laivas, 
kaip įjuvo paskelbta Vokįctijos 
spaudoje įr p er rądįo, Jauąejo 
“didelę pergalę”.

Trečiojo Reicho gyventojai 
buvo dar labiau nustebinti, kuo
met jie patyrė, kad nusišovė 
to įąivo kąpitonas. ĘočĮęl “per
galėtojas" turi žpęlyįis?

Panašus dalykas yra pastebi
mas ir Rusijoje. Sovietij val
džią ącpainforinavo žmonių, 
ko(įėj kijo kąrąs su Suomiją- 
Ji įepąsako visuomenei, kaip 
tas kąrąs eįųą įr kįek nuosto
lių turi rą^W°ji ^MJa To
dėl Rusijos gyventojams buvo 
visai nelaukta staigmena, kuo
met traukiniai pradėjo nuo 
Suomijos sienos gabenti pilnus 
vagonus sužeistų rusų kareivių.

Apie tai rašo “Keleivis”:
Press pfl»ąeš>j, 

kad EcąingratĮ? 
neapsakomai nustebę, kai pa
malė pilnus trąukinjus su-

Bojše-

vikų spaudoje jje nuolatos 
skaitė, kad Suomijoj ‘jokio 
karo nėra*, kad darbininkai 
lenai ‘buržuaziją nuvertė’ ir 
visa suomių tauta dabar svąi-• į kinanli - raudonarmiečiais, 
kaip savo ‘paliuosuotojus’.”
Visai teisingai “Keleivis” pyj- 

durią:
“Ęeikįa pasakyti, kad tę^j 

pat melą savo skaitytoją$l$ I 
skelbia ir Amerikos komi^įą- 
tų spauda.”

CHICAGOS RUSAI PRIEŠ I 
BOLŠEVIZMĄ IR

FAŠIZMĄ "
Chicagoje eina vienintelis ru

sų dienraštis “Rassvet”, jkprip 
kryptis iki šiol buvo ne visai 
aiški, nors, bendrai imant, ji
sai buvo pažangus laįkrąš^įs- 
Dabar, atvykus į Chicagą Žįjąę- 
mąni kooperatininkui, F. į. 
Mansvelovui, aplink tą .dienrąš“! 
lį pradėję spiestis įvairios kul
tūrinės rusų organizacijos įy vi
suomenės darbuotoj a i. Toętfl ąt- 
rodę, kad jįįsai bus p^tęįtytą^ 
ant tvirlesino pagrindo.

Prieš savaitę su vįtšmę Igiko | 
buvo sušaukta * 
^ręnciįą sii Iii 
leidiipų perorga .........   „
kiaus nustatyti ję kryptį, ^on- 
fcreucijoję ęĮalyvavo įy^įų sro
vių atstovai, išimant koinunis-

Lo MclL ilvld A o. A <A V y Zj . •

i, “Laisvė” sako, ka$i s^i- Kalėdos Amerikoje 
— tai retenybe pasaulio ’

Bet kai perskaitai „ ... M 7 . ,
_ •*>i Sveikinu , su Kalėdų šventė

mis savo* klientus ir visus lie- 
tuvius Clnę^gojc. Mes, Amen- 
kos piliečiai, turime būti dėkin
gi lai galįngai cįępiokrątijai, 
kuri išgyvęiio per į 50 li^tų 
kaipo vie.ną iš stipriausių šąlių 
pąsaąlyje.,., , (

Laikai keįčiasi ir gyvenimas 
žengįą sp^kiai pirmyn. Nei 
viepęs Kalėdos nebuvo tokios 

į brapgięs žmonijai, kaip šių inc- 
tų. Daugumas iš musų nemokė
jom įvertinti arba branginti 
šios Jąisvos' dęniokrątijos, bą,t 
šiandien mes matopię kas Ėą- 
ropoje dedasi. Ethiopija yra 
pąiiątą po Ital(UO^ koptroii^, 
Austrija, galinga ir kulhiripga 
tauta; pranykę nuo žemėląpię; 
Čekoslovakija, nors jauna tau
ta, bet buvo pažangi ir kultū
ringa respublika, šiandien ir 
jos jau perą ant Žęipąląpįę. Al
banija, no^s piąža tąutejįą, bet 
ir ji jau pranyko, Lenkija sva
joję ąpie sąvę galpiguipą ir. 
dięlvyriškumą, bet ir jos tauta 
ištirpo taip kaip sniegas. Kini
ja kuriąuja ir gipasi" paę už,-, 
puolikų jau netoli du metai lai
ko; Rusija ir Finla’ndija kovo
ja. Francija ir Anglija kariau
ja su Vokietija. Musų Lietuva, 
mažą tauta, nieko nenori ir ne- 
pę^ėjo p^kąriauti, vien tiktai 
^sĮ^ytį įr ąpginti savo rįhąs, 
■įieį vieąęįi diktatorius Hitįęris 
^tęp$: is įęs Klaipėdą, kuri L,ie- 
Aąvąi b.uvę laįąii reikalinga ir 

^įękad peatsižades. Lie- 
;t^yą yjęU^gąvo laimėjimą, 

H SW laM^s s?m 
niapsį įr isjoriškiausį micstąi 
yilpįiįi. ' ‘"7

vįsamę pašaulyje įvairiais įsiti
kinimais ir papročiais, bet ma
ža dąt^e žpiopįų įauą, kad jie 
yra ir bps be ^ę pąyojauš., 

v RBB iz 
vaiksčiosnlie Linksmas Kalė
das, kądangi čja perą įęąr.ę; pf“ 
ra pavojaus, nėra Bado, nėra 
diktatoriaus, nėra varžymų kal- 
Jieti, rąšyti įr tikėti taip, kaip 
žmogaus protas ir įsitikįiiimai 
jąm dįktpęją. ;

7

P^rtijos suyąžįąvąęįią,Jkuris bu
vo laikytas ęįę §veti-
W kaM W Węka ip(^į;

™J;n>7.įU t-

p°w ’ W ®

vyįąą.
betgi tas ,- ir

pącįąrė (ą, 1<,q iki $$ ^ąv niekaą 
pąsaąlyjc nėra padaręs. Broęį<- 
Jyįąo koniunislų organas pasą-

Gimęs vargingoj šeimoj 
—ki(Ėpią\i? ?WWS, — be
inąs ift?^sjos, pig
ios Jautęs — Gįuzijęs — su: 
numi, Stalinas savo darbais, 
savo atsidavin^u darbo žmę- 

ftn-1 nenis, sąvo plienine valią^ 
įčąę I savo mokslingumu ir genija* 

liškumu įgavo p^itįkėjimį 
milijonuose pavergtųjų tau
tų (tiek tautų iš viso nėra!.—' 
“J4.” Re^.) ir darbo žutouiy

NEGAUKITE-3 Į, f. »x , •

Rytpj Gali Būti Pervėlu!
Jei ąorite užsitikrinti nuo ugnies nąmąs, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrahsti, reikalaukite agento, arba1 brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą ’per musų kompanijoje laimei ištikus, netu- 
rėsite jokįų nemalonąmų. ’ U ‘
“Mes esąme pirąiaklasiąi nariai Chięągo Board of Underwriters”

D'MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams Št. kanjib. 1517,1519., 1521

Telefonas ČENTJRAL 5208 • Telefonas/ CĖNTRAL 520b
‘.........GENERĄLIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY1 COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPĄNY 
IMPERIAL ASŠURANCE "compaNy 
LUMBERMEN’Š” INSURANCE COMPĄNY 
MAS$ACHUSETTS FĮRĘ & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN KIRE AND ' MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDJNG & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

(Bridgepbrte)
Anglis galit pirkti dabar ir už-' 

f mękėti 1940 metai pagal jūsų 
patogumą

i Indiana Egg Nut tiktai $6.00
' (Taxai extra)
Į Telefonas Bouleva^ 7Q00
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ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ LINKI

DIDŽIAUSIA MIESTO PIETŲ PUSĖJ UNIJINĖ 
j ' / SPAUSTUVĖ

STANEK PRESS
jAN A. STANEK, Vedėjas 

(Oganizatorius)

SgDarbą apskaičiuojame prįeinamąm kąinpm, garbingas 
SS mandagus patarnavimas.

1715 So. Ashland Avė.
TĘL. CANAL 4535 

CANAL 4348

88

įsigykite Kalėdoms NAUJĄ.
Budriko Krautuvė yra pri
krauta įvairių 1940 metų radio 
modelių. Iš 500 suvirš setų 
išsirinkite gražią naują Ze- 
nith Radiją, kuriai nereikia 
nei

Linksmų Kalėdų
su

ZENITH
C

SS

88
88

SS 88

S| y^KSMŲ KALĖDŲ

Sši

Sši

.«t

Sšt
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• NAUJŲ METŲ
Linki

88
88
88
88
88
I

88
88

88
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D IT 7 ' ■ W Į Į M
D1STRIBUTIHG CO.
Savininkas Ą. B. PETRONIS

1^ West 115th Street

88
88

88
88
88
88

dratų—tiktai $12-95

»■*

v 
t

graži, didelė radija kainuo
ja tiktai $69.95. Su kiekvienu 
radija dykai duodama sieni
nis ar stalinis elektrinis laik
rodis. Senos rądijos priima 
mainais. Pradėti mokėti terei
kia kitą metą.

■oŠS?

o

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE
| 3409-21 S. IIALSTED ST. g 

g Radijai Pataikyti Pašaukite g 
$ Yards 3088

ff Nepamirškite pasiklausyti Bų- S 
» driko žymaus programo nedč- J 
ilios vakare nuo 5:30 iki 6:30

P. M. Grupė žymių dainininkų' g 
giedos daug naujų lietuviškų 
dainų ir giesmių su orkestrą g 
iš 15 instrumentų.

^Linksmų Kalėdų ir Naujų » 
$ Metų Visiems Koštame- g 
S riams linki vienintelė Hė- 
įįtuviška drabužiu krautuvė 
g Hammond, Ind.

| A. ROGERS I
| 442 State Str. g

FOTOGRAFAS

f

r

88

SS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. ’ ‘Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd _St.
TeL ENG. “5883-5840



KALĖDŲ EGLAITE
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RAY AND ANNA KAUJįlETIS

CIAjL

Siu
amu

$1.00

1.00

1.00

1.00

Stankūnas Fotografas 1.00

1.00

1.00

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS

IŠGYK
Geri

Renda Pigi

JUUU8 SAVICKAS

CONTjENTS

arcus

J. JAŠKUNAS iš stoties

Jei. MONroe 1093820 W. Fulton Markei
Prezidentas 
Sekretorius

irn % 4§ et. 
Cicero 1640

Tel. Cicero 5306
CICEĘO, ILL.

LINKSMŲ ‘; Kalėdų Ir Lai- g 
MINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIĘMS LINKI &

J. M. Kązlauskis
Meat Market and Grocery

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI 
MINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEM^ LINKI

4Ilerrp!

StacH
gĘPRgĄTioN Roq«§
|U3 MĮIWAUKEE AVENįję

Keptuos ir tulžis ....................
No. 15

Į l'ivą šlapinimaa (vaikams)
No. 9

Reumatizmas .... ............ ..............

AUDITORIUM
RįSTAURANT

3131 So. Halsted S|
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

Avenue 
Illinois 
v. r. iki 0 v. ..

i. 
siunčiame tuojau

lieluvifikai

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI, Sav

LINKSMŲ KALĖDŲ m LAI 
MINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS LINKI

Georgę’s Tavęrn
GEORGE YANKAUSKAS, Sav

HOME 9f thę NO^Tp-WJESĮ ĮNDUSTMĄ^ 
and COĄI“ f "

ment ^O.'w in

Plaučių negalavimas 
o. 107 
Odos 'ligos ........... .
o. 22
Moterų ligos ...........

®0URHA

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI 
* MINGŲ NAUJŲ METŲ ' 

VISIEMS LINKI

C. & M. P ALGA
Distributors FOX H,EAD Bcer

1409 §9- 49th Court 
Cicero, Illinois

3315 So. Halsted Street 
ęHICĄGO, ILL.

WieS9s. MtlS!įį Ųį^yįąins Kostume 
ONKWU OH I' VeHname Lai

SlttMO METu

W(u«ų 
elpiivo 

galo. Akyse tik inirgųlįąvo iš
didi, puošni, kaip kokia kara- 

egįė.
Nuo tų Kalėdų praėjo jau 

daug metų, bet man' tai pasili
ko neišdildoma atmintis. Da
bar musų vaikai gyveną geres- 
;nęse gyvenimo sąlygose, if 
jiems jau daugiau galim parė
dyti. Gal jau jie ir nepasiten
kintų motinos padarytais eglai
tei ^ąisjąis, lęurie musų vaikys- 

n^e,tuose buvo taip grąžus 
ir žavingi. 'J 1 “ 
pirkti žaisliu!' 
vų elektros žvakutės 
ir šiandien jyra daug dar tokių 
vaikučių, kųTie' neturi progos 
turėti eglaitį, tai butų mums 
lyg ir Šyenta pareiga jiems pa-

Ęėdao.t eglaitę vaikučiam ir 
kibant' jų krikdąvijęnų, pro 
ę&is man prabėgo iy iųąno ląi-

Jų eglaitę puošia 
kai ir įvairių spal- 

i. Kadangi

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ tylff.Ų 
' LINKI VISIEMS

CICERO GRILL
AL MATTA$ ir J. BALCHITIS 

Savininkai

kepcįąyų ^aiji^aii^ys .pritąikytus 
eglutei, kurių buvo vi$oįdų 
žvaįg^įiį, širdelių,' dię^ųkų pa
vidalo. Ka^fdų dįętjųkę payeiks- 
liuką aprėdydavo vata ir daug 
kitokių papuošalų padarydavo 
iš auksuoto pępierip. Raudoni 
obuolįai iš i’tųlens s.kįr.įi eglutei 
taipgi už kotelių biųįąvo prirai
šioti ant šąkųčių. ^vąįtųįės taip
gi nąipic padarytos. Vieni sąl- 
cįainiai tik būdavo perkąmi. Ir 
taip papuošia eglutė, ęoįos, aki 
vėrė. Niekuomet neatėjo į gal
vą, kad kas dar galį pąrędyt 
,puikesniu cglųlę,

Juki yodosi, taip dąr ųesę.ųąi ąš 
laksčiau, Šukąyąu apie egląįtę, 
o koks tai džiaugsmas buvo. 
Taigi, ne kasdien gi tokį ma
lonumą turėdavom, tik kartą 
metuose. <

P1CKLES&KRAUT

1501 So. 49th Avė
CICERO, ILL.

49O9'/2 W. 14th St
CICERO, ILL.

FINE WINES — CHOICE LI 
QUORS — GpOD BĘER

VĮSŲĘMS LINKI į

rė^vp gąną padįrl^ėti, ,^ąd pa 
darius savo vaikams tokįą do 
vaną. Kaip aš atsimenu, kol pa 
augom turėjome kas mėtai ke

A. SURVILA
jas, Valytojas ir Dažytojas 

ir Perdirba 
4830 W. 15th S£
" 'Cicero, ill.

Nervingumas
Gydytojo nurodymu specialiai ir atsargiai 
paruoštas šaknų milinys. Neaptikite savo 
ligos—ateikit ir pasikalbėkit su musų 
daktaru. Ekzamiiiacija, dlagnozas ir re
ceptas DYKAI.
Atdara 1 :00 p. p. iki 8 v. v. antr. ir ketv:

SANITAS HERB TEA
1143 Mlhvaukee

Chicago,
Krautuvė atdara 9

kasdien
Orderius j užmiestį

Laiškus galit raftyti

EGG .........................  $6.00
NUT $0.110.
BIG LUMP - -........... $600
MINE RUN ...............  $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymai 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Jei Nepas vci kote Kandydami Kitų Vais
tus, Tai Ateikit * -Fhh Mus . ‘ 

5AKNV ARBATA GRAŽINA SVEIKATĄ 
NO. 100

Skilvys ir žarnos
No. 1,01

Inkstai ir pūslė

Atdara sekin., kad padėti Jums 
išspręsti Jūsų paskutinės minu
tės ' dovanų problemas I

kalakuto 
PIETUS 

Keptas Jaunas kalaku- pUnas
tas su greive, bulvių valgis

koše, daržovės, spanguog- 
lių silosas — <hio- __
na su sviestu — -
kava ar arbata. fi[ M C
Pasirinkti pajus ar TOfHF'
šaltakoše. "UR

1336 Sq. 49 ,Cpųrt
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCĄL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokiu^ ‘ ' rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestės. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm au
gi is j visas fmėsto dalis.
3406 $o. Halsted gt 

Saukit Tel. YARDS 3408

gl901-3 y T4 HŲMHdt 3582g

W JAN GAWEL .......
FRANCISZEK WELCING

I I 1 W AR NEMOKĖK
S Liudyma«s įro- 

I# \Į I A dyta šimtais pa-
II I I fl gijusių be ope- 
lĮ I Lifl racijos.
Buk sveikas per specialistą dak

tarą 20 metų patyrimu
KODĖL NE JUS!!

Gydykis patikimu naminiu budu 
natūraliais vaistais už 50c iki 
$1.50 daktaro priežiūra ar ofiso 
dykai.
—Jauskis geriau į savaitę 
—Išgyk į 3 iki 6 savaites 
—Gydymas $2.00 6 už $lp.00 
—Veųk atakų ateity—kraujavi

mo—skausmų—
—Ateik pasitarimui—dykai. Ek- 

zammacija ir pirmas gydymas 
$1.00 ar rašyti bandymui pa- 
gęlbos. $1.00 pilės gydymas na
mų budu 50c.

—Ar dykai pilė knyga ar žinios 
apie kylą.

—Kalbam Hetuvjškai.
—Gyčio vyrus ir moteris, mote

rys atendantės slaugės.
Atdara 11:00 iki 8:00

Health Correc-To 
Institute

Dr. Feter' Schyman, direkt.
20 m. išsidirbęs specialistas 
1869 NO. D AMEN AVENUE 

Armitage 8200 Chicago, Ill. 
Įėjimas per kampinę krautuvę.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI

Home Made Ice C?eam 
Fresh Dąily

Liberty Ice Cream
Parlor

Visiems Savo Rėmėjams Ir Draugams 
Linkime Linksni ų Kalėdų Ir Gerbti vingų 

iwįMch.'

. ....... . , - '_.į=
PIKNIKAMS

S'f'taiilc Del Varių, Vestu v ir, ir Bau k ietį;. A [įšildyta

»» 7» 7S Jį
- L ■ X2 i.-... . C •« •

r<r<
jOlk ' LINKSMŲ KALĖDŲ H

r Į - -H fj r ar ., • «

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pastos Naujienos 
yra naudingos.

BR1DGEP0RT MOTOR SALES (0. 
(Vartotų Karų I?irjna) 

ANTANAS BALAS, Sav. 
3040 Su. Halsted Street

Į- ąiiknis g r o y e
WILLOW SPRINGS, ILL

HA VE Y0U 
fūMOTTEN 

ANYONE



Cicero, III

Babes ir Arms!

KITAM KARUI PIRKTI
BRUNO’S TAVERN GERIAUSIA VIETABRUNO GAIDYMAVICIUS, Sav

Tel. Victory 0840 BRIDGEPORT
Destry Rides Again

MOTOR SALES
Meet Christian

Tel. Canal 2594
CHICAGO

4358 So. California Avė

2418 W. Marąuette Rd Grovehill 3995 g-

KALĖDINIAI REKORDAI

ANTONETTE JOKANTAS

adatas.

JŪS. F. SUDRIK
žvilgąs Naujas RCA

3409-21 So. Halsted Street

Tel. Cicero 3134

FURNITURE 
HOUSE
TEL. YARDS 3088 

Kada Pasirenkate

KeepThese 
Two Facts in Mind 

l.Only a product 
of RCA Victor Is an 
RCA VICTROLA 
2.Therelsnoother 

. klnd of Victrola

VICK’S TAVERN, Savininkai

M. BIAGO
CALIFORNIA INN 3409 S. HALSTED STREET

Jums Parodo Kaip Gauti Daugiau Už Savo Pinigus, 
Rekordus Griežiantį1 Instrumentą

• Cudahy Packing Co* Skel
bią, kad šįmet padare $$$0,293 
pelno.

WARREN & ROCK
GROCERY and MEAT MARKET

Pasiklausykite Žymaus Radio Programo iš 
Radio Stoties WCFL, 970 k. Nedėlios 

Vakare Nuo 5:30 iki 6:30 P. M.

RCA Laboratories constantly develop 
new ideas, as does sound reproduction 
experience of the National Broadcasting 
Company. RCA Victrolas of ąuality onoe 
soaroely hopedfor now sėli for low pricea.

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

Telefonas VICTORY
6992-6993

Šis kūrinys jau buvo minė
tas moterų skyriuje, tačiau no
riu dar kartą priminti, kad ne- 
praleistumet progos jį pama
tyti. Vaidina Greta Garbo ir 
Melvyn Dduglas. Rodomas vi- 
durmiesty.

ANTANAS BACKYS
ANTANAS BALAIŠIS

100 West Broadway Melrose Park, III

Gloria ir Kūtelėj
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis—Ateikite 
Čia Jus Ištikimieji

Oi Ištikėtoji Pušis ir šventoji Iškilmingo
ji Naktis
Fi, Kalėdos ir Kalėdų Pasveikinimas 
Tyliąją Nakti ir Rami Naktis
Sveikas Jėzau Mažiausis ir Gul šiandiena 
Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Nakti 
Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą Giesmę 
Mes Užtrauksim
Gul šiandiena ir Atsiskubino Betlėjun 
Linksma Diena ir Gul šiandiena 
Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis

vaizdelis paremtas 
miestelio gydytojo 
ir jo darbų. Jean

Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-lia-lia 
Beržų Polka ir Darasyte Polka 
Tai Nebuvo Meilė, tango ir Ar Atsimeni 
Marš, Marš, Kareivėli ir Geležinio Vilko 
maršas
Buk Vyras polka ir Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę 
Septintame Rojuje, angį. vale, ir Jaunystės 
Meilė, tango
Mano Gitara, tango ir Saulėtas Rytas, angį, 
valcas 
Kanklininkas ir Oi Liepa Liepelė 
Kam Vakaras, O Man Vakarėlis 
Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis 
Ttjojo Bernelis Lygiais Laukeliais ir Vaiki
nuką Aš Mylėjau 
Lakštutės Polka ir Dėdiene Polka 
Karo Mužiejaus Vėliavos Nuleidimas, d.
1 ir 2
Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka 
Virbalio Polka ir Polka Del Numylėtos 
Kanapių Polka ir Ona Polka 
Storo Jono Polka ir Veskie Mane šokti 
Polka
Anoj Pusėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo 
Tekėk Dukra Už čigono ir Ar Aš Ne Jauna 
Manei Sakė Motinėlė ir Aš Pievelėj Buvau 
Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda 
Man širdi
Erei Polka ir Našlys Polka

Because riiusic is a universal language the 
Viotor Dog is the most famous trade- 
mark in the world. For more than 40 
years lt has been known everywhere 
as the sign of good recorded mūšio.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ ,NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS' SAVO DRAUGAMS

IR KOSTUMERIAMS

Smagi komedija su Tyra ne 
Power, Linda Darnėll, Warr<n 
William ir visu geru s.jsta u. 
Veikalo tur’nį sudaro vyras, 
žmona ir sekretore. Vaidinimo 
tempas gyvas, situacijos juo
kingos, bet ne perdėtos. Turė
sit smagią valandą laiko mat y 
darni “Day-time Wife”. Rodo
ma vidurmiestyje.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą. Nedė 
liomis iki 4 vai. vakare.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų. Linkime 
Visiems Kostumeriams ir Draugams.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS .

Now that everyone tvants to kear both records and radio you should know just what the name RCA' VTCTftOLA means

čia nepamainomas. Jis toks 
simpatingas, nuoširdus, pilnas 
žmoniškumo, toks realus. Sąs
tatas nesigiria garsioms žvaigž
dėms, bet visi atsako savo vie
toms ir taip sudaro gerą an
samblį. Matykit Dr. Christian, 
susipažinkit su juo. Jis turi 
gražias filosofijas. -

Taipgi, jeigu dar nematėt, 
tai matykit sekamus kurinius:

Smagi, pilna idiotiškų situa
cijų komedija. Su Ginger Ro- 
gers, Walter Connally. Vaiz
duoja didžiumoje tuštumą per 
daug turtingų žmonių.

“Ninotchka**

• McHenry apskričio teismo 
džiurė, Woodstacke, nuteisė 15 
metų berniuką Charles Allen 
Dain kalėti <28 metus laiko. 
Dain 1936 metais pabėgo iš St. 
Charles pataisos namų. Jį pri
glaudė ūkininkas Lester Groth, 
gyvenantis McHenry apskr.’tyj. 
Kelioms dienoms praėjus Dain 
geradarį Grothą sakudžiai su
mušė ir nužudė.

Gramafono adatos specialiai 2 pakeliai už 
5c. Victor Chromium Adatos 6 už 25c. Vic
tor Plieninės Adatos 10c pakelis. Nešioja
mos Viktrolos po $9.50. Nešiojamos Radios 
ir Viktrola po $19.50. Maž. Radios po $5.95.

1534 36 South 49th Avė
Phone Cicero 1742

Su Mickey Rooney ir Judy 
Garland, ir visa armija jauna
čių vaidintojų, šis kūrinys pil 
nas visko, juokų, inuzkos, 
širdgėlos ir visa kas tik gy\e 
nime atsitinka.

Visoms šios kolumnoš skai
tytojoms širdingiausiai linkiu 
linksmų Kalėdų ir kimingų 
Naujų Metų. —Adelė.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

Triukšmingas spektaklis, vai
zduojąs Amerikos vakarinių 
valstijų praeities įvykius. Vai
dina Marlene Dietrich, \ James 
Stewart, Mischa Aner ir kiti 
pažįstami vaidintojai. Kūrinys 
turi daug primityviai triukš
mingo veikimo, muštynių, peš
tynių ir šaudymosi. Kas myli 
okio turinio kurinius, tai bū
tinai 
Again

Bulovą laikrodėliai, Auksinės Parker ii 
Waterman plunksnos, Rašomos Mašinėlės— 
Royal, Corona, Underwood, Toastmasters, 
Mixmasters, Elektrinės Britvos lengvais 

išmokėjimais.

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
PO 49£

(Siunčiame ir į kitus miestus. Perkant 6 už 
prisiuntimą nieko neskaitome.)

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ LINKIU VI 
SIEMS SAVO KOSTUMERIAMS, RĖMĖJAMS 

IR DRAUGAMS

Linkime Draugams, Pažįstamiems ir Visiem 
Tautiečiams Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

Naujų Metų

VICTOR ir ONA NAVICKAI

Gražus 
ant mažo 
gyvenimo
Hersholt, Dr. Christian rolėje

5 & 10 TAVERN
P. PALLULIS, Sav.

J. ir D. URBONAI
ARISTO TAVERN Sav.

Istoriją Darąs žemos Kainos 
AUTOM AT. RCA VICTROLAS MOD. U-40 
švelnios veiklos automatiniai keičiąs re
kordus . . . Pagerintas Viscalold Damped 
Pick-Up užtikrina grynesj toną... Žvil
gąs tonas žemam ar aukštam volume. 
Turi Push-Button tuninimą. Įdirbta an
tenai kilpą ir televizijai $QQ.OO 
piagą. NValnut ar mahogany*P*J^J,lWV 
veneruotas kabnetas

VICTOR Rekordinis Grojikas
Griežia Rekordais Jusi] Radiju 

Modelis R-100. Naujas srovini* re
kordais grojiklis. galima prijungti 
prie bet kokio moderno ĄC, radijo 
su menkom ir gal visai ba išlaidų. 
Griežia setui prilygstamu tonu. Tai 
pulki dovana, nes atidengia visai 
naują pasauli Victor CĮ" 
Recordinčs muzikos 
mėgčjams.

1750 S. Union Avė. Tel. Canal 0630
CHICAGO, ILL.

StIlllllllllllllllllllialDIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIMI. '

Laike švenčių nelabai norisi 
matyti ką nors perdaug rimto 
bei dramatiško. Tad paminėsiu 
čia net keletą lengvo turinio 
kino kurinių, kurie, turint kiek 
liuoslaikio, verti matyti.

“Day Time Wife”

The Victor name was apnliedto pho'no- When RCA became associated with the 
graphs as "VICTROLA. Millions were Victor Talking Machine Company radio 
bought. Yet today’s RCA Victrolas and principles improved records and repro- 
Victor Higher Fidelity Ileoords, far Bur- duotion. As a symboi of this advance, 
pass the best previous aobievements. • Victrola became RCA VICTROLA.

VISI MODELIAI, DIDELIS PASIRINKIMAS IŠ
Buick, Pontiac, Dodge, Plymouth, Chevrolet, Chrysler, 

Ford, Packard, Studebaker, Oldsmobile, Nash -
Ateikite ir. pamatykite, arba, jei norite pašaukite mus. Mes atvyksime su karu ir 

Pavažinėsime.

Supero Table Modelis
RCA VICTOROLO 

MODELIS U-10

Daug didelių Corsole 
savybių I Naujas ’isca- 
lold Damped Pick-Up . . . 
Bass-and-Treble Tono
Kontrolė . . . Pats pra

dedąs motoras .. . Radi
jo su PusK-Bdtton tu- 
ninlmo ir A jg QC 
televizijos fcli"
Plug-in. • -V*

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime Visiems 
Kostumeriams ir Draugams

JOHN IR ONA PETRAUSKAI

RCA Victrolas Junior-žaislinis Elektrinis Fonografas
Puiki Reprodukcija iš valkų 

Victor ir Bluebird Recordų
Tlk $3.75

Vaikai juos mčgsta, nes jie griežia 
jų rekordus, kada tik panori. Tčvai 
mčgsta, nes sutaupo didįjį RCA 
Victrolą. Akustinis garsakalbis i- 'M 
dirbtas 1 toninę ranką. AC tiktai.

“Šių metų šauniausias muzikalia daiktas'* 
AUTOMAT. RCA VICTROLAS MOD. U-4G 
DeLuxe švelnios veiklos automatinis re
kordus kečląs . . . Maxlmumo tono grynu
mas žemam ar aukštam volume . .. Pro- 
tecto-Tone Seal. Pagerintas Vlscaloid 
Damped Pick-Up . . . Turi 12 tūbų, plūs 
magišką aki, elektrinis tuninlmas O sto
tims, Įdirbta magišką antenai kilpą, tele
vizijai piagą. Walnut OO
ar • mahogany venyras.

3934 S. Rockwell St. Tel. Lafayette 5277 į

Chicago, III. H

Šiandien gali pasirinkti RCA VICTROLA, pa
darytą, kadį duotų nębfangią, bet pilniausią 
^muziką kai panori. Tik RCA Victor sutelkia 
40 metų rejtordavlmo ir rekordų gamybos pa- 
tyrimo naudą. RCA veikiu kiekvienoj radijo 
dirvoj, todėl RCA Victor dirba aukščiausias 
radijo ypatybes i kiekvieną RCA Victrolą. Pa
tikrink skirtumą. Palygink RCA Victrolą su 
paprastu tpnografu-radiju. Ateikit informacijų. 
Geresniam radijo perstatymui—RCA Victor Ra

dio Tūbos duoda geriausias pasėkas, vartok 
■i Victor

3040 S. Halsted Street
BRIDGE PORTE

CALUMET CITY, ILL. 
MARY PRAKAITIS užlaiko
VICTORIA STUDIO

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS 
KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS LINKI

Darau visokius paveikslus vestuvėms, pirmos komunijos ir
Graduatlon. Iš senų perdirbu naujus. Pirmos rųšies Įrengimai.

Prašau kreiptis MARY PRAKAITIS.
213—1551 h St CALUMET CITY. Tel. Hammond 4025

Each
shovvn here offers you thrilling new performance 

at amazingly low prices



šeštadien., gruodžio 23, 1939

Nauji patogumai... plūs vien
intelė šaldymo sistema, kuri 
yrą TYLI — neturi JUPOMU

DAMŲ

AR skiriant sau pirmąjį šaldytu
vą. ar mainant senąjį, pamąty- 

kit Servel Ęlęctrolux. Atsiminkite, 
kad mažytė gąso liepsnelė atlieka 
visą darbą, kas reiškia, kad jus gau
nate:

• NUOLATINĘ TYLĄ
• BE JŪDOMŲ DALIŲ NUSIDĖ

VĖTI
• VISADA ŽEMOS IŠLAIKYMO 

IŠLAIDOS *
• ILGESNI TARNYBOS METAI
• SANTAUPOS, KURIOS JĮ 

APMOKA

NĄUJIENOg, Cįlcggo, fll
J. •5"

S,

j Lietuvių Raudonos Rožės Klubas
Sveikina Visus ir Savo

Kalėdinio Šokio

JACK ąusšEtt ■ ’ 
Orkestro Vedėjas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

SU A WTS TA V Eli N
jps. SHĄMET, Sav.

Fine Beers, Imported Wiųes and Liąuors
Hali For Kent For Ali Occasions

1500 So. 49th Avė. Tel. Cicero 3760
CICERO, ILL.

h

P. ęoftrad, 420 63 S>. ’
Fotografas P, Conrad jau 

per dųugęlį metų tarųąųja lie-
Tųkętųu^iąį šeimynų 

ir pąViemų ųslnenų yrą misifp- 
tpgrąfąvę P Low*ąd studijoj, 

j ' *

Jo folografįijų studija yrą 
įrengta moderniškai ir pavęikš- 
Itis (fotografijas) padaro He
rai artistiškai.

l^abjai gerai daro tėvai, jei 
savo, vaikus fotografuoja kąs- 

[,mėt. Tie Vaįk^i bus dėkiųgi sa
vo tėvams, kuomet (ūrės savo 
vaikyste8 fotografijas. Juk ku- 
ilikystčs, jaunystes atsiminimai 
kiekvienam y^ų maloniausi. O 

į kuomet dar turi ir savo jaunu 
etikių fotografijas, tai c^ar ma- 

, .oniaų yra.
• Pas fotografų Conrad galite 
> Į nusifotdgrdfooti bilę, kada. Jis 
'jums maloniai patarnaus ir 

darbų atliks tikrai gerai.
Fotografo 1\ Conrad skelbi- 

|ma.s telpa, kasdien “Naujieųo- 
įlse”.’—Z.
a'i > ‘ -
i I i • ~. -i. ♦ . ..

J • Prie Ogden ir 
Į avenue baw 
pinigai^ $ a$e 
bėmis restoranu
savininko David Langner ir jo 
žmoW

Linksmų Kalėdų 
Visiems Geriems

KąWų ir Nauju Metų 
belaukiant

Harlern 
$1,600 

ąngeny-

1

CLASSIFIED ADS

r

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

ANDRIJAUSKAS TAVERN
Charles Andrijauskas Walter Andrijauskas

FOX HEAD BEER ON DRAFT 
Puikus Vynai ir Degtinė

1410 So. 49th Avė. Cicero, III

ĄLESĄUSKAS 
and SON

6343 S. WESTERN AVĖ.

w Linksmų Kalėdų ir Laimingų $ 
$ Naujų Metų Linki Visiems-

Kostumeriams ir Draugams W 

j Walter Naraįas | 
S SIUVĖJAS

809 W. 19th St. 1
a . —■ .... *... *.,l' ...........................-n "

J Linksmų Kalėdų ir Laimingų § i Naujų Metų ‘ g

' LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
■ VISIEMS LINKI

: CICERO AVĘ. ( A1E
f Ųef iausios Rūšies likeriai, užkandžiai ir sandvičiai
{ JOHN KAVAINAUSKAS, Sav.

E 1400 So, Cicero Avė. Tel. Cicęro 79
r ■ . • . CIC;ERO iLL ■ • • -•

' H - L I

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAU-
JŲ METŲ VISIEMS LINKI

ii

Lidęrty r ailors

AL T. BRAZIS, Prop.

Tel. Cicero 5533
CICERO, ILL.

! Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
’ Naujų Metų *

s Harvey Wine and «
| Liąuor Store š

N. Kampas įj

»154th and Broadway|
DYKAI PRISTATYMAS

S Visi Tel. Harvey 403

Harvey BottŲng Co, . r ♦ *
S. PIOTROWSKI, Sav.

Distributoriai Tavern Pale, King 
Cole ir t. tį.

306 E. 157thSt
Tel. harvey Ž03-W

• —-■ — . 4 ' .X..... —■■■„

mingų Naujų Mehf Visiems* 
Koštame riams ir Draugams

Chas. ir Helen
MIKUTCKIAI
671 W. 18th St.

CHICAGO, ILL.
TeL Ganai 9753

avern

CLEANERS, DYERS AND FURRIERS
. * * « • L, *• -.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

Į RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIMAIS - ‘
BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine.

“THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCS 19M
1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Grdddžld’’ 22 dienų, 1:50 Vą- 
Ighdąry^o, 193.9 rii., sulaukęs 
66 ’! 'rtietų amžiaus, gimė'š ' ‘ yla-

l ftifėšte, •’ Liėttiyoįė. Amėri- 
iŠgVyeįio 4'0.

>allko 'dideliame ’fiuliudTmėr.
k'of(p

"inoterį Marijoną, 2 dukteris 
Adelęr Pfeiffer. Valeriją Koe- 
nig' ir 3 ariukus Harold, Rus- 
sell, Junę* Pfeiffer, seserį 
Clara ir Šypg^rį Aritaną Kaza- 

( kęvičių, gilinės ir pažįsta
mus,. ■''* įS*

Kulias pą&arvotas randasi 
Butkaus kopryČioj, 710 VZest 
18th Street.

Laiddtuvės įvyks antradie
nį, gruodžio 26 d.; 8:30 vai. 
ryto iš; Koplyčios, j Apveizdos 
Dievo panftgjbsf Bažnyčią, km 
rioja .-atsibuKį ^edųlingOK 
maldos už velionio sielą, o iš 
tėti btįs iltil y dėtas 1 §v.' Kazi
miero kapines.

Viši A. A’,'Adolpho Butkaus 
■ giltinės, draugai ir-pažystami 

esat nūoŠirdžįai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarrtavifną1 ir. 
atsisveikininiią'-'

■ Nuliūdę liekame,.
Moteris, Dukterys, Anū
kai, Sesuo, šyogeriš ir 
Giminės^':''.

<' Tel. CANalc 3161.

. CICERO.— Kalėdos tai puoš
niausias laikotarpis. Nuo di
džiausios iki mažiausios biznio 
Vietos pasipuošę, užsivertę pre* 
kėmi^. O žmonių paprotis eiti 
grūstis kur tik dęugiauš ta vo
ro ir pąčįos publikos. Tie dideli 
sUsigrudimai tankiai yra žalin
gi, bet to niękas nepaiso ir taip 
eina ir ęis. Ar nebūtų daug 
sveikinus ir partmkiaus naudo-

»| « A • • . • • • ■ • k ♦ t ». • • • ' • • ’ 1

tis vietos kiautuvėm’s ir jų 
prekėmis? Nuo maž’ausio iki 
didžiausio daikto galima rasti 
pas savo tautiečius.

Štai jų eilė, pradedant ąukso- 
riuni M. Urpaičiu, A. Pocium 
ir J. Kisknnu. Pas juos galima 
gauti k,as ko tik npri ir už že
mę kainų. Rūtų krautuvė p. 
Rimdžienės su sunais privežė 
galybes prekių. T. Brazis, J. 
Hermanas, p. Kulpinskas, Sur
vila, P. Norinčius su Bartkum 
visi siuva naujus ir taiso senus. 
Vaistininkai J. Keser, Vaišvilie
nė su dukra ne vien vaistus 
parduoda, bet ir šiaip įvairių 
papuošalų Kalėdoms užlaiko.

Visko pilna
Na, ar galima apleisti Liberty 

Drug Store? Čia yra pašto sky
rius ir įvairių įvaiyiąusių pre
kių, ir čię rasim savo tautietį 
p. L. Apalį. Jisai mandagiai 
.visiems pa tarnauja. -

Na, maisto krautuvėse visko 
pilną pas Bociunų, Vasiliauskų,

■ Putrimų, Grigų, Stonį, Kazlaus- 
į kų, Waręn & Roęk, Kavaliaus- 
i kų, V. Vaičiulį ir kitus. Ir argi
i rasis nors vienas, kuris apsieis, 
j sausai per Kalėdas ir Naujus
• Metus.? Visokių trunku galima 
Į gauti,, ir nei kięj< nebrangiau 
I kaip “Down Town”. Dėl dides- 
i nių parengimų visi kreipiasi

pas C. M, Paųgų. Jų trokhi va- 
i .žinoję dienų ir naktį, šaukite 
I;Cicero 5306. Įsigerti ir namo 
; parsinešti visko rąsit,e pas Da

mauskų, Jankauskų, Juknį, Bra-
• ^į, Sųujį, Mikulį, B—II tavern,
■ Andrijauskų, Bųlcaitį, Matų, 

Gūdžių, Miliaųękų, Tamoluna, 
Shametų, Wastakų, Zigmontų,

; SITUATION VVANTED
; JĮ^ško Pybo__________

IEŠKAU DARHp TAVERN; ga
lių apvalyti ir už baro padirbėti. 
GąliU ir ant ūkės dirbti. Esu teisin
gas, negirtuoklis; netingines. ‘ Dėl 
užmokesčio sutiksime. Box 111,5, 
1739 So/'Halsted St.

-------eAk'fNiRS

JAUNAS VAIKINAS paieško dar
bo už bartenderį, ne Chicągoje. 
Pilnai patyręs. Rašykite Box 1112, 
1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE
' 'r Darbininkių Reikia______

MERGINA 25 IKI" '45 BENDRAM 
namų ruošos darbui, gyventi su 
Šeima iš keturių, gera alga. Box 
1114, 1739. So. Halsted St.

REIKALINGA VEITERKA res- 
taurantui. 666 West 14th Street.

.•<»U s . • • . • *

HELP; WANTED—MALĖ 
_______ parbininkų Reikią J

REIKALINGAS DRĄIVERIS iš
vežioti duoną. Kad nebūtų girtuo
klis. Kreiptis: 2306 West 2,4th St.

į hį/r įį/1 (į ^įgramu “f 
ĮuVEIK$ VisąsVą^auIio 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietanąs 

:y tfągi’abąins .
3316 So. Halsted Street

f Tel. YARDS 7308
....■ I

minėti vietos biznieriai parda
vinėja gerų ir teisingų “štofę”.

Baigdaiuas dar kartų noriu 
[paraginti ciceriečius remti sa- 
y.o bįzųięriųs, ir visiems linkiu 
Kųlėdų šyenteę linksmai ir ląi- 
mipgęiį praleisti,. Lai Santa 
Claus visiems bųna dųosnus.

D.

“i tT. . • vėms, Papuoši-
’ GĖLININKAS n,ams
* 4180 Archer Avenuč

Phonė LAFAYETTE 5800

<lt4 metų berniukas, Louis 
Vitullo, 3544 Wilcox Street, va
žiavę, įsikabinęs į prekinį trau
kinį. Prie Madison ir Rockwell 
nuo va^ę.nę nukrikę po trauki
nio ratais ir prarado rankų.

V O

MARIJONA BACEVIČIENE
PO TĖVAIS SięALANDĖIVNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasaulių Gruodžio 22 dienių, 2:30, valandą 
popiet’ 1939 m.., sųlkukęs’47 pietų amžiaus, gimęs šakių apskr., 
Lekėčių parapM Lekėčių kaime. ' ' 

i . * •

Paliko dideliame nuliudime vyrą Joną, 3 dukteris, Oną* 
Marijoną ir Eleonorą, sūnų Joųą, sėsėrį Nataliją, švogerj Jurgi 
Skriskus, ir dėdę Joną Mačiulį, 2 pusbrolius: Lionei ir Antaną 
Mači&Iiš, 2 puššesereš Juzefą MaksVytiėnę ir jos šeimą, Agotą 
Lahatiskieri^ pusbfolĮ'Juozapą DdVidkifis Ir jo šeimą* ir kitas gi
mines ijr pažjstąųiiis, Lietuvoje—sesėrį, Agotą Jųcaitienę ir brolį 

f Vincentą škalandžiunas ir jų šeimynas.
Kūnas pašarvotas 252 West 47tn St., Telefonas Boulevard 

3846/ -‘-V ' '• ' ' ■ ■■ •' ' • - . ......... .
Laidot vės įvyks Antradiepį, Gruodžio 26 d., 8:00 vai. ryto 

iš namų į Švento Kryžiaus parap. ibkžnyčią, kurioje atsibuš 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, 'o iš ten Būš Nulydėta į 
ŠV. Kazimierą kapines. ; ‘

Visi ą. ą<; Marijonos Bacevičienės giminės, draugai ir pažįs- I 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti' IkidotUyęse ir sutėkt 
jai paskutinį patarnavimą ir' atsisveikinimą. Nuliūdę ' liekame,

VYRAS, DUKTERYS, -§Į$NŲS IR KITOS GIMINĖS 
Laid. Ditėktorįus J, F. ^udeikis, Tel. YARDS 1741.

REIKALINGAS VY&AS ar md- " 
;eriS į balau ir prietaisų biznį eiti, 
iereiįia pinigų, nė rendos mokėti, • 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni- < 
ture, 6343 So. Westem Avenue.

FURNISHĖD ROOMS — 1O BENT x

rėndon ' kambarys ’' pigiai į 
prie dviejų senų žmonių. 3438 So. < 
Emerald.

FOR RENI—1N GENERAL 
......Renddai—Bendra!......

RENDAI tinkama vieta dėl Beauty 
Parlor ir 3 kambariai užpakaly gu- 
porčium. Priešais Brightoų Paęk . 
teatro. 4216 Archer Avė.

RENDAI gydytojui ar dcntistui 
ofisai. Tinkama vieta, renda ne
brangi. 4216 Archer Avė. t

RENDON švarus, šviesus, 6 kam 
barių flatas, antros lubos.

3409 So. lx)we Avė.

RENDAI 4 ir 5 kambariai ant : 
antrų lubų, šviesus, naujai deko- ' 
ruoti, pečium šildomi. 1049 W. 59t;h . 
Street. Tel. Normai 8213.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIU- 
BO priešmetinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 24 d., Hotlywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. po 
pietų. Bus valdybos rinkimas 194Q 
m., ir kiti svarbus reikalai aptarti.

J. Keturakis, Rašt.

8 13 Trafiko Mirtys 
12-tam Warde

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

F^ŠiDUdflABARGllN
ųuette Parke apylinkėj: 4 flatas, 
mūrinis, kampas, $13,000; 2 flatas, 
mūrinis, kampas, mūriniai garažiai, 
$8,000; 6 flatas, naujas mūrinis na
mas, $12,000. Taipgi ir mainom na
mus. Teisingas patarnavimas. Chak. 
Urnick (Kazys Urnikas), 2500 W. 
63rd St. Prospect 6025.

Mūro Kelly Keep Chicago 
Safe Committee paskelbė, kad 
šiemet per 11 mėnesių, 12 war- 
de buvo 8% trafiko mirtis. Per
nai tame warde žuvo 28% žmo
nės.

Trumpmenas sudaro mirtys 
ištikusios ant ribų kelių war- 
dų. 32 wardai iš 50 wardų pa
rodė sumažėjimų trafiko mir
čių, nors gruodžio mėn. būna 
daugiausia trafiko nelaimių.

13 AKRŲ piknikams daržo — 
kampas prie 2 išpiltų vieškelių — 
tuoj už Chicagos. Tavernas su fik- 
čeriais, šokių salė, garažas, namas 
— lengvų gėrimų krautuvė — ii4 5 
kambarių plytinis bungalow. Nuo
savybė forkiauzuota. Galima nu
pirkti už mažiau negu 10% pirmes
nės kainos. Tiktai $5,000 pinigais 
įmokėti. Mr. Talman, ypatingas 
agentas, 4076 W. 26th St., Tel. 
Rockwell 1967.

FARMS FOR SALE 
ŪkiaiPardavimui

PARDAVIMUI PIENO, VIŠTŲ ar 
bulvių ūkis, 172 akrai, 5 kambarių 
namas, maža barnė, $20.00 akras.

HAMILTON BROS., 
Rhinelander, Wis.

ŽUVYS IR ŽMONĖS 
' L ♦

Jurose — tiek daug žuvies!— 
kad, jeigu bombos ir palies, 
tai ne vienam admiralitetui 
dėl jų sielotis nereikėtų...

II.
Pasaulis knibžda žmonėmis, 
bet, kai suskirsto rųšimis, 
kiekvienų — pagal uniformų— 
kad necikvoti visų normų, 
daugybės reikia atsargumų,

Arėjas Vitkauskas

Pasilinksminimo
Vakaras

Šv. Marijos Parapijos Komi
tetas rengia pasilinksminimo 
vakarę gruodžio 25, 1939. Ka
lėdų ir kas švcntadieųio vaka
rę iki pat Užgavėnių, parapijos 
svetainėj, 3501 S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Parapijos klebonas S. Linkus 
ir Komitetas, sveikina ir kvie
čia visus parapijos narius ir 
draugus atsilankyti.

Kam Vargti Virtu 
ve j, — Kreipkitės 
Pas Grinienę

Ji , Viskę Paruoš Kučioms.
Jeigu esat užverstos darbu 

ir “nespėjai apsisukti”, tai 
kreipkitės pas p. M. Grinienę. 
Ji visoms šeimininkėms mielai 
ęūtikš pagelbėti Kūčias prireh- 
M ;

Ji pagamins visiems “šliži- 
kų”, kisieliaus, parūpins sil
kes, grybus ir visus kitus Ku- 
įių skanumynus. O Kalėdoms 
turės ir skanių dešrų, visokiau
sių lietuviškų saldainių iš Lie
tuvos importuotos mėsos—vie
nu žodžiu, visko, 
nirikei reikalinga 
Kalėdoms parengti.

Kreipkitės į p.
New Life Delicalessen krautu
vę, adresu 3331 South Halsted 
Street. Kainos žemos, o mais
tas kuo-geriausias. (Sp.)

kas šeimi- 
gerų stulą

Grinienės

TIKIMAS M. SH1ELDS FARMA
12 akrų miško, kitu 

dirbama, visa aptverta, 7 kambarių 
namas, kieto medžio grindys, mau
dyklė, karštas ir šaltas vanduo, fu?- 
naso šiluma, konkryto pamatas, di
delė barnė, silas, 4 kambarių na
mas rendai, 2 šuliniai, vėjo malū
nas, gąsdino pumpa. Randasi prie 
iligUway 66 už Coiiway, Mo. mie
sto. Apie 40 mylių nuo Ozarks eže
ro. Liberalus terminai. Kaina $5,000.

REŠORT SERVICE

FLORIDOS REZORTAI.
Rašykite.k — suteiksim informaci

jas. Stanley Jonaitis, Star Road,, 
Bunnell, Florida. Chicągoje telefd- ’ 
nas Rbckwėll 3405 Mr. Mann.

22O4 akiAį

~ PLUA1B1NG & HEATING ’’ 
įrengimai ir Apšildymas

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS" 

sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
viskas užtikrinta 
IKI 50% SUTAUPYSI

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

ir

rrvrVV HOLE ŠALĘ' Flik^TUKE < 
Rakandai ir įtaisai pardavimai

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy* 
kite dėl daugiau iriformaėijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

Fl)RNIT(JRE-FIXT<JRE fqr sale 
Rakandai ir Įtalaai Pardavimui '

HENRY M. GOODMAN 
the original “Cash & ‘ Carry” 
FURNITURE DISTRIBUTOR 

sėlis for Cash only!
Exclusively New Furniture 

This is the brily p.lacę in Chicago 
vvhere you can come and inspect 
fine furniture vvithout obligation 
to buy.

YQUR INSPECTION INVITED 
Ali price plainly marked. 
PAY CASH AND SAVE

We arrange Delivery
HENRY M. GOODMAN

525 West 76th Street
3 blodk east of Halsted St. 

Daily 9-6, Thurs. & Sat. tįll 10, 
Sunday till 3.

o t f'

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
šiai, beveik nauji. Teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Witt, 2066 
N. California Avė., Tel. Armitage 
1683.

Pirkite tose krautuvėse, k u 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

s

-



Maino

VISIEMS

MASTER WINDQW SHADE CO
•T. VONDRAK

LANGAM UŽDANGALUS PADAROM ANT UŽSAKYMO

1803 West 47th Street

įminąs
OR

METŲ

Gruodžio 24
MATHURBAITIS

Išradimo Radio

1316 S. Cicero Avė

PIRMASGarsinkitės “N-nose
ANTRAS

TRECIAS jūsų

GREEN MILLBREAD MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM

savo

Jusu Ona

$129.50
Priimsime jūsų seną radio j mainus

F. & M. DANOUSKI
Tel. Cicero 5571

CICERO, ILL

ASSOCIATION
ir inkorporuota einant Illinojaus

tame teatre bus gali

Kalėdoms Dovana dėlTai yra geriausia
šeimynosvisos

AMŽIUS

Cicero, m
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE apie va

dėtus Pinigus. Duodam Pasko 
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Fonografas. Galite 
bile kokį rekordą.

$81,808 Kalėdoms 
Iš Užsid. Bankų

Kalėdų Eglaitės 
Šokių Ir Pasilinks 
minimo Vakaras

$4,000,000.00
$275,000.00

išimtinai 
parinktus 
filmus iš

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

Mirė Laidotuvių 
Direktorius 
Adolfas Butkus

Kalėdiniai Radio 
Programai

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI
MINGŲ^ NA 

VISIEMŠ^LINKI

CICERO, ILL

direktorių, 
Jisai sirgo

Amplifier. Padaryti 
pačių balsui.

Sveikiname Vi 
su Šventoms Kalėdoms 

mi Jums Laimingai i 
Kaip Švente

Budriko Krautuvė šituos pro
gramos leidžia jau vienuolikti 
metai vien tik lietuvių jėgo
mis, be svetimų garsinimų pa
galbos. Pirkėjai, kurie perka 
sau reikalingus daiktus iš Bu
driko krautuvės, prisideda prie 
šių, žymių programų leidimo.

Budrikas linki Linksmu Ka
lėdų švenčių visiems.

— Radio Mylėtojas.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Budriko Radio Valan
da Ir Oro Teatras 

į • .

Budriko radio valanda ir Ma
kalų oro teatras, kaip ir visa
dos, bus leidžiama nedėlios va
kare, nuo 5:30 iki 6:30 vai., iš 
galingos High Fidelity WCFL, 
— 970 kil. radio stoties. Pro- 
gramo dalyviai bus grupė mu
zikų — grupė artistų daininin
kų ir vaidilos. Jie vaidins to- 
liaus Makalų istoriją, orkestrą 
ir dainininkai gražiai išpildys 
naujus, sunkius klasiškus ir 
lietuvių liaudies kurinius, pri
taikintus Kalėdoms.

Saugi vieta tapinimui pinigų. Kiekvieno asmens pinigai 
apdrausti iki $5,000.00 by an agcncy of the U. S. Gov’t

Naujaus

KETURI | VIENA

Vakar rytą Amerikon grįžo 
“žukiukas”, musų jaunas teni
so įampionas, gabus koiltes- 
tantas “Naujienų” ir Chi. Lie
tuvių Draugijos kontestuose ir 
apsukrus, mėgiamas jaunuolis 
veikėjas choruose ir kitose or
ganizacijose.

Iš trumpo pranešimo sužiūri
me, kad jisai apleido Lietuvą 
gruodžio 2 d. Važiavo Italijon 
per Vokietiją, bėt Berlyne tu
rėjo išlaukti tris dienas laiko 
kol gavo vizą. Genovoj, Italijoj, 
įsėdo į Italij 
“Saturnia”, ir štai jau jis Ame
rikoj. Chicagon Žukiukas grįš 
turbūt šiandien, į laiką Kalėdas 
praleisti su savo draugais Ame
rikos lietuvių sostinėj.

Mums bus smagu Juozą vėl 
turėti savo tarpe; A. V.

į , —• ĮVYKS —
GRUODŽIO 23 d., 1939

Del JUOZO LAPINSKO JR„ Rengia Jo Tėvas
ALEX TAVERN, 3111 SO. HALSTED STREET

Kviečiame Visus Draugus ir Pažįstamus Atsilankyti. Bus Užkan 
džiai ir Muzikantai.

O Kino teatrai skelbia, kad 
užvakar specialiuose progra- 
niuose, kuriuos surengė netur
tingiems žmonėms sušelpti, su
rinko užtektinai maisto aprū
pinti 32,000 šeimynų. Įžangą į 
programos buvo ne pinigais, 
bet maistu. '

Svarbiausias—Patys 
namuose galite padaryti 
sau 
jums patinka

LINKSMŲ KALEDŲr
Linkiu Visiems s

Lietuviams 8

gg JONAS IR MARIJONA WA1ZD2UNAI, Sav. j
Įjg 4214 Archer Avė. TeL Lafayette 4247

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

išsiuntinėjo $81,808 čekais 
7,700 depozitorių, kurių pini
gai buvo uždaryti. Melrose 
Park Stale Bankas atmokėjo 
5%, Industriai State Bankas— 
10%, o Lanslng State baitkas

Sekmadienį, gruodžio 24 <L, 
7 vai. vakare, rusų ir ukrainų 
apgyventoje kolonijoje, 1902 
W. Divisibn St., įvyks A. An
drejevo Kalėdų eglaitės šokių 
ir pasilinksminimo vakaras. Bus 
gražiai aprengta eglaitė su gra
žiais blizgučiais ir sniegurėlė- 
mis. Įvairios gražios dovanos 
bus išdalinamos šokių mokyk
lėlės vaikams ir jaunuoliams. 
Šokių programą išpildys paties 
įAndreje'vo šokių mokyklėlės ge
rai sumokinti mokiniai. Apart 
to bus gera orkestrą, prie ku
rios bus galima visiems šokti 
ir žaisti, bufetas' su skaniais 
užkandžiais ir gardžiais gėri
mais. Vakaro ruošimo komisi
ja visus širdingai kviečia atsi
lankyti ir smagiai praleisti lai-

sus Musų Šerininkus, Draugus ir Rėmėju, 
• Naujais 1940 Metais, Linkėda 
Pelningai Sulaukti ir Praleisti 
Taip Visus Metelius!

Sirgo plaučių uždegimu
Vakar rytą po trumpos ligos 

pasimirė vienas seniausių Čhi- 
cagos laidotuvių 
Adolfas Butkus.
plaučių uždegimu apie savaitę 
laiko.

Velionis', buvo apie 60 metų 
amžiaus, Amerikoj išgyveno 
apie 40 metų ir įsteigė Butkus 
and Co., laidotuvių biznį apie 
20 metų atgal. Velionis buvo 
veiklus vietos organizacijose ir 
nekartą dalyvavo Chicagos lie
tuvių viešam gyvenime. Jo 
staigi mirtis, prieš pat Kalėdų 
šventes, yra didelis smūgis šei
mynai ir draugams.

A. Butkus paliko žmoną, Ma
rijoną, dvi 
Pfeiffer ir 
tris a įnikus
gėrį Antaną Kazakevičių iv 
daug kitų giminių.

Velionis gyveno 18-toj apy
linkėj, 710 W. 18th St. Ten jo 
kūnas yra pašarvotas. Laidotu
vės įvyks antradienį, gruodžio 
26 d. ,

NĖRA 
MEDIKALES 
Ekzaminacijos ■

Atdara vyrams, moterims 
ir vaikams

Amžiaus 1 iki 75
Kainuoja CAp į 

vos vvv mėnesį 
pagal amžiaus.

Šaltimiero
Programai Kalėdoms
:■ (Visi programai transliuoja
mi iš stoties W.H.I.P., 1480 kc., 
lygiai 10 vai. ryto):

šiandien: “Dainuojančios Se
sutės”, “Pipirų Duetas” ir Kai
miečių Kapelija.

Rytoj: Charles Dickenso kalė
dinis veikalas, “šykštuolis Skru- 
džas” — vaidins P. šaltimieras, 
Elena Pečiukai tč, F. Balsiu te, 
K. Kriščiūnaitė, J. Rukštala, A. 
Brazis, A. Kaminskas, B. Bruk- 
nis.

Pirmadienį: ,Kalčdjn.ų dainų 
Vainikas ir įvairenybes.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondfak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

New Yorkas jau seniai turi 
net kelis kino teatrus, kurie ro
do išimtinai žinias. Chięagoj 
pirmas toks teatras atsidarys 
šiandien.

Tai bus naujas “Telenews 
Theatre”, prie State gatvės, 
tarp Lake ir Randolph, šalę 
Chicagos Teatro.

šis teatras rodys 
filmų kronikas, ir 
vėliausius trumpus 
kelionių, pasaulio įvairenybių 
ir sporto bei madų pasauko. 
Įdomiausia dalis, žinoma, bus 
žinios
ma pamatyti visas vėliausias ži
nias filmuose viename ekrane 
nes kronikos bus paimtos iš vi- 
sų bendrovių. Taigi nereikė- 
bėgioti į viciną teatrą pamatyt 
Fox žinias, į kitą “Metrotone’ 
žinias, į trečią — “Paramauht”

Įžanga teatrams bus 25 cen
tai, o seansai užtruks 
landą laiko. (Sp.)

Praktiška, žema kaina, lengvus 
išmokėjimai. Nėra klausinėjimų, 
kolektos. Nėra ir didelių bertai- 
ninių ar metinių premijų. Dėl 
smulkesnių žinių, aplikacijos blan
ko, arba pavyzdinio kantrakto 
pasiųskite šį kuponą.

Nėra Išlaidų Nė 
Prievolių

JBearborn
Narys amber of Commerce f

Laidotuvių Apdraudos įstatymais

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

JOE’S TAVERN
JOE SHAULIS ? JOE MIKULIS

' j MONARCH BEER 
Puiklįs Vynai ir Degtinė

4845 W. JL4th St

Watchmaker and Jewelry

Diamontai Geriausia Dovana

U11 I I Už mažą depozitą jūsų do- .
U U I I ^3Wra'aną Pataikysime iki Kalė- 

dų, arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEtVELRY STORE 

4219 ARCHER ĄVENUE — PRIE SACRAMENTO

NEUŽMIRŠTINA KALĖDŲ DOVANA 
nnuiuimDiHiuiiiiiiDiiiiiiiiHiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiitiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiim 

$500.00 APDRAUDA
ŽEMA KAINA KĄ BET KAS GALI MOKĖT

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LIETUVIAMS

dukteris, Adelę 
Valeriją Koenig, 
seserį Klarą, švo-

NAUJIENOS, Chicago, III.
W I-, ii U, I i .fe*, I I"' „ .hi»   1

Juozas Žukas Grįžo
* 1 Amerikon

| John T. Zuris |
g Teisėjas |
------------------------------ ■■--------- ---------------- --------------------------------------------------------------------T- ---------------------------------------

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Linksmų Kalėdų' ir Laimingų Naujų Metų Visiems Lietuviams

DENNIS BACIUS
Siuvėjas, drabužių valytojas, prosina, taiso, dažo. Siutus siuva 

pagal orderį, visas darbas užtikrintas.
810 W. 19 St. Tel. Canal 5672

CHICAGO, ILL.

NAMŲ STATYMO fiSįfaĮ—i' 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųsies naujus namus ant 1
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi hB 
šokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
limo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų K 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In- B 
surance Companijų dėl taisymo apdegu- M 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir ''' ■-
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip- M 
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

FED
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

Šiandien Atidaro
Žinių Kino Teatrą

“Telenews Theatre

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metui m 
Visiems Draugams ir Kostumeriams ĮgĮ

__________________ _____ žeŠtadien., gruodžio 23,19Š9

į LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS LINKI

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
KIBORT AGENCY, INC 
30 N. La Šalie Street 
Chicago, Illinois.
_ ' VARDAS .No. 4 C;

IO ANTRAŠAS
MIESTAS ...

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD • SEELEY 8760



/

P a r t TlVO

VOL XXVI

Antra Dalis
No. 301

NEUŽMUŠK!

Šonja,

L Ė D U
M*.

u —

Sonja

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžin-December 23 d., 1939
____  - - k ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ — - ................— ■- .................. ! . -• '.JL -’-r-. - ... ............................. - -------------- ------- ------------ ------------

ATMENI/ . . . ’ ‘ f
, :v 

kai išeisi į gštvę, tau po kojoih fai :eš 
Rudens lapai auksiniai, geltoni, 
O širdis neramioji ilgesingai minvs 
Tėviškėlės ir kalną ir klonį. į 
Ar meni, Lietuvoj kaip tylu ir r|m 
Tolumoje geltoni berželiai.
Kai pasauly klajoji, taip toli nuoįnamų, 
Gal ir tau kai kada širdį gelia?. J

i O skaidrusis dangus šypsos taip mėlynai, 
Saulė glosto švelniai kaip motutė.!
Ir pro atvirą langą raudoni jurginai 
žvelgia vidun. Norėtum ten būti, j.
Po auksinio rudens, po žvainų jų : taktų 
Visa žemė baltai pasirėdo, J Į 
Ir pro tyliąją rimtį iš erdvių tolipų 
Gaudžia varpas: "Kalėdos! Kąlėdęįs!” 
Ar meni dar tą laiką, kai mažutij buvai, 
Kada laukei Kalėdų Senelio ?
Užu jūrių tėvynė, mylima Lietuvį, 
Ir vaikystėn užtvertas jau kelias.į .

ŽEMAITE
Vienose ganyklose ganėsi gan didelė banda. Ganyk

los buvo plačios ir geros su visokiais patogumais. Buvo 
tenai miško, pievų, krūmų, upeliai sriuveno, paukšteliai 
čiulbėjo, dieną saulutė kaitino, naktį mėnulis švietė. Kar
tais lietaus būrelis nulijo, nuprausė, atgaivino žolę ir žie
dus. Vienu žodžiu, ganyklos buvo prižėlusios ir banda tu-

Ittgdros. J ’ (
ida, “kaipo* kaimo banda, susidėjo iš įvairių 

'^arbTninkų jaučių,1
& jaunų veršukų, didžiausių pulkų avių šu 

ėreliais, kietakakčių avinų, ožkų su ožiukais ir barzduo- 
čių skleistaragių ožių. Marga buvo banda, o dar labiau 
ją margino skerdžiaus meitėlis, sykiu su banda ganomas. 
Gerai jau apšiulentas, atkutęs, riebus, didelis, todėl la
bai drąsus. Banda nelabai jį temėgo. Mat, kitokios gyvu
lio veislės kvapas nekiekvienam tepatiko, šeriai žiaurus 
— negalima nė prisilaižyti; iltys smailios — reik pasb 
saugoti. Gyvuliai bandoj vienas ragu mostels, antras jam 
koja treptels, o menkesni gyvuliai nosis susukę nuo jb 
šalinosi.

Taip stumdomas po bandą 
meitėlis nenuleido nosies, bet 
prie kiekvieno žviegdamas, 
kriuksėdamas lindo, šynėsi.

Prilindęs prie buliaus, siūda
mas jam į papilvę:
•—Kriukt, kriukt! Koks, tu 

lingas! Ragai sieksniniai... 
visą bandą valdyti, niekam 
pasiduoti.

Bulius, klausydamas pagyri
mų, galvą pakėlęs, uodega pa
mosavo. Prilindęs prie karvės: ] 

—Kriukt, kriukt! Kokia tu i 
pieninga, graži ir tavo verše
liai gražus...

Karvei, išgirdus, net seile iš- 
dryko.

Prilindęs prie avino.
• —Kriukt, kriukt! Tavo gar

banos, tai garbanos, puiki ir šil
ta vilna! Nesiduok kerpamas ... 
kąsk, spirk ir badyk.

> Kriuksėjo avinui į ausį. Tas 
susirūpino ir koja į žemę trep
telėjo.

Prilindęs prie ožio:
—Kriukt, kriukt! Brolyti, ko-1 

. kie tavo rageliai, tai rageliai! 
Kad man patektų, visą svietą 
išbadyčiau, o tu, kvaily, dyka
duonio, storpilvio buliaus bi
jai ... Nepasiduok, išsiręžęs, 
tarkštelėk jam į makaulę....

Kriuksėjo ožiui, veją knaisy 
damas. Pakurstytas, ožys įsirę 
žęs ragus pastatė. Meitėlis pa
būgęs nukriuksėjo šalin.

Taip besivalkiodamas po ban
dą, meitėlis, kiekvieną girda
mas, taisėsi sau šalininkus, kad 
jo nęstumdytų, nebadytų.

Visą bandą paglemžę, apžer-

rati oancia, Kaipo kaimo banda, susidėjo is įv 
!gyv&Kų: melžiamu karvių, jungimų*'darbTninkų ja 
didragių butt

ga- 
tau
nc-

gę savo globoje laikė didiejibu- 
iai; visoj ganykloj garsiąi 
gaubdami gyrėsi, ’ jog jie viėiii 
tik žino, kur bandą vesti, tiesius 
takus rodyti ir jie vieni tik mb* 
<a bandą valdyti, vadovauti. Jei 
<ur banda pasisuks truputį į Ša
lį, į krumus ar į mišką prie ge
resnės žolės, tuoj, užėję už a- 
kių, šnypštu šnypšt, dar ragais 
pamojuos; tuoj banda skliĮn- 
džiumis atgal, o avys, tai klU- 
piniu-virstiniu per kita-kitą 
puls, kur buliai rodys. Prie sve
timos bandos arba svetimą gy
vulį prie savos bandos a nė iš
tolo neprileido, kad neištvirkin
tų mažų;-i paklusniųjų gyvulė
lių.

. ■ y i
Taip būrai savo bandoje vieš

patavo, kur norėjo avis su ėre
liais paginė, kur norėjo karva- 
palaikes su veršiukais pasuko; 
kaip jiems patogiau, taip ban
dą vedžiojo. Būdami tvirtesni 
ir eidami pirma, ne tik geresnę 
žolę nuėdė, numynė, silpnes
niems, mažesniems gyvuliams 
savo tik išėdas bepaliko, bet ir 
kitokiais budais mažuosius 
skriaudė: vienam galva mostels, 
antram ragu į šoną bakstels, tai 

’ koja paspirs arba iš ganyklos 
pavarys. Nors banda nelabai te
patenkinta savo globėjjJs-vfldo- 
vais, bet nužemintai jų klausė. 
Turėjo tik vargo buliai su o- 
žiais; tie matydami bulių ne
teisybes, netylėjo, purkštavo, 
spjaudėsi, priešais ragus statė 
ne tik už savo, bet labiau už ki
tų mažųjų gyvulių skriaudas, 
priešinosi buliams, jų darbus ir

Nėra man laimės, nėra man meilęs, 
Nėra man paguodos.
Visad viena aš, varge nelaimėj
Rankos nieks nepaduos. • | .

Kad žinočiau tokį kraštą,
Kur galių,, laimę rast, i
Kur vargelių didžią naštą į. į
Gagėčiau aš numest'*- \

^Keliautų ten dienas naktis
\ / , ** Ištroškusi lai&es šir&is^ .*•

Bet tai tik sapnas, graži svajonė, ( 
Ne dėl manęs jaunos.
Nėra man laimės, nėra man meilės,
Nėra man paguodos...

Sunki dalia našlaitėlei:
\ Kentėt ir nedėjuot.

Kaip palaužtai-nendružėlei 
Pajūryje siūbuot...

Kalėdų jau tyli naktis.
Kažkur viena liūdi širdis..

neteisybes išmetinėjo, akis ba
dė, visoj ganykloj bliovų. Me
kendami po karvapalaikes, po 
veršius, avis, kurstė prieš bu
lius, ragino nesiduoti save už 
nosies vedžioti, iš jų globos iš- 
siliuosuoti, jų jungą nuo savo 
sprando numesti.

Supykę buliai pradės spardy
tis, ragais ožiams mosuoti, o 
tie, priešais išsiręžę, ragus pa-| 
statę, strykt! į aukštą šokinės.

*• • I

Taip vis buliai su ožiais ko
vojo, bet plačiose ganyklose ga
na ėdros bandai užteko. Prie 
meitėlio irgi visi priprato; tas 
mokėjo prie kiekvieno prisilai
žyti, labiau kriuksėjo, lindo prie 
didžiųjų bulių, girdamas juos, 
pataikaudamas tiek prisigerino, 
kad įlindęs į bulių kūtę, po ė- 
džiomis įsikasė sau kinį. O bu
liai tiek su juo apsiprato, nors 
nelabai jiems tepatiko meitėlio 
kvapas, bet leido jam po ąavo 
ėdžiomis į šiltą kinį lįsti. Nors 
meitėlis šiltai gulėjo ir priėdęs 
buvo, bet vis rūpinosi, kad jo 
sprandas, iš prigimimo žemyn 
palinkęs, negalės galvos aukštai 
iškelti, bent sulig buliais norė
tų tarpe bandos pragarsėti.

Netikėtai užėjo blogi metai. 
Vasara karšta, sausa, lietaus nė 
lašo. Išdegė, nudžiūvo, nurau
do ganyklose visa žolė; pagalios 
ir medžių lapai nudžiūvo, upe
liai nuseko, išdžiuvo.

Bandos gyvuliai badu stimpa, 
nebeteko nė ėsti, nė gerti. Ankš
čiau buvo nutukę, o dabar per- 
sikaršę, sulysę, pabraukusiais 
pilvais kliokinėjo po išdegintus, 
plikus dirvonus. Išdygo kur

v

■ > s

■4

štai, ateina ir Kalėdos.
Gaspadoriams tikros bėdos: 
Užmokėk visiems algas, 
Samdyk bernus ir mergas, 

šeimininkė net sukaito 
Ir rankoves atsiraito. 
Jai po kojų nepakliūk, 
O geriau viduj nebūk.

Kepa mėsą ir ragaiši, 
Vaikai laižos susipaišę, 
Laižos katins po stalu. 
Mama sako: "Negražu.

Katine, tu bėk pelioti, 
O Marytė aslą šluoti. 
Vandenį Jonukas neš — 
Visi dirba prieš šventes.

Kas tingėjo prieš Kalėdas, 
Nelankys to Senas Diedas, 
Dovanų tokiam neneš.
Verks jis per visas šventes.” 

Vaikai dirba, trypinėja, 
čia pašluosto, čia palieja... 
Bet darbelis jų gražus, 
Daug lengviau mamytei 

[bus.
Mama sako: "Oi vaikyčiai,^ 
Paišini jus, kaip negryčiai. 
Tai dabar Marytė gaus 
Pirtį iškurent tuojaus.”

•įlliiilįlll l \ ' III

Ne visur bits linksmos Kalė
das šiemet. Daug nelaimingų 
Europos tautų šeimų gyveni
mas liko sugriautas ir jų tur
tas sunaikintas. Tūkstančiai 
šeimų nebesės prie bendro 
stalo Kalėdų pietums. Prisihii- 
hūš Kalėdas, laki mintis grįž
ta atgal į Lietuvą, kur močiu
tė kadaise ftioke:

"NetižmUšk!” još žodžiai su
skamba ausyse. "Negalima jo
kio gyvo daikto užmušti. Apie 
žmogaus užmušimą ir pagal
vot yra mirtina nuodėme. Ką 
Dievas sutvėrė, tas turi gyven
ti,” šitaip sakė močiutė. Taip 
prisako bažnyčia, įstatymai ir 
tūkstančiai močiučių.

Didelė nuodėmė, vaikeli, net 
ir vabalėlį sutrinti.”

"Mamyte, bet kodėl karaliai 
kariauja prieš vieni kitus, jei
gu yra didelė nuodėmė už
mušti žmogų? Ar jie yra kvai
li, kad taip daro?”

"Ne. Jie ginasi, kai juos už
puola.” '

"Ar negalima kitokiom prie
monėm gintis nuo užpuoliko, 
vietoj žmones žudyti?”

"Mat, yaikeli,” kuo užpuola, 
tuo ir ginasi.”

"Bet kodėl jie užpuola ki
tus karalius, mamyte?”

"To aš nežinau. Bot

O pirtis ta prie upelio. 
Tamsu. Nematyt takelio. 
-Pobąs šnibždąs paslapčia, : 
Kad gyveną laurpė čia.

Kas juoduoja ten prie tako? 
Jau širdis Marytei plaka. 
Gal būt, laumė ten sniege. 
Ar jau bėgti, ar dar ne?

Sudejavo, suvaitojo... 
(Net Marytei tirpsta kojos.) 
Ir tas balsas toks graudus: 
Tai ne laumė, bet žmogus.

Eina jau artyn Marytė 
žiuri: sniege senelytė: 
"Oi kaip baisiai sušalau, 
Tur būt, mirti reiks tuo-

• [jau.” 
Bet Marytė mirt neduoda, 
šalin varo šmėklą juodą.
Su sniegu senutę trins, 
Jos

t

koks žolės pluokštas, tuoj tvir
tieji raguočiai, mažuosius nu
stūmę, supuolę nukanda, o ma
žieji veršeliai^ avelės čyst jau 
badmiriavo.

Ganyklų gale stovėjo darži
nės, pašaro prikrautos. Gerais 
metais bandos savininkas šiena
vo kur prižėlusias lomeles ga
nyklose ir į daržines krovė. 
Nors pašaras šienautas ganyklo
se, kame banda ganėsi ir tos pa
čios bandos pakinkyti jaučiai 
suvežė, bet šeimininkas ir paša
rą savinosi. Blogiausiais metais 
peralkusiai bandai daržinėse pa
šaras iš tolo kvepėjo, ir galvi
jai baubdami, bliaudami vis ap
link daržines apgulę, šynėsi, 
kostinėjo, laižėsi, pro sienų ply
šius, pro vartus šapelius pešio
jo. Savininkas, nebegalėdamas 
nuo daržinės bandos beatmušti, 
o pabūgęs, kad badu neišstiptų, 
pasiryžo nors truputį pagelbėti. 
Pradėjo po pluoštą pašaro į 
ėdžias galvijams mėtyti.

Meitėlis, beknisdamas papa- 
maciais, irgi prakniso skylę ir 
iš vidaus pabiro truputis avižų. 
Apžergęs pabirusias avižas, mei
tėlis sukriukė bandai:
A—Kriukt, kriukt! Eikit šen, 

eikit šen! Aš, aš jums parūpi
nau pašaro, aš, aš... čiaukšda- 
mas avižas kriuksėjo.

FcralkUsi banda puolė prie 
pašaro. Galingieji raguočiai, žL 
noma, visų pirma prie f ėdžių 
pripuolė ir, Šlemždami' paŠarą, 
meitėlį gyrė: 

i

—-Štai musų augintinis, gud-
(Tęsinys 2-me puslapyje) "Tai teisybę žmonės šneka.

gyvybę atgaivins.
Atsigavusią senelę
Tuoj į pirtį 'veda, kelia. 
Tenai šilta bus tuojau, 
Seni kaulai atsigaus, 
pirtis

kam 
tu klausi tokių dalykų. Tu dar 
per jaunas, nesuprasi.”

Vaikui ilgai buvo neaišku: 
kodėl vienaip moko, o kitaip 
daro. Jam atrodė, kad karai, 
kareivių ėmimas į kariuome
nę, ‘yra kvailas dalykas... Bet 
ką čia su tais poteriais ir įs
tatymais beprasidėsi, jie tik" 
vaikams ir davatkoms "moky
ti” reikalingi. Diktatoriams vi
si tie "burtai” nereikalingi. 
Diktatoriai net karo nepaskel
bę, "vyriškais žingsniais” mar- 
šuoja užgrobti jiems nepri
klausomas žemes; siekiasi pa
vergti nekaltas tautas. Kitais 
žodžiais tariant: šalin tarptau
tinės sutartys ir žmoniškumo 
sentimentas! Stalinas su Hit? 
leriu padarė talką nekaltus 
žmones skersti!

Tas pats Stalinas, kuris sa
kėsi buvęs darbininkų žmonių 
draugas, užpuolė nekaltus suo
mius kaip užpuola vilkas avį... 
Juk niekas smurtu nevertė so-

hių gerbūvis, bet jatn rūpėjo 
čekų plienas, įvairių mineralų 
šaltiniai* ir pagaliau duona, 
kuris bediktatoriaudamas savo 
valstybę taip nugyvendino, kad 
Vokietija šiandien jau nebe ta 
kas buvo. Rodos, niekam ne
tenka didžiuotis vokiška "kul
tūra”, kaip netenka džiaugtis 
Stalino agresingais žygiais 
prieš Suomiją.

Tačiau nereikia perdaug nė 
nusiminti. Stalinas <su Hitleriu 
besidalindami Europa, už
springs. Per daug didelių žy
gių griebėsi šitie, palyginti, 
maži vyrukai. Pasirodo, kad 
propagandos burbulo išpustos 
Vokietija ir Rusija, kaip ir bu
vusi Lenkija, viduje pusėtinai 
buvo supuvusios. Kur kas ge
riau gyvena mažosios Pabalti
jo valstybės, šiems "tūzams”, 
suprantama, pikta, kad jiems 
mažiau sekasi už pačius ma
žuosius diktatoriukus bei la
biau demokratines valstybes.

Kodėl įvyko toks susikirti-^ 
mas tarp demokratijų ir dik
tatorių. Todėl, kad šias valdo 
viena diktatoriška (monarchi- 
ško pobūdžio sistema) galva, 
o ne demokratiškais principais 
—palys žmonės. Juo labiau 
diktatūrai nesiseks, jeigu ir 
užgrobtų silpnesnes valstybes, 
jas išlaikyti. Viduramžių bar
barizmo dvasia negali sugrįž
ti, nesunaikinus šių dienų ci
vilizacijos. Kol pažanga* eina 
pirmyn, juo mažiau žiaurumui 
yra progos tarpti kultūringų 
valstybių visuomenėj. Tie, ku- 
rie^smurtu puola nekaltas val
stybes, bus viso pasaulio 
smerkti ir pažeminti.

Tačiau Europos žmonės 
bar kenčia. Kalėdos jiems

atsiminimai kadaise buvu- 
šviesesnių Kalėdų.

—Mikas Šileikis.

pa-

da
lius

tik 
šių

Kaip atsirado 
“Uncle Sam” 
vardas?

Jau
Atgaivino 
Tinka jai 
Džiaugiasi

išsikureno, 
kūną seną, 
pirtis karšta, 
ji: “A ta ta,

Pagaliau senoji tarė: 
"Tu turi širdelę gerą. 
Už tai atpildas tau bus, 
Geras darbas nepražus.”

Bet reik tiesą pasakyti: 
Buvo negraži Marytė. 
O be to dar nesveika, 
Nes kuprota ir raiša.

Vos pakėlė ji galvutę, 
Jau senelės lyg nebūta. 
Kur pradingo — nežinia. 
Rodos, matė tik sapne.

Skuba tuoj namo Marytė, 
Pasigedo gal mamytė. 
Vos tik žengė per duris, 
Išplėtė visi akis:

"Kas čia? Kas esi, gražioji?
Karalaitė gal šviesioji?
O gal deivė iš dangaus, 
Atvykai lankyt žmogaus?” 

—"O tėveli, o mamyte, 
Ką jus kalbat? aš Marytė. 
Truputėlį užtrukau, 
Senutėlę gaivinau.”

Kai apsakė jiems Marytė, 
Kas išgirsti ir matyti 
Teko jai vidur nakties 
Prie senosios jų pirties, —

Suomiją, čia yra aiškus notas 
sunaikinti mažą valstybę, o 
gal ir visą Pabaltyjį tuo tiks
lu, kad Stalino "imperiją” pa
daryti didesne. Tuo pačiu kar
tu pavergtąsias tautas bandys 
padaryti bolševikiško komu
nizmo garbintojais...

Raudonoji meška savo lopą 
įkėlė ir į Lietuvos žemę, šian
dien Stalinas, sako, norįs ap
saugoti ją, o rytoj gali įsakyti 
nuginkluoti Lietuvos kariuo
menę. Kas gali pasitikėti šito
kiais veidmainiais, kaip Hitle
ris ir Stalinas. Jokios sutartys 
jiems nieko nereiškia, kai jie 
nesiskaito nei su paprastu 
žmoniškumu. Kai Hitleris pa
sigrobė Čekoslovakiją, jam 
kaip ir Stalinui, rūpėjo ne 
žmoniškumo principai ir žmo-

1812 .metų karo pradžioje 
kontraktorius Elbert Anderson 
nuvyko į Troy miestelį (New 
Yorko valstijoj) nusipirkti reik
menų. Pirkiniai buvo sukrauti 
siuntimui dviejų brolių: Ebene- 
zer ir Samuel Wilsonų. Samuel 
buvo labai mėgiamas ir vadi
namas "Uncle Sam Wilson”. 
Siuntiniai " buvo užadresuoti 
taip: E. A., U. S., kas turėjo 
reikšti Elbertui Andersonui, 
United States. Vienas stebėto
jas siuntinio tvarkytojo paklau
sė, ką tos raidės reiškia. Jam 
juokais buvo atsakyta, jog tos 
raidės reiškia Elbertui Ander
sonui ir Unc]e Sam Wilsonui, 
tik čia esą išleista raidė W. Šis 
juokas nepaprastai plačiai pa
plito. Vienas juokingųjų pa
veikslų piešėjas vėliau nupiešė 
Uncle Sam (Dėdę Šamą) dry
žuotom kelnėm ir ilga palto uo
dega. Po to Uncle Sam įgijo 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės prasmę. — J. L—tis.

Eretiko Namai

Tuoj tėvai abudu sako:

Buvo laumė ten gera
Su Kalėdų dovana.”

Kai pažvelgia į dukrelę, 
Džiaugsmas širdis aukštyn 

" [kelia
Džiaugias tėtis ir mama, 
Ir katytė, ta raina.

Nors Maryte jau gražuolė, 
Bet gerumas neprapuolė: 
Kam pažvelgia į akis, 
Visų pavergia širdis.

Visi džiaugias iš gražumo, 
Bet 
Tai 
Jei

pamilsta už gerumą, 
didžiausia dovana, 
kieno širdis gera!

Turėjo būti nugriaunami, jų 
vieta laikoma iškeikta, pa
skirta sąšlavoms pilti. Sugriau
tų namų medžiagą leista su
naudoti artimo šelpimo reika
lui, jeigu inkvizitorius leidžia. 
Šitoks sprendimas yra skelbia
mas parapijos bažnyčioj 3 kar
tus per sumą. Vėliau kiek, ju
ristai, priešingai inkvizito
riams, ėmė įrodinėti, jog ne
pertrauktas per 40 metų žemės 
valdymas suteikiąs katalikui 
teisę statytis namus eretiko bu
vusioj žemėj.



(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
ruolis, štai galvočius! Mus 
sus pašėrė...

Kitas girdamas net lyžtelėjo 
meitėlį. Diktoaioa karvės ėsda* 
mos taip pat gyrė:

—Geras vaikas tas musų mei
tėlis !

Gi tas giriamasis, avižas ap
žergęs, čiauškė apsiputojęs. Taip 
tvirtieji galvijai, supuolę šlemš
ti pašarą, tempė savo pilvus, o 
mažieji gyvulėliai jiems ir po 
kojų pabirusius šapelius rinko, 
kramtė. Meitėlis, pričiauškęs a- 
vižų, pūškuodamas tiktai:

—Kriuki, kriuki! Visiems ly
giai pašaras, visi sotus, visi pri
ėdę, aš, aš... ’

1-

Bert 
. W»shes'
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Stambieji raguočiai, vėl pil
vus ištempę, atsitraukę, prilei
do ėsti veršius, ąvja, jų išėdas 
išbaigti, bet ir tų pevisiems už
teko, daugumas nė šapelio ne
gavę.
.-Ęąndai badant, skerdžius 
pripylė lovius vandens. Pamatęs 
ar užuodęs, meitėlis vėl kriuk
sėjo:

—Gerkit, gerkit! Aš, aš parū
pinau vandeps. aš, aš!,..

Galvijai gerdami vėl meitėlį 
garbina.

Ožiai nw‘f», kad ir čia, kaip 
ir visados, uėra nei tvarkos, no i 
teisybės. Stambieji raguočiai 
viską apžioja, q mažesniems 
kaip hadas, taip badas. Pradėjo 
ožiai riaušes kelti, purkštauti, 
spardytis, piktu valsu bliauti, 
kad vieniems galvijams pašaro 
perdaug, q kitiems vos tik palai
žyti. £mė jie po raguočius mai
šytis, stumdytis, stengėsi dau
giau erčios padaryti ir mažuo
sius badaujančius sykiu prie pa
šaro prileisti.

Išsigandę raguočiai, kad ožiai 
nesukurstytų mažųjų, neiškeltų 
į viršų jų šunybes, sukilo baub
ti, gintis:

—Nereik mums tarpininkų... 
Šalin ... mes visados geri vado
vai, mokėsim vieni vadovauti ir 
valdyti. Kas musų klausys, gaus 
pašaro iki priėdant, o kas ne, 
tas šalin!

Įsiuparoję ožiai strykt, pykšt! 
priešais bliauti:

—Jus bandaėdos, mažųjų iš
naudotojai!... mes turime užsto
ti, jūsų galybę nuo savo spran
do nuversti...

Bet buliai, nuo senovės įsiga
lėję, neatbodami nieko, savo 
darbą toliau varė. Meitėliui, pa
jutus riaušes, išgirdus galvijų 
barnius, kniostelėjo į knyslę, 
jog čia gera proga pragarsėti. 
Pasistojęs, pirmosiomis kojomis 
į ėdžias atsispyrę?,.iškėlęs ^gal
vą kuoaukščfau, garsiai:

—Kriukt, kriuktl Vienybės 
bandai, vienybės! Be skirtumo

S$3
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AOME-NAUJIENŲ Tęlephę»w
GOLWELL, IA. — Doro- 

thy Garter, 14 metų, kurią 
savo automobilyje nužudė 
Warner Blewett,

NAUJIENOS, Chicago, III.
"Z* »;,. .. .

Margumynai
1 ....... 'A"

Baisų? Priešas 
Vokietijoje

šiemet Vd^įeiijąš vąUmane 
penkiuose tuksiančiuose vietų 
buvo užtikta bulvių vabalų, 
kurie jau kelinti metai grasi- 
m sunaikinti visą tenykštį bul
vių derliu, o tūa
trinti Vol^įetjjos maitinimosi 
klausimą, Hųrįs vokiečiams 
yra labai aktualus. 1936 metais 
iš Prancūzijos bulvių vabalas 
uersimdtė į vakarinės vokiečių 
valstybės sritis ir buvo aptik
tas 38 vietose, q 1938 matais 
tas skaičius pašoko ligi 14
lukst. vietų* Žinomą, tuo buvo 
be galo susirūpinta ir pradėtą 
atydi ir nuosaiki kovą, Ęova 
su tomis pabaisomis bus veda
ma iki visiško jų išnaikinimo, 
nes, esą, tik viena patelė per 
metus padedanti '31 mil. kiauv 
šinėlių. Toks skaičius vabąlų 
gali sunaikinti 900 
bulvių. Prieš JUOS į 
einama ištisomis jų 
kolonomis, tvirtai 
juos naikinti. >

Lietuvos Bekonizacija

Garsinkitės “N-nose”

įįtt fi
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šeštadien., gruodžio 23,1989

Linksmų žiemos švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Kostumeriams, Pažįstamiems ir Draugams Linkišimtui hektarų naudojamos 

žsmSs tenka kiaulių; Danijoj 
<-127 kiaulės, Vokietijoj—69. 
Latvijoj—11, Estijoj—10 ir 
Lietuvos 32 kiaulės.

JONAS IR HELEN GABRĖNAS 
4158 So. Campbell Avenue 
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karą bus 
ieškotojų 
pasiryžus

S. P, MAŽEIKAveislės ir kailio vienytis, ne skir
tis iš būrio. Aš, aš gausiu paša
ro, aš, aš sumedžiosiu ... ėskit, 
ėskit!

Apsiputojęs kriuksėjo. Buliai, 
išgirdę, spietėsi aplink meitėlį, 
kvėpavo ir laižėsi.

Atstumti ožiai iš tolo stebisi; 
kai kurie net ėmė abejoti, gal 
čia ir meitėlio užpelnąs. Jis vi
sur knaiso, visur žviegdamas; 
prilenda, užuodžia pašarą... Taip 
galvodami, artinasi prie meitė
lio, gerinasi. Kiti gi ožiai, labiau 
senieji, piktinasi, spjaudo ir 
bliauna:

—Kaip jums ne gėda? Meitė
lis toks susivoliojęs, besitrinda
mi aplink jį ir jus savo baltąjį 
kailį su terši te...

—Niekis, — tie atsako, — bet 
prie meitėlio pašaras ... priėdę, 
atsigavę, išsiinaudysime ..,

Lenda visi arčiau, buliams ir 
meitėliui gerinasi.

—Kvailiai, jus kvailiai, spjau
dosi kiti: bene meitėlio pašaras, 
beqe jis duoda? Jo tjk uoslė, iš
tolo užuodžia, kas kame dalina 
ir žviegdamas lenda artyn, gi
riasi ... nematote, jog buliams 
tik pataikauja.

Tie neklauso ir teisindamiesi 
garsiai bliauna;

—Bene mes savo naudai len
dame, mes tik vien mąžiem- 
siems .. . prisigerinę, geriau pa
dėsime mažiemsiems, nuo 
skriaudų saugosim, daugiau pa
šaro priskleisim, teisybės žiūrė
sim.

Taip bliąudami, savo ragus j 
kelmus trina, barzdas pešiojaąi, 
panašesniais į avinus pasidarę, 
lenda arčiau ėdžių. Buliai vis 
dar šnypščia, šalin varo. Vienas 
gudresnis išgalvojęs avinkailj 
užsitraukė ant nugaros. Byliai 
pamatę minkštą vilną, palaižę, 
prileido prie ėdžių. Pamatę kj- 
ti, kad galimą akis apdumti ir 
proga pasinaudoti, subruzdo ai 
vinkailiais dangstytis, patylomis 
prie pašaro lįsti. O vienas, apsb 
siautęs didžiausio avino kailiu, 
poniškai, lenkiškai, iš tolo meb 
teljo balsu žviegia;

—Ąš barąnąs! Aš barąnas!

Šventieji Apie Moteris
Moteris—pragaro vartai, ji 

visų nuodėmių kaltininkė — 
Testulionas. “Moteris viso
kio nusikaltimo pradžią ir vel
nio instrumentas,’ Išvydę mO” 
terį, tarkite, kąd prieš jumis 
yra demonas; moters balsas— 
gyvatės šnypštimas“ — šv. An- 
tonius. ^Moterį stebėti —- reiš
kia visokioms pagundoms pa
siduoti. Varykim šalin tą ma
rą, tą votį ir miisų žuvimą. 
Moteris — cukrus, kuriuo Liu
ciferis nori pirkti musų sie- 
lias” — šv. Kiprijonas. “Ge
riausios iš moterų tarpo tik — 
pabaltinti grabai. Laukinių 
žvėrių tarpe nėra -nuodinges-
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nio ir žalingespib už moterį.
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—Septyni iš dešimties vjsųi»g 
įsaulio miestu* kurie turi ii?pasaulio miestų, ____

daugiau negu 100 tūkstančių 
gyventojų, yra pastatyti jurų

3319 Lituanica Avenue
Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS 
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49tli Gourt, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avė. Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Tel. Yards 1419

1646 West 46th Street

I. J. ZOLP
Phone Yards 0781

Yards 0782

ąr didesnių upių.' krantuose.
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Linksmų Kalėdų Linkiu Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams
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VValter Neffas, sav.
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Ashland Sausage Co.
JVAIPIŲ PUSIŲ DEŠPŲ DIRBTUVĘ

1009 NORTH ASHLAND AVENUE

galandi)

Žemaite
1917 m.

■ — ■ w w y— "■"■■■  .........— ■* Tfr r—/■ » 1 1111,11 »

Tel. BrWpswick 8863 'JAN MARUSZUMK, Vędėjąs

Salė vendai visokiems reikąlams; ve#*
. tuvėmą šokiams — puotoms.

VIRTUVĖ, INDAI IR PEILIAI.

M 
M 
įS Telefonas ^CANAI, 9585 CHICAGO, ILL.
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SSWest Side Hotel i

2435 SOUTH LEAVITT STREET B

LINKSMŲ KALĖDŲ IR | 
LAIMINGŲ NAUJŲ į 

' METŲ LINKI g 
SAVO DRAUGAMS g

IR RĖMĖJAMS 8

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Lietuviams!

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užtikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar šiaip ką apdrausti, rei
kalaukite agento, arba brokerio, kad jis parūpintų jums polisą per musų kompaniją. 

Nelaimei ištikus, neturėsite jokių nemalonumų, .
prie ėdžių jį prileido. Tokių ar 
vinkaillų, pandos amątorįų daug 
prisirinko, Jabiau jaupįejį ožiu
kai, dveigiai, treigiai, buvusieji 
aukščiau karščiausi kovotojai šų 
buliais, visų pirmą pradėjo į 
avinkąilius lysti, prilindę prię 
ėdžių, triuškino pašarą apsipu
todami. Meitėlis artyn prisislim 
kęs;

—Kriuki, krjuht! Gudriai apr 
movę, pasinaudokite, ėskit, ėsr 
kit| . ,

Bękovęjant rągųųčįąms, besi* 
varžant, jgŲęjj beragiąj katy 
dvėsė badu, taip dvęsia,

Savininkas mato, kad didieji 
perdaug nų^da mažuosius liep? 
sietus taisyti ir pririštus šerti, 
Gi skerdžius, matydamas, Rąd 
meitėlis gana nutuko, 
peilį jį paskersti.

“ME§ ESAME PIRMAKLASIAI NARIAI CHICAGO BGARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 WEŠT ADAMS STREET kamb. 1517,1519,1521

Telefonas CENTRAL 5208 Telefonas CENTRAL 5209

t GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:
■ A AMERICAN INDEMNITY C0MPANY 

COLUMĘIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAŲ ASSURANCE COMPANY 
ŲŲMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
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JONAS KAIRYS

Kučiv vakarą lūšnoj Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų. Linkiu Visiems iįA 
Savo Draugams ir Kostumeriams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKIME VISIEMS DRAUGAMS 

IR KOSTUMERIAMS

I. jie šiemet daug laimės. Oi,
Krautuvių pasieniais išsiri- sunki bus žiema... daug kentė-

kiavo ilgom baltom barzdom 
seniai. Prie šonų pasistatė po 
aukštų, raudonų plytų raštais 
nuteptų dėžę—lyg kaminų ir, 
pasilankstydami, pasisvyruo- 
dami, vilnones kadaruojančias 
barzdas glostydami, pradėjo 
skambinti skambučiais.

Priešais, ant šaligatvio kraš
to atėjo moteris raudonu skrai
sčių, juoda muče, pasistatė už 
save didesnį žieglį su lanku. Į 
lankų įkabino raudonų puodų 
su dangčiu spynele užrakintų, 
ir nesidairydama, maldaujan- 
čiom akim varstydama praei
vius, tuoj, tarsi, pamėgdžioda
ma senius 
rankas mikliai 
tokį pat gctlono 
būtį.

—Salvci-i-išiai 
kasį—ilsus papigdamas, 
šniokštė vyras su cigaru. — 
Che, che, che, nemanau, kad

ėmė skambinti, 
kaitaliodama, 
metalo skam-

elgetauti ren- 
su-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
į LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
3 LINKI
M K

I JONAS INN I

NAUJIENOS, Chicago, T71
akmenširdžiai, kitus ėsti ir kati- 
lyti paskutinius centus. Jų iT|W . ------ .... .. ....
klebonai tokie. Bažnyčioj kitų 
niekų negirdėsi kaip.aukų, au
kų ir aukų. Kad nors dar pa
prašyti mokėtų. Rėkia pilvus iš
vertę “duok, ar akmenis klebo
nus griauš”. Ir mokytas žmo
gus nesisarmatija tokiais žo
džiais kreiptis j parapijbnis. Tai 
parodo kiek jie vertina parapi- 
jonį kaip žmogų. O ar pats tu
ri kų valgyti, ar vaikai pavalgy
dinti, nieko jiems nerupi.

-—Kai mažiau tais bedarbiais 
rūpinsies, tai mažiau jų ir bus. 
tikrų Ųęsų pasakysiu.

-—Duok darbų, dirbsiu ! Pini* 
gaiš apžėlęs esi, pats trobų va
sarų tepei... Pavydėjai; kad koks 
bedarbis negautų centų užsidirb
ti.

H J. G. MEZLAISKIS
E GENERAL CONTRACTOR JI
i«H 6909 S. Rockwell St. Tel. Grovehill 0036

ti teks bedarbiams....
—Be jų aš ir šventės neiš

manyčiau,—pastebėjo Felicija, 
—gyvenimas butų nepilnas. 
Žiūrėk kiek įnešė . gyvumo, 
gatvė, rodos, tik mirgėte mir
gėti pradėjo. O, ar ne gerų 
darbų jie dirba, vargo žmones 
šelpdami.

—Ir kokį gerų gali duoti 
valkatos? -r-akis išplėtęs jis 
paklausė.

—Juk, tai apgavikai, sve- 
naudos,—baigė atsakymo ne
sulaukdamas.

—Tu čia jau klysti ir nekal
tai apkaltini tokius žmones; 
kurie tik pagarbos verti. Jie 
dirba labdaringų darbų. O tau 
dar kaip bažnyčios komitetui 
tai ir negražu ir nepritinka. 
Gėda!

—Katalikai neelgėtauja, — 
sušniokštė, pro ūsus komitetas.

—Jie ir vargo žmonėmis ma
žiausiai rūpinasi, o jei kalbėti 
apie elgetavimų, tai neperdė
siu pasakiusi, kad jau ir visi 
pirkliai ir krautuvininkai 
skundžiasi, negalį valioti ir 
patenkinti klebonų besotystės. 
Negi eis jie su jais į kovų, ar
ba, ar geriau kęsti sukurstytų 
davatkų kvailystės.' Biznis tam 
ir yra, kad visiems galvų len
kti.

Tuo tarpu kitoj pusėj gatvės, 
prie kerčios susirinko jaunų vy
rų ir merginų būrys. Susimetė 
jie ratu prie vargonėlių, pasi
dalino knygelėm ir, atvertę akis 
į dangų, užtraukė jausminga 
giesmę, švelni, kaip pavasario

H B

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Vokiečių laivo “Admiral Graf Spee” įgulos sužeistas 

narys. r

vėjelio aida — jų giesmė suju
dino visų gatvę. Sukruto sužiu
ro pro langus seni ir jauni, gat
vėse vaikų būriai siautė prie 
giesmininkų. Nesutrukdė jos nė 
sunkvežimių dundesys, nė gat- 
vekarių rėžius bildesys.

Neatkreipė akių į tų pusę vien 
tik-pirkl:?.i. Jie, rodos, nei gir
di, nei mato: šaukia ir ranko
mis mojuoja, savo giria. Ypatin-

— Mamyte, ar pirksime eglu
tę? Žiūrėk jie visas išparduos 
— mums neliks. — Nusiskundė 
Jonukas pro langų žiūrėdamas.

—Pirksime, pirksime, kūdiki.
—Dar ir kita dykaduonių 

gauja pinigams vilioti. Ir, tikra 
tiesų pasakysiu, jei ne moterų 
silpnybė, tai nebūtų kam ir val
katų išlaikyti. Šventa tiesa, jos 
nuo vyrų pasislapstydamos, pas
kutinį centų nusigniauždamos, 
jiems neša. No-no, taip negali
ma, tikrų tiesų pasakysiu. ' '

Bažnyčios komitetas atsipūtė 
iš visų plaučių, nuspjovė cigaro 
nuočiulpų j pasienį ir koja pa- 
tryniojo.

—Pažiūrėk pro langų kiek 
žmonių dovanas neša. Glėbiais 
neša... O kiek čia pinigų jie iš
leidžia. Galiu lažyboms eiti, kad 
iš tavęs niekas dar dantų neiš
degė. Už centų duotumeis už no
sies pakabinamas.

Jis pašoko kaip įgeltas ir ėmė 
kojomis trypčioti.

—Aš daugiau dovanų esu iš
dalinęs, negu tu esi mačiusi!

Ir vėl krito ant kėdės. Ir, tar
si, kas butų burnų užkišęs —* 
nė žodžiu nieko nebeprasitarė, 
•nors iš pykčio drebėjo kaip la
pas. Paskui, nusispiovė, sukeitė 
kojų ant kojos ir pradėjo pap- 

aa|noti cigarų be durnų.
- —Tuščia tavo pagieža, kaip 

I sau nori, Pikčiurna, nėra ręi- 
E kalo ir pykti. Kaip aš šiandien 
R pavalgyti neturėdama, paimčiau 
& paskutinį centelį ir atiduočiau,
5 tam, kurs už'mane reikaliriges- 
g nis. Tie žmonės šiandien šųla, 
g gieda, kad daugiau vargdie-
6 niams surinkti aukų ne išmalu- 
g numo, ar suktybės... Per šven- 
R tęs jie ne vienų vargdienį pa- 
g guos, ašaras nubrauks, sušildys 
~ ir alkanų papenės. O su davimu 
- taip yra: nori — duodi, net n-

ka> negali duoti_ neduodi.
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime

Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

High G radę Beer, Wines 
'Phone Victory 6152

JOHN ANDRIŠIUNAS

700 W. 31st St.

jį Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
Jį Rėmėjams, Draugams ir Kostumeriams
“ I*.*.’’ ■ ■ 1 ; - fel?

8 V1CT0R BAGDONAS I
HSŠŠ (BRIDGEPORTO MUVERIS)
| 3406 So. Halsted St. Tel. Yards 3408 gSS

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems Musų 

Draugams ir Pažįstamiems!

j WIG0DA CIGAR and LIQU0R STORE
| 3464 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

■ 1 — 1111 .................. . ................................. -■ .■ '
: * ' i • • ■ 9 I

pamokslams ir galo. Suk devy
ni tuos bedarbius ir visas val
katas.

Jis pakilo ir prisiartino prie 
išlaukinių durų., Felicija iš 
džiaugsmo irgi pasistojo. Ji^tik- 
rai buvo įsitikinusi, kad jo mi
sijos tikslas buvo tik pasibarti 
ir nieko daugiau nesakęs išeis. 
Nuoma jai seniaį ramybės ne
davė ir užmigti negalėjo. Jį per
metė akimis nuo kojų iki gal
vos ir atsiduso.i/(r

—Kad tik greičiau sau iške
liautų, paėdė iki kaulo, — pa
šnibždėjo ji.

—Taip, taip, misiuk, aš išei
nu, bet.,.

—O, viešpatie ... rados, paty
lomis sakiau.... Ob

—Nu ko čia nerimauji, kas

lai

tau
Fe-

—Ieškančiam Dievas padeda. 
Dirbu, procevoju, man ir Die
vas padeda ir nereikia, už 
iš kitų tykoti.

—Ar ir munšainų Dievas 
padeda virti?—iš kantrybės
licija išėjusi drėbė paskutinį pa
slapties įrankį.

Pikčiurna pasijuto kaip stabo 
ištiktas. Valandėlei jis negalėjo 
ir žodį ištarti. Jis jautė, kad Fe
licija žino daugiau, negu ji ga
lėjo pasakyti. Degt.’nę ,nuo še
iniai lūšnos rūsy varė, bet visa- 
da laikė užrakintų. Tikrai buvo 
įsitikinęs, kad niekas negali ži
noti. Tylėjo ir akimis jų varste.

—Mamyte! mamyte!! žiūrėk;, 
kiek vaikų ir Kalėdų Dėdukai 
prie jų atėjo, — šaukė, kojytė
mis pasispardydamas Jonukas.

(Tęsinys 7-me pusi.)

LINKSMŲ KALĖDŲS8
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Mutual Liąuor Co
4707 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 0014

Sš?
--Nieko, aš pamaniau, kaip 

tu toks turčius būdamas, galėjai 
taip ilgai kalbėtis su tokia skur
džia moteria kaip aš.

—^Cha, cha, cha...—patiko pa
gyrų puodui. Nusikvatojo, kad 
net visas virdulys,- sukrutėjo. -^1 
Taį visai paprastas dalykas. Aš 
tikrų tiesų pasakysiu, kad aš čia 
turtingiausias ir širdingiausias. 
Niekas dar taip;nėra pasirūpi
nęs vargdienių reikalais. Juk, 
štai ir pati dar ramiai tebegyve
ni mano name nuomos nemo
kėdama. O, juk, jau seniai ga
lėjau išvaryti. I

—Matyti, matyti ir akys tai 
pasako. Jei visi bažnyčių komi
tetai tiek pasirūpintų, tikrai be
darbiai butų priversti nuo jų 
plėšte plėšti. Komitetams pa
tiems priseitų elgetomis išeiti.

Jis pakštelėjo stora ruda del
ną per kišenę, sujudėjo — su
krutėjo raudonos kaip bruišės 
akys. Įkišo rankų į kišenę ir iš
traukė saujų popierinių. Jis pri
nešė Felicijai prie akių ir pra
dėjo sklaidyti.

—še,\ar matai?
—Nu matau, matau.
—Ne vienų tokį smarkuolį 

galiu nupirkti su dūšia, su kū
nu.

—Ir pirmų kartų matau tokį 
nuožmų žmogų. Stebiuosi kodėl 
ne policijos kapitonas. Ir kata- 
ikas!..*

•—Kas tu ar nekatalikė, o sko- 
ų nesiskubini mokėti.

-—Katalikai, kaip' matyti, visi
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VALDYBA, DIREKTORIAI ir DARBININKAI

<EWIEILW tum koks senbernis, nebūtų ir 
ko stebėtis, bet žmogus šeimų 
išauginęs ir dar bažnyčios ko
mitetas ir maršalka. , 

j —Na, gana/einu, čia nebus

I
 Sveikinu “Naujienų” visą štabą, linkėdamas linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų.
Sveikinu LSS 116 kuopą Detroite ir linkiu visiems draugams 

Linkimų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų.

Sveikinu drg. Alikonį ir visą jo šeimą. Sveikinu poną ir ponią 
Lapėnus ir prašau netingėti rašinėti Naujienų Moterų Skyriuje, 
nes aš laukiu p-ios Lapėnienės raštų kiekviename numeryje.

Svekinu visas moteris ir merginas, kurios bendradarbiauja 
“Naujienų” Moterų Skyriuje, neužmiršdamos to skyriaus įsteigė
jos, velionės M. Jurgelionienės.

FRANK LAVINSKAS IR ŠEIMA (Brooklyn, N. Y.)

AUDITORIUM RESTAURANT
P. BALČIŪNAS ir M. KOVARSKI, Sav. 

Lietuviški ir amerikoniški valgiai su geriausiu skoniu 
_____ -____

3131 SOUTH HALSTED STREET

g 4148 ARCHER AVENUE S

meriams, Draugams ir Pažįstamiems!
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Ji apsišluostė akis ir vėl nu
sikreipė į langų. '

—Jie alkanų papenės, je ... 
cha, cha, cha. Ir kur tu matei,; 
kad apgavikas, svetnauda, val
kata butų kam gerų padaręs? 
Ar maža šiandien jų kalėjimų 
rūsiuose kirmi. Jiems tik tokių 
silpnavalių moterėlių ir terei- 

I kia, kurios pačios neturėdamos, 
duotų. Juk, joms nerupi nuoma 
apsimokėti, vaikus aprėdyti. 
Tik spėjo vyrai parnešti, žiūrėk, 

įjos reikalų tiek ir tiek išranda.

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI SU
LAUKUS LINKSMŲ KALĖDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams, 
Draugams ir Pažįstamiems

Ss.w
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STOMB FEDERAL
CHARTERED BY U. S. GOVERNMENT

SS

&
&

įg Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems Musų Kostu- **
gg Na, o kada pinigų pritrūksta:
įS “Tėvai, rūpinkis tu.”

—Dar tokio bejausmio žmo- 
® gaus nebuvau mačiusi. Kad bu- 
Šf V—.. ...

I STANDARD FEDERAL 
| SAVINOS & LOAN ASS'N. oi CH1CAGO

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted St
Tel.-YARDS 7308

JUSTIN MAGKIEWICH. P«s.

4192 ARCHER AVENUE
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MENO ŽINIOS
šį Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

DAILĖ IR VISUOMENĖ
Atsilikimo Žymės.

Iš savo klaidų mes, gal būt, 
daugiausia išmokstame. Vi
suomenės švietėjai ir organi
zacijų vadai yra atsakingi 
savo klaidas. Tik yra bėda ta, 
kad kai kurie musų vadai 
šviečia visuomenę savo frak- 
cijine “apšvieta”. Jie jau taip 
toli ją “nušvietė”, kad visuo
menės dalis liko aklais jų še- 
kėjais-fanatikais ir, pagaliau, 
melžiama karvute tiems pa
tiems vadams. Jeigu kuri kul
tūrinė veikla nesiriša su frak
cijos “teziais”, tai jau viskas 
niekai...

Tačiau nori ar ne, o lietuvių 
visuomenei teks skaitytis su 
tuo faktu, kad “užmirštoji” 
musų dailė reikės atsiminti 
ir ja susidomėti. Jeigu jau ne 
senesnioji karta, tai bent jau
nuoliai turės tą padaryti.

Lietuvių dailininkų skaičius 
Amerikoje didėja. Jų priskai- 
toma per dvidešimt. Šitų žmo
nių profesija, jeigu galima 
taip pavadinti, reikalinga ta
lento ir pasišventimo bei eko
nominio pasiaukojimo, iš ko, 
suprantama, materialio pelno 
nėra. Dailininkai paprastai jo 
nei nesitiki. Tenkinasi tuo, kai 
jų darbą kiti įvertina ir ben
drai domisi menu...

Suprantama, čia kalba eina 
tik apie tikruosius dailinin
kus, kurie yra kvalifikuoti ir 
visuomenei turėtų būti nema
žiau brangus, kaip yra brangi 
tikroji dailė. Prastos “dailės” 
niekas nepakenčia. Nereikia 
dailę maišyti ir su biznių. Tai 
jau butų klaida taip daryti. 
Dailė turi kilnesnius tikslus, 
todėl ji jokiu budu nesiderina 
su biznio “standartais.” Dailė 
yra kultūrinio gyvenimo dali
mi, o dailininkas, kuris ja už
siima, kol kas tebėra ekono
minio gyvenimo auka.

Reikalinga Visuomenės 
Parama.

Jeigu rėmimas įvairių kul
tūrinių dalykų bei šelpimas 
neturtingų žmonių Lietuvoje 
ir Amerikoje, nėra visuome
nės našta, tai kodėl neįsteigti 
meno rėmėjų fondo? Jeigu 
jau yra priimta daryti viso
kius biznio įstaigų atidary
mus, pobūvius (“pares”) ir tt., 
tai kodėl, pavyzdžiui, nepa
remti neturtingus dailininkus.

Kuomet buvo lietuvio daili
ninko A. Skupo, dailės paro
dos atidarymas Pamassus ga
lerijoj, pirmieji susirinko jo 
draugai dailininkai pasveikin
ti dailininką. Išskyrus mane, 
daugiau lietuvių neatvyko. 
Dailininkas su žmona visą 
dieną ten laukė ateinančių 
lietuvių. Ar manote, kad musų 
kultūrinio ir labdarybės dar
bo “mėgėjai” ten sugužėjo pa
sveikinti jį? Nieko panašaus 
nebuvo! Per visą parodos lai
ką atsilankė pustuzinis veik
lesnių lietuvių.

Nejaugi lietuviai dar vis se
nuoju papročiu tebemano, kad 
dailė yra mažiau svarbus da
lykas už politiką? Klysta! Dai
lė šiandien nėra nei buržuazi- 
jds įrankis. Ji yra visuomenės 
ir ji turi teisę ja naudotis.

Pasitarimas.

Vieną dieną pas! mane atvy
ko Pamassus galerijos savi
ninkai, Soravia broliai, kur 
p. Skupas turėjo parodą. Ta
rėmės, kaip ir kokiu budu 
jam pagelbėti. Jeigu jau ne
pasisektų materialiniu budu, 
tai nors moraliniu atgaivinti 
jo fizines ir protines jėgas. 
Pirmoj vietoj jiedu nusiskun
dė, jog nežiūrint to, kad aš 
rašęs apie jo parodą, tačiau 
lik keli lietuviai teatėję, o sve
timtaučiai, girdi, lankytojai

“MERGAITĖS IR BALTI AKMENĖLtAT* —Adam E. Albright

Šis gražūs aliejines tapybos kūtinys, kurį nuplėšė dail. Adam 
Emmory Albright, yra Stevens viešbutyje parodoje. Parodą suruošė 
The All-Illiiiois Society of the Fine Arts, Ine.
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Linki Visiems

L & F. TAILORS
g 

g 3516 S. Halsted St. Tel. Yards 3755 |
LOUIS POLNEY, Savininkas

iLinksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkiu

Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems B

CHARLES ŪKELIS
T A V E R N |

3436 S. Lituanica Avė. Chicago, III. |

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR

KOSTUMER1AMS

PEOPLES RESTAURANT
MRS. HARPER, Sav.

1628 W. 47th Street Tel. Boulevard 2385

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Linkime Visiems ! 
Savo Draugams ir Kostumeriams

andH“ TAVEKN i
v/BERNICE' L1PIRE HELEN RUDINSKĄS j
4837 W. 14th St. Cicero, III. Į

Telefonas CICERO 1771

prirašę pilną registro knygą 
pavardžių.

Gėdos faktai bakstelėjo nian 
į akis, bet ką aš galėjau dary
ti? Juk aš ėsti tik meno kriti
kas. Manau sau, pats būdamas 
dailininkas, kaip ir jis, esu 
bejėgis. Jis ar aš pats sau pa
rodos negi surengsi. Negi, ra
šysi apie pafodą ir savo dar
bus reklamuosi. Tą gali pada
ryti tik visuomeninio darbo 
darbininkai, pasikviesdami 
publiką į talką. Kur musų 
draugijos, klubai? Musų mo
terys turėjo suruošti priimtu
ves, pakviesti meno mėgėjus ir 
svetingai įvertinti pasiekusį 
aukšto grožinio dailės-meno 
žmogų, šitoks sutikimas butų 
buvęs geriausia “parama” dai
lininkui. Tik tokiais darbais 
galėtume įrodyti, kad lietuviai 
moka vertinti savus profesio
nalus. Mums gėda, kai svetim
taučiai mato, kad nepaisome 
savo kultūrinių darbų nepai
sydami tų žmonių, kurie dirba 
musų garbei/* '
I Tiesa, lietuvių .'įmotei- y S tūri 
labdarybės klubą, remia sene
lius prieglaudoje, etc. Bet dai
lininkai išmaldų neprašo, jie 
tik nori, kad butų meno su
pratimas lietuvių liaudyje 
skleidžiamas. Kad lietuviai 
vietoje pirkę bagetus už juos 
mokėdami brangiai, nusipirk
tų originalų savo dailininkų 
kurinį, kuris nebūtų gėda na
muose laikyti. Pasiturį Ameri
kos žmonės tik tokiu budu ir 
supirko muziejams paveikslūs 
ir skulptūrą.

Liepos 18 d. (1939 m.) Dr. 
A. L. Graičunas “Naujienose” 
paskelbė gana vykusį projek
tą, Magindamas lietuvių visuo
menę įkurti Lietuvių Tautos 
Kultūros Fondą. Tarp kitų ta
me projekte išdėstytų punktų 
ir smulkiai nurodytų fondo 
tikslų, iš eilės seka šitoks pa
ragrafas, kur kalba apie rė
mimą menininkų:

“a) remti kultūros organi
zacijų sumanymus ir darbus.

“b) skirti lėšas menui dr 
mokslui platinti ir populiari- 
Žnoti, būtent, remti bibliote
kas, rtiuziėjus, skaityklas, chO- 
rūs, otkestrūs, meno parodas, 
liaudieš ūhiversitetus, liaudies 
namus, teatrus, dainų šventes, 
ktitsus, kohgrėsus, įvairius 
htokslo Ir hieno šakų studi
jas”, ir tt.

Pasirodo, kol kas šiuo klau
simu iki šiol nebuvo nieko 
daroma.

Rėikdlinga Organizuota 
Veikla.

Aš čia pasiūlau savo suma
nymą, nors tai nėra naujas 
dalykas, tačiau jis yra praktiš
kas ir galimas įvykdyti gyve
nimam Mums teikia padaryti 
taip, kaip daro Amerikos šve«* 
dai arba lenkai. Pav. švedai 
Chicagoje turi suorganizavę 
dailės rėmėjų draugiją. Kai 
švedų dailininkai turi perio
dines dailės-meno parodas,. pa
kyla dailės rėmėjų dr-ja iš 
savo iždo skiria nedidelę pre
miją, paprasta? šimtą dol., riž

gerinusį dailės kurinį. Kūri
nys, laimėjęs premiją, auto
matiškai lieka švedų Visuome
nės nuosavybe. Šį eksponatą 
jie siunčia į Vexio muziejų 
švedijon. Jie yra taip susitarę 
su*muziejaus valdyba, kad ten 
pilnai pasitikį, jog atsiųstas 
kūrinys bus geras. Bet tą gali 
padaryti tik . organizacija, o 
nė paskiri žmonės. \

Lenkai Chicagoje turi “Me
no Archyvą”, kuris iš lenkų 
dailininkų periodinių meno 
parodų perka kurinius. Stam
bus jų rėmėjas yra naujai 
iPolišh Alma Mater Art Club.

Kodėl lietuvių organizacijos, 
pav. moterų klubai, negalėtų 
(imtis panašaus darbo. Berods, 
butų kilniausias tikslas turėti 
meno rėmėjų klubą arba dr- 
ją. Šitoks klubas galėtų’ ren
gti nors kartą per metus visos 
Amerikos lietuvių dailės paro
dą, o kai kada ir grupines ar
ba solo parodėles. Iš kiekvie
nos periodinės parodos reikė
tų nupirkti Vieną eksponatų, 
sumokant uz'jį piniginę pre
miją, o paskui pasiųsti į Kau
no Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejų kaipo dovaną Lietu
vai. Juk lai butų rėmimas kul
tūrinių dalykų ir kartu pa
remtom pačią Lietuvą. Turtin
gi žmonės paprastai superka 
muziejams brangius meno 
daiktus kaipo dovaną. Bet 
mes juk, berods, neturime to
kių turtuolių, kurie galėtų pir
kti, o jeigu ir yra vienas-ki- 
tas< tai veikiausia nieko neži
no apie tokius dalykus.

• šiuo atveju butų galima 
daug ką nuveikti, kas pasilik
tų istorijos lapuose, tik reikia 
sutarimo ir truputį darbo pri
dėti. Susikūrus meno rėmėjų 
organizacija, visų pirma turė
tų per konsulą. susižinoti su 
Kauno muziejaus valdyba ii* 
susitarti dėl eksponatų siunti
mo . tvarkos, ir kad jie pilnai 
pasitikėtų musų meno žino
vais, kurie rinks tokius ekspo
natus. Muziejai paprastai lai
kosi los taisyklės, kad patyš 
pasirenka eksponatus net it 
tuomet, kai jiems kas pasiūlo 
dovaną. Bet čia gali būti iš* 
imtis.

Musų dailininkai laukia j u 
sų paramos, gerb. visuomenė.

Dailės-meno rėmėjų fondo 
narių mokestis gali būti vie
nas doleris metams.

Italijos Dailės Paroda
Amerikos įilisėn šimtltiečio 

paroda.
švenčitp proga cbiėagieciai 

gali aplankyti MėrtŪ jhslitutą. 
Ten yfa trys dfdiiigOs dailės- 
meno įiūrbdos, Initehti Italijos 
renesūhsd speciali dailės paro^ 
dą; Amerikospusės Šimtmečio 
dailės paroda, ir tarptautiijė 
grafikos dailės paroda.

Menė Irtstitūtaš, kol bus Ita
lijos dldiiigbjo rtieilo parodu, 
būs atidUras iki 10 Vai. Vaka
ro. įžanga šventėmis laisva, o 
į Italijos skyrių reikia mokėti 
2‘;e. Katalogas—50c. Amerikos

All-Illinois Dailės 
Paroda Silpnoka

Didelis panašumas buvusioms 
parodoms

Stevens viešbutyje dabar yra 
didelė periodinė. tapybos ir 
skulptūros paroda. Ją suruošė 
The All-Illinois Society of the 
Fine Arts, Ine. dailininkų or
ganizacija, kuriai priklauso 
850 narių. Paroda truks iki 
sausio 31 d. Įžanga nemoka
ma. Lankymo valandos visu 
dieną ir vakarais.

Viso eksponatų yra išstatyta 
348.

Tiesa, paroda susideda iš 
konservatyvios dailės, atseit, 
naluralizmu paremti paveiks
lai. Čia nėra nei pseudo-pran- 
ctiziško modernizmo, nei fu
turizmo, tačiau kažkaip paro
da labai “vienoda”, panaši 
buvusioms šios draugijos pa
rodoms. Įėjus į galerijas ne
daro lokio “dirksnių įtempi
mo”, kaip paprastai būna ki
tose parodose. Gal dėl to, kac 
šioj parodoj nesimato masyvių 
portretų, didingų peizažų ir 
kombinuotų stilefų. Bendrai 
imant paveikslai sniūlkųs, 
daili urnoje peizažai.

Premijas gavo šie dailinin
kai: Arno Bretsnydcr laimėjo 
aukso medalį ir premiją už 
“Beverly Sliores, Indiana Du- 
nes”. Downstate aukso itte'dal ; 
ir premiją gavo Ėdward Ni- 
cholsort už peizažą “Drowsy 
Vlllage.” Už akvarelės pavei
ksią “Ilomeslead”, aukso me
dalį gavo Dortald' J. Mills. 
Tenka paminėti ir šiuos kuri- 
filius, kurie nebuvo- plemijuoti,

kaipo gerus ir įdomius. Pa- 
t miklus stiljefas atkreipia dė
mesį, tai Minnle Carlson “Gar- 
den Baiiibcnv”. Gražus Adomo 
Emmory Albright’o ^peizažas, 
“Mergaitės ir Balti Akmenė
liai”, kurio reprOdUkcija telpa 
įtartie Skyriuje, yrst labai pa
trauklus natūralus peizažus; 
Dale Nlchols’o “Aušra” tikrai 
žavingas kūrinėlis; Sophie D, 
Taibot “Struggle”; Robert Kil- 
bert’o “Michigan Pasture”; 
Antonin Sterba “The Happy 
Fiddler”; Richard Chase “The- 
ater of Nature”; Frank Pey- 
raud “October”, ir daugelis 
kitų, kurie tikrai verti dėme
sio. Savuosius palieku spręsti 
patiems lankytojams.

---------- -—i—
Paveikslai Ir 
Musų Dusia

Vienas geras paveikslas su
teikia sielą visam butui. Bet, 
—kur jus matėte čia gerą pa
veikslą musų tautiečių na
muose? Net inteligentų kam
barius “puošia” tie biaurųs 
“blynai”, kurių turi prisidėję 
languose baldų parduotuvės. 
Visokie ap terlioti audeklai 
“pasidabruotos” mėnesienos... 
Tikrai, nebūtų stebėtina, jeigu 
į tokius nainūs ir žiemą Meno 
Deivės perkūnus atsiųstų...

Ir oleografijų (reprodukci
jų) gerų reta. O ir esamųjų 
kainos— kaip už kviečius... 
Dažnai tose pačiose parduo
tuvėse originaliniai kuriniai

. * 
pigesni, negu tos nutriptų te
mų oleografijos... (Mat, daili
ninkai—žmonės, u oleografijų 
tėvynė — fabrikai... Šiandien 
<,mogų valdo fabrikai, stan~ 
durtai, klišės, pinigai...).

Kodėl nepasipuošti, pavyz
džiui, savųjų dailininkų kuri
niais?... Yfa jų Amerikoje, yra 
Lietuvoje!

Kddėl Lietuvos dailininkai 
negalėtų saviems čionai par
duoti sūvų paveikslų? Juk tai 
butų ifgi LietutfOS rėmimas. 
Sėnųjų ir jaunųjų dailininkų 
draugijos iš Lietuvos mielai 
prieinamu budu, padės papuo
šti musų čia namus! Musų 
konsulatai, tas pats Mikas Ši
leikis, (mene tokio daikto, 
kaip pavydas, nėra!), o ir aš 

r—su didžiausiu malonumu pa
ieškosime paveikslų jų norin
tiesiems.

Aldonos Kazanavičienės Lie
tuvos vaizdeliai ant mano sie
nų įgundė mane čia rašyti...

Dunikime lauk nieko apie 
meną benusimanančių kupčių 
(kurie parduoda lovas) įkal
bėtus “blynus”! Vieta ant mu
sų sienų ir musų dūšioj meni
ninkų kuriniams! Priimkime į 
savo namus savuosius iš čia 
ir iŠ Lietuvos!

—Arėjas Vitkauskas. 
2138 W. Coultcr si.
Chicago III.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.
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Syrena Restaurant
4270 Archer Avė.

Lafayette 0270

1825 W. 47th St
Lafayctlc 2120 SS

Naujų Metų vakarą bus didelis parengi
mas antrašu 4270 Archer Avė. Širdingai 

kviečiame atsilankyti.
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JONAS RAMANAUSKAS RESTAURANT-TAVERN
SAVININKAS

Jis ruošia gerą maistą: Skanų sleiką, keptą Paukštieną.

3659 So. Wentworth Avenue. Telefonas Yards 4840

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
, Linkime Visiems Lietuviams
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TY1RAKOWSKI, II Vice-Pres.
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Šežtadien., gruodžio 23,1939
Sveikatos Dalykaii

Širdies Darbas Ir Jos Išnaudojimas
Darbda ir poilsis.širdies darbas ir poilsis yra taip surišti j racionai} gyvenimo paprotį, kad vienas be antro negali žmogaus kūno reikalavimų išpildyti. Darbas žmogui reikalingas, kad pakeisti žalią medžiagą į organiškos energijos formą, kad pakeisti komplikuotą maisto kiekį į paprastus Sudėtinius ir ėlėmentus, kad pakeisti, žodžiu sakant, duoną, sviestą, mėsą į tokią kompoziciją. formą, kuri atatinka kūno mitybai ir varo įvairius jo inži- : nūs atlikti tam tikrą jiems paskirtą darbą.Poilsis žmogui reikalingas ne tik maisto pakeitimui ir vienos formos į kitą, bet kartu ir tiems mušti inžinams, kurie atlieka taip didelį darbą pakeisdami žalią medžiagos kurą į produkty- vį. Fizikos taisyklių žvilgsniu darbas turi būti lygus poilsiui ir atbulai. Kada darbas viršija

poilsį, žmogus pradeda eikvoti rezervinę jėgą. Gyvendamas iš rezervinės jėgos, jis, žinoma, netoli nueis. Vienas ar kitas organas tuojau prieis prie bankru- to. Tai reiškia, kad žmogus lošia tokią pat rolę, kaip tas biz-' niehitis, kuris, pristigęs apyvartos kapitalo, pradeda bizniavOti iš taupomojo iždo. Neilgai trukęs jis pamato, kad ne tik veikiantysis kapitalas negrįžta, bet ir tapomąjį prakišo. Lyginai taip elgiasi ir žmogaus organai; jie negali ilgai tęsti darbą ant rezervinės jėgos. Kaip pirmasis, taip ir pastarasis, abu lygiai pri- kad grą-eina bankrūtą, nežiūrint, paskola žinama retkarčiais ir būna į iždą.Gimnastika.mankŠtinirnas yra vie-

NAUJIENOS, Chicago', Iii. kiais ir daro daug žalos ne tik’

_ į . .. lACMHl-NAUj'lEftŲ Phul-.iSAN AbJTONIO, TEX. — Majotds Maury Maverick (po dešinei), kuris liko išteisintas ryšium su 'kaltinimais balsavimo metu.
£
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DALEN’S DRUGS |
PAUL DALEN, K. PU.

K Archer avė. big store g 
§4187-4193 Archer Av.| 

Telefonas VifgUria 9797
CHICAGO, 1LL. »

KUhonas iš habituališkų širdies priešų. Gimnastika, žinoma, turi ribas, bet mėgėjas jų niekad neprisilaiko. Jis visuomet perdeda savo Veikimų ant Vitalių organų. Kaipo vienas iš tų gyvybės Cšencijališkų organų, širdis pirmutinė atsako į didesnės jėgos pareikalavimą, žaisluojant pavojus glUdi rungtynių pastdngo- se, kuriom reikalauja, kad atletas varytų savo pastangas toliau numeruoto punkto, kurio jis kitaip neatsiektų. Todėl pažiūrėkime arčiau, kaip širdis tokius žaislus toleruoja.Prisimenant pirmiau nurodytą taisyklę, kad padidintas fizinės jėgos reikalavimas reiškia padidėjus^ širdies Veikimą. Padidėjęs širdies veikimas padidi-

rasi sau sėdi

mširdžiai, bet karta gręšia viso j 
įOrgdriižttm fuiikėijdL Ėte jūdėji- • 
mo, be gimaaštikos širdies rau- ■ 
meriyš palieka minkšti, sūglebę, , 
ne.eljčiįš ir ant greito pareika- 
^vlmo didesrtės energija neat- ' 
sako, neišpildo ŠUVO užduoties, 
fcoicoš tad būna pasėkrh^s? Nu
vargus, ^ipaas, be jėgos žiogus 
igaifeka gatavai prirengiu biie 
i kokiai bgaL /bite bakterijų įsi 
veržimai prie pirmos progos.

Praeityje musų protėviai gavę šalti atsikratydavo jo darbu, 
imdami sveiki ir gyvendami 

i daugiau tyrame ore, mažesnių 
ilgų jie nepaisė; Kitaip yra šian
dien. fctabar žmonea darbu šal
čio nebčtegydo# Modemiškas 
i^šatete^ gydymas reikalauja 
medieirios mokslo žinojimo. Jis I reikalauja ne tik greito jo lik- vidaVirtio, bet dar ir perspėjimo, kad tai daugiau hepdsikarfotų.Stokuojant žriiogūi fižiškOš sveikatos, rieturiht atatinkamos' atsparos ligų perspėjimui, bile erĮiideihijai užėjus puola milijonai riėkaltų žmOriių. Pavyzdžiui, kilus infiUCnžos epidemijai laike Pdšauliriio karo fniriurtai mirė lygiai kaip karių taip ir namie’ likusių, heš jie nebuvo iŠ- anfcsto p‘fisitengę pasitikti tokią netikėtą ir ūmią katastrofą. Tai bUvO netikėtas momentas, kuomet iš žmogaus ant greitųjų būvo pareikalauta didesnės jėgos, ir pasirodė, kad dideshč jėga be atsparos hera galima. Tuolaik milionai jaunų Vytų pašauktų nuo1 lengvo ddrbo prie surikaūs, kaip armijoj taip ir riamte, neatlaikė. Fiziškai silp-^ nesniūs vytus influenzos epidemija kaip gaisras nušldvė lygiai visose šalyse, o ypač rekrutuose Sveika širdis ir imunitetas atbė žmogaus organizmo atspa- rumdš nūo užkrėčiamų ligų į- g^tas riaturališku keliu arba dirbtinių budri tutėtų jį saugoti bile nelaimėje. Nelaimė . visuomet ^patinka žmogų be atsparo's. Veik kiekvienas bus girdėjęs gydytoją pastebint apie llgohio Stovį: “jis pasveiks, jeigu jo širdis atlaikys^’... tai yra labai svarbūs įrodymas, kodėl Širdis niodetniško biznieriaus, golfi- riiiiko, šidūčiaus, kriauČiaus ir kitų tūri būti sis tema tiškai mokinama įgyti fizišką atsparumą. Šita atspdta ytd taupihama rezervinėj formoj, kad reikalui CSarit širdis galėtų ant greitųjų parem'ą (Moti ir atlikti daugidu nėkad dleiios ddfbą.

f)r# D. Pilkit ’
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fflGHLAND PRESCR1PTI0N
LABORATORY

Alė. PULSUCki Pkarln&cetttkal Chemist 
* rŲFestingai išpildome receptus

ISS? W. Seventy-Ninth Street
Telefonas Radcliffe 3030CHICAGO, iLLINOlS
PRISTATOME VAISTUSna ir patį organą. Išsiplėtus ar- reikalingą aukštą, atidaroma ba organiškai padidėjus širdis durys ir įleidžiamas į ofisą, žo- veikia pasekmingai tik su stiAlžiu sakant, visas patarnavimas, mulianto, paskatinimo pagalba, kad “ponas nenuvargtų”. šitas Pavyzdžiui, žaislinis gurno ba- ponas, pagaliau,liūnas gali būt pripustas oro minkštoj kėdėj ištisais valandas, dauginu nekad jis atlaikytų. Kas tad atsitiks? Aišku, gumas truks. Bet pirma, pripučiant ir išleidžiant orą, jis išsitempsriš- siplės ir neteks tamprumo ypatybės. Netekęs tamprumo, šitas baliunas nebesusitraUks į origi- nalę formą, nes jis buvo perdaug ištemptas ir neteko atšokimo jėgos.Kuomet jaunas atletas pasiekia vėlesnį gyvenimo amžių ir palieka nebetinkamu į bėgtynių kontestus dėl Širdies padidėjimo — vadinama atleto širdis, jo širdis būna panaši į tą robi- nį baliuną. *Į šitą kategoriją reikia priskaityti pagarsėjusį maratono bėgtynių čiampijoną, fi- nietį De Mar.Mažai yra užsilikusių atletų, kurie džiaugiasi širdie0 sveikata. širdis netekusi jėgos lengvai būna ligų paveikta. Mažiausia bakterijinė infekcija, mažiausias bile kuna dalyje įdegimas veik visados atsiliepia ant širdies, jei bent nevisai ją paveikia#Mes visi ’ gerai suprantame, kad rainus, šederitdris, neveiklus gyvenimas nėra nei linksmas, nei sveikas. Žmogaus Organai reikalauja kurio aktyvingu- mo, kad sužadinus jų veikimą, !jų funkciją. Su mietą darbas, gimnastika, pasivaikščioj imas

neretai paskendęs tabako dti- mtiose, kas tuojau duodasi suprasti^ kad turi reikalą su psichiniu charakteriu. Jo visas darbas taukiai susideda iš paspaudimo elėktrik'inio mygtuko ir prispaudimo ingraviruoto parašo. Raštinės merginos ir pa- siuntiniai prideda smegenis, raukas ir kojas biznio sukimuisi. Telefonas ir patarnautojai atneša net užkandžius į raštinę, kad tik sutaitpinus laiką. “Pa- simankštini?” — paklausk ji. “žinoma U’ — jis tau tiesiog atšaus. O taip, jis lošia tenisą, muša golfą, dalyvauja socialus propagandos mitinguose ir t.t.Iš tikrųjų, tai nėra būdas, kurį gamta Žmogui davė maisto pasigaminimui ir sveikatos prč- zervacijai. Gamta nepermainė savo (principų,i kad pritaikius juos mūšų šiandieniniam gyve^- nimui. Jie tebėra toki patys nuo pasaulio pradžios. Apsilehkimai ar nepildymas Gamitos Įtatymų, žmogus būna aštriai baudžiamas. Didysis gamtos prokuroras tankiai pareikalauja^ kad to^ kis nusikaltėlis tuojau gražintų medžiagą iš kurios jis susideda į didįjį gamtos sandėlį,Faip pereitos vasaros teniso žaidimas nepagerino, širdies jėgos, taip sekančio nedėldienio golfas nepagerins ddbartinio' sveikatos stovio. Kad sveikai iprotauti, kad, būti našiu, žvalipj permatančių kasdieninio gyvenimo ciklą, kad prezervuoti sveikatą iki aukščiadsio laipsnio, musų kurias re'ikalduja kas- dieninio sistematiško organų la^ virtimo.Imkime dar kitokį paVyzdį. Brėžjuko galvutė turi mažos vertės, jeigu brėžiant medukas nulūžta nuo spaudimo, Žmoguš nėra brėžiukas; jis yra mikluš organiškas padarinys. Jis gali atlikti savo dieninį darbą ir dat
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visą žmogaus kimo funkciją ū- belnai. Bet perdėta funkcija, nežiūrint kokioj formoj ji nebūtų, — kad ir paprasta gimnastika, yra sveikatai , pavojingas dalykas. Vangumas.Vangumas, dėl kokių priežas
čių jis "nekiltų, taipgi nėra pa- gdidaUjūtnas simptomas širdies 
sveikatai# Asmuo, kuris prisiriša Save ofise prie kasdieninio užsiėmimo, per mėnesius ir metus be jokios atlaidos kūno poilsiui, pats priveda širidies vei- užtektinai turėti laiko sšvęs bti- kimą ptię bankroto. Jus nešate dinimUi iš Sužlugusio letargiriio matę, kad liūtas, uždarytas ma- gyvenimo, kad riaūjai sujaūdi- žoj klėtkoj zoologijos sode, gm mis kraujo cirkuliaciją sveika- lėių sari ramiai. Jus taipgi nė- tos pagerinimui. Tiesa, dauge- iUte girdėję žmogaus, kuris ne-pis yra žmonių, kurie sujaudina riOfėtų būti taip galingas, kaip visų savo organų funkciją atlik
tas žvėrių karalius, šitas paly^j darni darbą, bet daugel komisą-ginimas nurodo tai, kad liūtas rų ir visokių perdėtinių nedaro visuomet veda aktyvišką gyve- mažiausio dalykėlio savo kūno nimą, nežiūrint, kad jis ir yra įpamankštinimui. Gera svėikatoš skaitomas žvėrių karalium, kūo-[priežiūra reikalauja, kad vist met žmogus, kuris yra pasiekęs žmogaus kūno organai veiktų ūukšteshį gyvenįtno laipsnį ir kartu, kad atliktų naudingą dar* stato save protingesniu už visus 
kitus gyvulius, tėtei rodo nota aktyviškumui. Jis visupirTūd skaito save konservatyvišku ir kaipo tokis veda vangų gyveni mo paprotį.HaŠtiiiės saviftihkaš ar aukštesnės kategorijos atsiekęs per-* dėtims šiandien yra atvežarftūs ne^a į "darbų puikiai iŠpuoŠtū- lūe aūtomobiliuje, prie kurio jis nei rankos neprideda net durų atidarymui, pakeliamas liftu į [dūktai susirenka didesniais kie-

Linksmą Kalėdą ir Laimingą Naują Metą 
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J. P. BERTULISM. P. JOVARAUSKASbą energijos atpildymui. Žmox gaus gyvenimas todėl turi būti veiklus,
širdies bausmė.Kokią bausmę širdis gali gauti už kūno nerangumą? Žino-1 ma, sunkią. Kada musų kūnas nedaro jokio judesio, jokio veb kimo pastangų, jo organai pa-* rlieka sedantarųs ir neveiklus.) Pavojingi metabolizacijos pro-1
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NAUJIENOS, Chicago, III.
SONJA.

1talonus Sveteliai
(Feljetonas)

Vieną gražią dieną nusipirko j Bet jau ir senose knygose sa- 
Kristapas sau namą. įvykis ne koma, kad laimė neilgai tveria, 
kasdieninis: Kristapiėnė, žmo« Atslinko ir ant musų Kristapų 
nelė,. mažne sugriaužė tą naib11--~4— J-------- - -1-1-
ją namelį besidžiaugdama. Rei
kia pasakyti, kad Kristapui 
nauja pastogė iš dangaus ne
nukrito, nors Lietuvoje seniau 
ir pasakodavo, kad Amerikoje 
doleriais sninga, o pienu lyja. 
Bet dabar nebe tie laikai.

Ir musų Kristapas sunkiu' 
vargu ir darbų susitaupė dole
rius. Prieš porą metų išvažia
vęs į tėvynę apsilankyti, ir ten 
tuščiai laiko neleido: kažkur iš 
Žemaitijos darželio nusiskynė 
sau žmonelę Onytę. Dabar Ony
tė jau ir sūnelį Petrelį augina, 
žodžiu, gražus ir laimingas mu
sų Kristapų gyvenimas.

Linksmų žiemos? Švenčių 1 
Kalėdų ir Laimingų Naujų] 
Metų Linkiu Visiems Savo j 
Kostumeriams ir Draugams j

IPeter P. Mankus
Siuvėjas ir Drabužių Valytojas.

2230 W. 22nd St.
Phone Canal 3144

laimingo dangaus juodi debe
sys. O tai vis brangių draugų 
ir kaimynų pavidale.

Visa istorija prasidėjo, iš ša
lies žiūrint, gana paprastai.

Persikraustė Kristapai į nau
ją namą, baldus išmokėjimui 
nusipirko. Kristapiėnė kaip ant 
mielių kyla: tai ant naujos so
fos sėdasi, tai prieš veidrodį 
dabinasi, ir Petrelį vis daino
mis migdo, žodžiu, ne gyveni
mas, o saldžiausias obuolinis 
pajus... Bet lemta buvo su
rūgti tam pajui, kaip neišger
tam alui.

“Taip ir taip”, sako Onytė 
savo prisiegai. “Negaliu aš bū
ti tokia, atsiprašant, kiaulė, vie
na savo laime džiaugtis. Su- 
kvieskim draugus ir kaimynus, 
aš iškepsiu kokį ragaišį, ir pa- 
silinksminsim visi kartu įkur
tuvių proga”. Kristapas bandė 
atkalbėti žmonelę, bet kur ji 
tau klausys! Girdi: “taip mano 
mamytė ir mano bobutė darė, 
ir visas musų kaimas tokių pa
pročių laikėsi, tai ir aš negaliu 
apsileisti”. Numojo vyras ran
ka: “žinokis, sihko, kad tik 
nereiktų gailėtis”. Tylus, mat, 
buvo žmogelis, triukšmo nemė
go, o jo Onytė Lietuvoj vaišin
guose namuose išaugusi. Tesi
žinai.

LOS ANGELES, CAL. — Moya O 
riaus duktė, išlipa iš apvirtusio orlaivio.
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mažai: du 
dvi pusse- 
ir trej etą 
šeimynom.

Sf

Na, ir ėmė suktis Onytė. Kai 
ims kepti, virti, šluostyti, lai
styti, dulkinti, plauti — net 
Kristapui vietos troboj neliko. 
Kaip tik Lietuvoj prieš kaled- 
ninkus... Kartu su Onyte su
kosi ir Marytė, jauna Kristapo 
sesutė, taip pat neseniai iš tė
vynės atvykusi. Na, ir apsisu
ko: po trijų dienų viskas žibė
jo, kaip iš stiklo, o skanus pa
jai ir keksai nekantriai laukė 
valgytojų. Kristąpas taip pat 
nesnaudė: svečius kvietė. Pa
kvietė nei daug, nei 
dėdes su šeimynom, 
seres su šeimynom 
kaimynų, taipgi su
Alaus bačkutę kampe pastatė, 
kitas Dievo dovanas ant stalo 
išdėliojo, Marytei. Petrelį liepė 
prižiūrėti, o pati Onytė, laimin
gai šypsodamosi, svečių laukė.

Pribuvo ir tie. Šeimininkų 
paraginti už stalo susėdo ir ką 
pamatę kramtė bei bačkutę 
tuštino. Greit ir dugną* pama
tė. Kristapas ne kiaulė: susi
prato kitą parvežti. Ant stalo 
ir stikliukai skambėjo. Svete-I 
liai šnekėjo, kas kam ant lie
žuvio pakliuvo. Pagaliau'^r dau
giau įsilinksmino. Simas, bran
giausias kaimynėlis, Onytę šne
kinti ėmė, “Papasakok, , kas toj 
jūsų Lietuvoj gero. Bet kas ten 
bus gero. Mes jums dolerius 
siunčiam, kad ne musų doleriai, 
ir tave, žmonike, butų utėlės 
suėdusios.” Onytė paraudo ir 
atsakė, kad nei jos mamytė, nei 
bobutė tokių gyvulių ūkio ne
turėjo, bet šis toliau savo va
rė: “Nešnekėk, aš geriau žinau. 
Nors, ačiū Dievui, jau 40 metų 
kaip iš Lietuvos išvykau, bet 
gerai atsimenu ir žinau, kaip 
ten yra. Ir nė valdžios jųę žmo
niškos neturit. Ot, kad aš par
važiuočiau, tuoj visus ponga- 
lius numėtyčiau, o padaryčiau 
tvarką, kaip Amerikoj, čia yra 
supratimo,” parodė kaktą, nuo 
alaus paraudusią.

1 — “Jes, jes, orait šneki, at-
1 siliepė dėdė Dž-ovas, kuris vi- 
' są laiką arčiausiai prie bačku

tės stengėsi sėdėti. “Durni Lie
tuvos žmonės. O sakyk, ar mo
kyklų' tenai yra?” — “Yra”, 
jau nelinksmai Onytė atsake. 
“Negali būti. O kaip ten moko? 
tu r būt, ruskai, o gal polskai. 

■ Lietuviškai? Ar gali ką gero iš
mokyti. Ar. žinai, kiek bus 1 ir 
1? o 1 ir 2?” Onytė pabalusi 

• tylėjo, nesuprasdama, ar šis 
i juokiasi, ar iš tikro taip kvai
lą laiko. Tik čia Marytė scenoj 
pasirodė:. “O sakyk, dėde, kiek 
bus 285 ir 933 ?” Dėdė (kuris, 
tarp musų kalbant, jokio su
pratimo apie skaičiavimą netu
rėjo) iš piktumo pagriebė Si- 
mienės alų ir išgėrė. “Ei, Džov, 
turi misteiką, čia mano byrąs”, 
ši bandė ginti savo nuosavybę. 
Bet šis ir toliau alaus stiklus sau 
į gerklę pylė, visokią aritmeti
ką užmiršęs.

Tuo tarpu frontinėj kita' kom
panijos dalis susimetė. Onytė 
gali džiaugtis: > visiems buvo 
smagu, visi. jautėsi, kaip na
mie. Kaimynėlis Styvis dėl di
desnio patogumo kojas ant nąu- 
jo staliuko užsikėlė. Dėdė Mai-

—■ .............................-i....... i •......................................  i ■

kis naują išradimą mėgino: 
kampe stovinčiai ‘gėlei bėrė į 
žiedus cigaro pelenus, o lapus 
gražiom skylutėm išmargino. 
Pusseserė Anė, kuri tikėjo esan
ti gražiausia moteris Čikagoj 
(o gal būt, ir visam pasauly) 
prieš veidrodį atsisėdusi alų gė
rė. Kai jau šio perdaug galvoj 
atsirado, gražiausios pasauly 
akys ėmė nebegražiai matyti 
veidrody biaurią bobą paregė
jo. “Ei tu, ragana, ko vypš?. 
į mane?” sušuko Anė. Kai ra
gana vis tylėjo, Anė į ją su 
alaus stiklu paleido. Bet mažu
tis apsirikimas: iš veidrodžk 
jos pačios atvaizdas į ją žiurė
jo. žinoma, naujo veidrodžio, 
Kristapienės sielos paguodos, 
vietoj liko tik rėmai. O stikli
nė, bjaurybė, nesudužo. Tik 
alaus gaila: visas ant naujosios 
sofos išsipylė.

Dabar kažikas mažąjį Petriu
ką atsiminė. Atsinešę i fronti- 
nę, alum vaišino, o kai šis spar
dėsi, varliuką ant žemės patėš
kė, nutarę, kad i'iš j o nebus 
smart vyras, nes ‘.alaus purtosi. 
O tas,‘Varlės koja,/kad ims kly
kti! Atbėgo Onytė, žiuri — su
daužyto veidrodžio* šukės į Pet
relio Užpakalinę kūno dalį su
lindusios blizga, o grindų pa
tiesalas gražiais raudonais taš
kais numargintas. Teko vaikink, 
štį skubiai pas daktarą vežti 
“Tai nieko”, ramino svetelia: 
Kristapus. “Išgis, kol ženysis” 
Ir, kaip padoriem svečiam pri
tinka, iš to širdies skausmo dai 
smagiau alų maukė. *
* Marytė, miegamajame užsi 
dariusi, verkė, žinoma, kvaili 
ožka: nesupranta,, kokią dideli 
garbę amerikoniškas senberni! 
jai padarė, kai sugriebęs pa 
bučiuoti teikėsi. Lietuvoj, žiu 
rėk, kokiam nuskurusiam pie 
meniui dantis rodė, kiaules še 

, re, o čia, matykit, kokia kara 
laite dedasi I Ir dar visiems ma 
tant, į dantis rėžė! “Ak, šit

• jai niekada nedovanosiu”, at 
‘ stumto donžuano galvoj minty 
' su viskės garais maišėsi.

žodžiu, visi linksminosi, i 
vieno raginti nereikėjo.. Tai 
suprantama: čia ne Lietuv 

. bet Amerika, tai niekas droy< 
ris ar save varžyti nė nebai 
dė. X Į ■ . •

Bet Kristapas, vaiŠingasi 
seimininkas, pagaliau visai be 
gėdiškai ėmė elgtis: dėjosi ne 
matąs, kad trečia alaus bačkų 
tė jau tuščia, ’ o ketvirtos vis
kės bonkos taip pat dugnas pa
sirodė. Tikras besarmatis. Lyg 
nematytų, kad svečiai dar skir
stytis nenori. “K,.k..rr..isss..tt.. 
opai, ki..ki..aulle, ppasivadinai, 
o geg..gerti ned..neduodi...” ba
rėsi mieliausios giminėlės, tik 
liežuvis, laidoko' Šmotus, strei
kavo. Alaus bei viskės perma- 
žai, mat, buvo ragavęs. Bet 
Kristapas vistiek nesusiprato. 
Ir svečiai nepatenkinti ir susi
raukę, spiaudydamies iš Krista
po pastogės išsinešdinti turė- .jo.

Taip nedailiai baigėsi tas 
šventądienio džiaugsmas*

Rytojaus diena Kristupams

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

ražiais vaizdais širdis nudžiu- 
ino: visi kambariai atrodė lyg 
^aršuva po vokiečių bomba 
avimo. Kristapiėnė su Maryte 
isam mėnesiui turės užsiėmi- 
no. Taip ir' reikia: įprastų dar 
ingėti be jokio darbelio.

Kristapas, tylus ir ramus, 
taiga keikti išmoko. Kai rado 
ietoj naujo apsiausto tik tuš- 
ią skylę, tai ir jo ramybė po 
elnių nuėjo. Skrybėlė, atsipra- 
ant, taip pat kažkur išgaravu- 
i. Atidžiau žvilgterėjusi ir Ony- 
e naujosios savo suknios pasi- 
edo. Bet užtai miegamajame 
iž lovos galo visa senų daiktų 
:rautuvė: 2 moteriški apsiau
tai ir 1 vyriškas, 3 moteriš- 
:os skrybėlės ir 4 vyriškos, be 
o, piniginė, o joje, nuostabus 
[aiktas: net 3 centai. Svečiai, 
ors apsirikimų ir turėjo, bet 
eimininkų irgi nenuskriaudė. 
Lristapas turės progos svieto 
įamatyti, pasivažinėti, savo 
daiktų beieškodamas, — o šiaip 
lar supelėtų per dienas namie

• šcštadien., gruodžio 23,1939
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žodžiu, vakarykščio pasilinks
minimo nauda visiems aiški, 
^simokino Kristapai gražių 
►apročių ir amerikoniškų ma
derų. Apšvietė tamsius protus, 
sietuvoj nieko gero nemačiu- 
ius. Rodos, tik džiaugtis turė
ti, bet kur tau... Dar nepatek
anti, dar urzgia, brangius sve- 
ius visokiais negražiais žodžiais 
aini... Kristapiėnė lyg juodas 
Įebesis vaikšto, dainas, bema- 
ant užmiršo. Petrelis, ant pil
vuko gulėdamas, gedulingus 
naršus traukia...

Visą šeimjminę ramybę ir 
iaugsmą šuo ant uodegos nu-

Užtat per šias Kalėdų šven
tes pas Kristapus neikit. Nors 
naminis dangus jau nusiblaivė 
ir Kristapiėnė kalėdines gies
mes stengiasi prisiminti, bet 
neapsigaukit: už tos ramybės 
ir kalėdinių giesmių slepiasi vi
sai negražios mintys apie my
limus svetelius* Kristapiėnė, to
kiom mintim atėjus, tuoj šluo
tos dairosi, o Marytė, lyg žan
daras, prie durų artinas, pasi
ryžus po pat nosia jas užtrenk
ti. Kristapas gi, tylus taikos 
angelas, net ir jis, atsiminęs 
anas vaišes, bėga į toilėtą nu
sispjauti (kitur kur spiaudyti 
vargšui žmogeliui šeimininkių 
griežtai uždrausta).
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WEXBERGS, Ine
Įsteigta 1904

1608 So. Halsted St. Tel. Ganai 4738
AUKŠTOS RŪŠIES, ŽEMIAUSIA, KAINA PARDAVINĖTOJAS 

VYNŲ, LIKERIŲ IR ALAUS
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KŪČIŲ VAKARI LŪŠNOJ
■ .... ............* w ................
(Tęsinys iš Bčio pusi.)

«—Žiūrėk, kad vaikas neprlsl- 
glaustų prie stiklo! — grūmo
jančiai įspėjo bažnyčios komi
tetas, kišenėse rankas, susikišęs. 
—Tfiu, tokios betvarkės visoj 
apylinkėje nerasi, kad leistų 
vaikui į langą įsikabinti. Išspaus 
langą ir nuostolių padarys!

—Tokio jau butą čia ir lan
go, kad mažas vaikytis galėtų 
išspausti. Nulipk vaikeli, mat, 
kad tas piktasis diedas nemyli 
tavęs, neleidžia jis tau pamaty
ti Kalėdų Dėdės.

Vaikutis suraukė kaktą ir bal
tomis pažiurėjo į diedą.

-—Nemyliu aš tavęs, negeras

—Na matai, kaip iš mažens 
puikiai vaiką auklėji, a?

Ir kaip dar niekad toj apy
linkėje nėra buvę tokio didelio

krautuvių šventėms pasirengi
mo, tais metais viskas buvo kt- 
toniškiau, įdomiau. Viena aki
mirka kaip žaibas šviesto nu
švito gatvės elektros šviesomis 
krautuvių vitrinos mirgėte su
mirgėjo nuo mėlynų, žalių ir 
raudonų šviesų, o iš tų šviesų 
šiaip ir taip išraizgytų popieri
nių kaspinų, žibančių švitvarių 
ir žvilgančių plaukų, nusišypso
jo švenčių šypsena skarota eg
lutė.

—Kaip tikra palmė .., puiki, 
oi, puiki, — džiaugėsi Felicija.

Minia subangavo ir pasuko 
prie vitrinų, sprustis užtvindė 
įėjimus. Atrodė, kad visa gatvė 
čia sueis.

* LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAI-R 
M1NGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime visiems draugams ir R 
kostumeriams! «

S MIKE DZIMIDAS c 
S Midland Beer Dkstributors 'p 
m Wholesalers of Fine Beers Ų' 
§4138 ARCHER AVĖ., Chicago, III. g g Visi Tel. LAFAYETTE 0401 §

II,
—Kur Bukas?—paklausė ko

mitetas cigaro pelenus pirštu 
krapštydamas.

—Vargsta žmogelis, maisto 
ieško ... gal teks mums ir šven
tes be maisto praleisti... ir šal
tį kęsti, — atsakė Felicija į lan
gą nusikreipusi.

—No-no, Amerikoj visko pil
na, čia niekas badu nemirs, — 
pasiskubino atsakyti 
zubus papusdamas.

—Tikra tiesa, kad 
yra perdaug, bet, gal,
ir daugiausia alkanų žmonių. Ar 
ne juokai, kad tokiam turtų 
pertekliuje šiandien neturime 
ko pavalgyti ir šaltam kambary 
sėdime.

•—Niekis, atveš, nesisielok ... 
atveš nors ir vėlai naktį.

—Kas gal pasakyti, juk, nie
kur tiek nėra pažadų duodama, 
kad juos tiek nepildyti, kaip čia.

—Taip, taip, bet man reikia 
jau eiti. Ir nepamiršk, misiuk,

komitetas

čia visko 
už tai čia

įįg Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime §5 
Kj , Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams'

PAUL IR CARRIE AMBROSE g
TAVERNAS ®

1843 So. Halsted Street n
gj Telefonas MONROE 5533 M
&

BERGHOFF ALUS

Tel. Victory 4791

Linksmu
ChPISTMAS

X JOS. RŪTA TAVERN

Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems 
Draugams ir Kostumeriams

3141 S. Halsted St

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
! LINKI VISIEMS

THE CR0WN STORE
3442-44 S. Halsted St. Yards 3243

__ ;iAUJIENŲ-ACME Telephoto
MEMPHIS, TENN-. — Gvvendolyn Lįpd, kuri at

siskyrė nuo Kansas City artisto ir susidėjo su Frank 
M. Grandstaff, buvusiu kaliniu. Dabar, abu jie liko 
sulaikyti. Nužiūrima, kad Grandstaff papildęs kelias 
vagystes. įu > |

kad nuomą jau seniai reikėjo 
pradėti mokėti. Pasakyk ir Ro
kui, kad aš ilgiau laukti nebe
galiu. Jei neįmokės per šias die
nas nors už vieną mėnesį, tai iš
pirksiu notas.

—Ir kas iš to?

I Ji pašnibždėjo, apsišluostė a- 
šaras ir vėl nutilo.

1 -v-r.Mamyte, ar eisime pažiūrė
ti Kalėdų Dėduko? — paklausė 
mažasis Jonukas.

Pametė jis menkus savo žais
lelius, paties iš popierėlių susuk
tus gyvulėlius. Paritino akme
nėlius, kaladėles, ką Rokas bu
vo sunešiojęs iš dailydes dirb
tuvės ir pribėgęs, savo mažytėm 
rankytėm ją apsikabibo,

—Eisime, kūdiki. Tik bėk į 
lovelę, pašalsi kojeles.

—Q ar rėdysime eglutę? — 
vėl atsisukęs paklausė jis.

—Rėdysime, kai pareis tėtu
kas. -

—Tėtukas, ipan sakė, kad Ka
lėdų Dėdukas neturtingiems vai
kams negeras, jis nieko jiems 
neatneša.

Ji vėl pasvadino savo kūdikį 
į suklypusią lovelę prie kros
nies, apklostė kuo turėdama ir 
vėl nuėjo prie lango.

Kada sugrįžo Rokas ji taip ir 
nejuto. Jis įėjo į virtuvę, tyliai 
lėtais žingsniais perėjo per kam
barį ir pasisėdo prie krosnies. 
Pa trynio j o vėjo raudonai supu
stą veidą ir patraukė gilų sun
kų atdūsį.

—Oi prakeiktas likime, kur 
nuvedei visą mano gyvenimą.

—Tituk, mes šįvakar eisime 
Kalėdų Dėduko pažiūrėti!

: -—šalta, mano kūdiki.
—Rokai, ai' tu?

į Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
į Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

| MID-WEST JEWELRY AND MUSIC 
į ANTANAS P. LUKAS, Sav.'
? 2049 W. 35ih St. Telefonas Lafayette 0332

S LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

MONARCH LIQUOR STORE
M
SS

| J. GAUBAS, Savininkas

j 3529 S. Halsted St. Tel. Yards 6054 g

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams

K. NORKUS 
RESTAURANTAS 

1745 So. Halsted Street 
BUČERNE

2033 So. Halsted Street /

— pajuokavo

nedėkingas ir 
Juk, 
esąs

pats ką 
mielašir- 
žmogus, 
rengiesi

—Išmesiu!...
—Ir busi toks 

neinielaširdingas. 
tik pasakei, kad
dingiausias apylinkėje 
o čia vėl apsisukęs 
kiaulystę vargingiausiems žmo
nėms iškirsti. Kaip bažnyčios 
komitetui, rodos, ir sarmata bu
tų,* Pinigų • irgi < nesiokuoji, mo
kesčių nemoki.:.

-—Ar už lūšną mokėsi, kuri 
neprocentuoja? — švarkščian- 
čiu balsu išstenėjo pro tisus ko
mitetas.

—Nuomai rinkli ne lūšna, a?
—No-no, misiuk, beišsikalbi- 

nčjimų .,. laikas. Sudiev, einu. 
Ir man reikia gyventi, supran-

čiau, Rokas visai ką kitą manė. 
Bet gyvenimas bėgo. Santaupos 
išsisėmė, prie to prisidėjo dar ir 
bankų smukimas. Vienam žu
vo keletas šimtinių, žuvo ir ki
tam. Užtikrinimo niekur nebu
vo. Liko vienintelė viltis — iš
malda. lG-

—Bedarbė, kuo kaltas Rokas, 
kad jis darbo negauna? Kas 
kaltas, kad Amerikoj skęsta tiek 
daug žmonių, dar jaunų ir svei
kų jėgų skurdo tvane, nors tui- 
tų perteklių nebegali sudoroti? 
Ir dar tas><niekšas išdrįsta tuos 
žmones linginiais išvadinti. Oi, 
ateis laikai,^ kada* jie už savo 
niekšybes atsakys.

Ji priėjo prie jo ir apsikabino 
kaklą. Paglostė suveltus plau
kus, apšepusį veidą ir sudribo 
ant kelių. Per skruostus nurie
dėjo ašaros.

—Sunku man . .. Kaip gy
vensime?

Linksmų Kalėdų ir .Lai- ® 
g rningų Naujų Melų $
$ Visiems Musų koštame- $ 
$ riams, draugams ir
S pažystamiems velija ®

IV,
—Taip. Eilėje prastovėjau vi

są dienelę ir tik temstant šiaip 
taip prisibroviau eilės, Valdinin
kai kaip kokie vėžliai baloje, 
vos kruta, paklausiuos vieną —- 
kitą žodį, žiūrėk, ir vėl kur nu
sėlinę. Pritruko kantrybės ir 
.plyšo.A —

Jis nusmaukė nudriskusius 
marškinius, pusiau nuplėštas 
rankoves ir parodė per pečius 
mėlyną storą šmorą.

—O viešpatie, o kas lai?
—Tai teisybės ieškojimo ates-

BIIL'S TAVERN
ONĄ IR VINCAS POPELL, Savininkai

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Linkime 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

4756 SOUTH WESTERN AVENUE
Telefonas LAFAYETTE 2649

me bruzdėti, jie pasišaukė poli
ciją. Tai kokia teisybė!

—Tai tur būt ir maisto nebe
gausime?

—Pažadėjo atvežti dar šįva
kar, bet, ar ištesės — sunku ką 
pasakyti. Jų pažadais nenutuk
si. Na, o ką judu pavalgėte, ar 
dar turėjote ką? ,

—Avižinės pavalgėme ... dar 
buvo pieno lašas,

—Ir Jonukui?
~ —Valgė vaikelis, ką darys.

. Jis suraukė kaktą ir pažiurė
jo j langą.

-—Buvo ir Pikčiurna.
—Nuomos?!
—Ir pagrasino, kad į šias die

nas būtinai įmokėti nors už vie-

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Draugams ir 
Kostumeriams

tai tokie niekšai negalėtų gimti 
žemėje. Ar galėtų būti ir tokia 
baisi nelygybė, kad vienas vis
ką susigrobtų, kitas ir pavalgyti 
neturėtų, štai šiandien gatves 
pilnos žmonių, veik visi neša iš- 
riętę pečius dėžes dovanų, lau
kia švenčių švilpaudami, dai
nuodami, o mes kaip tėvus iš
mušę, visuomenės neapkenčiąr 
mi atmatos kenčiame alkį ir 
skurdą. Kilų vaikai vaikais, o 
mano priverstas skuduruose vo-. 
liotis menkvalgęs ... nėra jam 
kalėdinio džiaugsmo.

Jį suspaudė abiem rankom 
galvą ir krito ant drėgnos pa
langės. Toli gatvėj pasigirdo 
liūdni trimito garsai, jausmin
gos giesmės aidas glamonėjo 
iiųsląnčią sielą.

nu
Į bedarbių eiles Rokas Beda’ 

lis nuėjo tudj pirmam ekonomi- 
uio gyvenimo suirutės šikšnom 
sparnlui pasirodžius. Malydą? 
mas, kad iš dirbtuvių kasdien 
išmeta daugiau ir daugiau javu 
nų vyrų, jis ėmėsi prekybinio 
tarpininkavimo darbu. Pirma 
išnešiodavo smulkius namų 
reikmenis po trobas, paskui 
pradėjo kaime supirkinėtus val
gomus daiktus pardavinėti gaG 
vės^. Jis manė, kad jo plati vi
suomeninė pažintis, praeities 
draugijine vęikla jr politinis jš- 
sidirbimag Jam daug padės.

Kartą jis atsikreipę į alder- 
moną Visžadakievičių darbo 
miesto valdžios žinyboj. Bet ap* 
siriko. Vietoj darbo jam pasiūlė 
pašalpos stotį, o jei reikalingas 
ir drabužį galįs nupirkti. Aldęr- 
monas tokį pasiūlymą duoda-

i . PAUL WILKAS
$ 4201 S. Maplewood
I Avenue
g. Tol. Lafayette 5272 . s fT • « P 1 Y(jęsmys d-nie puslapyje;

NEW CITY FURNITURE MARI
WILLIAM KOSMOWSKI, Pres.
WILLIAM BAZAR, Vice-Pres, 

1654-56 West 47th St. Tel. Yards 4882

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

s? • •

~ LITHUANIAN M

Sf”-----""'/'"M IT.

M*(ŽINOMA KAIPO NAUJIENŲ SPULKA)

M

mentai laiko savo pinigus

Visų indėliai yra apdrausti iki $5,000

per Federal Savings and Loan Insur

ance Korp. Washington, D. C
5
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems {2 

Savo Draugams, Kostumeriams ir Pažįstamiems įjJ 
Linki i&J

BUILDING, LOAN & SAVINGS ASSN

JUOZASLEPPA
TAVERNOS IR PIKNIKAMS DĄR^O, Savininkas 

82nd ir Kcan Avenue 
Telefonas WILL0W SPRINGS 1095

M
M

Sveikina Narius ir Draugijas, kurios 

pagelbėjote šiai Bendrovei išaugti į
• ■; , • • <’ * 1 ' i • ( - '

tokią didelę finansinę įstaigą, kurio-
-j • ;v •. ■ " H’ ■ r \

je Jungt. Valstijos valdžios depart-
■ \ ’ • • f ' •
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THE LIVĖ STOCK
NATIONAL BANK </CHICAGO

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

S. PETRAUSKAS
Canal 7358

Linksmų Kalėdų Laimingų Naujų
Metų Linkiu Visiems Lietuviams

ANTON BALCHUNAS

Halsted Street3409 South

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS LINKI

pasiryžę vesti 
sugabentas.

CHICAGO, ILL,

mėsos užsinuodijęs

EEDERAL RESERVE SYSTEM 
Narys FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SO. HALSTED STREET

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

Pažįstamiems Linki

garuodinto pieno, viena skardi
ne nukrito.

—Oi, kad tik jis nepabustų!
—Mamyte, ar jau buvo Kalė

dų Diedukas? — paklausė aku
tes trindamas žebrom ranku
tėm Jonukas.

—Ne dar nebuvo. Gulėk, mie
gok, supyks Kalėdų Diedukas 
ir neateis.

Vaikutis

Musų 
daro, 
visus

ną mėnesį, jei ne tai išmesiąs. 
- —Praėjo tie laikai. Kol ne
pradėsiu dirbti, nemokėsime. 
Gana jam už tų žiurkinyčią peR 
nūs krauti. Nemažai turi pelnų 
ir iš rūsio. O jei perdaug ką ša
kys ... pranešiu po-olicijai.

—Nereikia, Rokai, audrą su- 
sikelsi. Žinai, jis čia su jais vi
sais tą buizę verda susitaręs 
jam nieko nepadarysi. Tu be
darbis, atsimink, kas tavin. kaip 
žmogumi patikės.

Felicija balo ir raudonavo iŠ 
nuogąsčio. Ji butų sutikusi ge
riau pati alkti, skursti, kęsti be 
aprėdo ir avalynės, kad tik ne
likti niekam skalna. Bet likimas 
jos nepagailėjo. Ji beturėjo vie
ną dar šiaip taip sveiką sukne
lę, vienus batelius, o apie šukas, 
nagų tepalą, veidui miltelių ji 
ir pamanyti nebenorėjo. Tie da
lykai jos akyse buvo praeities 
liekana, atbūtas muzėjinis pa
daras. Tenkinosi skurdžiu gyve
nimu ir vengė susidūrimų.

—Ne, mieloji, šiandien nebe 
tie laikai, kad teisybe dangsty
tis. Visas gyvenimas pasuko 
suktybės vėže, kas stipresnis ir 
gudresnis, tas plėšia ir vargina 
silpnesnį, šiandien jau nebe ma
doje ir nuoma mokėti, rytoj im
sime pirkti be pinigų.

—Tu manai eisi vogti! — Fe
licija sušuko nesavo balsu.

—Bet aš neleisiu savo kūdi
kiui mirti badu prie tokio iš
tekliaus kokią žmonijai šian
dien teikia gamta. Jei gamta pa
gimdė mus, tai ji davė ir teisės 
naudotis jos turtais. Žmogus, 
ne kas kitas įvedė sau varžtus. 
Šalin skriaudos ir skurdas! ša
lin išnaudojimas!

— Nešauk, išgirs plytlaižiai.
Priemenėj kas tai pasibeldė į 

duris.

Visa lūšna pleškėjo liepsnoje 
Ugniagesiai dar tebeardė degan
čių lentų, rąstgalių krūvas. Fe 
icija susisiautusi kaldrose si 

Jonuku sėdėjo salvei šių — lab
darybės organizacijos — sunk- 
vežimyj, šalia jos Rokas raitė
si, vidurius susiėmęs.

į Linksmų Žiemos švenčių $ 
! Kalėdų ir Laimingu Naujų g 
[ Metų Linkių Visiems Kos- S 
! tumeriams ir Draugams

krūvos imti?!
-7-Taip. -.-'p. <' '
— Gaisras! Gaisras!!—už lan 

go ėmė šaukti vaikai.

NAUJIEMV-ACME Tek^nuio
CHICAGO. — Frank Du Bose, 23 metų ąinžiaus, si 

žmona. Prieš Šešerius metus jis pabėgo iš Alabamos ka 
Įėjimo. Dabar jis liko suimtas, ir norima |jį atgal į ka 
Įėjimą grąžinti. Jo darbdavis ir žmona 
legalią kovą, kad jis nebūtų į Alabamą

LINKIME VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS 
IR KOSTUMERIAMS

MILO W1ESNER RECREATION
(B0WMNG AND BILLIARDS)

823 West 35th Street

—Ne, mister Bedalis, 
aldermonas kasmet taip 
Per Kalėdas jis stengiasi 
vargstančius — seniūnijos 
ven tojus — aprūpinti tiek, kiek 
gali. Taigi, saldžių sapnų ir 
linkmų švenčių, mister Bedalis. 
Meri krismus!

—Te seim tu jų, mister Viliu- 
kievičius, — atsakė Bedalis.

— O aš galėjau ir dantis iš
drebėti indaujoje, oi kad šalta!

—Eik šią pažiūrėk ką čia at
vežė, o aš eisiu kur nors ang
lių parūpinti. Matyti, kad neat
veš šįvakar.

—Neik, pervėlu!
—Bet ką darysi per rytojų?
—Gal Dievas parūpins.
—Menka garantija...
Jis apsisiautė du švarku, abu 

alkūnėm kiaurom, užsitraukė 
mėlynas darbines kelnes nuki- 
dentais keliais ir sėdyne su lo
pais. Susirišo plaušų virvelę, už
sismaukė kepurę, padailino 
plaukus pro pakaušį išsikišusius 
ir išėjo į gatvę pačioj nakties 
gilumoj. Nė vėjas vilku kau
kiąs nė šaltis tvoras ir lūšnos 
sienų atliuosusias lentas raitąs, 
jo neatgrėsė.

Felicija pasitraukė dėžę ir 
maišą arčiau vos rusianančios 
ugnelės, pasitryniojo sušiurpu
sius apnuogintus pečius, pasi
klaupė ir pradėjo naršyti kalėdi
nes politinio dėdės dovanas.

—Ir' vėl tie patys žirniai... 
kaip ir iš paŠalpinės, — nusi
stebėjo ji. — Bet ką daryti, ge
riau žirnius valgyti, negu alkti.

Ji iškraustinėjo valgius iš dė
žių ir pradėjo kepti kukurūzų 
blynelius. Benešant skardines

§8$

—Bet ta eglė, ne eglutė, ne
tinka, ir viršūnė nulaužta.

—Niekis. Štai, pačią viršūnė
lę nudailink, ir per šią vietą 
nupiauk. Kitą galėsi sukūrenti. 
Aš turiu iš seniau likusių žva
kučių, žibučių ir margų popie
rėlių. Oi, kad džiaugsis kūdikis.

< » *7 * ‘ •« , ’ ' • *

Jos sumanus sumetimas pra
džiugino šeimą. Eglutė buvo pa
puošta ir kojinė po ja pakabin
ta. Į ją ji įdėjo pora guminių 
kamuolėlių, medinį šunelį ir ka
čiuką, ką buvo radusi alderma- 
no dėžėje ir poras šokoladinių 
saldainių. Nors ir menkos do
vanėlės, bet išalkusi siela pasi
tenkino kaip ir didžiausia.

Vienuoliktą valandą, pačiam 
kaimynų Nieklaužų įkaitime ir 
Felicija linksmom akim pasisė 
do stalo gale, šalia jos Jonukas 
kitoj pusėje Rokas.

—Aš manau, Rokai, tu neval 
gyk tos konservuotos mėsos. 
Jau tiek daug buvo atsitikimų 
kad tik neužsinuodinlumei.

—Aš nemanau, ji taip gra
žiai atrodo, antra, ką ir valgy-

prisig’aude 
prie skarmalų užmerkė akutes 
ir vėl nutilo. Ji priėjusi apklos- 
linėjo, paglostė galvutę ir pa
tylomis pašnibždėjo: “M.egok, 
vaikeli, buk geras. Tada ir Die
dukas mylės labiau.”

—Matai, vilkas bėga, vilkas 
ir tunka, — įeidamas pro duris, 
tarė Rokas.

Ant kuprinės jis nešė didelį 
maišą anglių, po pažastim pasi
braukęs įvilko eglaitę.

—Ir tai dar neviskas. Už du
rų likosi malkos visai dienai. 
Tuoj aš tą eglutę sulaužysiu ir 
bus geros malkos šiam vakariu. 
Anglis reikia taupyti.

—Ką sakai? eglutę sulaužysi? 
Ne, negalima!

—Ką kitą iš jos darysi?
—Aš ją parėdyšiu, vaikutis 

baigia jau ir akutes pražiūrėti. 
Per visą dieną jis pražiūrėjo į 
Nieklaužų langą. Eglutė, Kalė
dų Diedukas ir iš kalbos neiš-

-Vemti verčia, oi...
Kad tik nebūtum nuo tos 

tarė ji.
Prie sunkvežimio prisiartino 

ir Pikčiurna.
—Na, tai ir nereiks nuomos 

mokėti — ištrukote, taip... •
—Eik tu iš mano akių, ne

naudėli, — atšovė Felicija.
—Lengvai norėjote pasipel

nyti, pralobti — užsigeidė žino 
nes, a? ir trobą sudegino, — 
gęstantį cigarą papnodamas, 
urzgė komitetas.

Degtinės kvapas jautėsi visoj 
gatvėj, niekam nebebuvo pa
slaptis, kad gaisras kilo iš deg 
linės katilo. Tą patvirtino ii 
špyžinis puodas, kurį su buso 
kais gaisrininkai išvilko iš de 
gančios lentų krūvos.

—Ar gali tai patvirtinti? — 
paklausė praeivė moteris. — 
Kiek aš žinau, tie žmonės to
kiais darbais neužsiima, per sa
vo nedrąsą ir nenorą lengvų 
pelnų kaip čia visų įprasta jie 
ir skurdą kenčia.

—Nereiks .. . tylioji deglė vi
suomet ilgesnę šaknį išknisa,— 
pasišaipė Pikčiurna.

Sutrubijo sunkvežimis ir pa
sijudino iš vietos.

—Lik sveikas, Pikčiurna, ne
bebus ką beėsti, — atsisveikino 
Felicija.

Jis pamojo ranka ir nuėjo.

3a ' ’

—-Mėri krismus, meri kris
mus. Ar čia gyvena Rokas Be
dalis?

Duryse pasirodė aukštas vy
ras su akiniais, už nugaros sto
vėjo dar du vyrai. Vienas laikė 
ant pečių dėžę, kitas maišą.

—Gal jus iš pašalpos stoties 
su maistu? — paklausė Rokas. 
— Mes jau laukiame jūsų.

—Nieko aš nežinau. Mane ąt- 
siliilte jūsų aldermonas Visžą 
dakieVičius. Geras jis žmogus. 
Visais rūpinasi, štai pasirūpino 
jis ir jumis. O aš jūsų prysink- 
to kapitonas Viliukievičius. štai, 
priimk tą menką dovanėlę ir 
linkiu Tamstai ir Tamstos žmo
nelei linksmiausiai praleisti 
šventes.

—Tai reiškia artinasi 
mai.

RALPH S. GERČIUS g
s 2244 W. 23rd PI. |

Phone Seeley 9083 M

(Tęsinys iš 7-to pusi.)
,, , rnu.liiliiįhm«tii|l,.

ROSEMOOR 
BUFFET

ANTON BALCHUNAS, 
Prop.

10314 S. Michigan 
Avenue

Telefonas '
Commodore 1946

—Žinokis. Žinai, ką,“-— links
mai pažiūrėjusi į akis Rokui, ji 
tarė. — Aš dar niekad taip ne
sidžiaugiau savo pasisekimais 
kaip šįvakar. Tur būt, prieš ne
gerą...

—Na, jau ir čia yra kuo 
džiaugtis. Vėl gal kokius bur
tus pamanei?

—Ką tu manai? Juk, musų 
gyvenime didžiausia retenybė’

—Kad musų gyvenimas ny
kus ir juo džiaugties nėra ko. 
Štai ką aš manau, — atsakė Ro
kas ir galvą parėmė delną.

—Bet tu dar nepasakei iš kur 
eglutę gavai ir tas anglis.

—Tai pirmas mano gyveninio 
atsitikimas. Bet... iš to svet- 
naudos nesigailiu pasinaudojęs.

—Rokai?! Ar tu išdrįsai iš jo
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Pro miegus pajutau, kad kaž-.gps suvirškinti nei mažiausio 
kas mane purto. Atmerkiau maisto gabalėlio. Dvi naktis, 
akis ir pamačiau policininką.įšaltas ir darganotas naktis, ap- 
Valandėlę jis žiurėjo man į sisiautęs tik lietpalčiu. aš pra- 
veidą; jo žvilgsnis nusileido 
žemyn, į lietpaltį, kojas ir jis 
švelniai, tėvišku balsu tarų:

—Lauke miegoti draudžia
ma ... Tai jus privalote žinoli...

—Atleiskite, — tvarky darnu
sis tariau,—prieš valandėlę aš 
čia prisėdau tik poilsiui, trum
pam poilsiui...

Per parką skubėjo į darbą 
fabrikų ir uosto darbininkai. 
Ėjo jų ne dešimtys, bet šim
tai. Parkas skyrė miestą nuo 
uosto ir į darbą uosto krovė
jams, geležies liejyklų darbi
ninkams per parką buvo ar
čiausias kelias.

Purkšnojo smulkutis lietus. 
Jie ėjo skubiai, net retas kuris 
pažvelgė į mane,, sėdinti ant 
šio suolelįo ir į besišypsantį 
policininką.

Pagaliau jis pasakė:
—Jeigu esate doras, darbo 

galėtumėt gauti pas mane .. . 
Aptvarkyti sodelį, adresas: 
Honorijaus 3. štai jums pen
kios kronos; aš tikiu, kad atei
site •..

—Ne! Aš ne elgeta! Aš ir ne 
bedarbis! Tamsta apsirikai! Aš 
jurininkas ir šiandien dvistie
be škuna plaukiu į Australi
ją... Sidnėjų ... Tamsta žinai 
Sidnėjų? Prie pat uosto, vie
noje kavinėje yra mano suža- 

' (lėtine ... Ji jau penkeri metai 
kai manęs laukia atplaukiant 
ir tur būt, yra pražiūrėjusi 
akis... Ji meili mergaitė, ta 
mano mylimoji;, jps valdąs Sil- 
yijąna .. . Tamsta žinai, aš nuo 

- dešimties metų plaukioja po 
pasaulį! Ne, labai dėkui ir at
siprašau aš turiu darbą, dvi
stiebė škuna laukia ir senas 
velnias, taip mes vadiname sa
vo kapitoną, gal siunta nesu
laukdamas manęs?! Viso gero! 
Aš skubu ..•

Aš žengiau žingsnį į taką, 
įsimaišiau į minią darbininkų 

. ir ėjau greitai, kartu su jais, 
net nepažvelgęs atgal į palik
tą, nustebusį policininką.

Praslinkus penkioms minu
tėms, man pašonėj dūrė keli 
diegliai. Sulėtinau žingsnius. 
Kaskart vis daugiau jutau, kad 
kojos pasidaro be galo sunkios, 
kūnas pasvyra į šalis, galvojų 
spengimas ir ūžesys. Žinojau, 
kad tos menkutės, kūne dar 
pasilikusios jėgos, pradeda ma
ne, apleisti. Pradėjau jausti tro
škulį, akimis mačiau lyg pro 
miglas. O vartai buvo dar toli. 
Aš žengtelėjau prie suolelio ir 
susmukau. Jaučiau, kad ma
no kūnas pradeda darytis leng
vas ir kartu, tarsi našta kuri 
slėgtų—be galo sunkus. Atsirė
miau į atramą, užmerkiau a- 
kis...

Nejau šiandien atsėlino prie 
manęs mirtis? Tiesa, mano or
ganizmas nebuvo visiškai svei
kas. Jaunystėje aš sirgau plau
čių ir inkstų liga. Be to, anais 
jaunatvės laikais, Norvegijos 
šiaurėje, kai mus burlaivis su 
silkių kroviniu užsuko nuo au
dros į užutekį, tarp manęs ir 
kito jūreivio kilo ginčas ir jis 
persmeigė mane peiliu. iPagijau 
ir niekuomet mano organiz
mas neapvylė manęs didžiuo 
se mano bandymuose. Jis kan
triai pernešė badą, nedamie- 
gotas naktis, šaltį ir atogrąii 
karštį. Jis buvo atsparus priei 
daugelį ligų, netgi viduržemio 
juros drugį yra nugalėjęs...

O šiandien?
Kas gi, pagaliau pasidarė 

šiandien? Per paskutines ket 
turiasdešimt aštuonias valan- 

. das, mano skilvys neturėjo pro-

leidau šiame parke. Bet tai, 
juk be galo dar maža. Nuo to, 
nuvirsti nuų kojų—dar nepa
kanka! Kas man daros? Kodėl 
aš nepriėmiau iŠ policininko 
pęnkių kronų ir nenuėjau į 
Hoiiorijaus gatvę aptvarkyti jo 
sodelio? Gal būt—jis galėjo 
suteikti darbą man ilgesniam 
laikui. Gal jis turėjo gražią 
dukterį, ar pagyvenusią žmo
nos seserį, su kuriomis, pasi
rinkęs aš bučiau galėjęs su
kurti jaukų šeimos židinį ir gy
venti amžinai tvarkydamas jo 
sodelį? Kodėl taip padariau? 
Gal aš nustūmiau savo laimę, 
švystelėjusią laimę—negrįšta- 
mai?

Bet...
Ten, Australijoje, Sidnėjuj, 

manęs penkeri metai laukia ... 
Penkeri metai, kasdien ateina 
prie krantinės ir žiuri į at
plaukusius laivus, žiuri į jū
reivius, į keleivius, žiuri ir žiu
ri... Kartais, raustelėjus, ne
drąsiai, smulkučiais žingsniais 
prieina prie šturmano, prie ka
pitono ir paklausia:

“Nesulikot juroje dvistiebį 
laivą? Jo vardas ‘‘Trys kalavi
jai’* ... Ir aš, rodos, matau to 
užklaustojo veidą ir girdžiu

Chicago, III., šeštadienis, Gruodžio-December 23 d., 1939

mraonM jos
—Taip! Jus nežinote kas aš 

esu! Kitaip ir nęsėdėtiimėt čia* 
greta manęs ir neklaustumėt 
apie Silvijaną!... Aš esu pa
baisa! Žmogus be sąžinės, nie
kšas aš esu! Štai kas yra! Tam
sta sėdi čia, šalia manęs ir ne
matai mano kišeniuje kruvino 
peilio! Nematai jo, ne, ne! Sa
kau, aš tamstai: jis kruvinas 
ir begėdiškai, prieš valandėlę 
įsmigo į trijų žmonių kimus. 
Ot, taip •. . Pakėliau ranką ir 
duriau ... Duriau smarkiai, 
nuožmiai... Na, ko tamsta ne
bėgi nuo manęs, ko sėdi? Su
prantu, tamsta netiki manim! 
Netiki!...

Aš stvėriau iš jos rankinuką 
ir atidariau.

Rankinuky buvo pluoštas 
banknotų ir kitame skyriuje 
mažas sviestainis sudarytas su 
pomidorais.

Moteris nesuriko. Ji neturėjo 
jėgų rėkti.

Aš uždariau rankinuką, ne
paliesdamas nei vieno bank
noto, o paėmiau tik sviestainį.

Dangau! Sviestainis buvo su
vis mažas! šiandien—aš tokių 
galėčiau suvalgyti šimtą! Juk 
mano jėgos buvo visai išseku
sios ir aš pradėjau karščiuoti. 
Aš jaučiau, kad greit pradė
siu kraustytis iš proto.

Išblyškus,' pasibaisėdama ji 
atmerkė akis ir pažvelgė į ma
ne. ? y , '

—Taip!,— surikau, — Sil- 
vijaria naivi buvo! Ji tikėjo, 
kad kada nors aš vėl atplauk
siu į Sidnėjų, mes apsivesim, 
atidarysim mažą krautuvėlę ir 
prekiausim ligi pat mirties! 
Bet aš daugiau neplaukiau į 
Australiją! Aš basčiaus po vi
są pasaulį, bet, atsiprašau, į 
Australiją manęs niekas nenu
viliojo! Argi aš galėjau jai pa
sirodyti su susiplojusiu jūreivio 
maišu ir su vienos kelionės al
ga?. Ne, ne! Aš tapau žmog
žudžiu ir šiandien nuduriau 
tris ...

Kraštiniu taku artinosi po
licininkas.

Aš padėjau jai ant kelių ran
kinuką ir greitai pakilau.

Pradėjo snigti. Didelės snai
gės, krito ir dengė žemę bal
tu, sidabriniu klodu. Snaigės 
krito ant mano apsiausto, glau
dės. ir tirpo ant neskusto vei
do, Lengvutės lyg pūkai, snai
gės gulė man ant galvos ir py
nėsi į plaukus.

Aš ėjau kiek galėdamas 
greičiau, tvirtai statydamas ko
jas. Dabar—gal būt, aš net ne-

Kristus ir jo 
mokslas

Kristaus gimimas ir jo veikla

J. LAPAITIS

Masinu Amžius
Robotas

taip! Ties Graikijos krantais 
jį daužė bangos. Tačiau jis ne- 
sišaukė pagalbos ir plaukė vi
somis burėmis ... Bet mano 
mažyte, jo vardas ne “Trys 
<alavijai”, o “Ištroškęs jūrei
vis”! Gal perdažydami pakeitė 
, am vardą, d gal “Trys k ai avi
ai” ties Sardinijos krantais 
mskendo”?.., Ir ją supurto 
Šalčio banga. Ir ji eina' vėl— 
smulkučiais žingsniais į kavinę 
ir galvoja: gal iš tiesų tas lai
vas nuskendo, o. gal jis plau
kioja kitu vardu ir per penke
rius metus neužsuko nė kartą 
į Sidnėjų? ... Penkeri metai ir 
Silvijana diena iŠ dienos vys
ta laukdama savo sužadėtinio! 
Penkeri metai, kai tas sužadė
tinis pirmą kartą > atsiminė, 
kad kada tai buvo Australijoj 
ir vienoje kavinėje įsimylėjęs 
į mergaitę, tylią ir lėtą, kuri 
pasakė jam savo vardą...

—Ak, kokia tu naivi buvai 
Silvijana!—ištariau ir atmer
kiau akis.

Dangau! Greta manęs sėdėjo 
moteris. Ji pasuko į manę gal
vą ir paklausė:

—Kodėl ji buvo naivi, ta jū
sų Silvijana?

Kas jai darbo apie mano to
limą sužadėtinę?! Argi man 
privalu atverti, kiekvienam su
tiktajam savo slapčiausius Sie
los pergyvenimus? Kokia bėgė-‘svyravau. Ir miglos nuo akių 
diška drąsa klausti?! Bet vis 
dėlto, aš atsakiau. Juk aš bu
vau be darbo, buvau alkanas 
ir nedamigęs ... Gal ji ir bus 
toji, kuri man pasakius tars: 
“Eime, štai, ten mano penkių 
aukštų namai, mano krautuvės 
juose ir visi tarnai manęs klau
so ir tik mano labui dirba... 
Eime* tamsta aš grąžinsiu į 
gyvenimą”...
,—Silvijana tikėjo kiekvienu 

sutiktu jūreiviu! Ji tikėjo net 
manim! Manim, kartoju tams
tai ! O kas gi galėjo tikėti ma
nim? Ar žinote, kas aš esu?..

Mano akys pranyko miglos. 
Iš nuvargusios vaizduotes din
go penkių aukštų namas, krau
tuvės, tarnai ir kvietimas grįž
ti atgal į gyvenimą. Aš šėlau. 
Mano krutinėję buvo justi iš 
kažkur atklydusi karščio ban
gą. Aš atsisukau į ją ir pradė
jau daug garsiau kalbėti. ’ :

nuslinko. /
Priėjęs prie vartų—aš atsi

sukau atgal ir mačiau, kaip ta 
moteris policininkui kažką pa
sakojo., Pakėliau ranką ir pa
mojau jų linkui. Jie man at
sakę tuo pačiu. Vadinas, jie 
suprato mano bedarbio, alka
no ir nemigusio būklę! Geri 
žmonės! Moteris net pamojo, 
kviesdama grįžti.

• Ne! Aš ėjau tolyn. Ėjau į 
uostą. .

šiandien* tuoj pat, aš iš
plauksiu iš šio miesto pirmu 
pasitaikiusiu laivu! Gana! Aš 
daugiau negąsdinsiu žmonių 
ir neplėšiu .iš jų sviestainius! 
Plačiajnę pasaulyje aš sura
siu savo Silvijaną ir mes ati
darysimi uosto rajone mažą, 
jūreivių reikmenų krautuvėlę 
ir prekiausim, prekiausim..;

(Tęsinys 2-me puslapyje) ,

Kalėdos yra Kristaus gimimo 
diena. Vargti rasime pasaulyje 
žmogų, k,urįb mokinimai butų 
taip plačiai paplitę kaip Kris
taus. Gaila, kad apie tiek daug 
išgarsėjusį biednuomenės mo
kytoją mes mažai teturime ži
nių.

Kristus gimė Betlėjos mieste
lyje (Palestinoje) Augusto Ce
zario viešpatavimo mėliu Mi
nimas kraštas Kristaus laikais 
priklausė Romos imperijai. Le 
genda apįe Kristaus gimimą sa
ko, kad jis gimė daržinėj, kame 
jautis ir asilas kvėpavo į kūdi
kį, kad suteiktų jam šilumos. 
Išgirdę žinią apie Kristaus gi
mimą, bandas palikę subėgo 
apylinkės piemęnėliai su Sriu
belėmis rankose. Mums lietu
viams ši pasakėlė yra nepapras
ta tuo atžvilgiu, kad žiemos 
metu galėjo lauke ganytis gy
vuliai. Bet Palestinos abelna 
žiemos temperatūra , yra apie 
60°F. virš nulio. Palestinoje 
toks reiškinys yra galimas.

Žinių apįe "Kristaus kūdikystę 
mes neturime 4 iki jis pasiekia 
dvylikos metų. Kai Kristus bu
vo dvylikos metų, jis su tėvais 
ėjo į metinę Jeruzalemo šventę. 
Po pamaldų,ųkuomet tėvai bu
vo pasiruošę keliauti namo, jie 
pasigedo sūnaus Jėzaus. Vėliau 
Jėzus tapo surastas tarpe nu
stebusių mokytojų, 

t

Po to, žinios apie Kristų vėl 
nutrūksta ligi jis pasiekia tris
dešimt metų amžiaus. Kristaus 
gyveninio laikotarpy Palestino
je gyveno jau spėjęs išgarsėti 
maldininkas, kurs vadinosi Jo
nu Krikštytojum. Jis mokino 
žmones apsivalyti griekų ir 
laukti Mesi j ošia us. Dėl tos prie
žasties pasikrikštino ir pats Jė
zus. Nuo to laiko Kristus žo
džiais ir darbais mokino žmo
nes kaip gyventi. Jis pasirinko 
sau dvyliką apaštalų ir su jais 
veikė Palestinos gyventojų tar
pe.
• Kristaus veikimo metu Pa
lestinoje viešpatavo nuožmi 
Romos priespauda. Palestinos 
žydai laukė Mesijošiaus, kuris 
paliuosuotų juos iš priespau
dos ir tuo budu tas kraštas ga
lėtų tapti nepriklausoma ir 
stipri tauta Viduržemio juros 
rytų krante. Tuo žydų Mesijo- 
šium norėjo būti Kristus. Bet 
jis jiems aiškino, kad jo kara
lystė busianti ne politinė orga
nizacija, bet dvasinė karalystė. 
Ką “dvasinė karalystė” reiškia, 
dar ir šiandien tebėra ginčija
mas klausimas.
Kristūs buvo revoliucionierius

Iš Kristaus anekdotų ir jo 
veiklos biednuomenės tarpe 
lengva yra suprasti, kad jis bu
vo biednų žmonių draugas, o 
turčių ir valdovų priešas. Dėl 
Jos priežasties Kristaus neap
kentė ir ne kartą danė sąmoks
lus jo nusikratyti Romos im
perijos valdovai įr žydų bažny
čios vyriausybė, kuri tai impe
rijai tarnavo. Kristus • tų są
mokslų nepaisė ir drąsiai velke

skriaudžiamųjų tarpe. Jis mo
kino žmones mylėti ir gerbti 
artimą. Už blogus darbus jis 
liepė atsilyginti gerais darbais. 
Jis buvo amžinas veidmainy- 
bės priešas ir tikėjo, kad žmo
nės savo blogus ir nedorus pa
pročius gali numesti ir pasida
ryti gerais, teisingais ir dorais 
žmonėmis. Jis liepė gelbėti ser
gančius ir sunegalėjusius ir 
prašė dalintis su jais savo tur
tu. Ir dėl to darbo liaudis jį 
taip pamėgo ir jam įtikėjo, jog 
jį sekdavo minios žmonių kur 
tik jis pasisukdavo. Tokia pa
dėtis baisiai nepatiko turčiams, 
valdovams ir bažnyčios va
dams. Viėną kartą, kada Kris
tus atvyko su savo misija į Je- 
ruzalemą, minios žmonių jį pa
sitiko kaip kokį karalių, šiuo 
kartu Kristus buvo Įspėtas, kad 
yra padarytas sąmokslas atim
ti jam gyvybę, bet jis į tai ne
kreipė domės. Kristaus moki
nių tarpe atsirado Judas Iska- 
riotas, kuris Krislų išdavė prie
šams. Jėzus buvo suimtas, nu
leistas, išvestas į Jeruzalemo 
priemiestį ir prikaltas prie kry
žiaus. Po Kristaus nužudymo, 
jo mokslą tęsė jo pasekėjai ir 
mokiniai. Jo mokinimai po šTos 
žmogžudybės plito ir augo dar 
sparčiau. —J. L-tis.

Margumynai

Eretiky sudeginimo 
Sąskaita

Malkų už 55 su, virbų už 2 
su, šiaudų už 2 su, 4 stulpai 
už 10 su, virvių už 4 su. Bu
deliui po 20 su nuo žmogaus. 
Už 4 sudegintus 8 livrai 14 su 
arba po 2 livru už vieną su
degintą eretiką (1323 m.).

Iškasti kaulus 3 eretikų, pir
kti malkų maišą, virvę, pasam
dyti 2 arkliu—atsiėjo 5 livrai 
19 su.

Mirusių Žmonių Balsų 
Muziejus

Vašingtono kongreso biblio
tekoje yra “mirusių žmonių 
muziejus”. Jame surinktos gra- 
mofoninės plokštelės šu žymiau
sių žmonių kalbos ar dainos 
įrašais. Daugumo tų žmonių 
jau nebėra gyvų. Liko gyvi tik 
jų balsai. Seniai įkalbėtos ar 
įdainuotos plokštelės remontuo
jamos, naujinamos. Tokiu bu- 
du buvo atnaujintos, atgaivin
tos, iš naujo padarytos plokš
telės su balsais tokių žmonių, 
kaip Gladstonas, T. Ruzveltas, 
Vilsonas, Edisonas ir kit.

Labai brangus egzemplio
rius, kuris ateity turės didelę 
istorinę vertę, yra plokštelė, 
kurioje įrašytas Anglijos kara
liaus Eduardo VIII atsisaky
mas iš sosto ir jo žodis anglų 
tautai. Toje plokštelėje yra įra
šytas net karaliaus tos valan
dos nusiteikimo būvis.

Mirusių žmonių balsų muzie
jus 'visai teisingai galima pa
vadinti balsų “iš ano pasaulio” 
muziejumi.

—Amsterdamas, kuris yra 
vadinamas olandų Venecija, 
stbvi ant 90 salų.

Niekad žmonijos istorijoj ma
šinos nebuvo pasiekusios to- ; 
uos aukštos tobulybės, kokios 
mes sulaukėme šiandieninėj ci
vilizacijoj. Visi esame matę ro
botą. Kai kurie žiuri į tobotą 
kaip į kokį mechanikų žąislą. 
Tačiau robotas daugelį atžvil
gių gali pavaduoti žmogų. Jis i 
gali valdyti lėktuvą ir saugiai 
nusileisti; jis gali vairuoti lai
vą, pavaduodamas kapitoną, peč- 
kurį ir pilotą; jis gali kurti pe
čių, operuoti telefoną, tunyti 
radijo, išplauti, pripildyti ir už
kimšti bonkas. Robotas gali au
sti drabužius, atlikti trumpą 
pasikalbėjimą, atsakinėti j klau
simus; jis gali atlikti skaičia
vimus teisingiau ir greičiau ne
gu patyręs matematikas.

Pramonėj mes turime daug 
mašinų, kurios valdo kitas ma
šinas. Seniau mašinų valdymo 
darbą turėdavo atlikti patyrę 
žmonės. Kai kurios automati
nės mašinos metalinio žmogaus 
neturi, bet tokių mašinų pras
mė yra ta pati. Apie dešimt 
metų atgal buvo padarytas gar
laivis, kuris be žmogaus pagal
bos atliko kelionę iš Kaliforni
jos į Australiją. Anglija šian
dien turi karo laivą “Centur- 
ion”, Kuris atlieka juroje ma
nevrus su radijo pagalba.

Kita verta dėmesio automa
tinė mašina yra Televox. Ji pri
taikoma tokiam nuobodžiam 
darbui, kaip dabojimas vandens 
rezervo. Mašina registrudja 
vandens pakilimą ir telefonu iš
duoda raportą. Televox gali bū
ti pritaikytas šimtams kitų ma
šinų. Iki šiol'tas išradimas' su 
puikiomis pasėkomis išbandy
tas su lėktuvais, laivais ir auto
mobiliais. Aprūpintas tokiu apa- 
ratir automobilis buvo pajeistas 
į pavojingą trafiką ir jisai sau
giai atliko jam skirtą kelionę.

Skaičiavimo mašinos
Raštinių ir bankų tarnauto

jai turi reikalą su skaičiavimo 
mašinomis. Moderninės skai
čiavimo mašinos atlieka darbą 
taip greitai ir teisingai, kad net 
gabiausias matematikas negali 
pasilyginti. Nuobodus skaičiavi
mo darbas vertė žmogų galvo
ti apie .išradimą mašinos, kuri 
pavaduotų jo darbą. Tokio pro
tavimo pasėkoj kiniečiai jau 
apie porą tūkstančių metų at
gal išrado sudėjimo prietaisą. 
Tai bus tas pats skaičiavimo 
įrankis, kurį Lietuvoje mes va
dindavome “ščiotais”. Jis pada
rytas iš rėmelių, skersai kurių 
perkišti virbalai su suvertais 
rutulėliais po dešimt ant kiek
vieno virbalo.

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė Washingtone turi mašiną, 
kuri vadinama “Great Brass 
Brain”. Ta mašina nustato ju
rų vandens pakilimą bet kurio
je pasaulio prieplaukoje. Tos 
mašinos pagalba vandens paki
limas nustatomas ne tik prieš 
savaitę ar mėnesį, bet net prieš 
kelis šimtus metų.

Kita įdomi vyriausybės žinio
je mašina yra suradimui krimi
nalistų pirštų antspaudų rekor
do. Didelėj valstybėj krimina
listų rekordas yra nepaprastai 
didelis. Kuomet atsiranda rei
kalas tam tikro kriminalisto 
pirštų antspaudą patikrinti, ma
šina paleidžiama į darbą ir ji 
iš daugelio tūkstančių kortelių 
išrenka tikrąją. Toji mašina 
yra neįkainuojamos vertės po
licijai.

} Metalinis protas
Įdomiausia už kitas skaičia-

ma Congruence Machine. Ji taip 
greitai, gabiai ir teisingai at
lieka skaičiavimo darbą, kad jai 
tapo duotas metalinio proto 
vardas. Kai šios mašinos staty
mo darbas buvo baigtas, buvo 
pastebėta, jog dėl trankaus 
vaikščiojimo kambary, garsaus 
šnekėjimo ir . kitų mažmožių 
mašina nervuojasi ir paliauja 
protavusi. Po ilgų, tyrinėjimų, 
šio roboto liga tapo susekta. 
Nustatyta, kad jis turi perdaug 
silpnus nervus. Robotui pada
ryta operacija ir įdėta stipres
ni nervai. Po operacijos robo
tas vistiek nepasitaisė. Be prie
žasties jis dažnai susinaravida- 
vo ir atsisakydavo atlikti jam 
pavestą darbą.

Šis metalinis protas daug gy
dytojų matė. Galų gale atsira
do elektros inžinierius, kuris 
nustatė tikrąją ligos priežastį. 
Pasirodė, kad į metalinį protą 
veikia viena kaimynų trumpųjų 
bangų radijo stotis. Kada šioji 
radijo stotis veikdavo, metali
nis protas nustodavo veikęs, 
nervindavosi arba meluodavo.

Po tokio patyrimo metali
niam protui nebebuvo duodama 
darbo tais laikotarpiais, kada 
radijo stotis veikdavo. Ir čia 
metalinis protas atliko tikrai 
didvyrišką darbą: jis per ketu
riasdešimt minutų išrišo užda
vinį, kurį metamatikas vargiai 
butų atlikęs per visą savo gy
venimą. Uždavinis buvo toks: 
kokias dvi skaitlines reikia dau
ginti, kad pasidarytų 5,283,065>- 
753,709,209? Per penkiolika mi
nutų mašina paburzgėjo ir su
stojo ant numerio 59,957. Ma-, 
Šina vėl pavaryta ir po dvide
šimt penkių minutų sustojo ant 
numerio 88,114,244,437. Jeigu 
manote, kad mašina padarė 
klaidą, padauginkite tas dvi 
skaitlines ir pamatysite kas iš
eis.

Mašinos, kaip matome, daro 
stebėtiną progresą. Netolimoje 
ateityje mašinos atliks darbus, 
apie kuriuos mes dabar neturi
me supratimą. Kad visuomenė 
galėtų mašinų palengvinimais ir 
patogumais nauduotis ir džiaug
tis, ji turės išmokti nusikraty
ti nenaudėlių, kurie tas maši
nas monopolizuoja savo pelnui, 
o darbo liaudį pasmerkia nedar
bui ir skurdui.

Iš Lietuvos
75 Lenkijos laikraštinin
kai gyvena Vilniuje kai

po pabėgėliai
VILNIUS. — Kaunan yra at

vykusi ir lankosi įvairiose įstai
gose,Vilniuje laikinai gyvenan
čių Lenkijos žurnalistų ir ra
šytojų pabėgėlių delegacija iš 
p. p. Linskio (“Gazeta Polska”), 
B. šefnerio (“Folkscajtung”) ir 
Bern. Zingerio (“Nasz Prze- 
gląd”) ir k t. Patirta, kad Vil
niuje gavo laikinę prieglaudą 
35 lenkų žurnalistai ir rašyto
jai ir 40 Lenkijos žydų spau
dos žymiausių žurnalistų bei 
rašytojų.

150 buv. milicininkų pri
imti j miškų žinybą

Pirkite tose krautuvėse, ku* v 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” |vimo mašinas bus taip vadina*

VILNIUS. — Likviduojant iki 
šio laiko taip stropiai dirbusią 
miesto miliciją, norima jiems 
vienaip ar kitaip atsilyginti. 
Apie 150 buv. milicininkų šio
mis dienomis priimta į miškų 
žinybą. Jie bus paskirstyti Į 
{vairias krašto vietas eiguliais.



KODĖL mirė silvijana?
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Gi tau, moterei, už tų žvirblio 
didumo sviestainį, pirmai pro
gai pasitaikius atsiųsiu...

Bet kur? Koks jos adresas?
Honorijdud 3; Policiriitiktii—- 

perduoti už sviestainį... Pui* 
ku! ♦..

I

Uoste stovėjo daugybė lai
vų. Laivai krovė ir iškrdviuė- 
jo prekes. Mano dėritėsį atkrei
pė nedidelis burlaivis, apšepu
siais, nenugramdytaiš ir ma
tyt, kad eilę metų nedažytais 
šonais. Ant dėilio itesimatė ilė 
vierib žmogaus. Stovėjo čia 
burlaivis, stipriai pritvirtintas 
prie krantinės, it niekas į' jį 
nekrovė. Iš šalies žiūrint bur
laivis darė nejaukų įspūdį. 
Tarp kitų laivų, didelių ir nau
jai dažytų*—jis buvo pallkiaš 
tarsi pajuokai. Aš ėjau artyn. 
Ėjau pamažu, ėjau neatsigręž
damas atgal. Atsargia^ lyg 
prasikaltėlis sėlindamas; pa
liečiau rankomis kopėčių turė
klus, ir, akimirksnį pddvėjojęs, 
užlipau ant denio.

Tuomet manyje kilo nesu* mane, ir riė karto nemirktelė

Linkime Visiems Savo Draugams ir kostumeriams A
ARCHER AVENUE FCRN1TI RE C(M

PARLOR SETU IŠDIRBĖJAI ?
JOE KAZIK, Savihinitas.

4140 Archer Avėnuė Tel. Lafaiyėttė 3516J

Sši LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MŪSŲ KOSTUMERIAMS

ALEKSAS BAKĖRY
3339 So» Morgan Street

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

į ANTANAS J. ZALATORIUS
S 821 West 33rd Si. Tl‘l. Yafds 0398

Linksmų Katodų ir Laimingų frau jų Metų 
Draugams, Koslumeriitriis ir Pažįstamiems

įsiems

PETE YOTNG
SŠĮ 82rid it Kean Avenue ;
S WILL0W SPRINGS) ILL.ĮSl ' ’ .1

(Narys 271 Lcgibn Posto i K CJiidagbs Lietuvių Dr-jOš) j
Jį§ (Priešais Tautiškų kapinių vartuš) j
je; • ■ ■, i

--------------- .     ------------------ _—, ..   — ...............----------

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nciujų Metų Linkime 
Visiems Savo DrąugUrrtS Ir Kd&tttttiertamsi

Hfc. & Mrs. BABICKAS
Tek Ganai 4532

prantama baimė. Per k ,.nų per
ėjo šalčio banga..

Kodėl aš einu į šitų, apleis
tų, mažų, bjdbrų- ir net be Var- 
db lėtivį? KOdėl jik Be 'Vdtdb? 
Kitr jis plauks, kų veš, kas ka1- 
pitonas, kokia įgula?

Thrsi nematoma jėga stūmė 
mane žemyn, prie kapitono ka
jutės. Aiškiai jutaii: prieš sa
vo notų pakėliau rankų, spūs
telėjau durų fahkertų žemyn ir 
įėjau:

Už Stalo sėdėjo žmogus, pli
ka, tatuirudta galvd. Jo vei
das nebuvo iier baltas; nei gels
vas, bei tų dviejų spalvų mi
šinys; Jo lupoš buvo siauros, 
ilga; kumpa neteis, žriibguš bu
vo baisūs pažiūrėti-

Labų* diėhų; kapitone,—susi
valdęs tdriiau;
bo ir noriu išplaukti 
vieri, į kurių pasaulio šalį.;.. 
Kaiiada; JapdhijU; Ekvadoras 
.. . AŠ tdiri turiu patylimų.

Jis nėt nektustfelejd: Bet tai, 
kas riiaiiė sukatiste ant vietos— 
tai jo akys!..-.Akys žiurėjo į

aš esu be dar- 
. Vis

NAUJIENOS,

■ACilE Telephoto
Al. Smith; buvęs New Yorko gubernatorius, bando 

šokti naujų šokį: v f

jd. Nei vienai šėkUtidėš daly- Piniginė svėrė šimtų aštuoniaš- 
tei jo akys ridiiūkrypo į šdlis, dešimt dienų sunkaus; lydimb 
bet tiesidi žvelgė į inatie: Štai- keiksmais, grųsinimais—dar-
ga, jo dkys pasiddre du, tris bo; Pinjginėj buvo popieriai, 
kart didesnes ir; niūri pasirodė, kurie pavirto iš kruvino pra- 
kad atsiskyrė nuo jo atriedamos 
į rimtie.

Dvi tahišiai žėrinčios akys ...
Aš suklikau ir kritau per 

tamsumui į prarajų, kritau gi
lyn ir gilyn...

Kai atsipeikėjau, pajutaii, 
kad laivas plaukia. Kajutėj tb 
žmogaus nebuvo. Sukaupęs vi
sas jėgas, išlipau į viršų. Bu-, 
vo rami naktis. Putė švelnus 
pietų vėjas, mes plaukėme vi
somis burėmis. Septyni žmonės 
įgulos, pamatę mane nutilb 
kalbėję. Prie manęs priėjo jis. 
Aš susigužiau ir alsi traukinti 
žingsnį atgal. Jis tarė, šaltu, 
lediniu balsu.

—Plaukiame j Aūsfrdlijų... 
Trys doleriai dienai Klausysi 
šturniario...

—Į Australiją? Ach, tu mai
no Silvijana! Dabar tikrai pa
matysiu tave!.. sušukau.

jis buvo beeinąs, sustojo, 
atsisuko ir pasakė:

anos
—Kodėl, ne, kapitdnė!—be

tverdamas džiaugšmu pakldd- 
siati.—Juk ji maiięs laukia! 
Mes plaukiame ir aštėti iš
lipsiu ... Kodėl’ neindtysiii?

Bėt jis man iiiėko rieatsdke. 
Jiš perėjo per dlenj ii’ ridsi- 
leido į savo kajutę.

Štai šiandien, po šešių ihe- 
nesių vargingos kelionės—aš 
išlipau Sidnėjaus uoste. Neši
nas susiplojusį jūreivio maišų 
ir įSinigiriėj šėšių mėhėšių algų 
-—užėjau į delsto kavinę ii? pd- 
felaušidu Silvijaribs;

—SilVijaria? Ahd, tariišta no; 
ritė jų paiiiatyti?

—Taiįi. Kuo greičiaušidi! 
Pasakykit jai: Karlas iš laivo 
*‘Tfys kdldvijai^!'Tik greičiau: 
Aš rieihėgstū ilgdi laukti !

• —-Gdild, žmOgdU;• —.-Gdilri, žmogdu; — pasakę 
jis.-^-jėš pūriidtyti negalėsit...

^-KodėF^sūrikūū.
1 ^JimiH.;.

—tore?
—Taip. Paskutiniu laiku ji 

buvo be darbo: Ji darbo net 
nemanė ieškoti, o per dienų 
dienas išstovėdavo uoste, lauk
dama kažkokio jurininko. Jų 
rado prie didžiojo, švyturio ...

jutau, kad, kažkokia jėga 
pradeda^ pakirsti kelius. Pasi
rėmiau baro.

—Be darbo, sakote? Kodėl 
jų atlriiddf?
1 ji jaū būVo pdr
šen it. Ji labai grrilt šrinb.;.

Svirduliuodamas išejaii; &H- 
vėj prie durų stovėjo elgeta. 
Ač įžvelgiau Į jei sunykusį 
raukšlėtą vėidų, į arpij^yšušiitš 
rubus, luošų kojų ir išėnięš PĮ- 
fligifię—padaviau jam. Pinigi
nėj’ buvo šešių mėnesių dlgd!

III

kaito; iš vargo, iš nedamiegotų 
naktų, plaukiant tuo keistu 
laivu su paslaptingu kroviniu 
ir kapitonu—į vertingus bank
notus; O tačiau, aš jų atidd- 
Viau! . .

Skubiai atsisukau; nuo ap
stulbusio elgetos iv žengiau į 
uostų. Atsišliejau didžiojo švy
turio ir įsmeigiau aki 4 į jurų... 
a Aš vėl buvau be dhino ...

Aš likau ir be Silvijanos!..
Dangau, atleisk man!
Staiga, kairiajame Šone, kur 

būvau jdunyštėš laikais per
durtas—-pajutau skausmų;

•AL tai selina piiiriis?—-Nėsl- 
artink! ;

šiandien, tuoj pat; Sėdu į lai
vų piaūkiririfį i Roterdaihan. 
Ten, Honoęijau^j. g-vęj, 3 nh 
yra sodelis, kuris laukia manęs 
sutvarkomas . Gal but> ne- 
Toliese kur nors gyvena graži, 
turtinga dama,, kuriai aš kurtą 
išplėšiau svięštainį... •

Aš-išplauksiu! Aplankysiu ka
pines, kur palaidota Silvijana 
ir tuojau pat išplauksiu iš šio 
nelaimingo krašto! ..

Atsiklaupiau prie jos kapo 
ir šrišikaūpidu. Mano krutinę 
slėgė skarisriias. Gerklę, tdr- 
tūrii, žnyplėmis sugnybo .. .

Kai atsikėlidu—pi’ieš inanė 
stovėjo' bu^ęš mano' kapitonai, 
kapito'rias to šlykštaus laivo, 
su kuriuo aš atplaukiau. Pa- 
mdtęš jį aš pasiutai!! Dribai’ riš 
riebi jo j dii tų pašėlusiai keištų^ 
jo akių; lėdirilų bako ir prd- 
gafiškO keikšmo. Aš surikau 
tiešiai jiirii’į vėidų.

1 —Ko tau? Ko tau reikia čia? 
Šalin!

Jo akyš vėl’ atsiskyrė nuo 
jo. Dabar jos nežibėjo, bet bu
vo dpfi’atiktdš pilkūmd ir jis 
■tyliai'tarė: ?
5 —Vaike; aš jo$ tėvas...

Tėvas?1
‘ —Vdrgas man ... Aš jų bu- 
VariJ atstūmęs bud sdvęs... 
prdkriikęs.;. TaČiaii aš jų rtiy- 
lėjrius. < , iri gdil^jatiš
tai padaras. i. Jqš mirtį dš 
jaučiai!*.;; tlidiihėt. .. tų nak-

\ Įr kdpitbnaš riuklūpo.
į Aš išpldūMidii ųž mėtų laiko. 
IŠpldūkidū . Jdū' pražilęs, stise- 
ūęs; Fbkhiėš fitirrid sutvarkyti 
negalėjau; susukti rėjų—nepa
jėgiau. 1

įinkšm L ir Laimįng 
Cins Savo Koi 
raugams titik

Auburn Fancy
■'Me» <Urdmė grąžų Hbmstitching
3108 So» Halated St

Į CHICAGO, ILL.
Tel. Vietoj 7993

Aš plaukiau keturstiebe bar- 
ir tikėjad, kad dar grįšiu j 

senimų. Tikėjau gyvenimu. 
Tikėti į ateitį!—buvo mano 
rvenimo tikslas. Jis neapvylė

Kodėl Silvijana netikėjo. Ko- 
Uj kodėl ?
Jeigu ji1 butų tikėjus—ji bu- 

r šūidūkūs sužadėtinj- ir te-

O, dabar!?
Ji jų sulaukė.. . Tik ... prie 

savo kap'U;;. *
Ak, vatinė ta- mario Silvija- 

na iš Sidiiėjduš uosto kavinės!
Kodėl ji riilrė? Laukdama tė

vo ar manęs?
Atsiprašau: abu mes buvom 

dadgiau Ūt mažiau niekšai.
Vertė P. Kulnis

u-

ĮVAIRENYBĖS
cį'ii nu J

i .
,i Stebuklas Ar Sutapi

mas?
i ........

Prietaringas skaitytojas šita^- 
mė pasakojime įžiūrės stebuk
lų, o sveikai galvojąs žmogus 
Čia matys, greičiausia, tik pa
prastų sutapimų.

Pasakojimas yra toks.
Amerikietis Hopkinsas išsi

rengė nuvažiuoti į Europą. Jis 
keliauja didžiuliu ‘‘Normandi
jos’^ laivu. Jo kajutės (laivo 
kambarėlio) Nr. 222. Jam įtei
kia ženklelį vietai prie stald. 
To stalo Nr. 2 kėdė pažymėta 
irir. 22. Oras puikiausias. Drau
gija įdomi. Misteris Hopkinsas 
palošia kortas ir išlošia 22 do
leriu.

Ar misteris Hopkinsas stebi • 
si, kai Havre jo lagaminų pa
ima nešikas Nr. 22, kai vago
ne jam tenka 222 vieta? Ne, 
nesistebi*

Atvažiuoja misteris Hopkin
sas į Paryžių ir apsistoja “Mis- 
sisipi” viešbutyje, Lafajeto g. 
Nr. ^2. čia jis kreipiasi į vieš- 
bdčio tarhautojų, prašo kamba- 
no.

— Tuojau; • pone, - — atsako 
tarnautojas, — pažiūrėsiu, ku
rie numeriai neužimti.

Kai tarnautojas atsiverčia 
viešbučio kambarių sąrašų, Hbp- 
kinšdš jam sako:

— Lažinkimės iš 22 dolerių, 
kad jus man pasiulysyte 22’ ar 
222 kambarį.

— Pono teisybė, — sako nu
stebęs tarnautojas ir paduodr. 
Hbpkinšui raktų, su 222 nu
merio ženklu.

Misteris Hopkinsas skuba iš
simaudyti ir persirengti. Per
sirengęs, jis bėgte išbėga į kc^ 
fidorių, bet jo vos neiš verčia 
kažkoks jaunas ponas.

— Tamsta žiūrėk, kaip eini, 
— sako Hoptinsas tam jaunaih 
pūrini.

Bet jaunas ponas neužsigau
na. Jis džiaugiasi sutikęs savo 
krašto žmogų — amerikietį.

— Štisimildamas, tautieti, vė
duok rriarie. Man reikia šimto 
ftarikų. Bet aš ne paskolyti 
prašau. Pirkite,, štai, iš manęs 
šitų loterijos bilietų.

Mištėfiš Hopkinsas skersa 
akimi pažiūri j jauno pono at
kištų loterijos bilietų — jo ga
lūnė 222. Suprantama, Hopkid* 
šdš tų bilietų nuperka.

Bevaikščiodamas S.-žermeno 
miške, misteris užkalbina gegū- 
tį. Ta sukukuoja lygiai 22 kar
tu. Bevaikščiodamas po miškų, 
iništėriš Hopkinsas truputį per
sišaldė ir gavo čiaudulį. Grįž
damas į miestų, autobuse čiau
duliu 22 kartu sudrebino orų.

Nekantrus skaitytojas dabar 
jau> tikrąjį Įhukid; kad j du pri
rašysime, kiek misteris Hėp- 
kinsas laimėje su trio bilietu 
loterijoj e af penkis milijeriūs 
frankų ari 220 frankų. Deja, 
misteris Hdpkihsds Ibtėfrijoje 
laimėjo šnipštų...

Belieka išaiškinti, ar visi dve
jukėmis sužymėti įvykiai bu^o 
stebuklas at paprastas sutapi- 
frias? Deja; ftiėd ir šito dalyko 
neaiškiilsinM Aiškinkis, skai
tytojau; pats.
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AIDUKAS’ TAVERN 5
RHEINGOLD ALUS g

3329 So. Lituaniea Avė. Tek Yards 2449 §
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TAVERNOS IR SVETAINĖS SAVININKAI

4500 So. Talman Avė.

Petras ir Elena Vengeliauskai S į
TAVERNOS IR SVETAINĖS SAVININKAI W ;

Tel. Lafayette 4112 S 7

Linksmą Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Rėmėjams ir Draugams, Boivlers ir 

Sportininkams nuo

as 
M
as

Archer-Kedzie Recreation Center.
RUDCKI BROS.

4304 So. Kedzie Avė. 1

srra a miimiiiti *!

Sši M "___ 1
Tel. Lafayette 7265 ||

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

Pažįstamiems

Domininkas it Barbora Baliai
6558 S. Morgan St. TeL Wentworth 0418
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NAUJŲ METŲ LINKIME MUSŲ 
KOSTUMERIAMS IR VISIEMS

LIETUVIAMS

GENERAL SAUSAGE
COMPANY

JAN harcžAk bronislaw harczak S
2001 Blue Island Avė. Tel. Ganai 6900 M

M m



šeštadien., gruodžio 22,1939
■ ■ ■■ —-—- — Į   -. -Į , „ . ■ , f|
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Skirtingas laiko aiškinimas
Nauji Metai Nebus Nauji

Visi mes laukiame naujų me-jvimą ne tik apie “senus” ir 
tų. Naujų metų išvakarėse bus “naujus” metus, bet panašių iš- 
įvairiausių pasilinksminimo su-Įsitarimų padarome ir kai ku- 
eigų. Išmušus laikrodžiui dvy- riais kitais atvejais. Paprastam 
liktą valandą, mes sveikinsime pašnekesy mes sakome “švarus 
vieni kitus, spausime vienas ki- j vanduo”. Ncapginkluotai akiai 
tam ranką ir linkėsime laimin-'vanduo išrodo švarus. Tačiau 
gų metų. Bet ar ateinantieji j pažiurėjus į lašelį vandens per 
metai bus nauji? Jeign, taip, tai mikroskopą rasime jame papra

stai akiai nematomą gyvybes
metai bus nauji? Jeigu taip, tai 
kuriuo atžvilgiu?

Metai susideda iš 365 parų. pasaulį.
Per 365 paras žemė tam tikru 
ratu apibėga vieną sykį apie 
saulę. Per metus laiko žemė(nių ir sakome t kaip čia ramu 
padaro 583,000,000 mylių kelio-,ir tylu! Tuo tarpu oro bango- 
nę. Daug milijonų kartų žemė mis eina kalbos, muzika ir dai- 
yra apibėgusi apie sau’ę ir daug nes. Be radijo priimtuvo mes 
milijonų kartų jai teks tokių 
kelionių padaryti. Todėl atei
nantieji metai nebus nauji me
tai, o praėjusieji metai nebus 
seni metąrf. Mes gyvename ap
skritame pasaulyje. Tame už-, 
burtame rate metai po metų j laiko, kad atlikti šį darbą; rei- 
kartojasi, bet jie nėra nei se- kia tiek laiko, kad kur nors 
ni, nei nauji.
Musų regėjimas ir girdėjimas i Atlipu CiptU 

yra apn oti 'nėra realybė. Laiką žmogus da-
Savo kasdieninėje kalboje liną j tris dalis: praeitis, atei- 

mes turime išdirbę samprota- tis ir bėgamasis laikas. Mums

Dažnai mes pasišaliname iš 
miesto, atsiskiriame nuo šmo

tų garsų negirdime, bet jie vis- 
tiek yra.

Klaidingas laiko supratimas
Klaidingai mes suprantame 

ir laiką. Sakome: reikia tiek

nuvykti; laikas pasibaigę, nėra 
laiko. Mes kalbame apie laiką 
kaipo apie realybę. Bet laikas

JUOKAI
Vikaras: — Taip, tamsta sa

kaisi buvęs bažnyčioje ir klau
sęsis mano pamokslo. Na, ir 
kaip tamstai patiko pamoks
las?

Gudrus parapijietis: — Gra
žus ir pamokinąs pamokslas!... 
Duodu kunigėliui žodį!... Ligi 
tamsta atvykai pas mus, mes 
ir nežinojome, kas tai yra nuo
dėmė!

Įžeidimas
Plunksnius aplanko savo bi

čiulį Sparnių, kuris dar tik ne
seniai vedė. Atėjęs jis taria: ' • I

—‘ Tai tikrai jaukus meilės 
kampelis.

— Atsiprašau, — čirkštelėja 
jaunoji Sparnienė, — trijų kam
barių buto su patogumais ii’ 
minkštais baldais juk netinka 
kažkokiu kampu vadinti.

■f r y -.i , j, rT„.

THOMAS MAZENIS
TAVERNO SAVININKAS

Tel. Virginia 9842

LINKSMŲ KALĖDŲ IR
MUSŲ DRAUGAMS IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
KOSTUMERIAMS VELIJA

Savo Kostumeriams ir Draugams

TONY LUKOŠIUS IR ŠEIMYNA Į
Brighton Park Drabužių Valytojas

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

išrodo, kad laikas bėga. Mes' Neišvengiamai tenka atsižvelg- 
paimame į rankas šį dienraš-jti į erdvę arba distanciją. Mok- 
tį. Perverčiame jo lapus, ap- slininkai todėl turi išsidirbę su

&
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems $ 
musų kostumeriams, draugams ir paiįstamiems įj

Linki \ &

JOSEPH VILIMAS & CO.
g GENERAL BUILDING CONTRACTORS
f 6800 S. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 2323

LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Į MAROZASBAKING C0
c. L. MAROZAS, Pres.

4330-4334 S. California Avė. Lafayette 1515
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Wholesale and Retail
PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS

Tel. Canal 6012

SS

1835 So. Loomis St.
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gu!Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Visiems Draugams ir Kostumeriams 
Linki UkkA

įtek
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Lemont Dairy Co.
840 W. 31st St. Tel. Victory 1143
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AUKŠTOS KOKYB6S PIENAS 
PRISTATOM KASDIEN

žiūrime turinį ir perskaitome 
keletą straipsnių. Iki mes tokį 
judėjimą atliekame, mums iš
rodo, kad laikas, tarytum upės 
vanduo, nubėgo į praeitį ir dau
giau nebegrįš. Laiką mes ma
tuojame laikrodėliais, kalendo
riais ir savo amžių. Dienai pa* 
sibaigus, ateina naktis; žiemai 
pasibaigus, ateina pavasaris. 
Tokiam samprotavime nėra nie
ko nepaprasto. Primityviam 
protui buvo natūralu galvoti 
apie laiką.

Ar reginiai vyksta tuo 
pačiu laiku?

Mes prieiname,.< prie r didelio 
veidrodžio, paimame šukas ir 
šukuojame savo plaukus. Mes 
matome, kad musų atvaizdas 
veidrodyje daro tą patį. Čia, 
rodos, judėjimas vyksta vien- 
karčiai: jeigu mes pagreitina
me judėjimą, tai lygiai tą pa
tį daro musų atvaizdas. Vadi
nasi, judėjimas vyksta tuo pa
čiu laiku. Taip mums išrodo. 
Taip yra priimta sakyti musų 
kasdieniniame gyvenime. Bet 
moderniškasis mokslas tuo pa
sakymu ner.asitenkina.

Šviesos judėjimas nėra beri
bis. Šviesa sugaišta tam tikrą 
laiką iki ji nuo žmogaus ateina 
ligi veidrodžio, o paskui nuo 
veidrodžio iki žmogaus akių. 
Judėjimas, tuo budu, negali bū
ti vienkartis, bet skirtumas yra 
tiek menkas, jog žmoguj to 
skirtumo negali pastebėti.

Dabar imkime kitą pavyzdį 
didesnėj erdvėj. Sakysime, Be- 
telgeuse žvaigždėj gyvena žmo
gus. Iš tos žvaigždės žiūrint, 
vienoj pusėj randasi salė, o 
priešingoj pusėj — žvaigždė 
Rigel. Kaip į vieną pusę, taip 
ir į kitą — tolumas bemaž toks 
pat. Betelgeuse gyventojas nu
kreipia teleskopą i saulę ir ma
to saulėj urnai pasireiškusius 
juodus taškus. Paskui jis nu
kreipia teleskopą į žvaigždę Ri
gel ir mato joje eksplioziją. Jo 
atžvilgiu tiedu įvykiai vyksta 
vienkarčiai. Imdamas laiką kai
po matą, jis prie kitokios iš
vados negalėtų prieiti. Tačiau 
visai kitokios nuomonės apie 
šį įvykį bu tume mes, žemės 
gyventojai. Mes matytume sau
lėj, besiformuojančius šlakus, 
bet ekspliozijos Rigel žvaigž
dėj mes savo gyvenime nema
tytume, nes toji žvaigždė nuo 
musų yra 466 šviesos metų at
stume. Ta eksplioziją butų ma
toma daug gentkarČių vėliau. 
466 metai yra nemažas laiko
tarpis. ' v

Iš anksčiau paduotų pavyz
džių mes matome, kad laikas 
kaipo matas neatsako tikslui.

votišką kalbą. Kuomet moks
lininkas sako “viena sekundė”, 
jis dažnai turi omeny 300,000 
kilometrų. — J. L—tis.

M ar gumy nai
Vorus Auginti Leng

viau, Kaip Lėktuvo
Greitumų Bandyti

-------- -4 jj,- —

Filadelfijos žvėryne yra vie» 
nas tarnautojas, kuris kelis kar
tus per savaitę t.turi nuvalyti 
iki blizgėjimo vėžlių nugaras.

Vienas apsukrus graikas ne
toli Atėnų veisia vorus, kurie 
maitinasi blakėmis. Savo vorus 
jis pardavinėja namų savinin
kams, kurių namuose prisivei
sė blakių.

Australijos “Vyriausybės ži
niose” buvo paskelbtas sąrašas 
prekių, leidžiamų įvežti iš Ja
ponijos. Tame sąraše dėl kable-, 
lio skaičiuje ne vietoje pasta
tymo, pasidarė vienų prekių 
kiekio didelė sklaida. Japonai 
paskui reikalavo tų prekių įsi
leisti tiek, kiek klaidingai buvo 
paskelbta, o australai nenorėjo 
sutikti. Kilo rimtas ginčas.

Kad daugiau tokių nesusi
pratimų neįvyktų, Australijos 
valdžia paskyrė ypatingą valdi
ninką, kuriam pavesta spaustu
vėje tikrinti “Vyr. Žiniose” 
spausdinamų dokumentų skait
menis.

Aviacijos pažanga sudarė 
naują pavojingą “krintančių la
kūnų” amatą. Mat, bandant nau
jo tipo lėktuvus, reikia išban
dyti jų didžiausią greitį. Tokį 
bandomi lėktuvai pasiekia 600 
—700 km greitį; Tokiu greičiu 
skristi lakūnai turi turėti ne
paprastai stiprią 1 širdį. Prakti
ka parodo, kad po kelių tokių 
bandymų lakūnai suserga, o 
dažnai vidujiniai kraujo išsilie
jimai lakūnams sveikatą atima 
antro ar trečio skridimo me
tu. -

Lietuvos Valdininkams 
Išmokėta Algų

1927 m. 81 mil. 705 tukst. 
Lt., 1928 m.—88 mil. 557 tukst. 
Lt, 1929 m.—95 mil. 476 tukst. 
Lt, 1931 m.—111 mil. 286 tukst. 
Lt. Valdininkams tenka 1931 
m. 43% Lietuvos biudžeto 
(1927 m.—39%).

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
'<-ad pačios Naujienos 

a naudingos.

4204-22 S. Western Avė. Tel. Lafayette 9700

Laundrė Dėl “Jos Majestoto 
‘The Pride Of The Housewife’

S.PRIMACK, President
ir visi Home Crystal Laundrė^ Darbininkai

Mums buvo tikras malonumas patarnauti jums 
praeityje ir mes tikime, kad tas draugiškumas 

su jumis pasiliks visuomet.

Mes siunčiame visiems savo draugams ir koštu 
meriams širdingus linkėjimus Kalėdoms ir 

Naujiems Metams

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų!

HOME CRYSTAL 
LAUNDRIES

i ■



BRUNO’S TAVERN
BRUNO GAIDYMAVICIUS, Sav.

732 W. 31st Street Tel. Victory 0840

YANKEE FOOD PRODUCTS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Rėmėjams, Draugams ir Koslumeriams

J: fe

ir Pažįstamiems

Širdingi Linkėjimai Sulaukus
LINKSMŲ KALĖDŲ 

Visiems Musų Rėmėjams, 
Draugams

jNAbJihiN U-ACMJB Telephoto
NICHOLAS DOZENBERG (po kaįrei), komunistų 

lyderis, kuris pateko į bėdą ryšium sii klastuotų pas- 
portų naudojimu.

—Jeigu aš pasakysiu ką 
nors baisaus, ar tu tai per ne
ši?

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LINKI

WALTER JURĖNAS
14th STREET TAVERN

561 West 14th Street
(Lietuviška Užeiga^

—Nastute, ar tu atsimeni sa
vo pasižadėjimą?

—Atsimenu, bet dėl ko tu 
man vis primeni? AŠ pasižadė
jau ir išpildysiu.

—Žinau, bet aš noriu, kad 
tu ten jį išpHdytum.

—Gerai, nors, tiesą sakant, 
tavo užsispyrimas mane įžei
džia.

—Nėra įžeidimas tai, kas 
mane nuramins.

—Ar* tu nusiraminsi? Juk aš 
galiu tau D tenai pameluoti.

—Netikiu. Yra minučių, ka
da ir drąsiausia dvasia išsi
gąsta ... Bet kokią tu suknelę 
velkies?

—Ar mes šiandien eisime?
—Taip. Kas tau?
—Nieko. Tik oras truputį 

abejotinas.
—Oras gražus, bet... tu pa

sidarei abejotina.
—Aš? Tu manęs nepažįsti.
—Tenai tave pažinsiu.. • Ne- 

sivilk šios suknelės—ji netinka 
kapams.

—Priešingai, ji turi savo 
reikšmę.

—Ji yra perdaug nekalta.
O aš?

' -—Pamatysime.
—Vietoj atsakymo metė į jį 

paniekinantį žvilgsnį.
Po minutės išėjo iš namų ir 

nusisamdę vežėją. Privažiavo 
kapus ir įėjo į vidų. Perėjo 
turtuolių mirusiojo miesto 
kvartalą. Visur puikybė. Dė
kingi paveldytojai ir palaido* 
jo savo mirusiuosius, kapus 
užslėgė milžiniškais pamink
lais ir sunkiomis marmoro len
tomis, kad... jie neatsikeltų 
iš ten. Štai šviežios gėlės, ten 
degančios aliejinės lemputės, 
pavėsių pilni medeliai, po jais 
puikios kėdės—patogumas toks 
pat kaip ir gyvenime. O ten 
toliau paprasti takeliai, nely
gus kapai be kryžių, baigia
mi mindžioti.

Jie sustojo prie kapo užtva
ros. Medinis kryžius ir papra
stas suolelis viduje. Didelės, 
lietaus pusiau nuplautos, rai-
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JULIUS NAMON
MĮ4310 S. Lake Park Avė. Oakland 6121§$

dės kalbėjo apie mirusį. Prie 
kryžiaus stovėjo jaunas mede
lis su nudžiūvusiomis šakomis.

Jie įėjo į kapo užtvarą.
Našlutė atsistojo prie kry

žiaus. Visa jos kūdikystė pra
bėgo prieš akis, lyg kažkieno 
perskaitytas ar papasakotas 
sapnas. Ji neatsiminė bran
gaus mirusiojo veido bruožų, 
neatsiminė nei jo glamonėji- 
;mų. Ji pasijuto taip nelaimin
ga, apleista, apsupta svetimų 
žmonių. Net ir tas, kurį ji my
lėjo, kuris stovi šalia jos, jai 
yra tolimas šią minutę. Jis ne
nuleido akių nuo jos. Ji nie
kuomet jam neatrodė tokia 
graži, niekuomet jai suknelė 
taip netiko kaip dabar, prie 
šios nuotaikos, prie šios vie
tos. Kažkas tyra, vaikiška bu
vo jos ramiame veide, nuleis
tose akyse.

Ji atsiklaupė. JdM blakstie
nose siiblizįėjo dtV šviesus la
šeliai ir nukrito ant žemes.

Bet ir iš šios kapų tylos jo 
mintys nenoromis skrido į 
miesto triukšmą ir jos nekal
tas, kenčiąs veidas jam pasi
rodė kitokioje išvaizdoje, su 
kitokiais žvilgsniais. Jam at
rodė, kad ji mokosi naują ro
dę suvaidinti baisiajai priešai- 
kai ir jis nutarė sekti šią is^ 
dykusią, kapryzų pilną sielą, 
kuri čia pat stengiasi susi
kaupti ir lindėti.

Jis norėjo nutraukti jos kau-

—Man vis tiek pat. Užtenka 
kad butų tiesa. Atsimink, Nas
tėj kad dar atsitinka žemėje 
stebuklų, kas žino, gal, kai iš
tarsi pirmą melo žodį, tavo tė
vo šmėkla atsistos prieš tave.

—Brangusis, argi tu iš tik
rųjų manimi netiki?

—Ne!
—O jeigu aš prisieksiu ar tu 

tikėsi, ar tu nusiraminsi ir ma
nęs niekuomet neįtarsi?

—Taip. Viską užmirši u ... 
Aš tau atleisiu...

—Nėra ko tau man atleisti.
Minutei abu nutilo.
—O jei aš neprisieksiu?

Dievo ir vei-

tu esi

Jis prisiartino prie jos. Ji 
nežiūrėdama jautė jo įsmeig
tą žvilgsnį ir jis ją degino kaip 
ugnis.

—Nori, kad mes išeitume? 
Tu nori išeiti! Ir vėl... amžinai 
aš nežinosiu, kokia paslaptis 
tavo sieloj. Niekuomet! Užten
ka! Tu turi man ją pasakyti.

—Tu esi tikras, kad sis tu 
riu kokią nors paslaptį? Tu 
žinai ją —pasakyk man.

—Jei aš tau ją pasakysiu, 
tai nebus atleidiino . •. pasigai
lėjimo.

—Atleidimo . . . pasigailėji
mo ... — pakartojo panieki
nančiai ir atsistojo prieš jį. Iš
didžiai pakėtė galvą ir pažiurė- 

ij-o į akis. Užmiršo, kad jji yra 
.kapuose, užmiršo viską. Šią 
akimirką ji jautėsi tik mote
rimi, silpnute, be pagalbos, 
viena, kuri nieko daugiau 
prieš save nemato, kaip lik 
brutalią vyro j'ėgą, kuris pa
siryžęs jų nukryžiuoti, suspar
dyti, sumindžioti į purvą. Ji 
suprato, kad čia yra gyvenimo 
ir mirties kova.

—Paslaptys! — klastingai 
pratarė Nastė.—Jokių paslap
čių aš neturiu. Jos yra tik tavo 
nesveikoj vaizduotėj.—tavo pa
vydas kalba apie jas. Kada gi 
tu manęs neįtarei, ar tikėjai 
manimi nors vieną minutę ir 
aš tau visuomet atleisdavau, 
bet dabar jau prisipildė mano 
kančių taurė! Tu čionai prie 
mano tėvo kapo meti ant ma
nęs biaurius apkaltinimus, rei
kalauji priesaikos ... Gerai! Aš 
prisiekiu. Vardan tų, kurie 
mus klausosi,—ji išdidžiai pa
rodė tėvo kapą,—prisiekiu, kad 
aš esu tau ištikima kaip šuo! 
Taip .. • Iki šios dienos, bet ne 
toliau! Dabar žinok, žinok, kad 
aš mielu noru atsiduosiu kiek
vienam praeiviui pirmiau, ne
gu tu mane paliesi! Ar tu su
pranti? Ar esi patenkintas?

Jos išvaizda, balsas ir žvilg
sniai buvo pilni išdidumo ir 
paniekos. Jis išbalęs stovėjo 
šalia jos su karčia, liguista 
šypsena, su perkreiptu veidu.

—Našlute. btangi Nastute, 
pražū

—Našlutė, btangi 
ką tU darai? Tu viską 
dai.

—Aš nekalta, tu pats to ieš-

3 LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS

t MID WEST ARMATURE SERVICE
l (BROLIAI VAIŠVILAI, Savininkai)
rf Pataikome arba išmainome dėl visokių automobilių
į AUTOMOBILIŲ GENERATORIUS IR STARTERIUS 
rTaijfei taisome visokius motorus, Fanus, Vacuum Cleaners, Elec-
& tric Drills. Geriausios rųštes darbas—labai prieinamos kainos.
į. 813 West 35th Street Chicago, III.
" Tel. BOULEVARD 1144

Linksmų Kalėdų ir Laimingą Naujų Metų Visiems Musų 
Koslumeriams ir Draugams Linki

JOHN KAKALIUS TAVERN
535 West 32nd St. Tel. Victory 3781

CHICAGO, ILLINOIS

į LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
? LINKI VISIEMS

S 4643 South Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 2750-1

JAMES ORI.AKIS
? 1730 So. Halsted Street
$ &

flk’rnf 0Įrjslnirts

Chicago, III. į

Naste?—Kam tu prisiekei, 
Aš netikėjau, kad tu prie to

—Viską , aš iškentėsiu, lik 
sakyk man.'

—Pagaliau įsivaizduok, kad 
aš ir čia tau galiu pameluoti.

—Meluok, bet atsimink, kad 
tu esi moteris, kuri bijo m it* 
ties ir mirusių 
nio!

—Brangusis, 
kas. Milijęįliųs
siekčiau ių tąi tu manimi neti
kėtum- Kuris gi vyras moteri
mi tiki?

—Naste, tu nenori prisiekt?
—Aš to ųesakau. ;
—Jeigu ‘ taip, tai pakartok 

mano žodžius: aš prisiekiu... 
—jo veidas pasidarė žiaurus^ 
balsas įsakantis.—Kodėl tyli?

, Nastė pabalo. Jos' lupos su
drebėjo, bet žodžių nekartojo.

—Naste, jeigu tu nėprisieksi, 
aš skiriiios su tavim .;. amži
nai ...

—Aš negaliu. Tai nežmoniš- 
’kai baisu. Ifu kankini majie.. 
inan bloga ... eiųajn iš čia.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime » 
Visiems Musų Draugams, Koslumeriams ir Pažįstamiems g

—Tu niekuomet manim neti
kėjai.

-J-Netikėjau, nes aš viską ži
nojau.

Jis iš apsiausto kišenės iš
traukė laiškelį iš ištiesė jai.

—Skaityk.
Pažįstamas, brangus rank

raštis sumirgėjo prieš jos akis. 
Ją apėmė begalinė baimė, jos 
galva svaigo ir bejėgė sugriu
vo prie kapo užtvaros.

—Viskas baigta, Naste,—be
vilčiai sumurmėjo jis.

Dabar jie pasidarė du prie
šai ir tyliai nekentė vienas an
tro.

THREE STAR INN
MARCELLA WALANTAS ir SŪNŪS, Savininkai

3245 W. 63rd St. . Tel. Hemlock 4097
Tenai mieste, kur oras ko

medijomis užnuodytas, kur 
viskas yra netikra, apgaulinga, 
kur žmogus nepasitiki visu pa
sauliu, kur net vienumoje, net 
pačiuose tyliuose miegamuo
siuose lengvai meluojama,' bet 
čionai, prieš akis turint Mirtį 
Nežinojimą ir Amžinybę, ar 
nesustings melas ant liežuvio?

Našlutė nejudėdama klūpo
jo ant kapo.

—Brangute,—jis tyliai pra
tarė. , >

—Ką brangusis?
—Tu žinai... —sumurmėjo 

jis kurčiai ir jautė, kad jo bal
sas dreba.

—Koks tu žiaurus esi,— 
skundėsi ji.—Ar tu nesupranti, 
kad tavo, reikalavimas užgau
na mane, kad jis yra bedievi
škas.

—Ne! Jeigu tu nori, kad mes 
būtume laimingi... aš turiu 
viską žinoti. Kas lik bebūtų, 
bet viską! Aš negaliu gyven
ti su paslaptimis. Pati baisiau
sia paslaptis nustoja savo bai
sumo, kad ji nustoja būti pa* 
slaptimi. Aš nebijau tiesos, bet 
bijau melo.

Nenoromis ji pažvelgė į jį 
Kažkas blogo jo akyse. Nas|ę 
sukratė ^ųrpuiiai.

—Ko tu iš manęs nori? •- 
—Tiesos! Daugiau nieko- 
—Tu kalbi tokiu tonu, lyg 

laukdamas baisių nusidėjimų 
išpažinties.

r
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BETTY’S RESTAURANT
VENGRIŠKŲ VALGIŲ GAMINIMAS 

Mes patarnaujame gerai.
“Kartą tapsi lankytoju, lankytoju busi visada.”

1802 So. Halsted St. Chicago.

si Linksmų žiemos Švenčių $ 
Dfauganjs, 1- Kpstumeriams ir & 

‘B Pažįstamiems Linki $ 

| The 01(1 Čoriier | 
| <' Tavern ■ ,v | 
I JOS. AZUKAS, Prop. ' | 

BLATZ. OLD HEIDELBERG |
| 3301 Lituantea Avė. | S Tel. YARDS 1215-0181 g

; CHICAGO, ILL. g

w Linksmų Žiemos Švenčių g 
§ Kalėdų ir Laimingų Naujų i. 
k Metų Visiems Draugams g 
$ ir Pažįstamiems S

/ Nastę pažadino tamsa. Ji 
apsižvalgė ir tamsoje pama
tė šešėlį to, kurį ji taip my
lėjo. Joje kilo pasibjaurėjimas 
ir lupos nejučiomis ištarė:

—Niekše!
—Naste,—sušuko jis,—Nas- 

tlite . .. atleisk man!—ir norė
jo sugriebti jos ranką.

—šalin nuo manęs, nešvarus 
tvariny!

Bejėgis sukrito ant suolelio, 
o ji, jo vengdama, apėjo kapo 
užtvarą.

Iš tolimų kalnų pakilo mė
nuo ir apšvietė mirusiųjų mie
stą, kuriame miegojo tiek 
džiaugsmo ir skausmo. Jis te
besėdėjo prie kąpp ir šioje am
žinoje ramybėje, kankinamas 
minčių chaoso, suprato, kad ją 
dėl savęs pražudė ne tada, ka
da įtarė, bet dabar, dabar am-, 
žinai.

Jo dvasią kankino sunkios 
mintys, jis pavydėjo m irusiems. 
Jis* suprato, kad ji daug leng
viau atleistų jo įtarimą, negu 
šią žiaurią sceną ir su ašaro
mis akyse prisipažino, kad ji 
pasielgė teisingai.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR ’

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Itin kibte Visiemsi Savo

Draugams ir Koslumeriams

Christtnas
JOHN PAKELLIETUVIŲ SKALBYKLA itei 
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tuumumtm t itjl*.
GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

IM,
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MUhl

M

Geros Valios Visiems Lietuviams.
Remkim Kiekvieną Mimų Gerą Užmanymą, Tas 

Mums Duos Geras Pasekmes.

Bridgeport Tavern 
į ANTON CHURAS, Sav. 
' 4

Garsinkitės “N-nose’
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ E

Ashland Laundry
5622 SOUTH ASHLAND A VE.

Telefonas PROSPECT 7160

3253 S. Halsted St. i
i A

Tel. Victory 8684 / I
CHICAGO, ILL. 1

Z

Nainy Statytojas Kontraktorius 
6816 SO. WESTERN AVĖ.

Telefonas GROVEH1LL 0306
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Kruvinos Kalėdos
Atėjo kasmet žmonių laukia

ma šventė, šventė, kurioje mes 
vieni kitiems linkime geriausios 
laimės, siunčiame širdingus pa
sveikinimus. Gyvename pakilu
siu upw, dažnai kartodami tą 
jau seną pasakymą: “Taika ir 
ramybė geros valios žmonėms.’1

Bet ar visus tas pasakymas 
apima? Ar visiems šios Kalė
dos malonios ir ar visi gali 
džiaugtis šia žiemos švente ir 
jaustis laimingi. Toli gražu ne. 
Miliūnai žmonių šiandien per
gyvena kritiškiausius momen
tus. Vieni gyvenimo vargo ir 
skurdo prispausti, kiti karų per
sekiojami ir žudomi.

Musų šaly — laimes šaly, ki
tų akimis žiūrint, rodos, laimė 
turėtų žeme ritinėlis. Bet šim
tus tūkstančių žmonių rasime, 
kurių šeimos ne tik kad neturi 
tos tradicinės Kalėdų eglaitės, 
bet ir pavalgyti, kuo nors apsi
šildyti. Jų džiaugsmas virtęs tik 
karčiomis ašaromis ir nusivyli
mu.

O ką jau bekalbėti apie kran
tus, kur gaudžia patrankos, kur 
liejasi žmonių kraujas upeliais, 
kur žmonės masėmis žudomi 
prieš jų valių; vien tik, kad ir 
jie nori kaip ir visi gyventi it 
naudotis žemės turtais. Tuose 
kraštuose atėjo kruvinos Kalė
dos. Kraujo/k landose išmaudy
tos...

Tokios kraujais papludusios 
Kalėdos buvo ir prieš dvidešimt 
penkis metus, atseit 1914 me
tais. Žmonės visam pasauly bu
vo sujaudinti, žmonės visur 
kalbėjo: Karas! Didelis karas i 
Pražūtinga žmonių skerdynė — 
karas! Verkė Motinos, aimana
vo tėvai susėdę Kūčių vakarų 
arba Kalėdų dieną prie stalo ir 
nematydami savo sūnų. Gailėjo
si jaunos moterys savo vyrų, se
selės liūdėjo brolelių. O tie jau
ni vyrai — stiprus kaip ąžuolai 
— karo lauke kovojo, it liūtai. 
Taikus žmonės, paprasti kaimo 
berneliai buvo paversti bjaures
niais už žvėris padarais, kurie

Linksmų KalSdtf ir Laimingų Naujų Metų Visiems Musų sS 
/ Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems Linki

9 MR. IR MRS. A. E. STIEMENT |
Jjį (Sav. Archer White Honse Garden) ĮŠjj
^82nd & Archer Avė. Tel. Willow Springs

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

ROCKWELL PHARMACY i
G. BENOSIUS, R. Ph. B

557 W. 71st St. Tel. Republic 10255 |

’ Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
® Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams 

g JONAS IR JUOZAS JOKANTAI 
MĮ 4138 Archer Avenue Chicago, III

•Si
SS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki Visiems Savo i 
Kostumeriams ir Draugams. $

KAZIMIERAS IR HELEN GRAMONTAI |
GRAMONTAS TAVERN IR SVETAINĖS, Savininkai. I

4535 SOUTH ROCKVVELL STREET B

Telefonas LAFAYETTfc 2418 8

ėjo ir vienas kitą žudė,
Tai buvo Kalėdos 1914 m. 

Nuo l:o laiko jau atėjo 25-tos 
Kalėdos. Buvo jų įvairių; kar.n- 
gų ir taikių, vieniems nešančių 
laimę ir džiaugsmą/ kihėms 
pragaištį. Vis tai buvo Kalėdosi, 
jos atėjo ir praėjo.

Pagaliau atėjo ir 
Kalėdos. Jos atnešė 
vėl tą pačią ne.a.mę 
prieš 25 metus, jei dar nežiau 
rešnę, — karą! Jos atėjo pasi
puošę krauju, lavonais nuklotu 
keliu. Tai žiauru! Baisu ir pa- 
manyti, kad civil.zuotas pašau 
lis tik tiek gali progreso pada
ryti, kad galėtų pakartoti prieš 
ketvirtį amžiaus padarytas savo 
klaidas — atstejgti žudynes.

Dar baisiau!
Spaudoje skaitome praneši

mus apie pasmerktaš tautas iš 
naikinimui. Apie nepaprastas 

?masines civilių žmonių žudynes, 
i čia jau savo žiaUrUmu prasileA- 
kiama ir su 1'91!4 bei sekamais 
keliais metais.

Vokietija, kitaip sakant, Hib 
leris įsigeidė išgyvendinti žydus 
— “apginti” vokiečius nuo žy
dų. Ir pradėjo masiniai žydus 
persekioti.. Pamatė, kad viskas 
eina gerai. Nuo žydų persime
tė ir ant kitų tautinių mažumų, 
politinių grupių, religinių sektą. 
Dirva Vokietijos teritorijoj:© 1L 
ko permaža, reikia naujų teri
torijų.

Pavergiami kraštai, naikina
mos valstybių nepriklausomy
bės be karo. Elgiamasi tuose 
kraštuose sauvališkai. Laisvi 
žmonės paverčiami vergais. Ma
siniai grūdiniai į kalėjimus, iš
trėmimai į priverstinuosius dar
bus bei koncentracijos slovyk- 
as. Įsteigta XX amžiaus vergi
ja.

To negana. Vokietis turi val
dyti pasaulį. Atplėštas ir Lie
tuvos kraštas, kur jo gyvento- 
ai lietuviai yra pavergti ir su

naikinti. Po trumpo karo už
pulta Lenkija lieka nugalėta ir 
čia vokiečiai jau rodo visišką 
savo beribį žiaurumą. Tūkstan
čiai lenkų kąriųpipenės išžudy
ta, kiti paimti į nelaisvę. Pra
nešama, kad tie nelaisviai bai
siai kankinami ir badu marina
mi. Norima kuogreičiausiai jie 
sunaikinti — jais atsikratyti. 
Lenkų nelaisvėje mirtingumas 
didėlis. Badu ir sunkiu darbu 
jų gyvenimo dienos trumpina
mos,

O* kad taip yra, tai pas vo
kiečius tas nenaujiena. Juk ir 
rusų-vokiečių kare suimtus ru
sus belaisvius vokiečiai įvai
riais būdais ir badu kankinda
vo. Buvo atsitikimas, kada vo
kiečiai Suvalkijoj (Lietuvoje) 
tiesė siaurąjį geležinkelį. Atva
rė iš Vokietijos būrius, rusų be
laisvių geležinkelio darbams. 
Jauni vyrai, bet taip suvargę, 
išbadėję. Nakčiai suvarė gal po
ra šimtų į vieno ūkininko kluo
ną. Ten buvo apie pusė šalinės 

•nekultą rugių. Per naktį tie ru
sai tuos rugių grūdus išsitrynė, 
iš pelų išpūtė iV žabus grudUs 
suvalgė. Taip sunaikino dau
giau nei pusę tų rugių. Skundas 
Vyriausybei'. Vokiečiai sargybių 
niai pasiuto Ant rusų. Rusai 
pradėjo rodyti priešingumą ir 
reikalauti geresnio maisto. Jų 
atsikratyti, vokiečiai pradėjo 
juos šaudyti. Kad išeikvojus 
mažiau šovinių, sustatė rusus 
į eilę po kelis ir vienu šuviU 
keliem# atimdavo gyvybę.

Pasaulinio karo metais per 
vienas Kalėdas mtisų Visa šei
ma važiavome į kitą valsčių į 
svečius pas gimines. Vienoj vie
toj, viduryj kelio, privažiavome 

’' iš akmenų sudėtą kapą ir dvie
jų pagalių sukaltą lyg tai kry- 

■ žŽų. Paaiškėjo, kad ten tarp ke- 
Ką taisančių rusų “plienininkų”, 
kaip juos žmonės vadindavo, 
'buvo ir vienas lietuvis, kuris 
buvo kilęs iš tos apylinkės.

Airtinbsi Kalėdos, žmogus 
jautė pasiilgimą saviškių. Susi
mąsias ir pamiršo, kad reikia 
skubiai darbuotis. Vokietis sar
gybinis jį pradėjo botagu čai
žyti. Norėjo Vargšas apsiginti ir

žmonijai
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AOMB-NAUJLENŲ. Telephoto 
p. Hans Langsdorft, 

šarvuočio “Admiral Graf 
Spee” komendantas. 

..........--•■■■ ?...... ..t.

liko Vietoje. nušautas. Dides
niam jo paniekinimui įsakė jį 

; Vidutėj; kelta Užkasti.. Apylinkės 
. žinoiiėš sudėjo. iš. akmenų kapą, 
kad1 per jį pevažiUotų, o vėliau 

; išgavo leidimų kitur palaidoti.
! Žiaurus. vokiečiai buvo praei
ty, bėl dar žiauresni dabar. Pas 
juos maisto stoka, tai reikia 
nors belaisvių atsikratyti ir 
prašalinti arba sunaikinti jiems 
nepageidaujamus elementus, 
kad liktų daugiau vietos, pa
tiems vokiečiams.

Taigi vokiečiai ir pasmerkė 
savo tautines mažumas žuvi
mui. Kadangi jie okupuotus, 
kraštus paskelbė jau savo že
mėmis, tai ir pradėjo atsikra
tyti tų kraštų gyventojais. Če
kams atimtos teisės, ir už ma
žiausią prasižengimą žiauriai 
■baudžiami-. Iš lenkų atimami ui-

.
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riam&,} draugams ir 
pažystamiems velija

ZACHAREVVICZ
903 West 33rd St.

g Tel. Yards 5423
M < •...•
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NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d.. 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 So. Kedzie Avė.

luai< iv jie išvaromi iš. savo, nar- 
iųųj. iš namų be jbkio

Kutu ei'tfi, k-tir pasidėti;,. — 
tai vokiečiam^ neapeina., jį. jų 
vietas^ jiiį gyvenamas; apylinkes 
itatofe pefctaM iŠ kiną* kVaštų 
|Wfga3!itenilWis; VokiiečiM. Žinoma, 
nič- vienas nenori tilt pasakius ir 

ptMttfs. 
TokiUš labai: skaitidžkii mabaur 
dž$feu,. kkvidųoįįa jų Mrtą ifr jUos 
iMMi^b mirtimi*. Kebį šūviai 
iv jjąui toji, Itehkų Šeimą daugiau 
siaim< pasauly j; WegžišMo8.

liM pMąklifcudjlėUMiia W tik su 
,enkai«s, heli ftr kitais Žmonėmis, 
kuftfie tik nepaitiiuka v:okWWns, 
art- tfedi jji’e- btidų ar žy- 
(M ar čekaii,. ir Vokie
čiai,, feii tilt Wterio
režimui.

Beti darni afe- tik 
Vokietijoj- rašimo Ru
sijoje praktikuojant,, o kartais 
dar žiauriau. Ir čia tas pasiskel
bęs. skriaudžiamųjų užtarytojas 
Stalinas; žudo kiek įmanydamas 
tuos, kurie nėra linkę jo čeba- 
tus laižyti. Jis pasiryžęs išnaii- 
kinti ir savo teritorijoje įvairias 
tautines mažumas.

Iš ten sunkiau gaunamos žir 
nios,. bet vistiek yra žinoma,, 
kad masiniai; yra žudomi uk
rainiečiai, baltgudžiai ir lenkai,, 
kuriuos jjs neseniai “išvadavo”. 
Be to, jis užpuolė ramią ir tai
kią tautelę — Suomiją. Bet ra** 
do nelengvai perkandamą rie- 
šutą. Suomiai ryžtingai gina sa
vo nepriklausomybę ir čia Sta
linas žudo tūkstančius savo gy
ventojų. Be to, jis atvaro be
ginklius. taikius kaimo žmones, 
ir juos varydamas prieš suomių 
pozicijas. — išžudo.

Rusijos paprastieji žmonės* 
paprastieji kareiviai nekalti už 
šitą žudynę. Jie yra tik įrankis 
vieno kraugerio, kuris neturi 
Soties gerti žmonių kraują. Jie 

įeina, kariauja ir žūna patys ne
žinodami už ką. Žino tik tiek, 
kad turi eiti ir žūti; jeį neis — 
taip pat žus nuo Stalino žval
gybos kulkų.

Žiauru ir skaudu, kad. balto* 
ji rasė pavirto tokiais barbat- 

i rais ir liko bejėgė prieš keletą 
tokių kraugerių atsispirti.

šios Kalėdos įvairiais atžvib 
i gitais yra. žiauresnės ir kruvinin- 
gesnės, labiau nekaltu krauju 

'susitepusios Už anas Kalėdas, 
kurios buvo taipgi karingos 
prieš ketvirtį amžiaus. Tuomet 

įtik karaliai norėjo persigalinefe'. 
i it išmėginti savo galybę, žudė 
i mobiWuotus- jaunus vyrus karo 
i laukuose, bet ci viliniai gyven 
tojai jautės i; šaugidu, negu šau*- 
dien. Dabar civilis gyventojas 
gali tikėtis greitesnio galo, ne- 
gUi tas kareivis karo lauke. Nes, 
yra taip: jei jo valstybė pateks 
į Svetimus; nagus; turi tikėtis; 
kad jis; liks, šunaikmlas ir jo 
vietoje bus apgyvendintas: atė
jūnas.

Bet krito; agresingų karalių 
Sostai,, jų vardai pasiliko tik is
torijos ihpaose. Galą gaus ir 
šių dienų agresingi di ktatoriai 
ir jie bus. prisisnenainii lik atei
ties pasakose ir romanuose*. 
Ateis laikas* kada žmonija nu
mes; jų jungą iv gyvens vėli ge
resniu rytojum-.

Taigi-, atėję šios Kalėdos ne
neša džiaugsmą ne tik tose ša* 

i Ifyse, kur karas einą, bet ir vi- 
įsam civilizuotami, jei galima sa
kyti “civilizuotam”; nes iš veik 
smų atrodo labai b&rbariškam»; 
pašauliuk.

Europos hnestai nakties me 
du paskendę tamsoje. Nėra tų 
i mirgančių eglučių, kurios puošr 
davo Kalėdų iškilmes, nėra ti| 
linksmų veidų, reiškiančių šypr 
seną, pasitenkinimą ir laukimą 

i geresnio; rytojaus. Vieni kraur 
jais apsilaškę triumfuoja šiam 
diens bet bijo ateinančio ryto- 

I jafasi Kiti vargo ir likimo nu* 
. blokšti skursta ir dantis sukan
dę laukia to) rytojais; kada jie 
galės; atsimokėti už visas jiems 
padarytas skriaudas.

. Taip) šios Kalėdos yra kruvii- 
ujOS ir didelė dėmė bei gėda, balo
tąja! rasei Tikėkime, kad kitos, 
jau butų geresnės.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Draugams ir Visiems Lietuviams!

Mt. & Mrs. J. P. Rakštis

gg Linksmų Kalėdų ir lAiimingų Naujų Metą Linkiu 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

ANTON BELSKIS
VAISTININKAS

M 2422 W. Marąuette Rd. Tel. Rep. 8222 g;

^VtU. OKESSED į 
. Linksmų Kalėdų ir 
baimingų Naujų Metų 
Lenkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostu

meriams
i K. ANDREJONAS
KŠ1735 SOUTH HALSTĖD STREET Telefonas ROOSEVELT 3625 įįtf 

CHICAGO, ILLINOIS
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SS

u

Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT
JULIA POCIUS, Sav. SSii

jg 4656 S. Western Avė. Tel. Lafayette 2879

W

Tel. Arini tage 2039

S
 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki 

Visiems Draugams ir Kostumeriams

6 MITCHELL’S TAVERN) . ♦
fl E. 'MKIULIENĖ, Sav.

2038 West North Avė. Chicago, III. *t 
ttmmf mitm 11 f

M ' Si
W LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ -ŠĮ
S Linkime Visiems Musų Draugams Kostumeriams!
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«Jši

iHRISTMRS SS
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WET
1727 We'st

-,.4

PARK VIEW
WASH LAUNDRY CO.
21 St. Tel. Canal 7172
CHICAGO, ILLINOIS
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Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Melų Linkime Visiems Kostumeriams 

ir Draugams

MR. IR MRS. RASKES
StVCK VALIUS Bt’FFET

4431-33 So. Halsted Street
Telefonas BOULEVARD 2512

GARSINKI® “NAUJIENOSE”Ft



NAUJIENOS, ęhicago, III

Iš Kalėdinio Pamokslo

DR. V. A. ŠIMKUS

GARSINTOS “NAUJIENOSE

JONAS IR ADELĖ DULKSNIAI
Prospect 10070

kVATIAS

sįrtiį

□□□□ridrinnnnn

Stanley TavernMarshall Square Wet Wash Laundry

4119 SOUTH ASHLAND AVENUE TEL. BOULEVARD 1219

S. WELICKA

Nenormalumai 
prekyboje

Vienas vyrųVILNIUS
vienas moterų ir du Vytauto 
Didžiojo gimnazijos moksleivių. 
Netrukus rengiamasi '‘steigti L 
daugiau šaulių burių, šaulių bū
riai sparčiai organizuojami ir 
provincijoje.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS!

PANEVĖŽYS. — Kai kurių 
prekių kainoms kylant krautu 
vėse yra sunku gauti kai kurių 
prekių. Jau kiek anksčiau pasi
reiškė trukumas cukraus, da-

Kunigas T. Toth yra garsus 
vengrų Romos katalikų bažny
čios pamokslininkas ir rašyto
jas. Jis pagarsėjo ir už savo 
krašto rubežių. Jo veikalai ver
čiami į kitas kalbas. Lietuvos 
Romos katalikai taipgi yra išsi
vertę jo veikalų į lietuvių kai-

steigė keturi šauliu 
būriai

nėra vietos

KAUNAS.—Beveik visi Kau
ne esantieji privatus bankai 
šiuo metu susirūpinę įkurti Vil
niuje savo skyrius. Kai kurie 
šiuo reikalu tariasi su jau esa
mais Vilniuje iš senesniu laikų 
bankais. Centrinis žydų bankas 
iau beveik baigė susitarti su 
žydų “Jekopo” banku Vilniu-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS VELIJA

STASIS VARNIS
4157 So. California Avė., Chicago, III.

Cigarai, Tabakas, Mokyklom Reikmenys 
Gandus SCHLITZ Alutis.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Visiem 
Mano Pacientams, Draugams ir Pažįstamiem

Linkiu

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Miralotte Lucia Sauer iš 

Winnetka, III., kuri gruod
žio 16 d. rengiasi ištekėti už 
Raymond Ickes, kuris yra 
vidaus reikalu sekretorius.

•iiiihiiiiii.........i......... .................................................................m

......... ..............................    I

Kš LINKSMŲ KALĖDŲ
rj Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Taipogi ir didžiosios Kauno 
dnoteatrų įmonės šiuo metu 
tiriaz galimvbes išplėsti savo 
veikla Vilniuje ir veda derybas 
su Vilniaus miesto kinoteatrais, 
kuriuos ketina modernizuoti ir 
praplėsti.

pasivaikščioji- 
po didmiesčio 

puošnybes, kaip matome, per 
greit nutrauktas. Juk ten gyve
na taipgi visokie bažnytiniai 
dignitarai: kardinolai, vyskupai, 
preletai ir garbingi klebonai. O 
kardinolų ir vyskupų palociai 
nė kiek neprastesni už turtuolių 
ir kitų pasaulinių galiūnų rezi
dencijas. Klebonijos yra gražes
nės už biznierių rezidencijas. 
Kardinolų ir vyskupų palotino
se taipgi šviesu puiku, stalai ap
krauti gardumynais, kaip ir tur- 
.uolių rezidencijose. Klebonijo
se puošniau ir gausiau gardu
mynų, negu pas biznierius ar 
profesionalus.

Ar dingtų Kristaus liūdesys 
ar nušvistų Jo veidas linksmy
be, jei jis ateitų prie kardinolų 
ir vyskupų palocių ir pralotų 
klebonijų? Ar džiaugtųsi Kris
tuj užėjęs į katedras ir bažny
čias, kai ten pamatytų, kaip ten 
ankštai rišaši liturgija ir meta
lurgija? Ką rastų Kristus Širdy
se ir kišenėse tų, kuriems jis 
įsakė neturėti nei aukso, nei si
dabro, dykai dalinti žmonėms 
nuo Jo dykai gautas dovanas?...

Ką jus manote apie tai?
Susirūpinęs parapijonas

praėjo
2000 Kalėdų... Aš įsivaizduoju, 
kad Kristus Kūdikis, paėmęs už 
rankos vedžioja mane po did
miesčio butus... visur dega švie
sios lempos., stalai apkrauti ska
niais valgiais, linksmi žmonės.

NORS IR PUIKIAUSIUS SAVO BALTINIUS DRĄSIAI 
GALITE PASIŲSTI IR VISKAS BUS GERAI IŠSKALBTA

Sovietų Rusijoje.
O ką apie saturnališkas orgi

jas? Ar Kalėdos laisvose šalyse 
nėra daugeliui proga perdaug 
prisivalgyti, perdaug prisigerti 
ir kitaip palėbauti? Bet tiek to.

Ypatingiausiu citatos dalis 
yra jos gale. Yra Tai įsivaizduo
jamas pamokslininko pasivaikš
čiojimas su Kristumi po did
miesčio turtuolių gyvenamas 
vietas. Girdi, rūmai puikus, 
skaisčios šviesos, stalai apkrau
ti gardumynais, žmonės links
mi, bet Kristus nulindęs. O nu
lindęs, girdi, todėl, kad ir šian
dien pasikartoja ta pati istorija, 
ir šiandien kai kurių žmonių 
širdyse nėra jam vietos. Reiškia, 
turtuolių širdyse 
Kristui.

Įsivaizduotas 
mas su Kristumi

aaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaiaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaa
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Visur linksma, bet Krislus nu
lindęs.

“Jam liūdna todėl, kad ir 
šiandien daugelyje vietų pasi
kartoja ta pati liūdna istorija, 
kad ir šiandien kai kurių žmo
nių širdyse nėra Jam vietos...”

Kaip ten nebūtų, bet, kaip 
matome, šis kalėdinis garsaus 
kunigo pamokslas — tai ne 
“Draugo” kalėdinis editorialas.

Iš tikrųjų Kalėdų proga džiū
gauja visi. Džiūgauja ne vien 
krikščionys, o ir nekrikščionys, 
jei ne tikybos ar žmoniškumo 
jausmais, tai bent biznio sume
timais. Bet ir šiame gerokai į- 
pusėjusiame 20 amžiuje nevi- 
sur ir nevisi žmonės liuosi nuo 
katakumbinių sąlygų ir satur- 
nališkų scenų. Sovietų Rusijoje 
viešpatauja veik katakumbinė 
gadynė. Vokietijos nacių valdo-

Turime didelį pasirinkimą degtinės Calverts Reserve 
Special and Kentucky Pride ir Old Drum. Taipgi ir iš 

Europos importuotos. Kasdieną ŠILTI PIETUS ir 
UŽKANDŽIAI.'

Linksmų Kalėdų ir Naujų Melų Linkimi 
Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiem

Dabar Kalėdų proga susipa
žinkime su minėtu Romos kata
likų rašytojo T. Totho kalėdi
niu pamokslu. Štai jo dalis:

“Visi žmonės, net nekatalikai, 
šiandien džiaugiasi. Ledinėse es
kimų trobelėse, negrų palapinė
se, Afrikos smėlynuose, vande
nyne plaukiojančiuose laivynuo
se... visur šiandien švenčiamos 
Kalėdos.

“Senovėje žibintų apšviestuo
se požemiuose su džiausią bai
me krikščionys švęsdavo Kalė
das. O tuo pačiu laiku, viršu
je jų romėnai, džiaugdavosi, 
kad nuo šiol diena eis ilgyn, 
švęsdavo savo ‘saturnalijas*, tas 
baisias orgijas.

“Aišku, jie nežinojo, kas po 
jais vyksta. Bet nuo šio laiko, 
iš tikrųjų, dienos šviesėjo, kai 
užsidegė žmonijai Kristaus švie-

NARVID’S BAKERY
M. R. NARVIDAS, Sav.

2424 W. 69th Street Tel. Prospect 5705

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

S TA R BAKERY
B. STEPONAVICZ, Savininkas

738 W. 31st St. • Chicago, III.
Calumet 2173

2617-19-21 West Cermak Rd
Telefonai IiOCKWELL 9208-9209

Didesnės Kauno įmonės Vilniaus mieste jau jsi 
'Vilniuje steigia savo 

skyrius

6558 So. Western Avė. Tel. Hemlock 3193®

Linksmų Žiemos Švenčių 
KALĖDŲ Ir Laimingų 

NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir 

Pažįstamiems

sa! Koks džiaugsmas nuo to lai
ko musų širdyse Kalėdų vaka
rą! Ar yra malonesnių valandų 
už tas, kai maži vaikeliai lau
kia ateinant Kristaus Kūdikė
lio?

“Ir tu pabandyk įsigilinti į 
šios šventos nakties paslaptį ir. 
užmiršęs dovanas, visokius sma
gumus, pagalvok gerai, ką reiš
kia žmonijai Garbė Dievui auk
štybėse. . z

“Ar po tos šventos nakties 
mes pasidarėme geresni žmo
nės? Garbė Dievui tai buvo pa
raginimas prie kilnesnio gyve
nimo. Visi musų kilnus sieki
mai ir idealai turėjo užsidegti 
Garbė Dievui aukštybėse.

“Deja!
“Per tamsus debesys gaubia 

Betliejaus žvaigždę. Negailestin
gi žmonės Jėzaus nepriėmė į 
namus, nes jo nežinojo

“Bet šiandien!
“Nuo to laiko jau

Lafayette 1090
CHICAGO. ILLINOIS

B E E B



šeštadien., gruodžio 23, 1939

Žemės gėlmitį
turtai Lietuvoje

I*

NAUJIENOS, Chicago, III.

.» Waujlenu«Acrha. TelepHoto
Vidaus reikalų sekretorius Harold lokes (po dešinei) ir jo sūnūs Raymond 

kuris apsivedė su Malatotta Lucia Sauėr.

Nereikia manytų kad Lie- j dalyse yra dar daug neužtik
tu voj e visiškai nėra jokių že- tų įvairių gėrybių nes nevisus 

ne‘ suminėtos žemės gelmių' dalys 
jų yra prieinamos tirti.

mės turtų. Tiesa, Lietuva 
gauši žemės turtais, bet 
yra.

Pagal savo sudėtį mušt] 
mes gelmės suskirstytos į 
visiškai skirtingas dalis. 
Čioje yra eriiptiviriės it meta- 
morfinės Uolenos; bendrai jos 
vadinamos kristalinėmis Udlfe- 
noinis, pav., granitai, gneisai, 
skalūnai,, diabazdi ir kvarci- 
tai. 
gia 
nės

, Su liudėšiu tu rintė prisipa- 
že- žinti, kad beveik nieko riežihb- 
tris me apie kristalines uolenas; Jos 
Pa-;gludi musų žfemės gelmėse. Ma

noma* kad Lietuvos žemės gėl- 
’rhėsfe glūdančlbš kristalinės ub- 
Ienos neturėtų Skirtis nuo Sub- 
mijos ir švėdijbš kristalinių 
nudlenų, kurids (eit klodais iš
eina į žemės Įniršių. Daug yrašį vadinamą cokolį den- eirid į žemės įniršių. Daug yra 

vėlyvesnės, t. y. nuosėdi-j kalbama apie Švedijos nikelib, 
uolenos susiklbščiusids vario, alavo, ir kitirsusiklbščiusids vario, alavo, sidabro ir kitas 

per ilgus peri jodas iš tam tik-j rudas. Ten kalnų pramonė eg- 
rų medžiagų btivitsios juros zisflioja nuo seniausių laikb. 
dugne, taip* pat sudaro masy- Kristaliniame masyve Kirune ir 
vą siekiantį kelioliką šimtų Geilivare yra žinomi didieji gfe- 
metrų storio. Tai dolomitai, 
kreida, klintys, gipsai, smėliai, 
moliai ir kt. Minėtas nuosėdi
nes uolenas dengia visiems 
gerai žinomi ir matomi ledy
nų sugrusti moreniniai moliai, 
smėlynai, žvirgždynai ir kito
kios Sąnašos. Tose taip skir-

lėžies rudos susibūrimai. Geo
logų ir geofizikų apskaičiavi
mu manoma, kad ir Lietuvoj fe, 
Rokiškio apskrityje, Tumaso- 
nių kaimo rajone, apie 800 m. 
gilumoje yra geležies rudos su
sibūrimų. Numatoma, kad toje 
vietoje, kelių šimtų metrų gilu- 

tingose musų žemės gelmių riioje, turėtų būti kristalinių

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

WEST SIDE EXPRESS
& T. FABIONAS, Savininkas 

2146 So. Hoyne Aveniiė, Tel. Canal 5233

^Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiems 
Sabo Kostumeriams ir Draugarrts Linki

BRUNO SHUKIS
GENĖRALIS KONTRAKTORIUS

Statom naujus ir taisom senus namus. Apkalam 
asbesfoniiš, Reikalui esant kreipkitės

4131 S. Ftattc?scd AVe. Lafayette 5824

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

POVILAS GAILU S
LIETUVlSlfA UŽĖIGA

3204 South Halsted Št. Chicago, III

9

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams »

E Q LŪČAS&COi
reAl estate

4108 AtCHer Avė. TfeL Lafayette 5107

SI LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ ||
S NAUJŲ MteTŲ LINKI . -S

r** •<'<* •(*r** »<w* *r

CICERO STATE BANK I
CICERO AVĖ. IR 25-ta GATVE

CICERO, ILLINOIS
SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $5;000'

uolenųį niasyVas. Turime vilties, 
kad gręžinių dėka ateity bus 
gauta tikslių žinių apie Lietu
voje paslėptą kristalinį masy
vą ir jame glūdinčias'neapskar- 
čiuojamas vertybes;

Šiek tiek diškiau yra ištirtos 
nuosėdinės ublenos. Lietuvoje 
dar nėra pėrsigręžta Silūro ir 
Kambrio perijodūbse stisikloš- 
čitisių uolėnų. Mums suteikia 
pakankamai žinių apie minėtų 
peri j odų uolenas, kuribš buvo 
pėrgręžtoš Lietuvoje, Dauga- 
pilyje. Latviai tub gręžiniu ti
kėjosi surasti naftos, bet nesu
rado; Tik šiuo gražiniu buvo 
kohstatubtn sulfatas ir chlori
das valgomoji druska.^
Neabejotina, kad ir Lietuvoje 

yra valgomosios druskos
Gal jos butų galima surasti Su
valkijos vakaruose. Be to, įvai
rus sūrieji šaltiniai įvairiose 
vietose įrodo druskos esimą 
Lietuvos gelmėse. Manoma, kad 
degančiųjų, dujų bei skalūnų 
irgi gaĮiiną,4iiy^Xietd- 
voje, Žemaitijos muldojc.

Gerai geologų ištirti dolomi
tai. Lietuva ypač gausi dolomi
tais: Dolomitai tinkanti medžia
ga roinaneėmento ir niagnezi- 
jalinių cementų gamybąi: Be to, 
dolomitai yra tinkami pąųia-: 
tams mūryti; gatvėms, grįsti Ir 
kalkėms isįdegti. Vienu žodžiu; 
dolomitai galėtų būti nepamai
noma medžiaga įvairiai staty
bai. Didžiausias dolomitų lplcĮ- 
tas yra Skaistgirio rajone, čia 
dolomitai tik apdengti '.1/^~21/2 
m. storio sąnašomis. Kiek ma
žesni dolomitų plotai yra Žaga
rėje, tik kiek stbridu sąnašb- 
iiiis padėhgti Joniškyje, Pąk- 
riidjhjej prie PelFašiunų ir Rau- 
dbnpahiušio, Mušdš kfanthosė. 
Gerų dolomitų yra Pasvalio ik 
johė; pagal Mūšos, Lėvub ir 
Ystros dpeš, Kupiškyje ir Palė
venėje pagal1 Lėvdo. upę: Dar 
yra nfemdži dbidifiitų kiekiai 
ties Vihkšhiais, Paberžiais, Pak 
fbvėja, Medeikiaiš, lies Radvi- 
liškėlių Apaščioš it Nemltnėlio 
upių krantuose. Žinoma, daf* 
yra dideli dolomitų kiekiai it 
mano neišvafrdytose vietose.
Musų kraštas turtingas kreidai

Geriau žihoiiii ir lengviad 
prieinami kreidos plotai yrd 
Kauno — Jurbarko — Skirsne
munės rajone. Ties Jakštunų ir 
Solomiankos kaimais eksploa
tuojama kreida bitukui ir sįli- 
lakinėms plytoms gaminti. Sa
vo sąstatu Jurbarko — Skirs
nemunės kreida yra vienodes
nė, todėl yra tinkamesnė ce
mento gamybai. Be to, kreida 
yra tinkama ir kiliems reika
lams.

Pas mus yra ir klinčių. Klin
čių pasitaiko Devono peri j ode, 
bet jos pricinamiausios ir tin- 
kamiaušioš yra Perinės pėrijo- 
db (ceehšteirias). Didelis klin
čių kiekis yra Menčių — Vege
rių rajone, šių vietų klintys tih- 
ka portland-cėiiieiittii gaminti 
it kalkėms išdegti. PHe Mėiičit^

k. yra didelės; klinčių laužjdc- 
loš. Čia šulūtiztas klintis tam 
tikroje krūsnyje perdegina į 
kalkes, o kitas stato ctikrauš 
fabrikams. 

' f'

Lietuvoje yra įvairių perijodų 
gipsų

Didžiausieji gipsų plotai yra 
Biržų — Pabiržės rajone, apie 
Pasvalį, Nemunėlio krantuose 
ir TdtūlOs upelio baseine,
musų gipsų butų galima gamin
ti įvairius cementus, pav., port- 
land-cemėntą, parian-cementą ir 
kino-cementą. , Be to, iš gipso 
galima gauti Sieros dujų. Gip
sas yra nepamainomas medici
noje ir mene.

Liėtiiva ypatingai turtinga y 
kvarco smė.iais.

Jie geriausiai atidengti prie 
Anykščių; Dar kvarco smėlius 
galima užtikti pagal Šventųjų 
nuo Debeikių iki Ukmergės. 
Tie smėliai įvairiais atžvilgiais 
tinkami šljklo gamybai; meta
lurgijai ir kitiems reikalams.

Mūšų kraštas taip pat 
turtingas moliais.

Labai Svarbus yra pagriiuLniti 
žemės klodų moliai. Jie ma
žiausiai luri: molio vertę maži
nančių priemaišų’. Tie moliai 
tinka Įvairiai lipdybai ir ki
tiems reikalams. Mažiau vertin
gi yra moreniniai priemoliai^

Pačiame žemes paviršiuje yru 
labait daug moreninių molių, 
žvirgždyhų, riedulynų lauko

. LINKSMŲ,,KALęDŲ ir 
laimingu naujų metų

VISIEM^ musų \ 
KOSTUMERIAMS

NationalLaundry 
Company

i 749-59 Š< Cicero Avė. ?■
® CHIGAGO, ILL. j
| PHONES: ; $
$ CICERO-4500 $
Ž - AUSTIN—3800 $

FOREST—p00 1
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[Linksmų Kalėdų ir Laimiu- 
: gų Naujų Metų Visiems 

Linki

j Vinewood Tavern
I 1 ■ -I ’

[WM; DAMBBĄŪSKAS, Sav;

i. 8300 Archer Avė.
Willow Springs, III.

K Si

SS M

||Linki Linksmų Kalėdų ir Laimingų NaujųSl
1940 Metų draugams, pacientams ir g 

jg visiems lietuviams IS

IDR. S. A. BRENZM
•

PHYSICIAN and SURGEON g 

® 4608 So. Ashlartd Avė; - Tel. Yards 3522 g

S.mmmiimmmmu
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų ’Jj

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JOHN P. STANKOWICZ
ir BEN DIRMEIKIS

špatinių smėlių, juostuotų ino- P 
lių ir smiltainių. Dar yra klin
čių ttifų, ežerų kreidos, diato- 
uiitų ir kt. Be to; daug yra ! 4 I'

durpynų
su dideliais kiekiais gerų bei 
prastesnių durpių; kurios tinka JKĮ

E 6912 So. Western Avenue fj
Telefonas PROŠPECT 1156

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiemskurtii, kraikams ir kitiems rei- SS 

Italams; Musų žemes paviršiuje JKĮ 
yra ir kitų gėrybių, bet šiuo Sg 
laiku mažiau reikšmingos, dėl 
to; kol kas nėra reikalo jas ap- SS 
rašy ti. |

Musų žemės gelmių tyrinėji- įj« 
mai tik pradėti. Mes apie pa- jg 
čias vertingąsias ir mums ] 
kalingąsias žemės gelmėse gld-l"— 
dinčias žaliūvds nedaug ką 
žinome. Tiesa, musų žemės gel- Jg 
mėse yra užtikti maži kiekiai jįįį

akmeninių anglių, naftos 
pėdsakai

ir žinomi valgomosios druskos 
klodai. Visi čia Suminėti geolb- SS 
giniai radiniai, verčia lietuvius SS 
gerai susimąstyti ir Visomis iš- SS 
galėnlis veržtis Į paslaptingas IKI w
inusų ‘žemėš' gehnėš, kad iš teh 
išgavus mums reikalingiausi^ 
žaliavų. —J. Kiudelis. [“L. Ž.”]

CHARLE’S TAVERN
CHAS. KASILIAUSKAS, Sav.

3364 So. Halsted St Chicago* III

rei-

Iš lUietuvoš
Pragėrė ūkininkės arklį

, RASEINIAI. — Pareikalavus 
kariddmėnei pristatyti arklius, 
viena neturtinga ūkininkė, gyv. 
Girdaičių apylinkėje, Raseinių 
apskr;, paprašo kaimyno sam
dinio nuvesti jo arklį į Taura
gės įgulą. Sugrįžęs samdiriį’S 
iikiiiinkei pareiškė, jog arklį 
kariuomenei atidavė. Kada vh- 
šų gyventojų arkliai iš kariuos 
menės buvo sugrąžinti, ukini i- 
kė prade j ė. dėl savojo arklio ne
grįžimo nerimauti. Iš kariuo
menės pareigūnų sužinojo, kad 
jos arklio niekas neatvedė. Ta
dai ūkininke apie įvykį pranešė 
policijai. Vedant kvotą paaiš
kėjo, kad samdinys jos arklį 
nū vedęs į Skaudvilės miestelį 
pardavė, o pinigus pragėrė. Da
bar šiam samdiniui iškelta 
baudž. byla; ii* teks skaudžiai 
nukentėti.

Ir Vilijampolė nori gim
nazijos

• KAUNAS.— Vilijampolės gy
ventojai yra numatę kreiptis į 
Švietimo m-ją ir prašyti, kad 
Viiijampoiėn butų atkelta bent 
viena Kauno gimnazija ar įstei
gta nauja. Vilijampolėje šiuo 
metu priskaitoma per 15,000 
gyventojų, kurių .vaikams toli 
eiti į Kauno gimnazijas.

Stipriai veikia pieninė
VAIGUVA. — Vietos gyven

tojų rūpesčio (ir,,Jų ^kapitalas 
įsikūrusi pienine gražiai Veikia. 
Ptaėitais metais prie pieninės 
pastatyti tarnautojams namai. 
Dabar pieninė statosi didelių*;, 
ihurinitis namus, 
bai v-ba paskyrė

kurių staty 
60,000 Lt.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

S. M. SKUBĄS
718 W. 18th Street
•Pilone MONiUiE 3377

SS
SS
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S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

fffl linki : 1*1
■SS N. ABARAVICZ

UNIVERSAL FOOD STORE
fi 4600 S. Fairfietd Avė. tel. Lafayette 1340.^

CHICAGO, ILLINOIS .g

<0-0to ttiitmimtl
*• «» • < •».»

Brrrro immimimmit
iLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

FRANK MICKAS
Siutai siuvami pagal orderį. Darbas atliekamas getai.

4146 Archer Ate. Tel. Lafayettė 9832

-mnorrtAOA
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Linksmų Žiemos Šbėnčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Kostumeriams ir Draugams

JUllA ABATKUS
KEALTHY FOOD RESTAURANT 

3206 So. Halsted Street 
Telefonas VIGTORY 1308

*T g B g

i
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Prisiminkime Vilnių
NAUJIENOS, CHoago, ffl

Šias Kalėdas švęsdami, kreip
kime mintis į senąjį Vilnių.

Tur bųt nėra lietuvio, kurs 
nežinotų, ką reiškia Lietuvai

Visi žinome, kad Vilnius yra 
Lietuvos tikroji širdis ir musų 
tradicijų židinys. Vilniuje yra 
sutelktos visos tautinės ir reli
ginės šventyklos, Vilnius yra 
garsus ir brangus kultūrin ai. 
Vilniuje, tik Vilniuje, mes at* 
randame savo praeitį!

Bet mes lietuviai žinodami ir 
tai, kad musų senasis Vilnius 
per šimtmečius neturėjo ramu
mo, jis buvo varginamas ir ali
namas tai kryžuoČių, tai toto
rių, rusų, lenkų ir t. p.

Vilnijos kraštas nuolat kanki
namas svetimųjų negalėjo turėti 
laisvų sąlygų sparčiai vystytis 
ir augti skaisčioje lietuviškoje

dvasioje. Vienok tikros Lietu
vos dalies ir įgimto pajautimo 
patvaraus lietuvio nepajėgė pa
laužti joks svetimas jungas. Ne
žiūrint, po kieno priespauda gy
veno vilniečiai, jie širdies glū
dumoje jautėsi tik lietuviais 
Jie visada ilgėjosi Lietuvos. Jie 
visada žiurėjo į gairėmis atskir
tą nuo Lietuvą vietą, kaipo į 
tikrąją savo krašto žemę ir ku 
pini vilties paslaptingai vaizda
vosi, kad ateis laikas, kada jie 
bus laisvi!...

Ir jie tai įrodė, niekieno ne
varomi, niekieno neverčiami. 
Kuomet susidarė sąlygos, kuiios 
Vilnių grąžino Lietuvai, nors 
tos sąlygos ir nevisai lengvos 
Lietuvai, nors ir neviskas ka. 
mums priklauso buvo grąžinta 
tačiau Vilnius yra perdaug 
brangus lietuvio širdžiai ir ne

ŠeStadien., gruodžio 23,1939

FRANK NAVAKAUSKAS 
White Star Tailor

2653 West 43rd Street.
Valome, Dažome ir iš Senų padarome 

naujus. Perdirbame furkaučius.
Tel. LAFAYETTE 4116.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Sodo » 
Kostumeriams ir Draugams Velija $

Širtįingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų^ 
KALĖDŲ ir Laimingų NAUJŲ METŲ^ 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams zrS 

Pažįstamiems

Jos. ir Prudencija Rachunaig 
jjg AUDITORIUM TAVERN g
J 3137 S. Halsted St. Tel. Victory 6172 g

. A 'ZL C’» i >>/»' J inboiim/ii C > > Ižu ■> Z-i» n. T

. ' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Atlanta, ga. — “Gone with the wind” filmo aktoriai

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkim Visiems Musų Kostumeriams 

Jūsų sveikata priklauso nuo tikros autorizuotos

CRAWFORD DAIRY 
GRADE “A” MILK and CREAM 

Urmo ir Detalinė 
2742-44 S. Kildare Avė. Tel. Lawndale 8332 

CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Kostumeriams ir Draugams

MIKE IR ELIZABETH RUDAUSKAI

žiūrint jokių sunkumų Lietuva 
jį ėmė su džiaugsmu, kad grei
čiau išliuosuoli savo brolius iš 
priespaudos, kad greičiau atgai
vinti nualintą »ir nuteriolą Vii 
nių!

Vilniečiai išgirdę, kad ateina 
Lietuvos kariai, džiaugsmingai 
sveikino juos, minios ėjo jų 
įasitikti su ašaromis iš džiaugs-* 
no. Ir taip, kaip jau žinome, 
tad rūgs. mėn. 17 ir 18 dieno
ms 1939 m. šaltai rudens sau- 
ei šviečiant, suplevėsavo Lietu-

vos
kariams po kojų

H0LLYW00D HALL, Savininkai į
2417-19 West 43rd St. Chicago, III J

Phone Virginia 9780 $

no ašarų, šis charakteringas ir 
eikšmingas momentas liks am
inai atžymėtas Vilniaus istori-

joje

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

Kartu su džiaugsmu, kad pa
daliau sugrįžo mums Vilnius, 
ietuviai nėra ramus, juos lydi 
usirupinimas, kad Vilnius grįž- 
a nuvargintas ir sužalotas, gi 
iroliai vilniečiai labai suvargln- 
i. Visa tai atitaisyti, atnaujinti 
r pagernti rekalinga daug pa- 
iryžimo, sunkaus pasiruoš.mo 
r svarbiausia didelės toleranci-

jiems daugiau džiaugsmo, pa
virtins, kad mps esame tikrai 

jų broliai ir sesės, tos pačios 
tėvynės vaikai.

Švęsdami šias Kalėdas ar na- 
nie ar svečiuose, pasižadėkime 

su auka pagelbėti vilniečiams. 
Nenuilstamai kovoje dėl Vil
niaus parodykime šiandien dar
bais, kaip brangus mums jis y- 
ra.

Lai šios pirmos su atgautu 
Vilnium Kalėdos verčia mus at
kreipti dėmesį į gyvenamojo 
momento svarbumą musų šalies 
ateičiai. Būdami vieningi visi, 
mes nugalėsime didelius dar
ius, plačiau pažvelgsime į gy
venimą, kurio ateitis svarbi ir 
rimta. Taikiai veikdami, meą 
greičiau susigyvensime su vil
niečiais, kurie mums pagelbės

JUOKAI
RADĖJAS

Mažiukas Petriukas parbėgo 
namo ir labai nudžiugęs rodo 
tėvui lenktiniuką peiliuką.

*— Tėte! — šaukia. — žiū
rėk, ką aš radau gatvėje!

Tėvas paabejojo, kad vaikas 
gatvėje butų galėjęs rasti gra
žų peiliuką, 
klausia:

— Petriuk, 
są! Ar tikrai 
liuką C

Įtardamas sūnų,

sakyk man tie 
tu radai 

gatvėje?
Tiesa, tėveli, kad 
mačiau, kaip tas
jį pametė, dairėsi aplin-

ta pei

LUISHES

Ig Mr.&MrsMILLER !
M SAVININKAI'VALGYKLOS'IR TA VERNO I
jj 666 West 14th St Tel. Canal 2948 j

:__ i________________________________________ _________________-.......\_______________ :____

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS LIETUVIAMS IR DRAUGAMS

PAUL M. SMITH

Norint Vilniaus kraštą atgai- 
inti, reikia sutelkti visas jėgas, 
eikia vienybės ir pasiaukoji- 
10. Šį kilnų darbą dirbant, 
aujus uždavinius vykdant, rei- 
ia atidėti į šalį visokius tarp įl
avins nesusipratimus, visas 
ad ir nemalonias sąskaitas su 
itų įsitikinimų, bei nuomonių 
monėmis. Tik vieningai ir teį- 
ingai visi lietuviai bendrai 
irbdami pašalinę visas ydas, 
astojančias kelią gražiems dar
antis, mes į rodysim pasauliu* 
ad Vilniaus ilgesys, mums be 
alo brangus ir mes esam vert' 
rilniaus grąžinimo.
Nauji uždaviniai dėl Vilniaus 

rivalo mus jungti bendriems 
Urbams, kurie reikalingi dide- 
o rimtumo. Tad supraskime 
lusų brolių vilniečių padėtį, į- 
ertinkime jų reikalus ir jiems 
elbėkime suburę jėgas. Eikime 
Vilnių petys į petį atvira šir-

SMITH’S PALM GARDENS

4177 Archer Avė. Tel. Virginia 9665

SS ' 4 '«

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Draugams, Kostumeriams 

ir Pažįstamiems

Pats 
kurs 
kui ir jo ieškojo.

radau! 
ponas,

KAI KANTRYBĖ IŠSENKA...

SS 
ss
SS
SS

Mis. Slella Malinauskienė
(Sav. BLUE GOOSE)

Willow Springs, Illinois

M 
•St 
St 
•St* 
•St 
St* 
Si 
St* 
St 
St*

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Musų 

Draugams ir 
Kostumeriams

Ralph’s Tavern
Ralph Puslis, Sav. '

O

Wines, Liąuors and The 
Best Beer in Town

2553 W. 69th Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 7045

stine Vilnium.^.Džiugu bus vi
siems, kuome.tuY,kiniečiai gavę iš 
mus tinkamą užuojautą, su
laukę pasakiškai gražaus pava
sario ryto, išeis laukų arti su 
judria ir linksma nuotaika, su 
skambia ir linksma lietuviška 
daina! n —O. J

52 ,
; į Linksmų švenčių, ir
'5 Laimingų Naujų Metų Linki

I J. & J. Pharmacy į
TOHN DHF.KATTSKAS S

3I-U
JOHN CHEKAUSKAS 

JOSEPH AZUKAS 
Registruoti Farmacistai

2557 W. 69th St. 
į Tel. Prospect 4363—1095

štai mes laisvėje gyvendami 
ūkiame Kalėdų švenčių, ma
lu ar daugiau esame visi sma- 
ai nusiteikę, svarstome, galvo- 
me kokias dovanas pirksime 
viškiams ar draugams? Mote- 
s gi galvojam kaip skaniau 
prašmatniau pagaminti vai. 

us, kad labiau atžymėti Šven- 
s. Tai visai natūralu! Vienok 
;iaugdamiesi šventėmis, nepa- 
irškime ir Vilniaus, kurs per 
rveno nepaprastai sunkų lai' 
įtarpį. Atsiminkime, kad ten 
ndasi musų broliai ir sesės, 
riuos gerokai suvargino ir 
tuštino karo veiksmai, lęurie 
pgi ir daugelį šeimų paliko 
maitintojų ir globėjų, jų vai- 

įčiai randasi liūdnoje padėty-

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Linkiu visiems savo 

draugams ir 
pači jentams

■ t

Dr. A. Juozaitis
|3261 So. Halsted St.

‘Phone Victory 5048
** ■ »j

•4""".. .

Linksmų'Kalėdų ir !
Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Visiems Savo Drau- \ 
gams ir Kostumeriams

I

PALACEfiARAGE
• : ' 1 '■ '■ ..

JONAS MIKšIS, Sav.

724-6 WJ 19th St

Mes suprantame, kad vilnie
čiai prisijungę prie Lietuvos 
džiaugiasi; taipgi, kad jų 
džiaugsmas nebūtų beviltis, 
musų pareiga padėti jiems. Mu
sų rankos padavimas suteiksi

Phone Čąnal £824 ;
■ ■>

Ponia Slankienė sekmadieniui 
pietums užsimanė keptos viš
tos. Ko užsimanė, tą ir reikia 
padaryti. Ji ima krepšį ir du
mia į mėsinę.

Mėsinėje ji išvarto, išžiurinė- 
ja visą vištų atsargą. Ir vis 
nėra tokios, kokios ji norėtų. 
Ji ima bartis ant pardavėjos, 
kad nėra tokios, kokios jai rei
kia. Derybos trunka ilgą laiką. 
Pardavėja, kentusi, pagaliau, 
netenka kantrybės ir taria po
niai Slankienei:

— Ponia, kodėl tamsta ne
galėjai ^nusipirkti poros kiauši
nių. Kol mes čia deramės, iš 
jų jau butų išrėdėję Viščiukai 
ir išaugusios tinkamos vištos.

ABIPUSIS PASITIKĖJIMAS
Vienoje įmonėje priėmė nau

ją darbininką, kurs pradėjo 
dirbti pirmadienio rytą. Trečia
dienį jis ateina pas buhalterį 
ir prašo pinigų už visą savai-

— Klausyk, žmogau! Kur tu 
matei, kad tau mokėtų po to, 
kai dirbai tik tris dienas?

—- Man rodos, kad turi būti 
abipusis pasitikėjimas, — atsa
ko gudrus darbininkas. — Ar 
aš neparodžiau pasitikėjimo jū
sų įmone per tris dienas? Jei 
taip, tai dėl ko jus nenorite 
pasitikėti manim ir sumokėti 
avansu ?

PAGAL EILĘ
— Na, Elenut, ar jis dar ne- 

pasisiulė tave vesiąs. •
,,— žinai, kad ir aš jau trupu

tį nervinuos. Bet reikia tikėtis, 
kad ir tam ateis eilė. Matai, 
kai pirmą kartą jis atėjo, ant 
kelių laikė skrybėlę, kai antrą 
— knygą, vakar pasiėmė ant 
kelių mano broliuką. Taigi, at
einantį kartą, rhan rodos, kad 
jau mano eilė ir kartu vedybų 
pasiūlymas.

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

G. HEILEMAN BREWING CO
t£>Ib g>tple Hager

CHICAGO BRANCH
1561 South Union Avenue
Phone Haymarket 6066

S«
SS ~
SS

INSURED,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
į pačios Naujienos' yrą

• naudingos. *

SUSEKĖ
■ . ■ ■ ■ ..

— Aš šią vasarą pasisam
džiau privatų seklį, kad pasek
tų mano sužadėtinę vasarvie- 
tėje. /

—- Na, -ir kaip?
— Dabar jie jau prisiuntė 

savo sužadėtuvių skelbimus.

S 
Sfi 
SS 
Sė 
SS 
SS 
SS

SS
SS
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Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Savo

Draugams ir Kostumeriams!

|^SoDAWANW
S eederalSavings 
ir AND LOAN ASSOCIATION

or CHICAGO

M
SS

2202 W. Cermak Road Tel. Canal 8887 st 
SS* 
St* 
St’ 
K 
K
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Kalėdų teismas
Gimė vargo kūdikis. Augo 

varge kūdikis. Suaugo į mer
gaitę. Skaisčią, gražią, visus vi-

—Ji pagunda musų aplinkai 
•— šaukdavo moterys ją išvydu- 
sios.

—Ji tvirkintoja svieto, — rėk
davo tos senės iš tolo.

Mergaitė, kukliai galvą nulei
dusi, pradulendavo pro tokias 
tyliai, paraudusi.

Ji neturtinga. Tarnauja Uosių 
kaime Galiniui. Dirba laukuose 
ir namie, klusni ir nuolanki sa
vo darbdaviui.

Ji visada viena. Uždarytos jai 
durys ir į kaimo vakaruškas. Ji 
peržvali, ji perdidelė vilionė 
gaspadoraičianąs. Tai senesnieji 
žmonės labai gerai supranta. Y- 
pač tai numano moterys,' turin
čios suaugusius arba bebręstan- 
čius rimus.

—Ir kaip Galinis drįsta laiky
ti tokią mergą, turėdamas sū
nų? — abejodavo daugelis.

merga, su 
ta kuklia

ta gamtos
ir drovia

turi sūnų. Vienintelį. 
Jis jaunas. Juodbru-

ta savo vertę. Argi jam teptis 
su tarnaite? —- įterpdavo suma
nesnės.

—Simus, kaip sūnūs, bet ge
ria užsakyk*-Galinio senė nepa
leidžia jos iš akių. Abi guli, abi 
-taukuose;"* v ‘

Del ko jos taip labai bijojo, 
gal ir pačios nesusivokė. Aišku- 
tė (toks jau gražus buvo tos 
mergaitės vardas) atrodė visa
da drovi. Jos veideliai rožėmis 
žydėjo prieš jos norą, dantukai 
perlais baltavo prieš jos valią. 
Nepažinojo ji jokių kosmetikų, 
nepažinojo grožio salionų. O t, 
buvo gamtos vaikas, su gamta 
suaugusi, gamtai gyvenanti. O 
tačiau už jos grožį ji buvo kai
mo moterų nekenčiama, nes jis, 
tas jos grožis, užbardavo vyrų 
širdis, kožnas pagarbiai jai pa- 
kilėdavo kepurę, bene kožnas 
džiaugėsi su ja žodžiu pasikei
tęs. Su ta 
vaiku, su 
Aišku te.

Galinis 
Nevedusį,
vis, gilių akių. Smailiu liežuviu. 
Karštas krauju, degąs aistromis 
kiekvienai kaimo moteriai. Tik 
Aiškutei to neparodo. Jis ją tik 
varsto paslapčia žvilgsniais, se
kioja akimis jos žingsnius. O 
tačiau kartą suklupo.

—Aiškute, mieliausioji, žvilg
terėk man į akis, šyptelėk man. 
— Vieną balandžio rytą, Vely
kų išvakarėse, jis atsiklaupęs 
ant kelių, senos bažnyčios griu
vėsiuose, maldavo Aiškutę.

Mylėjo jis ją. Suplakę jo krū
tinėj širdis tik jai, užsidegė jo 
kraujas tik Aiškutei.

Ji nuleidus akutes tylėjo. Ji 
galvojo apie savo būtį. Vargas 
jai buvo gerai pažįstamas, bet 
su juo ji buvo susipratusi. Ne
turtinga. Be ilgų kasų, be jau
no, lankstaus kūno, ji nieko ne
turėjo. Ir pats jos vardas Aiš
ku te buvo visų begailestingąi 
kraipomas, darkomas, ir ne vie
nas to kaimo gyventojas nebū
tų žinojęs apie ką kalbama, jei 
butų girdėjęs gražiai tariant 
vardą Aiškutė. Ji buvę vadina
ma Aiške, Eikše, tik ne Aiškute.

žvilio kartojimas Aiškute ją 
nuteikė švelniai. Pasivaideno jos

į Šį

A. ‘—r

g

sąmonėj kas tai laukta, tikėtd-

Pasviro jos galvelė prie jo 
pečių. Susijungė abiejų karštos 
lupos, vienodu ilgesiu suplakė' 
širdys. Įvyko sapnas...

—Aš mačiau ... nužiūrėjau 
seniai... mačiau gerai... Argi 
nematėme kokia ji anksčiau bu
vo? Gaubstėsi, slapstėsi, varžė
si, varžėsi... Kvailas, mat, atro
do. Apgaus ... pasislėps, mat, 
iŠ musų akių. Ir šitokią dieną! 
Kalėdų dieną žmogžudyste! Pra
keikimą visam kaimui gali už
traukti. — Visais grįčių pakam
piais ėjo pasmerkimas Galinio 
tarnaitei Aiškutei, kuri buvo 
užtikta tvarto kampe su negyvu 
kūdikėliu suklupusi.

Nebešaukė tą dieną vieni ki
tiems “Ramybė žemėj”, nebe
skambėjo šventos giesmės, nie
ko neprivertė susikaupti ir savo 
nuodėmes prisiminti Kalėdų 
varpai. Visas kaimas gyveno tei
smo dieną. Jis siuntė prakeiki
mus aštuoniolikos melų mergai
tei, kuri ilgomis kasomis supda
ma savo stuomenį buvo iki tol 
išlaikiusi paslapty joje besifor
muojančią naują gyvybe.

Kalėjime. Su tikraisiais Žmog
žudžiais, su vagimis, su ištvir
kėliais. Drovi Aiškute išbalu
siais veidais, suvytusiu kūneliu. 
Gelsvos kasos tebesupa jos pe
čius, ilgi blakstienai permirkę 
ašaromis uždengę jos akis. 

• »

Prie šiaudų gniužio ji virpan
čiomis rankutėmis pasikabina 
Švenčiausios Mergelės paveiks
lėlį. Parpuola ant kelių ir, su
nėrusi rankas, visų nustebimui 
sušunka:

• • - t .

—Marija, skriaudžiamųjų už
tarytoja! Buvai ir Tu motina, 
nekaltai pradėta. Kodėl šiandien 
Tavo vardas su pagarba mini
mas, Tavo sūnūs laikomas pa
saulio išganytoju, o aš taip pat, 
gerai žinai, sapnu gyvendama 
pastojusi, taip pat, kaip ir Tu, 
tvarte pagimdžiusi, esu smer
kiama? Kodėl? Argi ir šią die
ną, dieną Tavo sūnaus gimimo, 
Tu nenori priversti žmones pa
galvoti ką jie daro? Matio kūdi
kis gimė negyvu, didelė man ir 
taip bausmė, — kam mane dar 
čia uždarė?

—Marija, buvai ' su kūdikiu 
žiauriai pėrsekiojama, kentėjai 
visas motinos kančias, kodėl sa
vo ainei nepalengvini likimo?... 
Jėzau, pasaulio atpirkėjau, ku
rio gailestinguipui nesą ribų, 
kodėl neįkvepi žmonėse dvasios 
šventos? Kodęl nepriverti juos 
gyventi protaujant, kodėl leidi 
jiems apmarinti sąžines?...

Taip ji siuntė skundus 'dan
gui, o kalėjimo vyriausybė ją 
atskiroj kameroj uždarė.

—Nusiraminki, —• šaukė jai 
kalėjimo sargas.

—Aš šventa, aš nekaltai .pra
dėta, — šaukė Aiškute

i (Iš vaikystės atsiminimų)
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Stiprumas šalčio apdengia upelius 
Apkloja žemę bąltais divonėliais, 
Bet tyliai lieja gilus šaltinėliai. 
Rutilo audra lyg ką išgirdus 
Mirgsta padangės žvaigždėm iškaišyta 
Garsus varpai sukursto jausmus 
Slaptingą naktis ką pranašauja 
Pasaulį sveikin šventoms Kalėdoms 
Laikas kaip sanhas praeina. <

k > Sukeiki ni męil^A,taures <
* ’ Už senus ir naujus: metus '

Paskleiskim dvasią* skaistybės 
Tenurimsta pasaulio širdis.

Mariona Dailydaitė

VARPAI PRABILO ■

Ivanovai, įdėjau jos vaikams

kuomet 
rūpinosi šnipi- 

jaunuomenės 
išsiuntimu i 

mokesčių rin-

linkę j mes vaikai apnešioda- 
vom, o toliau tėvelis nunešda
vo. Kuomet grįždavom namo, 
tai stalas būdavo baltai uždeng
tas ir ant jo lėkštė su honora
ru vargonininkui už plotkeles. 
Vargonininkas pas mus vis at
silankydavo Kūčių sutemomis 
ir tas momentas mums būda
vo labai nepaprastas. Taip da- 
bodavom, kada jis išimdavo 
pakelį įvairiaspalvių plotkelių 
ir padėdavo ant lėkštės, o pi
nigą pasiimdavo ir palinkėjęs 
tėveliams linksmų švenčių išei
davo. Po valandos kitos jau sė
dėdavom visi apie Kūčių stalą, 
viskuo apkrautą. Mama tuo lai
ku turėdavo būti pavargusi, 
bet ji būdavo linksma ir paten- , 
kinta, gal labiausiai dėl to, kad 
turėjo galimybės ir noro pasi
dalinti švenčių kąsniu su kitais. 
Vargšų dėkingumas betarpiai 
veikė jos jausmus ir Kalėdų iš
vakarėse pripildė jos namus 
laime.

Kai susikaupęs pažiūri tiesiai mišėlio Antano motinai; šis tai 
j bendrą, didelį ir triukšmingą paliegėlei Zigmienei; čia našlei 
Kalėdoms pasiruošimo vaizdą, 
tai padarai vieną išvadą, kad ir po antelę... Artimesnėj apy- 
Kalėdos yra: širdingo atjautimo 
ir duosnumo šventė.

Kultūringuose kraštuose žmo
nės apdovanoja ne tik savo ar
timus ir draugus, bet taipgi 
ieško būdų, kad galėtų sukelti 
pinigų beturčiams, kad ir jų 
širdys jaustų Kalėdas — Kris
taus gimimo dieną.

Šiandien mano gimtiniame 
mieste Lietuvoje socialės pagal
bos reikalas jau taip aukštai 
pastatytas, kad išmaldų prašy
mas griežtai draudžiamas ir 
pavargėliai, reikalingi pagalbos, 
nuolat miesto šelpiami, o sene
liai turi žmonišką prieglaudą. 
Iš viso to reikia spręsti, kad ir 
Kalėdų šventėse yra kas jais 
pasirūpina.

Bet. buvo kiti laikai. Rusų 
viešpatavimo laikai, 
rusiški žandarai 
nėjimu, musų 
mobilizavimu ir 
Rusijos gilumą;
kimu; musų tautiečių žemini
mu, niekinimu; socialė lietuvių 
būkle jiems visiška; nerūpėjo, 
o patys lietuviai, jungo spau
džiami, tartum bijojo galvą pa- ^ei 

' kelti ir apsidairyti, kur kas ga
lima butų padaryti, kad savo ir 
kitų būvį pagerinus. Tokiais 
laikais man teko savo amžiaus 
pirmąjį dešimtmetį gyventi.

Tuomet musų miestas 
tik miestelis, gyvenamas 
gumoje amatininkų ir 
krautuvininkų ir pirklių, 
žmogus nustodavo sveikatos ar 
senatvės susilaukdavo, tai vie
nintelis jo gyvenimo ramstis 
būdavo ubagavimas, išmaldavi- 
mas. Nebuvo kas butų jautęs 
atsakomybę už taip didelį 
suomenės kūno žalojimą.

Musų namai visuomet 
kiekvienam pavargėliui ar 
laimingam buvo duosnųs. Neat
simenu, kad kam nors butų bu
vusi atsakyta išmalda ar nak
vynė. Bet užvis labiausiai ma
no atminty užsiliko Kalėdos. 
Kalėdos, kurias mums sukurda
vo musų miela mama. Jau ke
lias dienas prieš šventes ji pa
reikšdavo kasdieniniams pieno 
pirkėjams, kad prieš šventes 
pieiio jie negaus, nes mamai 
pačiai bus reikalingas, tai lai 
jie pasirūpina kur nors kitur. 
Kai ateidavo Kūčių diena, tai 
būdavo tikra darbymetė. Ma
ma virdavo, kepdavo, ruošdavo 
Kūčias ir iškilmingus valgius 

noje yra skaistus, gudrus, ge- Kalėdoms. Mus vaikus vis siųs- 
ras ir linksmas.

- -o- -
Jeigu susibarsi ar busi pik

tas. per Kalėdas, tai tau, viskas 
blogai klosis per ateinančius 
metus.

Tyliosios Kalėdos
1

Linksmos giesmės buvo gie
damos Anglijoj kiekvieną me
tą per amžių amžius , iki 1525 
m. Tais metais buvo uždraus
ta giedoti jas dėl to, kad ka
ralius sunkiai susirgo. Dėl tos 
priežasties 1525 m. Kalėdos 
vra žinomos kaipo Tyliosios 
Kalėdos.

buvo 
dau-

Pasakiškas 'vaizdas lauke, 
kaip ir kasmet Kalėdų vakare. 
Žmonės zuja, skubina, linksmai 
čiauška, linkėdami- smagių 
švenčių vieni kitiems. Vaikučiai 
raudonom nosukem a (lapuotais 
Švarkais bėgioja, bet nepralei- 
džio nepasigrožėję įdomiai iš
puoštais krautuvių langais.

O tų varpų gaudimas ... Per 
mėtų metus jie, rodosi, harmo
nizavosi su visa aplinkuma ii* 
pridavė įspūdingesnį, jaukesnį 
jausmą, bet dabar jie jausmus 
visai kitaip užgavo, jie liūdni, 
griaudųs, ne džiaugsmą kruti
nėję žadina, bet drasko taip gi
liai sužeistą širdį ir ašaros dar 
gilesnę vagą veide raižę. Jų 
gaudesys man žodžiais kalba ir 
baisų vaizdą prieš akis stato. 
Jos nėra ... Jau jos nėra ... 
kartojo ir kartojo varpai, pa
kol mano ausyse vien ūžesys 
girdėjosi ir verkė, griaudžiai 
verkė akys ir širdis ...

Nors likome daugelis, visas 
. būrys, bet netekus Jos vieninte
lės, likome nublokštos, jauno
mis jėgomis, be akstintojos. Pąr 
likome, kaip žibučiai ant eglai
tės, kurios žvaigždė viršūnėje 
užgeso.

Taip bloškėsi siela skaudžia
mas gailingų minčių, liūdesio 
nuvarginta bejėgė jaučiasi. Per 
anksti musų žvaigždė užgeso, 
per greit Jos malonus žodžiai 
nustojo mus gretinti ir ragin
ti darban/..

Nustojo raginti daftan, kata Yędie ji mus skąisčion ateitin 
žaibas Šių žodžių reikSm?, per. jos malonus^ žodžiai da. 
bėgo mintyse'jir Dajuia^- * i..—»
klystu, jos raginimai, jo^ gųH 
troSkimai ir nuoseklus darįąi 
tai^: puikiai juMpSUtafe

,v ■ 
ledų rytą pagimdžiau. Sapne 
buvau pastojusi. AŠ nepažino
jau vyriškio, tikrai ne! —- aidė
jo jos skurdus balselis kalėjimo^ 
sienose. ■

Galinio sūnus ,žyilys<^iiį|W__
rašė laikraščiui žinutę ją iš pro- mi, kuri pilna energijos, tokių 
to išėjus. Pr. Lapienė pat trųškijnųi tyros, jautriosto išėjus.

Kai

vi-

SENOVĖS INDŲ PATARLĖS
Kalėdų patarlės yra įdomios 

ir skaitlingos. Kiekviena tauta

Baltos Velykos atneša žalias 
Kalėdas.

—o—
Šiltos Kalėdos—šaltos Vely

kos.
—o—

Žalios Kalėdos nei gražios, 
nei sveikos.

—-o—-
Jeigu per Kalėdas ledai ka

bo nuo gluosnių, tai per Vely
kas dobilai bus kertami.

Kūdikis gimęs Kalėdų die-

-S u rinko —N.

sielos.
Ištieskime jai rankąs ir te-

bar mus guos, akstine ir auk-

Varpai prabilę' ir įvairus jų 
garšąį sndarp skambią naują 
harmoniją, kurios aidus neša 
toji, toli... —Bendradarbė.

ir 
ne-

dama tai malkų atnešti, tai ši, 
tai tą pagelbėti ir vis taikinda
vo, kad tarp savęs nesipyktu- 
mė ir jos iš kantrybės nevestu- 
mėm, nes esą Kūčių diena la
bai reikšminga. Busi geras Kū
čių dienoje, busi, tokiu ir per 
ištisus metus.

Pavakaren, kai jau pyragai 
ir mėsa būdavo iškepti, mama 
pradėdavo skirstymą atskirų 
ryšulėlių.
kampą, mėsos gabalą, pyragą, 
obuolį kitą ir dubenėlį pieno. 
Tokių ryšulėlių būdavo daug. 
Tuomet pasikviesdavo mus, di
desniuosius vaikus, ir paskirs
tydavo kam kuris nešt. — čia 
štai totoriui į Dugnus; čia pa-

Įrišdavo: duonos

Dabar ji jau senelė. Neturi 
jėgų kitiems gaminti, neturi nei 

pasiųsti. Vieni šeimos 
nariai iškeliavo į amžinastį,
kiti į tolimus kraštus išsidan
gino; liko jai tik vienas sūnūs 
ir tą žiaurusis karas graso at
imti...

G yvena ji tik tais atsimini
mais, kai vaikai buvo maži ir 
Kalėdos buvo malonios...

Nors toli už vandenyno esu, 
bet savo širdy visuomet savo 
motina didžiuojuos, nes ji yra 
mano gyvenimo pavyzdžiu.

M. F. J-nė.

Kalėdos 1938 ir Ka
lėdos 1939 metais
Rodos, taip trumpas laiko

tarpis, — tik 12 mėnesių pra
slinko, o tas mažas tarpas ko
kią didelę permainą padare! 
1938 metais moterų skyrių ve
dė Mariutė, o 1939 veda Nora 
Gugienė. Žiauri nelaimė pakir
to Mariutę, išplėšė iš musų 
tarpo.

Gavusios tą žinią apie Ma
riutės mirtį su dideliu nusimi
nimu gailėjomės jos, nubudo 
mąstėme: kas bus su moterų 
skyrium, gal jau neatsiras Ma
riutės vietai kitos tokios pasi- 
šven teles paimti tokį sunkų 
darbą ant savo pečių, vesti mo
terų skyrių? Gal daugelis mo
terų skyriaus rėmėjų nė nesva
jojome, kad Nora Gugienė, mu
zikos žinovė, paims Mariutės 
vietą. Ir kuomet gavau pirmą 
moterų skyriaus laidą, vedamą 
Noros Gugienės, skaitau, — ir, 
rodos, gerai. Antra laida dar 
geresnė, ir pasijutau, kad ma
no visas rūpestis persikeitė į 
ramų džiaugsmą. Matau, kad 
“Naujienų” moterų skyrius ve
damas Noros Gugienės yra kuo 
geriausias ir 1939 Kalėdų ir 
1.940 metų švenčių proga svei
kinu tave, Nora Gugis, muzikos 
žinovė ir moterų skyriaus ve
dėja. —r-Marė Dundulienė.

Hart, Mich.

a



Gero daĮrbo pasekmies
ra n k tj. Prie jos gardžiai paga
mintų varškėčių tttrikitli ateida
vo jos vyro brolis/ lietuvių ra- 
dio valandos dalyviai ir kiti Pe
trienės draugai. Per Varškėčių, 
tarp jos svečių sekdavo pasikal
bėjimas apie Lietuvą saulėtą, 
didingą; apie Lietuvą su kardu 
ir su ugnimi “vaišintą“! apie 
Lietuvą pasiryžimų pilną ir sa
vu žemės Žmonių gerovei nu
sistatymus vykdinančią.

Kadangi Petrienė neturėjo 
Šeimynos tai ji augino žydin
čias žolešj pilką katuką ir ka- 
narką. Žolės puošė jos namų 
langus ir su savo gyvu kvepėji 
ttlu smilkė jos kambarių orą. 
Pilkas katukas visad Iš namų 
išlydėdavo ją, Visad pareinant 
prie dūrių sutikdavo ją. O ka- 
narka ir saviesiems ir svečiams 
gražiai savas dailias pagiedoda
vo.

Petrienė buvo graži moteriš
kė Jos turtingai geltonos kasos; 
jos melsvos akys jos gražų Vei
dą dabino. Tą dailumą ji pavel
dėjo nuo savo tėvelių ir nuo 
Lietuvos žemės, kuri su savo 
sodų vaisiais ir daržų daržovė
mis užaugino ją j sveiką mote
riškę. Prie to Lietuvos gaivi
nantis oras, saulės spinduliai 
nudažė jos jausmus kaip su šal
tinio vandenyj esančiu gaivu
mu. Petrienę užaugino Lietuva 
ir atidavė ją Amerikai.

Čikagoje ji buvo plačiai žino
ma moteriškė. Ji visuomet da
lyvavo visuose lietuvių parengi
muose. Scenos artistai, rašyto
jai; abelnai visa veikiančioji vi
suomenė pažinojo ją. Ji buvo 
žinoma kaipo dailės mylėtoja. 
Be Petrienės nebuvo nei down- 
town iškilmingo koncerto, nei 
lietuvių kolonijoj šaunios bUn- 
ko parės.

Ir po savo stogu ji buvo po
puliari. Ji mylėjo savo vyrą. Jo 
riestą pypkę ji kasdien prikimš- 
davo jam su tabaku. Pagal jo 
skonio ji, pirmadieniais, virda
vo jam kopūstų sriubą; penkta
dieniais, varškėčius, arbatą.
Prie jų dar ji padėdavo ant s ta- buvo pilni brangių rūbų. Per 
.o riebhj silkių ir apvalių ba- dieną ji vaikščiojo ant su audi-

Petrienės vyras, ji pati ir 
jų namai buvo patenkinti su sa
vo gyvenimu. Jos vyras turėjo 
gerų žmoną, jos namai turėjo 
gerą, sumanią Šeimininkę, o ji 
pati turėjo rimtą vyrą ir jau
kią, modernišką pastogę. Pet
rienės aukštų skrynių stalčiai
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demokratų komitimenas ,
12-TAM WABDE.

pilnos to- 
berniukas 
mamytes, 
ramunes.

su ramu-

ties šešėlis į Petrienės širdį rtė- 
sugrjžo; « Gera valitų to berniu
ko ir jo motiiios džiaugsmas jo 
vietą užpilde SU didžiaiisia Ka
lėdų šverles reikšmei

' ‘

Petrienė, jausdama savyje ne
apribotą dienos švelnumą, paė
mė savo dienyną ir į j| paraše 
— Tikrai žinojau, kad šio ber
niuko motina tūri džiovą, bet 
niekuomet, iki Šiol, savo dėme
sį į tai nebuvau atkreipusi.

> šioltė
12—1939.
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niais išklotų grindų, o naktį il
sėjo minkštuose lovos pataluo
se.

Bet į Petrienės tdlp p iną ir 
turtingą gyvenimą atsisėsdavo 
ir nerimasties šešėlis; Tai atsi
tikdavo, sykį į metus, prieš Ka- 
lėdas; šiais įlietais ji nutarė su
rasti būdą jo pašalinimui. 'Tad 
ji perskaitė savo praeities dar
bų istoriją. Jos-dienyno užra
šai liudijo jai, kad ji rėmė vi 
sus labdaringus parengimus; 
vaišino pake eivingus savo tau
tos svėcius ir neturėjo valdų 
su savo artimais žmonėmis.

Petrienė giliai mąstė ir glostė 
savo pilkąjį katuką. Tuo mo
mentu suskambėjo jos durių 
varpelis. Jį paspaudė jaunas 
berniukas, kurs per ilgus metus 
kas dieną atneša jai dieninį lai
kraštį, “Viltis“.

Petrienė užmokėjo jam už 
laikraštį, palinkėjo jam links
mų švenčių ir pirmą kartą, lyg 
naujos dvasios vedama, ji davė 
jam Kalėdų dovaną — du sida
briniu pinigu.

Berniukas spaudė juos savo 
rankoje ir tarė jai: —Už juos 
aš nupirksiu ramunių, gardžiai 
kvepiančių geltongalvių, sudžio
vintų ramunių. Mano mamytė 
sako, kad tos žolės jos kosulį 
mažina. Ji be ramunių negali 
būti. Aš nupirksiu jai ramunių. 
Jos bus jai brangi Kalėdų do- 

I vana.
Petrienės ausyse skambėjo 

žodis, ramunės. Po jos akimis 
atsivėrė jai platus su ramunė
mis apsėtas laukas. Ramunių 
kvapas sūpavo ją; jų rudai gel
tonos galvos buvo gyvos ir mei
lės pilnus. Jos buvo 
kios meiles, kaip tas 
kad turėjo link savo 
Petrienė visur matė 
Jos kambariai buvo
nėmis išdabinti, šiuo tarpu, ji 
lyg bitė gyveno tarp ramunių 
žiedų. .

Ji ėjo ramunių pirkti.
Aht gatvės, prie gražiai iš

puošto drabužių sąkrovos lan
go, stovėjo berniukas. Jo ran
koje buvo pinigas. Jis už jį ga
lėjo nusipirkti sau nors vieną 
jam reikalingą rūbą, vienok jis 
to nedarys, nes jo mainytei bus 
reikalingos gyduolės — ramu
nės. Jis savo jauną širdį paten
kino vien su pasižiūrėjimu į tai 
kas jam butų malonu turėti.

Petrienė, eidama gatve, pa
stebėjo šį berniuką. Ji sustojo 
prie to paties lango. Jie žiurėjo 
į lange išdėtus pirkinius. Jie ir 
į viens antrą maloniai pažvelgė.

Jis manė sau — kokia ji ge
ra ir mandagi leidė. Ji man da
vė du sidabriniu. Aš su jais ga
lėjau savo mainytei ramunių 
nupirkti. '

O Petrienei irgi jausmas kuž 
dėjb — koks jis yra išmintin
gas ii’ šUtrianus vaikas. Jis myli 
savo iliaftlyię; jis nori kad jį 
pasveiktų it jam jo namų ilž- 
Veižda butų, kai jis bus p inų 
metų darbininkas.

Jie teisingai apie vien antrą 
mąstė; jie gyveno žmogiško į- 
vettininio dvasioje; jie degė 
vienodais kilnumo žiburiais#

Tą dieną gatvė buvo pilna 
žmonių it lyg upelis su dviem 
srovėmis. Vieni žmonės ėjo 
pirkti kalėdinių pirkinių, kiti 
jau su pirkiniais skubėjo namo 
pateiti. Tarp tų dviejų gatvės 
srovių it Petrienė ir berniukas 
dingo. Jie nuėjo ten kūt jų mil
žiniškus, koūstruktyvės mintys 
tlUvedė jUos,

Petriene neparsinešė ramu
lių. Vietoj'e jų ji parsinešė su 
savimi malonų tiks’ą. Su fud 
iikšlū savyje, ji sėdo prie tele* 
Tono; pasitkd jo ratą ir užsaky 
mą padariusi dat pasakė—pt a - 
šdū nepamiršti, prie to viso, 
dat pridėt! du buteliu gardaus 
kvasoko.

Artt rytojaus buvo Kalėdų 
Šventė. Berniukas ir jo motina 
džiaugėsi su jiems suteikta do
vana. Tai bUVo jų pirmos link- 
sntua Kalėdų dienos nuo to lai
ko, kai berniuko tėvelis žuvd 
plieno dirbtuvėje.

Per Šias Kalėdas ir nerimas

Norėtųsi sukurti skaisčias 
gražias Kalėdų mintis. Norėtų
si pasakyti: štai jau ir vėl su
laukėme visiems džiaugsmą ne
šančių šventų Kalėdų. Bet ta 
mintis nutrūksta, — ne, taip 
manyti negalima, nes to nėra. 
Mintys veržiasi ten toli toli už 
jūrių -- ten, kur šiandien ug
nis, kraujas ir ašaros.

Norėtųsi pasakyti: sustokite, 
valdovai, nežeiskite nelaimin
gųjų širdžių Vaitojimais ir aša
romis, nes it jie nori gyventi. 
Gamta jiems davė gyvybę. Gam
ta ją iš žmogaūš ir atims. Kris- 
us gimė nešdamas taiką 

džiaugsmą ir meilę žmonijai, o 
jus, valdovai, pamiršote, kad 
esate žmonės ir žaidžiate nelai
mingųjų gyvybe. Jus galingi 
žiaurumu, bet labai silpnučiai 
dora, meile ir žmoniškumu, jus 
mokate žiauriai sunaikinti gyj 
vybę, bet jus neturite mažiau
sios kibirkštėles tos jėgosf kuri 
žmogų atgaivintų, >, sustiprintų 
fiziškai ir dvasioje. Jus pamir
šote, kad ir jus esate tik sve
čiai ant šio žemėti kamuolio 
Šiame striukame, jųsų gyvenimo 
periode jus kuriate sau gėdos ir 
paniekos paminklus.

Aš pilnai tikiu,J<ąd .žmoniš
kumas, Kristaus, skleistos min
tys, doras mokslas paims viršų, 
tada Kalėdų reikšmę sutiksime 
kupini džiaugsmo širdyse.

l -—K. P. M.
/

Moterų Skyriaus Vedėjai, po 
niai Norėti Gugietiei, visomi 
bendradarbėms it ‘N-htį” škai 
ty to joms.

Kalbant apie M. S. bendra 
datbfes, ypatingai noriu prisi 
ritinti Hiiišų vytialisią bendra 
darbę, rašytoją Gabrielę Petke 
viČaitę-Bitę, kurios didžiai vet 
tingą straipsnį neseniai užbai 
gėm skaityti. Aprašymas “Ii 
Musų Vargų ir Kovų (1898 — 
1827 m.)” buvo taip sklandui 
ir Vaizdus, kad mes, jaunesnio 
ji Lietuvos karta, beskaitydam 
tarytum kartu su musų kovoto 
jais viską išriaujo pergyvenome 
Šia proga, lenkiu savo galvi 
prieš musų tautos gaivintojo 
audringą praeitį ir jos garbingi 
amžių.

Lai gyvuoja Gabrielė Petke 
vičaitė,

Maria F. Yokubynien

P. GUG1S
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Myliu aš Kalėdas! Ypač Lietuvoje 
Kur žėri eglaitės Panemunėj nakčia 
Lyg briliatais mirga mėnesienos šviesa. 
Šventovės bokštai apsnigti, tamsumoj 
Blizga kaip žvaigždės Pažaislio tolumoj — 
Vargonai groja! Aleliuja! gieda, balsai, 
Didingai ten skambą Kalėdų varpai. 
Ir girdi kiekvienas kam liūdi širdis, 
Kad užgimė Meilė, prašvito naktis

7 Myliu aš Kalėdas! Ir kas jų nemyli ?!
Džiaugias maži ir seneliai pražilę 
Sveiki sulaukę jų linksmintis ga’i- 
Jei taika laimina jų gimtą šalį.

Parašė Vanda Bijanskienė
1939

Kalėdinės dovanos—nuolatinės.
Kokios dovanos /yra vertin

giausios? Tas klausimas kyla 
kiekvienam, kuriam reikia pirk
ti vaikui dovaną. Viena dovana 
greitai susilaužys, kita greitai 
nuvargins vaiką, kita nusidėvės 
arba nudils, o kitą jis greitai 
pames arba apleis. Tai, kokios 
dovanos bus nuolatinės ir neuž
mirštamos?

Ar nebūtų tinkama nupirkti 
vaikui dovaną iš kultūrinės sri
ties- Viena iš geriausių tokių 
dovanų yra ^užmokėjimas už 
vieno ar daugiau terminų muzi
kos ar dailės lekcijų. Tokia do
vana pasidaro dalis priėmėjo ir 
yra ne tik jam asmeniškai ver
tinga, bet ir grupei, kur tas vai
kas gyvena. •

Giminės galėtų pasinaudoti 
šia sugestija, pasitariant su tė
vais ir taip galėtų pagelbėti tė
vams auklėti vaikus. Tokia pa
galba labai yra reikalinga, nes 
dabartiniu laiku ekonominės 
sąlygos daugelio darbininkų nė
ra pergeros, tad tėvams nėra iš 
ko padengti lėšas kultūriniams 
reikalams.

O tiems tėvams, kurie galėtų 
užmokėti už lekcijas, bet nega
li nupirkti instrumentų arba 
medžiagos, tai giminės arba ge
ri draugai galėtų, tą dalyką at
likti. Galima nupirkti branges
nį instrumentą arba medžiagą 
paišybai.

Kitiems vaikams trūksta pi
nigų važinėti į lekcijos vietą ar
ba į mokyklą. Geraširdis žmo
gus, žinąs apie šitokius vaikus, 
galėtų prižadėti jiems tinkamą 
sumą pinigų, kurią butų galima 
jiems paduoti kas savaitę ir ku
ri butų pakankama šiam reika
lui. Jautrus vaikąs dėlei to neį
sižeis, nes jam šitie pinigai bus 
dovana, o ne auka.

Vaikui lankančiam mokyklą 
yra reikalinga maža suma pi
nigų kas savaitę, o biskį dau-

^Linksmų Kalėdų ir Laimingų^ 
«Naujų Metų Visiems Kostume-K 
® naras ir Draugams $
| Ida Gaižiūnas I
S (Westartienė) w
saSav. Pershing Road Restaurants; 
J05O6 W. Pershing Rd. (39th St.)i;

Tel. Boul. 0127 jį

ŠVENČIU DIENOS IR 
MOTERYS

giau tiems, kurie lanko aukštes
nę mokyklą. Nevisi tėvai gali 
vaikąms kas savaitę duoti pini
gų (“allowance”). Čia butų ge
ra dovana, jeigu šeimos drau
gas galėtų vertam vaikui duoti 
dešimts centų arba daugiau kas 
savaitę per vieną ar daugiau 
terminų. Tokios dovanos yra 
neįkainuojamos vertės, kai vai
kas išsimoksta, kaip elgtis su 
savo pinigais.

Viršminėtos sugestijos yra 
tiktai keletą iš daugumo tokių

ATSIMINIMAI
Dvidešimt du metai atgal 

— 1917 — buvo nesmagios Ka
lėdos. Buvo karas! O musų 
mažai šeimynai nerūpėjo ka
ras, nes tėvelis sunkiai sirgo — 
ligoninėj. Mamytė dirbo — 
naktim, — kad tą mažą šeimy
ną galėtų aprengti, kad turėtų 
ko valgyti. Jai Kalėdos tais me
tais buvo tikrai nesmagios. 
Vaikučiai gal ir biskį suprato, 
kas mamytės širdyje dėjosi, 
nes maža mergaitė? priėjus prie 
verkiančios močiūtes, sakė — 
“Ko verki, mamyte? Ar aš ne
gera mergaitė? Aš apvalau na
mus, valgyti padarau; ar neuž
tenka ?”

Taip šnekėjo dviejų metų 
dukrelė. O broliukas — tai bu
vo visiškai jaunas, kad galėtų 
suprasti mamytės jausmus. Tur 
būt, buvo tik vienas dalykas, 
už kurį mamytė buvo dėkinga. 
Dėkinga buvo už tai, kad jos 
sūnelis dar per jaunas karui 
aukoti.

Praėjo metai greitai. Vėl Ka
lėdos. Vėl karas, kaip ir prieš 
dvidešimt dviejus metus. Dabar 
mamytės širdis verkia, kad jos 
užaugusio suneliė nepaimtų į 
karą.

Mes čia Amerikoje gyvenda
mi galime džiaugtis, kad Kalė
das švęsime kaipo laisvi žmo
nės. Už vandenų — kokias Ka
lėdas turės? Baisu ir pamanyti, 
kad ten kulkos ir granatos, o 
ne Kalėdų eglaitės užėmė pir
mą vietą.-

Mes, pirmoji karta — kas 
mus laukia? Ką mes galime 
manyti? Ar mums bus ateitis 
gera ar bloga? Ar mušą pradė
tas darbas nebus greitai baig
tas — pašalintas — to baisaus 
karo?

Ir vėl Kalėdos. Laimingi gy
vendami laisvoj šalyj, kur ga
lėsim atšvęsti tą šventę su tė
veliais, draugais. Bus dovanos, 
bus ir Kalėdų Diedukas, bus ir 
graži eglaitė. Mat, mes ameri
kiečiai! —Jtizyte.

Laike švenčių moterys daug 
pasišvenčia savo artimiems. 
Moterys daugiausia triūso pra
deda namams, kad pašvarini, 
pagražint šventėms. Moterys 
gamina ir sukej/a daug skanių 
ir sočių valgių savo šeimai ir 
svečiams.

Moterys aprūpina ir apren 

 

gia visus mažus ir ’dide!iuX su 

 

švariais, ir gal naujais rub\i 
Vienu žodžiu sakant, m 
jūsų šeimynoje rupi 
sų, išskiriant jas. Apie save 
mažiausiai ji rūpinasi. Tai yra 

 

šventa ypatybė/Ji visiems vi
suomet pasišv/ėnčia, l>et dau
giausia šių šv 
ir tinka biskį moterims palaiki

Moterys besiu Jusdamos apc 
savo namus ir savo šeimą ne
pamirškite ir savęs. Jeigu sav . 
energiją išeikvosite, tai ir b.is 
nenaudinga visiems. Pa įsten
kite būti sveikos ir gražios, ne 
išeikvokite savo sveikatos, ne
pavarkite per daug besiruošiant 
šventėms.
' 1. Tankiai, kad ir ne ilgši 
sustokite dirbę ir biskį pas Isė 
kitę, nors kelioms minutėms.

2. Pasivalgykite, valgykite 
lėtai maistą, kuris yra įvairus, 
su visais reikalingais minera
lais ir vitaminais. Nesitenk’n 
kitę su “sanvičiu”.

Jeigu nėra laiko, tai geriau 
pieno porą stiklų išgerti, o bus 
geriau nė sausa duona.
> 3. Maudynes kas dieną var
toti. Vonios labai naudingos ne 
vien švarumui palaikyti, bet 
nervams suraminti.

4. Dažnai prižiūrėkite plau
kus, kad butų švariai sutaisyti 
pagal veido charakterį.

5. Veidą ir rankas laikykite 
švariai, o oda turi būti lygi ir 
minkšta. Tam reikalinga var
toti kreiną, kučis susigeria į 
odą „ir apsaugoja nuo raukšlė- 
jimo.

6. Sveikata brangiausias tur
tas, todėl, moterys,t branginkite 
savo gerą sveikatą. Jus prižiū
rite visus savo namiškius laike 
ligos. Bet retai kas jus prižiū
ri, kai jus pavargstate ar ne
sijaučiate gerai. Jus tąsyk ne
ieškokite paguodos.

Namiškiai lyg ir mano, kad 
musų moterys nepavargsta ir 
nereikia jų vargą palengvintu. 
Tai aišku, moterys, jus pačios 
apie save rūpinkitės, save pri
žiūrėkite, kad būtumėte svei
kos. Gera sveikata užlaiko ir 
kūną jauną ir pilną vikrumo ir 
energijos.

Kuomet moteris yra sveika, 
tai ir atrodys daili ir su tinka
ma priežiūra atrodys graži ir 
jauna.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS
MUSŲ KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS j®
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GREEN VALLEY PRODUCTS i

WM. J. KAREIVA, Savininkas
4644 S. Paulina St. TeL Boulevard 1389 #
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806 West 31st Street

Tel. Victory 1696 Chicago, III
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p SU ŽIEMOS ŠVENTE KALĖDOMIS !!'

Nuoširdžiai Sveikiname Bendrai Visą Savo Jaukią 
šeimą, Vadinas, Visus ir Visas, Narius, ypač Fiz- 
Kulturininkus, kurie Sporto Srityje Gražiai Užsire
komenduoja ir Sykiu Populiarizuoja Lietuvių Vardą. 
LIETUVIŲ ROCKFORDO KULTŪROS DRAUGIJOS
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ŽIEMOS ŠVENČIŲ

DR. P. G. LUOMAN
H 
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M
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411 Empire Bldg.
ROCKFORD, ILLINOIS H

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

Rockford Malt & Extract Co., Ine.
Wholesale and Retail Imported and Domestic 

" Wines, Liąuors and Beer
1023 S. Main St. Tel. Main 1003 Rockford.

PARDUODAME UZ MAŽIAU

- --------------- -

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki įj

Guaranteed Fuel Co. ii Illinois Fuel Co
ADELĖ MISEVICH ir WM. GIRNIS 

Savininkai

900 Brooke Road Tel. Main 2864

SS Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiems SS
Pacijentams, Draugams ir Visiems Lietuviam® Linki gR

| B. E BOLOTOFF, M.D. š
1 205 Mead Bldg.—Main 7822—Forest 1910 B
Šg ROCKFORD, ILLINOIS
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LINKSMŲ KALELIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Savo- Draugams ir Kostumeriams

. VICTOR MIZER
HABERDASHERY— GLOTHING and SHOES

1017 So. Main St. Rockford, III.

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

MAIN PHARMACY
J. YOVAISH, R. Ph. A. JACOB, Ph. G.

327 S. Main St Tel. M. 2582
ROCKFORD, ILLINOIS

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

INGRASSIA BROS., Ine.
I1ARDWARE, PAINTS and FURNITURE

1020-1022 S. Main St. Tel. Main 5112
ROCKFORD, - ILLINOIS

I
LINKSMIAUSIU KALĖDŲ IR LAIMINGIAUSIŲ 

NAUJŲ METŲ
Linki Moterų Rūbų Siuvykla . z

“THE DRESSMAKERS TAILORING
SUKNIOS—KEPURĖS IR FUR COATS

SS
MATILDA ir MONIKA CHAPULIS

. Savininkės:

321 Empire Bldg. - Tel. Main 3009
ROCKFORD, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

IR TIKIU IR NE...
Kalėdos — ką Jos reiškia?
Kų jos gali dabartiniu laikų 

reikšti, kai prisimena musų 
Amerikos lietuviai tas dainas, 
kada jie giedodavo Lietuvoj — 
“kada žmonės geros valios” — 
žinodami, kad šiandien geros 
valios pasaulyj nėra. Meška 
drasko Suomijos miškus; sva
stika skaudžiai graužia pačių 
gyvybę civilizuoto gyvenimo. 
Kaip tai gali būti dabar Ka
lėdos ?

Nežiūrint viso kraujo išlieji
mo Europoj, Ąmerikos krautu
vės siūbuoja su pirkėjų miniom. 
Kalėdos reiškia didį išpirkimų 
musų šalyj, reiškia milžiniškų 
persikęlimų dolerių ir centų iš 
visokių kišenių į registerius; 
reiškia puošnumų krautuvėse, 
susigrūdimų, prakaitų, gerų ūpų, 
blogų ūpų .nuo nuovargio, nuo
latinį skubėjimų, stumdymos.

Kam? Kad išreiškus metinį 
piipažinimų žmogiškumo, kuris 
pasirodo išdalinime dovanų my
limiems.

Tai reiškia progų atmokėti 
tam, kuris tau gerų yra kada 
padaręs, nepilnai žinoma — 
nes niekad tikrai negalima už 
gerų galutinai atmokėti 
dalinai* su dėkinga širdimi.

Tada mes išmėginam tų se
nų posakį, kad yra gėriau duo
ti, negu gauti nuo kito — ir 
tie • iš musų, kurie yra laimin
gi, randam, kad jame yra tei
sybės.

Ir — jeigu buvom geri — 
rasim irgi, kad nėra reikalo 
daug toms dovanoms išleisti. 
Gali būti mažutė dovanelė, bet 
ji bus brangi, nes mes jų da
vėm.

Ir nieko nereiškia, kiek tų 
dovarių gautum; ta meilė, su 
kuria kiekviena buvo suvynio
ta, yra mum svarbiausia.

Ir sunku pasakyti, kuri do
vanėlė yra iš tikrųjų branges
nė, širdžiai, aftiųiesnč^ ar tai 
graži šypsena rytui praaušus, 
ar ilgos, madnios kojinės, sku
biai mamytės pirštukais . nu- 
megstos, ar tas paveikslas iš 
Lietuvos, kuriame taip tvarkiai, 
tvirtai stovi puikus namas, — 
gražiai apstatytas berželiais, 
rožėm, obuolių prie kurio taip 
didvyriškai stovi kažkoks dide
lis lėliai rimtai išrinktas daik
telis, kurio ilgai norėjau....

Bet niekad neužmiršiu tų 
Kalėdų daug metų atgal, kai 
man buvo pranešta, jog aš jau 
esanti per didelė dėl lėlių — 
ne, Suzyt, šiemet nelauk — 
kaip man širdelę skaudėjo — 
kaip aš jaučiaus nuskriausta. 
Pasislėpiau miegkambario kam- 
pelyj ir griaudžiai verkiau. 
Koks neapsakomas buvo džiaug
smas, kad radau ten 'paslėpta 
maloniausia pasaulyj lėlė. Su
grįžo mano pasitikėjimas tėvų 
rupestingumu — prapuolė bai
si užaugimo atsakomybė — ir 
turėjau puikių paslaptį iki pat 
Kalėdų.

Taip, Kalėdos yra spalvingos. 
Jos blizga giliausiais jausmais. 
Jos yra reikšmingos ne vien 
tiems, kurie prisilaiko krikš
čionių burtais — jos vaizduoja 
tų gilesnį pasitikėjimų žmoni* 
jos, meiles, gerumų ir pus-ste-r 
buklų, kurie sudaro vaikučių 
laukimų dėlei Kalėdų dieduko, 
kuris išsireiškia žydų ir bedie
vių ir katalikų ir liuteronų do
vanų pirkime, kuris pasirodo 
vaišingume, draugiškume, ge
ruose linkėjimuose.

Tai tikrai maišyta sąskaita. 
Kalėdų įdejos rėmėjų — rasi 
jų tarpe ir jaunų ir senų — 
kai kurie prisipažins, kad tikį 
į tos įdejos stebuklus, į arti
mumų, kurį jie sukuria' visų 
širdyse — kai kurie tokių nie
kų Visai atsisakys — bet aš iį* 
kiu dar į žmonijos gerumų, ti
kiu į nuolatinę meilę — nes aš 
esu ypatingai laiminga, mano 
teveliu yra linksma, lengvai 
prajuokinama šeimyna.......

Kad pamatytumėt irus apie

bet

eglaitę ant grindų susėdusius, 
kad išgirstumėt gardų juokų, 
kuris akompanuoja kiekvieno 
rišuliuko atidarymų, kad pajus- 
tumėt ūpą, kuris iŠvartoja mu
sų geriausius jausmus, kad re- 
gėtumėt, kiek bučkių būna iš
dalinta, tai ir jus tikėtume t, 
kad, nežiūrint šiurkštaus žiau
rumo kitose pasaulio dalyse, 
galima Amerikoj ir tarpe savų
jų Kalėdų stebuklus vykdinti.

Suzanna Viliutė.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų Linki

' V ' .r“ •'

SUSITIKITE

JO’S TAVERN
■ .i •

922 Belvidere St.
Waukegan, III.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų • Naujų Metų Linki

GOODMAN’S
DEPARTMENT STORE

602-604 Tenth St.
Waukegan, III.
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Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų Linki

Maple Grove Dairy
ALFRED JOHNSON, Sav.

Tel. 1004-2677

113 Browning Avė
WAUKEGAN, ILL.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Linki

/

g Crown Liquor Co.
FRANK CROWN

S Tel. ONTARIO 7711

| 818 Tenth Street
| WAUKęGAN. ILL.
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1 Linksmų Kalėdų ir Lai- |
S mingų Naujų Metų Linki §

Green Bar Tavern

B. MASILUNAS, Prop t •
82010 Street
Waukegan, III,

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems Linki

« Boulėvard Tavern
| CHAS. RŪKAS, Sav.

įt Tel. Majestic 1229
K ___ c

719 Eight Street
RV. *

|. WAUKEGAN, ILL.
3® 2® 3® TSSS 3Ž3®?® 3® 3® 3® 5® 3® 3S3® Įtik.

Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų Linki 

f

ALDERMAN Įsi WARD

FRANK POGLAYEN

WAUKEGAN

Salomėja Neris.

BALTOJI NUOTAKA

Ei, Kalėdos! šventė ši — 
Nuotaka baltoji! _ *
šiandien tu pas mus vieši, 
Su visais kvatoji.
Platus vieškeliai — balti, 
Spardo pusnį žirgai.
Eglių bokštai apsnigti, 
Brilijantais mirga —
Ko šarmoti taip žirgai? 
—nuotaka važiavo!

f

Ko rausvi jaunų veidai? 
—nuotaka bučiavo!
Kas už šydo — paslaptis?
Už to balto šydo — 
Saulė teka ateitis?
Ar krauju pražydo?
Ei Kalėdos! Laimė mus — 
Tolima, miglota!
Kaip varpelis neramus, 
Kaip tylieji plotai.

(Prisiuntė V. B.)

NAZARIEČIO GIM 
TADIENIS

Rašo Adelė Nausieda

LINKI VISIEMS įį
SHERIDAN TAVERN |
GEORGE LENDRATES, Sav. |

14 So. Sheridan Road Waukegan, III. i
Tel. Ont. 2906 į,

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAU
JŲ METŲ VISIEMS MUSŲ AMŽIAUS 

PANELĖMS, NAŠLĖMS IR DRAUGAMS

J. MAČIULIS
G. GRINIUS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

į NEMANICH FUNERAL HOME
Lai

611 Tenth St. Tel. North Chicago 112

Ir vėl ruošiamės švęsti 
taip natūralų ir sykiu taip 
paprastų įvykį Jėzaus gimimo 
šventę — Kalėdas.

1939 metų atgal Betlėjaus 
priemiestyje, mažam tvartely
je, jauna moteriške vardu Ma
rija pagimdė sūnų Jėzų. Gruo
džio 25 diena buvo šalta, kaip 
ir dabar. Sniegas buvo užklo
jęs viską šaltu baltu uždanga
lu, visi žmonės buvo sulindę 
šiltų vietų patalpose. Tik jai 
nebuvo šiltos patogios vietos, 
nes ji buvo viena iš biednuo- 
menės. Ji tik tegalėjo surasti 
pastogę tvartelyje. Ji buvo su
šalus ir alkana, tik piemenėliai 
jaja rūpinosi. Jie atnešė jai 
pieno alkiui numalšinti, ir avių 
kailius ją sušildyti.

Šią savaitę ši graži pasaka 
vėl bus ‘kartojama visokiose 
kalbose, visokių skirtingų tiky
bų bažnyčiose, svečių salionuo- 
se ir vargdienio grįtelėje. šios 
šventes prasmė yra visaip iš
kraipyta pritaikymui savotiškų 
motyvų. Tačiau pats pamatas 
niekuomet nesikeičia. “Ramybė 
ant žemės geros valios žmo- 
nėms. Kokią pašaipą pasaulis 
šiandien teikia tiems žodžiams. 
Reikia tik nukreipti mintis į 
Europą ir matysi baisų vaizdą. 
Ten tūkstančiai motinų kaip 
anuomet Marija, sušalę ir alka
nos prie vargingiausių aplinky
bių kenčia gimdymo agonijas. 
Gal tik jos ir tegali atjausti ir 
tinkamai' pagerbti šią šventę. 
Jos tik šioje šventėje randa šio
kią tokią paguodą.

Mes, kurie gyvename rames
niam krašte, turim būti dėkingi 
likimui, kad dar kol kas galim 
liuosai linkėti viens kitam 
linkmų švenčių. Dar kol kas 
nepažįstam baisumo karo be
protybės šmėklos, kuri vis 
daugiau ir daugiau apgobia Eu
ropą.

Turim užmiršti savo asme
niškus nuliudimus ir širdgėlas 
nors švenčių savaitėje, susi
kaupti mintyse ir Nazariečio 
gimimo šventės proga atsiminti 
nelaimingesnius už mus.

j’
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NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE

JOSEPH J. NEMANICH

gg Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
įss Metų Visiems Kostumeriams ir Draugams St

8-TH STREET TAVERN

s:

JOHN SKRUSDIS, Sav.

715—8th Street Waukegan, III.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

LINCOLN DRUG STORE
F. ŠEŠTOKAS, Sav.

831 8th Street Waukegan, III.
Tel. Ont. 2929

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

SHERIDAN ROAD TAVERN
TONA? YOCUS, Sav.

112 S. Sheridan Road Waukegan, III

Mtiimmmm oo mira
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LIN-B 

T* KIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS B 
W ti) nntiTr. Aurv uiIR DRAUGAMS

GEORGE URMON TAVERN J 
815 lOth Street North Chicago, III. B

M
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ B
LINKI VISIEMS B

TENTU STREET HARDWARE
IVauZcrt/ano Pilniausia Geležie® Krautuvė

*7B

Įįįj LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

LIBERTY HALE
MRS. A. KREPAS

|| 8th and Adams St. Waukegan, III.

M
M

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

Jacob Gravas Filling Station
SUPER SERVICE

įį 8th and Jackson St. Waukegan, III
Tel. Ont. 2843 Telefonas Maj

• LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
j LINKI VISIEMS

ANTON BITUMSKI
■ (iROCERY and MEAT MARKEI

711 Eight St. Waukegan, III
975
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Senieji metai ir vėl eina prie 
užbaigos ir, tur būt, visi pamąs
tėme: ką atneš Naujieji Metai. 
Daug pergyvenome per šį trum
pą laiką, nes viskas šiam isto
riškam amžiuje greitai keičiasi.

Europoje karas kasdiena at
siima savo aukas; didžiosios 
valstybės be jokio atsižvelgimo 
į dorą naikina mažesnes vals
tybes, ir tai vis daroma vardu 
plėtimo civilizacijos, gynimo 
savo teisių if panašiai.

Mes lietuviai irgi galvojame, 
kaip ilgai musų tėvynė galės 
būti nepriklausoma; troškimas 
gi yra, kad nevirstų vėl karo 
lauku, kada butų viskas sunai
kinta, kas padaryta per tą 
trumpą laiką savistovio gyvavi
mo.

sų dabartinės tėvynės politišką 
veiklą, nes bus renkamas nau
jas šalies gaspadorius preziden
tas, tad ar žengsime laipsniš
kai pirmyn, ar viskas, kas iki 
šiolei daryta naujosios dalybos, 
bus sunaikinta.

Musų Wisconsino valstija tu
rės progos pašalinti tą juodą 
dėmę, kurią uždėjome patys 
sau rinkdami konservatyvų ele
mentą į valstijos urėdus; gal 
pamoka bus labai gera, kad lai
ke balsavimų reikia kiekvienam 
atlikti savo pareiga, kitaip el
giantis labai lengva viskas, kas 
per eilę metų sunkiai iškovota, 
pralošti.

Įdomu mums bus sekti ir mu-

!
 LINKSMŲ KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
Visiems Savo Kostumeriams K

W. R. GRIFFIN
KVIETKININKAS

E Pigiai kvietkos dėl pagrabų g 
ir vestuvių.

1 1304 — 69th St. I
KENOSHA, WIS. g

Pastebėjau, kad Simmons Cb. 
apdovanojo savo darbininkus 
šventėms; kiekvienas dirbantis 
tenai gavo penkiolika dolerių, 
o kurie išdirbo 20 metų, tai su 
didele ceremonija dar įteikė do
vanų po auksinį laikrodėlį.

Skamba labai gražiai, bet jei 
pažvelgsime giliau į tą reikalą, 
tai surasime daug intrigų, noro 
atsikratyti stiprios unijos.

NAUJIENOS, Chicago, III.

KAUJIENŲ-ACME Telephoto
PORT EVERGLADE$, FLORIDA.—Vokiečių laivas ARAUCA, kuris čia pasi

slėpė nuo Anglijos kreiserio. • . . .

LINKSMŲ KALĖD 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Reikale Kapinių Paminklų

• Matyk '

Kenosha Monument
Company

FABIAN MONFILS, Sav.
5807—13th Avė.

Telefonas 8023 
KENOSHA, WIS.

Žmonių susirinko pusėtinas bū
relis.

Teko nuvažiuoti ir į Wauke- 
ganą, kur Laisvės choras minė
jo savo sidabrines sukaktuves. 
Programą pildė net keturi cho
rai. Be to, buvo daug visokių 
pamarg.nimų. žmonių suvažia
vo iš visur: Chicagos, Rockfor- 
do, Kenosha, Racine ir t.t. Pats 
savaime suprantama, kad wau- 
keganiečiai dominavo, atseit, 
sudarė didelę daugumą. Oras 
pasitaikė gražus, tad patogu bu
vo atvykti.

Sukaktuvių paminėjimą ten
ka laikyti pavykusiu.

«Sveikinu Draugus ir Kostume-Jį
S . rius su Kalėdoms ir tt 
m Naujais Metais »

PAUL KULĖŠIS i
TAVERNAS

5152 — 6th Avė. I
KENOSHA, WIS. 

Tel. Kenosha 22133

& Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų Linki

Kad musų mieste jau dabai 
yra nuolatinė armija bedarbių 
ir galimybės nėra įeiti į esan
čias dirbtuves, tai viena išeitis 
tiktai teliko — atitraukti į Ke 
noshą daugiau dirbtuvių. Tad 
per sumanymą musų tautiečio 
konsihnano J. Martino, kuris 
yra prezidentu “Board of Com- 
merce and Industry”, padaryti 
tam tikri ženklai garsinti mies
tą, ir jie kabinami kartu su au
tomobilių “license platės”. Tad 
pareiga kiekvieno musų miesto 
piliečio, kuris turi automobilį, 
įsigyti tuos ženklus ir važinė
jant į kitas apylinkes kviesti 
fabrikantus j musų gražią apy
linkę su daugybe parkų, mau
dymosi vietovių ir t.t.

per tvoras 
subruzti ir 

žilagalvio 
pnduodant

Noriu paskutinį kartą pri-

I J. Blazavier «
J LIETUVIŲ ĮSTAIGA |

Aulo Body Įstaiga 
įžemos Prekės už Sutaisymąg 
|18th Avė. and 63rd St.a

KENOSHA, WIS. g

Linksmų Kalėdų ir Laimin-i 
gų Naujų Metų Linki

Gallagher Paint Store|
i Maleva, Sienom Popiera, Stik- J 

las, Langų Užlaidos į
Tel. 3488

į 5707—7th Avė. |
KENOSHA, WIS.

minti, kad “Naujienų” kontes
tas jau baigiasi; ir mums labai 
liūdna, kad bičiulis kaimynas į 
pietus pralenkė ir toli paliko 
musų kontestantą, gal pateisin
tina tuo, kad jis dar jaunikis, 
gali greitai bėgti ir 
šokinėti, bet turime 
apginti garbę musų 
veikėjo C. Braze,
prenumeratas už laikraštį. Aš iš 
savo pusės gelbstu kiek galima 
ir patėmysite pluoštą garsinimų 
įvairių įstaigų musų miesto, tad 
reikale nepamirškite tų biznie
rių ir pasakykite, kad matelė 
apgarsinimą “Naujienose”.

Kontestantui pagelbėjo už
prenumeruojant laikraštį J. Mi
no tai kur ne taip seniai buvo 
laistomas naujas stogas ir t.t. 
J. Masilionių duktė niekaip ne
galėjo sugalvoti kokį prezentą 
įteikti tėveliui Kalėdoms, tad 
nusitarė, kad geriausia dovana 
— laikraštis ant metų. Na, ir 
mamai bus linksmiau, galės ra
miai paskaityti laikraštį ir ne
bus tokio liūdesio dėl sunaus. 
Mat, ponų Masilionių sūnūs iš
vyko į Californiją, kur gavo už
siėmimą lėktuvų dirbtuvėje.
• K. Varais musų miesto šulas, 
senas biznierius, tikrai tėviškai 
mane priėmė, kada sužinojo 
mano atsilankymo tikslą. Žino
ma, ir pavaišino. Besikalbant 
paaiškėjo, kad viena duktė jau 
kelinti metai mokosi šokti ir 
gabiai šoka, tad manau gal 
greit turėsime progos matyti šo
kant parengime K.L.K.D.
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m'ų, vienminčių ir, žinoma* g}- 
minių. O jei žmogus tik sau gy
vena, tai jis nedaug ir draugų 
teturi. Kai tokiam tenka į pas
kutinę airižinasties vietą keliau
ti, tai tik giminės susirenka at
sisveikinti. !

Bendrai, kaip kas išmano, 
taip save gano. Vieni nuolat ei
na į bažnyčią ir ten ieško išga
nymo, kiti randa pasitenkinimo 
laikraščius ir knygas beskaity
dami, treti nieko nepaiso ir, 
kaip sakoma, “iš nieko nieką 
daro.”

Bet, pagalinu, visiems tenka 
į tą pačią žtmę keliauti. O iš 
ten jau grįžti niekas nebegrįžta.

Palyginti, per trumpą laiką 
man teko dalyvauti bent kelio
se laidotuvėse: Prieš kiek laiko 
pasimirė Kazimieras Kenton iš 
Racine. Aš jį gerai pažinojau. 
Parapijai jis nepriklausė ir

Kai 1907 metais atvykau j 
Kenoshą, tai suradau ten pusė
tinai pasiturinčių lietuvių^ Bepi
gu, žinoma, tais laikais buvo 
smarkauti: darbai ėjo gerai, tad 
kai kuriems pasisekė ir gero
kai dolerių sutaupyti.

Tie musų turčiai vaikščiojo, 
kaip gaidžiai pasipūtę. O jau a- 
pie moteris tai nėra reikalo ir 
kalbėti, — jos jau labai išdi
džiai nosį rietė. Bet štai 
depresija ir ėmė žmones 
ginti”, ir per kelis metus 
tinai sulygino, šiandien
turtingų žmonių pas mus visai 
mažai bepasiliko, — daugumas 
išnyko, kaip kamparas be pipi
rų.

užėjo
“ly- 

puse- 
t.krai

•/ •' V -v-
Linkiu Draugams ir 

Kostumerįams Linksmų 
Kalėdų šveųčių ir Laimingų

• Naujų Metų

J. Shimanauskas
T AVĖ R N

1361-*—žižiid Street
Tel. KENOSHA 8965

| Linksmų Kalėdų ir Laimui 
h gų Naujų Metų Linki

ss

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

ATLAS FUEL COMPANY
Geriausios Rūšies Anglys 

J. STEPONKUS, Sav.
6200—26th Avenue TeL 5790

KENOSHA, WIS.

Ponai Martinai taria širdingą 
ačiū visiems dalyviams, rengė
jams ir prisidėjusiems prie po
kylio pasisekimo. Pokylis buvo 
surengtas atminimui 20 metų 
ženybinio gyvenimo.

Liko labai tinkama viela siu
vėjui, —■ tai velionio J. Poteliu- 
no įsteigta, siuvykla; žmogus 
suprantantis šį darbą gali pada
ryti gerą gyvenimą, nes kompe- 
ticijos nėra apylinkėje.

SIXTH AVENUE
STUDIO

g 5136—6th Avė. i
I KENOSHA, WIS.
S '

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

RUBY TAVERN
Sam ir Abe Rubinstein iš Kalvarijos 

Alus, Vynas ir Degtinė Visų Rūšių 

5535—6th Avenue Kenosha, Wis.

ta4 Nuo savęs linkiu visiems 
skaitantiems šiuos žodžius link
smų Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. —H. L.

Iš KENOSHA PADANGĖS

§ LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ B
S LINKI' VISIEMS

MISCHLER’S
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

Modemišku Koplyčia
708—57th Street

KENOSHA, WIS.
Tel. 3811

Po, truputį apie viską baigiant 
senuosius metus.

Sakoma, jog žmogaus gyve
nimas lyg muselės, — čia esi,
o čia tavęs jau ir nėra. Iš liesų Į 
taip ir yra. Kol sveikas, kol dir- j 
bi, — tai stumi metus, kaip 
žydas ratus. Be tięsiogio savo L 
darbo, kai kurie stengiasi ir Į 
visuomeniniame judėjime daly-1 
vauti: rūpinasi savo tautos ir 
bendrai visos žmonijos reika
lais. Ir taip metai bėga po me* 
tų, tarsi upėje vanduo. Žmogus 
įr juste nepajunta, kaip praeina 
gyvenimas, kaip jau reikia iš 
gyvųjų tarpo skirtis.

Jei žmogus buvo visuomeniš
kas, jei jis ne vien tik sau dir
bo, tai jo laidoti susirenka di
delis skaičius draugų, pažįsta-'

šiaip buvo laisvas žmogus. Ta
čiau žmoųa pasiryžo jį su viso
mis ceremonijomis palaidoti. 
Vadinasi, parodyti visiems, kaip 
gražiai galima palaidoti.

Gedulingos mišios, pamokslas 
ir kitos ceremonijos įvyko St. 
Mary’s bažnyčioje, žodžiu, vis
kas buvo atlikta “first class”. 
Pasiteiravau, kiek visas tas ma
lonumas atsiėjo. Patyriau, jog I Prieš Kalėdas paštas lieka už- 
kunigas net du kartus į koply- verstas laiškais ir visokiais siun
čią buvo atsilankes. O kai rei- tiniais. Kad darbas galėtų būti 
kėjo atsiskaityt’ tai kunigas tinkamai atliekamas, tai pasi- 
pasakęs: “kiek duosi, tiek ir samdoma laikiniai darbininkai, 
užteks”. štai dsbar mes turime net 45

Žinoma, nera reikalo aiški n- laiškanešius ir 30 pašto darbi- 
ti, kad tai nebuvo lietuvis ku- ninku, kurie dirba viduje, 
nigas. Tiems darbininkams prižiūrėti

Pasimirė Kaz. Banasevičius, ^ra PasHirti net 6 bosai, 
bedarbis lenkas. Jo visas palik- - Kiek man atrodo, tai ir čia 
tas turtas susidėjo iš $300 ap- su išlaidomis nesiskaitoma. Va- 
draudos lenkų susivienijime, dinasi, nemažos sumos pinigų 
Už palaidojimą graboriui teko yra be jokio reikalo išleidžia- 
$200 sumokėti. Lenkų kunigas | mos. _ C. K. Braze
už savo patarnavimą paskaitė 
$105. Vadinasi, net , apdraudos 
neišteko.

Na, kaip jums tai patinka? 
Vienu atveju tinkamiausį pa
tarnavimą kunigas atliko už 15 
dolerių,..o kitu .atveju reikėjo 
sumokėti per šimtą dolerių. Ne-

Į žinia, gal lenko kunigo maldos I | RUBSIUVIŲ SALfiJE 
buvo “maęnesnės”, 333 So. Ashland Blvd.

Trečios laidotuvės buvo Jo
no Poteliuno, Už jo dūšią Huni- 

Įgams nė cento neteko. Velionis 
Į buvo tikrai visuomeniškas žmo
gus. Malonus ir labai tolerantiš 
kas. Su vjsais jis stengėsi gra
žiai sugyventi, nors savo įsitiki
nimų niekuomet neatsižadėda
vo.

žmonės jį gerbė. Ir nors tai 
buvo darbo diena; be to, laikas 
labai neparankus, o vis dėlto 

Į velionį palydėjo apie 50 auto
mobilių.

Drąsiai galiu tvirtinti, jog bu
tų buvę gal apie 200 automobi
lių, jei laidotuvės butų įvyku
sios kitokiu laiku. Bet tai tvar
kytojų neapdairumas.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940

FELIX RASTIC I

j Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų Linki

S Valgomų Daiktų Krautuvė
I 4800—28th Avė.

KENOSHA, WIS.

f Linksmų Žieąios švenčių
w Mano Visiems Kostumeriams
$ Linkiu Sulaukti Naujų Metų
B > ir Nepamiršti Manęs

P. ŠALTIMERIS
SERVICE MARKET \

Į 4800 — 25th Avė.
$ KENOSHA. WIS ,

j° kolicerl3- neblogai

Lapkričio 19 d. German Ame
rican Home T.M.D. 119 kuopa 
surengė vakarą. Programą pil
dė išgarsėjęs Chicagos Birutės 
choras. Puikiai pasirodė. Vaka
ras visai gerai pavyko ir pelno, 
tur būt, liko nemažai. Už to va
karo surengimą didžiausias kre
ditas tenka p. Juozui Kaspučiui. 
Daug pasidarbavo ir p. S. Ba
cevičius.

Tą pat dieną turėjo savo pa
rengimą ir šv. Petro parapija. 
Matyti* tai buvb daroma tyčia, 
kad butų galima pakenkti. Ta
čiau parapijonų vadas pakenkė 
ne kitiems, o tik sau. 

%

Negražu, kada lietuviai nega
li išsitekti ir bando vieni kb 
tiems pakenkti. Nejaugi nebūtų 
maloniau visiems, jei mes san
taikoje ir draugiškai ■galėtumėm 
me sugyventi? Jei vieni kitiems 
nekenksime, tai visiems bus ge
riau.

Gruodžio 3 d. Gerina n Ame
rican Home Lyros choras turė-

■vS Linksmų Kalėdų ir Laimin- J
S gų Naujų Metų Linki

Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų Linki

H. Meyer’s Sons
Gėlės ir Vainikai Veselėms 

Pagrabams

814—45th Street
KENOSHA, WIS.

V. SCHLAGER 
J. RIŠKUS 

TAVERN

5601V24th Avė
KEN HA, WIS.

į Linksmų Kalėdų ir Laimi n- g 
gų Naujų Metų Linki B

A. T. Christiansen i
Blėkoristės Darbas 
Dalys Del Furnasų

Tel. 2-1802 |

7018 Sheridan Road |
KENOSHA, WIS.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS

1715—52nd Street Kenosha, Wis.

? LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
? LINKI VISIEMS

i MICHAEL PIASECKIl GRABORIUSį Mandagus, Pigiausias Patarnavimas
j?4124—7th Avenue Tel. 4873

KENOSHA. W1S.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ||
Kg LINKI VISIEMS B

CROSSIN FUNERAL HOME
g 1119—60th Street Tel. 6414
jgį KENOSHA, WIS.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

THOMAS HANSEN & SONS CO.
Laidotuvių Direktoriai nuo 1880

Aliniu T. Hansai J, Mark Hanse n
6019—7th Avenue

KENOSHA, WIS.
Tel. 4136

js-ilkj. 'lA.I
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mood bknds
We can be

N
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

A. S. Vaivada

World Famous Madonna Painfing ai The 
Ari Insiiiule of Chicago until January 9, 1940

Masterpieces of Italian Art on View at The 
Art Institute of Chicago until January 9

ByC.LBulllet
Art Critic of THE CHICAGO DAILY NEWS

of 
to 
as 
of

Rapbael’s "Madonna of the Chair”, 
lent by the Royal Pitti Gallery, Flo- 
rence, and Botticelli’s "Birth of Venus", 
lent by the Uffizi in the šame city, are 
two of twenty-eight "Masterpieces 
Italian Art** that are dravving crowds 
the Art Institute of Chicago such 
have not been seen since the summers
1933 and 1934 when art outdrevv 
Sally Rand and the Streets of Paris as 
an attraction of A Century of Prog- 
re ss.

The collection. gathered from all »the 
great museums of Italy, was assembled 
by the Royal Italian Government and 
sent to America lašt spring for exhibi- 
tion at San Francisco’s World’s Fair. 
None had ever crossed the Atlantic be- 
fore, and few 
kaly. . "

had even been outside

paintings and seven pieces 
tbey are prdducts of the 

Italian Renaissance. some 
centuries old, some five. 
presented, besides Raphael 
are Fra Angelico, Beiliui,

of sculpture.
of them four

Painters rc- 
and Botticelli, 
Bronzino, Ca

Linkimų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų linkime visiems 

musų kostumeriams ir 
rėmėjams

WESTERN AUTO 
SERVICE

JOSEPH BLOUZDIS, Prop.
4318-20 S. Western Avė.

Phone: Lafayette' 1790
l

NAUJIENOS, Chicago, 111, šeštadien., gruodžio 23,1939
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TO ALL OUR FRIENDS- LUC
Christmas, the most greatly anticipat- 

ed holiday of the world, is here again. 
A spirit of brotherhood permeates the 
soul of mankind, thouh at the present 
rime it is stiffled in some parts of our 
globė. Morley’s ghost could accomplish 
much today if he became 
our Stalins and Hitlers. 

0'0 0 
the holliday 
thanksgiving.
that we live in a count-

interested in

Christmas Flower Shows In Park 
Conservatories

■

>5* > k' *

ravaggio, Cavallino, Correggio, Genti- 
leschi, Guercino, Longhi. Lotto, Luini, 
Mantegna , Massaccio, Paima Vecchio, 
Parmigianino. Sebasiano dėl Piombo, 
Tiepolo, Titian and Tintoretto. The 
seulptors are Bemini, Donatello, Lau
ra na, Michelangelo, Pollaiuolo, Verroc- 
chio and Andrea de|la Robbia.

The Art Institute of Chicago cleared 
five galleries for the reception of the 
masterpieces. In .that ample space are 
exhibited, without crowding, the painc- 
Ings and the sculpture, so as to bring 
out to the ulmost their fine and dis- 
tinguishing qualities. 
and special neutral 
provided, so that the 
superior to that of
tidns in their nanve galleries.

On the opening 
12,000 
doors.

The air is laden with incense
And to my senses gladnešs brings — 

Charms, endearments, gifts, and lace —
It makes my heąrt go forth and sing!

Happiness this Yuletide gi veš, 
And happiness it gavę.

It cometh akvays from afar
And makes the stalwart brave.

Happiness this Yuletide brings.
This happiness Ye gavę!

This happiness wą shift about,
And gifts we sprinkle on the hearth, — 

Commemorate Thy aim.
Arise Ye Minstrels, ." /

The day has come!
Sing forth your melody —

Lay happiness in every heart
And make the world more free .

Lay Faith and hope on every bougli7 
Of God’s great Christmas tree!

And may we, departing, never say • 
That God’s gifts are not free!

Frank P. Sarkauskas.
4 ■

Special lighting 
backgrounds are 

effect is sometimes 
age-long installa-

night, more 
visitors were docked 

and

than 
at the 
walked 

turn to
other thousands

away rather' than await tbeir 
The throng was so dense thatenter.

guards had to handle the eager comers 
in relays. The stream has been practic- 
ally constant ever since.

Chicagc is the only 
see the show besides 
When the paintings
valued at $150.000,000, go back to 
Italy, they will not be permited out of 
the country ever again, ip accordance 
with

A 
cago 
the
schedule of anybody who can possibly 
make the trip. It is an education, būt 
what is better, a pleasure.

city 
San 
and

booked to 
Francisco. 
sculpturcs,

recent decrees.
visit to the Art Institute of Chi- 
between now and Jan. 9, when 
shovv eloses, is a "mušt” on the

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

BESSIE’S TAVERN
A. ir B. MASIUNAS, Savininkai

3200 South Lituanica Avenue

* V . ... i

Baltic Americans Combine Celebrations 
At Dinner

In America 
with one of 
truly thankful 
ry vvhose leaders believe a man has a 
purpose in life other than becoming 
cannonfodder.

a 0 »
Christmas customs in Lithuania dif- 

fer greatly from those in America. The 
festivities begin with Christmas Eve. No 
fat is used that day, the family subsist- 
ing on barley cakes or some such other 
foods. The evening meal, hovvever, is 
quite different. A great variety of courses 
are provided for the "Kūčių vakarienė”: 
barley cakes. poppy-seed cakes soaked in 
svveetened milk, a very tarty blended 
dish of sauerkraut and dried mushrooms, 
marinated herring, etc. etc. The sur- 
vival of this meal is a tęst of your 
constitution.

\
Stravv is eithered scattered upbn” the 

tabledoth, or placed beneath it. In 
Catholic families, the head reads of the 
birth of Cbrist from the bible. Leavenec 
bread, "plotkelęs”, is distributed among 
the members of the family, who invite 
others to partake of their individus 
piece. Breaking the plptkelė, they wisb 
each other a Merry Christmas and kiss 
— a gesture of equality and brotberly 
love.

0 0 0
the more iHiterate people o: 
at least in the old days, many

Today, the Garfield and Lincoln Park Conservatories will cele- 
brate the holiday season with a gorgeous Christmas Flovver Show. 
Above is shown Miss Irma Voisinet vievving some of the thou- 
sands of Poinsettias with Christmas Cherries, Hyacinths, Tulips, 
and other lovely blooms now being prepared for this show. Both 
Conservatories are open from 8 in the morning until 10 in the 
evening, until January 7, and there is no admission charge.

“Everybody’s happy būt us!” say health to take home with him, to 
we. You see it’s likę this. In lašt lašt him for years and years and 
week’s column we špoke of ro- then some. 
mance and other serious matters 
and mentioned two narnės in one 
naragraph. All of this would have 
been well, if we had made it clear 
that Mr. J.' ;Tamas is no longer 
looking for romance būt has found 
it with the former Miss Bernice 
Abrox who is now Mrs. J. Tarnas.

The only time his thoughts wan- 
der away to other romances is 
when he 
copy that 
force he 
romances.

The happy fiance of Miss Birute 
Briedis is a charming young Hol- 
lander who is known to his 
friends as “Niek”. No, he will not 
take Birute from our Lithuanian 
circles < for he likęs Lithuanian 
music.

So, congratulations! Best*Wishes!
Another ver’ very nice person 

who is in line for the BIG con
gratulations is ‘Dr. Valeria Genitis. 
Although she, received her M.D. 
degree some time ago and spent 
a few years in well-known hos- 
pitals, speciali zing in women’s and 

not
open an office until recently. An 
unfortunate automobile accident 
had confined Miss Valeria for a 
number of months- Now, however, 
she has recovered and is calling 
on, and receiving patients.
new offices are at 1817 S. Loomis 
Street.

;.Mr. Alphonse Panavas of Mar- 
ąuette' Manor has been recovering 
out in the country these lašt 
weeks, būt is coming home for 
Christmas holiday's. We hope 
meets Santa Claus on the way
gets a right nice portion of good

go 
in
so

pretty good ourselves as 
along. (Not the way we 

the beginning.) In fact we 
good that we’d likę to ’do

has to sėt into type the 
we submit and then per- 
writes of other peoples’

The Baltic American Society of Washington, D. C. held a dinner- 
musicale on Sunday evening, November 26, 1939 in observance of 
Thanksgiving and in commemoration of the Independence Days 
of Finland and Latvia. Shown at the dinner are (from left) 
Mrs. Ruth S. Beckmann, in Latvian costume; Dr. Alfred Bilma- 
nis, Minister from Latvia; Dr. Ellis Haworth, presiding officer; 
Dr. Hjalmar J. Procope, Minister from Finland; and Mme. Al
fred Bilmanis.

i

Finnish National Anthem
r

. ■ ■

Among 
Lithuania, 
eurious superstitions were believed by the 
simple peasant-folk. Among them was 
the supposition that animals were able 
to speak at the stroke of midnight of 
Christmas Eve. Many a simple herdet 
was known to slip out to the barn at 
that hour to find out vvhether the 
animals really did talk. Another super- 
stition was that the souls came to their 
o!d household to partake of the Kūčios 
feast. Therefore the table was never 
cleared after a Christmas Eve super. 
until the next morning. This was prob- 
ably the best superstition of them all 
— one whicb any weary housevvife 
would be willing to believe. Who ’ likęs 
to wash dishes after having about a ten, 
or more, cours dinner? 

0 0 0
As spokesman for the 

this particular column, 
extend to you and you 
wish for a Merry and
Christmas! —Bruno Ray Matbeuls.

ęhildren’s diseases, she did

Her

L. U. C.
allovv me to 
and you the

SurprisefulI

in

few 
the 
he 

and

Strange, isn’t it, we’re beginning 
to feel 
we 
felt 
feel
(almost) what Mr. John Kairis 
used to do long before he became 
chief proof-reader at NAUJIENOS. 
Shall we tell you?

Well, back in Lithuania when he 
was young, he used to lead his 
mother to believe he was a very 
mischievous boy because•he was 
constantly drawing on fences, which 
in itself wasn’t wicked, būt he in- 
variably drew pietures of devils, 
devils and more devils.

His folks suggested that, since 
he mušt draw, why doesn’t he 
draw some angels for a change. 
John tried to draw angels. Būt the 
wings did not look likę wings and 
the halo seemed to turn into a 
horn. So-o-o, John resumed to draw 
devils. Our conclusion is that even 
the devils themselves • became 
scared and all ran away from John, 
’eause he turned out to be a 
good man 
band and

One of 
is really 
no, daddy Kairis, that’s not 
heritance, since he does not draw 
devils.

Well, we should 
draw reindeers and 
so that there would 
go around to each 
readers and leave a heap of things 
for one and all.

Merry Christmas! Happy New 
Year!

and is now a fine 
father.
his sons, by the 

artistically inclined.

very 
hus-

way,
Būt 
in-

now Hke to 
Santa Claus’s 
be enough to 

one of our

17,000 Inquiries for 
U.S. Citizens Abroad

Newsy.

In Lithuania and other countries.
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI

ME VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Washington, Dec. 22nd. — Approx- 
imately 17,000 inquiries reąuesting In
formation on the safety of American 
and relatives of Americans in Lithuania 
and European war zones have been 
handled by the American Red Cross, ac- 
cording to J. Blaine Gwin, director of 
the organization’s Inquiry and Informa
tion Service.

ADAM’S PLACE
MR. ir MRS. A. DAUKSHA, Savininkai
3238 South Halsted StreetMAAMME LAULU 

OUR LAND, OUR LAND, OUR FATHER-LAND 
Our land, our land, our fatherland, 
Ring word of precious worth!
No mountain on the earth doth stand, 
No valley winds, nor eurves a strand, 
More loved than this our land in north, 
Than this our fathers’ earth.
Our land, to him who looks for gold, 
Is poor and poor shall be.
The strangers pass it proud and cold, 
Būt we in deepest love it hold; 
For us, with mountain, moor and sea 
A gold-land štili *twill be...
Thy bloom, yet elosed in bud, shall ope, 
Shall burst opression’s band. >
Lo, from our hearts’ love shall spriųg up 
Thy light, thy f ame, thy jdy, thy hope, x 
And higher swell upon thy strand 
Our song of father-land!

(Thanks to L. J. ESUNAS, Washington, D., C.)

A

hostilities, M r. Gwin said. 
requests from virtually all 
country from persons at- 
contact relatives or to as-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI
ME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Pirkite tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime*. Draugams, Kostumeriams ir

Visiems Lietuviams

JOHN’S MEAT John A. Laudont’
MARKET and GROCERY

3441 So. Morgan St.

TAVERN

3538 So. Halsted St
Savininkas JOHN A. LAUDONT

CCC Aceepting 
Applications In 
Illinois For 5,602

'H .........   M, i „Mii ■ . ,
■■ i į ■■ ?'..K V* .■ -

fice at 1257 North Paulina Street. 
They are being taken now so that 
eligibility may bė determined be
fore the actual enfollinent period

The Illinois Emergency Relief 
Commission is now taking applica- 
tions for 5,602 Civilian Conserva- 
tion Corps enrollments. The youths 
will be enrolled during January, 
1940.

' Applications ąre taken at the 
commission’s local certification of-

begins.
In order to entįr the CCC a 

young man mušt be between the 
ages of 17 and 23% years, un- 
married, a Citizen of the United 
Stateš, in good physical and mental 
condition, not in regulai atteild- 
ance at sęhool or on vacation from 
school, unemployed and in need of 
employment.

The service was established as an 
emergency measure immediately after the 
outbreak of 
Hundreds of 
parts of the 
tempting to 
certain ,the safety of parents or chil- 
dren in the belligerent nations, pro m p te d 
the Red Cross to establisb the commu- 
nication system.

"At the outset of the vVar”, Mr. 
Gwin explained, "surveys showed that 
138,000 American citizens were visiting, 
pr lįving in Lithuania and all other 
European countries. Many were strand- 
ed without funds, others became /of 
concern to frjends o r relatives, especially 
when it became impossible to contact 
them.**

Restoration of cable and mail Service 
has been made in most sectionš of the 
countries at war, making it possible for 
Americans to contact fpends and relat
ives direetly, Mr. Gwin said.

GEORGE’S TAVERN
K. USAUSKAS ir G. JANULIS, Savininkai

3159 South Halsted Street

LINKSMŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

LINKIME

Mr. & Mrs. Piktužiai, Blue Bird Inn
5759 S. Ashland Avė Hemlock 2839
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un

Iheir

finest

CHARLES KRIŠČIŪNAS

of the

Santa

Kas Geria
KesslersSveikatos

tam
Galva

NeskaudėsGIN

ASHLAND 45th TAVERN
4501 SOUTH ASHLAND AVENUE

Telefonas YARDS 2503

be providęd

GARSINKITE “NAUJIENOSE

•įffiįg

Linksmų KalėdųLinkime

Tel. Yards 6355

J. IVEIJCHK APIENAS KASDIEN IšVEžIOJAMAS ŠVIEŽUS

TEL. CICERO 4511-4512 LAWNDALE 6206 Muveris ir Anglių
D. SEMAIT1SJ. NAKROSIS

handle 
except

žmona JOSEPHINE, Dukterys, ELEONORA ir dainininkė 
CHRISTINA, kurią girdžiate Šaltimiero radio programtiose.

Prašykite 
SEAGRAM

Tel. Victory 4226
CHICAGO, ILL.

have 
place

Today s 
HEALTH

Christmas Flower 
Shows

very 
him 
't in

“Jaunimas.” To Have 
Advance New Year 
Party Next Friday

NEW DEAL 
LIQUOR STORE

Irhported and Domestic

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir Laimingų Naujų Metų

Visiems Rėmėjams, 
Draugams ir Pažįsta
miems Širdingai Linki

CHICAGO, ILLINOIS

/• BlfNDtO WHISRtY

have seen

Home, store,

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Melų 
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir 
Kostumeriams

left my mind a blank — a 
[grave!

These firemen-Santas in 
throughout the year carry 
of love that 
thousands of little boys and girls wh6 
būt for them might have known the 
bitter anguish of a toyless Christmas 
morning.

and othenvise getting 
grim business of putting 
somebody’s

leisure honrs 
on a labor 

means joyous eestasy to

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Melų

allbw children to 
cords, plugs or fixtures

piitchA^ ėhltaF, SubStaftdjtfd 
these causė firfs,

6921 S. Western Avė.
■ Tel. Republic 3713

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE 

■A,_ / . . ■ ' ’ •

Kiekienas augąs vaikas turėtų išgert po kvortą kasdien su kiek
vienu valgiu kaip gėralą ir viralienėj, su javiniais ii* vaisiais. W ėst 
Towns pienas geras ir ekonomiškas, jo ekstra turtingumas ir sko
nis prisideda prie pagerinimo senų mėgiamybių ir daug naujeny
bių. Klausk "roseminko, ar išvežiotojo apie lengvojo plano suges
tijas.

So now I lay me down to sleep 
That I hiight wake agaih, 

And ever waking, catęh a glimpše
Of those great dreams again! 

Frank P. Sarkatiškas.

A n o vėl “a< 
pa^ty’1 is IJemg 
Jaunimas Lftfitlailiau 
Newspapei*, at jj] 
Hali, 4414 .So. 
Friday night, Ta 

Dance nni^iojv
b y the sensatioiial^AUL EITMONT 
ahd hiš baildf Aįįiftišsidji vvill be 
forty-thrče cęnts pctšdh. or sė- 
vęnty-threė ėentš Ją 0oui>le. ' '/

> Don t 
ėlectrical 
under sup'ervisioh

į M. J. KIRAS
I 3251 S. Halsted St.

m ■>“, I ■■ — ■U. ■ — ■ ■ ■ ■■■III ■■ I M ■ ■ ■■■ . .. ■ ■-..I.— . .1

Klausk bet kokio autoriteto... savo gydytojaus, maisto žinovo, ar 
slaugės. Jie pasakys, kad VVest Towns pienas teikia sveikatai rei
kiamas dalis. Jie be to dar pasakys, kad West Towns pienas teikia 
tas dalis lengvai virškinamoj formoj. Tai svarbu šiam, gyvam 
veikliam gyvenime. Bet, sveikatingumo pasaka tepasako šio rašto 
antraštė: GERK PO KVORTĄ VVEST TOtfNS HENO fcAŠDlEN.

DAKTARAI PATARIA VAIKAMS

j Ncw Year 
’sorcd by The

American 
Datius-Oirėfiąs 
»rii’ aVėhue/ dh

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki visiems musų draugams, kostumeriams ir pažįstamiems

Charles Kriščiūno šeimaThe North Side sectioh 
Chicago Park District’s recreatiorl- 
al, division will again eonduet- ai 
city-wide “Open Novice” wrestling 
tournament at Stanton Park, Ever- 
green and Vine Stfeets, at 8 
December 27-28-29.

Wrestlers of any age who 
not won first, second, or third 
in senior cofnp'etitiohš are eligible 
to enter the contest. -

An individual ttophy, approp- 
riately inscribed, will be presented 
to the winnėr in each weight di
vision and the runner-up will rė- 
ceive a silver medal. In addition 
a handsome team trophy will be 
awarded to the tearti seoting the 
rtiost points in the tournament.

Ali participants mušt possess 
A.A.U. registration cards. Ėntries 
elose Tuesday, December 26th, and 
mušt be accompanied by a fee of 
25 cents.

With shipments of medical supplies, 
and dothing valued at $100,000 sche- 
duled to fre\ sent, before Christmas, 
offk'iais Of thl! Ahiėtkan Red Cross

Open Novicė Wrestling 
Tournament At 
Stanton Park

place ttees, trimmings 
near open fireplaces.

through 
change. 

Every little giri seems to want most of 
all — a doll.

There’s štili plenty of time to take 
stock of discarded toys and drop them 
dff at your neighborhood fire station.

U. K. S. ‘

Santa, you see, lives in tbis 
tGwn. Unsuspedingly, wt all pass 
every day. And that’st because he išn 
bis Yuletide habiliment.

Next time you hear fire sirens, look 
outside. See those men on the fire 
wagons in blue uniforma adjusting tbeir 
rubber helmets 
ready for the 
out a fire in 
or factory?

Then you

over to hospitals, orphanages, 
agencies and charitable organi- 
for actual distribution.
now it is “rush” season in the

Por years they have redaimed brokeri 
and discarded toya sent out to unfor-> 
tunate children not only at Christmas 
bot it othet timeš duririg the year. Most 
of the toys, of course, are stored away 
after repair and refinishing for the big 
Christmas distribution.

Lašt November the firemen 
able by tbat time to properly re j u ve n- 
atė all the toys coming to them — 
found the WPA and the Chicago Recrea- 
tion Cdmmission eager to krid a help- 
ing hand. As a re$Ult a toy reclama- 
tion project was established by the WPA 
under the sponsorshlp of the Chicago 
Fire Department, the recrėation commi- 
ssion acting as co-sponsor.

Each fire station became a collection 
certter for dišėarded toys. The WPA 
administrative officers furnished a work 
room in i loft it 847 Harrisort Street 
and nearly 100 WPA workers were 
assigned, under supervision of Dr. Sirrton 
Wall, to help in rebuilding and refinish
ing the truck loads of toys that now 
ėome in.

Witb only a month to go lašt year, 
more than 15,000 were completely re- 
finished and turned out for Christmas 
distribution. Tbis year the produetion 
will be ovėr 50,000 toys, all of them 
shiriing witb netvnėss and with tho 
lašt vrstige of former ūse obliterated.

The toys are outright gifts to the 
boys and girls receiving them. They are 
turned 
SVelfare 
žations

Just 
toy plant. As the result of the “toy 
week proclamation” recently as many as 
12 truck loads of discarded toys camc 
from fire stations in a single day. To 
insurfe getting out all these toys bv 
Christmas the WPA has inereasėd the 
vvorking force to 140 men and women.

What do the youngst’ers likę best?
The boys, Dr. Wall will tell you, 

likę to see the wheels go 'round. Any 
mechanical device, from a velocipede to 
a mechanical train, warms tbeir hearts
most. Tbis year Junior is 
Santa will bring art airplane.

There’s Štili Time!
The little girls? Their rašte 

all the years riever seems te

Don’r allow pdper from gif. pack 
ages to lie arouhd.

Don’t
paėkages

Dori’t p‘ėrmw childrėn to operate 
clectric toyš untii • they arė instruetėd 
in their usc.

Here are ten "doti’ts** to. avftid bome 
trigėdies duflnjl thė Čbrktiiiaš holiddy 
sėasdrl:

Don’t
ckcttical devičės

WESTTOWNSDAIHY,lnc
1623-27 So. Cicero Avė.', Chieagd, III.'

I sleęping waked, 
apd Waking, saw,

Great dreams go fleetihg oh theJir
• . . Z' v twa^-

I saw great castles crumbling

Švenčių
Musų kostumeriams, prieteliams ir visiems lietuviams 
Ta pačia proga reiškiame didžią padėką visoms ir vi
siems* kuriems turėjome progos ir malonumo patarnauti

The Chicago Park District’s 27th 
annual Christmas Flow,ęr i Shows Mll 
open ftt Garfield ąn.d Liųęįoln P,ark C.oil- 
šėrVatorks today, December 23, annotfff- 
ces August Koch, Chief Horticulturist 
of the Park District. It will continue 
throtigh Sunday, January 7, 1940.

4,000 red, white, pink, and oakkaved 
Poinsettias will be featured, bariked 
against 200 varieties of other flotvers. 
These itidude Christmas Cherries, new 
species of Marigolds, Begonias, Stevias; 
and the first of the Tulips and' Hyd- 
cinths.

The Star of Bethkhem, the fabulous 
orchid that so intrigued Charles Dartfifi 
he gavę it bis personai attention, wift 
be in blooni for the duration of tbė. 
show.

The Poinscttia was first discoverėd 
in Mexico where the natives call it 
“Buena Noche” because it blooms 6ri

Don’t fail to inspect all electrical 
cords and wfr»ng to makc surė they are 
not worn ot damaged.

Don’t ūse lighted candles on Chris;- 
mas trees.

The jolly old cbap witb the snowy 
w bis kers, stocking cap, red coat and 
prodigious pack who drops in annually, 
mostly via the cbimftey, doesn’t spbrt 
that ornate get-up year 'round.

He donrs that magical garb only it 
Christmas to cofifound arid step hp the 
heart beats of credulous and sundry 
wide-eyed and open-moutbed little folk. 
The wbiskers and mustache are pfaodey. 
The jingle bells, reindeer and sleigh aje 
just a part of the “act”. Nor is hiv 
wbrkshop far up in the Artic snow- 
swept wastes. Adults are advised the un- 
glamoroui truth is Santa nses a very 
mundane locklng loft ovet on the West 
side for (Treation of loads of his 
toys.

He’s in this very town^

HEADLINES say 
“DRINK MILK

Bbth “ ConservatOfks Nvill bė o0efj/ 
free to the publk, froifi 8 A. M. till 10 
P. M. daily, Sūftdays, and holidayš 
during the shoW.■

ii u........>-,»».|ii^'r.<l4y. —

Help Fof Lithuania

Dori’t tty to save mohey by purėhas- 
ing cheap forėign-rfiade fuses, plugs and 
sdcketS. <

Don’t piitčhasė y' ekctcicai gifts thžit 
arė not of Standard malte,

Don’t hadg '(Viręs over insiilating 
nails. \

NAUJIENOS, Chicago, UI, 
. > ■»,. ..Ii.-. I.-.I ...... Ir

. z.. ‘ .. .... ' •’ . . . .

Christmas Evė. It wis named for itš 
disėovefėr, Df. Joil Fointfttė, diU-Utnė

i Jr.t X t " ”

Christmas

lief supplies and ėrfiėrgency fUnds haye 
been givėn and quantities of the supplies 
already have reached the vietims of war 
ih Lithuania: A

31,583 suits of undenvear, $31,850 
in cash for emergėncy pukhasės. 44,- 
000 refugees Are in Lithuania: 14,000 
soldiers and 30,000 civiliafis.

Linksmų Kalėdų ir Laimirtgtį 
Naujų Metų Linkime Visiertls 

Musų Draugams ir 
Kostumeriams

Frank Medalinskas
Sav. EMERALD TAVERN

3159 S. Emerald Avė, 
CHICAGO. ILL.

Kėssler’s 
f^nivatė^/uul

v
u rSLuj w
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SVEIKINIMAS

BOARD of EDUCATIONCICERO MIESTO VALDYBA
DISTRICT No. 99

CICERO, ILLINOIS
LINKSMŲ KALĖDŲ

Kalėdų Šventėmis LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

MEMBERS

1417 S. 49th Ct 
Tel.-CICERO 1S25

Labai 
buvo

ADAM BERNADIŠIUS, Sav

DONALD O’BRIEN 
JERRY B. SILHA 
MICHAEL SOLAR 
JOHN W. VOLLER

JOSEPH S. IDZIASZEK 
FRANK J. JINDRICH 
JOSEPH B. KOVARIK 
FRANK J. NOVAK

LINKSMŲ KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ

PRIEŠKALĖDINĖS 
MINTYS

GEORGE STEDRONSKY, President 
NICHOLAS HENDRIKSE, Town CIerk 
JERRY J. VITERNA, Town Collector 
ANTON F. MACIEJEWSKI, Supervisor 
HENRY R. SCHWARZEL, Assessor 
GUSTA V O. RANDA Trustee 
FELIX ZDROJEWSKI, Trustee 
JOSEPH DANEK, Trustee 
RUDOLPH KREJCI. Trustee 
ANTON J. KRUPICKA

Township Committeeman

1602-04 So. Union Avė.,
Telefonas CANAL 1625.

į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ i
LINKI S

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
•S| LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS B 
SB / IR KOSTUMERIAMS W

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Savo Kostumeriams ir 

Draugams

FRANK E. SVOBODA, Presidenl 
NORBERT TUMAVICK, Secretary

SS A.Čiu Jums Už Jūsų Paramą. Leiskite Mums Kasdien įft 
Sį Pristatyti Jums “SVEIKATĄ”.

Herodas, žydų karalius, kai 
nugirdo apie konkurento gimi
mų, išleido įsakymą naujagi
mius kūdikius išžudyti, kad tuo 
budu ir Kristaus atsikračius.

Tačiau gerasis angelas ir čia 
pasimaišo bei Kristų išgelbsti: 
jis Juozapui ir Marijai praneša 
apie besiartinantį pavojų. Be to, 
pataria, kokiais keliais eiti ir 
kur pasislėpti. *

Begyvendama tokiose nepa-

Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių proga sveikinu visas Mote
rų Skyriaus bendradarbes, mo
terų klubų darbuotojas ir lin
kiu, kad kitais 1940 metais mo
terys butų dar labiau įtrauktos 
į visuomeninį veikimą, kad mo
terų klubai butų įsteigti tose 
kolonijose, kur jų dar nėra. 
Linkiu, kad klubuose ir organi
zacijose gy.vuotų santaika, to
lerantiškumas ir atjautimas ne 
laimėje. Linkiu, kad vienos ki
toms laimės nepavydėtų bei ne- 
sididžiuotų tuo, kad jos yra 
turtingesnės nei kitos. Linkiu, 
kad šeimose bereikalingi vaidai 
nebūtų keliami, nes gyvenimas 
nėra tam, kad jį reikėtų kartin
ti žalingais dalykais.

Linkiu taip pat prisiminti šio 
skyriaus įsteigėją, Mariją Jur- 
gelionienę, ir jos atminimui pa
statyti paminklą.

A. Ząbukienė.

Tradicinės šventės
— belaukdama, noriu čia Iruip* 
pai pasidalinti savo mintimis 
apie Jėzaus gimimą, jo gyveni
mą, jo darbus ir jo mirtį.

Kristaus gyvenimo aprašy
muose lyg raudonu siulu eina 
du dalykai: angelas ir velnias. 
Angelas, tarsi koks gerasis sar
gas, stengiasi visada pagelbėti. 
Tuo tarpu velnias kaip tik.pric- 
širigai daro: būtent, stengiami 
suklaidinti, išvesti iš gero kelio.

Marija, Kristaus motina, tu
ri būti graži mergaitė 
galimas daiktas, kad 
suvilta, o paskui prikalbinta už 
seno dailidės Juozapo ištekėti. 
Ir po to ji buvo pašiepiama ir 
niekinama. Negulėdama gauti 
prieglaudos kur namuose, ji pa
gimdė sūnų tvarte tarp gyvulių 
Galima sau įsivaizduoti, kokius 
skausmus ir paniekinimą nuo 
žmonių turėjo Marija pergyven
ti. Ir visų tų kančių liudininkai 
buvo Juozapas ir gyvuliai.

Čia ir vėl angelas pasimaišo: 
žvaigždžių vedami jo draugai 
ateina pažiūrėti gimusio kūdi
kio, kurį apdovanoja brangio
mis dovanomis bei paskelbia,

• Linksmų Kalėdų
r Linkiu Visiems Mano 
Į Kostumeriams ir Draugams B?

Linksmų Kalėdą ir Laimingų® 
[ Naujų Metų Linkiu Visiems ® 

Kostumeriams ir Draugams g 
Lithuanian Bakery g 

J. KAIKORIS g
1400 Sq. 48th Ct. g

CICERO, ILL<

Lipsky’s Music and 
Radio Store

4936 W. 14th St. 
Tel. CICERO 1329 

CICERO, ILL.

MR. and MR$. -PILKIS, Savininkai

LIBERTY RESTAURANTO
4915 West 14th St, Cicero, m 

Telefonas CICERO 3564
, Taipgi Savininkai
LIBERTY GROVE

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linki Visiems Kostumeriams 

ir Draugams

f LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS
MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS ©

f , APSIMOKA PIRKTI Iš • fa
! M A Y ’ S F O O D M A R T | 
( Mes turime geriausių už mažiausią kainą J*

gyvų ir negyvų paukščių.
’ 1308 So. 49th Avė. Cicero, UI.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ADV. G. CHERNAUSKAS
VISOKIA APDRAUDA, KOKIE JUMS REIKALINGA
1900 S. Union Avė. Canal 2183

J. M. Grigas
1 "*

Užlaikau geriausią mėsą 
ir grocery

•—-—■ ■yn.T? ■■■!!• 
lankiose aplinkybės^ Marija ne 
tik pati daug vargų kenčia, bet 
prisižiūri ir kitų . vargams. Ji 
patiria, kaip žmonės vargsta pa
skendę tamsybėje.

Savo sūnų ji auklėja laisvai 
ir nuo pat mažens supažindina 
jį su visomis skriaudomis, ku
rias tenka pakelti persekįo j a- 
mai liaudžiai nuo hipokritų val
dininkų ir dvasininkų.

Jautrųjį Jėzų tai labai pavei
kia: nuo pat mažens, jis prade
da užstoti tuos, kurie yra 
skriaudžiami, ir rūpinasi jų rei
kalais. Jis skelbia žmonėms tie 
,ą, kuri labai nepatinka Valdan
čiai klasei.

Pagaliau prasideda persekio
jimai ir Jėzus priverstas yra 
slapstytis. Pasakojama, kad jis 
40 dienų praleidęs kalnuose ba
daudamas. Ten jį visokiais bu
dais gundęs velnias ir žadėjęs 
visokių gėrybių, kad jis tik pa
jautų savo turčiams žalingas 
idėjas skelbęs. Bet jokie gundi- 
nimai negalėjo jo tvirto nusi
statymo palaužti. Vargdamas ir 
skursdamas jis skelbė savo idė
jas tarp skriaudžiamųjų, kur 
susirado nemažai sekėjų. Ilgai
niui atsirado ir padėjėjų.

Bet atsirado Judas, kuris iš
davė Krislų priešams. Ir to tik 
tereikėjo: Kristus, lyg didžiau
sias nusikaltėlis, liko nuleis as 
mirti ant kryžiaus. Didesniam 
paniekinimui jis liko prikaltas 
ant kryžiaus tarp dviejų latrų.

Nors fiziškai Kristus ir liko 
sunaikintas, vienok jo idėjų ne
pasisekė nustelbti. Jo skelbia
mas mokslas plito vis plačiau 
ir plačiau, kol pagaliau pasida
rė žinomas ir išpažįstamas vi
same pasaulyje.

Tačiau čia tenka pasakyti, 
jog šiandien daugiausia yra 
skelbiamas iškraipytas jo mok
slas. Dažnai jo mokslas yra 
priedanga tiems; kurie yra pu
si moję kitus išnaudoti. Stato
mos yra milžiniškos bažnyčios, 
kad tik butų galima iš žmonių 
daugiau aukų, sukolektuoti, 
Dievnamiuosei <yėl - priviso fari
ziejai, su kuriais Kristus kovo
jo ir vijo juos'Uauk.

Šiandien pagrindiniai Kris
taus mokslo dėsnjai yra kraipo
mi, nes iš to Icab kurie turi di
delę naudą.

Jau praėja 1939 metai nuo to 
laiko, kaip drauge su Kristum 
užgimė ir krikščionybė. Bet ne
žinia, kiek dar metų praeis, ka
da pagaliau tikros krikščiony
bės dėsniais bus žmonių gyveni
mas pagrįstas ir kada “ramybė 
ant,žemės geros valios žmo
nėms” nebus tik tuščias posa
kis. —A. K. J.
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