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—CHURCHILL PATARIA ITALAMS, 
KARIUOMENEI IR J(J KARALIUI

Jei italai tęs karą, tai britai į šipulius 
sudaužys italų imperiją

LONDONAS, Anglija, gruo-| Britų imperija šio karo ne- 
džio 23 d. — Winston Chur- norėjo, bet dabar ji organizuo- 
chill, britų ministeris pirminin
kas, per radiją šiandien krei
pėsi į visą italų tautą ir pata
rė visiems Italijos gyvento
jams, karaliui ir kariuomenei 
greičiau nusikratyti Mussoli- 
nio.

Churchill papasakojo italams 
apie jų kariuomenės nepasise
kimus Graikijoj, Albanijoj, 
Egypte ir Lybi joj.

Kai Francuzija nustojo ka
riauti, britų vyriausybė perspė
jo, Mussolini, jog britai ves ka
rą ligi paskutiniųjų ir tada jam 
patarė nustoti kariauti. Chur
chill priminė italams Didžiosios 
Britanijos ilgų metų draugišku
mą ir priminė kai kurias 
nas, kaip praeitojo karo 
tu italai kartu su anglais 
vojo prieš vokiečius.

Churchill pasakė, kad italų 
dauguma nenori vesti karo prieš 
Angliją, bet tan karan Italiją 
Įstūmė vienas liguistas žmogus 
—r. Mussolini. Karp pradžioje 
Mussolini neatsiklausė nei ka
riuomenės nei Italijos gyvento
ją

Jau metas, kad italų monar
chija ir visa italų tauta, kuri 
išsaugojo krikščionybę, turėtų 
teisės tarti savo žodį.

ja visas savo jėgas ir kreips 
jas prieš britų imperijos ir tei
sinės santvarkos priešus.

“Nusikratykite patys Musso- 
linio!”, patarė Churchill ita
lams, nes jis visą kraštą 
žutin veda.

Jeigu nenusikratysite ii 
ir tęsite karą, tai britų 
jėgos į šipulius sudaužys 
jūsų Afrikos imperiją,
jau sudavė jūsų imperijai smar
kų smūgį, 
pradžia, 
jėgų smūgiai kasdien
kesni ir jus arčiau 
site.

Italija dabar stovi 
perijos kryžkelėj ir privalės pa
jausti visą britų imperijos ir 
Graikijos kapo jėgą arba 
priversta kviesti Hitlerį, 
“numalšintų italų liaudį”.

Italų kariuomenė nenori 
riauti su britais. Kituose karuo
se italai parodė labai didelės 
drąsos, bet šiame kąre jie aiš
kiai sako, jog kariauti nenori.

Churchill kalba angliškai ir 
itališkai buvo skaityta Londo
no, Kairo ir Atėnų radijaus sto
tyse.

GRAIKAI ARTĖJA PRIE VALONUS
Graikai užėmė
Chimara uostą
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užemė
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ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
23 d. — Graikų karo praneši
mas sako, kad graikų 
menė išmušė italus ir 
Chimaros uostą.

Dėl Chimaros kovos
tisą savaitę. Graikai paėmė ne
laisvėn 800 italų ir 30 karinin
kų. Paėmė ištisą 153 italų 
talijoną.

Graikai stengėsi apsupti 
stą, bet italai laiku sfiskubo
bėgli. Graikams pavyko paimti 
daug karo medžiagos.
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Italai Afrikoje 
neturi tankų

ROMA, Italija, gruodž. 23 d. 
— Maršalas Graziani italų ka
riuomenės štabui skundžiasi, 
jog jo kariuomenė pasiliko be 
tankų.

Mussolini prižadėjo tankus 
laiku prisiųsti, bet ir šiandien 
jis jų neatsiuntė.

Britai labai smarkiai bom
bardavo orlaiviais, o vėliau pa
siuntė tokią daugybę tankų, kad 
italai negalėjo jų sulaikyti.

Britai kovoja prie 
Bardijos

Italai bėga didžiau 
šioj netvarkoj

ATĖNAI, Graikija, gruodžio 
23 d. — Motorizuotos graikų 
kariuomenės dalys persekioja be 
jokios tvarkos iš Chimara apy
linkių bėgančius italus. Chima
ra paėmimas graikams labai 
palengvina priartėti prie Valo
ną uosto.

Vakar britų aviacija susitiko 
su skrendančiais italų lėktu
vais ir numušė aštuonis. Britai 
neteko dviejų lėktuvų.

Tepeleni apylinkėse rinktinis 
fašistų batalijonas buvo visiš
kai sunaikintas. Italai turi dau
giau orlaivių, bet britų lakūnai 
drąsesni.

KAIRAS, Egyptas, gruodž. 23 
d. — Britų karo pranešimas sa
ko, kad jie tęsia Bardijos tvir
tovių apgulimą. Britai nesiren* 
gia stumtis dykumos gilumon, 
kol neprivers Bardijoj esančius 
italus pasiduoti.

Anglų karo vadovybė mano, 
jog italai nutarė paaukoti Bar
dijoj esančius kareivius, kad 
Graziani galėtų suorganizuoti 
kitą apsigynimo liniją dykumo
je.

Britai smarkiai bombarduoja 
visą italų užfrontę.

ISPANAI DERASI SU VOKIE
ČIAIS IR PRANCŪZAIS

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka 7:16 

Žiasi 4:23 v. v.

VICHY, Francuzija, gruodž. 
23 d. — Oficialiai pranešama, 
kad ispanų ambasadorius Le- 
ąuerica dalyvauja franeuzų ir 
vokiečių pasitarimuose. Mano
ma, kad į Vichy atvyks Ribben- 
tropas.

Leųuerica vedė franeuzų ir 
vokiečių paliaubų derybas.
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Britų aviacija muša 
vokiečius

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 23 d. — Britų karo avia
cija vakar smarkiai bombarda
vo Mannheimą, Ludwigshaveną, 
Flushingą, Dunkirkę ir Calais.

Vokietijos centre išardė ge
ležinkelių susisiekimą. Mannhei- 
me padegė kelis karo pramo
nės fabrikus. Buvo bombarduo
ti ir keli aerodromai nacių oku
puotuose šalyse.

Nesugrįžo vienas britų orlai
vis. Kiti britų lėktuvai bom
bardavo Italiją.

Naciai areštuoja 
tikybininkus

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 23 d. — Nacių policija 
šiandien areštavo protestantų 
tikybos pastorių Heinrich Grue- 
ber ir uždarė ji Sachsenhausen 
koncen-racijos stovykloj.

Ten randasi pagarsėjęs anti- 
nacių pastorius Niemoller. Na
ciai nepaskelbė Grueber arešta
vimo priežasčių.

Daugiau nacių va
žiuoja Rumunijon
LOKOSHAZA, Vengrija, 

gruodž. 23 d. Tūkstančiai vo
kiškų kareivių šiandien perėjo 
Rumunijos sieną. Visi kareiviai 
vyksta ginkluoti ir vežasi di
deles ginklų atsargas.

Oficialiai skelbiama, jog vo
kiečiai vyksta rumunų kariuo
menės instruktuoti, tuo tarpu 
turima žinių, kad tokios dide
lės vokiečių jėgos šiam tikslui 
nėra reikalingos.

Vokiečiai kontroliuoja visas 
žibalo versmių sritis. Apskai
čiuojama, jog šiandien Rumu- 
nijoj jau 
cių.

KAUNAS, Lietuva, gruodž. 23 d. — Sovietų Rusijos aukš
čiausios tarybos prezidiumo pirmininkas Kalininas paskelbė rin
kimus į aukščiausią SSSR tarybą.

Rinkimai vyks Lietuvoje, Latvijoje,. Estijoje, Moldavijoj ir 
Ukrainos Akermano bei Černovicų srityse.

Rinkimų data paskirti 1941 m. sausio 13 d.
Tuo pat metu įvyks rinkimai į SSSR tautybių tarybą.

Rinkimai vyks sulig 
Maskvos įstatymais

KAUNAS, Uetuva, gruodžio 
23 d. — Naujai ruošiamų 
kimų metu galios sovietų 
sijos rinkimų įstatymai.

Iš 31)0,000 gyventojų bus
karnas 'vienas atstovas. Turės 
teisę balsuoti visi sulaukę 18 
metų amžiaus.

Kandidatus galės statyti lik
tai komunistų partijos organi
zacijos ir kitos organizacijos, 
Įregistruotos įstatymais nusta
tyta tvarka.

Įstatymai nustato, kad lega
tai gali veikti tiktai komunis
tines organizacijos.

šių, Kretingos ir Mažeikių 
skritys.

Tauragės apygarda gavo 
nr. ir jon įeina Tauragės ir
.seinų apskr. Mariampolės apy
garda gavo 634 nr. ir j ją įei
na Mariampolės miestas, ap
skritis, Seinų, Vilkaviškio ir da
lis Alytaus apskričio.

Paskutinė yra Vilniaus apy
garda su 636 numeriu. Įeina 
Vilniaus miestas ir apskritis.

Rinkimus isako da- 
ryti su gramafonais

Apygardos sunume 
ruotos sovietų 

numeriais
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

MINISTERIS PIRMI
NINKAS

Winston Churchill, kuris 
vakar patarė italams pavyti 
Mussolini, jeigu nenori paju
sti britų karo jogos smūgių. 
Nesusitupėjus Mussolini im
perija jau pradėjo braškėti, 
bet Churchill pažadėjo ją į 
šipulius sudaužyti, jeigu ita
lai ir toliau tęs karą prieš 
Angliją.

Japonai bijo karo 
su Amerika

TOKIO, Japonija, gruodž. 2‘ 
d. — Japonų spaudoje ir poli 
tiniuose sluoksniuose jaučia
mas nepasitenkinimas ir baimC 
dėl artėjančio karo su Ameri
ka.

Japonai mato, jog pasirašy 
darni trijų valstybių paktą, ga 
Ii būti įtraukti į karą, kurio 
jie visai nenorėjo ir nenori.

Mažos vertės japonų pinigas 
biržoje dar labiau nusmuko. Ja
ponų politiniuose sluoksniuose 
kalbama apie radikalias pakai
tas ministerių kabinete. Konoje 
ir kiti jo šalininkai gali pasi
traukti.

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
23 d. — Rinkimam į SSSR aukš
čiausią tarybą sovietų valdžia 
nudarė Lietuvoje šias rinkimi- 
les apygardas:

Telšių rinkimų apygarda ga- 
zo Nr. 627. Centru bus Telšių 
mestas, o Į apygardą įeina Tel-

KAUNAS, Lietuva, gruodžio 
23 d. — Visuos Lietuvos laik
raščiuose buvo atspausta rusų 
agitatoriaus Michailovo straip
snis, kuris moko lietuviškus ko
munistus, kaip turi būti praves
ti ateinantieji rinkimai.

..Michailovas pasakoja savo 
patyrimus rinkimų metu sovie
tų’ Rūšį joj” ir pataria lietuviš
kiems komunistams 
naudoti.

Michailovas liepia 
pradėti gramafono 
kurioje yra įkalbėt
kalba. Jis taip daręs Rusijoj ir 
visi mitingan suėję žmonės bū
davo labai patenkinti.

pasi-

mitingus 
plokštele, 

Stalino

AUSTIN SUTINKA KEISTI 
NEUTRALUMO

Murray planas or 
laiviams gaminti

Vokiečiai labai smar
kiai puola anglus 
VVASHINGTON, D. C,, gruo- 

džio 23 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose turima žinių, jog 
vokiečiai pradėjo labai stiprią 
ofenzyvą prieš britus.

Naciai turi sutraukę labai di
deli orlaivių kiekį.

Jie yra pasiryžę naikinti vi-

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 23 d. — Senatorius Austin, 
•respublikonų lyderis, šiandien 
oare^škė, kad jis sutinkąs pa
keisti neutralumo įstatymą.

Amerikos bendrovių laivams 
L

reikėtų leisti plaukti į Angliją 
r kitas zonas, Jeigu jos pasiža
da imtis visą atsakomybę i. 
neįvelli j šį reinalą valstybės.

Įstatymo pakeitimas bus švai
stomas ateinančioj kongreso 
sijoj.

Ispanai orlaivius nupirko 
1938 metais, bet kai buvo pri
taikytas neutralume įstatymas, 
tai orlaivius Amerikos vyriau
sybė sulaiko.

Jie Meksikoj pragulėjo ligi 
šiam metui.

Užsiregistravo 
4.180,903 sve

timšaliai
se-

Ispanų orlaivius 
nupirko britai

MEKSIKA, sostinė, gruodžio 
23 (|. — Pranešama, kad britų

sus britų pramonės centrus. Pa-) vyriausybė nupirko 52 orlai- 
siryžę bombarduoti pietų ir cen-1 vius, kurie priklausė Ispanijos 
tralinę Angliją. respublikonams.

VvASHINGTON, D. C., gruo
džio 23 d. — Pranešama, kad 
jau užsiregistravo 4,180,903 
svetimšaliai, gyvenantieji Su
vienytose Amerikos Valstybė
se.

Buvo manyta, jog Amerikoje 
įš viso yra tiktai apie 3,600,000 
svetimšalių, bet jų skaičius žy
miai didesnis.

WASHINGTON D. C., gruo
džio 23 d. — Phillip Murray, 
naujai išrinktas CIO preziden
tas, šiandien lani<ėsi pas pre
zidentą Rooseveltą ir jam pa.- 
siūlė planą, sulig kuriuo Ame
rikos automobilių dirbtuvės ga
lėtų pagaminti 500 orlaivių į 
dieną. ... ■ . ’ • • f

Tą planą paruošė inžinierius 
Walter Reuter, Murray patar
tas.

Murray norėjo parodyti Roo- 
seveltui, jog Amerikos darbi
ninkija mielu noru bendradar
biausianti krašto apginklavime. 
Reuter tarėsi su Sidney 
man ir karo sekretorium

Kili-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Helsinkio diplomatiniuose sluoksniuose turima žinių, jog 

Molotovo padėtis labai bloga. Numatomas A. Y. Višinskis, bu
vęs prokuroras, užsienio komisaro vieton.» Višinskis priėmė vo
kiečių ekonominę delegaciją.

— Italai skelbia, kad jie siunčia naujas karo jėgas į Ly- 
biją, nežiūrint į britų karo laivus Viduržemių juroje.

— Iš Jugoslavijos ir Vengrijos skelbiama, kad Albanijoj 
jau veikia vokiečiai. Jų Skaičius labai mažas, jie tvarko artile
riją, aviaciją, bet jie jau padeda italams vesti karą prieš grai
kus.

— Britų orlaiviai perskrido Šveicariją bombarduoti vaka
rų Italijos, šveicarai įteiks* britams naują protestą, nes jų la
kūnai padarė daug nuostolių Ziuriche, kai bombardavo vokiečių 
pasienio miestus.

— Amerikos radljaus bendrovės sutarė pasikeisti radijaus

Neužsigeristravusieji gali re
gistruotis ligi gruodžio 26 d.

RYTOJ
Gruodžio 25

Kalėdų Dieną
Nauj ienos 
Naujienų 
uždaryta.

neišeis ir
Raštinė bus

NAUJIENŲ Adm.

Apgarsinimus telefonu
CANal 8500

galite priduot 
Gruodžio 26 d. po 
4 vai. popiet.randasi 100,000 na-leid-

programomis su pietų Amerikos valstybėmis.
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Dėde Amerikonas Ji Dėkinga Duosniems Chicagiečiams

Brone M—tė.š^Ėf
(Tęsinys)

Matai, Onute, — tarė Juo
zas, — aš su tavimi kalbėjausi 
ir tau sakiau, kad taip gre tai 
Stasės vesti aš nemanau. Gali 
susidaryti dar ir tokios gyveni
mo aplinkybes, kad su Stase aš 
visai neapsivesiu. Jeigu taip, tai 
jinai turėdama pinigų greičiau 
galės ir kitų vyrų gauti.

Ar tu, Juozai, rimtai gal
voji taip sakydamas?

Taip, Onute, rimtai ir labai 
rimtai, ir štai kcdcl: gyvenda
mas Lietuvoje, kad ir turėjau 
savo pažiūras, bet buvau dar 
jaunas ir savo pažiūrų niekam 
nepareiškiau. Atvažiavęs į Ame
rika, kad ir per trumpų laikų 
išsilavinau palyginamai labai 
daug. Jau tau minėjau, kad į A- 
merikų atvažiavęs pradėjau lan
kyti įvairius kursus. Tegul tie 
kursai ir ne kažin kų man da
vė, bet vis tiktai šį tų davė. 
Daugiausia aš išsilavinau lanky
damas įvairių biznierių susirin
kimus. žinai, kad tokie bizn'e 
riai tai į gyveninių žiuri visai 
biznio akimis, ir jie be biznio 
jau kito gyvenimo ir nepažįsta.

Teisybę pasakius, aš lankyda
vau ir socialistinius susirinki
mus, bet jų susirlnkimuo;e, kad 
ir mokyti žmonės daro praneši-

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare. 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare. 7 valandą.
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios rytą. 9:30 A- M.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ 

po 59 95 !rxx- aukščiau. 
50c įmokėti

RADIOS QE Ir
po aukščiau

Išmokėjimais. 
Rašomos Mašinėlės, Elektrikinės 
Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpetai. 
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDRIK, 
INCORPORATED 

3409-21 S. Halsted St.
Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite 
YARDS 3088

mus ir paskaitas skaito, bet jie 
tai jau tiktai rūpinasi įvairia:.- 
darbininkų reikalais. Jie lab u 
teisingai nupasakoja, taip kad 
prie tokių jų paskaitų nei pri 
dėti, nei atimti nieko negalim i. 
Lietuvoje tokios paskaitos ir 
susirinkimai tai jau visai nega
limi. čionai, Amerikoje, visai 
kita padėtis. Čia tie vadinamie
ji socialistai kritikuoja ne tiktai 
kitų kraštų valdžias, bet jie kri
tikuoja ir Amerikos valdžia, ir 
už tai jiems niekas nieko nesa
ko.

—Tas viskas, gal būt, ir tvar
koje, bet vis tik reikia pripa
žinti ir tai, kad yra meilė, prie 
žmogaus prisirišimas, ir visos 
tos aplinkybės veda prie to, kad 
be medžiaginio gyvenimo yra 
dar ir dvasinis gyvenimas. Aš 
tau jau pakartotinai sakau, kad 
ai, Juozai, pasidarei tikras ma
terialistas. Toks materializmas, 
kuris viską labai tiksliai ir są
moningai apskaičiuoja.

—Taip, Onute, dalinai aš su
tinku su tavimi, kad viso gyve
nimo pagrinde stovi žmogus. 
Butų visai gera ir gražu, kad 
gyvenime žmogus butų viskas, 
bet gerai žinome, kad taip nėra. 
Aš manau, kad ateis tokie lai
kai tiktai tuomet, kuomet žmo
nės prie to bus parengti. Šian
dien tokio gyvenimo matome 
tiktai pačių pradžių, ir reikia 
pasakyti, kad ir toji pradžia ne- 
vislems dar yra aiški. Dar Ja
nai daug reikės padirbėti iki 
darbo žmonės bus tinkamai įsą
moninti.

Kas bus už daugėto melų 
pasakyti labai sunku ir, be to, 
vai niekas nežino, — tarė Onu
tė. — Gyvename iš darbo, turi
me mokėti dirbti ir prie esamų 
aplinkybių prisitaik.nti, bet vi
sai suprantama, kad laikas nuo 
.aiko mes turime daryti reikia
mų pažangų ir darytis sąmonin
gesni,

—Norėdami daryti reikiama 
pažangų, prie dabartinės padė
ties, turime mokėti taip sutvar
kyti savo medžiaginius reikalus 
ir apsirūpinti medžiaginėmis gė
rybėmis, kad jų turėtumėm bū
tiniausioms gyvenimo re led
ams, Tu gerai žinai mane, kad 

nei Lietuvoje, nei čOnai neda
riau ir nedarau jokių bėro ka
lingų išlaidų, čionai gyventi i- 
mas galutinai įsitik.nau, k d

Neturtingų tėvų duktė, Gertrude Hillock, pasipuošu
si gražiais rūbais, kurie jai buvo nupirkti Chicago’s Own 
Xmas Benefit organizacijos. Fondas šįmet surinko apie 
$350,000, tad panašiai galėjo aprūpinti didelį skaičių 
Chicagos vaikų.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

POCAI1ONTAS Mine Run iš 
mainų, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

Sales Tax ekstra.
BLACK BAND LUMP ...........

žmogaus gyvenimas be reikia
mų sutaupą, — tai tiek pa’J 
kaip ramus poilsis ant prara-| 
jos kranto. Todėl ir Stasei ra
šydamas laiškų kaip tiktai apie 
tai ir parašiau,. nes gerai žino
jau ir žinau, kad pinigai tai jau 
būtinas daiktas miesto gyven 
ine. Jau tau sakiau, kad jos pi
nigai man nereikalingi ir iki 
mes nesueisime į šeimyni.iį gy
venimą nė vieno cento iš jos 
pinigų aš nepaims u kokiems 
nors savo reikalam ;. Jo g i g 
susidarys tokios aplinkybė , 
kad į šeimyninį gyvenimą m?s 
sueiti negalėsime ir jai teks gy
venti vienai, lai savo atsivežtų 
ir sutaupytus pinigus j.nai ga-

• • I • * * f ’ a

iės naudoti taip,t kaip jiųaUras 
reikalinga. Tokiai padėčiai e- 
sanl ir už visus mano patari
mus ir nurodymus jaiai turčių 
būti dėkinga man, nes aš jau ir 
dabar padedu jai sutvarkyti jos 
gyvenimų. Jeigu aš taip 'nebū
čiau padaręs, tai jinai mane ga- 
.ėaj peikti ir daryli kokias nors 
pastabas, kad aš ją .šsiviliojau 
š pakenčiamo tėvų gyvenimo, 
ir čionai Amerikoje jinai turi 
kankintis ir vargti. Tu gerai ži
nai, kad jos tėvai tai jau paši
lu. į ukm ūkai, tai jau las tuks
iantis ar kitas rublių jiems ne
šintai ys ypatingų sunkumų ir ji.\

didelis materialistas. Savo bro
lį jinai labai gerai pažinojo; 
ž nojo jinai ir tai, kad jisai sa
vo gyvenime jokių ypatingų

Įėjo.
Onutė buvo vis tiktai paten

kinta, kad jisai parašė Stasei 
laišką, kuriame jisai jų pakvie
tė, kad jinai atvažiuotų pas jį į 
Ameriką, nes tasai klausimas 
jai buvo ypatingai svarbus. Bū
dama dar namuose jinai savo 
draugei Stasei pažadėjo, kad 
padarys viską, ką tiktai galės, 
kad paveikti savo brolį Juozą, 
kad jisai ją atsiimtų į Ameriką 
Jinai dabar norėjo, kad Stasė 
galimai greič.au atvažiuotų pas 
juos, nes tuomet ir jai čionai 
gyvenimas butų daug linksmes
nis. Onute vis tiktai galvojo, 
kad kaip liktai atvažiuos Sta
sė, Juozas su ja apsives, išsi
nuomos didelį butų, ir jie pra
dės gyventi šeimyninį gyveni
mą. ir jinai pas juos išsinuomos 
sau kambarį ir gyvenimas jai 
pasidarys dar geresnis, dar link
smesnis, nes jinai gyventų pas 
savo brolį ir gerų draugę.

Vis tiktai Onutei buvo vie
nas iš svarbiausių dalykų, tai 
kaip galima greičiau susirasti 
sau darbą. Jinai tad nekantrau
dama laukė ryt dienos, kų tuo 
klausimu jai pasakys jos pus
brolis Jurgis, kuris žadėjo pa
sikalbėti su savo sužieduotine. 
Onutė norėjo gauti darbų ii 
pradėti gyventi visai savaran
kiškai.

Rytojaus dieną Jurgis jai pra
nešė, jog jo sužieduotinė para
šiusi, kad jinai kartu su Jurgiu 
ateitų pas ją ir galis pasikalbė
ti darbo gavimo reikalu. Tokia 
žinia Onutei buvo labai džiu
ginanti, nes gavimas darbo bu-

Apsaugos/ komisija 
dar nesudaryta

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 20 d. — Prezidentas Roc- 
seveltas šiandien pranešė spau-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

l Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

vak. Nedėlioj pagal susitarimu
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

dos atstovams, jog planuojamo
ji apsaugos komisija dar nesu
daryta.

Jis vis'dar tariasi su karo 
vadais įvairiais reikalais, bet 
galutinas sprendimas dar nepa
darytas.

Rooseveltas turi 4 ar 5 ap
saugos koordinacijos planus, 
juos studijuoja, bet galutinai 
dar nesiryžo nei vieno patvir-
tinti.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

I1R. VA1TI1SH, OI T.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumoaregystę ir toliregvstę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.

geriausių

$7.65

$9.50

CROCHETED DOILIES PATTERN 2345
No- 2345—Megstos servetkelės.

r—-------------------- . — —. — —. — _ —- —------------
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ No. 2345 |
| 1739 So. Halsted 8L, Chieago, UI. |

| Čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Pavyzdį No.....-........--|

I Vardas ir pavardė......~............ ............................................................... ...... .— |

I • • iAdresas......-......................      I
' Miestas ir valstija---- ---------------- ----------------------------- ---------- ---- - J

medžiaginių sunkumų neturėjo.
Iš kur pas jį tad atsirado toks 
ypatingas atsargumas? To jinai vo jos pagrindinis reikalas. Pa
jau jokiu budu suprasti nega- valgę jie išėjo. (Bus daugiau)

ūkini visiškai nepakenks, o be 
to, brolis gali kad ir tuojau 
vešli ii tą dalį tai jau jisai vi
suomet gaus.

Na, gerai, .Juozai, bet vis 
tiktai aš tavęs prašau, ir, jeigu 
nebūtų rinitų priežasčių, tai jau 
tu su Stase nesiskirk, nes vis 
tiktai las jau butų ir tau ir 
man kaip ir nepatogu, .juo la
biau, kad tu pažadėjai ją vesti.

—Geiai, Onute, viską pada
rysiu, ką liktai galėsiu, o be to, 
dabar i. tu kartu gyvensi ir 
matysi mano gyvenimų. Jeigu 
jau tu sugebėsi duoti man ge
rus nurodymus ir patarimus, tai 
nuo tokių patarimų aš jau nie
kuomet neatsisakysiu ir visuo
met lokiais atsitikimais tavęs 
paklausysiu. Dabar tu jai para
šyk kų nors nuo savęs, nes aš 
su savimi turiu pašto ženklų ir 
rytoj eidamas į darbų tų laišką 
įmesiu į pašto dėžutę. Dabar sa
kau labanaktis ir eikime abu 
miegoti, nes šiandien tai jau ir 
per daug prisikalbėjome.

Nors jau ir vėlus laikas buvo, 
bet Onutė miego nenorėjo, nes 
jinai dar kolei kas nedirbo, to
dėl nebuvo jokio reikalo; jai 
anksti keltis. Visų tai, apie ka 
pinai kalbėjosi šį vakarų su sa
vo broliu Juozu, jų nepaprastai 
stebino. Jai buvo nesupranta
mas brolio šaltumas, jai buvo 
labai keista, kad jos brolis Juo
zas pasidarė toksai nepaprastai

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 67
Namų Tel. V1RGINIA 2421

f

DR. Margelis
3325 So. Halsted St.

Valandos* nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KllATAUČIAi
DR. HERZMAN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

ni—x -j • koplyčios visose
JI 1 Chicagos dalyse

*

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

‘f

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMTERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Phone LAFayette 80241704 So. Western Avenue

YARds 1419

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
1307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

į P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

iHiiiHii'iiC'iiiiiiiiittiiiiiiiitiiinK 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

1. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 07»l

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiU 0142

Phone Cicero 2109

Tel. Yard: 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi* 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki U 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994 , 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Teiephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.’

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. D amen. Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

teL YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 8. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

Vai. 11—2 dieną Ir 4—8 vakaro 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 TeL STAte 7572 
3149 SO. HALSTED STREET

TeL VICtory 2679

V

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Antrad., gruodžio 24, 1940

Kalėdos Havajuose
Havajiečių VaišCs Tiktų Dievams Vaišinti

Visa havajiečių bendruomenė 
dalyvauja gaminime pietų, ku

rie valgomi ištisą dieną

Pasakoja Amerikos žurnalo 
“Globė” korespondentas, vienas 
Kalėdas šventęs Havajuose.

Pakviestas New Yorke pietų, 
aš stengiuosc pataikyti į lai
ką neanksčiau ir nevėliau 10 
minučių, kaip pažymėta kvie
time. Havajuose, kai Teta Pi- 
nau Kalaukalani atsiunčia 
kvietimą atvykti į jos garsiuo
sius Ivanus arba vaišes, sten
giuosi atvykti mažiausiai die
ną iš anksto, kadangi žinau, 
jog ten puotos paruošimas yra 
nemažiau įdomus, kaip ir pati 
puota. .

Turėjau laimę būti su dviem 
draugais pakviestas į puotą 
Merui saloje, sūpuojančią su 
krikščionių Kalėdomis. Atsi
kėlėme dar prieš saulei te
kant ir raiti nujojome daug 
mylių tropikiniu rytmečiu, rai
stų daubomis ir kalvomis. Iki 
to laiko jau buvome gerokai iš
alkę. Pirmiausia pareiga at
jojus ir pasisveikinus su hava- 
jiečiais draugais, numesti pra
kaitu garuojančius drabužius, 
išsimaudyti, išsitepti kakao a- 
liejum ir per juosmenį apsi
siausti plačiu, vėsiu raudonu 
apsiaustu, mato.

Priešpiečiai

Mums pasiūlė užkąsti, pil
nus kaušus vyliojančių valgių, 
bet. žinodami kad turime išlai
kyti aštrinusį apetitą tikrie
siems pietums, kurie musų lau
kė vėliau, vakarop, turėjome 
tenkintis mažais užkandžiais. 
Aplinkui visur virė didelė ruo
ša. Vyrai, moterys ir vaikai 
bėgiojo į visas puses, nešdami 
įvairiausias naštas. Vikrus lyg 
beždžionės jaunikliai laipiojo 
kelių dešimtų metrų aukštumo 
palmių stiebais, kokoso riešutų 
prisikinti. Didžiuliai riešutai 
buvo daužomi į uolas, jų pie
nas suvartojamas virtuvėje, o 
baltoji riešuto kanduolės mėsa 
mergaičių tarkuojama į stam
bią masę, paskui masė sudeda
ma į sūrmaišius ir tvirtų ran
kų taip ilgai minkoma, kol iš-

ne, kuri buvo susemiama į po
liruotus raudonojo medžio du
benius.

Kitos mergaitės pynė vaini
kus iš surinktų gėlių, specialiai 
svečiams papuošti. Miklus pirš
čiukai dėstė įvairiaspalves gė
les visokiomis formomis, o ne
mažiau miklus jų liežuvėliai 
pynė takius pat įvairiaspalvius 
šnabždesių, krykštavimų ir dai
nų vainikus. Tikras havajielis

n rrrrarrrri. ra

visuomet dainuoja ar čia butų 
mirtis, nelaimė ar piršliai. Kai- 
kurios jų dainos, jas išvertus, 
konservatyvioje draugijoje su
keltų tikrą skandalą. Havajie
čiams gyvenimas su visomis 
jo funkcijomis yra be skirtu
mo miela tema lakiausioms 
fantazijos rapsodijoms.

Pietų Ruošimas

Trys moterys valė viščiukus 
ir žuvis. Musų dėmesį patrau
kė nauji šukavimai girioje. 
Svyruodami bepareiną jauni 
vyrai, apsikrovę raisto gery
bėmis — dideliais žaliais pa- 
purpusiais duonmedžio vai
siais, rožinių ohias skiltimis, 
nunokusiomis guavomis, į kiau
šinius panašiais vandeniniais 
citronais ir mažiausiai šešių 
rusiu bananais: dideli rausvai 
rudi verdamieji bananai, ma
žieji saldaininiai bananai, ne
didesni už žmogaus nykštį, ne
paprastai saldus ir gardus, ir 
mums žinomieji geltonieji ba
nanai.

Mergaitės brizais, pjaustė, 
ananasus. Havajų ananasai, kai 
jie visiškai nunoksta, yra visų 
gardžiausias vaisius, koks tik 
Rojaus darže galėjo augti pir
majam žmogui pasismaguriau- 
ti. Viena moteris traiškė į teš
lą pomidorius ir ją maišė, su 
sukapota sudyla lašiša. Dar! 
pridėjus susmulkintų jaunų ža
lių svogūnų, gavosi lomi-lomi, 
valgis, vėsus apetitui 
užkandis tuo atveju, 
nesinori valgyli.

Keturios
damos juros 
juros žoles — 
donas, rusvas 
tinęs, ir skyrė 
dekoratyvinių rusių. Kelios se
nos bobutės, peršlapusios rau
donuose ir geltonuose kaliko 
drabužiuose, vad. himnus, 
graibšte po uolų pakerėmis, 
ieškodamos kevalinių žuvų. Jos 
rinko mažuosius o pilu s, pana
šius į kiniečių kuli skrybėles. 
Gerai pasi vaikiusios jos pa-

NAUJIENOS, Chicago, III.

kiekvieną svečią buvo pastaty
ta po vieną lei.

Pietus

METU
Linki Visiems

L. & F. TAILORS
LOUIS POLNEY,

3464 S. Halšted St.
at a ma mm

m

n4
Tei. Yards 3755 *?

m

0

jų

sukelti 
kai jau

mergaitės, braidy- 
atlajose, rinko 

purpuriniai rau- 
žalias ir viole“ 

valgomąsias nuo

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS

THOMAS HANSEN & SONS CO. g
Laidotuvių Direktoriai nuo 1880

Al ui n T. Hanse n
6019—7th Avenue

KENOSHA, WIS.

./. Mark Hansen
Tel. 4136

HnL
Momentas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 1
LINKI VISIEMS j

LINCOLN DRUG STORE |
F. ŠEŠTOKAS, Sav. į

Prašom atsilankyti ir pas mus, kada busite Waukegane. ?

831 8th Street Waukegan, III.
Tel. Ont. 2929 ?

SS Linksmų Kalėdų ir Laimingų
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lentų užsigulus 
su priepludžio

Visiems Draugams ir Rėmėjams 

ems, kurie parėmėte ir 

paremsi te ateityj.

Geoirge ir Josephine Chernauskai
1900 So. Union Avenue

(General Home Builder Atstovas)

J. H. ANDERSON MONUMENT CO
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uolų vėžį, o kartais gaudavo 
šauktis vyrų pagalbos vingyje 
užkluptam unguriui pagauti. 
Senos, nerangios sausumoje, 
tos bobos buvo tikrai atjaunė
jusios vandenyje. Vanduo yra 
havajiečiams tikrasis gyveni
mo elementas.

Didysis

Mums ant 
besirungiant
bangomis pasigirdo gongas, nu
aidėjęs pajūriu ir atsimušęs 
kiltuose. Vainikų pinėjos ir žu
vų gaudytojos leidosi bėgli na
mo. Artėjo didysis įvykis — po
žeminių krosnių atidarymas.

Kaimo patriarchas — dabar 
jis buvo visų dėmesio centre— 
susikaupęs nukasė viršutinį 
smėlio sluoksnį ir pašalino pir
muosius lapus. Visi aplink bu
vę susirinko dar arčiau. Dar 
daugiau lapų pašalinus, pradė
jo prasismelkti gardus kve
piantis garas. Su iškilmingu 
mostu senasis ceremonijų mei
steris nušlavė šalin paskuti
niu bananų virkštus, paruda
vusius nuo karščio, ir štai at
sidengė visame savo gardume 
iškepę švarus paršiukai. Visas 
debesis garų, skleidžiančių nosį 
erzinančius ir apetitą jaudinan
čius kvapsnius, šovė į viršų. 
Apie pusė šimto laukusiųjų 
patenkintai sumykė ir nusisku
bino prie stalų. Puota jau pra
sidėjo.

Kokia puota! Jokie kristalo, 
sidabro, nei poįrceliano pa(- 
puošalai nebūtų labai prisidėję 
tokio banketo grožiui padidin
ti. Ant didelių lauhala matra
cų, ištiestų ant smilčių, buvo 
išpinti žalumynų šėtrai, kurių 
pavėsyje buvo geriamas raisto 
gardumynas iš raudonų koa 
kaušų. Pradėjus temti, buvo at
gabenti įžiebti deglai, aliejuje 
sumirkyti riešučiai, surišti ke- 
kulais ir žerią aplinkui oran
žinę mirksinčią šviesą. Dideli 

\kalabašai buvo, apvainikuoti 
ir prieš

Sam ir Abe Rubinstein iš Kalvarijos
Alus, Vynas ir Degtinė Visų Rųšių

5535—6th Avenue Kenosha, Wis. ||
gėlių girliandomis ,

skonių. Mes siekėme ranka į'arba taro šaknies,
kalabaŠa su jaunais viščiukais, kanaka vėžiuko kiautus, aižė- 
išvirtais kakao riešučių grieti- me, Havajų vėžlį ir visi vienu 
nėlčje su žalesomis, primenan- balsu tvirtinome, kad nieko 
čiomis špinato Saločius. Prie to gardesnio nesame valgę.
pateiktasis mirkalas hutų su
kėlęs geriausiojo Paryžiaus vi-‘jau atsisako toliau tarnauti, 
rėjo pavydą. Dar tebegaravo £ja pat buvo lėkštės su erzi- 
didžiausias indas juodai rau- nančiais kondimentais — rau- 

girių dievus ir draugingąsias’donos* spalvos ir medaus sal-|donoji uolinė druska, džiovin
ai i durno drebučių ir šalę į lapus tos žuvies gahelėliai, žali svo-

suvynioti pokeliai sidabriniai 
baltų mulelų.

Mes atsirišome sau laulaus, 
apčiuopiamus ryšuliukus, su
vyniotas ti lapais. įdomiai jun-

Keturi vyrai ant išrantytų 
padėtuvų atgabeno iškeptąsias

Ceremonijų meisteris atkalbėjo 
havajiečių maldą, kviesdamas 
.vir’iii /'linkme in <4 rm i rri ti rfn ui <ic • 
jurų dvasias su mumis valgiais 
pasidalinti.

Ką mes valgėme? Be tų 
bendrų, visiems laisvai priei
namų, maisto ir valgymų pri
krautų indų ant vidurio sta
lo, mes kiekvienas turėjome gėsi kiaulienos, sūdytos lašišos

laužėme vilkusios ii lapų plaušų hula *

Kai jausdavome, kad apetitas 
tarnauti,

gunai ir* raudonieji pipirai. 
Kas nori valgyti karšią valgį, 
nieko nėra paprastesnio, kaip 
prikąsti raudonojo pipiro. Tai 
havajiečių išradimas!

Kaikuric svečiai paprašė gra---------- ----------- ----------- --------- u— . * įKumuiiv; ^vvviai pu pi tioir į*i či~ 

dar po visą rinkinį ąsočių,1 ir svietažuvies skirtingi kvaps- žiu havajiečių mergaičių pa
kaušų, kevalų ir lapų, kupinai niai ir skoniai. Užkandžiavome ė ' “ ’ ' 
pridėtų dolikatiškiausių prie- laidau su gabalu kepto banano sios jos nubėgo ir grįžo apsi-

šokti hula. Ilgai ncsiprašydinu-

vainikėliais ant rankų ir kojų 
ir raudonomis karnacijomis 
plaukuose ir ant kaklų.

Hula tai yra pantomima, 
reiškianti senovės dienų mele 
istoriją, šokėja pečių ne sykio 
nepajudina, bet nuo rtmkų 
pirštų galų iki kojų nagų ji 
visa yra vienas ištisinis vingių 
bangavimas. Jos liemuo suka
si didžiule aštuonių figūra, 
rankos ore audžia gražiausias 
formas, primenančias debesis, 
ką slenka kalnų viršūnėmis, 
bangas, kurios skalaudamos 
daužosi į juodas lavos uolas, 
gėlės kurios linksta nuo vaka
ro vėjelio srovės ir vijoklines 
vynuoges, kurios pinasi aukš
tojo Pati kriaušio šlaitu.

Garbės viešnėms šokant, vai
kinai dainuodami derino rit
mą su greitu ir audringu Indą 
taktu, l ai buvo iškilmingi pie
tus su priešpietiniais žaislais 
ir popietine programa.
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Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

MES SIUNČIAME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOS- 
TUMERIAMS ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS KALĖDOMS IR 

NAUJIEMS METAMS
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S, PRIMACK, President
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Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, IU.
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Kova dėl taikos
Kalėdų šventė tradiciniai yra taikos šventė. Bet šioje 

valandoje taikos nėra. Trijuose pasaulio kontinentuose 
siautėja karas, ir jisai greitai nepasibaigs. Pirma negu 
šis karas pasibaigs, į jo verpetą gali būti įtrauktas ir 
Amerikos žemynas.

Apie taiką dabar kalba daugiausia tie, kurie tą karą 
pradėjo. Taikos nori Hitleris, nes jisai yra užkariavęs di
desnę dalį Vakarų Europos, ir jisai sutiktų “pasitenkin
ti” tuo, ką jisai turi, kad tik jam butų duota laiko tose 
užkariautose teritorijose įsitvirtinti — ir pąškui ruoštis 
naujam karui.

Taikos nori Hitlerio “ašies” partnerys, Mussolini, 
kuriam gręsia katastrofa, nepasisekus jo žygiams Alba
nijoje ir Egypte.

Taikos nori Stalinas, kurio sutarties pasirašymas su 
naciais atidarė kelią Hitlerio agresijoms. Per metus su 
viršum laiko Stalinas su Hitleriu dalinosi grobiu, ir Mas
kvos diktatorius dabar geidžia, kad tai, ką jisai per na
cių malonę įgijo, paliktų jo rankose.

Bet taika su tais banditais nebūtų taika geros valios 
žmonėms. Ji butų tiktai musių paliaubos. Ji reikštų pa
vergimą šimtams milionų žmonių. Už metų, kitų po ši
tos “taikos” diktatorių sąjunga padarytų ndująį dar bai
sesnę ataką prieš išlikusias pasaulyje demokratijas.

Tikra taika bus galima tiktai tuomet, kai diktatūros 
bus nušluotos. Karas turės eiti, iki šis tikslas bus pasiek- 
tas. ;

Amerikai šitoje kovoje teks pakelti vis didesnę ir di
desnę naštą. Bet, deja, kitokios išeities jai nėra, jeigu ji 
nenori pražudyti visko, kas yra brangu jos gyventojams.

Pataria mesti lauk Mussolinį
Anglijos premjeras Winston Churchill pasakė per 

radio kalbą, kuri buvo transliuojama iš Londono, Atėnų 
ir Kairo, ragindamas Italijos žmones ir kariuomenę mes
ti iš valdžios juodmarškinių diktatorių Mussolinį.

Tai nebloga propaganda. Mussolinis tikrai yra di
džiausias dabartinių Italijos nelaimių kaltininkas. Jisai 
tą šalį įtraukė į karą prieš žmonių, armijos ir karaliaus 
norą. Ir, įtraukęs Italiją į karą, jisai pasirodė labai men
kai ją karui paruošęs. Albanijoje ir Afrikoje italų pulkai 
pasiduoda, neturėdami jokio entuziazsmo mirti dėl Mus- 
solinio garbės.

Viši žmonės Italijoje, kurie girdėjo Churchillo atsi
šaukimą, pripažins, kad jisai pasakė tiesą. Bet ar jie tu
ri jėgų prieš savo “diučę” sukilti, tai kitas klausimas. 
Pačioje Italijoje Mussolinio armija ir žvalgyba “OVRA” 
dar nėra sudaužytos. Jeigu graikai, išviję juodmarski- 
nius iš Albanijos, perplauktų Adriatiko jurą ir imtų mar- 
šuoti į Romą, tai Mussoliniui, gal būt, tektų bėgti. Bet 
iki to dar toli.

Tuo tarpu anglai ir graikai gali sugriauti tiktai fa
šistų imperiją už jurų. Kai Hitleris pamatys, kad Mus
solinio diktatūrai gręsia pavojus, tai jisai pasiųs Italijon 
savo armiją. Buvo pranešimų spaudoje, kad trys vokie
čių divizijos jau yra Italijoje.

Iš Churchillo pareiškimo galima numatyti, kad. Ang
lija yra pasiryžusi tęsti kampaniją prieš italus Balkanuo
se ir Afrikoje tol, kol tenai nepaliks nė vienos juodinarš- 
kinių divizijos. 'Jei šita kampanija anglams pasisektų, tai 
ir naciams butų užkirstas kelias į Artimuosius Rytus.

AfGAUTI žmonės
I

šioje vietoje buvo rašyta, 
kad vadinama “gelbėjimo laivo 
misija’’ (American Rescue Ship 
Mission), kurios tikslas esąs ne
va išgabenti iŠ pietinės Fran- 
euzijos tūkstančius Ispanijos 
pabėgėlių, sukėlus $300,000 lai
vui pasiųsti į Viduržemio jurą, 
—yra apgavingas komunistų su
manymas. Jokio laivo ta “misi
ja” į Viduržemio jurą nesiųs ir 
,okių Ispanijos respublikonų ji 
iš Francuzijos neišveš — jau 
vien dėl to, kad maršalo Petai- 
no vyriausybė tam nieku budu 
nepritars.

Bet komunistai sumanė pasi
pinigauti, prisidengdami nekal
ta skraiste ir įdėdami į rėmė
jų lištžį įvairių liberališkai nu
siteikusių “žymių žmonių” var
dus.

Tačiau kai kurie tų žmonių 
jau-suprato, kad komunistai jų 
vardus panaudoja publikos ap
gaudinėjimui, ir jie pasiuntė lai
škus paminėtajai “misijai”, rei
kalaudami, kad jų vardai bu
tų iš rėmėjų sąrašo išbraukti. 
Žinomas liberalas John Haynes 
Holmes (Community Ghurch 
klebonas New Yorke) parašė 
vienam New Yorko laikraščiui, 
kad jisai tuojaus nutraukę ry
šius su ta “gelbėjimo laivo mi
sija”, kai tiktai patyrė, kas už 
jos nugaros slepiasi. Savo laiš
ke jisai rašo:

Aš sutinku su Jumis, kac. 
aš turėjau apsižiūrėti. Bet aš 
buvau apgautas šiame atsiti
kime tuo, kad mane kvietė 
prie tos grupės prisidėti p-lė 
Uelen Keller, kurią aš nepa
prastai gerbiu. Man gaila, 
kad tokia didi ir kilni mote
ris yra apgaudinėjama.”
Parašė rezignacijos laišką tai 

komunistų “misijai” ir žinomas 
literatūros kritikas, Van Dyck 
Brooks.

Jau išėjo į aikštę, kad “gel
bėjimo laivo misiją” sudarė ki
ta komunistų “fronto” organi-
zacija—United American Span- 
ish Aid Committec, kurio sek-Į

retorius yra Stalino “linijos” 
pakalikas, Fred Biedenkapp.

DARBAS DIENĄ, NAKTĮ
......... T"------- *

Sovietų Raudonosios armijos 
reikalai ir milžiniškas prekių 
gabenimas jš Lietuvos į Rusiją 
taip apvertė darbu Lietuvos ge
ležinkelius, kad jie nebesuspėja 
apsidirbti. Todėl okupuotos Lie
tuvos komisarų taryba įsakė, 
kad krovimo darbai geležinke
liuose eitų be sustojimo dieną 
ir naktį, neišskiriant nė vienos 
dienos. Tas komisarų dekletas 
skamba taip:

“Atsižvelgdama į nepaten
kinamą krovinių pakrovimo, 
iškrovimo ir perkrovimo dar
bų eigą Lietuvos TSR gėle 
žinkeliuose, kas labai sulėti
na riedmenų apyvartą ir tuo 
pačiu padaro didelių nuosto
lių krašto ukiui,

“LIETUVOS TSR LIAU
DIES KOMISARŲ TARYBA 
NUTARIA:

“Vykdyti krovinių pakrovi
mą, iškrovimą ir perkrovimą 
visose Lietuvos TSR geležin
kelių stotyse, atliekamą tiek 
siuntėjų bei gavėjų, tiek ii 
geležinkelių priemonėmis, 
kiauras paras, rtėpėrtraukia- 
mai, visomis mėnesio dieno
mis.”
I Lietuvą yra gabenami iš 

Rusijos gilumos daugiausia ka
ro pabūklai, nes Stalinas nori 
Lietuvą paversti sovietų • karo 
stovykla. Lietuvos ^teritorijoje 
jau yra daugia^fcaip 400,000 
raudonarmiečių.

O iš Lietuvos į Rusiją yra ga
benami ūkio produktai ir viso
kios medžiagos (odos, audimai 
ir 1.1.) ir, veikiausia, dirbtuvių 
mašinos. Kai pernai rudenį bol
ševikai buvo pirmą kartą atėję 
į Vilnių, tai jie išvežė trokais 
ištisas dirbtuves, palikdami tik
tai plikas sienas.

Šitaip kiauras paras be susto
jimo kraunant Lietuvos turtą į 
vagonus ir gabenant į Rusiją, 
už kelių mėnesių bus ištuštintas 
visas kraštas.

Francuzijos darbininkai

KONSULO PETRO DAUŽVARDŽIO SVEIKI 
NIMAI IR LINKĖJIMAI

Kalėdų Švenčių proga nuo- pasižadėkime remti ateity. Nau 
•džifli sivpikinii visim neros vn- in Mnfn rnznlinciinun isii.širdžiai sveikinu visus geros va

Išdavikų, kurie pardavė Prancūziją, yra ne tiktai* 
jos buržuazijoje ir kariuomenės vadovybėje, bet ir dar
bininkų judėjime. Komunistai, kaip jau visiems žinoma, 
darė sabotažą, karui einant, Francuzijos amunicijos dirb
tuvėse ir šnipinėjo vokiečių naudai. į

Kuomet Francuzija pasidavė, maršalas Petain pa
skyrė darbo ministėriu vieną Generalinės Darbo Konfe
deracijos tarybos narį, Renė Belin. Jisai šituo buidu no
rėjo pritraukti Francuzijos darbininkus prie “kooperavi- 
mo” su kapituliantais. Renė Belin stengėsi, kiek 'galėjo, 
bet organizuotieji Francuzijos darbininkai atsisakė pas
kui jį sekti. Tuomet Darbo Konfederacija buvo uždaryta.

Neseniai slaptai susirinko atstovai nuo 50 darbinin
kų unijų, priklausiusių prie Darbo Konfederacijos, ir 
vienbalsiai tą Petaino pastumdėlį, Belin’ą, pasmerkė I

lios lietuvius, primindamas tai, 
kad šios Kalėdos yra labai liūd
nos ir skaudžios Lietuvai ir lie
tuvių tautai.

Lietuva šiais metais Kalėdų 
nešvenčia. Jos uždraustos oku
pantų dekretu. Jų šventimas y- 
ra sovietijai nusikaltimas ir to
dėl lygus kriminališkumui.

Okupuotos Lietuvos ūkinin
kai Kalėdas švęs slaptai ir labai 
prislėgtai: be jokio džiaugsmo 
— su daugeliu ašarų.

Tūkstančiai rinktinių jų Lie
tuvos sūnų sėdi kalėjimuose ir 
kovoja su mirtimi. Šimtai be- 
grašių, nuvargusių tremtinių 
(okupantų teroro iš Lietuvos 
išguitų), išblaškyti po įvairias 
Europos valstybes, neturėdami 
jokio kontakto su giniinėmiš, 
Kalėdas švęs kančiose ir rūpes
čiuose.

Vardu visų pavergtųjų ir var
gau patekusiųjų Lietuvos pilie
čių, sveikinu visus patrijotin- 
guosius Chicagos ir apylinkės 
lietuvius, pareikšdamas tai, kad 
Lietuvoje pavergtieji ir iš Lie
tuvos ištremtieji lietuviai deda 
į jus daug vilties ir laukia iš 
jūsų broliškos, lietuviškos ir 
praktiškos paramos.

Tad švęsdami Kalėdas ir 
laukdami Naujų Metų, neužmir
škime savo brolių-seserų, gimi
nių ir pažįstamų ir vargstančių 
bei kenčiančių tautiečių oku
puotoje Lietuvoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir kitur.’

Parėmkiihe juos Kalėdose ir

jų Metų rezoliucijose įsirašyki
me ir 1941 m. vykdykime štai
kokį nusitarimų: 1941 m. dau
giau dirbsiu ir aukosiu Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymui ir 
lietuvių tautos išlaisvinimui. Vi
suose lietuviškuose darbuose 
mano obalšis bus; Lietuva gyva 
— ir ji bus laisva,

Tikrasai lietuvis jų brangina,
Prie kiekvienos progos jų gi

na ir apgins.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 2'3 d. -r Respublikonų se
natorius Vandenberg šiandien 
paprašė Knudseną, kad infor
muotų visuomenę apie tikrąją 
karo pramonės būklę ir pasa
kytų kiėk kokių ginklų yra ir 
kiek dar reikalinga.

Vandenberg sako, kad jis ir 
anksčiau prašęs Knudseną pa
našios informacijos, bet tada 
Knudsenas atsisakęs jam su
teikti prašomas žinias.

WASHINGTON, D. C.,, gruo
džio 23 d. — Praeitų pavasa
rį Amerikos kariuomenė stigo 
lakūnų savanorių, bet paskuti
niu metu jų skaičius tiek pa
didėjo, jog šiandien kariuome
nė negali priimti nei pusės no
rinčių įstoti.

Gen. Arnold, aviacijos Štabo 
viršihinkas, šiandien paskelbė, 
kad Amerikos kariuomenė di
dina savo lakūnų skaičių sulig 
naujai įgyjamais lėktuvais.

XI.
Krėvės keliohė buvo betikslė.

Nė tiktai visa Lietuva, bet ir 
>ats Ktėvė aiškiausiai suprato 
ir žinojo, khd jo kelionė Mas
kvon yrą visiškai betikslė. Jei
gu Maskvai buvo • reikalingos 
kokios informacijos, tai ji ga
lėjo jhs labai lengvai gauti ir 
be Krėvės, kuris apie visuome
ninius Lietuvos reikalus labai 
mažai nusimanė.

Stalinas pasiuntė Lietuvon ne 
vien tiktai Raudonos Armijos 
pulkus, bet artimiausią savo 
bendradarbį, Gruzijos čekistą 
Dekanozovą. Sovietų užsienių 
reikalų komisarijate Dekanozo
vas buvo vicekomisaru, reiškia, 
dešiniąja Molotovo ranka visuo
se užsienio reikaluose.

Jeigu Molotovui buvo reika
linga kokia nors informacija ir 
jis nepasitikėjo sovietų pasiun
tiniu PozdniakoVu, tai jis galė
jo pasikalbėti telefonu Su De
kanozovu ir išaiškinti visą rei
kalą. Dekanozovas su Molotovu 
telefonu kalbėdavosi kiekvieną 
vakarą ir aptardavo visus rei
kalus.

Žinodamas, kad Lietuvai jo 
kelionė nieko gero neatneš, Krė
vė vis dėlto atvyko Maskvon 
liepos pirmos dienos rytą. Sto
ty j jį pasitiko tuometinis Lie
tuvos pasiuntinys Maskvoje, 
Lada's Natkevičius. Iš rusų pu
sės stotin atvyko Barkovas, už- 
Siėnio reikalų komisariato pro
tokolo šefas, Pervūšinas, Molo
tovo pavaduotojas, Lysiakovas, 
Baltijos skyriaus vedėjas ir 
pats Dekanozovas. Pastarasis 
Spėjo anksčiau Maskvą pasiek
ti it Stotin atvykti.
Krėvė reikalingas Molotovui.
Jeigu Krėvės kelionė Lietuvai 

buvo nereikalinga ir betikslė, 
tai Molotovui ji buvo labai rei
kalinga. šiandieniniai sovietų 
valdovai nOnoiėjo Lietuvos o- 
kupUOti, kaip svetimus kraštus 
okupuodavo imperialistų ka
riuomenės. Jiems rūpėjo reika
lą taip pavesti, kad atrodytų, 
jog čia jokios okupacijos neį
vyko. Jie Stengėsi įtikinti visą 
svietą, jog lietuviai patys pa
geidavo, kad sovietų kariuome
ne paliuosuotų juos nuo neap
kenčiamos Smetonos klikos 
Sauvalės. Sovietai sakėsi, kad 
jie į Lietuvos vidaus reikalus 
visai nemano kištis. Jie sutin
ka su naujai sudaryta liettiviŠ- 
ka Vyriausybe.

Svieto akyse jiems reikėjo 
parodyti, kad ne Maskvos armi
ja Lietuvą' prie Sovietijos pri
jungė, bet tai padarė “pačių lie
tuvių vyriausybė”, “liaudies 
iihkti atstovai”. Vincas KfėVė 
buvo viehas pirmųjų oficialių 
atstovų, kdrie aplankė Maskvą 
po bolševikų okupacijos.

Dvidešimto amžiaus viduryj 
Maskva randa tikslingu vesti 
tokią dviveidišką politiką, nes 
vis mat, dar suranda nemaža 
durnių, kUrie jos skelbimais pa
tiki. Lietuvoj niekas; jais nepa
tikėjo. Nepatikėjo jais nei 
Churcbill, tie! Iloosevellas, nes 
kai tiktai sužinojo' apie kariuo
menės įžengimą, įsakė Užblo
kuoti lietuviškas sąskaitas savo 
frankuose.

Lietuvoje visi susipratusioj i 
žihOnės žihO’jo’, jog visą reikalą 
atliko Dekanozovas. Kai jis nė- 
SurUdo jokio visuomenės veikė
jo kuris Maskvon .Važiuotų, tai 
paskyrė Vinsą Krėvę. Vincas 
Krėvė sutiko atlikti tokį darbą, 
kurio nenorėjo atlikti, nei vie- 
naš doras Lietuvos gyventojas: 
jis sutiko būti pirmąja Dėka* 
hozUvo\ marijonętO.

Krėvė lanko užsienio 
komisariatą.

Bėveik tris dienas Vincas 
KrėVė išbUvo Maskvoje. Bet ne- 
mubykit, kad jis visą, laiką ta- 
rėši šii Molotovu svarbiais Lie

tuvą Liečiančiais reikalais. 
Tass pranešimas sako, kad pro
cesoriaus Vinco Krėvės pasikal
bėjimas su Molotovu truko il
giau kaip dvi valandas.

Visai suprantama, kad Molo- 
ovas bereikalingai su Krėve ne- 
eido laiko. Jam buvo svarbu 
pats atvykimo faktas. Krėvė at
vyko, komisariate pasirodė ir 
baigta. Kitus reikalus Moloto
vas aptarė su Dekanozovu. Jei
gu kits kokių nesusipratimų, tai 
jis ĖJekanozovui ir raudoniems 
generolams praneš.

Kaip ten bebūtų, bet Vincas 
Krėvė užsienio reikalų komisa
riate lankėsi ir su Molotovu kal- 
pėjo’si lietuvių vardu tuo mėtų, 
kai nei vienas lietuvis šiam da
lykui jo nebuvo įgaliojęs. Krėvė 
ministėriu padarė Dekanozovas, 
D’ekanožovo vardu Krėvė ir ga
lėjo kalbėti, bet jis pasisavino 
lietuvių liaudies teises, šio da
lyko neužmirš nei Vienas Lietu
vos gyventojas, šis dalykas sto
vės prieš akis, kai bus skaito
mas net ir gražiausias Krėvės 
kūrinys.

Krėvė “aptarė prekybos 
santykius”.

Kosto Korsako, ištikimiausio 
Krėvės mokinio, vadovaujama 
Elta pranešė, kad Vincas Krė
vė aptarė su Molotovu apie pre
kybos santykių tarp Lietuvos 
ir SSSR praplėtimą ir apie ki
lus savitarpinio bendradarbiavi
mo klausimus, bet niekas tuo 
Eltos pranešimu netikėjo. Ma
žiausiai juo tikėjo pats Korsa-

Apie kokią prekybą galėjo 
būti kalba, kada sovietų karei
viai paėmė Lietuvos bankus 
pirma negu vidaus reikalų mi
nisteriją? Nejaugi galima va
dinti prekyba tą faktą, kad ru
sai be jokios kontrolės vežė iš 
Lietuvos visokius turtus ilgiau
siais kanvojais, o į Lietuvą vi
sa laiką be sustojimo siuntė 
militarizuotus sovietų vergus su 
išalkusiais skilviai? Sovietai pa
grobė Lietuvą, kad joje galėtų 
viską grobti, bet ne tam tiks
lui, kad su lietuviais galėtų pre
kiauti.

Tokį pranešimą skelbdamas 
Korsakas visai nepagalvojo, 
kad Vincas Krėvė visiškai nie
ko nenusimano apie prekybos 
reikalus. Kalbėdamas su Vincu 
Krėve apie prekybą gautum to
kį pat įspūdį, kaip kalbėdamas 
su mano bobute, kuri yra be
raštė, apie logaritmus.

Ribbentropas trim didžiuliais 
orlaiviais atskrido į Maskvą su 
trisdešimčių specialistų, bet pre
kybos reikalų su sovietais ne
galėjo sureguliuoti, o čia Kor
sakus pasišoko įtikinti lietuvius, 
kad Krėvė, praleidęs tris dienas 
Maskvoje ir dvi valandas komi
sariate, aptarė prekybos praplė
timo santykius.

—Kazys Varkala

stipresnė diktatūra.”
Turi būti atspausdinta: “Dik- 

laturiško režimo laikais, reiš
kia, Krėvė bendradarbiavo su 
liaudies priešais, kariškos dik
tatūros atstovais ir šalininkais. 
Bet dar glaudesnis jo bendra
darbiavimas tapo su diktatūros 
šalininkais, kai Lietuvą užgulė 
dar stipresnė diktatūra.”

Kiėk žemiau tame pačiame 
stratipsnyjė atspausta: “nepaten- 
kisti”, 6 turi būti: “nepatenkin
ti”.

Dar žemiau atspausta: “vy- 
rieusybės”, turi būti: “vyriausy
bės”.

Margumynai

Kada arbatžolės at
sirado Anglijoje?
Anglų literatūroje arbatžoles 

mini pirmą kartą 17-me amžiu
je. Anglai praminė arbatžoles 
vardu “tea” ištartume — ty), 
iš prancūziško “the”, nors ki
nuose jas vadina “čai”. Euro
poje arbatžolės vartojamos nuo 
16-tojo amžiaus pabaigos... Tais 
laikais Anglijoje mokėdavo už 
arbatžolių svarą 300 ligi 500 li
tų už pusę kilogramo. Arbat
žolių vartojimas kilo labai grei
tai Anglijoje. 1678 m. anglai 
importavo arbatžolių 4,714 sva
rus, 1725 m. — 370,323 sv., 
18501, m. — 57,000,000 sv., 1880 
m. — 158,571,000 sv., o dabar 
importuoja bent 500,000,000 
svarų per metus, šiandien bri
tai daugiausia už bet kurią ki
tą tautą geria arbatos: kiek
vienas anglas suvartoja per 
metus 5 kilogramus arbatžolių, 
tuo tarpu Jungtinėse Valstybė
se suvartojama tiktai apie 250 
gramų.

Kuriam kurpiui bu
vo siūlomas dangus?

Mahometonai sako, kad my
limas jų pranašo Mahometo 
kuprius buvo Al Kasava, ir Ko- 
bos moska yra pastatyta toje 
vietoje, kur kuprius buvo atsi
klaupęs, kai Mahometas bėgo 
iš Mesinos į Mediną... Pranašas, 
pamatęs savo kuprių klaupian
tis, suprato, kad tai dangaus 
siunčiamas ženklas — pranašas 
pasiliko tokioje vietoje per ke
turias dienas. Neįtikėtinos le
gendos .sako, kad kuprius visą 
kelionę iš Jeruzalės į Meką pa
daręs keturiais šuoliais ir už to
kį žygį nusipelnęs danguje vie
tą kartu su pranašo Mahometo 
arkliu Albaraku, su Balaamo 
asilu, su Tobito šunim ir su Kot- 
mirų septynių miegalių šunim...

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Dėl didelio korektorių nepa- 

stabumo kai kuriuose Kazio 
Varkalos straipsniuose apie ra
šytoją Vincą Krėvę įsibrovė ke
lios korektūros klaidos. Kadan
gi jos žymiai iškreipia auto
riaus mintį, tai čia jas ir ati
taisome.

VIII straipsnio pabaigoje 
(“Naujienų” numeris 300), kur 
kalba eina apie Krėvės sąskaitų 
apmokėjimą, atspausta: “ .... 
turime labai' rimto pagrindo 
spėlioti, kad visos Krėvės ruo- 
šiavos ‘arbatėlės .ir vyrai’....” 
Turi būti atspausta: “arbatėlės 
ir vynai”.

IX straipsnio pradžioje (“N- 
nų” numeris 301), trečiame ab- 
zace, atspausta: “Diktaturiško 
režimo laikais, reiškia, Krėvė 
bendradarbiavo su liaudies prie
šais, kūniškos diktatūros šali
ninkais, kai Lietuvą užgulė dar
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GERR. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinią reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios
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f INSURANCE 1 

(APDRAUDA)

• PELNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir nunų »avi-

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki t vai. Sekmadieniais — 
nno t ryto iki I vaL popUt
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ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS KALĖDŲ GI HSM (MINKAI

švietimo komisariatas keliamas į Vilnių. — Iš Vilniaus 
universiteto likę paleista apie 20 lietuvių profeso
rių. — žemės ūkio komisaro atsišaukimas.

Susovietintos Lietuvos švie
timo komisariatas antrų kartų 
skelbia, kad jis netrukus išsi- 
kelsiųs į Vilnių. Centralinės ko
misariato įstaigos įsikurs re
montuojamuose rūmuose Vo!a- 
no gatvėje, o suaugusiųjų švie
timo valdybai numatytos ir 
jau pritaikomos patalpos My
kolo gatvėje 10. Kada rūmų 
remontas bus baigtas, nebeskcl-

biania, nes pirmų kartų, prieš 
kelias savaites, buvo jau pa
skirta diena, kada komisaria
tas turėjo būti Vilniun perkel
tas. Tačiau remonto darbai vy
ko “stachanoviškai”, tad, su
prantama, laiku nebuvo pi-

Statybos fakultetas praneša, 
kad naujasis lektorius inž. A. 
Rczenbliumas skaitysiųs įžen
giamųjų paskaitų apie “Tiltų 
statybos plėtotės istorijų”. Gau
ta žinių, kad iš Kauno ir Vil
niaus universiteto yra paleista 
apie 20 lietuvių profesorių, o 
į jų vietų skiriami RozcnbliLi
mai.

Sovietų Lietuvos vyriausybė, 
vykdydama Maskvos įsakymų, 
nutarė likviduoti Lietuvos ka
rininkų Ramovų, kuri buvo pa
statyta Kaune prieš keturis 

įmetus. Ramove perduota oku-
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... o.) IENŲ-A CM E TelephoV*
Grnpė “carolers”—kalėdinių giesmininkų^ kurie 

gieda Kalėdų giesmes svečiams Commonwealth Edison 
bendroves pavyzdiniam name, ties 3305 N. Marshfield 
avenue. Panašias dainininkų grupes dabar galima pa
matyti kiekvienoj Chicagos dalyje, ir kur nepasisuksi, 
visur užgirsi gražių melodijų giesmes, “Tyli Naktis, 
Šventoji”. Šįvakar, Kūčių vakarų, jas patys igeJosime 
namie.

pacinci raudonajai armijai.
Komunistų partijos centro 

komitetas rengia paskaitas 
“ideologiniais” klausimais. Jos

MASTER WIND0W SHADE CO.
b. S. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždarigalus Padarom ant Užsakyrno 
FIRANfcOM LAZDAS .. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAMI 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMIS VKNETM# ^LfNDS 

ttffrS WEST 47tfi STkĖET (AUTI W0OD ŠIŲ)
Ml

Tel. VJCTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimai 

Carr-Moody Lumber Co. 
N sto jos ir vartotos lentos, statybos 
ttoediiaga, rėmai, durys, slogai na- 
rtiaim. Pagerinimus finansuojame, 
nėYėfkiit įmokėjimi*—3 metams •« 
mokėjimai, ItetAtis pardavėjas

8039 & Halsted St.
ClilCAGO, rtA.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 0
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS į

M. J. KIRAS |
3251 S. Halsted St. Tel. VlCtory 0399 I

4 d. Iš trijų paskaitų dvi buvo

jų skaitė neva lietuviška: 
“draugas” Zimanas.

Tarybų Sujungus žemes uk’.o 
komisariate organizuojama vy
riausioji gamybinė—tei itorinū

rudelis daTbtiš. <
Nors jūsų dauguma ir nepra

tę žemes darbų dirbti, nors 
darbo sųlygos rudenį ypatingai 
nepatogios, bet gerai žinau, 
kad dauguma jūsų esate arto
jų vaikai, kaimo sąlygose už
augote ir jums nebus,per sun
ku kaimui patalkininkauti šiuo 
kritišku momentu.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems »

KASPAR and VERONIKA KRASZEWSKlž
TAILOR AND CLEANING SIIOP į

4436 S. Fairfield Avė. Chicago, III. |

Estijos

tokio ' 
Lietuvos

vadovavimo’žemės tikis.
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKI

FRANK KLIKNA
1649 N. Paulina St.

linksmų Kalėdų ir laimingų naujų metų tį
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS .«

SHADY TREEINN
DINE AND t)ANCE

Archer Galvė Skersai Nuo O h Henry Pat k
J. J. SPAITIS, sav. \Villow Snriftg

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiems

Lietuviams ir Savo Kostumeriams

S*
MERRY XMAS 

and a
HAPPY NĖW YEAR 

frorn

RENE LINGERIE SHOP
3437 So. Halsted Street

-------- ....— A—;—-į... :   • . ■’ •   • — ■

««
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HRIDGEPORT ROOFlNG AND 
SHEET METAL CO.

<216 S. Halsted St VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangiu;- '» 

sienų apmušimus
Paišome bet ką. Atnaujiname bet 

<a Darbas užtikrintas Pilnai 
apdraustas.

i»s

Sšt
3

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkiu Visiems 
Savo Draugams it Kostumeriams

SIDE EXPRESS
S.' T.WSIONAS, Savininkas

?O? 'H*'C':

2146 So/Roynė Avė. Tel. CANal 5233

Remkitt Lietu višk.
Žyduką

Nathan Kante;
MUTUAL LIQUOK
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted Si
Tel. Boulevard 0014

7

Bukit Malonus- 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve 
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniški ausis 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMU 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m.

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

St
M

Taip pat kreipiuos į t m s vai 
štiečius, kurie savo laukuose 
rudens darbus jau baigia. Bo 
abejo, darbų galo niekad nesi
mato. Bet kai kų galima atidė
ti ir ateiti į talkų tiems, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių atsiliko. Iš surinktų žinių 
matyti, kad labiausiai atsiliko 
dvarai ir stambesni ūkiai. Šie- 
bčtįs tuo netenka. Dvarų ūkis 
šių vasarų pergyveno žemes 
pertvarkymų. Tas, be abejo, 
nemažai atsiliepė į darbį eiga.- 
Nors dvarui nei darbininkai, 
nei valstiečiai niekad simpati
jos nereiškė, bet reikia -įšisa- 
hioninti, kad šiandien dvaras 
jau nebe tas. Senojo pono ne
bėra. Dvaras priklausą valsty
bei, visai liaudžiai. Tu6ėl Visa 
liaudis turi būti užintęrešuota, 
kad jos žinioje esantis turtas 
butų tvarkoje, kad darbas bu
tų tinkamai atliktas, ypač kad 
visa tai, kas liaudies žemėj 2 
užaugo, butų nuvalyta.

A.š pilnai esu įsitikinęs, kad 
šis mano kvietimas pasieks vi
sus, kurie t k, gali nuo kasdie
nių savo (iarhų atsitraukti iŲ 
ateiti kaimui »į talkų.”

LINKSMŲ KALĖDŲ

— ir

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
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SS
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TSR žemes tikini.
Taip skamba oficialiais so

vietų telegramų agentūros pra
nešimas. Taigi, net Lietuvos 
žemes ūkini vadovaus Maskva. 
Kaip po 
atrodys
netenka abejoti...

Keliais atvejais 
kad bolševikams 
vus Lietuvos žemės ūkį, nau
jieji tvarkdariai nesugeba net 
nuimti nepriklausomosios Lie* 
tuvos laikais įsčtų javų ir pa
sodintų šakniavaisių. Ypač di
džiausia betvarkė viešpatauja 
naujai įsteigtuose sovehozuose. 
Per visų Lietuvų organizuoja
mos vadinamos talkos, į kurias 
priverstinu bildu siučiami dar
bininkai, tarnautojai, valdiijin- 
kai ir net moksleiviai, žipo- 
nėrris nebeduodama net sekma
dienio poilsio, nes dėl bo š$vi- 
kiškps betvarkes pūva laukuo
se daržovės. Taip pat mokslei
viams trukdomas mokslas, net 
ir jje siunčiami į šias talkas. 
Miestelėnams sudaromi didžiau
si nuostoliai, nes neturėdami 
špeęialinių drabužių bei apavo, 
jie priversti laukų darbams 
naudoti savo nepri taikintus
drabužius ir avalynę. Po kiek-, 
vicųos tokios priverstinos tai
kosi. miestelėnai, sugrįžę namo, 
su gailesiu žiuri į savo galuti
nai supurvintus ir suplyšusius 
drabužius ir batus, kurių nau
jame “sovietiškame rojuje” jau! 
nebegausi.

Štai kokį atsišaukimų iš’ė do 
žemės ūkio komisaras: “šiais 
metais šaltis prasidėjo žymiai 
anksčiau, negu normaliai mu
sų krašte prasideda. Valstiečius 
bedirbančius lauke jis užkiupo 
visai netikėtai. Ant lauko dar 
tebebuvo ne .maži plotai paša
rinių šakniavaisių, cukrinių bu
kokų it bulvių. Valstiečiai ir 
laukų darbininkai nebe juokais 
griebėsi darbo, kad laukus nu
valyti. Nežiūrint jėgų įtempi- 
rtio, ddr ir šiandien viso kraš
to laukuose yra nenuvalyta 
apie 6% šakniavaisių, apie 
2/5% bulvių ir apie 800 ha cuk. 
burokų. Atskirose vietose tas 
procentas žymiai didesn's.

Tuo tarpu visai arti spalio 
fėvoliucijos sukaktuvių šven
tės. Mums butų didelė gėda, 
jeigu ligi šių švenčių dar ne
užbaigtume darbus laukuose.

Todėl aš kreipiuos į Visų dar
bo inteligentijų, į moksleivius, 
į miesto darbininkus ir kviečiu 
išvykti į laukus padėti užbaigti

jau lasėme,
VISIEMS LINKI SS

SS

gPETER HANDj 
IBREWERY CO

MEISTER BRAU BEER

SS

SS

SS
Sši
W'
Ss

16&2 No. Sheffield Avė.
MOllAAVK 6300

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto;?- 
kad pačios Naujienos

SS
. SS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už .............
PRABUVIMAS 
Ligoniaėje ..... .........
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ltgon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 AA
ir vaistai .................. I -UV
DOUGLAS FARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
$50.00 
5’25.00

52.00

ENTAL PLATE
U FE SPECIAL

TRUMPAM 
LAIKUI

GUARANTEE
MONEY-BACK

nesulaužomi
Mokėti

sft c n

REFRIGERATION SERVICE

X M

0

•M DYKAI 
įspaudų.

- - ............

fED _ _ _ _ _
LOAN ASSOClATIONofCKicago

JUSTIN MACKIEWICH, FT«.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

A:

arcus

Garsinkites “N-nose

_____

JACOBSON’S ELECTRIC SHOP
...............  ELECTRIC

1247 South Hornan Avenue
Tol, ROCKWELL 4070

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTĖRED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
insured 

4192 ARCHER AVENUE
Tel* VUtginla 1141

J. A. KRUICAS

Širdingiausi Linkėjimai
Vardan Peoples Furniture Kompanijos Darbininkų Organizacijos sveikiname mu
sų kostumerius, prietelius ir .rėmėjus su KALĖDŲ ŠVENTĖM, velydami geros 
sveikatos ir malonaus gyvėąimo, turint patogias namų reikmenis.

M. T. KEZES S. J. KlRUKAS

PEOPLEC■ rURNITUBi^
4179-83 Archer Avenue

Telefonas: LAFa^ctie 3171 — Chicago, III

517.501
viena

American Beauty
Fleitai

ioni, natūralus, ir
10 Mėnesių

FACE-F O R M I N G 
'L EITAI, natūra

liais gurnais, nesu
laužomi .....................

APSKAIČIAVIMAS 
fleitai gaminami nuo
gautų nuo laisniuotų dantistų.
EXCEL Dental Lab.

32 IV. WASHINGTON ST.
Tel. DEArborn 1470 

vakarais—4 aukštas

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.§
Kasdien hito 6:45 v. rytd 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vii. vakarė.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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KALĖDŲ GĖLĖ

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MTLLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

SS

Pernai šiuo laiku, trys šim
tai šešios dešimts penkios die
nos atgal, aš nupirkau gėlę. 
Aš ją pirkau todėl, kad ji man

s§
St
St

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ &

VYTAUTĄ STUCKĄ 
PRISIMINUS

Du metai sukako, kaip tra
giškai mirė nuo automobilio du
jų savo garaže (2910 W. 40th 
Placc) Vytautas Stucka (Stak- 
er), 27 metų amžiaus. Paliko 
jis motiną Magdeleną, tėvą Vin
centą Stucką, 4 brolius (Juoza
pą, Antaną, Joną ir Vincentą) 
ir brolienę Anita-Addą. Iškil
mingai buvo palaidotas Tautiš
kose kapinėse lapkričio 20 d. 
1938 m.

Abudu tėvai priklauso Chica- 
gos Lietuvių Draugai ir yra se
ni Naujienų skaitytojai.

Liūdi tėvai, 4 broliai ir bro
lienė.

WAUKEGAN, ILL.
Waukegano Lietuvių Kultū

ros Draugijos susirinkimas į- 
vyks sausio 5 d. 1941 m. Liuo- 
sybės svetainėj, 8-tli ir Adams 
SI., Waukegan, 1:00 valandą po 
pietų. Nauja valdyba užims vie
tą, ir pradėsime ką nors veikli.

—Suzana L. Gabris

Dailiai aš ją suvyniojau. 
Kukliai prižiūrėjau, kad nė 
vienas jos žiedelis nenukristų. 
Nuvežiau aš ją ir dovanojau 
geriausiai mano gyvenime

SS ~
SS
SS

Sši
Sši
Sši
Sši

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Nemačiau aš tos gėlės per 
visus metus. Žingeidavau: 
kaip mano gėlė, ar ji žydi, ar 
ne? Ir vis norėjau nukeliauti 
ir pamatyti tą mano išrinktą 
gėlę. Laukiau, kol mahc už
kvies gėles pamatyti.

Sykį, vieną rylą, skamba te
lefonas. jAtidaręs telefoną, 
klausiu:

- Kas čia kalba?

St
St

St
Ss
SS

MUSŲ KOSTUMERIAMS, PRIETELlAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS. TA PAČIA P R O G A—REIŠKIAME 
DIDELĘ PADĖKĄ VISOMS IR VISIEMS, KURIEMS 
TURĖJOME PROGOS IR MALONUMO PATARNAUTI

SS

Mfflf ME C?
NAKROŠIS 3222-24-26 South Halsted Street D. SEMAITIS

Chieago, IllinoisTel. Victory 4226

as
SS

M

s Balno

SS
SS

Chicagos Lietuvių Draugija i
SVEIKINA VISUS NARIUS IR 1

SS

Sši
SS

LINKI SVEIKATOS BEI
PASISEKIMO

Sšš
Sši

VALDYBA:

SS

Sši 
Sši 
Sši

C. K AI RIS
P. GALSKIS
V. MANKUS
P. MILLER
K. AUGUSTAS
P> MILAŠEVIČIUS
AL. RULIS

M

nai, ką aš noriu tau pasakyti?
—Na, o ką, gal ką žingei- 

daus?

—A, nejuokauk. Ji negali 
dabar žydėti. Juk ji pernai

ir šį metą žydėti?
Gali tikėli mano žodžiams. 

Jau turi šešiolika puikiu žie-

— Negalimas dalykas! Ar iš 
tikrųjų kalbi, ar juokauji.
—Iš tikrųjų, nejuokauju. Bū

tinai Kalėdoms turėsi atva
žiuoti ir pamatyti, kaip puikiai 
žydi tavo gėlė. Ji buvo daug 
lapukų numojusi. Dabar lapu
kai nauji ataugo ir gėlė nau
jais žiedais apsikrovė.

— Na, būtinai atvažiuosiu 
pažiūrėti tos mano išrinktos 
gėles. Nesitikėjau, kad gėlė

ją gerai prižiūri, kad ji po mė

LINKSMU KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

LINKI
GREEN VALLEY

WM. J. KAREIVA,
PRODUCTS

Savininkas

4644 S. Paulina St Tel. YARds 53505

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

WALTER JURĖNAS 
14th STREET TAVERN 

561 West 14th treet 
(Lietuviška Užeiga)

Aš laikau ją ant lango. 
Bet dabar, žiemos metu, pasta
čiau ant krėslelio ,netoli lango. 
Kasdien pažiūriu, ar nereikia 
laistyti. Kaip tik sausa žemė, 
tuoj laistau. O vasarą, vazo 
no lorelkaitei visuomet turi 
būt vandens, kitaip gėlė seniai 
butų nudžiiivusi,

—o—
Galite įsivaizduoti, kaip aš 

laukiau Kalėdų! Aš Kalėdoms 
važiuoju ne tik gėlės pama
tyti, bet ir savo geriausios 
drauges atlankyti. Kiek aš tu
rėsiu džiaugsmo! Kiek įvairių 
pasikalbėjimų! Kiek prisimi
nimų mes vienas antram pri
pasakosime. Koks musų abiejų 
bus džiaugsmas!

Gėlė ir mano draugė laukia 
manęs. O aš kasdien skaitau 
valandas, minutes, sekundas 
ir su drebančia širdžiai laukiu 
Kalėdų! —*Antukas.

Nuoširdžius Kalėdų Švenčių ir 
Pasekmingų Naujų Metų 

Linkėjimus Siunčia Visiems 
Savo Draugams ir 

Lietuviams

Išima Bėgės Iš
Cicero Avenue

netru-

F. J. BRICHACEK, Prez.

UNIVERSAL WINE & LIQUOR C0

Gatvekarių bendrovė 
kus panaikins gatvekarius Ci
cero avenue linijoj, nuo Archer 
iki 63-čios. Ji taipgi išims bė
gės, nuims stulpus, vielas, ir 
vietoj gatvekarių įves autobu
sus. Vielos, stiebai ir gatveka- 
riai sudaro pavojų lėktuvams, 
kurie kyla ir nusileidžia Chi-

4440 W. Madison St. Tel. COLumbus 4634 ?
^TiinB^l66 E- Van Buren
V I U UIU st- arti Michigan.

Rodoma jau antra savaitė.
“The MANNERHEIM LINE”
Kas dėjosi Suomijoje. Komenta

rai angliškai.

Peoples Baldų Bendro 
vė Ruošia Gražų ir 
Įdomų Kalėdų Vakaro 
Programą

Šįmet “Peoples” antradieiro 
radio programas išpuola Kūčių 
vakarą, tad radio klausyto
jams 'bus malonu užsistačius 
radio ant stoties WGES 7-tą 
valandą pasiklausyti šio .sezono 
gražių dainų, muzikos, sveiki
nimų ir kitokių įdomybių.

Programo išpildyme, t 
kitų talentų, dalyvauja g 
gas radio “Grenadierių” trio 
kurie savo harmoningais bal
sais išpildys rinktinas kompo
zicijas ir žavinčias meliodijas.

Prie to bus žavi muzika ir 
įvairus sveikinimai, kuriuos pa
tieks radio vedėjai. Bus smagu 

malo- 
Kučiu vniai valandėlę praleisti 

vakare. —Rep. XXX

LINKSMŲ KALĖDŲ
VISIEMS!

£ Linksmų Kalėdų Linkime Visiems Savo Kostumeriams *
$ Rėmėjams ir Draugams Ą

PETER KNABER |
Grocerv and Mcat Market m

3348 S. Morgan St |
YARds 0795 »

MERRY XMAS
and a

HAPPY NEW YEAR 
to all our Customers and Friends

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

HARRY POTICHA, Prop.

GREAT CITY LINEN SUPPLY
QUICK SERVICE

1421 W. Harrison Street

LINKSMŲ KALĖDŲ IR

NAUJŲ METŲ LINKI

Jos. M. Ažukas

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charles Plungy,

Pulasaitis, 32
Frank Stanus,

Vergne Lenz, 27
Edwin Aument, 

telle Stasila, 24
James Redmond, 42, 

len Serbentą, 26

Reikalauja
Perskirų

Mary Kotnour nuo
Kotnour

34,

34,

26,

sų Anna

su

su

La-

Es-

h We carry a complete line of linens for all purposes 
į Phone Cicero 1064 Seeley 0139

Represented by C. NOBARAS

LINKSMŲ KALĖDŲ

PIETUS

3301 So. Lituanica Avė.

Gimimai
Chicagoj

su He-

Joseph

(Inforrtiacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

MUMA, Lester, 6424 S. Just
ine street, gimė gruodžio 7, tė
vai: Lester ir Theresa.

JANIS, Carolyn, 3846 S. Rich- 
mond street, gimė gruodžio 9, 
tėvai: Philip ir Rūta.

RAIDVILA, Alyce, 6506 So. 
Winchester avenue, gimė gruo
džio 12, tėvai: Walter ir Alyce.

JAU IŠLEISTA KNYGUTE 

“PILIETYBĖS 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popierų arba pilitybę.
, Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė 

Chieago, Illinois 
Phone: YARDS 1001

RYTOJ
Dovanos Dykai 

Visiems!
Kalbantis Santa-Claus” Vaikams

UNIVERSAL RESTAURANT
750 West 31st Street Tel. VICtory 9670.

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

PAUL IR CARRIE AMBROSE
Gražiausias Lietuvių TAVERNAS Chieagoje

1843 So. Halsted Street
Telefonas MONROE 5533

Linksmų Kalėdų ir Laiminį 
gų Naujų Metų Visiems R

Kostumeriams ir Draugams^

J. ir Josephine 
Balsevicis

Kardware, Paints, Oils, Glass 
and Vamishes

2325 South Hoyne Avė.

» Phone CANAL 6850
& Chieago, III.

E SVEIKINU VISUS DRAUGUS 
IR PAŽĮSTAMUS

S ir dienraščio “Naujienų” skai- 
E tytojus, kurie per mane užsira- 
E šė su šiomis žiemos šventėmis 
s ir vėlinu laimingiems ir svei-. 
g kiems sulaukti šio laiko kitais 

metais.
« LOUIS J. POSZKUS 
gMANTENO STATE HOSPITAL 
g MANTENO, ILL.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted S t
Saukit TeL VICTORY 0066

tjrtojai Prašomi
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ĮDOMIOS ir margos ŽINUTĖS apie 
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS

Net trys pėdės į vieną 
kišenių

MARQUETTE PARK. — Vie
tos lietuviai, pp. Guntoriai, 
2555 West 69th street, gali pa
sigirti, kad jie skaito “Naujie
nas” nuo pat pirmo jų nume
rio. Seniems 1940 metams bai
giant savo gyvenimų, jie laik
raštį ir vėl atsinaujino, ir vėl 
turės kasdieninį malonų svečia 
— “Naujienų“ laikraštį.

Jie linksmo budo, labai drau
giški žmonės. Pas juos atsilan
kęs negreitai teišeisi, nes pas 
juos apart rinitų pasikalbėjimų 
dienos klausimais, netrūksta ir 
linksmų juokelių.

Pp. Guntoriai atrodo dar ga-

A. + A.
MARIJONA SIRTAUTIENĖ 

po tėvais Kutaitė
gyv. 712 W. 17th PI., Chicago

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 23 d., 8:55 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 61 m. amž., 
gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Marijoną, jos vyrą 
David Berger, 2 sūnus: Frank 
ir jo moterį Valece, ir Peter 
Sirtaut, ir 5 anukus.

Kūnas pašarvotas S. Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18th St. Lai
dotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 27 d., 8:30 vai. ryto, 
iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Sirtau 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patat- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Duktė, žentas, Sūnus, Marti 
ir Giminės.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377. 

MORTA CHEPELIENĖ

Laid. Direkt. Lachawicz ir Sūnus, Tel. CANAL 2515

Nuliūdę liekame:
VYRAS, PUSSESERĖS, BROLIENĖ IR GIMINĖS

Priklausė prie Liet. Keistučio Pas. Klubo ir Chicagos Lie 
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 1152 W. 59th St. Laidotuvės 
įvyfcs ketvirtadienį, gruodžio 26 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. Šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės .sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Mortos Chcpulienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai esat kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruo- 
džio 22 d., 7:45 vai. ryto, 1940 m., 
sulaukus pusės amž., gimus Pane- 
vėžio apskr., Subačiaus parap., Til- 
tagalvių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą

Domininką. 3 pusseseres: Marcellą BMMĮg , i
Zubavičienę, Cecilia Galinienę, Oną 
Lapenienę ir jų šeimas; brolienę po 
antru vyru Elzbietą Shemkienę ir
šeimą ir daug kitų giminių. Lietuvoje—motiną, brolį Antaną 
brolienę ir kitas gimines.

VIKTORAS NAVICKAS
Persskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 21, 10:30 vai. ryto, 

1340 m., sulaukęs puses amž'aus, gimęs Lietuvoje, Triškių mie
ste. Amerikoj išgyveno 36 metus.

Pal’ko dideliame nubudime moterį Oną, po tėvais Yutelaitę, 
dukteris: Anitą. žentą Karnavičių, ir Stefaniją, sūnų Antaną ir 
marčia Leną ir anūkę Margle. Lietuvoje dvi seseris: Oną ir Jo- 
rapą Bladžlenę, pusseseres Bronislavą ir Adolfiną ir pusbrolį 
Vladislovą Navickius; Amerikoj tris pusbrolius: Ignacą, Vacis- 
lovą ir Pranciškų Navickus, pusseserių dukteris Stefaniją Bal
sis ir Bronislavą Katauskas; pusseserių sūnūs: Feliksą ir Char
les Rakaukus ir jų šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 100 Broadway, Melrose Park.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 26 d. 1940 m. iš 
Mt. Carmel bažnyčios bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Viktoro Navicko draugai ir pažįstami esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, DUKTERYS, SŪNŪS IR GIMINĖS.

na jauni žmonės, bet jau turi 
du suaugusius, gražiai išauklė
tus sūnūs, Petrų ir Bruno. Abu
du turi gerus darbus ir “pėdės’’ 
visuomet motinai parneša.

Kadangi trys “pėdės” turi 
tilpti p. Guntorienės kišeniuje, 
tai galima spręsti, kad jis yra 
pusėtinai išsipūtęs “pėdžių” 
dienoje.

Nuo savęs linkiu pp./ Gun to
rių šeimynai linksmai praleisti 
žiemos šventes ir laimingai su
laukti Naujų 1941 Metų.

J. A-la.

Ištikro, tai labai praktiška 
dovana

ATLANTIC. — Pp. Joe Da- 
lačiunai, kaip ir daugelis kitų 
lietuvių, su Kalėdomis susilau
kė ir didelių galvosūkių. Ką 
kam duoti dovanų? Duosi pini
gų — praleis, duosi gėrimų — 
išgers ir užmirš.

Bet štai dovana, jie pagalvo
jo, kurių kiekvienas atmins, ir 
atmins ne vien Kalėdose, bet 
kiekvienų dienų. Tai prenume
rata “Naujienoms”. Jie prenu
meratas “Naujienicms” ir už ra- V ae sc.

, a»- -4»«iASiunčia«n GėlesĖ 
J Telegramų į
L U « LIHIV Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

nu ■wu<miwirrrTTi r~BKTrmf~n—iMirr_-:.

i S F Gėlės Mylintiems L? Į J rĮ Vestuvėms, Ban- 
Į U f-ftkietams, Laidotu- 

vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avcnue 

Phone I.AFAYETTE 5K00

Taigi, pasirodo, kad pp. Da- 
račiunai praktiški žmonės. Jie 
ir praktiški, pasekmingi biz
nieriai. Užlaiko tavernų adres i 
4548 S. Wentworth avenue, ku
riame daro labai pasekmingų 
apyvartų.

Beje, neseniai pp. Juozas ir 
Uršulė Daračiunai šventė savu 
19-ta s vestuvių s u kaklu ves, ir 
ta proga turėjo surengę gražias 
vaišes. —J. J. Z.

P. S. — Dar ne vėlu, dar 
galite Ka'.ėdoms užrašyti “Nau
jienų” prenumeratas. Tai graži, 
praktiška dovana.

Užlaiko viešbutį Arkansas 
valstijoje

Tarp “Naujienų” skaitytojų 
yra ir p. Adomas Talačka, ku
ris gyvena Mot Springs, Arkan
sas kurorte, ir ten užlaiko vieš
butį. Jis šiomis dienomis pre
numeratų vėl atsinaujino.

Jo viešbutis, gražiai ir mo
derniškai įrengtas, randasi ad
resu 128 Chapel street. Atosto- 
gininkus aprūpina ir kamba
riais ir maistu. Arkansas dil
bai* šilta, tad visiems, kas nori 
pabėgti nuo šalto oro, pataria
ma ten važiuoti. —Jūsų Ona.

įsigijo naujų namų
Neseniai didelį ir gražų na

mų ties 759 West 72nd street 
įsigijo “Naujienų” skaitytojai 
pp. Bill ir Nellie Dudor. Na
mas šešių imtų, puošnus ir erd
vas.

Atsinaujindami “Naujienas ’ 
jie džiaugėsi, kad kalėdine 
apyvarta šįmet labai didelė ir 
biznis gerai eina. Jau yra da
linai atsiekę to, ko pageidavo 

įsigijo nuosavų didelį namą, 
ir tikisi ateityje atsiekti ir dau
giau.

Jie užlaiko didelį biznį adre
su 673 W. Madison street, ir 
yra draugiški, vaišingi žmonės.

Jūsų Ona.

Mažai kalba, daug mąsto 
BPJDGEPORTAS. — Mažai 

terasi tokių žmonių kaip Ka
zys Ūkelis, 3436 Lituanica avė. 
Mažai kalba, daug mušto. Atsi
lankius pas jį, nereikia daug 
kalbėti, pasakei koks vizito 
tikslas, ir jis pakloja pinigus 
ant baro.

Viskas kas gero lietuvių pro
gresyviame gyvenime — nie
kad neatsisako paremti, štai, 
vėl mielai “Naujienas” atsinau
jino, o “Naujienų ’ parengimų 
panašiai kaip ir Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir kitų vakarų, 
niekad nepraleidžia.

Jis Bridgeporte užlaiko užei
gų ir salę, kuri tinka visokios 
rųšies parengimams, mitin
gams ir vestuvėms. Jei Besi
malėte su p. Ūkeliu svetainė; 
reikalais, Imtinai pas jį susto
kite. Busite pilnai patenkinti 
jo patarnavimu ir draugišku
mu.

P-ui Ūkeliui ir visiems jo 
artimiems linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų.

Jos A-la.

šventė gimtadienį
Josepbine Pilkis, 6601 S. West- 

ern Avė., gruodžio 16. minėjo 
gimtadienį. Daug svečių daly
vavo, daug gražių gėlių gavo.

P-ia Josephine Pilkis taria 
visiems draugams ir pažįsta
miems nuoširdų ačiū, o ypatin
gai vienam draugui, kuris pri
siuntė ištaisytų briedžio galvų. 
Tai bus ilga atmintis ir gražus 
papuošimas jos namuose. —G.

“Naujienos“ įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms“ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas“, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimų “Naujienos“ tei
kia nemokamai.

Nepilieriai Turi
Skubintis 
Užsiregistruoti
Paskutinė Diena Gruodžio 26.

Gyvenų šioj šaly, bet dar ne
piliečiai, turi pasiskubinti su re
gistracija jei to dar nepadarė.

Registracija baigsis gruodžio 
26 dienų ii* jokių prailginimų 
nebus. Užsiregistruoti turi visi, 
kurie neturi pilietybes popierių. 
Vaikai sulaukę 14 metų turi paGarsinkitės “N-nose”

PAGERBĖ UŽ DRĄSĄ

. .n A GJ1JKJN Ų-aCME Telcpiioto
U. S. Laivyno sekretorius Knox sega Laivyno Kry

žių Frank Gainardui, kapitonui garsaus laivo “City of 
Flint”, kurį vokiečių karo laivas buvo užgriebęs karo 
pradžioje, 1939. “City of Flint” buvo internuotas Mur
manske, Rusijoje, bet vėliau vokiečiai gruzino jį Ameri
kos įgulai, ir laivas laimingai grįžo į Jungtines Valstijas.

sėnatorius’Mš Wesl Virginijos, Rush Holt, dalina litera
tūrų po savo kalbos < Chicagoj e, kurioje labai atakavo 
Angliju ir ramino amerikiečius, kad hitlerizmas nesuda
ro jokio pavojaus šitam kraštui.

Tęsia Chicagds Bundo Tyrinėjimą

Naujlenų-Acme Teiephoto
Policijos sargyba prie nacių Gernian-American 

Bundo raštinės, Chicagos Northsidėjc. Kariuomenes 
žvalgyba ir slapti agentai dabar studijuoja Bundo už- 
areštuotus rekordus, ypač sųrųšų nacių, tarnaujančių 
U. S. ginkluotose dalyse.

JIS ANGLIJOS NEMĖGSTA

j, naiI.iIENŲ-aCME Teiennoto 
RINKINIUS pralaimėjęs ir Amerikoj nepopuliarus

tys užsiregistruoti. Jei jie dar 
neturi 14 metų, tai juos užre
gistruoja tėvai arba auklėtojai. 
Neužsiregistravę bus smarkiai 
baudžiami.

Per Kalėdas pasilinksminsi
me “JAUNIMO” rengiamam 
SENOVIŠKAM LIETUVIŠKŲ 
KALĖDŲ BALIUJ, GRUODŽIO 
25 d., DARIAUS-GIRĖNO SA
LĖJ. Jis ruošiamas visai šeimai, 
nuo vaikų iki senukų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Prisiminus Neseniai 
Supiltą Kapą

Anelei Geštautienei atminti
BRIDGEPORT. — Nelinks

mos bus Kalėdų šventės Goš
tautų šeimynai, kuriai labai 
ryškiai stovi akyse visai nese
niai, tik keletu savaičių atgal 
supiltas kapas. Ten ilsisi jų 
motina, kuri jiems buvo ir ge
ra draugė, Anelė Geštautienė.

Kaip staigiai ir netikėtai mir
tis ateina! Vienų dienų dirbo, 
rūpinosi savo šeima, o kitų — 
jau gulėjo karste.

Velionė buvo gyvo budo, 
maloni moteriškė, ir turėjo 
galybes draugų, šimtai jų daly
vavo laidotuvėse. Išaugino 3 
kūdikius, du sūnūs ir dukterį. 
Jiems pašventė visų savo gyve
nimų, ir jiems auklėti sunkiai 
dirbo.

Kalėdoms ateinant, prisime
nam tave, brangi draugė! Ra
miai ilsėkis apleidusi vargus, 
ir palikusi savo darbų kitiems.

B. Gurskienė.

Ką Musų Tėvai 
Kalbėjo Apie Meilę

Apsiveda iš meilės meilė 
smagiai gyvena meile. Bet kai 
apsiveda už auksą, meilė labai 
vargingai gyvena auksu.

»
Ir kvailys, sakoma, gali kar

tais išlošti meilę, bet tik did
vyris gali ją išturėti.

O G O
Jeigu tu užmiršti vardą pra

ėjusios savaitės draugės, tai 
reiškia, kad esi užimtas. Bet 
jei pamiršti vardą pirmosios 
mylimosios, lai jau reiškia, kad 
sensti.

» »
Už viską atmokama pin gaiš, 

bet už tyrą meilę atmokami 
tiktai bučkiais.

• © •
Yra didelė nuodėme sutrau

kyti moterystės ryšius, bet yra 
dar didesnė nuodėmė gyventi 
moterystėje ir tada, kada mei
lė užgesta ir nebelaimina šei
mos.

Jeigu žmona nelaukia tavęs 
su bučkiu, tai buk tikras, kad 
jinai laukia kito.

• • •
Kas neleidžia meilei pasenti, 

tas ilgai gyvena.
V. Faiza.

Širdinga Padėka 
Nuo Oak Foresto 
Senelių
Vis'ems geros vaLos lietuviams 

ir “Naujienoms”
Kalėdoms ateinant, mes lie

tuviai, gyveną Oak Foresto 
prieglaudoje, norime išreikšti 
širdingų padėką ir pasveikinti 
dienraštį “Naujienas”, visą jų 
redakcijos štabą, adm nistraci- 
ją, skaitytojus ir visus geros 
valios lietuvius, kurie mus at
simena.

Senelių vardu tariame ačiū 
už 12 kopijų “Naujienų”, ku
rios mus lankė per visus šiuos 
metus. Taipgi gavome dvyliką 
kalendorių, ir mums tai labai 
brangi, didelė dovana.

Visiems linksmų Kalėdų!
Linkini visiems kuogbažiail

sių Kalėdų ir laimingų ateinan
čių 1941 metų.

Mes visi atydžiai sekame lie
tuvių gyvenimų, gaudome ži
nias, ir manome, kad “Naujie
nos” ir kiti laikraščiai mus ir 
toliau lankys.

Taigi, tardami ačiū dar kar
tų visiems geraširdžiams lietu
viams, mes čia pasiliekame šios 
prieglaudos pastogėje, kurioje 
kai kurie praleidome jau ne
mažai metų, 19 ir daugiau.

Ignas F. Rainiem

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU NAŠLĖS MOTERS, 
kuriai reikia darbininko prie namų 
ar ūkio. Aš suprantu visokį darbą 
ir aš esu vaikinas 46 metų. Ir 
tamsta pažymėkite metus. Atsišau
kite tik raštu į Naujienas, Box 
2444, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

JONAS SAUDARGAS paieško 
sesers Onos Auselis, po vyru V. 
Bubelis. Gyveno EJizab-ethporth, 
N. J. Atsišaukite 3322 West 47tli 
St., Chicago, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS MERGINOS, pa
tyrę prie jėga varomų siuvimo ma
šinų, siūti moterų bliuzes. Kreipki
tės: M. A. Kadet and Co., 208 W. 
Adams St., 5 aukštas.

HELP VVANTED-M ALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
PASTOVUS DARBAI, GEROS 

ALGOS, vyrams ir moterims viso
kiems darbams restoranuose, vieš
bučiuose ir viešose įstaigose. MO- 
DERN HOTEL BUREAU, 879 N. 
State St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SENIAI ĮSTEIGTAS TAVERNAS 
—RESTAURANTAS su šokių sale, 
su kambariais gyvenimui, ant vieš
kelio. Prie pat ežero. $1500 down, 
likusius kaip, rendą. Arti bažnyčių 
ir mokyklų. Rašykit arba ateikite. 
R. Bernasek, Rm. 703, 139 North 
Clark St.

TAVERNAS SU PIKNIKAMS 
DARŽU pardavimui. Laisnės $100. 
Kaina $2500. Išmokėjimais, šaukite 
Willow Springs 1083.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ŠVĘSKITE NAUJUS METUS 
NAUJAME NAME!

6540 So. Fairfield Avė .
6643 So. Maplewood Avc.

BUDAVOTOJAS PARDUOS 
ARBA MAINYS

VVHOLESALE furniture 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. III. Phone Republic 6051.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ DRAUGIJOS pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 26 d., 8 vai. vakaro, Da- 
liaus-Girėno svetainėje. 4416 So. 
Western Avc. Prašom visų kliubo 
narių atsilankyti, nes bus renka
ma nauja valdyba.

—A. Gotautienė, Rast.

PARENGIMAI
Įsigykite tikietus dabar, kad 

galėtumėte dalyvauti “JAUNI
MO” laikraščio rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
KALĖDŲ DIENOJ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Grinienė Turi
Viską Paruošusi 
Jūsų Kurioms
Pas ją gausite šližikų, kisie
liaus, skanių silkių, žuvienos
Jei trūksta jums laiko, arba 

jeigu nenorite perdaug nusika
muoti virtuvėje ruošdamos Kū
čių vakarienę ar rytdienos ka
lėdinius pietus, pasišaukite p. 
M. Grinienę į talkų.
Jos NEW LIFE DELICATES- 
SEN krautuvėje rasite viskų, ko 
reikia kaip Kučioms, taip Ka
lėdoms.

Turi ji nepaprastai skanaus 
kisieliaus, šližikų, kurie parsi
duoda svarais, mielių, aguonų, 
labai skanių silkių, paruoštos 
žuvies, džiovintų grybų, pyra
go, ir ko tiktai reikia. Viskas ’ 
labai skanu, ir nebrangu.

M. Grinienės maisto krautu
ve, New Life; Delicatessen, ran
dasi adresu 3331 S. Halsted St. 
Telefonas YARds 5742. (Sp.)
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LINKSMOS KALĖDOS LAUKIA ATSILAN
KIUSIŲ RYTOJ Į “JAUNIMO” DIDĮJĮ 

BALIŲ

•DAINUOS “NO, NO, NONETTE”

“Lietuviškos Kalėdos” Dariaus-Girėno 
Salėj

Įvairiai ryt Ch’cagos lietuviai 
Kalėdas švęs. Dauguma, sekdv- 
rni atsivežtų iš Lietuvos papro
tį, praleis visų dieną lankydami 
draugų bei giminių namus su 
dovanomis ir vaisomis.

Viešų parengimų, ant kiek jų 
būna labai daug kitomis šven
čių dienomis, rytoj bus labui 
mažai. Iš didžiųjų bus tik vie
na — tai laikraščio ‘Jauni
mas” Lietuviškų Kalėdų Balius, 
Dariaus-Girėno salėj.

Laukia daug žmonių.
‘‘Yra daug žmonių, kurie p i- 

siva gj gerus kak d nim pietų; 
nori su didesniu skaič um su. ų 
žmonių susieiti ir kelias vai n 
lis linksmai praleisti,” sako 
Juozas Poška, ‘‘Jaunimo” re
daktorius, ‘ir tokiems musų d - 
dys.s balius kaip tJ< suteiks tų 
1 rogą ”

KyL.jai.s parengimas bus 
pravestas kiek galint pri l ai
kant senoviškų lietuvių kalėdi
nių papročių bei tradicijų, anot 
Poškos. Lietu , išk s g.e m s, 
dainos, lietuviški šokiai, žaidi
mai, rateliai, valsai, lietuviškas 
Kalėdų Diedukas, milžiniška e - 
laite — tai tik dalis “Jaunimo” 
baliaus programos.

Bus ir Dėdė Brukąs.
Balius rengiamas taip, kad jis 

palinksmintų visa lietuviškų 
šeimų nuo jauniausio kūdi
kio iki senuko.

“Dariaus-Girėno sale sutalpi
na pora tūkstančių žmonių ir 
ryt ‘Jaunimo’ Kalėdose ji bus 
pilnutėlė pasilinksminti norin
čių lietuvių,” pareiškė Broniui 
Brooks, baliaus rengimo komi
sijos pirmininkas, Chicagos lie
tuviams geriau pažįstamas kaip 
radio Dėdė Brukąs. Jis rytojaus 
parengime patieks savo publi
kai visų eilę komedinių aktų.

Senoviški šokiai.
Miss Josephine Miller, kuri su 

savo gražiosiomis pagelbininkė- 
mis Valerie Ladigas, Beatriče 
Mockus, Emma Asci.la, Anm 
Jakaitis rūpinasi šokių progra
mų, sako, kad rytojaus “Jauni 
mo” Kalėdose bus tiekiama 
daug senoviškų valsų ir kitų se
noviškų šokių.

“Musų žmonės, net ir jauni
mas, mažai gauna progos tuos 
senoviškus, romant skus šokius

pašokti, bet ryt tai šoks kiek 
tik širdis geis,” pasakė Miss 
Mdler, atitrukus keliems mo
mentams nuo ruošos darbo. Ji 
prižiūrėjo spausdinimą l.un tik
rų lakštų su Kalėdinėmis gies
mėmis bei dainomis.

Bendras Dainavimas.
“Ryt ‘Jaunimo’ baliuj atšilau 

kiusieji gaus šiuos lakštus ir iš 
jų visi bendrai dainuosime”, 
oareiškė ji.

Dainavimas įvyks piitemdy- 
toje sa.čje kada Kalėdų eglait: 
sutvyksės savo įvairiaspalvėmis 
lemputėmis.

Dovanos Visiems.
Kiti komiteto nariai v. k .r 

bu s o visų dienų užimti priruoš- 
me kelių takstanč ų dovai ų 
kurios bus išdalintos pub ikai 
“Jaunimo” Kalėdų b.:l us i už
sidės rytoj 7 vai. vakaro. Įžan
ga 50 centų. Re p .

Gal Ilgu, Bet 
Kalėdos Jiems 
Bus Saugios
Daug Europos vaikų Chicagoje

Savo pirmas Kalėdas Ch ei
goje šįmet praleis nemažas 
skaičius vaikų iš karo paliestų 
Europos šalių. Jie čia buvo at
siųsti iki karo pabaigos, kad 
galėtų gyventi toli nuo nuola
tinio bombų pavojaus.

Jiems Kalėdų diena gal bus 
ilgu tėvų, kurie didžiumoje te
begyvena Europoje, bet čia 
šventės jiems bus bent saugios.

Tarp atvežtųjų vaikų yra 
anglų, švedų, suomių, lenkų, 
lietuvių ii* čekoslovakų.

Didelė Ir Sunki 
“Kalėdų Dovana”

Nepaprastai didelės Kalėdų 
dovanos nuo garnio, vakar susi
laukė ebieagietė Mrs. Violel 
Thimm, 7450 Maryland avenue. 
Jis jai atnešė mergaitę Geral- 
dine, sveriančių 13 svarų ir 
9% uncijų. Tai didžiausias kū
dikis Englewood ligoninės isto
rijoje. Toje ligoninėje motina 
ir mergaitė guli.

Ndpapraslai 'graži 
vaujamų rolę operetėj, 
transliuoja nuo 7:30 iki

kino aktorė Ana Neagle,
“No No, Na’iette” kurių

8 vakare, Chicagos laiku.

('įAUJ.r.iNŲ-ACMh Telephuio
šiandien dainuos vad :-

MBC—WGN radio stotis

KALĖDOS IR LONDONE SLĖPTUVĖSE

NAUJIENŲ-ACME Telenhot-
Lauke gal bombos sproginės, bet šiąnakt Kalėdų Diedukas aplankys ir apdo

vanos vaikus Londono, Angli jos sostinės, slėptuvėse, kuriose gyventojai ieško apsau
gos nuo bombų. Paveikslas parodo slėlėu.ėjc miegančius londoniečių vaikus.

Naujas U. S. Ambasadorius Francuzijai

NAUJIENŲ-ACME Photo
Admirolas William D. Leahy, atsisveikina su savo 

anuku, Robert B., prieš apleidžiant Washingtoną. Jis 
išvyko į Norfolk, Va., kur karo laivu “Tuscaloosa” iš
plauks į Francuziją, užimti naujo J. V. ambasadoriaus 
vietą.

U. S. Laivynas Siun
čia Jauna Lietuvi v 
Jūreivi i Mokslą c- C c.

Lankys Norihvvestern 
Universitetą

Kay . Augustas, dvidešimts 
dviejų metų lietuvis iš Benton 
Harbor, Mieli., kuris dabar tar
nauja jurininkų karo laive 
“Arkansas”, savo gabumu pa
traukė viršininkų susidomėji
mų ir tapo . atsiųstas į North- 
vvestern universitetų pag linti 
žinojimų. Augustas Chicagon 
parvyko penktadienį ir pra.ei- 
dęs dieną su savo dėde ir teta, 
Mr. ir Mrs. K. Augustais 
(“Naujienų” antrasis redakto
rius ir “Naujienų” ofiso virši
ninke) šeštadienį išvyko į Ben
ton Harbor praleisti kelias die
nas su namiškiais.

Kalėdas praleis su lietuviais 
Chicagoje

Kalėdų dieną jis sugrįš į Chi- 
cagą dalyvauti “Jaunimo” laik
raščio rengiamam Lietuviškų 
Kalėdų baliuj.

“Jau seniai esu turėjęs pro
gos pasilinksminti su savo žmo
nėmis tikrai lietuviškai”, sako 
jaunasis Dėdės Šamo jūreivis.

J. Laukiui Buvo 
Perdaug Bučkiu

Dėl keisto dalyko divorso 
teisme buvo atsidūrę jauni chi- 
cagiečiai, Jonas Laukis ir Pat- 
ricia Laukienė, jo žmona. Ne
smagumų kaltininkė buvo Lau
kio uošvienė. Ji, sako, perdaug 
kišosi į Laukių gyvenimų, ir 
kai Jonas pabučiuodavo Palri- 
cia, tai bučkio norėdavo ii- uoš
vienė.

Tai buvo tik viena Laukių 
nesmagumų dalis, bet teisėjas 
apskričio teisme jį išrišo įsa
kydamas uošvienei bučkiais 
Laukio nevarginti ir šiaip į jo 
gyvenimų nesikišti.

Nuo Bėgių Nušoko 
Chicagos Ekspresas

Prie Julesburg, Colorado val
stijoje, nuo bėgių nušoko ir su
sikūlė ekspresinis traukinys, 
City of Los Angeles, važiavęs iš 
Californijos į Chicago.

Gelžkelis praneša, kad keli 
keleiviai buvo lengvai sužeist’.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

l Automobiliai Nei 
Kalėdoms Neima 
“Atostogų”

Nelaimės Chicagoje
Kalėdos ai* ne — au’omo'bi- 

liai Chicagos distrikte kiekvie
na dienų pasiima savo aukų 
skaičių. Dažnai Kalėdų ir kitų 
švenčių dienomis nelaimių skai
čius net padidėja, nes kai ku
rie vairuotojai nepasisaugo 
bonkų — ir patys užsimuša ar 
ba sunkiai susižeidžia, arb... 
užmuša ar sužeidžia kitus.

Štai vakar dienos užmuštųjų 
sąrašas:

20 metų Adam Polesniak, 
1744 LeMoyne avenue (šeši ki
ti jaunuoliai buvo smarkiai su
žeisti) ;

22 metų Cornelius Hurley, 
146 Inler Ocean avenue, Chlca 
go Heights;

78 metų David Becker, 1328 
East 53rd Street.

Aiken Labdarybės Institut?s 
106 South Morgan, surinko $9.) 
ir rengėsi tuos pinigus išleist1 
Kalėdų dovanoms neturtin
giems vaikams. Į Instituto rit
mus įsigavo nežinomas pikta- 
daris ir tuos pinigus pasivogė.

KETVIRTADIENIO “NAUJIENOSE” CHICA
GOS LIETUVIŠKU DRAUGIJŲ DARBUO

TĖS APŽVALGA
PRANEŠIMAS VISOMS ORGANIZACIJOMS

KETVIRTADIENIO, gruodžio 26 d., “Naujienose” / 
tilps plati apžvalga Chicagos lietuvių draugijų ir kliu bu’’ 
darbuotės, taipgi jų sumanymų ateinantiems 1941 me
tams.

Apžvalga apims visas Chicagos lietuvių organizaci
jas, kurios jau pranešė “Naujienoms” apie savo meti
nius susirinkimus, jų tarimus ir pridavė naujų valdybų 
sąrašus.

Organizacijos, kurios to dar nepadarė, bus i apžval
gą įtrauktos, jeigu jų korespondentai priduos savo pra
nešimus redakcijai nevėliau 4 valandos po pietų Kalėdų 
dieną, gruodžio 25 d.

Pasiųskite tokius pranešimus šiandien, SPECIAL 
DELIVERY paštu. Jie turėtų redakciją pasiekti laiku.

ŠIANDIEN IR KETVIRTADIENĮ PASKUTI
NĖS DIENOS NEPILIECIAMS 

UŽSIREGISTRUOTI

VAKAR CHICAGOJE
O

© Chicagos Prekybas Butas 
(As ociat’on of Commerc:) ap
skaičiuoja, kad visos Chic gos 
krautuvės per šiuos metus bus: 
padarę $1,'} 03,000,C 0 J : py var
tos, apie $.00z0j0,0u0 dangau 
negu pernai. Šįmet kalėdinis 
biznis buvo ypatingai didel s.

© Malonios bus Kalėdos šių 
firmų darbininkams ■— jie va
kar gavo nuo 10 iki 20% bo
nus. Juos išmokėjo L. Fish 
Furniture Co. ($20,000), ArroW 
Match Corporation ir M ller- 
Connel Company (23meti
nių algų).

© Kopėčiomis nukritęs mir
tinai susižeidė 56 melų WPA 
darbln’nkas, Giacomo Pellino, 
1261 N. LaSalie Street.

© Ties 1216 N. Halsted st., 
vakar buvo atrastas mirtinai 
sumuštas chicagletis, Frank Pa
tek, 724 Scott street. Jo galva 
buvo tiesiog sutriuškinta. Po
licija spėja, kad tai plėšikų 
darbas.

Iš seifo Fullerton Motor 
Truck Service raštinėje, 1825 
West 33rd Place, vakar dingo 
$400, taipgi dingo tos firmos 
tarnautojas, 24 metų Francis 
Hallihan, 3345 Walnut Street. 
Policija dabar Hallihan’o ieško, 
ir tikisi kartu su juo rasti ir pi
nigus. Vargšas turbut norėjo 
pinigų kalėdinėms dovanoms.

LIETUVIAI, kurie dar netu
rite pilietybes (tai yra, ant.ų 
popierių, pirmi nere škia pilie
tybės) ii* dar neužsiregistravo
te — būtinai tai padarykite 
ŠIANDIEN AR KETVIRTADIE
NĮ.

Ar k-ga iai ar neliga ia’’ at
važiavote į šią šalį — būtimi 
eikite registruot’s.

Jei esate nelegaliai atvažiavę, 
užsiregistruodami atsakykit tei
singai į visus klausimus. Kaip 
pereitą šeštadienį paskelbė ge- 
nera'is U. S. prokuroras Ro
bert H. Jackson, už nebegalį 
įvažiavimą raidžia jūsų neper
sekios, jeigu ramiai čia gyve
nate, nebuvote baudžiami ir ne
kovojote šios šalies tvarką.

Jackson taipgi pare škė, k-d 
jis nieko niekam negarantuoji, 
bet Kongresas jam yra davęs 
teisę tokiems nelegaliai atvaž a- 
vusiems ateiviams duoti progą 
savo įvažiavimą legal zuoti, tai 
yra, jė ga jie užsiregistruos.

Bet jeigu nelegaliai atvaž^ir 
vęs ateivis neužs’registruos^— 
tai jam pasigailėjimo nebus.

Taigi, nepabloginkite savo 
padėties — būtinai registruoki
tės, ir perdaug nesirūpinkite. 
Jums bus proga savo įvažiavi
mą legal zuoti, nebent esate 
Amerikos tvarkai priešingų ša
lių agentai — naciai, teš štai 
ar komunistai, — ir toms ša
lims tarnaujate, šio krašto tvar
ką niekindami ir kovodami.

GAUNA $125,000 KALĖDOMS

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
17 metų berniukas Columbus, Ohio mieste, Mancel

Gray, parodo, kaip jis svies į upę savo dviratį kai tik 
gaus nuo kaimynės Mrs. Enid Drued, Kalėdoms jam pa
žadėtus $125,000. Jis uždarbiavo su dviračiu išvežioda
mas prekes vienai krautuvei.

-
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Kaip 40,000 ispanų neteko Kalėdų
Rašo Martin gudell

Uostau suvažiavę ispanai pra
dėjo nerimauti, nes j^ems labai 
Įtartinu atrodė toks didelis už
tęsimas. Gal juroje kokia nelai
mė atsitiko? Gal italai sulaikė 
beplaukiančius gelbėjimo lai
vus? — galvojo uoste susirin
kusieji. •

Tuo tarpu fašistai vis labiau 
artėjo. Jie ne tiktai visą Alikan
tę užėmė, bet ir aplinkui patį 
uostą sargybas pastatė. Trečios 
dienos rytą visiems jau buvo 
aišku, kad bus labai sunku iš
sigelbėti. Visi žiurėjo į juros 
mėlynę ir norėjo pamatyti bent 
vieną mažą artėjantį taškelį, 
bet nieko nesimatė.

Pasižvalgius musų su Kalė
dų šventėmis susijusioje tauto
sakoje, pirmiausia nukrypsta

Dr. .J. Bali] s r

KALĖDINES TAUTOSAKOS BRUOŽAI
Tai

Tai

jus nukalkit sidabro

centro 
prieš

DidžiaUsias Kalėdų malonu
mas gludi tame, kad visi šei
mynos nariai susirenka į vieną 
būrį ir gražiai pasikalba. Kiek
vienas papasakoja širdies gilu
moj nešiotas paslaptis, išklauso 
kitų skundus, pasiguodžia ir 
vėl pradeda kasdieninę kovą. 
Visi kiti Kalėdų papročiai, jeigu 
jie nėra ruošiami vaikams pa
linksminti, tai yra paprastas 
biznio reikalas, kurį labai pla
čiai organizuoja visokį tikybi- 
ninkai.

Jeigu kuri nors šeimyna ne
gali surinkti savo narių, jeigu 
kuris šeimos narys atsiduria už
sienin prieš savo valią arba pa
tenka kalėjiman, jeigu namuo
se nėra žinios apie jį, tada nė
ra ir linksmų Kalėdų.

Kalėdų prdga noriu papasa
koti, kaip 40,000 ispanų, kurie 
ilgus mėnesius kovojo prieš fa
šizmą, prieš Mussolini ir Hitle
rio jėgas, neteko Kalėdų* Ųau- 
gelio tų 40,000 ispanų šiandien 
jau nė gyvųjų tarpe nėra.

Kas turėjo progos skaityti 
praeitą vasarą “Naujienose” 
spausdintus straipsnius apie is
panų kovas dėl laisvės, tas pri
simins, kad karo pabaigoje fa
šistai areštavo Ąlikantės uoste 
40,000 aktyvių kovotojų prieš 
fašizmą.

Paaiškėjus, jog ilgiau 
zonoj negalės išsilaikyti
italų, vokiečių ir ispaniškų fa
šistų jėgas, visi tojo zonoj bu
vusieji antifašistai skubėjo į 
vieną didžiausių Viduržemio ju
roj pakraščių ud^fį'^^'Allkari- 
tę>

, Net įr karo metu ’ Alikanlč 
skantėsl savo rųšies neutraliu 
uostu, nes generolas Franko pa
sižadėjo nebombarduoti anglų 
laivų,' kurie įplauksią į tą uos
tą. O kai Katalunija fašistų bu
vo užimta ir sukilėlių generolų 
jębos artėjo prie Valencijos, tai 
kdvą .pralaimėjusieji skubėjo į 
Alikantę.

Madride sudarytas apsaugos 
komitetas, pasitaręs su visais 
gtsakomingais antifašistinių or
ganizacijų komitetais ir su is
panų valdžia užsienyje, liepė vi
siems . atsakomingesniems anti
fašistams skubėti į Alikantę. 
Apsaugos Komitetas Paryžiaus 
atstovų buvo užtikrintas, kad į 
Ąlikantės uostą atplauks pakan
kamas skaičius laivų ir visi an
tifašistai galės išvengti arešto, 
ilgų metų kalėjimo arba mir
ties.

Iš visų centro zonos užkam 
pių tris metus kovojusieji vy
rai ir moterys skubėjo į Alikan
tę, nes tai buvo vienintelė vil
tis išsigelbėti. Ten važiavo so
cialistai, sindikalistai, anarchis
tai, respublikonai ir komunis
tai. Ten atsidūrė pačių karin
giausių divizijų karininkai ir 
kareiviai. Ten atsidūrė visi sa
vivaldybių rinktiniai atstovai, 
visų antifašistinių partijų komi
tetai ir valdybos. Vienu žodžiu, 
Alikantėn skubėjo visi tie, ku
rie vedė žūtbūtinę kovą prieš 
fašizmą ir manė, kad Franko 
juos už tai persekios.

Alikantėn suvažiavo daugiau, 
negu 40,000 ispanų. Visi laukė 
atvažiuojančių laivų, bet tie 
laivai nesirodė.

Pralaukė vieną dieną, pralau
kė antrą, priešas kasdien artėja, 
bet išsigelbėjimo priemonių ne
simatė. Pagaliau fašistai atėjo 
ir' į Alikantę. Ten suvažiavę 
žmonės susigrūdo į uostą, Uos
te buvo tokia didelė kamšatis, 
kad žmonės nei judėti negalėjo.

Vieni tvirtino, kad turi atva
žiuoti franeuzų laivai, kiti sakė, 
kad britai pasiuntė savo laivus, 
bet joki laivai neartėjo.

Kai pakilo saulė, tai uostan į- 
plaukė laivas, bet jis ne kovo
tojų gelbėti atvažiavo. Tai bu
vo pirmas fašistų karo laivas, 
kitris įplaukė į ALkantę. Jis at
ėmė suvažiavusiems ispanams 
viltis išsigelbėti. Fašistų laivas 
jau neįsileis jokio kito laivo, 
jeigu ir atvažiuos, tai visi žino
jo.

Be to, patį uostą apsupo italų 
kareiviai, pastatė kulkosvai
džius ir pareikalavo pasiduoti. 
40,000 ispanų aiškiai matė, kad 
jau nebeliko jokios vilties išsi
gelbėti. Vieni šoko į vandenį ir 
ten pat savo gyvybę pribaigė. 
Kiti, italų akyvaizdoj, revolve
riais sau gyvybę atėmė. Pulki
ninkas Masinio Franko kartu 
su komisaru Vinuales žengė ke
letą žingsnių artyn prie italų ir 
visų kitų akyvaizdoų vienas ki
tą nušovė. Jie nenorėjo gyvi pa
tekti į priešo rankas, nes žino
jo, jog jiems bus atimta gyvy?, 
be.

Kokią tragediją lito metu 
gyveno ALkantėn suvažiavę 
panai, sunku aprašyti. Kai 
šistai nuginklavo visus uostan 
suvažiavusius, tuojau piadėjo 
ruošti fašistinius teismus ir šau
dyti. Kai liktai išaiškindavo ku
rį nors svarbesnį asmen, kai 
tiktai surasdavo duomenų apie 
jo veikimą antifašistinėj kovoj, 
mirties jam neišvengti. Vė.iau 
šimtus Alikantėn suvažiavusių 
antifašistų Sranko generolai ir 
Halai sušaudė. Kiti tapo nuteisti 
ilgiems metams sunkiųjų darbų 
{atėjimo ir neturi vilties iš ten 
išsilaisvinti.

Labai mažas nuošimtis išven
gė kalėjimo, nes fašistams at
rodė, jog pakanka būti Alikan
tėj, kad žmogus butų nuteistas. 
Daugelis mirties ir kalėjimo gal 
jutų ir išvengę, jeigu Alikantėn 
butų neskubėjęs, bet ieškojęs 
kitų būdų patekti užsienin ar
ba kitaip pasislėpti.

Visi ispanai skaito, jog trijų 
kovos metų laikotarpy j, Ali
kantėj įvyko didžiausia antifa
šistų tragedija.

Visi klausinėjo ir stengėsi iš
aiškinti, kodėl prižadėti laivai 
neatvyko į Ąlikantės uostą, bet 
jokiu budu išaiškinti negalėjo. 
Buvo pasakojama, kad franeu
zų vyriausybė prižadėjo siųsti 
laivus. Ąlikantės uoste buvęs 
franeuzų parlamento narys, ko
munistas, taip aiškino ten susi
rinkusiems ispanams.

-Irpanai vėliau pasimatė su at- 
sakomingais franeuzų vyriausy
bės nariais, bet šie užginčijo 
komunisto tvitrinimą. Niekas į 
franeuzų vyriausybę nesikreipę 
šitokių laivų reikalu ir jie nie
kam nieko nebuvo prižadėję.

• Ištisą metą prižadėtų laivų 
: neatvykimas į Alikantę kvarši

no ispanų galvas, bet jienegą- 
, Įėjo nieko aiškaus surasti. Ne- 
. galėjo surasti, nes atsakomih'gi 
. ispanų vyriausybės asmenys są

moningai slėpė teisybę.
Prieš porą mėnesių ispanų 

socialistas Indalecio Prieto nu-

ėmė skraistę nuo ALkantė^ tra
gedijos. Jis paskelbė viešumon 
turimus dokumentus ir tuo rei 
kalu padarytus oficialius vai 
džios nutarimus.

Iiidalecio Prieto v ką laiką 
buvo dešinini misi teikęs sočia 
listas. Prieš karą jis nesutiko 
su Lango Caballero, nes skaitė 
Caballero pavoj.ngu žmogum,, 
organizuojančiu ispanus gink
luotai ir griežtai kovai. 1937 
metais, gegužio pabaigoj, ka> 
Caballero išmetė komlmistus iš 
ministerių kabineto ir sudarė 
kabinetą iš visų srovių, išskyrus 
komunistus, Prieto ats.sakė jį 
paremti. Prieto įtikino socialis
tų partijos vykdomąjį komite
tą, jog komunistai reikia lai
kyti valdž.oje ir s.ulė neparek- 
šti pasitikėjimo Caballero suda
romam kabinetui. Negavęs so
cialistų paramos, Cabal.ero at
sisakė ir buvo sudarytas Negri- 
no kabinetas. Indalecio Pr.eto, 
reiškia, buvo tuo žmogumi, ku
ris manė, jog reikia bendradar
biauti su komunistais.

4-tam numery j Meksikoj lei
džiamame Ispanuos soc.alisvii 
žurnale, Indalecio Prieto štai 
ką sako apie laivų neatvyk mų

Kalėdų
Nuotaika

ThTĮTLflAi I4*
A o

Ką aš, biednas plunksnako
tis būdamas (Lietuvoj ir to
kių dabar nėra) galiu para
šyti šiąis ląikais gero Kalėdų 
švenčių ptoda? praeitais me
tais bandžiau truputį rašyti 
apie diktatorių agresijas, — 
nuo priešų pabarimo susilau-

Mat, musų

priviso pepkįąkojų, kaip nely
ginant sodriose bulvėse šimta
kojų...

*
šalį, kad nors

Ministeris pirmininkas Juan

is-
fa-

nistams 2,500 milijonų frankų, 
kad jie/ rūpintųsi* ■gĄiklty užpir
kimu. Finansų ministeris ^Men- 
dez Aspe, respublikonas, kel.s 
kartus reikalavo patikrinti są
skaitas, bet Negriiias niekad tų 
sąskaitų jam nepristatė. Už da
lį minėtos sumos franeuzų ko
munistai įsteigė France-Naviga- 
tion bendrovę, kuri turėjo 12 
laivų. Visi šie laivai priklausė 
Ispanijai, nes buvo įgyli už is
panų pinigus. Bendrovės admi
nistracija buvo franeuzų komu
nistų rankose, šie laivai priva
lėjo atvykti į Alikantę ir paim
ti visus ten subėgusius antifa
šistus, bet kai reikėjo ten vyk
ti, tai franeuzų komunistai at
sisakė. Tokiu budu franeuzų 
komunistai atidavė į fašistų 
rankas daugiau negu 40,(L0 ko
votojų antifašistų, kurių dau* 
guma šiandien jau nesiranda 
gyvųjų tarpe”.

Labai mažai ką galime pridė 
ti prie šių Prieto žodžių. Dvyli
ka didelių keleivinių laivų ra
miausiai stovėjo Marseilles ir 
Port Vendres uostuose, tuo tar
pu kai 40,000 geriausių kovoto
jų buvo įteikta į priešo rankas.

Šio franeuzų komunistų “pa- 
sitarnavimo” neužmirš nė vie
nas ispanas. Jo neužmirš nei is
paniški komunistai, nes keli jų 
buvo Alikantėj. “Pasionaria”, 
Listeris ir kiti, pasivogę orlai
vius, pabėgo, bet paprasti par
tijos nariai ir šiandien švenčia 
Kalėdas Ispanijos kalėjimuose.

Svarbu, kad šį ispanų trage
dijos lapą žinotų ne vien tikta 
ispanai, bet visas svietas ir pri
simintų, kad Francucijo^ ko 
munistai, atsisakydami plaukt 
į Alikantę, atėmė Kalėdas vi
siems laikams 40,000 ispanų,

& 
įButų ne pro 

per Kalėdas' butų linksmiau. 
Žmonės nori būti linksmi, kai 
artinasi kad, ir tįupulį puiko
ka, bet. .visgi madoje ir 'gana 
triukšmingą^ šventė— Kaįgdc ; 
Kai kurie Žriionės ir bus links-jf'ul 
nu, bus gerame upe, net pter 
daug linksmi. Bet vargšeliams/.'J. 
darbininkams, r- vis los pa
čios bėdos, kaip ir visuomet,! 
kaip ir kasmet... 

♦ *

maršuojančiai raudonąja! ar
ini jai. O kai tie sugužėjo į 
visko pilną Lietuvą, ką radę 
suėdė, kaip išalkę sąrančiai, o 
jos tikrieji sūnus nė valgyti 
neturės, nei pasiskusti niekam 
negalės. Galės už viską tik 
“padėkoti ir pasidžiaugti”... 
Ko raudonieji nespėjo vietoje 
suėsti, — Rusijon išsivežė, o 
vietoje atsilyginimo kaimie
čiui už geras bulves, už ru
gius, etc., uždraudė Kalėdas, 
Naujus Metus ir Velykas švę
sti... Bet kur čia ir 
visų tų “dovanų” 
kurias raudonieji 
Maskvos. 

> . * *
Galima dar paminėti ir kitą 

stambią “dovaną,” tai tą, kad 
iš lietuvių darbus atėmė. Lie
tuvis ten dabar tik iš komisa
rų leidimą gavęs gali su nora
gu ir lopeta žemę badyti, 
vo krašto valdyti jis jau 
beturi teisės, ne dėl to, 
nemokėtu, bet dėl to, kad 
raudonas bet vis toks pat 
kasermėgis...

Ne tik Lietuvos žmonės, 
ir daugelio kilų buvusių
publikų ir monarchijų žmones 
šiais’ metais tik sapne galės 
sapnuoji apie tradicines praei
gų laikų Kalėdas. Jas taip pat

išskaičiuosi 
gausumą, 

atsiuntė iš

ne- 
kad

bet 
res-

jsntt'čmpė’'despotai, save vadi- 
‘‘pasaulio išvaduotojais”. 

Bet šitie agresingi “gero daryto
jai” ir palys žino, kaip silpni 
ir mažyčiai jie yra savo liau
dies akyse. Jie bijo savo pilie
čių. Jeigu nebijotų, tai nešau-

Stalinas parėdė taip, kad Lie
tuvos žmonėms nevalia švęsti 
Kalėdos. Bet Chicagos lietuviai 
tą šventę švęs labai linksmai. 
Renkitės visi, visa šeima, daly
vaukite. Linksmose LIETUVIS 
KOŠE KALĖDOSE, kurias rerb- 
gia laikraštis “JAUNIMAS”. 
KALĖDŲ DIENĄ, DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ. < ?

Apie linksmybes neveria . nė; laikyti bumų uždarytą, 
kalbėtil Prie''štiklelio to gero, 
visuomet galima rasti... O tie, 
kurie nė to negaus, gal būt, 

'net su “I
negalės, tai beskaitydami .šiuos 
mano žodžius, 
apetitą ras.

*
Kitais metais 

dų švenčių proga, ne tik aš 
pats, bet ir daugelis iš jūsų 
prieš Kalėdas siųsdavote nors 
po mažą pinigų sumelę saviš
kiams į Lietuvą. Jie džiaugda
vos gavę dovaną, kad jų nepa
miršdavome ; (aš ir jus taip pat 
geriau jautėmės, gerą darbą 
atlikę). Dabar jie ten gavo iš 
Maskvos “dovanas”, ne nuo 
giminių, ne nuo draugų, bet 
nuo svetimų, lietuvių tautai 
tolimų, maskolių. Jau net 
prieš Kalėdas jie rašė mums 
“dėkodami” raudoniesiems už 
“dovanas”. Dar gausime ir 
daugiau “džiaugsmingų” atsi
liepimų. Ir kaipgi “nesi
džiaugs,” kuomet maskolio 
botagas stovi už Lietuvos pi
liečio nugaros. Mat, kai kurie 
lietuvių politikieriai Lietuvos 
nepriklausomybę išmainė, ant 
savanaudiškos karjeros, o Lie
tuvos liaudis turėjo už tai už
mokėti neįkainuojama kaina, 
nė pinigais nenuperkama. ' 

* * *
Kaip laisvoje Amerikoje, 

taip ir pavergtoje Lietuvoje 
kai kurie žmonės turės links
mas Kalėdas, nes demokratijos 
priešams per metus pasisekė 
daug kraujo pralieti,' daug 
turto sunaikinti ir pakirsti ci
vilizacijai šaknis. Lietuvoje 
bus linksmi tie žmonės,-ku
rie išsižadėjo lietuvio sielos 
dėl pilvo ir garbčtroškio, žmo
nės, kurie kepures

Kalėdų dainas bei žaidimus, 
kuriems panašių kitose lietu
vių gyvenamuose srityse neuž
tinkamo. Nors adventas yra 
laikomas rimtu laiku, kai vi
sokioms linksmybėms nėra 
vietos, tačiau dzūkai turi tam 
tikrą dainų ir žaidimų rūšį, 
specialiai šiam laikui skiria
mą, todėl nelaikoma nuodėme 
ir ir advento metu tokias dai
nas dainuoti ar žaisti. Tos dai
nos turi savotišką iškilmingu
mą, nors atrodo, kad neturi 
nieko bendra su bažnytinėmis 
giesmėmis. Jų turinys irgi ne
daug tesiderino su krikščio
niškomis tradicijomis, tai bus 
greičiausiai savotiškas senųjų 
laikų apeigų 
naujųjų 
iriausiai 
dieniais, 
žiemos
Tose minimos Kalėdos, tačiau 
jų supratimas yra savotiškas: 
tai tarsi kažkokia viešnia, kitri 
ruošiasi iškilmingai atvažiuoti 
ir jos belaukiantiems žmo
nėms įvairių nepaprastų dova
nų parvežti. Keletas pavyzd- 
Y • žiu:

bei sąvokų ir 
įtakų mišinys. Daž- 
jas dainuoja šventa- 
arba ir šiaip ilgais 

vakarais beverpiant.

Oi atvažiuoja

Ii kalėda, da kalėdiene, 
Per aukštus kalnus, 
Per žemas klonis,
Oi kalėda, da kalėdiene.

Gclež’ų ratais,
Diržų botagais.
Oi kalėda, da kalėdiene,

Susitikusios bernyčių pulką, 
Kalėdos siūlo jiems “juodos 
černėlos”, o mergelių pulkui 
šildo “baltos bielynos”, tačiau 
berneliai atsako, kad jie esą 
juodi ir be černėlos, o mer
gelės esančios baltos ir be 
bielynos. (Kabeliai, TD IV

Vai

kalėda, sidabro žiedą, 
jus nulickit aukselio 

kupką, 
kalėda, auksalio kupką.

Perlo vainikas ant paulionės 
Vai kalėda, ant paulionės. 
Sidabro žiedas ant vinčia- 

vonės, 
Vai kalėda, ant vinčiavonės. 
Auksalio kūpa vyneliui gerti 
Vai kalėda, vyneliui gerti.

(Merkynė, LT A 879 /73)
Čia matome nuostabių įsi-

vaizdavimų mįslių, kuris galė
jo atsirasti tik dviejų pasau
lėžiūrų, senosios stabmeldiš
kos ir naujosios krikščioniš
kos, rungtyniavimo ir prisi
derinimo naujoms sąlygoms 
metu. Beje, čia atrodo bus 
praleistas dar vienas posmas: 
Tai jus nukalkit 
perlų vainiką...”

Advento žaidime 
mergos, jievarėlio 
TD V Nr. 322) moterys sako 
norinčios eiti grįsti tilta per 
Nemuną—mat, Kalėdos atei
nančios iš anapus Nemuno. 
Tą tiltą jos žada grįsti iš ber
želio lapų ir jievarėlio šakų, 
per kurį teks perleisti “jieva
rėlio žmonės.”

Advento žaidimuose randa
me aiškius liaudies vaidybos 
pradus. Štai kad ir toks įdo
mus advento žaidimas: mer
gaitės sėdi suole ir dainuoja, 
bernas guli lovoje, tačiau jis 
viską taip daro, kaip mergai- 
tė»r dainuoja;

Oi jau manas mielas 
Ahksti rylą kelias.

(nulieki!)

c<

Dėl žalio žolyno.
Oi jau manas mielas
Baltai burną prausias...
Oi jau manas mielas
Marškinėliais velkas...
Oi jau manas mielas

Oi jau manas mielas 
Kepurėlę dedas...
Oi jau manas mielas

Fizinio, ekonominio ir dva
sinio sukrėtėimo įsisiūbavimo 

, nėra noro ra
šyti apie Kalėdas ir nerašysiu. 
Visų demokratiją ir laisvę 
mylinčių žmonių ūpas yra pri
slėgtas. Mes, amerikiečiai, esa
me laimingi, kad turime de
mokratiją, laisvę ir galime 
laisvai pasikalbėti, pasilinks
minti, į parengimus nueiti ir 
kultūrinėje veikloje dalyvau
ti. Amerikos lietuviai yra di
džiausia Lietuvos sunu kolo
nija, tat mes privalome ko
voti už Lietuvos nepriklauso
mybę kol esame laisvi ir lai
mingesni už Lietuvos brolius. 
Žmonės ten ne žodžio prieš ag
resorius negali tarti, jie gyve
na kaip * kalėjime—priversti 
tylėti.

l.iSc.u pilvu” užmigti meU| Euro je>

2) Atvažiuoja Kalėdos, do 
kalėdpien,

Kalėdos, do kalėdzicn.
nors miegui

*

būdavo Kalė-

Kalėdos, do 
Per aukštus

kalėdzicn.

mus klonius, 
kalėdzicn.Kalėdos, do 

—Vai ar nematėt pulko 
mergelių.

Kalėdos, do kalėdzicn.
—Mes kad i»* natėm, tai 

nesakysiu!, 
do kalėdzicn.

Dėl žalio žolyno.
Dianuojant paskutinį pos

mą, bernas raitas ant lazdos

—Plunksnakotis.

Atidėjo Greyhound 
Šoferių Streiką

Turėjo Įvykti Vakar 
' • ’ t

U.S. ginklavimo komisijai 
prašant, autobusų šoferių uni
ja atidėjo neribotam laikui strei
ką, kurį žadėjo paskelbti vakar, 
Greyhound autobusų bendrovės 
Chičago New Yorko linijoje.

Unija reikalauja algų pakėli
mo, naujo pensijų plano ir uni
jos pripažinimo. Bendrovė atsi
sakė reikalavimus patenkinti.

, Federalė darbo taryba dabar 
darys tyrinėjimą nustatyti 
”kieno pusėje teisybė”.

kėlė at
Pirkite . tose krautuvėse, ku
rios garsinasi- “NAUJIENOSE’

Kalėdos, 
Vilniaus

suolas, 
do kaledzien.Kalėdos,

Už mergų suolo tai trys 
šimteliai, 

kalėdzicn.

(Liškiava, LTA 1041 /22)
Advento žaidimai turi ir įdo

mių dialogų:
Ratelis:

Koturis
Koturis
Koturis
Koturis

Koturis:
Oi kur, miela žirgelį dėjai,
Oi kur, miela, kalėda?

Mergelė:
Aš pragėriau, prauliojau
Naujoj kareiamoj su kazo-

kalnais jojo,

Onelės ieško j, 
■kalėda.

Kalėdos. do
Merkinė,

Šią dainą dainuoja ratu su
sėdusios merginos; prie jų at
eina du vyru ir dainuodami 
klausia: “Vai ar nematėt...”; 
merginoms pabaigus dainuoti, 
griebia kurią ir ištempia iš 
ratuko.
3). Oi atvažiuoja šventos

Kalėdos, 
Vai kalėda, šventos Kalėdos. 
Atlekia elnias devyniaragis, 
Vai kalėda, devyniaragis. 
Devyniaragis, dešimtašakis, 
Vai kalėda, dešimtašakis.
Ant tų šakelių nauja baž-

• nyčia, 
kalėda, nauja bažnyčia.Vai

Toje bažnyčioj kalveliai kala, 
Vai kalėda, kalveliai kala. 
Kalveliai kala, zlatnykai 

lieja,
Vai kalėda, zlatnykai lieja. 
—Vai jus kalveliai, mano 
; 4 broleliai.
Vai kalėda, mano broleliai.

Koturis:
Buvo jaunai nepragerli,
Buvo jaunai manęs laukti.

Mergelė:
Laukiau, laukiau—nesulau

kiau.
Užsimaniau žalio vyno.

Liškiava, TD V Nr. 321.
Užtikdami tautosakoje tokio 

pobūdžio žaidimus, galime jau 
drąsiai kalbėti ir apie musų 
liaudies dramą.

Iš kalėdinių papročių y$č 
verti dėmesio du: vadinamos 
“gyvulių kūčios” (nuneša tvar
tai! gyvuliams kai kurių kūčių 
valgių, pav., virtų kviečių) i.’ 
laikymas per naktį ent k įčių 
stalo įvairių valgių, kad n kti 
atėjusios mirusių artimųjų dva
sios galėtų pasisotinti: mat, ti
kima, kad kai gimsta Kristus

(Tęsinys 7-me pust.)
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visiems

ir Draugams

Linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR

Lietuviams, Kestumeriams

Binkowski Sausage Co., Ine
311 N. SANGAMON and WAYMAN ST

(arti Fųlton Marketo)

Tel. HAYmarket 7040
SPECIALIZUOJAMAS GAMINIME MĖSOS

LEADER BRAND

MORTADELLA, MINCE HAM, IR 
SMOKED LIVER SAUSAGE

įsteigta 1916 Metais

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NĄUJŲ METŲ į

VISIEMS KOSTUMERIĄMS IR DRAUGAMS 1

CHAS. IR HELEN MIKUTSKIAI
671 W. 18th Street

* A ~
LINKSMŲ KALfiDŲ^U BAIMINGŲ NĄUJŲ METŲ .

■ ElNUtuVrSlEMS

BILL DUD0R673 WĘST MADISON ST.
Naujus metus sutiksime mano naujoj vietoj,

1025 West Madison Street

Stepas Pikšrys

Kalėdų NaktisX’

Esti puikių, neužmirštamų kankinusius jammms, parodytų 
nakčių. Gražu, kai pavasario 
mėnesienos braido po žydim 
čius vyšnių sodus, ypatingi 
jausmai širdį suima žiūrint į 
laukų varpas, vasarų# saulė
lydžiais bešvitįnčjaa. Net sa
viškai gražina ir įdomius lap
kričio naktys. Tačiau už visas 
anas gražesnė ir nuostabesnė 
Kalėdų naktis —tos valandos, 
kuomet vanduo į vyną virsta, 
kuomet gyvuliai prašneka, ka
da žmogaus likimas žvaigždžių 
raštuojsna įąudžiamas, Žemės 
Šešėliais nupasakojamas.

Užu miškų, už pušynų dar 
matyti vėlyvosios aušros. 
Tamsu, telefonų vielose šaltis 
gaudžia, vėjas pliko veidus ir 
akis, kelio provėžos vos vos 
žymu. Tačiau iš visų palaukių 
skuba žmonės. Vieškeliu pra
švilpia vežimas, šalikele gubri- 
na senutė, anuo taku atidega 
jaunimo pulkelis. Rankos nuo 
šalčio grumba, čaižus vėjas iš 
akių spaudžia ašaras ir jas 
skruostuose ledo gurvuolėlin 
sušaldo, tačiau keliaujančių 
veidai laime šviečia, jų akys 
spindi, širdis neišpasakyta 
ugnim kaista. Tūkstančius kar
tų jų kojos mindė vieškelio 
dulkes, dešimtis metų jie sku
bėjo tais pačiais takais, o nuo
latinės laimės vis neparsinešė, 
o juodas vargas vis varste jų 
pirkių duris. Gal tos laimės ne
parsineš ir šią nuostabiųjų nak
tį, gal širdis liks ir toliau al
kana ir ištroškusi, betgi šias 
valandas, šių minučių akimir
ka gyvenimo kartumai užmirš
tami, metų sielvartai gramzdi
nami. nes Kalėdų naktis an
gelų balsais praskamba, Užgi
mimo žvaigždė napįaį nušvin
ta. f

•Pamiškėsę\įiJ Mt^ų’ 
se išsimėčiusios sodybos. Jų 
languose ima žiburėliai žieb
tis. Tylus, ir nedrąsus jie: vir
pa, linguoja į šalis; pritems ta, 
tąį vėl naujos šviesos spindu
liais pūkštelia. Kiekvieną ry
tų jie anksti pasirodo, tačiau 
nūnai jau nuo vidurnakčio 
švitru o j a.

Viename langę žiburėlis ypa
tingai mažas ir tamsus, žiba
linės lempos gelsva ugnelė nu
šviečia moteriškės veidą ir pe
čius. Rankomis smilkinius pa
rėmusi, ji sėdi prie stalo ir

NAUJIENOS, Chicago, III.
-........................ !■ < •WIWI l-I.V.1' -Ru 1 ' ■ -------------=»■" T-.------ --------------------------------------------- —-------------------------------------------------------

jos paliegusiai širdžiai gaivu
mas suteiktų.

Taigi kar grįžtų ir susėstų 
prie Kūčių stalo ... Ji paglos
tytų kiekvieno galvą, pažvelg
tų kiekvienam į akis, ‘Dievo 
pyragais* kiekvieną apdovano
ti), Tuomet nebūtų baisu nė 
trumpi ištraukti, tada nebūtų 
nyki ir kUikį ši naktis, Kad

ištrauktąją burtų smilgą. Vai
kai išklausytų motinos paąako- 
ijmy, nujuoktų jus tiksimą 
burtais, paguostų ir įtikinėtų, 
jog dąr ilgai ilgai gyvensiantį. 
Skardus juokas ir jauni veidai

Kalėdų Švenčių ir
Naujų 1941 Metų

proga

$

Siunčiame Geriausius Linkėjimus

Visiems Savo Pirkėjams ir

Chicagos Lietuviams

Antrai, gruodžio 24, 1940

LINKSMŲ KALĖDŲ

Stankūnas Fotografas
3315 So. Halsted StreetCJHICAGO, ILL.

J
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CZERWIEC LUMBER CO
iSTATYBOS MEDŽIAGOS SANDĖLIS

Visi Telefonai VIRGINIA 04563700 Soufh Western Avenue

LOUIS IR BERNICE NIEŽINSK AI
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LINKIME {VISIEMS LIETUVIAMS IR KOSTUME- 
RIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
m

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime tį
Visiems Kosįumeriams ir Draugams ?

919 W, 35th Street
. MIKE ir ĄNNA GREMAL 

YARds 5191

h.

Visiems Geros Valios Žmonėms
Linki

4414 S. Rockwell Street
Tel. LAFayette 0792

a*« * *» * *-*» *«-*»-**»-.»* * * » * «
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

to LINKI

E GREMAL’S TAVERN

kiekvieni inętai ji vis trumpes
nį ir trumpesnį šaparą ištrau
kia. šias Kūčias pavalgius, ir
gi traukė. Jau baisiai trumpas 
ir šakotas pasitaikė — negi ar
tima ir sunki mirtis jai lem-

Linksmų Kalėdų
ir

pptry

fiš 4 4 4 ta 4 4 4444 4*444444444^

to 
to

* to 
to 
to

to
to
t 4

Moteriškė pakelia akis ir po 
pirkių apsižvalgo, Tuščia ir 
nyku joje. Juodi, kampuoti še
šėliai sinaksų po lova, driekia
si moline asla, bando apkabin
ti stalo kojas. Jai šiurpu ir ne
jauku. Prieina prie galinio 
lango, priglaudžia veidus prie 
stiklo, primerkia senatvės iš
vargintas akis ir žiuri laukų 
plątumon: gal pasigirs vieši 
kelyje žingsniai, gal suduluos 
pažįstamas šešeilis, gal nors 
šią naktį sugrįš vaikai jos ap
lankyti.

Tylu laukuos, tuščias vieš- 
kelis —~ kur tau begrįžti. Viena 
duktė Argentinoje, kita mies
tan nutekėjusi. Du sūnus db 
džiajaine kare krito, o vienas, 
pats'jąimiausias, pats mylima-, 
sis, nežinia, nei kur gyvena nei 
kuo verčiasi.

Ilgu ir gudu motinai, Ji no-, 
rętų, kad nors kuria, bent vi e-

Laimingų Naujų Metų

AMALGAMATED MEATCUTTERS
and BUTGHERS WORKMEN of
NORTH AMERICA.

DĘNNIS LANĘ 
Sekretorius-lžd i ui n kas

FUHRMAN & FORSTER C0.
SELECT BRAND

HAMS SAUSAGE
BACON LARD

Tel. CanaI 2424 Euclid 5160

si, gyvieji ir mirę, vaikai su 
sirinktų prie balta drobule už 
tiesto stalo. Tada vėl atgytų 
tušti ir apmirę namai, tada yėj 
suskambėtų juokas, tada ir žii 
būrelis skaisčiau liepsnotų. Jį 
Išpasakotų metais susikrovu
sias mintis, išlietų vienumoje
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Linkiu 
Visiems Draugams ir Klijentams

LEON S. MIKELONS
LIETUVIS ADVOKATAS

3317 So. Halsted St. Tel. YARds 2356
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Mėtų Linkime jį
Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams jį

JOHN FEROWICH į

Grocery and Meat Market $
4359 So. Campbell Avė. LAFayette 7431

Sūnūs Bill Ferowich |
2547 WEST 71 STREET $

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

Mr. & Mrs. MILLER
SAVININKAI VALGYKLOS IR TA VERNO

666 West 14th St Tel. Canal 2948

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

CHICAGO BRANCH 
1561 South Union Avenue 
Phone Haymarket 6066

G. HEILEMAN BREWING CO 
©Ib ^>tple Uager

valandėlei už stalo visi susės
tu ... c

Motina atsitraukia nuo lan
go ir varto rankose smilgos 
šluotelę. Žiburėlio liepsna ma
žėja, pirkioje tamsiau darosi. 
Moteriške meta aslon smilgą ir 
nukiurkcna prie skrynios. Greit 
atidaro dangtį, vikriai išima iš
eiginius drabužius — eis ir ji 
vieškeliu miestelin, .kur vir
šum sukumpusių namų baž
nyčios langai švili.

Galvų vilnone skarele apsi- 
hilojusi, mileliu apmuštais kai
liniais užsivilkusi, kojas nau
jais autais apvyniojusi, mote
riške išgirgžda kiemo, takeliu 
ir pasuka vieškeliu.

Vežimai, žmonių prisėsti, at
žvanga ir tolyn nušvilpia, jau
nųjų balsai ataidi ir vėl kelio 
vingyje nuskamba, pėstieji mo
teriškę paveja ir pralenkia, o 
ji, viena, visų palikta ir ap
lenkta, vieškelio pakraščiu 
kiūtina. Skurdu dėl tos vienu
mos. Moteriškė sustoja, apsi
žvalgo aplinkui, peržengia 
griovį ir atsisėda prie stulpo 
dusterėti. Kai prašvilpia pro 
šalį nauji vežimai, kai nuskam
ba tolyn jaunųjų būreliai, mo
tinai dar skurdžiau ir nykiau 
palieka. Ji daužo šalčio pagel
tas rankas, trepena kojomis ir 
vis galvoja apie vaikus.

Staiga nuo miškų atskamba 
varpo balsai. Tų naktį jie ypa
tingai skardus ir aiškus. Jų me
lodija plaukia miegančiais 
laukais, rangosi vieškelių vin
giais, smelkiasi kiekvienon 
pirkion, skverbiasi kiekvienon 
širdin. Kalėdų nakties varpai 
ir moteriškę pasiekia. Ji atsi
stoja, prideda ranka prie kak-4 
tos, prisimerkia ir žiuri tolu
mon, tarsi norėdama išvysti 
nuostabiųsias melodijas. Va
landėlę pastovėjusi, ji nusipur
to ir vieškeliu miestelio link 
nuskuba.
Šalčio ir vėjo motina nebejau
čia. Galvų iškėlusi, rankomis 
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plačiai mostyguodama, ji žen
gia vieškelio pakraščiu. Jo 
širdis nauja šiluma dega, o 
akys nuostabius paveikslus 
mato. Rodos, ne varpų balsai 
erdvėmis sklinda, o jos duk
ros ir sūnūs iš visų kraštų pas 
motinų skuba. Anava snieguo
tais laukais atbėga argentinie
tė, antai vežimu atskuba mies
tan nutekėjusioji? Iš toli, iš 
kaž kur, medžių šešėliuose 
slapstydamiesi, į vieškelį eina 
ir abu sūnūs. O pats jaunėlis, 
pats mylimiausias, kepurę ant 
šalies pakreipęs, armonika gro
damas, jai ranka moja ir links
mu balsu sveikina.

Moteriškė nebemato pro ša
lį prašvilpiančių vežimų, nebe
girdi jaunųjų nuskambančio 
juoko, nebesijunta vieniša ir 
apleista esanti—jos lupos kei
stai šypsosi, akys nematytais 
žiburėliais žvilga, krutinėję 
šilta ir gera. Ji eina vieškelio 
pakraščiu, skuba miesteliu, ji 
—šių valandų laimingų lai
mingiausia.

Vieškelis pilnas važiuotų ir 
pėsčiųjų, 0' Kalėdų nakties var
pai tebeskamba. O gal ne var
pai, gal pati žmogaus širdis 
skardenasi. Gal ji, nuostabio
mis viltimis gyvendama, tiki 
Naujų Gyvenimų ateisiant, gal 
ji metais susikaupusius sopu
lius nori šių iškilmingų valan
dų išlieti; o gal stebuklo pasi
kartosiant laukia, kada nušvis 
nakties debesys ir iš dangaus 
pasigirs angelų giesmė, visiems 
geros valios žmonėms taikų bei 
ramybę pranašaujanti. \

Iš tikrųjų, puiki ir nuostabi 
Kalėdų naktis. Valandos, kai 
vanduo vynu pavirsta, kai gy
vuliai prašneka, kai žmogaus 
širdis suskamba, metuose ne
daug kartų tepasitaiko.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS’* lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Ką Naujokai 
Kariuomenėj
Valgys Kalėdoms

Galim jiems pavydėti!

Nesisielokit perdaug, jei tu
rite giminaitį kariuomenėj. Ne
sirūpinkit kaip jis Kalėdų šven
tes praleis. Jis neb’ogiau puo
taus, o gal ir geriau negu dau
gelis musų — vargšų civilių.

Kalėdų • pietums jie atsisės 
prie štai kokio stalo:

Kiekvienas gaus po didoka 
porcijų kalakutienos, jei nepa
kaks galės pasirūkti tarp kep
tos jautienos ar kiaulienos — 
ar net pabandyti abiejų; bus, 
be to, spanguolių, oisterių, 
“mince” pajų, ledų, riešutų, 
saldainių ir kavos. Ne gana to, 
kariuomenė jiems “fundys” ir 
cigaretų, jei ruko.

Kareivinėse taipgi įvyks ir 
kalėdiniai programai, kuriuos 
pildys patys kareiviai ir kviesti 
aktoriai.

Daugumų paleis namo

Nežiūrint puikios puotos ir

kitko, kariuomenė didelę dalį 
naujokų ir senesnių kareivai 
šventėms paleidžia namo — ir 
reikia pasakyti, visi ta privile
gija mielai naudojasi.

Gal pietus nebus tokie geri 
— bet namai tai vis namai. Ir 
saviškių tarpe daug linksmiau, 
ne taip ilgu.

Ir vaikams ir jaunimui ir su
augusiems bus linksmybių 
“JAUNIMO” rengiamam LIE
TUVIŠKŲ KALĖDŲ BALIUJ, 
GRUODŽIO 25 d., DARIAUS- 
GIRĖNO SALĖJ.

Linksmų Kalėdų ir Laiminį 
gų Naujų Melų Draugams* 

ir Kostumeriams

ž Walter Norak

I
Tailorįng and Cleaning

809 W. 19th St.

"" ......... ... ....... ■ ■ !■■ ■■ N M ................................. .............................

MR. HI IR MR. HATT MAIŠO PUNCH ŠVENTĖMS BY Jay Irving

PAIMK 10 C1^INgr^^s^KODtt? NEKLAUSK!
IR SPANG<JOLW SUNK®®
VIENA ^AŽA tik pILK GRAŽIAI!
3 KVORTOS SO IN__KES8tER'S R V SI
2 hlnasRkvortas geriausios šioj saly

FJ,^AUS VIEN4 SVARĄ—LEDO KIEK NORI R MAIŠYK IKI GAUSI PUIKŲ SKONI 

f A(1ILAŽINTI’ pineapple STICK PRIDĖK SU ORANŽO ŠMOTU—GERK IR NORĖK! 
TELEFONU VISUS DRAUGUS UŽPRAŠYK 
IR SU KESSLER’S PUNCH VISUS PAVAIŠYK’ 

(UŽTEKTINAI 16-KAI)

įgESSLtr

Ki ssler’s

blended whiskey

Kaip kvortos, taip pusės su
pakuotos Kalėdinėje dėžutė
se ant kuriy rasite nepa
prastai gorų1 kalėdinių re 
čėplų gėrimams.

ges*

AMERSCA'S GREATEST WWISKCT VAWt

KESSLER’S PRIVATE BI.ENI)—A BLENDEI) WHI8KEY. 75% Neutral Spiritu
Baltiinore. Md.,

(lihtilled froni Grain.
Luivre’i.eeburg. Ind.

8(5 I’roof (slnce Oct. 1M ). Julius Kcssler Distilling Co.. Ine,

10*

Esu Labai Patenkintas, kad Mano Šeimyna Gyvena Savam Name
Paskolos 

Ilgam Laikui
Kiekvieno įdėliai užtikrinti turtu, kuris 
siekia $1,700,000, apdrausti iki . $5,000 
per Federal Savings and Loan Insu
rance Corporation kuri yra Federalės 
Valdžios agentūra.

»■ . i . ,

• ’l .• t *, •_ t

TAUPYKITE SU
PASITIKĖJIMU

or vouk 
INVUTMtNT 

—

INSURED

’ANO žmona ir aš jau nuo seniai norėjome Įsigy
si nuosavą namą. Mano alga nedidelė. Sprendžiau, 

draugų man pasakė apie puikų planą įsigyti namą. Tada 
. draugų man pasakė apie puikų piną įsigyti namą. Tada 
nuvykau į Olympįc Savings and Loan Association, apie 
tai pasiteirauti. Malonus viršininkai išaiškino, kokiu 
budu galiu įsigyti namą ir mokėti sykiu ir rendą ir už 
namą išmokėjimus. Dabar moku kas mėnesį taip kaip 

• seniau mokėjau rendą.

Dividendai išmokėti gruodžio 1 d., JĮ 
1940 m. siekė "fr /0

OLYMPIC
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

6201 WEST CERMAK ROAD Telefonai: BERWYN, ILLINOIS
IVUVaVVvH •/wvv



J. P. TAMAS
NAUJIENOS, Chieago, m Antrad., gruodžio 24, 1A40

HALSTED GARDENS
Mrs. ANNA KLUPSHAS

3147 So. Halsted St
Tel. CALumet 8457

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

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Kosiumeriams ir Draugams

Kalėdos pavergtoje Lietuvoje
(FANTAZIJA)

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

2506 W. 59th Street

Lingerie, Alterations, Cleaning, Dressmaking 
Moderniški Metodai—Vėliausios Mados

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AGNĖS’ SHOPPE

St ss

SS
SS

88
88
88
88
88

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ M
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS ' |S

SS
SS JOSEPH LEPPA
SS
SS

Užeiga ir Piknikams Daržas
88
Si

82nd and Kean Avė. Willow Springs, III. §8
Tel. Willow Springs 1095 ISį

SSSS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

M. OPAS and SON
Savininkai Automobilių Pardavinėjimo Firmos

Nash — Lafayette — Reo ir Willys Trokus
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ

Tel. BOUL 5440
Tel. YARds 6855

| 5114-22 S. Racine Avė
S 7339 West 51st St.
I 1708 S. Ashland Avė. TeL HA Ymarket 0220 
w

nevalyvomis kojomis, žiurėjo 
SUVALGIUS Kūčių vakarienę, 

šeima išbėgiojo kas sau 
įvairiais savo reikalais. Likau 
tik aš vienas namie. Nuėjau į 
svetkambarį. čia gražiai spindė
jo puošni Kalėdų eglaitė. Įvai
riomis savo spalvomis apšvietė 
kambarį.

Šalia eglaitės ant stalelio bu
vo pluoštas prisiųstų kalėdinių 
sveikinimų. Paėmęs juos pavar-, 
čiau, peržiurėjau. Tai sveikini-; 
mai šioj šalyj gyvenančių gimi-J 
nių ir draugų bei pažįstamų. 
Tarp jų nesirado nei vieno at
viruko, nei vieno žodelio nuo 
man brangiųjų iš anapus van
denyno; iš tolimo tėvynės kraš
to — Lietuvos.

Nuėjęs prie spintos nuo len
tynos nukėliau nedidelę dėžutę. 
Dėžutėje laikiau sutaupytus nuo 
tėvelių, sesučių ir giminių per 
keletu metų rašytus laiškus ir 
sveikinimus. Kasmet mėgdavau 
tuos laiškus Kūčių vakare pasi
skaityti ir nors mintimis su sa
vo artimaisiais pasikalbėti. Kas
met būdavo Kalėdoms prisiun
čiami pasveikinimai su gražiais 
laiškučiais.

Sėdžiu ir šiuo momentu; žiū
riu, juos vartau, paskaitau ... 
Bet jau netoli metai nėra nau
jų laiškų. Kur priežastis? Ar tai 
jau galėjo savo sūnų, savo bro
lį pamiršti čia tolimoj—sveti
moj šalyj? Ar gal jų gyvų ne
bėra? Gal? ... Kas žino? Lenda 

galvą įvairiausi spėliojimai. 
Tik vienas žodis pilniausiai at
sako į tuos spėliojimus, tai — 
KARAS!

Karas jau antri metai verda 
Europoje. Karas.jau aptri me
tai kamuoja niekuo nekaltus 
žmones. Tas;įkąrąs,, .tas žiauru
sis karas kiekvienų dienų, kiek
vienų valandų pasiima daugybę 
aukų, nusineša daugybę gyvy
bių. Kasdien lieka dideli skaičiai 
našlių ir našlaičių? Kasdien su
naikinama eibės turtų. Karas, 
caras! Visur girdi tų žodį ka
ras. Šiurpu darosi pamanant, kax 
žmonės dėl to karo turi išken
tėti. •

Taip. Jau antras Kalėdas su
laukėme tam pasauliniam karui 
užsiliepsnojus. Tarp vienų Ka
lėdų ir kitų yra, rodos, tik vie
nų melų laikotarpis. Bet pažiū
rėkime, kiek pasaulyje įvyko 
pakaitų, net labai didelių per
mainų. Per tų laikų iš žemėla
pio liko išbraukia daugelių val
stybių vardai. Pasikeitė kit^ 
valstybių sienos, pasikeitė že
mės veidas. /

Pernai tuo metu, nors karo 
debesys dengė kai kurių valsty
bių padangę, nors karo pavo
jai joms jau grūmojo, bet jos 
dar laisvos būdamos šventė tas 
kilnias žiemos šventes — Kalė-

lietuvis į tuos pribuišas ir savo 
širdyje jautė, kad kas nors ne
gero artinasi. Tas netikėtai už- 
piudęs amaras atneš Lietuvai 
nelauktų nelaimių. Jaute tą 
kiekvieno tikrai savo kraštų 
mylinčio lietuvio širdis. Ir neap
siriko.

Praslinkus kuriam laikui už
gulė Lietuvos šalelę ordos bar
barų. Sunaikino žmonių turtą, 
juos apiplėšė. Negana to, dar 
atėmė jiems laisvę, jų teises — 
pavertė juos vergais.

Dejuoja pančiuose surakinti 
ir kalėjimuose uždaryti paverg
tos Lietuvos žmonės. Verkia 
dar laikinai laisvi palikę, bet 
jau teisių neturį ir netekę savo 
turtų taip kaimiečiai, taip mies
tiečiai. Kenčia badą ir persekio
jimus pabėgę svetur nuo žiau
raus okupanto rankos.

Nelinksmina šios Kalėdos ir 
amerikietį lietuvį. Ir kaip žmo
gus gali linksmintis, žinant, kad 
tavo artimieji kenčia vergijoje. 
Nejauti to malonaus džiaugs
mo, to širdies prakilnumo. At
ėjo Kalėdos, bet... jos yra 
žiaurios. Nepasipuošę Lietuva 
Kalėdų eglaitėmis; neteikia vai
kučiams to džiaugsmo, kurį su
teikdavo praeityj. Dabar tas 
viskas uždrausta — buržujų iš
mista vadinama.

Ir kokį gi džiaugsmą žmogui 
priduotų ta^ žibučiais papuoštas 
medelis, kada žmogus yra alka
nas ir dar kiekvienam žingsny
je persekiojamas? Viskas žuvo, 
viskas išplėšta. Nėra nei geres
nių drabužių ^psirengti, nei kur 
gyventi. Viską nelemti masko 
liai sudorojo.

Kenčia įtaikią priespaudą 
miestiečiai, tą pat kenčia ir kai
miečiai, nes ten irgi pravedė 
savo tvarką tas raudonas atėjū
nas. Vargas, ir nedalia kur lik

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

Lietuviškas Kalendorius
Visiems Dykai

Tuos daiktus gauti, nieko 
nereikia pirkti.

Amerikoniška Flag S pi įgu
lė Dykai

Dykai Lietuviškos Moksliš
kos Knygos

(Srretmgs

/ PUBLISHERS OF DISTINCTIVE PROGRAMS 
COMMERCIAL PRINTING

911 W. 19th PLACE CANal 1041

R

LINKSMŲ ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

LINKIME

Mr. & Mrs. Piktužiai, Blue Bird Inn
5759 S. Ashland Avė Hemlock 2889

svos, dar turėjo savo nepriklau
somybes.

Bet šiemet jau iš jų bent apie 
dešimtis neša vergijos jungų. 
Atėję žiadrųs okupantai ir prie
varta arba klastingumu išplėšė 
jų nepriklausomybę. Pavergė 
jas ir engia jų žmones, įvedė 
savo tvarkų ir stalo savo reika
lavimus.

Tarp tokių pavergtųjų valsty
bių yra ir musų brangi šalis 
Lietuva. Jos žiaurus ir klastin
gas priešas, pasinaudodamas 
karo proga, jų pagrobė. Pagro- 
bė jų ne tik jėga, bet ir klas
tingumu. Dangstydamas įvai
riomis savo- “draugiškumo” 
kaukėmis, įvairiomis neva su
tartimis, išplėšė Lietuvai laisvę 
— panaikino jos nepriklauso
mybę. Lietuvos žmonės mo
mentaliai virto vergais ir betei
siais.

Pernai per Kalėdas jau val
kiojosi būriais nuskurę kacapai 
—Stalino kareiviais vadinami. 
Mindžiojo Lietuvos žemelę savo

BUDRIKO

Dykai Ash Traij

Tai Budriko Kalėdų

Jus niekur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų, karpetų, 
pečių, parlor setų, bedroom setų, 
lempų, elektrikinių ledaunių, skal 
byklų. Per didelę apyvartą, kai
nos yra sumažintos ir dar gausi

te DOVANĄ prie kiekvieno 
pirkinio

r

PETE YOUNG

sva-

Visiems Linkime Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Lai nauji metai atneša visiems lietuviams 
laimės ir sveikatos

83rd ir Kean Avenue Willow Springs, III
(Narys 271 Legion Posto ir Chicagos Lietuvių Dr-jos 

(Priešais Lietuvių Tautiškas Kapines )

Jos.F.Budrik
Incorporated

m

WHITE

Waterinan’s, Parkeris auksi
nes plunksnos po $1.95

Automatiški dubeltavi toste
riai, verti $16.00 po $8.95

Weslficld, Elgin, Bulovą po 
$9.95 ir aukščiau

radios, vertes $12.50, 
už $6.95

Kombinacijos pečiai nupi
ginti po $49.50. $69.50 

ir $99.50

Nepaprastas Kalėdinis radio pro
gramas, nedėlios vakare iš sto
ties WCFL, nuo 5:30 iki 6:30 va
kare. Dalyvaus geriausios jėgos 

meno, dramos ir muzikos.

BREWERY ERANK SPEECHER Lietuvis Atstovas
YARds 7460

u 12 t
10

TAIP paskendus mintyse, sva- S? 
jonėmis beskrandant kitoj1 

pasaulio dalyj, staiga pajutau || 
prieš savo Štovint mano gera

trr

POLONIA BOTTLING WORKS
1912-14 W. Hubbard St. Tel. SEEley 5933

.... ltJ .m ........ ’j. į............

EAGLE
3795 S. Racine Avė

1

■" —............ •- ■ •

Rankiniai laikrodėliai po
$2.19

Rasite 
radias.

čionai ir visas kitas 
Pasirinkimas didelis.

Radio, Rakandų, Refrigera-
..torių Krautuvė su mėlynu..

frontu
Pasirinkimas laikrodėlių 

didžiausias

3409-21 S. Halsted St
Tel. VARUS 3088
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 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 

Visiems Musų Draugams ir Rėmėjams

WHITE STAR TAVERNM. POI’ERAI ir J. DRAUGELIS
1701 N. Crawford Avė. Tel. ALBany 9236

Si
Sši

LINKSMŲ įKALEDŲ . ŠVENČIŲ LINKIU VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

M

Sši SS

SS

Sši
Kšė

LEO NORKUS, Jr.
Distributor of High Grade Becr

SS
SS

SS

Sė
2259 W. Cermak Rd. Chicago, III. įg

Tel. MONroc 0808 |£

DAUG DŽIAUGSMO PER SIAS ŠVENTES
Jums Linki Groserninkai Kurie Parduoda

GARSŲ ORIGINALŲ

CHILI CON CARNE
“GARDŽIAUSIAS KURI RAGAVAU”

COLUMBUS 4300

MERRY

3166-74 SOUTH ASHLAND AVENUE

Tei. VIRginia 0070

VISIEMS LIETUVIAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ! 

Linki

Columbia Packing 
Company

JOSEPH STRZESZEVVSKI ir FRANK NIZIOL 
Savininkai

augalotas, plačių tvirtų pečių. 
Apsivilkęs odiniu švaku ir ran
koje laike lakūno šalmą.

—Ką čia taip nosį pakabinęs 
sėdi, lyg pasaulio netekęs? At
ėjau pasigirti, kad jau pabai
giau...— ir tai pasakęs smagiai 
nusišypsojo.

—Pabaigei ką? — paklausiau 
labai nustebintas taip staigiu jo 
atsilankymu.

—Nagi savo eksperimentą — 
savo raketinį lėktuvą. Jau vis
kas sutvarkyta. Avykau su pa
siūlymu, gal mylėtum su ma
nim paskraidyti, žinai, darysiu 
bandymus,

—Pasiūlymas priim tas,—j am 
atsakiau.

Greitai apsitaisiau ir po ku
rio laiko mes radomės prie kei
sto lipo lėktuvo.

* . ❖ *

PAKILOME. Žemė išnyko lyg 
ruknose. Atseit, pražuvo de

besyse. Prieš mus buvo gryna 
erdve ir milijonais žvaigždžių 
nusėtas dangus. žvaigždutės 
spinksojo, kaip maži aukso o- 
buoliukai, lyg tie gražus kalė
dinės eglaitės žibučiai. Bražus, 
žavingas reginys.

Musų raketlaivis skrido vis 
aukštyn, vis tolyn, tolyn...

Neskrido, tik kaip kulka 
zvimbė nepaprastu greitumu. 
Pažvelgiau į savo draugą. Nusi
gandau... Jo gilios tamsios akys, 
įsmeigtos beribėn tolumon. Jo 
veidas atrodo lyg marmurinis, 
visiškai neradęs žemiškos gyvy
bės ženklų.

Perėmė mane baimingas šiur
pas...

Norėjau kalbėti, norėjau jį 
klausti, bet žodžiai sustojo ger
klėje. Visai netekau balso ... O 
musų raketlaivis vis zvimbė to
lyn ... tolyn ...

Parupo man, kur mes esame. 
Dar kartą pažvelgiau į savo 
draugą. Bet ir šį kartą jį ma
čiau lyg suakmenėjusį. Jo ran
kos tvirtai laikė įkibusios į vai
rą. Pažvelgiau į žvaigždes, ar 
dar mes esam toli nuo jų. Pa
siekti jų dar negali. Apačioje 
baltavo mėnulio apšviesti debe
sys. Mano draugo veidas persi
mainė. Jo išvaizdą buvau pir
miau kur nors matęs, bet ne
prisimenu. Mane apėmė baimė... 
Tuo metu musų mašina, paju
tau, ėmė leistis žemyn, žemyn...

Nusileidome kažkur ant kal
no. Atrodė kaip ir koks pilia
kalnis. Aukštas, lyg ir supiltas. 
Viršuje stovėjo pilis. Apačioje 
matėsi miesto namų viršūnės, 
paskendę tamsumoj.

—Kur mes esam? Kas čia per 
vieta ?!—sušukau, kai jau atsi
stojau ant žemes.

—Kas drįsta drumsti tylios 
nakties ramybę?—atsiliepė bai

sas į mano sušukimą.
Prie manęs priartėjo moteriš

kė. Jos liekną liemenį dengė il
gi, balti rūbai. Išstryžai krutinę 
turėjo trispalvę juotą. Jos pe
čius dengė ilgi palaidi plaukai. 
Ją gaubė juodas šydas, kuris 
driekėsi nuo jos ore toli ir ny-- 
ko nakties tamsumoj. Jos ran
kos buvo apkaltos grandinėmis.

—Kas tamsta esi?—šiaip taip! 
išdrįsau paklausti. i

—Aš... aš tik buvau... Aš 
buvau Laisva Lietuva... Esu lik 
jos dvasia. Mano laisvė sunik'' 
kaita.'Esu vergijos retežiais su
rakinta... Mano vaikai už mano1 
laisvę kraują licję, dabar išblaš
kyti arba išžudyti. Atsiradę iš-’ 
gamos mane pardavė į vergiją. 
—jos balsas skambėjo ne taip, 
kad jis butų einąs iš jos lupų, 
bet, rodos, ateinąs iš erdvės, ar 
lai ir vėl atplaukiąs iš plačių 
apylinkių panašus į šimtamečių 
ąžuolų ošimą arba juros bangų 
užimą.

—Šiai ten, žiūrėk! — ji vėl 
prabilo ir mostelėjo ranka į vie
ną pusę. —Štai kaip mano sū
nus ir dukterys dabar kenčia.

Prieš akis atsivėrė vaizdas: 
žmonės žiauriausiai kankinami. 
Gyvenę savo jaukiuose name
liuose, dabar išmesti gatvėn. Su
sitelkę palaikėse pastogėse—pa
šiūrėse, sustirę nuo šalčio ir al
kio vargą kenčia. Dar toliau, 
pavergti darbo žmonės komisa
rų nagaikomis plakami sunkiai 
dirba—pluša. Dirba ne sau, dir
ba svetimiems atėjūnams. Jiems 
uždrausta Kalėdų šventes, jiems 
panaikintos laisvo žmogaus tei
sės, jie moderniškame amžiuje 
tapo vergais.

Pažvelgiu dar toliau. Kalėji
mai perpildyti įvairia inteligen
tija. į kameras sugrusti vienas 
prie kito. Neturi vietos nei su
sėsti, nei žmoniškiau atsigulti.

Linksmų Kalėdų ir Lai- »
$ mingų Naujų Metų SS 

Visiems JVIusų kostume- ®
riams, draugams ir n 

$ pažystamiems velija sfe

| PAUL WILKAS I 
| 4201 S. Maplewood | 

Avenue |
® Tel. Lafayette 5272 jį

Kaip Duoti BAUGIA U

veiks

PKIfc

už mažiau negu
manėte mokėti!

negu tikėjotės

Ar norite išrišti visas dovanų ir Kalėdų
budžeto problemas vienu lengvu
mu?...Atsisėdę parašykite “Kiram Walker’s

DE LUXE“ greta vardų tų žmonių ku
riems nori įtikti. Nes štai degtinė kurios

a romą ištisa; atsiduoda kokybe ir švel
numu, bet jus žinosite, kad kainavo
daug mažiau negu manėte mokėti!

Taigi, imkite musų patarimą apie
tikrai puikią dovaną .. .

^aighf Bourb^

90 proof. H Inam Wa I ke r
& Sons Ine., PeorJa, III.

STlK' 1O? liukas

dauguma
BARU

ID)e Luxe
STRA1OHT BOURBON WHIS.KEY

Viens prie kilo susišlieję tuno 
iki ateina laikas jiems išsiskir
ti su savo gyvybe, su šiuo var
gingu pasauliu.

Taip kankinami tie žmonės, 
kurie stovėjo visuomenės prie
kyje, kurie stengėsi pagerinti 
vargšo žmogaus būvį. Už tai, 
kad jie nesutinka su dabartinių 
valdovų užmačiomis, su dabar
tiniais parsidavėlių patvarky
mais, jie gyvi pūva kalėjimuo
se.

Pažvelgiu kiton pusėn. Eilė 
sustatyta vagonų. Purvinų, se
nų prekinių vagonų. Kam jie? 
Tuoj paaiškėjo. Atsidarė d deli 
kalėjimo vartai. Pasipylė didelė 
minia suvargintų žmonių varo
mų, uniformuotų ir iki dantų 
ginkluotų sargybinių.

Muša juos'tie^ kacapai, kaprv 
ja nagaikdmis ir daužo šautuvų 
kulbėmis. Žmonių veidai išbalę 
išvargę. Rodos, neturi nė lašo 
kraujo. Jų gilios akys ne ašaro
ja, lik reiškia didelį skausmą ir 
pasiryžimą... Pasiryžimą iškęsti 
visus kankinimus ir pagaliau 
atsimokėti savo skriaudikams. 
Argi jie tiek ištesės? Jie jau da
bar atrodo kaip lavonai, atrodo 
lyg šešėliai, lyg šmėklos.

§ Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime
Visiems Lietuviams fe

• J. T. DARACIUNAS |
S TAILOR Sf CLEANING AND PRESSING
| 3342 S. Halsted St. YARds 4417 g
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Musų Rėmėjams ir Draugams, Boivlers ir 
Sportininkams nuo

į« Archer-Kedzie Recreation Center *
M RUDICK1 EROS. K
I* 4304 SO. KEDZIE AVENUE

TEL. VIRGINIA 9821 -LAFAYETTE 7265

o m oro ri

Įgj LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |S. 
jjį: VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

| S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Si 718 V7. 18th Street
Pitone MONROE 3377
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į Linksnių Žiemos Švenčių Kalėda Visiems Musų ® 
? Draugams ir Pažįstamiems! ®

į BRUNO’S 'TAVERN 1

! 732 West Slst Street S
| Telefonas Viclory 0840

BRUNO IR MARY G AIDIM AVIUI Al, Savininkai j®
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų M
Visiems Kostumeriams ir Draugams

VICTOR BAGDONAS |(BRIDGEPORTO MUVERIS) ®
3212 So. Halsted St. Tel. Victory 0066 ||

Eina nelaimingieji be dejavi
mų surakintomis rankomis. LP 
pa į vagonus ir griūva ant grin
dų smarkių smilgų pakistam

—Kaip žiauru, kaip LrSul— 
sušukau. - Kas jie toki? Už ką 
juos taip kankinu? Ką j.e pa
darė, kuo nusikalto?—pradėjau 
klausti savo jausmų nesuvaldy- 
damas. Ir nelaukdamas atsaky
mo, norėjau pulti i uos, ki rie 
taip negailestingai tuos įmones 
kapoja. Bet mano kojos buvo

w Visiems Kostumeriams ir Draugams

t JONAS ir ONA PAUKŠČIAI
K MEAT MARKET and GROCERY
I 4069 S. Sacramento Avė. Tel Lafayette 5563

Linksmų Kaldų ėir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Rėmėjam

WESTERN AUTO SERVICE
JOSEPH BLOUZDIS, Prop. . ,

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

tarytum į žemę įaugę. Tarytum 
į šviną įlietos...

—-Nusiramink, sunau. Dar ne 
laikas rodyti savo jėgas..,, -vėl 
išgirdau tą patį balsą, tartum 
iš dausų arba .ir. vėl nuo plačių 
taukų plaukiantį.—Tai m a no 
sūnus pasmerkti išsėmimui. 
Jie pasiryžę kovoti už savo tei
ses, už savo tėvynės laisvę., už 
savo žmonių gerovę. Tai jie li
kimo pasmerkti virto* aukomis 
dėl to, kad laimeli, kad savo 
tikslą atsiekti. Jiems niekas pa
dėti negali. Jie kenčia už savo 
levyųę, už savo teises. Jiems ir 
tėvynė padėti negali, nes ji pa
ti yra nevalioj...

Iš skausmo susvyravau. Aky
se pasidarė tamsu. Gal ir sude
javau—gerai nepamenu. Sdgrje- 
bė mane kažin kas ir pajutau, 
kad pakilau į orą. Kada vėl pa
jutau stovįs ant savo kojų, pa
mačiau didelę ir gilią duobę ties 
mano kojo. Baisiai ta duobė į 
mane žiurėjo, tartum baisios 
prarajos žiotys norėtų ką tai 
praryti,

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku 
ries garsinasi “NAUJIENOSE’

| LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS | 
•B LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMIN- S 
f GŲ NAUJŲ METŲ

SS

ISOUTHERN LIMITED
CHARTERED BUSSES

Mes pristatome bliaus specialėms kelionėms 
prieinamomis kainomis, 

šaukite
P-4 H. ARNOLD

FRAnklin 0280
SS 
s§

1619 South State Street 
chicago
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i ---------- - ------------ | Kalėdų Pasaulyj
DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIU

su šventoms Kalėdoms ir naujais metais sveikina savo 
visus narius ir linki geros sveikatos ir gero pasisekimo.

A. L. MATULIS, prezidentas; SIMONAS ŠILEIKIS, 
Vice-prezidentas; K. P. DEVEIKIS, Protokolo sekreto
rius; BEN. TUMAVIČE, Finansų sekretorius; KAZIMIE
RAS ANDRIJAUSKAS, Iždininkas; P. KAVALAUSKAS, 

I J. JOCIUS, P. GRIKŠELIS, Iždo globėjai; JUOZAS PRAL- 
U GAUSKAS, Maršalka.

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

Dr. A. J. GUSSEN
DENTISTAS

Vai.: 9 rvlo iki 9 vai. popiet. Trcč. ir šventd. susitarus.
4847 W. 14th St. Cicero, III. Ši

Telefonas CICEBO 6932
SS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Musų Draugams ir Kostumeriams Linki

WARREN & ROCK FANCY GROCERY
AND MEAT MARKET

1534 36 So. 49th Avė. Tel. Cicero 6942

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

CICERO AVENUE CAFE
JOHN KAVALAUSKAS, Prop.

«

Kaip Bus Švenčiamos Kalėdos 'šių dešrų. Ji būdavo apvynio- 
T. . iv, ’jama ar užmaunama ant labai

,ilgo mieto ir minios nešiojama 
ipo miesto gatves. Prie turtin
gesnių namų eisena, susidedan
ti daugiausia iš vaiKiį, jauni
mo, užgieda tam tikras giesmes 
ir laukia aukų. Vėliau, pakan
kamai prisivaikščiojus ir pri
rinkus aukų, dešra su visais 
priedais atitinkamai supiaus- 

|toma ir išdalijama susirinku
siems vargšams bei neturtiųges- 
niesiems miesto gyventojams.

Kai kuriuose Šveicarijos kan
tonuose, ypač šiaurinių kalnų 
dalyje, Kalėdų vidurnaktį kuria
mi dideli laužai ir šaudoma. Tai 
grynai senųjų pramoga, nes 
jaunimas čia nesirenka; jis net

Kalėdos visuose kraštuose su , 
įvairiomis iškilmėmis švenčia-' 
mos. Kiekvieno krašto žmo-. 
nes turi savus kalėdinius pa
pročius, kuriems susidaryti, be 
atneštinio krikščionių tikėjimo., 
turėjo įtakos senosios religi
jos. gamtos gyvenimo sąlygos, 
kaimynai bei kitokios įvairios 
aplinkybės, šiaurės kraštuose 
Kalėdos šalta žiemų, todėl čia' "J 
daugiausiai įvairios Kalėdų iš
kilmės siejamos su trobos vi
daus gyvenimu, o pietų kraš
tuose vyrauja ryškus išsilieji
mas į gatves, aikštes, miškus.

Skandinavijos kraštuose bu
dingas jaunimo Kalėdų užsiė
mimas — paukštelių lesinimas.
Kiekvieno kiemo jaunuoliai ku------------------------------------ ----
limo metu palieka nuošaliai ko-1 §
lėtų nekultų javų pėdų Kalė
doms. Pirmosios Kalėdų dienos 
viduryje kiekvienas jaunuolis 
prie savo kiemo vartų iškelia 
ant ilgiausios karties viršūnės

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME 
Visiems Savo Draugams 

ir Kostumeriams!

IJohn Anglickis
DISTRIBUTOR

| Phone CICERO 1953-R

1531 South 48th Court

® Cicero, III. »
• JIE*** JT I**' » t a'y JI*/’ JI 4. DP^ JI *"

® Geriausious rųšies gėrimai—Pietus ir Sandvičiai W
I 1400 So. Cicero Avė. Tel. Cicero 6879 W

ma, pėdas apsčiai apipuolamas 
išalkusių ir žiemos šalčių iš
kankintų sparnuočių. Kiekvie
nas vaikinas jaučia didžiausių 
laimę, kuomet ant jo pėdo nu
tupia ir grūdus lukštena dides
nis paukščių skaičius. Paukš
telių puotų stebi ir senimas. 
Tai jiems primena jų jaunas
dienas .. . Paukšteliams bele-,^ 
šaut ir bepuotaujant, jaunieji » 
dainuoja tam tikras kalėdines $ 
daineles ar gieda giesmes, ku- £ 
rių turinys toks:—“nuskriskite,!^ 
nuplavenkite, paukšteliai, pas 
mažytį dangaus Kūdikėlį ant 
šieno ... apsupę jį pačiulbėkiteS 
jam tuomet, kuomet migs ir 
akutes šventam poilsiui už-!® 
merks...,Kol jis miegos, išpcš-'S

LINKSMŲ KALĖDŲ IR g
LAIMINGŲ * »

NAUJŲ metų g
Draugams ir Kostumeriams g

FINE BEERS
Imported Wines and Liųuors 

Hali for rent for ąal occasions
MUSIC and DANCING

H LINKSMŲ KALĖDŲ-IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

t ANDRIJAUSKAS TAVERN
Beer on Draft. Fox De Luxe Alus 

Wines and Liųuors—Cigars.

1412 So. 49th Avenue Cicero, III

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

Mr. & Mrs. LOUIS J. ŽUKE, Jr
1807 South 48th Court

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

Mr. & Mrs. A. MILIAUCKAS

atneškite mums kartu su j. jo 
ramybės palaiminimu . . . Mei 
vėl prašysime jus'ų skristi pas 
ji pažadinti iš saldaus miegu- v • CIO . . .

Paukštelių lesinimas Kalėdo
se gryna vaikų privilegija, apie 
kurių jie svajoja jau kelios sa
vaitės preš šventes. Antros Ka
lėdų dienos rytų vaikučiai sa
vo batukuose atsikėlę iš miego 
randa dovanėlių, kurias taria
mai atnešę dėkingi paukšteliai. 
Norvegijoje įprasta paukštelius 
lesinti Kūčių dienų, tat vaikai 
dovanų gauna jau pirmos Ka
lėdų dienos rytų. Tuo būdu 
šiuose kraštuose ypatingai gra
žiai skiepijama vaikų meilė 
žmonių bičiuliams paukščiams.

Kitose Norvegijos vietose į- 
prasta per Kalėdas ekskursuoti 
po kalnus. Per didžiąsias meti
nes šventes čia nesilanko jo
kie svečiai, o kiekviena šeima 
jas praleidžia savame ratelyje. 
Paprastai, pasiimama 3-5 die
nomis maisto ir iškeliaujama į 
kalnus. Visi turi slydęs, todėl 
šventes
ore ir šaltyje besportuodami, 
vaišindamiesi. ..

Olanduose budingas Kalėdų 
paprotys — dovanų duoti. Ta
čiau dovanojimas nėra papra
stas. Paprastai dovana įsuka
ma į mažesnį ar didesnį šieno 
glėbį ir įteikiama. Gavėjas turi 
ilgai vargti, rankioti po stie
belį iki suranda dovanų. Kar
tais tas ieškojimas sunkus, nęs 
dovanojama kartais koks men
kniekis, o šieno daug. Be to, 
įprasta kad vyras Kalėdų die
nų įteikia patinkančiai mergai
tei šiene auksinį jungtuvių žie
dų. Jei mergina žiedo šiene ieš
ko tuojau, — ji sutinka jungtu
ves daryti greitai, o priešingu 
atveju — neišrišto šieno glėbį 
gražina besiperšančiojo tė
vams.

Kai kuriuose Vokietijos did
miesčiuose / ankstyvesniaisiais 
laikais būdavo daromos Kalė
dų dešros pagerbimo iškilmės. 
Jau prieš pačias šventes miesto §
mėsininkai bendromis atiko- Tel. Cicero 7071 
mis

gryname

I 1837 So. 49th Ct. Cicero, III. g
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I Truck Drivers Inn į
GARDEN CITY BEER

Select Wines and Liquors 
Frank Zejewsky Tel. Cicero 593

g 1444 So. 51 st Avė
| CICERO, ILL.
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

GRANT W0RKS COAL YARD
A. BERNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49 Ct
Tel. CICERO 311

Cicero

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

Mr. & Mrs. FRANK D. KAY
1539 So. 50th Avenue Cicero, III

Tel. CICERO 1116

SSft.

M 
•S 
M 
•5S 
SS

LUNCH ANp BEER 
“Service with a Smile”

' 2320 So. Cicero Avė. |
• P. Paliulis, Prop. Cicero, III. S

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 
Draugams ir Kostumeriams

F. M. DANOUSKFS 
TAVERN

nepageidaujamas. Po vidurnak- 
čio tose kalnų srityse matomas 
nepaprastai žavingas vaizdas: 
sniegu padengti kalnai skęsta 
neramios ugnies atošvaistėse, 
kuri čia auga, čia mažėja, blaš- g 
ko po kalnus šešėlius... Po vi- g 
diirnakčio pranešdami Kristaus S 
gimimą kalniečiai pradeda pusti 
ragus, šaudyti. Kalnais ir dau- ~ 
bomis sklinda ragų aidas, ku- e 
riam netrukus pradeda pritar- « 
ti bažnyčių varpų garsai. Ku- £ 
renę laužus bei putę ragus vy- £ 
rak kalėdinių pamaldų metu su- | 
sirenka į atskirą vietų,, kur jie 
pagerbiami ir išreiškiama jiems ę 
padėka už Kristaus gimimo kai- 
nams pranešimų...

Kitokio 'pobodžio kalėdiniai i 
papročiai pietų pusrutulio kra- i 
štuose, apskritai lotyniškose sri- I 
tyse. j

Pietų Amerikos krikščionims l 
indėnams Kalėdos esti puiki J 
proga pasižymėti medžioklėje. J 
Kelios dienos prieš šventes vi- J 
si indėnų vyrai dingsta iš na- i 
rųų ir išeina medžioti. Kiekvie- j 
no vyro garbės pareiga nušauti i 
.stambesnį žvėrį. Tu-o metu na- i 
muose likusios moterys rengia ' 
kalėdinius valgius, spaudžia 
svaiginantį gėrimą čičą ir šo- 
moką. Kalėdų rytų vyrai iš me
džioklės grįžta ne namo, o ren
kasi prie šventoriaus. Čia ren
kasi ir moterys, kurios gali pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti saviš
kio laimikiu. Po pamaldų baž
nyčioje dvasininkai laimina vy- 

» rų grobį ir susirinkusią visuo- 
Ž menę. Dabar grįžtama namo ir 

pradedamos kalėdinės vaišės, 
į Viso sodžiaus vyrai ir moterys 
į susirenka į sodžiaus galą ir iš 
? eilės užsukdami į kiekvieną tro- 
į bą vaišinasi. Iki pereina visą 
| sodžių, ateina vakaras, o visi 
j paprastai, gerokai nusigėrę, 
j' Tuomet pradedami šokiai, dai- 
§ nos ir tt., nors visa tai neturi 
s menkiausio ryšio su Kalėdų 
I švenčių dvasia ir nuotaikomis, 
s Tai grynaij senojo indėnų tikė- 
| jimo palikimas. Krašto admini- 

stracijos organai tokių švenčių 
į metu labai skundžiasi, nes nė

ra to karto, kad viskas nesi
baigtų peštynėmis.

Visai skirtingai nuo savo pie
tų brolių Kalėdas švenčia šiau
rės Amerikos indėnų krikščio
nių likučiai. Dabar jie gyvena 
rezervatuose, kur nestelbiami 
nei jų papročiai/ nei atimama 
proga saviškai džiaugtis. Jokias 
šventes švęsdami indėnai neap
sieina be laužo' kūrimo ir žirgt,į 
lenktynių. Jaunieji nužymėtoje 
vietoje sukuria laužų. Prie jo 
netrukus pradeda rinktis seni 
ir jauni abiejų lyčių indėnai. 
Kiekvienos šeimos ar kilties gal
va atsineša “Dievo pyragų”, ku
rie savo išvaizda nieko nesiski
ria nuo mūsiškių, ir dalinasi su 
visais susirinkusiaisiais. Nors 
butų ir nešiltas oras, tačiau in
dėnai nuo savo tradicijų nėra 
linkę atsisakyti. Laužui įsiliep
snojus pradedamos visuotinės 
vaišės ir dovanomis pasikeiti
mas. Pažymėtinas indėnų prak
tiškumas : kaimynui duoti to
kios pat 'vertės dovaną, kokių 
jis iš jo yra gavęs. Kiekvienas 
žiuri, kad nebūtų nuskriaustas 
ir negautų menkesnės dovanos. 
Tarpininko vaidmenį įprasta at
likti vietos dvasininkui, kuris 
būna persirengęs atitinkamais 
drabužiais ir vadinamas šv. 
Juozapu. Jei kur dėl dovanos 
kyla ginčas ar nesusipratimas, 
dvasininkas sprendžia, tačiau 
ginčo objektą gali ir sau pasi
imti. Apsikeitę dovanomis, tę
sia šventes iškilmes. Būdin
giausia švenčių iškilmių dalis 
— rįrgų lenktynės ir ugnies j 
namus, - parsigabenimas. Nors 
tiek amžių prabėgo, tačiau in
dėnas ir žirgas liko ištikimiau
si bičiuliai. Visos indėnų šven
tės dar ir dabar neapsieina be 
žirgų lenktynių. z šuoliai per 
liepsnojantį laužų ypač pavojin
gi. Laužas sukuriamas papras
tai miško aikštėje ar bent pa
miškėje, kur patogios sąlygos 
joti. Laužui beliepsnojant, vy
resniųjų skatinami, pradeda žir-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Musų Draugams ir Kostumeriams Linkį

JOE’S TAVERN
MONARCH BEER

JOE SHAULIS ir JOE MIKULIS
4845 W. 14th St., Cicero, III.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Musų Draugams ir Kostumeriams Linki

MR. & MRS. KAVALIAUSKAS 
FANCY GROCERY and MEAT MARKET 

1446 So. 50th Ct., Cicero, III.

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

STANLEY DANTA
Mes pristatome.

1543 S. 50th Avė. Phone Cicero 3500
CICERO, ILLINOIS

Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Mr. & Mrs. BRUNO R. DRAKE
LOANS—REAL ESTATE—INSURANCE 
Cicero State Bank Building, Cicero, III.

. Vice President Cicero State Bank, Cicero, III.

Skyriaus raštinė Tel. Cicero 6405

4934 W. 15th Street Cicero, III
Telefonai: CICero 40—LAWndale 7173

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKI

CICERO STATE BANK
BRUNO R. DRAKE, Vice-prezidentas 

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $5,000

CICERO AVĖ. IR 25-ta GATVĖ
CICERO, ILLINOIS

S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS LINKI

ailors
ana 1 avern

CLEANERS, DYERS AND FURRIERS

AL. T. BRAZIS, Prop.Chice Liquors, Wines and Beer 
FRIENDLY PLACE

1346 So. 50th Avė.
Cicero, III.

pagamindavo kuodidžiau-
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4847 W. 14th St. Tel. Cicero 6932

LINKSMŲ KALĖDŲ IH LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS KLUBAS 
per savo valdybą sveikina kliuho narius ir visus Lietu
vius su Šventoms Kalėdoms ir Naujais metais. Linki vi
siems geros laimės ir užprašo aut savo Kalėdų paren
gimo, Uuosybės svetainėj.

FRANK JASUTIS, Prezidentas 
CHESTER ARASIM, Vice-prezidentds 
K. P. DEVEIKIS, Reeording secretary 
RĘN, TUMĄVICH, Financial sęęretary 
ANTHONY PETKUS, Treasurer 
JOHN CHERNEVJCĘ, Trustee 
CHARLES GASUNAS, Tnistce 
PETER YORK, Trustee 
JOSEPH KLIMAS, Maršalka 
LOUIS W. KIZAS, Advokatas 
M. VAITEKŪNAS, Taikos teisėjas

GRANT W0RKS PHARMACY
J. KESSER, R. Ph.

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

PAUL PUTRIM
FANCY GROCERY AND MEAT MARKET

1436 49th Court Tel. Cicero 6845
CICERO, ILLINOIS

TV

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams!

K. WASILAUSKAS
First C|ass Grocefies, Meats, Fruits ąnd Vegetable

1334 So. 49th Ct Cicero, III

LINKSMŲ KALĖDŲ JR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu ViMems Sąvo Draugams ir Kostumeriams

G, JASKUNASTAVERN
Tel, Cicero 6940

gų lenktynes, Be įvairių lenkty
niavimo prąšmatnybių indėnų 
jaunuoliai šventės iškilmes, bai
gia garsiuoju šuolių per lau
žą. Apjoję tam tikrą kelio ga
lą jauni indėnai visu smarkumu 
pavarę žirgus šuoliuodami šoka 
per plačiai degantį laužą... Kiek
vieno jaunuolio garbės pareiga 
šokant pęr laužą sugriebti nuo
dėgulį. Pačiupęs nuo ugpiakuro 
nuodėgulį indėnas vi.su smarku
mu joją namo į savo triobą, kur 
užkuria nuo žiemos sutikimo 
šventės degusią, tačiau Kalėdų 
švenčių proga užgesintą židinį 
ar krosnį. Iš pašventinto Kalė
dų laužo ugnies į namus par
gabenimas simbolizuoja krikš
čioniškos šilumos ir meilės į 
namus pargabenimą.

Karštuose lotynų Amerikos 
kraštuose, kur dabar kaip tik 
vyrauja pats didžiausias karš
tis ir sausi orai, Kalėdų šven
čių iškilmės nuo kitų kraštų 
labai skiriasi. Pas juos visos 
iškilmės ištvinsta į gatves, lau
kus. Iš bažnyčios į gatves ir 
laukus išsitiesia ilgiausios eise
nos, kurių priešakyje eina bal
tai aprengti vaikai, toliau visi 
kiti. Paskiausiai eina dvasinin
kas. Eisenas dalyviai gieda ka
lėdines giesmes, išimtinai apie 
gimusį Kūdikėlį, kuris labiau
sia prašomas laiminti derlių ir 
laukus. Kiekvienas eisenos da
lyvis turi kišenėje mažesnę ar 
didesnę kurių nors javų sauje- 
lę, kurią išpila į tam tikrą pa
rengtą saiką. Kai jau visi pro 
tą saiką praeina ir atiduodii 
duoklę, dvasininkaš, išėjus į 
laukus, padeda bažnytinius ne
šamus ženklus ir atitinkamai 
paruoštoje dirvoje javus pasė
ja. Tai, vad., “Dievo derlius”, 
Visokių šeimos nelaimių, įvai
rių skaudžių ar šiaip kokių at
sitikimų proga, tos srities gy
ventojai turi teisę eiti į 
vų laukelį ir parsinešti 
želmenų, ar užaugusių 
brendusių grudų, destis,
metų laiku iškiltų Veikalas. ši
tas javų laukelis laikomas šven
tu. Tiki žmonės pro jį praeida
mi nusiimą kepures, kalba mal
deles, o čia augančius javus lai
ka geraisiais, saugojančiais nuo 
blogo, laimės talismanais.

Meksikoje Kalėdų švenčių 
eisena turi savotiškų senovinių 
priemaišų. Jos atšvenčiamos ne
paprastai gražiai ir triukšmin
gai, Iškilmių metu ypatingai 
rija, Pasibaigus eisenoms ir vi
soms pamaldoms viešose vieto
se puošiami religinio turinio 
visų tikinčiųjų pagerbiama Ma- 
vaidinimai.

Kalėdinės Tauto 
sakos Bruožai
(Tęsinys iš 1-mo pusi.) 

visi numirėliai prisikelia irtai
ateina aplankyti savo namų. 
Jau kūčių vakarienės metu ne
seniai mirusiam šeimos nariui, 
toje vietoje, kur jis sėdėdavo, 
pastatydayo stiklinę alaus. Vė
lyvesnės kilmės bus manymas, 
kad Kristus angelais naktį atei
na kūčių valgių paragauti. Pro
testantiškuose germanų kraš
tuose labai išplitęs yra papro
tys kepti tam tikros formos 
Kalėdų pyragą, kuris kartais 
esti net 150 cm. ilgio ir sveria 
iki 18 kg. Jis esti arba siauras 
ir pailgas, arba išrangytas įvai
riomis figūromis, žmonių ir gy
vulių pavidalais. Šio pyrago tu
ri ragauti kiekvienas šeimos 
narys ir kiekvienas Kalėdų sve
čias, nors tai butų ir elgeta. 
Taip pat jo duodavo ir gyvu
liams, pav., karvėms, kad ge
rai augtų ir sveikos butų. Pas 
mus Kalėdų pyrago vietoje ran
dame bažnytinį pakaitalą —

juk daugeliu tau

saulės artėjimo ir atsitolinimo 
pradžia. Mitologinių aiškinimų 
mėgėjas ir anas dzūkų Kalėdų 
dainas galėtų laikyti saulės grį
žimo apeigų atgarsiais, ypač 
Rąd ten minimi “geležiniai ra
tai”, kuriais neva Kalėdos at
važiuoja r-
tų tikima, kad saulė mėgsta ra
tais važinėti, paskum “šilkų 
botagai” galima palaikyti sau
lės spinduliais, toliau “pęrlo 
vainikais” ir “aukso kųpka” ir
gi nesunku butų paversti sau
lės simboliais, ar jos atributais. 
Tačiau čia labai lengva nuklys
ti į hepažabotos fantazijos sri
tį, tad nuo tokių pagundų ge
riau bus. susilaikyti.

Sėkmingai Darbuo 
jasi Muzikos 
Srityje

V. Chepukas grįžo namo
1 šventėms

' 1401 So, 48th Ct

m fv

tą ja- 
ar tai 
ir su
kak i u

tyrinėti, ar seniau ir lietuviai 
jo nežinojo.

Kalėdų šventes mėgstame 
gretinti su senoviškomis stab
meldiškomis saulės grįžimo 
apeigomis. Ir iš tikrųjų jokių 
kitu melu nėra tiek daug daro
ma įvairių apeigų, burtų ir spė
jimų, kaip Kalėdų — Naujų 
Melų ir Joninių švenčių metu. 
O tatai kaip tik sutampa su

Valerija Chepukaitė pagrįžo 
iš Ohio valstijos, kur praleido 
apie 6 mėnesius laiko gastrolė
se. Kaip daugeliui yra žinoma, 
p-lė Chepukaitė (dabar Mrs. 
Ferries) baigė aukštą mokyklą 
muzikoj ir yra gabi smuikinin
kė. Turi pasisekimą toje profe
sijoje.

Ji turi pakvietimą ir išva
žiuoja po švenčių į Tcrre 
Haute, Indiana, ilgam laikui. 
Good luck to you, Valerija!
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? LUKEN’S SERVICE & GREASING Station \
į AL LUKEN, Prop.

? 16th St. and 50th Ct. Phone Cicero 635 i
? CICERO, ILLINOIS į
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C. & M. P AUGA DISTRIRUTORS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkin\e Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams

FOX HEAD BEER—AVINES—LIŲUORS—BEVERAGES

5031 W. Roosevelt Rd., Cicero, III.

GREETII1GS

Linksmų Kalėdų
Visiems Lietuviams!CICERO

MIESTO
VALDYBA

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ jį
’•* “ Linkimi Visiem^ Savo Draugams ir Kostumeriams \ K

OUR LUCKIE SPOT I
SELECT BEERS—IMPORTED and

—LIQUORS
HOME MADE CHILI—FISH

1442 So. 49th Ct.
A- S, WASTAK, Prop.

DOMESTIC WINES

FRY FRIDAY
Tel. Cicero 2750

CICERO, ILL.
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LINKIMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkinio Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams!

CHARLES BAKERY 
CAKES MADE TO ORDER

4902 W. 14th St. Tel. Cicero 2857
CICERO, ILLINOIS

LINKSMŲ KAUDŲ JR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ | 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams S

AL TAVERN
AL TAMULINAS Ž

1447 So, 49th Avė, Tel. Cicero 4550 fl

HELEN RUDINSKAS
Tel. Cicero 17714837 W. 14th St

LINKSMŲ KALKDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ KALĖDŲ IH LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ §
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

CICERO GRILL į
AL MATTAS |

Fine Wiiies—Choice Liųuur—Good Bear Ž
4909 ’/a W, 14th St Tel. Cicero 3706 1

LINKSMŲ KALĖDŲ IH LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams, Pažįstamiems ir Visiems 

Gįeeros Naujienų Skaitytojams Linkį

FRANK LUKOŠEVIČIUS
CICEROS "NAUJIENŲ" AGENTAS

1335 So. 49th Avc., Cicero, III.

jums pinigai dirbs saugiai

LATEST DIVIDEND

metų patyrimų ir kiekviena sąskaita yra Federales Vai-Mes turime 48
džios agentūros apdrausta iki $5,000.
TeMYKITE! Sąskaitos atidarytos iki sausio 15 dienos uždirbs viso mė
nesio dividendą.
pirk $1,000 lengvais išmokėjimais. Keletas dolerių kas mėnesį jums atneš $Į,000 
i Šešis metus devynis mėnesius—jus sutaupote $877.50, o mes jums atiduodame 
$1,000 iškaitant 4% dividendą.

Rašykite arba ateikit dėj brošiūros. Mes užmokame pašto kaštus jei 
taupysite per paštą.

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

2729 West Cermak Road
Blokas 1 Rytus miQ California

Tel. LAWndale 6400
Chicago, Illinois

GEORGE STEDRONSKY
President

ANTON J, KRUPICKA
Clerk

JERRY J. VITERNA
Collector

LEO KASPERSKI
Supervjsor

FRANK J. CHRISTENSON
Assessor

JOSEPH DANEK
Trustee

GUSTAV 0. RANDA
Triistee

RUDOLFE KRE.ICI
Trustee

•r** w ”

EDWARD GRISKO
Triistee

ANTON F. MACIEJEWSKI
Congressman

ANTON J? KRUPICKA
Township Committeeman

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

vi.su
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Savo 
Kostumeriams ir Draugams Velija

WHITE STAR TAILOR & FURRIER
PRANAS ir IEVA NAVAKAUSKAI, San.

2653 W. 43rd St Tel. Laf. 4116
CMICAGO

rį Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems $

HUDDLE INN
YVE SERVE MONARGH BEER

3932 So. California Avė. A. Vilkas, Prop. |
Phone LAFayette 7966 *

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų 
Linkini Visiems Musų Kostumeriams

AL ZIECK TAVERN
2119 S. Halsted St. 2113 S. Halsted St

Tol. CANaI 1376 ------ - Chicago, III.

KALĖDOS - VARGAI, BĖDOS...
(Feljetonas)

Kalėdos, Kalėdos!., šaukia 
kam reikia ir nereikia.

“Kam Kalėdos, o man var
gai, bėdos’* — atsakydavo ka
daise Lietuvos ūkininkas, kuri 4 
turėdavo metinių samdinių ir 
ant Kalėdų reikėdavo jiems su
mokėti algas, duoti kuč'ą ir lik
ti savaitei kitai be samdinių.

• f

Bet., nėra to blogo, kad ne
išeitų ant gero, šiemet Lietuvos 
ūkininkas tos bėdos neturės.

Ir va, va. Pirmiausia, “Stali
no saulei šviečiant”, buvęs Lie
tuvos ūkininkas tapo išvaduo
tas iš bernų ir mergų nevalios. 
Buvęs jo bernas, ar merga da
bar tapo komisaru, arba gas- 
padoriaus ūky pradėjo pats gi-

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

bačkutę ritinėjomės nuo Krau
nu Kalnelio, o je), atsiuntė sa
vų sieksninę pančiaką, tiesiog 
nuo savo blauzdelės ir rašo: 
“Mylimasis!., šitą mano pančc-

duosiu į Morgan Mcmorial, ar 
i Salaveišių ar į kilus senėto 
rius ir viską gausiu pigiau.

Akurat, noi dzie! Kaip atė
jau, tai su poru doierių visko 
pripirkau ir stakincų kelias po
ras, ir gorsetą su ilgais šniū
rais (matai, Gilinto turi nema
žą pilvuką... che, che, che... 
ją kur, kad ją). Papirkau

daiktą ir kasinėtai, per Kalėdas, biskį ir suvoliotos, bet tai 
kis — išprosys, ar ne?

kad 
dar 
kad 
nie- 
Beb

Niekam krismusų nesiųsti:
Anei brangiai Agnieška tei, 
Anei mylimai Ciliutci, otl
Nu, tai gut bai, jei norit... 

Sakau jau: vyrai-senberniai! 
Nebūkit ablavukai. Niekam 
prezentų nesiųskit. Bukit prak
tiški! Pasimokyki! iš lietuviškų 
kacapų, kurie daug rėkia, ple-

Pa> gėrybes žada ir viską ima 
bet nieko gero neduoda.

Su pavožone,
Jūsų DUDUCIS.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

JS 
Sši •S LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲSentįklosas prikraus ją pilną 

visokių gėrybių’*. Kad ją kur, 
kad ją tą Ciliutę; nu, kas man 
iš tų gėrybių? Kad jis įveltu 
man į pančiaką pačią Cil.utę 
tai tuoj būt kitaip, che, che, 
che...

Kita frentka (pas ją buvau 
kadaise ant burdo), Agnieška, 
atsiuntė seną arklio patkavą. 
Užpykau ir norėjau išmesti, 
noj ar negi: sakau, juokus kre
čia. Ale žiuriau, ant korčiukės 
Agnieškute rašo: “Prikalk š.tą 
patkavą prie durių (gerai, kad 
ne prie kaktos), o pinigų tu
rėsi, kaip šieno. Pas tave sa
ko bus daugiau pinigų, 
gu proto (chi, chi, chi.. su. 
poveskais, kad ją kur, bud

ką iš adatos!
Daug, daug tinksų pripirkau: 

regėtumėt, prikimšo man di- 
džiausį maišą — let, let parne
šiau.

Bet parnešti neštuka; ale 
kaip pasiųsti, ot? Mislinau, mis- 
linau ir užmigau bemislydamas. 
Anksti rytą atsikėlęs, 
Trankaus, bėgu, kaip pašėlęs.

VISIEMS LIETUVIAMS 12 WARDE

METŲ

Antra, buvęs Lietuvos ūki
ninkas tapo išvaduotas ir nuo 
žemės vergijos. Ką gi čia? Ar 
jis mulas? Dabar Rasejos Sta
lino socializmas gyvuoja! Pro
letariato gadynė!.. Pirmiau, bū
davo, kaip toj dzūkų poezijoj: 
“Oi, žinau, žinau tų kraštų, 
Tų šalaly Lietuvoj...
Dzidzių vargų, sunkių naštų, 
Tysia jis dzlena dzienoj.
Kelk su sauli, darbuik dzicnų 
O turi cik vargų vienų...“

Dabar... Lietuvos ūkininkas 
nebeukininkas — nuomininkas. 
Gerai, tai gerai. Negerai — pa
sikark tu su ta žeme; atsi- 
krankšlavai, nusispiovei ir pa
šo!. Kol dar yr* paėsti, tai ran
tai; kaip nebus, tai kentai, — 
čigonai visados taip darydavo.

Trecia, Lietuvoj jau nebe iko 
nei pačių Kalėdų. Kaipo nuo 
niekšiško buržuazijos ir kuni
gų išmisloY— Stalino saulė iš
vadavo lietuvį ir nuo Kalėdų.

Ir dabar Lietuvoj tik gyvenk 
ir norėk: nei tau rūpės kūčios, 
nei alga bernui, nei paršas Ka
lėdom skeršti, , nei ąųt įgrotų 
važiuoti... ai, ai, 4ii.. tik gyvenk 
,.r norėk.

Prieteliukai ir prieklkM es! 
O kaip pas mus, va, Ameriko
je? Ar viskas taip gerai, kaip 
po Stalino stogu? Ne, ne ir 
šimtą sykių'ne.

Amerikoje Kalėdos, ar duo
sit vierų, tai jau tikrai vargas- 
bėdos. Netikit? Tik paklausy
kit, ką senas ir buvo nas j ūmi 
pasakys! Ale, ale... 
du sakysiu.

Amerikoj Kalėdos 
gai-bedos, tai tie 
prezentai, kad juos
sudzubotų. Gauti prezentai •— 
dar pusė bėdos, bet jau pirkt, 
ir siųsti kam nors — tai t kra 
nesąmonė.

Žiūrėk, gauni, gauni nuo ko
kio prieteliuko ar prietelkaites 
dešimštory papirktą kokį nie
kutį. Reiškia, dovanų siuntėjas 
nori, kad ir tu jam ką nors pa-

Reikia prezentus pas’ųsf. 
Tad prikrovęs pilną dėžę 
Haineru į (lanktį rėžiau.

t

¥

ne- 
pri-

Tuoj į antrą vinį kalu.
Bet su dėže bloga byla; 
Dangčio antras galas kyla.
Šitas, rodos, jau tvarkoje, 
Ale antras išsižioja.
Matau — faktas plikas ■—

BRYAN HARTNETT
ale kur čia juos visus ir išvo
kuosi? Kitais metais, sakau, aš 
Krismusų niekam nesiųsdavau. 
Ale gavęs nuo Gilintos ir Ag- 
nieškutės, mišiniu vienas sau: 
pasirodysiu ir aš, kaip vyras; 
pasiųsiu prezentų. Spendysiu, 
tai spendysiu kaplą dalars, bei 
busiu wras.

Nu, ir dui po storus prezen
tų pirkti. Bet, kad jis kur skra
džiai žainį niiėitų, kur tik už
eisi, kur tik paklausi — vis, lai 
doleris, tai du, trys -r— ar iš 
peklos, sakau 
neišpasakytas!

Ėmiau keikti, pykti, verkti,
ALDERMAN OF THE 12th WARD

JOHN POCIUS TAVERN

dzie prau-

MUSŲ PASIŪLA KALĖDOMS

Leader Laundry

Akmuo lėkė ne po valiai. 
Tėškė kaktoj, nusirito, - 
Tiktai guzas baisus liko. 
Per/ visas šventas Kalėda

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

• T qLeidėjai lietuviškų radio programų pirmadieniais ir 
trečiadieniais, 8:45 r., per WGES, 1360 k.

Aha! Štai jums išradimas —
Seno vyro patyrimas: 
Ant nelemto lentos galo

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

ir visi var- 
krismusai, 
kur vai n .i

O prišokęs kitą galą 
Smarkiai hemeru sudrožiau...

ar 
brangumas

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
jĘJ Draugams ir Kostumeriams

f'.':.
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g Stanley and Chas Bidlow ir Ruikis g
732 West 18th Street B

•S Tel. SEEley 4101

JONAS RAMANAUSKAS
Tavernas ir Restaurantas

3659 S. Wentworth Avė
Tel. ATLantic 9883

•y/??

3313 So. Halsted Street
Tel. YARds 2115
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SVEIKINAM ŠVENTĖMIS!
Ačiū už Jūsų Gausią Paramą Praeityje

Chenille—Candlewick Paklotės į
PAGALVES po 19^ BLANKETAI i

PUIKIAI SUPROSYTOS, SU ŠEIMYNOS RYŠULIU į
YARds 4800

Cicero-Berwyn Enterprise 3200

Je... pasiųsk! Lengva pasa
li. O kas pasiųst, kaip pa

siųst, oi čia ir zapiataja.
Nežinau, kaip ten su krismu- 

sais sekasi ženočiams, bet man, 
kaipo jaunikaičiui ne pirmų 
metelių, dalykai su kosinusais 
taip gerai sekasi, kai Muzoli- 
niui karas su Grekais.

Taigi, tas to pone brangus, 
ar duosit vierų, čia, va, va aš 
r noriu pasiskųsti j ūmi, sen- 
berneliai; vienos cnatos broliai 
(Norėjau sakyti “drangai”, bet 
kad tą žodį baisiai supaškudijo 
lietuviški kacapai, kaip antai: 
draugas Andarakulis, Levonų 
Prūsas, Azbekas, Mizerija, 
Bimba-Drimba ir kiti, tai aš, 
kaip tikras lietuvis, daug.au to 
žodžio nebevartoju — pasidarė 
kaip ir trepnas, noi ar neg.? 
Atsiduoda bolševizmu, kaip toj 
daskersta mėsa).

Taigi, ar duosit vierų, tas to 
pone brangus užpernai, rekuo- 
įas, ant šventų Kalėdų ir aš g>- 
vau krismus prezentų.

Pirmiausia, buvusi; mano 
frentka Giliutė (o-o-o, mes su 
ja buvome geri frentai dar 
krajuje; sykiu ganėme, sykiu
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f^lebinits 
ZMejimas;

praeinantis sezonas randa 
Tamtsą ir Tamstos apdovanotais 

sveikata ir džiaugsmu ir lai jūsų f 
Širdyse sukuria simpatiją tiems, ku
rie nėra tiek laimingi.
Lai mes visi įvertiname visame pil- s 
nume tą Taiką ir Gerą Valią Šioje 
garbingoje musų šalyje . . . ir lai : 
nors biskutis pasitikėjimo ir užuo
jautos ... vilties ir tikėjimo .. .mei- 
lės ir ištikimybės . . . draugiškumo ir į 
teisingumo, kurie supina Kalėdinę 
Dvasią, randasi visų musų širdyse 
ir sielose... visame pasaulyje.
Lai per ateinančius metus išsipildo 
musų linkėjimai dėl sveikatos, lai
mės ir geros kloties.
MONARCH BREWING COMPANY
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Beiki a kartais nieko negalvoti J. LAPAITIS

Vokiečių liaudies priežodis 
tvirtina, kad tą darbą, kurį ga
li atlikti šiandien, jokiu budu 
jo neprivalai atidėkoti rytojui. 
Šis priežodis yra tiek stipriai 
įaugęs į visą vokiečių tanių, 
kad kiekvienas vokietis bet ku- 

. riuo momentu aiškiais gyveni
mo pavyzdžiais įrodys jo tei
singumą. Vokietis tuojau nuro
dys kokių pasekmių susilauksi
me, jeigu nesilaikysime šių dės
nių kasdieniniame gyvenime.

Tuo tarpu ispanas visai ki
taip galvoja. Ispanas sako, kad 
kiekvieną darbą, kurį gali ati
dėti rytojui, atidėk ir bereika
lingai šiandien savęs nekankink. 
Kai ispanui primeni tą išmintin
gą vokiečių patarlę, tai jis ran
ka numoja ir tau pripasakoja 
labai daug gyvenimiškų pavyz
džių, kurie aiškiai parodo, jog 
daugeliui tas darbas buvo visai 
nereikalingas, nes dažnai jie ry
tojaus vyrai neturėjo. Dažnai 
šiandien atliktu darbu sekančią 
dieną visai kas kitas pasinaudo
jo; daugeliu atvejų tą darbą, 
kuriam šiandien išleidai daug 
prakaito ir pastangų, ryto me
tą iš viso jis buvo nereikalin
gas.

Ispanas ir visą savo gyveni
mą tvarko pagal šio ibmintingo 
priežodžio dėsnius. Jeigu tiktai 
jis gali kurią dieną nedirbti, ga
li būti tikras, kad jis neprakai
tuos bere.kalingai. Ispanas pa
naudoja kiekvieną šventę, kiek
vienas sukaktuves, kiekvienų

taip pailsėti, tai jis sako: —N o 
quiero pensar e n n a d a. 
Reiškia, — noriu nieko, negal
voti.

Bet ar galima nieko negalvo-

ma, bet nieko negalvoti, kol 
žmogaus sveikata nešlubuoja, 
negalima?

Kai sakome, kad nieko netu 
rime, lai reiškia, kad musų pi 
niginė visai ištuštėjo ir pažįsta 
mo negalime pakviesti alaus 
stiklą išgerti; pažįstamos nega
lime nuvesti į teatrą arba šiaip

Bet 
nes 
p^

ne-

musų 
peno.
nieko

Rudolf Diesel

O
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ATEIS LAIKAI—“IŠTIRPS LEDAI” —LIETUVA VĖL BUS LAISVA!

Garsus vokiečių inžinierius, 
Diesel motoro išradėjas, Dr. Ru- 
dalf Diesel gimė Paryžiuje 1858 
metais. Jo tėvai buvo vokiečiai. 
Technikos mokslą jis gavo gim
tajam mieste. Jis buvo apie aš
tuoniolikos metų amžiaus, kuo
met jo viengentis, Dr. N. A. 
Otto, išrado benzino motorą.

Benzino motoras anais lai
kais buvo didelė naujiena. Ta
čiau benzino motoro vartojimas 
brangiai atsieidavo. Rudolf Die
sel ėmė galvoti, ar negalima pa
našiu principu padaryti motorų, 
kuriam nereikėtų elektros ug
nies ir kuris vietoje benzino ga
lėtų vartoti pigesnį kuru, sa
kysime, aliejų arba kerosiną. 
Tos minties vedamas, R. Die
sel bandymus darė per keletą 
metų. 1892 metais jaunam in
žinieriui pasisekė tokį motorą 
padaryti ir tais pačiais metais 
jis gavo patentų.

Koks Skirtumas?

negu automobilis. Vėlesniais 
metais Diesel motorai buvo iš
bandyti traukiniuose. Pasekmes 
buvo tikrai geros. 1937 metų 
/ašara vienas tokių “stream- 
ainerių”, aprūpintas dvejais 

Diesel motorais, atliko 550 my
lių rekordinę be sustojimo ke
lionę iš Cincinnati į Washing- 
ton, D. C. Kitas panašus septy
niolikos vagonų traukinys gruo
džio mėnesį tais pačiais metais 
išvažiavo iš Chicagos į Los An
geles. Pasirodė, kad 
nis gali traukti 110 
valanda.

Neaiški Dieselio

šis trauki* 
mylių per

Mirtis

Taip jis elgiasLj^ę tiktaiJįian- 
diep, bet jau nuo ilgų šimtme
čių. Ispanai švęsdavo vikfca Is
panijos valstybines šventes. 
Švęsdavo visus “ispanus prote
guojančių” šventųjų šventes. 
Švęsdavo tų šventųjų mirties 
arba gimimo sukaktuves, kurie 
proteguodavo ispaniškus m es
tus arba atskiras provincijas. 
Švęsdavo net ir atskirus “eu- 
daunus” atsitikimus, kurie 
“šventiesiems” atsitiko aštunta
me ar dvyliktame šimtmetyj.

Tų švenčių skaičius Ispanijoj 
pasidarė toks didelis, kad baž
nyčios vyriausybė turėjo pa
keisti kai kurias pagrindinias 
šventės sąvokas. Katalikų baž
nyčia Ispanijoj buvo priversta 
leisti žmonėms dirbti šventomis 
dienomis. Ir gavosi labai keis
tas reiškinys: Ispanijoj buvo 
švenčiami visi šventieji, tuo tar
pu tų švenčių metu galėdavai 
matyti žmones laukuose dirban
čius. Ispanijoj visur buvo pri
statyta bažnyčių, bet beveik 
kiekvieną sekmadienį, “pakėli
mo metu”, galėjai pamatyti 
žmones pašlaites maskuojan
čius.

Noras atidėti darbą ryttojaus 
dienai buvo toks didelis, kad 
Ispanijos katalikai buvo priver
sti leisti darbininkams reikalin
gus skubiai atlikti darbus d rb- 
ti ir didžiausių švenčių metu.

Jus paklausite, ką gi ispanas 
daro, kai jis darbą rytojui ati-l 
deda ?

Pavasarį, kai vyšnios žydi, 
tai išeina į laukus, pasirenka 
kalnuose tokią vietą, kur saule 
gražiai šildo ir iš kurios jura 
matosi, atsigula ir nieko negal
voja. Ispanas ištisas valandas 
praleidžia žiūrėdamas į juros 
tolumas ir besišildydamas sa ti

Kalėdų metu, kai oras 
tiek atvėsta ir saulė labai 
gai kabo padangėje, kai šalto
kas vėjas nuo Pirinėjų pučia, 
tai pasirenka gerą užuovėją ir 
seka baltus debesis. Ispanas ga
li ištisas valandas dangaus mė
lynes stebėti.

Kai užeina ispanui noras ši*

šiek 
neil-

Kai sakome, kad nieko nege
riame, tai norime pasakyti, kad 
negeriamo blogai pagamintų al
koholinių gėralų, kurie musų 
sveikatai kenkia arba jokio ma
lonumo mums neduoda, 
mes geriame kitus dalykus, 
be jų negalėtume gyvybės 
laikyti.

Kai sakome, kad nieko
skaitome, norime pasakyti, kad 
tiktai paviršutiniškai akį per
inėtam per laikraštį, pasižiūri
me į jo antgalves, perskaito
me vienų kitą žinutę ir numo
tam viską į šalį. Norime pasa
kyti, jog neskaitome 
vertesnės knygos, kuri 
dvasiai duotų šiek tiek

Bet kai sakome, kad
negalvojame, nejaugi mes iš ti
krųjų nieko negalvojame?

Kai sakome, kad nieko negal
vojame, tai norime pasakyti, 
kad mes nieko negalvojame a- 
pie žmoną, kuri nuo šeštadie
nio ligi pirmadienio vaikščioja 
susiraukus, nes neparnešeme 
pakankamai žaliukių. Neg’rdi- 
me jos skundų, kur ji tvirtiną , 
įtiektai negalinti visiems krau
tuvininkams išmokėti ir dar ko
kį mažmožį įsigyti.

Kai sakome, kad nieko ne
galvojame, tai norime pasakyti, 
jog norime iš galvos ir iš ausų 
išvyti tų nuolatinį riksmų, kurį 
kelia mažas vaikas, kartais to? 
dėl, kad pažinų kojon įsivarė, 
o kartais visai be jokios prie
žasties.

“Nieko negalvojame” papras
toj kasdieninėj kalboj reiškia, 
kad mes visai nesirūpiname a- 
pie sutikto šeimininko arba na
mo savininko veido išraišką, 
nors mes jam jau porą mėnesių 
nesumokėjome nuomos; reiš
kia, kad mums visai nerupi ką 
galvoja ir kokius planus turi 
tas žmogus, kiniam esame sko
lingi, laiku nesumokėjome ir 
vėl sumokėti negalėsime; mus 
nepersekioja nemalonus teismo 

i posėdžio vaizdai ir visos nuta
rimo pasekmės.

Sąvoka “nieko negalvojame” 
norime pasakyti, kad mes nie
ko negalvojame apie gyvenimo 
kasdienybę.

Bet žmogaus mintis, kol žmo 
gus, kaip minėjau, sveikas ir 
gyvas, ramiai nestovi. Ji ati
trūksta nuo gyvenimo realybės 
ir nubėga į svajonių ptfsaulį, ji 
užklysta į praeitį, kuri mums 
dažnai irgi lieka tiktai svajone.

Ispanas, kai jis sako, kad jis 
nieko negalvoja, tai jo mintys 
skrenda kartu su tais baltais 
debesimis, kuriuos jis atydžia: 
seka ii- su tomis bangomis, ku
rios viena kitą veja. Bet taip at
sitinka ne vien tiktai su ispa
nu, bet su kiekvienu, kuris kar
tas nuo karto drįsta apie “nie- 

| ką negalvoti”.
Kai sugebi nusikratyti gyve

nimiškos kasdienybes, tai min
tys prieš tavo akis pastato tą 
jaunatvės draugą, kuris nuėjo, 
k’aip tas baltas debesėlis, ir vi
siškai prapuolė iš tavo akira
čio. Klaisinėjai draugų, teira- 
vaisi pas pažįstamus, bet niekas 
tau negalėjo pasakyti koks li
kimas j| ištiko.

Galvoji apie tų savo gim’m> 
tį, kuris “tėvų patarimų nepa
klausė”, nes laisvę labiau my
lėjo už viską ir dabar tos lais
vės netekęs už grotų sėdi.

Galvoji apie tas mintis, ku> 
rios prieš dvidešimtį metų tave 
žavėjo, tave kankino ir kokia 
jų šiandieninė vertė. Galvoji a- 
pie tų pasiryžėlių saujelę, km i 
buvo pasiryžusi tas mintis rea-

kirptus jų sparnus.
Galvoji apie tuos giminiečius 

ir draugus, kurie pasiliko toli 
už jurų-iųarių, bet iš kurių jau 
ištisas dešiiptmeįjs, kai .negąų* 
ni'Jokios^žinios ir žinai, kad tos 
žnios jau niiekad daugiau nebe
gausi. Galvoji apie tuos jaunus 
ir stiprius vyrus, kurie per ank
sti nežinion nuėjo ir niekad jau 
daugiau nebegrįš.

Atviriau ir nuoširdžiau šne
kant dažnai pagalvoji ir apie li
kimą tos moters, kuri tave be 
galo žavėdavo, kurios žvilgsnis 
tau krūtinėj didžiausią audrą 
sukeldavo, bet kurios lupų nie
kad neturėjai progos paliesti.

Kai šitaip “nieko negalvoja
me”, tai nei patys nepasijaučia- 
me, kaip pradedame galvoti a- 
pie pačius gražiausius ir ver
tingiausius pasaulio dalykus.

Kai musų mintys atitrūksta 
nuo gyvenimo realybės nors 
mažam pusvalandžiui, tai vė
liau taip smagiai pasijaučiame, 
atrodo, jog mes patys save su
randame ir naujai atgimstame. 
Pamatome save tokį, kokį no
rėtume matyti, bet ne tokį, ko
kį gyvenimo realybė padarė.

Pastebime, jog gyvenimo ap
linka yra didžiausias musų 
priešas. Ji stengiasi mus pa
skandinti kasdieniškam gyveni
mo purvyne. Jeigu tiktai mes 
neapsižiurėsime, tai nei patys 
nepasijausime, kai busime ap
krauti darbais, kurių mes nie
kad nemanėme atlikti, kurie 
mums yra visai nereikalingi ir 
kurie visai neįėjo į musų pla
nus. Nepastebėsime, kad mes 
patys esame jau ne mes, bet 
kažkokia automatiškai besisu
kanti mašina, kurios spyruoklę 
kasdien užsuka kažkokios keis
tos burybės, labai dažnai visai 
priešingos musų pageidavi
mams.

Kai pagalvoji apie šitokius 
dalykus, pats save surandi, pa
sipurtai, tada ir kasdieninė gy
venimo realybė tau atrodo leng
vesnė. Ir kiekvieną kartą pri
eini išvadą, jog dažniau verta 
apie “nieką negalvoti”.

—Vinca^ Davainis

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

A. Vengerovb

AŠ BUSIU LAISVAS
Prieš jo niūrios kameros lan

gą augo medžiai. Kuomet jį 
vedė į kalėjimų, medžių šdkoSe 
vos tepastėbiami buvo švelnu
čiai lapų pumpurėliai.

Ir jis galvojo:
Dar šie lupai nebus pa g 1- 

lę, kuomet ąš vėl busiu laisvas, 
laisvas kaip aras giedroje pa
dangėje...

Jis buvo laimingas, nes ture-

Atėjo ru^lud; Medžių šikos? 
lyg susigėdo kabojo pirmi ėj 
pageltę lapai, lyg šypsodamiesi 
ie siekė saulę norėdami pa

apg ebimą, po kurio teks atsi-

ĮVAIRENYBES
>• --------- -----------------------------------

Kuris pilietis dova 
no jo savo krašto 

premjerui re
zidenciją?
dalykų padarė 'žinomas 
valstybininkas Johnas 
Rhodes, šiaurės ir Pie- 

į,s teigėjas Pietų

Toki 
i 

anglų 
Cecilis 
tų Rodezijų
Afrikoje. Prie Cape Tovvno jis 
buvo pasistatęs sau kuklių bet 
labai erdvių rezidencijų didelia
me parke, kurio vienoje pusė
je matomas Atlanto, o kitoje, 
už kalno — Indijos okeanas. 
Namuose yra gražių senovės 
olandų baldų. Be ko kita — bi
bliotekoje yra keli šimtai tomų 
klasikų: Rhodes buvo pasam
dęs kelioliką Vertėjų, kurie ver
tė jam visus kitų dar 
tus graikų ir romėnų 
tie vertimai, mašinėle 
ti, yra įrišti gražius
odos viršelius. Prieš mirdamas 
Rhodes dovanojo savo rūmus, 
vadinamus Groote Sęhuur, Pie
tų Afrikos Sąjungos ministrui 
pirmininkui, ąu sąlyga, kad vi
sa, kas palikta rūmuose, butų 
saugojama.

neišvers- 
klasikus;
perrašy- 

raudonos

1 ■ .........nminmiiiiiM^

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praioud 
pirkinių reikalais M į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Nąujienoo*.
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links-

Laikas bėgo... Vėl visa 
naujo atbudo naujam, 
mam gyvenimui.

Bet jis tebebuvo nei isvis
Medžių šakos pr.sidengė 

minkštu lėliais lapais, kurie sic 
pė saulę ir vakaro vešlumojc 
šnabždėjo apie laimę ir laisvę ..

Bet jis tebebuvo nelaisvis...
Ir augo lapai malonaus vėsu

mo apdvelkli, kaitrių s'.u’ė 
spindulių bučiuojami augo ir 
žąliayo. iki vėl pradėjo gelsti.

Lapai mirė ir vėjo nuraškyti 
nuklojo takelį bei grovius, ve 
jo nešami užskrido ir ant lan
go. Padykęs šiaurys, kuris lais 
vai lakiojo plačiais laukais, žai
dė jais ir raškė juos nuo me
džių šakų, prie kurių jie, lyg 
ir drebėdami dėl savo ateities, 
laikėsi ir nunešė juos toli į pla-

ir saules šviesa 
Sielon įsiskverbė 
galo skaudžiai ji

rt

ompre.sijos

cilinderyje 
oi'O ir ga- 
momentu.

Rugsėjo 29 dienos naktį 1913 
metais Dr. Rudolf Diesel plau
kė pasažieriniu laivu iš Ant- 
werpo į Londonu. Toje kelio
nėje Dieselis misteriškai nuo 
laivo dingo. Jo tragiško žuvi
mo priežastis nebuvo išaiškin
ta. Gal koks piktos valios žmo
gus jį nustūmė į vandenyną, 
o gal jis pats netyčia įkrito?

Dr. Rudolf Diesel žuvo ir 
kaipo asmuo tapo užmirštas. 
Tačiau jo išradimas yra viena 
didžiausių dovanų moderninei 
pramonei.

Margumynai 
Kas yra geltonoji 

spauda?

vis miogesnės lyg draugų ap
leistos.

Bet tamsioje kameroje plakė 
širdis, kuri ilgėjosi laisvės kaip 
aras, kuriam viskas išplėšta — 
erdvė, saulė, laisvė...

Medžiai liūdnai tiesė į dan
gų savo nuogas, juosvas šakas, 
kuriose šiaurys dainavo savo 
nykumo pilną rudens dainą.

Gyvenimas 
buvo dingę, 
liudėsis ir be
kankino; ji ilgėjosi meilės, gei
dė glamonėjimų, saulės bučkių, 
užjaučiančios šird.es, bet aplin
kui nebuvo nei vieno vargšo 
kankinio ramintojo.

Be gyvenimo, be gyvenimo 
reikia nutrokšti...

Ir šaltis apglėbė medžių nuo
gąsias šakas rasa, kuri mirgėjo 
saulėje kaip ištriškusios aša
ros dėl dingusios praeities.

Šaltis išmargino kameros 
langą nepaprasto grožio gėlė
mis, kurios kaliniui priminė 
kažką tolimo, niekuomet, 
kuomet nepasiekiamo...

Ir jis troško kalėjime...
Laikas bėgo...
Medžių šakose vėl pasirodė 

švelnučiai lapų pumpurėliai, iš 
karto maži, vėliau vis didesni.

Žibėjo saulė, kvepėjo gė.ės... 
Ir vėl gelto lapai...

Vargšas kaliny, tu vis dar 
nelaisvas ?!

Aplink tave visa augo, gyve
no ir mirė...

Tu troškai gyvas užkastas...
Dabar tu mirsi...
Tu mirei...
Tu neišėjai laisvėn, kankiny!.
Baisus gyvenimas!..

Vertė St. žiemys.
1940—VI—22 d.
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Skirtumas tarp Otto (gasoli- 
no) ir Diesel motoro yra kure 
kokybėje. N. A. Otto motoras 
kurui vartoja gasoliną, o Diesel 
motoras — kuriamąjį aliejų. 
<itas žymus skirtumas tarp tų 
dviejų motorų yra tas, kad ga- 
solino motorui reikalinga elek
tros kibirkštis dujoms uždegti 
o Diesel motorui elektros nerei 
kia.

Kaip vieno, taip kito mote
rų 'veikmė paeina nuo dujų eks- 
pliozijcs. Bet kas uždega dujas 
Diesel motore, jeigu jis nevar
toja elektros? Aukšta motore 
kompresija išvysto cilinderiub-* 
se karštį, kuriame dujos ekft.. 
plioduoja be kibirkšties. Dėlto 
Diesel motorai kai kada yra 
vadinami aukštos k 
motorais.

Gasolino motoro 
kartu kompresuojasi 
solino mišinys. Tuo
kada kompresija pasiekia auk
štą laipsnį, mechanišku prietai
su per žvakę (.spark plug) at
eina elektros kibirkštis dujas 
uždegti. Tačiau Diesel motoro 
cilinderyje kom presuojama vien 
tik oras. Kuomet kompresija 
pasiekia aukštą laipsni, vietoje 
ugnies, čia įšmirkščiamas ku
ras. šis kuras cilinderyje ran
da taip aukštą temperatūrą, kad 
jis užsidega ir eksplioduoja.

Žiūrėdami iš viršaus i Diesel 
motorą mes jį lengvai galime 
atskirti nuo gasolino motoro: 
vietoje žvakių (spark plugs) ir 
vietoje elektros pervadų, į Die
sel motoro kiekvieną cilinderį 
yra suvestos metalinės dūdelės 
kurui įšmirkšti. Kuro šmirkšti- 
mo sistema Diesel motore yra 
suharmonizuota visai panašiai 
kaip gasolino motoro ugnis.

Kur Diesel Naudojamas?
Dažnai mums tenka žurna

luose užtikti Diesel mokyklų 
skelbimus, kur tų mokyklų ve
dėjai savo mokiniams, baigu
siems jų mokyklas, žada pasa
kiškas algas. Bet Diesel moto
ras dabar jau nebėra naujiena. 
Kas supranta gasolino motorą, 
tam nesunku yra suprasti Die
sel motorą. Diesel motoras yra 
vartojamas submarinams, trak
toriams, sunkvežimiams, auto
busams, laivams, traukiniams, 
lėktuvams, automobiliams, gene
ratoriams ir t.t.

Nors Diesel motoras keleivi
niams automobiliams jau senai 
buvo pritaikintas, bet pasiseki
mo jis neturi. Jo geroji ypaty
bė yra pigus kuras, tačiau jis 
turi nemažai kitokių keblumų. 
Be to, Amerikoje ir gąsdinąs 
yra pigus. Patyrimas įrodė, kad 
Diesel motoras labiau tinka 
sunkesniems mašinoms varytį,

“Geltonosios spaudos” pava
dinimas atsirado Amerikoje- — 
laLyra beveik išimtinai sensa- 
.eijpms pavesta 
Yorke. Vėliau tuo 
jo vadinti ir kai 1 
raščius Anglijoje, 
mi dienraščiai ir 
daugiausiai vietos 
kioms sensacijoms 
oerst’kyrimų procesams, krimi
nalinėms teismų byloms, žmog
žudystėms ir k t. Sako, kad toks 
pavadinimas buvęs sugalvotas 
dėl to, kad tos rūšies laikraš
čiai būdavo spausdinami ant 
gelsvo popierio. Kiti sako, kad 
vardas paeinąs iš to, kad vie
nas tų dienraščių sekmadienio 
laidą buvo pavadinęs “Geltonu 
Ožiuku” — “Yellow Kid”. Jung
tinėse Valstybėse “geltonas” 
rieškia panieką. Pasakymas, 
kad žmogaus charakteryje yra 
“geltonas bruožas”, (“yellow 
streak”) amerikiečiuose reiškia, 
kad tas žmogus yra bailys, ne
patikimas ir beveik niekšas...

valdų pradė
ki! riuos laik- 
Taip vadina- 
savaitraščiai 
pavedą viso- 

. aprašinėti:

| VISIEMS LIETUVIAMS į

| Draugams ir J

ša Pažįstamiems
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ

JOHN T. ZURIS
Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" lie
tuviai jgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

%25c5%25a1ird.es
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Trys metai vokiečiu kalėjime
(ATSIMINIMAI)

Buvo pavasaris. Gražus sau
lėtas šeštadienio rytas. Tokį 
ankstų pavasario rytų, nubudęs 
iš neramaus miego, ilgai galvo
jai apie keistų sapnų, nebaig
tų sapnuoti. t

Pasijuntu esųs ant plikos 
kalvos. Visiškai huogas. Ran
kos surakintos. Kūnas eilėmis 
sunkių grandinių priveržtas 
prie aukšto stulpo. Po kojomis 
gili praraja. Iš prarajos girdi
si klaikus žmonių riksmai. Virš

7,n ■■■■ — ,

galvos pulkas juodų arų skrai
do, klykauja ir kėsinasi mane 
griebti. Aukštai ore lekia bttl- 
tds patlk^tis. Jis lekia tiesiai į 
matiė. Atlėkęs, jis atsitupia atlt 
to ankšto stulpo, pfie kurio aš 
pririštas. Aš žiUHU J jį, jis žiu
ri į ihanfe. į manė jiš žiuri bė 
galo meiliomis, tiešiog norin
čiomis gelbėti akimis. Jo baltu
mas stebėtinas, net akinantis. 
Pamatę baltų . paukštį, juodi 
arai palieka mane ramybėje ir, 
skriesdami fatti, pamažu kyla 
aukštyn, lyg norėdami pasigro-

M 
•w 
Į*

Kalėdoms, 
Naujiems Metams^ T?

Linkiu Laimės
Ir Sveikatos! H

DR. K. DRANGELIS E
DENTISTAS IW

2403 W. 63rd St Tel. REPublic 2266 jį
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NAUJIENOS,. Chicago, III. , _________________

ir be atodftiros į žmogaus psi- 
ėhikų, knygų padėjau į salį. 
Pradėjau žiūrinėti savo darbo : 
paveiksiu ‘‘TFakų pilies griuvė
siai”, kur Kęšfutis Jogailos bu
vo nusmaugtas. Visur mirtis, 
vištif keiitėjiittai, ViŠtif išdavi- 
mds..; Lenda į galvų mintis, kad 
tų payeikslų paskutinį kartų jaU 
matau..e

legaliau 10 valanda —- laikas 
eiti. Apsižiūrėjęs kišenes, ren- 
gitfosi eiti j Vokietijų.

Molirta, rUOŠdama pietus, 
mato sako:

—Šitviiilojė ilgai neužtruk. 
Luojati pareik pietų, kad neat* 
šaltų* ,

—Tik buk taip geras — alaus 
iieik gerti, — perspėja tėvas.

—žiūrėk, kad tave vokiečiai 
neareštuotų. Jie kartais žmogų 
hūperka bė pinigų. Dabar toks 
laikas dėl tos Klaipėdos, — pri
duria sesutė.

PabOYinęs sesutės dukrelę ir 
pažadėjęs jai iš užsienio saldai
nių parnešti, išėjau į Širvintų.

Parėjus man iš Širvintos, Įta
riau motinos gamintus pietus 
jau seniai, seniai atšalusius, o 
pačių motina pražilusių. Parė
jau po 3 metų. Dar gerai. Iš 
Širvintos galėjau nepareiti iki 
1945 m. balandžio mėn. 6 d.

* ❖ *

Ištarnavus man pasienio po
licijoje šakių bare vienų mėne
sį, 1934 m. gegužės mėn. 1 d. 
buvau prikomandiruotas neri
botam laikui prie valstybės sall- 
gtiino policijos šakių rajono. 
YpatiiigO darbo čia nebuvo. Dir
bau raštinėje.

; 1934 iii. birželio mėnesyje iš
i G į 7 d. Kaime buvo pradėtas 

vykdyti sukilimas tikslu nu
griauti seiiajį ir pastatyti nau
jų mibišterių kabinetų, kuriam 
vUdovūuti buvo paskirtas prof. 
A. Voldemaras. Sukilimų ruošė 
kai kurių Lietuvos kariuomenes 
dalių karininkai ir puskarinin
kiai. Sukilimas nepavyko. Ry
šium sū tuo nepavykusiu suki
limu daug karininkų buvo areš
tuota, iš kurių dalis buvo teis
mo nubausta, dalis apgyvendin
ta savo kilimo vietose.

keletą karininkų apsigyveno irkeletą karininkų apsigyveno ir kių apskrityje (tik čia m visos 
šakių apskrityje. Jų užsilaiky- Lietuvės) buto iŠpldiintM atsi- 
mas buvo stropiai sekamas.

II.
1934 m. rugsėjo mėnesyje Ša-

kių Apskrityje (tik čia iš visdsuždirbus p'ėr savaitę.
Pėtik^š šėštipėš pakrantes; 

galvodamas fiįfie pakliuvušiRs į 
tinklų žUriš, eini! toliau; Nuė
jau į kŪpUS. Seriiaii, kada aš ap
lankydavau kapus — t# amžino 
poilšid ViOt#/ fflfiii, giliau pflgaF 
vojtiš apie žmogaus gyyemtttą 
ir, pagaliau, apib jo liūdnų pa- 
baigų — mirtį, pftsidaryda vo 
tie'faimt ir a£ štė'pgdrivaUši gfėl- 
riau iš kaptį MneMinti.- ŠĮ kit^ 
tų laHkatii kapus, man nfebuvo 
jokio pasibaisėjimo mirtimi. 
Mirę žmonės mali atrodė lai- 
iiiingais,’ fibs juos niekas iiėkliit- 
do, jei bent plėšikas, norėdamas 
aukso žiedų ar dantį pavogti; iš-

j žėti nepaprastu paukščio b&iid- 
' * mu. Pagaliau arai baltų paukš

tį griebia, nes jiėms iie grožis 
paukščio rupėjdį d skani jo mė
sa jų alkiui numalšinti. NepaSi- 
daiindaiiii grobiu, arai tarp sa
vęs pradeda mirtinų kovų. Bai
tas paukštis dar gyvas ir, skrai
dydamas vidury arų, ieško ke
lio pasprukti. Aš, norėdamas 
baltam paukščiui gelbėti, sdŠd- 
kau. Nuo savo sušukimo iiUbit- 
dau.

Nubudęs, nusidžiaugiau, kad 
iie tikrovė, o tik sapnas btivd. 
Ėet mane vis vien dpėtnė tiėri- 
liids. Kas tas per sapnas galėtu 
būti? Kų jis turi reikšti? Gal 
kas negero su manim atsitiks 
netrukus? Kadangi nesu prieta
ringas, todėl lioviausi aiškinti 
sapno reikšmę, kaip į visus ki
tus, taip ir į šį sapnų iiušpio- 
Viad. Pasitetikiiidu tik tuo, kad 
nors ir baisus sapnas, bet gra
žus buvo.

Kad prasiblaivinti iš nera
maus miego, atsikėlęs, išėjau į 
paupį. Šešupė dar truputį iš- 
tviniis. Pievos jau šiek tiek žd^ 
liuoja. Krūmai pradeda sprogti. 
Vieversėliai linksmai gieda; vi
sur pavasaris. Nors ir kiekvie
name žingsnyje jaučiasi pava
saris, bet mano savijauta bloga. 
Kad ir linksmai gieda vieversė
liai, bet man kažkodėl liūdna. 
Nei tykios vieversėlių giesmės, 
nei švelnus pavasario vėjelis, 
nei žydri dangaus mėlynė ma
nęs nedžiugina.

Šešupėje žvejai žuvis gaudo. 
Šiuo kartu gaudomų žuvelių 
man labai pagailo. Kiekvienu 
kartu, kada iš vandens^ žvejai 
tinklų traukdavo, aš • trokšte 
troškau, kad jame nebūtų nė 
vienos žuvies.; Bet kaip tyčia — 
tinklas nė kartų nebuvo tuščias:, 
Jei žvejai butų sutikę, inieliį 
noru bučiau aš jiems jų die
nos pelnų apmokėjęs paprasti 
darbininko norma, kad tik jie

PasiVėiilišeiOjęs po ktfptiš, par
ėjėtu iidmo. Rilšiėmldti lietuvio 
rašytojo MafciHi^evičidiis telkH* 
1# ^StiiiRUštyti Idti-di”. Atskai
tęs iki vietai, ktir pradedama 
aprašinėti apie geležinius pari- 
čitiš, nfešlojailčitiš Uht kojų, apie 
iiUbdtlšttibsItiš, tafp kiirių, pasi
rodo, yra ir tokių, kuriuos teis
mas riubatidė be jdkios šųžinės

šaukimų, nukreiptų prieš tuo
metinį ministerių kabinetų, y- 
pač prieš ministe’rį pirmininkų

Yards 3146

Linksmų Kalėdų ir Lairhitųjų Ndujiį Mėtų Visiems 
Mano Pacientams, DtaUgams ir Ptiiįstdmiemš 

Linkiu

DR. V. A. ŠIMKUS
3343 So. Halsted St

i Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų it Ltttmiiigų tidujų
’L Metų Visiems Kostumeriams ir Draugams

J FRANK MICKAS
& Siuvėjas — Valo — Prašina — Naujus Kubus Siuva
į ir Pasiutiis Parduoda
| 4146 Archer Avė. LAFayette 9832

STANEK PRESS
JAN A. STANEK, Vedėjas

1715 SO. ASHLAND.’’AVENUEChicago *?
t TEL. ČANAL 4535 CANAL 4318 ‘

Linksmų Kalėdų Visiems
i~.7TJFw'

J v

DIDŽIAUSIA MIESTO PIETŲ PUSĖJ UNIJINE: 
SPAUSTUVĖ

kur jie tau sutiks)tnęs, mat, pa
vasarį žuvys braiįgips esančios 
ir jie per vienų diedų uždirbu 
tiek, kiek paprastas darbininkas

įį Phone Vietory 5048

<i - 4-r i-.v---- r.-X/

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
’ LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ MĖTŲ LINKI

į Darba apskaičiuojame prieinaihom kainom, garbingas ir 
į mandagus patarnavimas.

-c* ŠTAI ATĖJO VĖL KALĖDOS!

M

KALĖDOMS,
NAUJIEMS METAMS, 

LINKIU LAIMES
IR SVEIKATOS!

DR. A. YUŠKA
2422 W. Marąuette Rd. GROvehill 1595

ŠTAI ATĖJO VĖL KALĖDOS! 
TEIŠNYKSTA VISOS REDOS, 
LAI PRAŽŪNA SKURDO BAIMĖ 
IR VISIEMS ATEINA LAIME.

DR. KARL.NURKAT
(Nu£Raitis).

■»4i
M

Mi 3409 S. Halsted Street

z^MūW

Pasimatysime!
Visi jus, kurie atidarysite Christmas Club 
sąskaitas, galite tikėtis vėl mane pamatyti 
per ateinančias Kalėdas, kada sugrįšiu su 
pilni! maišu ant peties.”

NEATIDĖLIOKlT—PRADEKIT ŠIANDIEN

1941
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ėBiCACO CITY BANK 
and TKIJN r COMPANY 

Halsted at Sixty-Third

| LINKSMŲ KALĖDŲ | 
$ Linkime Visiems Savo g 
w Draugams ii\ Racijentams $

DR. J. MOCKUS | 
| DENTISTAS | 

| 3401 S. Halsted St t 
I , Tel. YARDS 3557 
g VL |

G7U J.

i LINK^MV^ALĖDŲ- g 
Linkip; visiems savo . “

draugams ir pacijentams

I Dr. A. Juozaitis
S ... ALtS c

Linksmų Kalėdų ir 
LaimiitgųNaujų Melų 
kime Vtsiėnfy Lietuviams

>... r

. John J. Smttana |

OPTOMETRISTAI

1801 S. Afehlaild Avė
Kainp&š 18-tos

Telefonas CAiNAL 0523

ŠIRDINGI tlNKėJlMAt 
sCLauRus LINKSMŲ 

KALĖDŲ
Visifems Mttstj | Rėmėjams, 

Drahganis if Pažįstamiems

LOVEIKIS
kVlĖTKININKAS

3316 so; Halsted St.
i Tel. YARDS 7308

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASSOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 \Vest 23t-d Ulace Phone CANaI 2515
SKTRltS: 43-44 Ėašt 108tfi Street Tej. rt’I.hnan 12^0

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westein Avė. PhOnė LAFayette 8024

ANTĄNAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY b. PETKUS
6812 So. AVestern Avė. Phone GtlOvehili 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califorriia Avehiiė Phone LAFayette S&72

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlsted Street YAftda 1419

L J, ZOLP
1646 West 46ih Šittfei Phonė YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1198
3319 Lituanica Avenue YARds 1139
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Visiems Draugams, Kostiimeriams, Pažįstamiems ir 

Amerikos Legiono Nariams

NAUJIENOS, Chieagb; III.
p. Tubelį. Atsišaukimuose buvo 
visuomenė kurstoma prie prisi
dėjimo visuotinu sukilimu at-

THOMAS MAZENIS
TA VERNO SAVININKAS

3857 S. Kedzie Avė. Tel. Virginia' 9842

ŠIRDINGI LINKĖJIMĄ! į
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ H

. NAUJŲ METŲ LINKI g
STASYS VARNIS »

4157 So. California Avė. Chicago, III. § 
Cigarai, Tabakas, Mokyklom Beikmenys W
Gardus SCHLITZ Ąhis

A* Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

MITCHELL’S TAVERN
E. MIČIULIENft, Sav. Tel. Armitage 2039

S 2038 West North Avė. Chicago, III

p, Tubelį, perduodant pastaro
jo portfelį prof. A. Voldemarui. 
Nors tikrų davinių nebuvo, bet 
buvo spėjama, kad prie šio 
priešvalstybinio veikimo buvo 
prisidėję ir tie karininkai, kurie 
ryšium su tų pat metų birželio 
njėh. 7 d. nepavykusiu sukili
mu buvo atleisti iš kariuome
nės tarpo. Tuo reikalu kvota 
buvo vedama gana stropiai.

Kad išaiškinti, kur atsišauki
mai buvo spausdinami, reikėjo 
net ir Vokietijos teritorijoje 
padaryti krata. Atsišaukimus 
spausdinus, buvo įtariamas vo
kietis B., gyvenantis Širvintos 
miestelyje. Jis turi mažą spaus
tuvę. Aišku, Vokietijos teritori
joje, ypač tuo laiku, kada dū
liai Klaipėdos Krašto tarp Lie
tuvos ir Vokietijos buvo gana 
aštri politinė situacija, krata 
buvo daroma neoficialiai — 
daugiau diplomatiniu budu. 
Kratą daryti teko man. Man 
buvo reikalinga pamatyti, ar 
randasi vokiečio B. spaustuvė
je tokio stiliaus ir tokio dydžio 
raidžių, kokiomis buvo spausdi
nami atsišaukimai.

na t iškurną juokingą epizodą, 
Mat, kartą, laidojant kokį tai 
nacionalsocialistu partijos narį, 
žuvusį tragiškai, jis, būdamas 
ant kapų garbes sargyboje ir 
gerbdamas ginklu, nusiėmė tik 
vienas iš visos sargybos, dvasi-

to hitlerininkų jis buvo išjuok
tas. Dūliai tos jo kepurės nusi- 
ėmimo, jis mano draugui nuo
širdžiai pasiskundė: “Kaip aš 
galėjau ant tokios šventos vie
tos — ant kapų, dvasininkui 
giedant, ir dar prieš karstą sto
vėti su kepure?! 
tai mato!”

Ar vokietis B.

butų davįsi išaiškinti, ar volde 
jinarininkų atsišaukimus vokie
tis B. spausdino, ar ne. Popie
rį ir tekstą nešti vėl man buvo 
pavesta (pažymėtina, kad vėl 
man).

Vokietis B., aišku, nėra joks 
durnius: suprato, ko aš iš jo 
vėl noriu. Atsišaukimus atspau
sdinti jis apsiėmė per dvi sa
vaites.

Dėl popieriaus, mano atnešto, 
jis man sako:

nrtrriirrrrriii% t
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Juk Viešpatis

SS

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Draugams ir Visiems Lietuviams
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taip pavojinga tokiu reikalu 
lankytis Vokietijos teritorijoje, 

jįJ aš buvau lydimas to vokiečio B. 
įfj švogerio M. iš Lietuvos. Mud- 

viein apsilankius pas B., aš pra- 
dėjau su juo kalbėti apie reika- 
lą, dėliai kurio buvau atvykęs. 

SS Jis man tuojau leido savo spau-
siuvę apžiūrėti ir išrodė raidžių 
stalčius. Raidžių buvo visokių—

SS

atsišaukimus 
tuo kartu nie

ko konkretaus nebuvo pasiekta. 
Apleidęs jo spaustuvę, parvažia
vau į rajoną.

III.
Padarytos vien tik kratos pas 

vokietį B. dar neužteko. Dūliai 
tolimesnio voldemarininkų atsj- 
šaukimų aiškinimo Valstybės 
Saugumo Departamentas, paga
liau supratęs, prisiuntė tokio 
pat popieriaus, koks buvo pa
naudotas voldemarininkų atsi
šaukimams, ir ilgą tekstą. Tek
sto turinys buvo apie pavargu
siųjų šelpimą besiartinančią 
žiemą. Ant to popieriaus turė
jo būti tas tekstas vokiečio B 
spaustuvėje atspausdintas, kas

| LINKSMŲ KALĖDŲ ir t
| LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 5

Linkiu Visiems Draugams J
S ir Kostumeriams 5

A

vWi

Furniture Co

LINKSMU KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ—Argi apsimokėjo tamstai 

nešti tą popierį? Juk tai yra pi
gus daiktas.

—Pas mane buvo užsilikę 
nuo seniai, todėl atnešiau, šiek’ 
tiek tuo sutaupysiu, — atsa
kiau jam.

Atėjus man po dviejų savai
čių, atsišaukimai buvo dar ne
atspausdinti. Buvo pratęsta dar 
vienai savaitei.

Atėjus antrą kartą, vokietis 
B. visiškai atsisakė atsišauki
mus spausdinti, sakydamas, 
kad neturįs laiko. Popierį pali
kęs, pasiėmęs tik tekstą, išėjau.

Valstybės Saugumo Departa-1 
mento nurodymu ir valstybės 
saugumo ir kriminalinės polick 
jos Marijampolės apygardos vir
šininko įsakymu valstybes sau
gumo policijos šakių rajonui 
tokiais metodais- aiškinti, ar vo
kietis B. spausdino voldemari
ninkų atsišaukimus, ar ne, bu
vo padaryta klaida. Mane, tą 
patį asmenį, pirmiau daryti 
kratą, o tik paskiau nešti atsi
šaukimus spausdinti, siųsti -— 
tiesiog absurdas! Reikėjo pir
miausia nešti vokiečiui B. atsi
šaukimus spausdinti, ko ir bu
tų pilniausiai pakakę dėl išaiš
kinimo, ar jis valdemarlninkų 
atsišaukimus spausdino, ar ne 
jis. Tokiu atveju, aišku, kad jis 
butų mano atneštus atsišauki
mus spausdinęs, nes nebūtų ži
nojęs, ar aš policijoje tarnauju, 
ar netarnauju. Kratos visiškai 
butų nereikėję nė daryti. Vo
kietijoj teritorijoje,daryti kra
tą“—žioplas visai dalykas. Jei
gu negalima viską išvartyti, 
čiumpant už apikaklės, — tai 
kokia čia krata!

Kad vokietis B. voldemari
ninkų atsišaukimus spausdinęs, 
buvo spėjama tik tuo pasire
miant, kad jis nenorėjo mano 
teksto ant mano atnešto popie
riaus spausdinti.

Tokiu reikalu lankydamasis 
Vokietijos teritorijon, į vokie
čių policijos rankas nepakliu
vau. Tas buvo truputį vėliau.
‘“'V * * * ■ ■ - ■ •

Linkime Visiems Musų 
Draugams ir 

Kostumeriams

2310 W. Roosevelt Rd. SEEley 8760 *“

gg mai buvo spausdinami papras- 
tu lotynišku šriftu, koks ir pas 

§5 jį buvo pastebėtas, bet t.k iš 
to spręsti, ar jis atsišaukimus 

H spausdino, ar ne — gana sun- 
ku. Paėmiau raidę — tą meta- 

įgj lo gabalėlį, sunku pažinti, ar ta 
įįJlpati. /' ( ’ ' ' " '

—Ar tamsta darl-o iš Lietu
vos gauni? — paklausiau spau
stuvės savininko.

—Ne. Lietuvoj pigesnis spau
stuvių darbas, — jis man atsa
kė.

Man su juo pradėjus toliau 
diplomatiškai kalbėti, jis man 
sako:

—Jeigu tamsta su manim bo
tum apsiėjęs nemandagiai, to
kiu reikalu atvykus, aš bučiau 
policiją pašaukęs. Dabar man 
nesvarbu. Tamsta nekaltas — 
tamstą siunčia. Aš valgyti no
riu... Tamsta ir nori valgyti?

—Aš noriu valgyti ir gerti... 
— atsakiau, juokdamasis, į jo 
klausimą.

Jo kalba apie policijos pa
šaukimą mane nė kiek nener
vino. Jo psichologiją aš iš se
niai jau žinojau, todėl ir ėjau 
pas jį be baimės. Aš žinojau, 
kad vokietis B. yra vienas iš tų 
žmonių, kurie yra teisingi ir 
kurie, padarę bet kokiam žmo
gui skriaudą, negali ramiai mie
goti. Be to, jis yra didelis fa
natikas ir tiki tikrai j visas ka
tekizme surašytas šventas ir 
prakeiktas būtybes.

Grįžus man iš vokiečių ne
laisvės į tėviškę, vienas mano 
draugas papasakojo man apie 
vokiečio B. religingumą bei fa-

SS
SS 
SS 
SS

į Ben. Dirmeikis | 
| REAL ESTATE | 
i . i 
| 4706 S- West®rn Avė. | 
w Phone Lafayette 5407

i • • 1

STANLEY LITWIN
VIENAS IŠ SAVININKŲ

4 ♦

| Petras ir Ona Kacer
i KAČERAUSKAS

KURORTO Savininkai

SS Lake Shore County Rd. Beverly Shores, Ind
| Telefonas 2863-2 g

81

SS

ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI DEL

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ
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PUBLISHERS
ENGRAVING
COMPANY

J. M. LATTAL

20th & Michigan Avė. Tel. Victory 3211

SS

Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems Savo Drau

gams ir K^si (likeriams

PALACE GARAGE
1 . ■ SJ

JONAS MIKAIS, Sav. |

724-6 W. 19th St.

| LINKI VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR
£ VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
į LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
į Naujos ir vartotos lentos — statymui medžiaga.
f Sash — Durys — Roofing

į 3039 S. Halsted St. VICtory 1272
į APSKAITLIAVIMAI DYKAI

Phone CANal 2824

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR
» LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |
« Linkiu Visiems Savo Drau-
g gams ir Kostumeriams e

MARQUETTE GENERAL 
HARDWARE and PAINT 

CORPORATION

I JOHN PAULIUS
2415-17 W. 69th St r

Phone Hemlock 5967
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Musų Draugams ir 
Kostumeriams!

CHESTER KUKIS, Ine
REAL ĖST ATE

4192 Archer Avė. Tel. LAFayette
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4192 Archer Avė. Tel. LAFayette 0580 g
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HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK of CHICAGO

HALSTED STREET ir 19th PLACE

. FEDERAL RESERVE SYSTEM
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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GEORGE’S ERNEST WEINER
NEW CITY LIQUOR COMEAT MARKET

1758 W. 47th St. (kampas Wood)

J. WELICHKA

6921 S. Western Avė

JONAS INN

Phone VICtory 6152

TONY’S INN

STANLEY TAVERN
džiai. Dabar aš tau jau neturiu 4119 SOUTH ASHLAND AVENUE TEL. BOULEVARD 1219

W*1 |EveiynStanley
KARPIS

tuvėms

Stanley ir Sofij5746 West 65th Street
Walter Neitas, sav. CHICAGO, ILLINOIS

West Side Hotel Tel. PORTSMOUTH 9195

2435 SOUTH LEAVITT STREET

nybos, kurioje tarnauti neturė
jau nė mažiausio noro, gyvenau 
Kurdirkos Naumiestyje ir dir
bau kaipo dailininkas.

Chicago, III.
LADIES INVITED

MUVERIS IR ANGI4V 
IŠVEŽIOTOJAS "

—Rankai aukštyn! jus šni 
pinėjate Lietuvos naudai. Jų;

JOHN ANDRIŠIUNAS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

KASDIEN ŠILTI PIETUS 
IR UŽKANDŽIAI

Turime didelį pasrinkimą degtinės 
visokios rųšies.

Įžengęs į kambarį, atsisėdau 
už vieno stalo ant sofos ir, kad 
turėčiau laiko apie savo keblią 
padėtį dar pagalvoti, pasiūliau 
savo išdavikui papirosą. Užsiru- 
kėva abu. Pradėjova kalbėti, 
apie špijonažą, kad palovėj e- 
sanlis detektyvas manytų, jog 
aš apie palovę nieko nenusivo-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKI

Salė rendai visokiems reikalams: ves

į kiemą, rakinant. Man truputį 
ja neramu pasidarė. Aš vis sė
džiu ir alų siurbčiojų. Išdavikas 
vis dar stovi.

Praslinkus maždaug valandai 
laiko, tuodu patys vokiečiai įei
na vėl į kambarį. Atsivedė ir 
šunį-seklį. Geria vėl po bokalą 
alaus. Išėję, turbūt, galvojo, ar 
mane dabar areštuoti, ar lauk
ti antradienio, kada vietoj ma
nęs vieno du butų “gavę”. Bet 
sugalvojo, kad “geriau vienas 
žvirblis kišenėj, negu kad de
šimt ant stogo”. Taip ir buvo.

Detektyvai pasikelia nuo kė
džių ir pamažu šunimi vedini, 
eina link manęs.

HIGH GRADE BEER 
WINES 

and LIQUORS

kuris turėjo ryšių su Lietuvos 
kariuomenės generaliniu štabu 
kas link Špijonažo, manęs pra
šė, kadangi aš einąs į Vokieti
ją, ar aš negalįs kokį nors žmo
gų Vokietijoje užverbuoti dirb
ti Lietuvos naudai. Turėdamas 
keletą pažįstamų Vokietijoje, 
aš sutikau jam pagelbėti. Nors 
špijonažas buvo gana gerai su
prantamas ir šiek tiek mane vi
liojo, bet juo užsiimti aš neno
rėjau. Savo pažįstamam gelbė
jau tik taip sau.

Tai buvo kovo mėnesis 1935 
metų. Pradėjau lankytis pas 
vieną vokietį, gyvenantį Širvin
tos apylinkėje. Jaunas, vyras, 
Hitlerio idėjoms ne taip jau iš
tikimas. Aš jį uverbavau. Jis 
butų teikęs žinias ne tik apie 
hitlerininkų organizacijas, bet 
ir apie kariuomenę, esančią Ryt
prūsiuose.

Kovo mėnesio 28 d., atėjus 
man į Širvintą, užkalbinau dar 
vieną savo pažįstamą G. Nuėju- 
va alaus išgerti. Pradėjova kal
bėtis. Jis sutiko... Jis mane iš
davė !

Atėjus man su juo pasikalbė
ti kovo mėn. 30 d. šeštadienį, 
jis man buvo jau spąstus pa
ruošęs. žengdamas per slenkstį 
į kambarį, kuriame mudu susi- 
tarėva pasikalbėti, pamačiau, 
kad lova ligi pat grindų iš šo
no ir galo anklodėmis apdeng
ta ir dar stalu ir kėlėmis užba
rikaduota. Guli detektyvas po 
lova! Aišku! Ką man daryti? 
Jei bučiau turėjęs revolverį, bu
čiau į palovę šovęs ir į savo iš
daviką. Bet nėra ginklo. Stai
giai sugalvojau, kad reikia man 
durnių suvaidinti: neduoti

mm-sekliu buvo gretimame 
■kambaryje) suprasti, kad aš 
man paruoštas kilpas puikiai 
esu supratęs. Gal tokiu būdu 
man pasiseks palovėj esantį , de
tektyvą prigauti.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Lietuviams

esate areštuotas, — lietuviškai 
sako man vienas iš detektyvų.

Aš atsistoju. Visiškai neparo
dau savo nerimo. Rankas pake
liu aukštyn. Apieško mano ki
šenes. Paima vidaus pasą, sie
nos perėjimo kortelę ir peilį. 
Pakviečia eiti kartu. Išeiname 
iš restorano į kiemą. Kieme 
vienas iš detektyvų parodo man 
revolverį.

—Jeigu jus bėgsite, mes jus 
peršausime. Mes turime teisę 
tai daryti.

—Aš nebėgsiu ir aš žinau, 
kad jus turite teisę šauti į bė
gantį, antra, aš nieko jums ne
su padaręs, — atsakiau, Šypso
damasis.

Vedant į kondsariato būstinę, 
išsiėmiau iš kišenės papirošų

TONY BRAZAS, Prop
Wentworth 1706

Telefonas CANAL 9585 CHICAGO, ILL. J®

daugiau ką pasakoti, todėl ei
siu namo. Antradienį tą pslčią 
valandą aš ateisiu su tuo žmo
gum vėl čia, ir viskas bus tvar
koj, kalbėjau savo išdavikui 
ir palovėj esančiam detektyvui.

Jeigu aš bučiau apie špijona
žą visiškai nieko nekalbėjęs, tai 
mano priešai butų supratę, kad 
aš man paruoštus spąstus pui
kiai suprantu, dėl ko bučiau pa
laikytas ne durnium, bet pro
tingu vyru. Tokiu budu areštas 
neišvengiamas. Aš taip kalbė
jau dėl to, kad maniau, jog jie 
pagal mano tokią kalbą lauks 
manęs ateinant antradienį ir at
sivedant dar vieną žmogų. To
kiu budu “gautų” du žmones.

Nulipus man žemyn su mano 
išdaviku (kalbėjova antrame 
aukšte), buvau jo pavadintas 
alų išgerti. Neatsisakiau. Tam 
pačiam name buvo restoranas. 
Kaip bus, taip bus, reikia eiti 
alaus išgerti. Įėjova į restoraną. 
Restoranas tuščias. Pasiėmėva 
po bokalą alaus. Užsirukėva. 
Dar po bokalą. Mano išdavikas 
nesėda. Nervuotas.. Tur būt, 
manė, kad aš turiu ginklą. Sto
vi pas pečių prie stalo. Po tru
putį kalbavos.

Mudviem alų begeriant, įeina 
du nepažįstami vokiečiai, civi
liai apsirengę. Juodu prisėdo 
prie stalo, esančio toliau nuo 
mudviejų. Kelnerka atnešė juo- 
dviem alaus. Pradėjo pamažu 
gerti. Užsirūkė po cigarą. Į ma
ne nežiūri. Išgėrę po bokalą a- 
laus, išėjo. Jiems išėjus, išgir
dau kambario duris, vedančias

Tel. REPublic 3713

Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų 
Naujų Metų

Wines and Liąuors 
Music and Dancing

2543 W. 45th Street
Tel. LAF. 4595

—Tau teks, tur būt, važinė
ti po visą Vokietiją. Tu mums 
atveši žinių apie kariuomenę. 
Tau už tai bus gerai apmokėta.

—Man pasakyk, kokių žinių 
apie kariuomenę daugiausia bus 
reikalinga, nors ir aš esu Vo
kietijos kariuomenės puskari
ninkis.

—Aš esu mažo supratimo 
apie tokius reikalus, todėl se
kantį antradienį aš ateisiu su 
vienu žmogum, kliris apie špi
jonažą puikiai nusimano, nes 
jis yra apie tai mokęsis. Jis ta
ve pamokys, kaip tu turi apsi
eiti, kad į policijos rankas ne
pakliūtum. Nuo to žmogaus

Lnksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Visiems 

Draugams ir Kostumeriams 
Linki

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Visiems Draugams ir Pažįstamiems

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

FRANK MEDAUNSKAS
Sav. EMERALD TAVERN

3159 S. Emerald Avė. Chicago, III

SVEIKINU VISUS SAVO KOSTUMERIUS IR DRAUGU SU 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIU LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

DELLA’S TAVERN B
DELLA DAUSKURDIS, prop.

Select Beers

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Su šiais žodžiais mes papratę 
Karštai sveikinti draugus, 
Linkim laimes ir sveikatos 
Per ateinančius metus

LINKSMŲ KALĖDŲ IR B
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

Linkiu Visiems Savo
Draugams ir »

Kostumeriams jį

šokiams — puotoms
VIRTUVĖ, INDAI IR PEILIAI

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

Linki

Auburn Fancy į 
Goods Shop |

Mes darome gražų Hemstitching 
3108 S. Halsted St.

Tel. Victory 7993—Chicago, III.

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

Vienatinis Lietuvis Tabakininkas Amerikoje

2806 Wefct 63rd Street
Tel. HEMloc

SS Linksmų Kalėdų Linkiu Visiems Savo
SS SSKj Draugams ir Kostumeriams ss

Rendai Kambariai Dienai 
ar Savaitei

BEEB

Op ’ ■SI
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Kostumeriams ir Draugams

JULIA’S RESTAURANT 
JUL1A POCIUS, Sav.

4656 S. Western Avė. Tel. Lafayette 2879

Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų Kalėdų 
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams 

Ir Pažįstamiems

JAMES ORLAKIS
1730 So. Halsted St. Chicago, III.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų $5 
Visiems Kostumeriams ir Draugams

NITE CLUB TAVERN |
* ’ ■ WALTER PALIONIS, Sav. M

3359 So. Halsted St S

pakutį, bet Užsirūkyti neleido. Atvedę, parode, ką per žvėrį turi pagavę, ir tuojau išvedė į miestelio daboklę. Daboklėje padarė smulkią asmens kratą. Ypatingo nieko nerado. Iš kišenių visus daiktus išėmė. Be to, atėmė diržą ir kaklaraištį.Darant pas mane asmens kratą, aš pradėjau šypsotis.—Nesijuokite. Mes parodysime jums. Ką jus su klaipėdiečiais padarėte! —• piktomis akimis kalba vienas iš detektyvų.Pagaliau mane užrakino daboklėje* Pirmą kartą gyvenime pakliuvus į daboklę, man nejauku pasidarė. Nieko nepadarysi. Reikia greitai apgalvoti, kokį vokiečių kriminalkai duoti parodymą.Atsiguliau ant narų ir, rankomis akis užsidengęs, pradėjau galvoti. Nusprendžiau, kad man lieka visą laiką tik durnių gerai suvaidinti. Pasišaukus tardymui, pradėsiu pasakoti iš karto kokių nors dalykų, kad kriminalką įpykinti. Kriminalkai įpykus, aišku, gausiu mušti. Tada prašysiuosi, kad nemuštų, nes norįs jau “teisybę” pasakyti. O svarbiausias dalykas, kad duoti kriminalkai tokius žmones gaudyti Rytprūsiuose, kurie neva dirba Lietuvos naudai, nes -gaudydami šnipus, kurie visiškai negyvena, vokiečių kriminalka turės labai klaidingą nuomonę apie tikrus Lietuvos agentus, dirbančius Vokietijoje. Taip ir padariau.Praslinkus maždaug valandai laiko, mane aplankė vienas iš policijos valdininkų tur būt, pažiūrėti, ar aŠ dar nepasikoriau. Greitai vėl išėjo. Iš to supratau, kad daboklėje aš dar vieną, kitą valandą pabusiu. Aš pradėjau dar giliau apie savo provokaciją galvoti.Išbuvus man daboklėje ilgą laiką, begalvodamas, pajutau jau nuovargį ir pradėjau snausti. Besnaudžiant, išgirdau, kad durys rakinamos. Įėjo tie palys valdininkai, mane areštavusieji, ir išsivedė į kriminalinės policijos rajoną. Kadangi aš tuo metu silpnai vokiškai kalbėjau, o
Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 

Naujų Metų Linkime Visiems Kostume
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COMPANYJAN HARCZAK

2001 Blue Island Avė.
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Tel. Canal 6900 g

valdininkas, mane areštavęs — lietuviškai, todėl buvo pašauktas vertėjas. Pradėjo mane klausinėti.—Apie ką jus kalbėjote su G., — gavau pirmą klausimą.—Apie tabaką, nes Vokietijoje brangus rūkymas, — atsakiau, šypsodamasis.Už tokį mano atsakymą žybt man vienas storas vąldininkas į ausį. Gerai. Taip, kaip norėjau !—Mane nemuškite daugiau. Aš labai silpnos sveikatos. Aš Vokietijai nieko juk blogo nepadariau/ Aš Vokietiją myliu kaipo gražią valstybę. Aš jums pasakysiu visą teisybę ir išduosiu agentus, kurie dirba Lietuvos naudai, nes aš juos visus pažįstu šiek tiek, kaipo tarnavęs policijoje,,— pradėjau provokuoti kriminalką.Toliau klausinėjamas apie tuos nebūtus šnipus, nupasakojau apie keturis, kurie gyveną Rytprusiuosė.. Aišku, pavardžių Ir tikslių gyvenamų vietų nepasakiau.Kriminalka mano tokiu parodymu susidomėjo ir pilnai patikėjo. Už tai davė futerbrodą ir pakutį gerų papirosų užsirūkyti, nes, esą, daugiau jau negausiąs rūkyti.Kvota tęsėsi apie 3—4 valandas. Po kvotos tuojau buvau vežamas Į Pilkalnio kalėjimą. Širvinta likosi ir kartu mano tėviškės žiburiai... Klausimas: kada sugrįšiu į tėviškę, kuteno mane.Automobilyje buvau pasodintas Šalia šoferio, d užpakalinėje sėdynėje atsisėdo vieiias valdininkas, mane areštavęs, ir šuo- seklys. Iš automobilio iššokti nebuvo galimybės, nes buvo leidžiamas pilnu tempu. Nuo automobilio rupimo ir motoro ūžesio, džiaugdamasis, kad duotas geras.parodymas Vokiečių krir

minalkai, pradėjau snausti, nors ir miegalium nesu. Pramerkęs akis, pamačiau Pilkalnio (dabar šlosbergas) žiburius.
VI.Atvežus mane į Pilkalnį, bu-* vau nuvestas į policijos dabok- ę. Policininką, rakinusį dabokles duris, lydėjęs mane kriminalinės policijos valdininkas perspėjo, kad aš bučiau gerai saugojamas.Nakvyne buvo labai Varginga. šalta. Rūpesčiai. Nemiga. Naktis — iš šeštadienio į sek- madien...Ryto metu buvau nuvestas į Pilkalnio kalėjimą, čio teko nakvoti tik dvi naktis. Balandžio mėn. 2 d., antradienį, buvau pašauktas tardymui. Tardė Pilkalnio teismo tardytojas, kurio mašiniste buvo jauna simpatiš- <a vokietaite. Iš jos akių supratau, kad jai manęs gaila, <aipo jauno vyruko, į tokią pasiutusią padėtį .kliuvusio. 'Savo parodymą, tardytojui klausinėjant, dar geriau pataisiau apie nebūtus šnipus, dirbančius Rytprūsiuose Lietuvos naudai.Tardytojui baigus tardymą, buvau vežamas į Tilžės kalėjimą. Pusėtinai storas policijos valdininkas ant mano dešinės rankos užsuko grandinį, ir taip šunį per visą Pilkalnio miestą vedė į gelžkelio stotį. Mudviem taip enant, žmonės į mane žiurėjo, kaip į -kokį cir- <o dramblį. Atėjus į stotį, policijos valdininkas, stropiai mane saugodamas, nupirko bilietus ir tada įlipova į traukinį. Traukiniui einant, graųd.nis nuo rankos buvo nuimtas. Rautoje buvo žymės giliai įspaustų grandžių. yPolicijoj f aldm.nkas, gre tai mane vesdamas, įšilo, todėl jam nuo kaktos ėmė prakaitas varvėti.—Man labai karšta, — jis man sako.—Man dar bus karšta... — atsakiau jam.Ilgomis gatvėmis per Tilžės miestą buvau vedamas vėl kaip šuo. O žmonės tik žiuri. Vieni

juokiasi, kitų rimtas veidas. Supratau, kad ne visi iš manęs tyčiojasi.Tilžės kalėjime slinko be galo nuobodžios dienos. Čia pat tėvynė.., Garlaivių sirenos girdisi... Gal būt lietuvių ekskursijos važinėja Nemunu, kur aš taip pat esu važiavęs... Dabar viskas pradingo!Kalėjimo valdininkui paklausus, ar aš knygų norįs skaityti, atsakiau,, kad aš nemėgėjas skaityti. Kad nebūtų man taip jau nuobodu, davė man tikslų mėgsti. Mėgsti tinklus buvau mokomas* vieno už išžaginimą bausto kalinio. Jis kartu ėjo ir seklio pareigas. Aš jam ir pradėjau galvą sukti. Jam pasakojau tą patį, ką ir tardymo metu pasakojau. Tokiu budu savo provokaciją prieš vokiečių kriminalką dar geriau pataisiau.Tinklų mėgsti nenėnėjau, nes iš to duoną valgyti nemaniau,

MILDA AUTO SALES
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

907 W. 35th St.

806 W. 31st St. ■
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JULIUS SAVICKAS
SAVININKAS UŽEIGOS

1720 So. Union Avė. CANai 1256
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AIDUKAS’ TAVERN
RHEINGOLD ALUS

3329 S. Lituanica Avė. Tel. Yards 2449
CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

Tel. LAFayette 2022

Tel. VICtory 1696

KAMBARYS 1548-54

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.
“MES ESAME PIRMAKLASIAI NARIAI CHICAGO BOARD 0F UNDERWRITERS’

222 WEST ADAMS STREET
X Telefonais CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ:
AMERICAN INDEMNITY KOMPANY
COLUMBIA PIRE INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY
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BRIGHTON INN
JOKŪBAS MASKOLIŪNASPhone LAF
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Žmona JOSEPHINE, Dukterys ELEONORA ir CHRISTINA 
kurią girdžiate Šaltimiero radio programuose.

NAMŲ BUDAVOTOJAS
4131 So. Francisco Avenue

Tel. LAFayette 5824
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AVines, Licjuors and The
Best Bcer in Town

MIKE IR ELIZABETH RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD HALL, Savininkai 

2417-19 West 43rd St. Chieago, III 
Phone VIRginia 9780

Peter P. Mankus
iavejas ir Drabužių Valų 

to jas

2230 W. 22nd St.
Phone CANal 31M

35031/2 S. Halsted St. Tel. Yards 3692 
Chieago, III.

Kada aš 
tris naujus 
bų smarkiai ietuvos naudai, ta
da nuėjau ir akis kaitinau pas 
vienų kalėjimo valdininkų, taip 
vadinamų urkundsbeąinterį, kad 
aš norįs išduoti vokiečiams tris 
šnipus, bet už kuriuos aš norįs 
turėti garantijų, kad man butų

PAUL M. SMITH
SMITft’S PALM GARDENS 

4177 Archer Avė. Tel. Virginia 9665

lotenburgo kalėjimų, iš kur ka
liniai yra siunčiami i vienų ar
ba kitų kalėjimų bausmių atlik
ti. Iš pirmos dienos gavau dar
bų. Darbas ne *aip jau blogas— 
apkarpyti alplušijusius šiaude
lius tinklelių dėl vyno butelių. 
Čia išbuvau šešias savaites.

Lapkričio mėn. 11 d. buvau 
vežamas į Brandenburgo s. d 
kalėjimų baitsmę atlikti. Ei
nant į to kalėjimo kiemų, pa
mačiau, kad vis tik gražus ka
tėjimas, net su skulptūromis 
prie įeinamųjų durų. Maniau, 
kad ir viduje bus gerai. Apsiri
kau.

§ Linksmų Žiemas' švenčių g 
$ Kalėdų ir Laimingų Naujų | 
« Metų Linkiu Visiems Savo g 
& Kostumeriams ir Draugams Ž

Gerai. Nėra durnių. Aš jam 
parašiau lokius savo širdies 
skausmus, kad jis, mudviem vė
liau susitikus Berlyno tardomų
jų kalėjime, mane paskaitė ne 
tik žioplu, bet ir psichopatu.

Tilžės kalėjime išbuvau tris 
mėnesius. Birželio mėn. 28 d. 
buvau vežamas į Berlynu, štol- 
po ir štetino kalėjimuose sura
kintomis rankomis teko nakvo
ti. Netoli Štetino policijos da
boklės yra operos namai. Man 
gulint ant narų surakintomis 
rankomis, pasigirdo be galo 
graži muzika, kurios jau seniai 
negirdėjau. Tų visų naktį neuž
migau.

Berlyno kalėjime gyvenau vėl 
atskirai, šviesa mano celėje 
degdavo visų naktį. Iš to supra
tau, kad mane stipriai saugoj'a, 
nes aš galįs, esant hcapšvicstai 
celei, pradėti langų laužti.

Rugsėjo mėn. 27 d. buvo tei
smas. Mane teisė Vokietijos tri-

to Vokietijos naujo karaliaus,! 
to su juodais ūseliais, kuris e- 
sųs labai geras ir miehširdin
gos viešpats, bausmė dovanota 
ir leista Vokietijoje apsigyven
ti, taip pat atsiimant iš Lietu
vos ir savo mylimųjų, nes aš 
Lietuvoje jau daugiau negalįs 
gyventi, kadangi aš išdavęs vo
kiečių kriminalkai jau anksčiau 
keletu žmonių, ka Lietuvos vy
riausybė, be abejo, jau žinanti. 
Tam valdininkui paklausus, kas 
per viena mano myl.moji esan
ti, atsakiau, kad ji tarnaujanti 
Lietuvoje pas ūkininkus, kad aš 
jų labai mylįs, kad, man tar
naujant Lietuvos policijoje, aš 
jų piniginiai šelpdavęs, nes ji 
turėjusi gydytis akis, kurios 
esančios trakomuolos. Reiškia, 
jeigu mano mylimoji yra tar
naitė ir jos akys trakomuolos, 
tai toks ir kavalierius esu.

Pranešus tam urkundsbeam- 
teriui apie tuos tris “šnipus” 
kriminalinei policijai, po 3—1 
mėnesių mane aplankė krimi
nalinis policijos valdininkas, 
kuris sakėsi csųs teisėjas. Jis 
mane pasisodino prie stalo ir 
išlaikė virš 2-jų valandų. Man 
buvo karšta. Nors jis nedurnas, 
bet ir aš nesu joks durnius. Aš 
jį tuo momentu įtikinau gerai, 
o vėliau — tiesiog genijališkai, 
kad toki “šnipai” gyvenų Lic-

dymų valstybės 
kalavo man 10 
Įėjimo.

Po valstybės 
mano advokatas mane gynė se
kančiai:

—Kadangi lietuvių tauta yra 
žemos kultūros, o, be to, kalti
namasis yra psichopatas, tai aš 
prašau jį išteisinti.

Tokia advokato kalba man 
labai tiko.

Visų reikalų sugadino 
karininkas, prisiųstas iš 
tijos karo ministerijos 
kaltinti.

—Jeigu kaltinamasis 
psichopatas, tai jis Lietuvos ka
riuomenėje nebūtų į puskari
ninkius pakeltas, — mano ne
naudai užvežė atstovas iš karo 
ministerijos.

Po pertraukos teismas pa
skelbė sprendimų: 10 metų s. 
d. kalėjimo.

Po bylos mane nuvežė į Šar-

Pagal mano išdaviko G. paro 
gynėjas parei 

metų s. d. ka

Ralph’s Tavern
Ralph Duslis, Sau.

4358 So. California Avė. Chieago, III.

Sargai ir valdininkai daugu
moje nachališki. Maistas blo
gas. Už nuosavus pinigus ne
duoda net nė,muilo kvepiančio 
nusipidkti. Darbas tiesiog dėl 
piemenų ir senų bobų: plunks
nas plėšyti ir kartais virvagalių 
mazgus alnarplioti ir tada iške
denti. Nieko nepadarysi, nes 
darbas priverstinas. Tokį darbų 
dirbant, maniau, kad sprogsiu 
iš pykčio.

Už lokį kiaurų darbų kad at
sigriebti, pradėjau vokiečių kri- 
minalkų vėl provokuoti, duo
dant nebūtus šnipus gaudyti.

Kad tokių provokacijų tikrai 
gerai išvedus, aš buvau privers
tas visur ir visuomet rašyti žio- 
plavotus laiškus. Net ir Lietu
vos pasiuntinybei Berlyne ra
šiau durnų laiškų. Dėlto taip 
dariau, kad tuos visus laiškus 
skaitydavo

K 4707 S. Halsted St..... Tel. BOUlevard 0014

3965 Archer Avė
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audra, man prisiminė Šešupėj e 
gaudomos žuvelės...

Pasisakiau, kad moku gražiai 
paišyti. Tada kalėjimo viršinin
kas davė man feldmaršalo H n- 
denburgo porų portretų padary
ti. Juos padariau meniškai. Ka
lėjimo viršininkui patiko. Del 
tų gerai padarytų portretų ka
lėjimo administracija pradėjo 
elgtis su manimi labai manda
giai ir man duodavo pasivaikš
čioti visuomet dvigubai, negu 
kad kitiems kaliniams.

praslinkus porai mėnesių Til
žės kalėjime, buvau vėl krimi
nalinės policijos klausinėjamas 
į tuos pačius praeitų kvotų 
klausimus. Paskiau atnešė man 
į colį mano rublis ir liepė ap
sirengti. Maniau, kad jau paleis. 
Bet kur tau. Nufotografavo 
įvairiose padėtyse ir vėl ant 
manęs kalinio uniforma.

Praslinkus po tam keletą d’.e- 
nų, gavau iš man paskirto ma
no byloje advokato laiškų.

Jis man rašo:
“Jeigu Jus turite kų nors 
ant širdies, tai prašau grei
tai man pranešti 
man laiška...”
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Lai pražūna skurdo baimė

NAUJIENOS, CMcagč, iii.

Visiems

JOHN’S MĖAT John A. Laudont’s
MargumynaiTAVERN

3538 So. Halsted St
Satltiitlkaš JOHft A. LAUDONT

Lietuviams

K

1

giminiau” ir parašiau), nupasa
kojau gražias žymes ir kad jo 
pavardė prasidedanti tokiu žen-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime: Draugams, Kostumeriams ir 

Lietuviams

Linkstiių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems
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MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! į

Antrad., jgruodŽlo 24, 1040

MARKĖT and GROČERY

3441 So. Morgan St

tuvoje, dirbą Lietuvos naudai 
ir važinėją po Rytprūsius.

VIII.
Buvo taip. Sekmadienį prieš 

aplankant mane tam “teisėjui”, 
aš parašiau Lietuvos pasiunti
nybei Berlyne laišką lietuviu 
kalboje. Tą laišką pats kalėji
mo viršininkas, truputį man) su 
juo pasikalbėjus, pasiuntė neiŠ- 
vertus vokiečių kalbon. Man 
kalbant su viršininku apie tą 
laišką, policijos inspektoriuš, 
kuris tuo metu dirbo viename 
kabinete su viršininku, į mane 
ir į viršininką pasižiurėjo, ir aš 
supratau, kad sekantis mano 
laiškas, rašytas lietuvių kalboje, 
bus.tikrai vokiečių kalbėli ver-

TALMAN FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

BEN. BOHAC, Secretary . '

2641 W. 51st St. Tel. Hemlock 3322

to “teisėjo” antrą sekmadienį 
išpuolė rašyti laiškas į tėviškę. 
Į tėviškę nerašiau. Rašiau vie
nam iš savo draugų, teismo se
kretoriui, į šakius. Maniau, kad 
jis mane supras, jeigu man at
sakymą rašytų, nors man į tokį 
laišką atsakymas ne taip jau 
reikalingas buvo. Tą laišką pa
rašiau labai gražų, šnipo aki
mis žiūrint, bet su gramatikos 
bei sintaksės klaidomis. Para
šiau, kad mano laiškai einą be 
vertimo vokiečių kalbon, todėl

slapto, būtent, ar du lietuviai, 
kurie užsiimu šnipinėjimu Ryt
prūsiuose Lietuvos naudai, j a U 
areštuoti. Vieno iš tų dviejų 
“šnipų”, kuris lankąsis pas vie
no advokato dukterį į šakius 
(to advokato pavardę iš karto 
neparašiau, sakiausi pamiršęs;

MONARCH LIQU0R STORE
J. GAUBAS, Savininkas

3529 S. Halsted St. Tel. Yards 6054

raidę “R” arba “K”. Antro iš 
tų dviejų, kuris esąs mano pa
žįstamas, pavardė prasidedanti 
ženklu, kurį galima škaityti 

_.ba ir pa 
raides toliau,rašiau

bet, “
peilį, tas 4—5 raide

Kartą teko iš kalinių sužino
ti, kad du lietuviai yra išmai
nyti. Aš gi paliktas. Pamaniau, 
kad, LiėtuvOs pasiuntinybė Ber
lyne gavus nuo manęs eilę žiop- 
lavotų laiškų, mane žioplu ir 
skaito. Reikia pranešti pasiun
tinybei, kad tie laiškai buvo ra
šyti tik dėl provokavimo vokie
čių kriminalkOs. Kadangi vokie
čių nacijorialsocializinas veda 
aršią kovą prieš kamunizmą, 
tai aŠ ir pradėjau galvoti laiško 
turinį. Laiške puoliau komunis
tus, o belo, daviau suprasti, kad 
aš nesu joks žioplys. Laimė, 
kad tas laiškas iš kalėjimo bu
vo išleistas, ir viskas tvarkoų.

1937 m. spalių 16 d. aplankė 
mane Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne sekretorius. Buvo šeš
tadienio diena, kurioje marie 
niekas riie'kur nešaukdavo. Sat- 
gasį pašaukė, išvedė iš celėsy ve
dė, Vedė ir, atvedęs, pastate 
prie durų, kur parašyta “Polic- 
čiinspektion”. Aš tikras buvau, 
kad aš turiu jhu naują didelę 
bylą. Aš pamaniau, kad mano 
provokaciją Lietuvos naudai, 
apie tuos nebūtus šnipus, išaiš
kino, komunistinius atsišauki
mus, kuriuose Hitlerį pakoriau 
ir kuriuos dirbau tikslu sužino
ti, ar vokiečių kriminalka taip

nęs laukė. Man atėjus, jis ma
ne lydėjo į Lietuvą. Paskaiu 
buvau sutiktas su “duona ir 
druska”, po to greitai pradėjau 
užsimiršti skaudų vargą vokie
čių nelaisvėje. Vėl sava žemė, 
savi žmonės ir kalba, o svar
biausia — laisvė, nes neveltui 
Vokietijos kalėjimuose ant sie
nų išrašinėta: Didžiausia laimė 
—tik laisvė.

(GALAS)

Ar galima išmokyti 
beždžiones dirbti?

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
UNK1MĖ MUSŲ KOSTVMĖRIAMS IR RĖMĖJAMS

W0LF FURNITURE HOUSE
4211 Archer Avė. Tel. LAFayette 3636

mano, mah kaipo dailininkiii 
primes. Reiškiu, aš pražuvęs. 
Nusprendžiau, nė į vieną klau
simą neatsakyti ir visiškai tylė
ti, o vėliau ieškoti būdų nusižu
dymui.

Pagaliau.. . “Labą dieną. Aš 
iš pasiuntinybės . sekretorius. 
Jus busite išmainyti. Jūsų laiš
ką, rašytą vokiečių kalbpje, 
mes gavome — dabar mums 
viskas aišku.”

Tą dieną pergyvenau retą gy
venime pasitaikančią baimę ir 
džiaugsmą. Dagiau jau neteks 
tokios baimės džiaugsmo per
gyventi.

Mainomas buvau po 5 mėne
sių, 5 m. kovCkinėn 4 d. Paly
dovui, policijoj valdininkui, ly
dint, ekspresu vatvežė į Tilžę. 
Tilžės muitinėje Lietuvos pasie
nio policijos v^r. sargybinis ma-

Gailime, ypatingai protinges
niu rųšių beždžiones, pvžd. šim- 
panžtts: jie šuptahta ir moka 
pamėgdžioti. Orangutangus ga
lima išmokyti patarnauti prie 
stalo i£ dirbti įvairius namų 
darbus. Dr. Lander Lindsay 
buvo išmokęs orangutangą pri
žiūrėti krosnį laivo kepykloje 
ir reguliuoti temperatūrą. To
kios Veislės beždžionės išmok
sta dėvėti drabužius, gerti iš 
stiklo, valgyti su šaukštu, šepe
čiu valyti drabužius ir batus ir 
dirbti kitokius darbus. Dr. Lind
say išmokė savo laive beždžio
nę iškelti ir paleisti sielius, dul
kinti kajutės baldus, mazgoti 
grindis. Mokslininkas Mastia- 
nas pasakoja matęs kariškame 
anglų laive didelę beždžionę, sė- 
dėdavusią kartu su jurininkais 
ir siudavusią, kaip ir jie, marš
kas.

Protingiausias; gyvuliukas esąs 
žinomo gamtininko p. Cherry 
Keartono šimpanzas. Jo vardas 
esąs Toto. Jo šimpanzas esąs 
ypatingas gyvuliukas — pade
da virtuvėje, mazgoja indus, pa
tarnauja prie stalo, pats prau
siasi, net dantis išsiskalauja. 
Su vaikais gražiausiai žaidžia. 
Kartą Toto, kitų r nepadedamas, 
pats išėmė,.Jš butelio, vyšnią, 
panaudojęs taip pat paties susi
rastą Virbalą vyšniai ištraukti 
(ko, sako, šiaip laukinis Afri
kos negras nebūtų sugalvojęs) 
— toks sumanumas stebino mo
kytoją — gamtininką p. Kear- 
tohą. Toto, sako, esąs genijus 
tarp beždžionių.

Štai atėjo vėl Kalėdos!

Teišnyksta visos bėdos,

Ir visiems ateina laimė

$ Mutual Federal Savingsl
& loan Assn. of Chicagofi į

išskūtdu
BEN. J. KAZAnAUSKAS, Sekr.

m

2202 W. Cermak Rd Tel. CANal 8887

Tel. Yards 7332

buvo išverstas ir kriminaliai jį 
skaitė.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
LINKSMŲ KALĖDŲ LAIMINGŲ NAUJŲpMETŲ 

LINKIME ViŠlfcMS SAVO DRAUGAMS 
ui koštuMerIams

Linksmų KalČdtj it Naujų Metų Linki

Syrena <estaurant
1825 W. 471 h St4270 Archer Ave<

LAi’atJette. UliiOVIRginia (J5(D

LiįjJęsmų Kalėdų ir Laimingų, Naujų Metų 
Visiems Mastį Draugams, Kostumeriams ir 

Pažįstamiems Linki .

POVILAS GAILIUS
LlETtlVlšKA UŽEIGA

3204 So. Halsted St. Chicago, III

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0
J. PEtfcAUŠkAS, Savininkas

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Visiem 

Draugams ir Kostumeriams

JOS. RŪTA TAVERN
BERGHOFF ALUS

3141 S. Halsted St. Tel. Victory 4791

Širdingi Linkėjimai Sulaukus Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Melų Visiems Musų Rėmėjams, 

Draugams ir Pažįstamiems

JOS. ir PRUDENCIJA RACHUNAI
AUDITORIUM TAVERN

3137 S. HalstCd St. Tel. Victory 6172

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Visiems Kostumeriams ir Draugams

CHARLE’S TAVERN
, CHAS. KASILIAUSKAS, Sav.

3364 Sd. Halsted St Chicago, III

3310 So. Halsted St
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SVEIKINU VISUS SAVO KOSTUMERIŲS t R DRAU- '

gus su žiemos šventėmis, TaLEdomis 
IR NAUJAIS METAIS

2 POVILAS IR MARIJONA DAUBARA
f* 5519 South įtariem ;Avenue
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GREETinGS

Linkimo Visiems Musų Lietuviams Koštame 
riams LINKSMŲ KALĖDŲ Ir Vėliname Lai 

mihglį Ir Pasekmingų NAUJŲ METŲ

Linksmų Kalėdų Ir Ldimiiigų Naujų Mėtų
Visiems Koštuitiertdms ir Draugams

J. PETRAUSKAS, sav.
Pirmos Klases Alinė ir Svetainė dėl Vestuvių 

, ir Mitingų.

1750 S. Union Avė. Tel. Canal 0630

M Naujų Metų vakarą bus didelis parengi* 
M mas antrašu 4270 Archer Avė, Širdingai 

kviečiame atsilankyti.

FULTOHb

820 W. Fulton Market Tel. MONroe 1093
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Štai atėjo vėl Kalėdos! 
Teišnyksta visos bėdos, 

Lai pražūna skurdo baim 

Ir visiems ateina laimė.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
NAUJŲ METŲ!

| DARIUS-GIRĖNASg POST No. 271

I American Legion
I 4416-20 SO. WESTERN AVĖ.
g • Tel. Lafayette 8484

f ■ ■

. Stepas Beinarovič.

ANTIKRISTAS
Nuo tos dienos, kuomet die

dukas Emelianas Natalčenko iš 
Novoselki bažnytkaimio padėjo 
pionieriams ir kaimo jaunuo
liams uždaryti cerkvę ir per
duoti ją pionierių klubui, jau
nuoliai nuoširdžiai pamilo vien
akį senį. Jis virto savotišku did
vyriu: padėjo pionieriams išsi
kovoti klubą.

Kuomet cerkvė buvo “lik v j 
duota” ir pionieriai su atėju
siais iš kaimo jaunuoliais pra
dėjo tvarkyti savo kampelius, 
jie ten užtiko savo dėduką. Pa
matęs linksmų vaikų krūvelę 
jis sumirksėjo liūdna akimi, 
nusigręžė nuo jų ir nuėjęs į 
kertę atsisėdo suolan. Vadovas 
šešiolikos melų Sidorovas, pa
matė nepaprastą senio stovį ir 
jį sekė. Emeliano jaudinimąs: 
pastebėjo taip pat mažasis Pet

Jųš manote, jog jis tik taip sau, 
veltui?.. Ne, vaikai. Antikristu 
mane seniai vadina, nuo tos 
minutės, — jis pravedė kaulėtu 
pirštu per kairį antakį, — kuo
met netekau šios akies. O tuo
met aš teturėjau vos aštuonis 
metus amžiaus. Buvau gyvas 
vaikas, gi mano tėvai — žmo
nės griežti, ypač tėvas ... tvir
tai tikintis... Vos tik šventė — 
būtinai abudu į ęerkvę eina, o 
aš — sėdėk namie ir namus

Antikristas!” Pastvėrė nuo sta
lo mano pamirštą ylą ir prie 
manęs: “Užmušti jį! Išlupti jam 
akis! Kad dievo šviesos nebe
matytų !..”

Emelianas nutilo. Vaikai nu
sigandę žiurėjo į senį. Kas vė
liau įvyko, kiekvienas suprato. 
Emelianas pažvelgė vienintele 
dešme akimi į aptilusius vai
kus...-

—O kaip šita? •— užklausė 
vadovas.

—Išliko sveika... Motina ylą 
išmušė iš rankų... -— ir vėl niu 
leido galvą...

Vaikai su skausmu širdyje 
žiurėjo į savo mylimąjį. Pas 
daugelį blakstienose žibėjo ra
sos lašai...

—Nelaimingas! — kažkas ne
vaikiškai atsiduso.

—Ne! Aš — laimingas! —

sukruto Emelianas. — Aš bent 
viena savo akimi pamačiau tik
rąją šviesą, naują gyvenimą!... 
-Nelaimė turėti abidvi akis ir to 
nematyti...

Vertė St. žiemys-Miščikas 
1940—VIII—30d.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS

SŠ

JANKIU VISIEMS INDIANA HARBOR IR APYLIN
KES LIETUVIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JULIUS PRUSIECKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3831 Main Street, Indiana Harbor, Ind 
Telepbone 288

į LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
t LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS!

SOUTH SIDE WHOLESALE 
LIQUOR CO.

JOHN F. SKORPIK, Sav.

irLouis Mingela, Antanas Krushinas
Benny Betek , »

Phone LAFayette 3632-33

1945 W. 47th St. . Chicago, Illinois

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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—Be abejo nesisėdėjo?
-—Visaip būdavo. Bet ne ta

me reikalas. Kaip dabar pame
nu anksti išryto, Kalėdų pirmą 
dieną, tėvai ruošėsi cerkvėm 
ievas išeidamas sako: “Ždirėk, 
sūnau, nieko nevalgyk iki ne
pareisime, o jei ką nors imsi— 
jis parodė į kertėje
švęntojo paveikslą, — šie die
vai tave matys ir viską mums 
papasakos.” Išėjo. Troboje ma
loniai kvepėjo barščiai su kiau
liena, kepta dešra Ir pyragėliai, 
o ausyse tėvo žodžiai: “žiūrėk, 
nevalgyk!.,.” Ilgai laikiausi, bet

Naudokitės “Nau
jienų” Informaciją
Biuru
Teikia Žinias ApP Paren

gimus.

kabantį
Sidorovui į šoną.

- -žiūrėk, dėdukas ve.kia. ..
—Apsigalvojo, lur būt... 

sunku skirtis su senais prieta
rais, — tarė rimtai vadovas.

Tiniošenko atsargiai priėjo 
prie senio ir drebančiu balsu 
užklausė:

—Dieduk. Ė, dieduk! Ko ver
ki? Juk ne mažas...

Raukšlėtas, plikas, kaip kepta 
bulvė veidas sudrebėjo ir vie
nintelė akis sublizgėjo žemčiu- 
ginėmis ašaromis:

—Iš džiaugsmo, sūneli! Iš 
džiaugsmo... Žiūriu į jus ir at
sidžiaugti negaliu...- Joki dievą 
jums nebaisus... O musų lai-

— Bijojote? — apspito jį jau
nuoliai.

Emelianas paėmė už rankos 
Sidorovą, privedė prie ‘ sienoje 
kabančio šventojoj o paveikslo.

—Į kur jis žiuri?

Senis pavedė vadovą po de
šinei:

•-7-0 dabar?
—Taip pat į mus...
—Kaip gyvas! — pridūrė se

nis. — Kur tik tU — ten ir jo

1>O

—Tai kas? — užklausė nesu
pratęs vadovas.

—O, tai ir. baisiausia.... žiu
ri.... Seka ... rodos, pastebės ką 
nors ir .. . prakalbės !

Jaunuoliai nusikvatojo.
—Jums juokai, o man baisu 

> prisiminti... — ir senį vėl nu
krėtė kažkoks vidaus drebulys, 
nesuprantama baime.

—Kada nors prakalbėjo? — 
užklausė nusigandęs mažas Pet
rukas.

—Kur tau! Kur tau! — nu.* 
mojo senis ranka. — Atsiliktą 
taip — iš bainiės mirtum! Man 
pakanka ir to kas atsitiko!

—Papasakok! -— dar labiau 
susigūžę apie jį vaikai ragino.

— Visai neseniai, — pradėjo 
senis, — sueigoje buožė Voro- 
tilas pavadino mane antikristu.

M . £3

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS

UNIVERSAL
GROCERY COMPANY

FRANK BRAGIEL, Prcs.

Iškenčiau. Priėjau prie kros
nies... Norisi ir baisu: sužinos 
— bus pylos. įstaiga galvoje ki
lo mintis: “Be abejo pyragaičių 
neskaitė, kaip sužinos?” o pas
kui šią nauja: “O kas bus je

"Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas -savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis j “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

Garsinkitės “N-nose’‘

SS 
K _ . ___ ___ _________ ___ . . .......... Ss

5039-41-43 S. KEDZIE AVĖ. Tęl. PROSPECT 2261-2-3

Vaikai papliupo juoku kaip 
varpeliai.
'—Ne juokai man tuomet1 bu

vo, — niūriai tarė senis. — b 
pirm, negu paimsiu pyragaiti 
aš vogčia atsigrįžau ir apmi
riau... Visi die^lii. . . visi kaip 
vienas, žiuri į irtume. Aš į šoną, 
o jie vėl į manė akimis... Aš — 
į kertę, jie -' tenai... Nors iš 
trobos bėk! 'JsTa, galvoju, žu- 
Vau! Ir pastvėręs ylą, vos ne 
verkdamas, užsilipau ant suo
lo.., Kas toliai? buvo — neži
nau... Susigriebiau, kuomet vi
suose šventuose paveiksluose 
vieton akių likosi vos skylės... 
Pažvelgiau ii1- ntištebau ... ste
buklas, išbadžiau" ir kraujas ne
pasirodė... Na,; nutariau,; reiškia 
jie negyvi ir niekam nieko ne
pasakys... Lengviau atsidusau, 
linksmas ir jau be jokios bai
mės mečiausi prie pyragaičių. 
Bet ne ilgai džiaugiausi, — nu
leido senis galvą ir atsirėmęs į 
delnus savo raukšlėtą veidą, 
nutilo. <

—Kas atsiliko? — degdamas 
nekantrumu užklausė Petrukas.

LINKSMŲ KALĖDŲ

vai... Tėvas atsiklaupė prieš 
šventuosius paveikslus, žegno
jasi: “Dieve, susimilk ir pasi
gailėk!” Motina taip pat... Stai
ga tėvas susiraukė, pakilo ir 
pamažu, lyg bijodamas už ko 
užkliūti priėjo arčiau prie pa
veikslų. Jo veidas išblyško. Lu
pos sudrebėjo: “Stebėkis!” — 
sušuko jis motinai, norėjo dar 
kažką sakyti, bet neįstengė ir 
išėjo iš trobos. Aš stoviu ir nie
ko nesuprantu, o motina, kaip 
sukliks: “O, dieve mielaširdin- 
gos! O, tu kalės vaike! Na ir 
teks tau nuo' tėvo ... nuo se
nio!” Tik dabar supratau kame 
dalykas. Mečiausi prie durų, o 
tėvas ant slenksčio su dviem 
lazdom... Pagriebė už pakarpos, 
trenkę ant suolo... Rėkiau kaip 
piaujamas avinas, o jis muša 
lazdomis ir bamba: “Tai tau 
už pyragaičius! Tai už dešras 
Už dievų akeles!” Į riksmą at
bėgo dėdė, žiaurus žmogus, ka
daise buvo galingas, staršina, 
daugelį į Sibirą pasiuntė, ne 
vieną mirtinai užplakė... Pasku
tiniu laiku pradėjo atgailauti, 
už nuodėmes melstis... Pama
tė, jog po manimi suolas kru
vinas pasiuto... “Stokite, už ką 
mušate?” O tėvas rodydamas 
paveikslus: “Stebėkis!”... Sems 
pažvelgė ir pašlijo. Išvertė akis, 
iškreipė veidą, sugriežė danti
mis ir karkia: “Antikristas!

Laimingų Naujų Metų
Su šiais žodžiais męs papratę 
Karštai sveikinti draugus, 
Idnkim laimės ir sveikatos 
Per ateinančius metus.

VALDYBA, DIREKTORIAI
JUDGE JOHN C. LEWE, Honorary

JUSTIN MACKIEWICH,
President

MICHAEL JASNAUSKAS, 
First vice-president

Bruno Shukis,
Second vice-president

HELEN KUCHINSKAS.
Secretary-treasurer

LEON GINIOTIS
DIONIZAS JANKEWICZ

ZENON POCIUS
ADAM BARTUS

IR DARBININKAI
Chairman of the Board

Catherine Giseke, Asst, Sec’y. 
Peter Sloger 
Dominic Varnas, Jr. 
Albert Shimkus 
Anthony Sirtaut 
Edvvard Bogus 
Aldona Adomaitis 
Lucy Krush 
Joseohine Kentra 
Adrienne McQuern 
Adeline Mickiewicz 
Gertrude Goralski 
Cecelia Kabaj 
Nell Boyd 
Tilly Rimkus 
Julia Sirtaut 
Anthony Grina

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN

ASSOCIATION oi CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE
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Kalėdos ir Dvieili Motinų Ašaros
Rašo L. Narmontaitė

eglaitėse ir žvaigždes danguje, 
vietoj kanuolių liepsnų.

Ačiū, Dieve, kad mano ma
žytė širdelė yra sveika ir saugi. 
Džiaugiuosi, džiaugiuosi 1

I.
Ir vėl Kalėdų šventės. Kada 

buvo tie laikai, kada girdėjom 
skambančius balsus, dainas, 
varpus ir vaikų besijuokiančius 
balsus? Ar tie laikai buvo se
niai seniai, ar tik jie man pri
sisapnavo?

Rodosi, kad ir buvo tokie lai
kai, kada visi linksmi buvom ir 
kada dovanų diedukas ar bobu
tė aplankydavo mumis. Svečja- 
vomės ir dainavom. Ir kaip 
smagiai atsidavė kvapas iŠ vir
tuvės !

Ak, negali būti. Iš tikrųjų tai 
buvo sapnas. A’, ai, kaip badas 
mumis kankinu! Kaip šalta* 
drėgna! Kaip skurdu!

Ak, tu mano mažulyte, gu
li ant skudurų šiam ' kampe
lyje! kokia bus tavo ateitis? 
Kur tu dingsi? Neturi pakanka
mai valgyti, neturi batų ir nė
ra kur ramiai miegoti. Tu ne
turi saugios prieglaudos, nes bi- 
le valandų galime ir šios musų 
priedangos netekti.

Kokios tavo Kalėdos? Lieps
noją gaisrai nuo sprogimų yrą 
tavo dalis, vietoj'žibančios žva
kės ant kalėdinio, medžio,/Poli 
nuo tavo auselių skamba var
peliai, bet arti, visai prie tavęs 
ūžia mirties įrankiai.

Bu-um! Bu-um! Nebijok, ne
verk, miegok! Mano mažulyte, 
prisiglausk arti prie manęs. Šį 
sykį, šį sykį mums nepataikė!

Nėra tau lėlės, žaislų, ar gro
žybės šioj vietoj. Nėra tau mei
lės, brolybės arba mielaširdys- 
tės. Nėra tau Kalėdų!

Ak, Dieve, priglausk šią ma
no nekaltą dukrelę. Saugok ma
no brangią mažytę! Trenk pa
siutusiam pasauliui, kad užsi
baigtų šis baisus atsitikimas. 
Trenk blogadariams ir juos iš
naikink! Duok mano dukrelei 
ir kiliems nekaltiems vaiku
čiams progos rasti nors vieną 
šiltą, saugų kampelį. Saugok 
nors vaikučius!

Bu-um! Bu-um! Bu-um!
Neverk! Nebijok. Ai, ai, ai, 

arti, arti,... kur tu, mažyte 
mano ... nematau, nerandu ta
vęs ... ai...

Bu-um! Bu-um!
II.

Ir vėl atėjo Kalėdų šventės. 
Kada buvo tie laikai, kaiįa gir
dėjom skambančius balsus, dai
nas, varpus ir vaikų besijuo
kiančius balsus visame pasau
lyje. Nėra sapnas, kad tiktai 
mažame šio svieto kampelyje 
ramiai švenčiame Kalėdas.

“Taika ant žemės geros va
lios žmonėms” — ar tie žodžiai 
vėl skambės pasaulyje?

Mylima dukrele, džiaugiuosi, 
kad tu turi šiltą lovukę, saugią 
gyvenimo vietą, kad turi pa
kartinai valgyti ir kad esi svei
ka. Džiaugiuosi, kad turi prie
glaudą laisvoje šalyje ir kad ne
bijau laisvai tau kalbėti ir į- 
kvėpti laisvės mintis. Saugok 
tas mintis ir saugok šios šalies 
laisvę. ’

Džiaugiuosi, kad, kai atsikel
si, girdėsi varpelio skambėjimą, 
o ne šuviusį kad girdėsi dainas 
ir linksmus balsus, o ne kančių 
verksmus. Džiaugiuos, kad ma
tysi žibančias šviesas Kalėdų

Bet man širdį skauda, kad 
užu jurų-marių kitų motinų 
vaikučiai yra karo įvykių kan
kinami. Verkiu su tomis mo
tinomis, kad tų vaikučių padė
tis yra taip bloga, taip bloga. 
Sunki mano širdis, pilnos ma
no akys ašarų.

Saugok, Dieve, saugok tuos 
nekaltus vaikučius! £)uok jiems 
progos gyventi taip laisvai ir 
saugiai, kaip mano dukrelei. Iš
girsk motinų prašymus, jų kan
čių verksmus!

Išgirsk ir mano poterius, o 
Dieve! Trenk blogadariams Ir 
juos išnaikink! Sugrąžink “tai
ką ant žemės ir gerą valią žmo
nėse”. Kol (o neįvyks, nebus nei 
vienam vaikučiui saugu ant šio 
svieto. Kiekvienam vaikui bus 
pavojus ir kiekvienai motinai 
peilis širdyje, nežiūrint, kur ji 
bus.

Sugrąžink mums tikras Kalė
das! Sugrąžink visiems Kalėdas 
— o ne ašaras! .

ššst, šsst — miegok, širdele—f* 
dar ne Kalėdų rytas!..

NAMAI KALĖDŲ 
SIMFONIJOJ

“Lietuviškų Kūčių 
Tradicijos Pa

laikymas”
Salomėja čerienė.

Artėjant Kalėdoms, dažnai 
tenka su malonumu prisiminti, 
rodos, taip neseniai praleistas 
Kalėdų šventes Anglijoje. Lie
tuvis, gyvendamas tarp svetimų 
tolimam krašte, daug giliau 
įvertina sąvo tautęs švenčių pa
pročius, negu būdamas savo 
vynėj.

Kūčių tradicinė vakarienė 
man visados suteikdavo daug 
malonumo. Prisimenu, kai Kū
čių vakarą musų maža saujele 
lietuvių Londone susėsdavo prie 
stalo Lietuvos Pasiuntinybės 
namuose. Kiekvienas specialiai 
Kučioms pagamintas valgis džiu
gindavo musų akis ir apetitus. 
Pamiršdavom bent laikinai savo 
pasiilgimą namiškių ir mėgin- 
davom sukurti tam mažam Lie
tuvos kampelyje jaukią kalėdi
nę atmosferą. Už šio stalo kar
tu sėdėdavo diplomatai, jų šei
mos, valdžios tarnautojai ir Lie
tuvos studentai, studijuojantys 
Anglijoj. Pamiršdavo jie savo 
įvairius politinius ir luominius 
skirtumus, ir draugiškai šneku
čiuodami jausdavo vien tik lie
tuvybės bendrumą svetimoj ša
lyje.

Jau metai, kiti prabėgo. Pa
sikeitė Londono išvaizda, pasi
keitė ir sumažėjo tas ir nedide
lis Londono lietuvių būrelis. Da
bar daug vargo ir skurdo ten 
pasilikusiems tenka pergyventi. 
Bet, neabejoju, kad ir šiemet 
jie tam Lietuvos Pasiuntinybės 
kampelyje vėl susiras nusira
minimą prie Kūčių stalo. Deja, 
tą vakarienę gal teks valgyti 
jau ne erdviam Pasiuntinybės 
kambaryje, bet — saugiap skie
pe. Turiu viltį ir širdingai ti
kiu, jog ir tose aplinkybėse jie 
vis vien jausis laimingesni, ne
gu musų broliai Lietuvoj, ku
riems jau Kalėdų šventes yra 
panaikintos.

Sugrįžus Amerikon > pastebė
jau, kad mažai jau kur lietuvių 
šeimose palaikoma Kūčių tradi
cijos. Tikros lietuvės šeiminin
kės tikslas turėtų būti kaip ga
lima palaikyti tnusų senus lie
tuviškų Kūčių paprpčius, -— ne 

KALĖDOS daugiau už visas 
kitas šventes yra musų šven
tės. Net ir tie, kurie yra kaž
kur toli nuo šešėlių savo varte
lių, pasijunta grįsta dvasioje, 
kad galėtų prisidėti prie myli
mųjų, kurie dar yra namie, ir 
prie tų, kurių atsiminųnai yra 
brangus .... šiame linksma
me namų f esti valy j.

KALĖDOS yra visų pirmiau
sia meilės puota jos aukščiau
sioj formoj.

KALĖDOS apreiškia slaptin
gą jogą žmonių širdyse. Toji 
jėga iš viso pasaulio suartina 
tuos, kurie dvasioj myli mus.

Dėl to, kad KALĖDOS yra 
šventės, kurios suriša mus to
je harmnijoje, tad yra priežas
tis, dėl kurios muzika pasidarė 
dalis šių apeigų. Ar tai ji bus 
formoje dainos tų su raudonais 
veidukais Kalėdų giesmininkų, 
ar skambučiai rogučių per truŠ- 
kintį sniegą bėgant; choralai 
džiaugsmingo juoko ir šauksmo 
iš mažučiukų vaikučių prie eg
laitės susirinkusių, ar galingų
jų vargonų garsai, ir virš vis
ko — varpai — tie nepaliauja
mi varpai, vis tai yra SIMFO
NIJA KALĖDŲ; diena, kuri 
daugiau, negu visos kitos, yra 
viso meto linksmiausia tiems, 
kurie trokšta ir linki “ramumo 
ant žemės, geros valios vi
siems ............”

Lai KALĖDOS palengvina se
nus'skausmus, sumažina bėdas, 
nemalonumus.

Lai KALĖDOS būna pradžia 
skaistesnės ateities. Lai jos at 
neša dauginus tolerancijos, vil
ties ir meilės.

Lai KALĖDOS gyvena ne tik 
šiandien, bet ir kasdieną visų 
Moterų Skyriaus skaitytojų šir-

dyse su visuomet išaukštinta 
muzika, kuri ateina iš prakil
nesnių, malonesnių minčių.

Nora Gugienė. .

tik pačioms palaikyti, bet ir 
perduoti savo i vaikams. Tai yra 
musų lietuvybės ryškus bruo
žas. :

Neseniai teko susipažinti su 
vienu Chicagos Universiteto pro
fesorium, kuris mane labai nu
stebino, kai pradėjo kalbėti apie 
įvairius lietuvių Kūčių vakarie
nės valgius. Sakęs, jog kelis 
kartus jau esąs dalyvavęs Kū
čių vakarienėje kartu su kitais 
profesoriais šokėjo Beliajaus 
studijoj.

Tad, mielos^ seimininkės, pa
sistenkite švęsti) šias Kūčias tik
roj lietuviškoj dvasioj, pag’a- 
mindamos Kučioms tradicinius 
valgius. Taipgi,'- nepamirškite 
pakviesti prie savo šeimyninio 
stalo kokį nors nelaimingą, be 
šeimos draugą^- ar pažįstamą, 
neseniai' atvykusį iš Lietuvos. 
Rasite tame ne tik sau širdin
gą pasitenkinimą, bet palinks
minsite nusiminusio brolio lie
tuvio širdį jam bebūnant sve
timam krašte. '

KALĖDŲ RYTAS
Kalėdų rytas. Lauke šaltas 

vėjas draskė' nuo tvorų ir me
džių sniego papuošalus, kuriuos 
gamta šauniau padarė, negu 
butų galėjęs padaryti artistas. 
Mažame, menkai apšildytame 
ir apšviestame kambarėlyje į šį 
pasaulį atėjo nauja gyvybė. Lyg 
protestuodama, toji gyvybė gar
siai rėkė. Per skausmus motina 
paklausė: “O kas?”..

Norėdama ją .palinksminti, 
atsakiau, kad tai, tur būt, dai- 
ninkas ar artistas. Sakau, girdi 
jo didelį balsą, —• net sienos 
dreba.

Paskui susimėčiau jai paro
dyti, ką jai Kalėdų diedukas at
nešė. Sakau, geresnės dovanos 
vargu galėjai tikėtis, — tai tik
rai puikus sūnelis...

—Nerodyk jį man! — staiga 
prabilo motina ir nusuko veidą 
į šalį.

Aš tiek nustebau, jog nežino
jau nė ką daryti. Pagaliau kū
dikį padaviau jos motinai. Žiū
riu, per močiutės veidus irgi a* 
šaros rieda,

Kas čia pasidarė? Gal pasiel
giau negerai, ar ką pasakiau, 
kas nederėjo sakyti? — klau
siu pati savęą.

Su didelių rupestiųgumu ap
žiurėjau ligonę. Rędosi, viskas 
tvarkoje, bet ligonės negaliu 
'numaldyti, kad paliautų verku
si.

Pradėjau jai aiškinti, jog jai

III®
AR SUGRĮŠ?..
Išeinu į viešą kelią, 

Ballon drobėn suvyn.otą. 
.ei paklystum tarp pusnynų— 
Niekas niekas nežinotų.

Pakelėje eglės rymo,
Amžių pasaką dūmoja: 
Už kalnų, už tamsių girių 
Karalaičiai jau nujojo.

Kada grįšit, saulės broliai, 
Laisvės raiteliai, ar grįšit? 
Sunkų vargą, skaudžią dalią 
Iš mus žemės ar išvysit?

Krito žvaigždės į bedugnę, 
Juodą gelmę okeano.
Kas uždegs tamsoj mums

Ugnį,
Jei ne jus, brolužiai mano? 

Tamsios naktys, šiaurus vėjai 
Atžygiavo į mus kiemą.
Kas išgins iš musų krašto 
Rūsčią karalienę žiemą?

Vai pasiųsčiau lakų paukštį 
Ten, kur gėlė nenuvysta, 
Kad nulėktų, pažiūrėtų, 
Ar Pavasaris negrįžta?...

yra pavojinga jaudintu. G..1 
būti rimtų pasėkų.

Vargais negalais pasisekė nu- 
inaldinti ir išklausti, kodėl ji 
nenori savo naujagimio matyti.

Pradėjo ji man aiškinti, kad 
negalėsianti jo tinkamai išauk
lėti, Prašė, kąd surasčiau gerus 
žmbncs, kurie kūdikį galėtų 
tinkamai išauklėti.

Pasižadėjau padaryti viską 
kad tik ji nusiramintų. Tuo pa
čiu mėtų atsargiai pastebėjau, 
jog aš nemanau, kad lai butų 
tikroji priežastis, dėl kurios j j 

savo kūdikio nenori matyli.
Ir vėl jos akyse ašaros pasi

rodė. Ji tyliai tarė: girdi, kai 
pamatysiu, tai jau nebegalėsiu 
su juo skirtis...

Kaip tik tuo laiku į kambarį 
įbėgo du vaikučiai, o trečią tė
vas ant rankų įnešė. Padėjęs 
vaiką, tėvas priėjo piie manęs. 
Susirūpinęs paklausė, kaip jau
čiasi Onytė.

Atsakiau, kad viskas gerai ir 
kad Kalėdų diedukas gražų sū
nų padovanojo. Tąsyk jis priėjo 
prie lovos ir, pasilenkęs, pabu
čiavo Onytę. Tuo pačiu metu 
jis kalbėjo: “Kaip mes laimin
gi šiandien! Abu turime po du, 
— aš du sūnūs, o tu dvi duk
teris”.

Aš prinešiau kūdikį ir padė
jau šalia jos. Ji neprotestavo. 
Ji šypsojosi , ir / urėjo į savo 
naujagimį.

Vyras vis ramino, sakyda
mas, kad kiekvienas kūdikis 
drauge su savimi atsineša į sį 
pasaulį ir savo laimę. *

Dar kartą patikrinau kūdikį 
ir motiną; kad viskas butų tvar
koje, ir palinkėjusi visiems 
linksmų Kalėdų atsisveikinau ir 
išėjau.

Eidama gatve visur girdėjau, 
kaip žmonės vieni kitus sveiki
no “linksmų Kalėdų”...

O man tuo tarpu vis skverbė
si mintys, kad nevisiems Ka
lėdos tėra linksmos. Vargu jos 
galėjo būti linksmos tai moti
nai, kuri visai dar neseniai no
rėjo savo kūdikį svetimiems 
atiduoti, nes bijojosi, kad dėl 
vargo negalėsianti tinkamai jį 
išauklėti.

Tos mintys ir mane nelabai 
linksmai nuteikė, — pasidarė 
liūdna, klaiku ir nyku.

—A. K. J.

Kalėdos pas mus ir Lietuvoje
1940 m. Kalėdos daugumui 

žmonių neatneš to simbolinio 
ramybės jausmo jų šlrdisna, 
kuriuo jie turėjo teisę ir džiau
gėsi per daugeli metų praeity.

Vienur karo dievaitis sugrio
vė, sutriuškino žmonių pašto* 
ges, jų darbo vietas, jų maldos 
namus; daugelį iš jų\palaidoda
mas po griuvėsiais, ar sužaloda
mas bombų skeveldromis — ki
tus gi palikdamas be pastogės, 
darbo, duonos kąsnio ar šiltes* 
nio apsiausto. Paliko liudinin
kais tų žiaurių vaizdų, kurie 
nepasikeis nei šiai didžiai šven
tei atėjus, nes kas taipo sunai
kinta per kelis mėnesius — im: 
amžius atstatyti, o žuvusiųjų 
žmonių gyvybių nieks nesugra 
žios...

Šio karo pasėkoje ir musų te 
vyne Lietuva neteko nepriklau 
somybės - tapo išbraukta r 
tarpo tautų, žemėlapyje, o jo 
žmonės tapo vergais. Ne bom 
bos, ne badas, ne kili trukumą 
privertė musų brolius tapti ver 
gaiš, bet plėšiko Stalino geleži 
nė ranka ir jo žiaurus protą- 
pasmaugė nepriklausomybę ša 
lies ir žodžio, sąžinės ir sociali 
laisvę žmogui. Jo grobuoniški 
siekiai įmetė musų brolius į 
areną žiauriųjų liūtų smaguria
vimui, o kitus, varu ir gąsdini
mais, verčia būti žiūrovais ir 
kelti ovacijas jam — raudono 
jo rojaus “šviesiausiajai saulei, 
tėvui Stalinui.”

Dieve! Už ką tokios kančios,, 
tokia nešlovė, lietuviui? Lietu
viui, kuris kilo nieko nenorėjo 
tik ramiai gyventi savo žemių 
ribose; savo sunkiu darbu ir pa
siryžimu kelti savo šalies sto
vį ekonominiai, materialiai ir 
kultūriniai ir džiaugtis laisve 
nepriklausomybe. Bet tas viskas 
dingo, kaip trumpas, 21 metų 
sapnas. Sapnas, kuris išaugino 
naująją kartą; kiniai žanru* 
plėšikas išmušė ginklą iš jo* 
rankų, užč’aupė lupas ir perse
kioja jos mintis. Ir štai, lokio 
se apystovose, musų broliai lau
kia Kalėdų švenčių...

Tėvas gal norėtų vaikučiams 
nupirkti kokią dovanėlę, kitą 
bet ką, kokią ir kur? Juk ra u 
dongvardiečiai išgrobstė viską 
kas buvo prašmatnesnio ai 
daugiau naudingo kasdieniniam 
gyvenimui, o lietuviams paskir. 
sė, kas galima, pirkti ir kas ne

Ten vėl motina graužiasi ii 
ašaroja, kad šiais metais nega
lės šeimynai Kalėų švenčių nuo-

KALĖDOMS ATĖJUS
Kiekviena diena turi svarbią 

reikšmę ar vienam ar kitam,— 
tai gimimo ar vardo diena, ai 
vestuvių ar kitos sukakties, ai 
linksmos ir liūdnos atminties.

Kiekviena diena pilna rūpės 
čių ir džiaugsmų, troškimų i: 
svajonių kiekvienam asmeniui 
apie save.

Be Kalėdoms atėjus, mintys 
skrenda toli ir arti, atsimenant 
draugus net senos praeities ir 
tiesiog jiems linkint gražiausios 
ateities.

Kalėdoms atėjus, brangi pro
ga sveikinti, palinksminti kitus?

—F. H. S. 

laikos sukelti, nes jos butą ir 
baldus užėmė rusai, o jiems te
ko įsiprašyti prje kitos šeimos 
kampelyje, it kokiems pastum
dėliams.

Pamaldesnis žmogus galvo
ja! Ar eiti į bažnyčią, ar ne? 
Juk bolševikai panaikino baž
nytines ir tautos šventes, įvedė 
tik staliniškas. Juk ką gali ži
not, ką tavo “angelas sargas” 
gali pagalvot, tave į bažnyčią 
einant pamatęs. Jei ko, gali dar
bo nustoti. Kad ir Kalėdos, bet 
verčiau namie sėdėsiu...

O kiek tokių šeimų Lietuvoje 
lauks šių Kalėdų su verkiančia 
jifdim, kad jų tėvai, broliai ar 
ninųs lapo slaptai bolševikų pa
grobti ir nežinia kur dingę. Gal 
kalėjime, gal Rusijon išbugdyti, 
3 gal jau gyvų nebėra?... Ir 
taip spėliodami, sukniubę, aša
kose paskendę leis tą daugeliui 
.nksčiau buvusia linksmą Ka- c C

ėdu šventę.
O štai kareivis; pernai jis 

sietuvos pulke sėdėjo prie ben- 
Iro Kučiu stalo ir vaišinosi t ra- c

Jiciniais lietuviškais valgia s, 
Rausėsi Kučioms skirtų pasakė
čią oj)o vakarienės, prie dlde- 
ės visam pulkui skirtos Kalc
ių eglės, svidančios nuo papuo
šiu ir jvairespalvių žvakuč ų— 
Js gavo Kalėdų dovanėlę. Kalč
ių dieną jis irgi praleido paki- 
.usioj nuotaikoj ir kareivinė;e 
vaišinamas ir miestan išėjęs, 
lietuviškoj nuotaikoj laiką pra
leido. Bet šie mc.tai? Jis vienas 
tarp rusų kareivių, kuriems jų 
valstybė iš mažens skiepino ne
apykantą tikyboms. 'lėk s “to- 
varišč” sugebės tave pašiepti, 
bei jis nemokės tavęs užaust’. 
Jis negalės net pastebėti, kad 
šis lietuvis, it paukštelis iš laš
ais gainios pakliuvęs į narvelį, 
liūdi ir ilgisi lo, kas jam įgim- 
vU, kas jam brangu — jo tau
tos ir jo sąžinės laisvės. To ne
gana, jis dar sekamas, kad 
.icpapildytų kokio sabotažo.

Taip, Lietuvos kareivėli, tu 
labar belaisvis, bet ateis d.ena, 
<ad tu ir vėl stovėsi savo gim
tosios šalies sienų sargyboje, o 
ie Stalino imperijos pavergtų 
tautų, ašaromis plaunamų sie
nų... O kur įvairios labdaringos 
jrganizacijos, kurios rūpinosi 
seneliais, pavargėliais ir mažy
čiais? Nuo jų visų bet kokia 
jeisė labdarybės darbe at.mta, 
nes organizacijos uždarytos, tai
gi ir tuksiančiai tų nelaimingų
jų, kalėdinių dovanėlių šiais 
metais nesulauks... Žinau, kad 
stalincai, mintant.eji Amerikos 
Laisve ir gardžia duonele, pasa
kys, j°fc’ dabar valdžia viskuo 
apsirūpins, nes dabar visi lygus. 
Galvoją žmonės žino, kad ir se
niausios, pastoviausios valstybės 
neapseina be kooperacijos su 
visuomene, bendruose ralies 
klausimuose, o ką gali padary
ti tokia valstybė, kuri užsiimto 
500,000 savo pusbadžių karei
vių, su gyvu ir negyvu inven
torium ir su naujais įstatymais, 
kurie viską draudžia, kas buvo 
Lietuvoje pirmiau. Jeigu jie 
patys išbadėję atvyko ir lyg tie 
žiogai viską nuėdė, tai ką jie 
lietuviams gali duot? Badą! Tik 
badą ir vargą..

Taip lai mums čia demokra- 
(Tęsinys 7-me pusi.)

/
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S. J. VONDRAK Tel. LAFayetle 4560

LANGAM UŽDANGALUS PADAROM ANT UŽSAKYMO

1803 West 47th St. (arti Wood St.)

•i LINKSMŲ KALĖDŲ IR GERBUVINGŲ
naujV metų

Sši Linkime Savo Rėmėjams, Draugams
Visiems Geros Valios Žmonėms

ir
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SS
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Seniausia Lenkų Spulka-Skerdykla
Žinoma Firmos Vardu

M

i United Butchers
S

MINTYS KALĖDŲ BELAUKIANT...
Ateina Kalėdos. Taip rrids jfe iri laukti, 
Nors kad if mažytę dėvftflėlę gauti.

Mums namuose buriant, laukiame linkšifiučiąi,
Kažin, ar bus linksmi mus jauni brolučiai.

Kurie Į karužę jau yr’ apšarvuotu
Miims rėik jiems pagelbėt, reik rankų paduoti:

Mes lauksime jūsų iš karo pargrįžtant, —
Giminės ir gentys, ir kurie pažįstam,'

Sugrįškie, berneli, sveikas ir linksmutis,
Nes čia tavęs laukia jadnoslds SėfeutlM,

Jos raus'vos luputės pabučiUoš tave,
Ji puls tavo glėbin ir glaus prie savęs,

O kaip butų liriksfna, kad kariaut hereiklų, 
Kad su proto jėga, tironus apveiktų.

Marė Dundulienė,
■ ■. I . ..................... ............ .................■...I.-.II.. ......................... ..................... ■ ....... Į Į, -------------------.... ■

la rnufriš, labai gaila tavęs, Ma
riute! Bet tu pas mus jau ne
sugrįš!.

Mes 
gienės, 
dėjos, 
rnais.

džiaugiamės Noros Gu- 
dabartinėš skyriaus vė- 
pasišventimu ir gabu-

Marė Dundulienė.

IR VĖL kalėdos

KALĖDŲ NAKTIES 
AUKA

Atmintinos Kūčios

“Bob}r, ar tu žinai, kad šian
dien neužilgo parvažiuos tavb 
tėtis? Jisai Kalėdas praleis sti 
mumi?” — ji tarė savo trijų 
metų šuneliui, kuris savo mėly
nomis akutėmis sekė jos kiek
vienų žodį.

“Mama, ar tėtis bus apsirėdęs 
su uniforma, ant kurios gtizi- 
keliai tik žiba, žiba?”

Bet jo mamytė. nespėjo jam 
atsakyti, nes už durų pasigirdo 
žingsniai, ir tuojau pro jas įėjo 
aukštas gražus vyras.

savo šeimynų ir su ašarotom a- 
kim jis jų išbučiavo.

Diena greit praslinko. Jisai it 
ji stovėjo prie lovelės ir tyliai 
kalbėjo, žiūrėdami į miegantį 
kūdikį, kuris tėvelio kepurę 
taip stipriai rankutėse laikė.

“Koks jis laimingas, kad jis 
nesupranta šių dienų pragaro”' 
— jis tarė. “Kad tik galėtum 
šias šveiites praleisti neišgirdė 
sirenų spiegimo, šiandien visų 
dienų taip tylu, ramu, rodos, to 
karo visai nėra”.

“Taip, pas mus tik retkar
čiais atskrenda herdplariai, bet 
nei karto nereikėjo bėgli į ap 
kasus. Mes buV6UT 4 pažiūrėti, 
kaip tie apkasai atrodo. Naktį 
prie durų prikabina žalių švie
sų, ji taip pritaisyta, kad iš vir
šaus jos nematyti, o iš visų pu
sių tai toli matosi. Tu atrodai 
pailsęs, toli vrižiaVai, ryt pasi
kalbėsi”. Tarė žmona.

Neilgai jiems teko ilsėtiš. 
Staigiai pasigirdo sireila, lydi
ma bombų sprogimais. Greit 
aprengus, ji griebė kūdikį iš lo
velės. Bėgo jie trys pro dliriš, 
kai- smarkus Ūžesys ir griūvan
čia namo dalys juos išsklaidė. 
Atsipeikėjusi pasijuto kažko 
prislėgta. Aštrus durnai skver
bėsi į jos akis ir gerklę. Ištrau
kus kūdikį iš griuvėsių, ji ieš
kojo vyro, bet jam pagalbos 
jau nereikėjo, — jis buvo ne-

Dar tamsių bet hCsiiniega. 
Apsidairiusi išėjau į kiemą. Vos 
matomai pVodėjo šviesėti dan
gus. Nelabai šalta, sniego ne
daug, žiovaudamas Margis pri
ėjo, lyg klausdamas, kodėl aš 
čia tiek anksti? Užsižiūrėjau į 
šviesėjantį dangų.

Tyku.
Staiga šito baugiai prisiglau

dė. prie liianęs. Nustebusi pa
glosčiau jį. Tuoj, pajudu keis
tų vibraciją/ he žemės drebėji
mų, bet Visos atmosferos vir
pėjimų/ Apėmė ne tai baimė, 
bet kažkoks Dęviltingas nusimi“ 
nimo jausmas. Rodėsi, nebėra 
jokiai pasaulio Vįetai ramumo. 
Kiek laiko tas {trūko — sekun
dę ar valandų •—- nežinau...

Tolimų kanuolių dundėjimas 
lyg pažadino mane, šuo bai-

paklausti: “Kar tai buvo, Mar-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS musų kostumęriams ir DRAUGAMS 
LINKI

N. ABARAVICZ
UNIVERSAL FOOD STORE

į 4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340
S GHICAGO, ILLINOIS

•> Tai buvo 1916 metų Kūčių 
rytas.

Dabar vėl Kučįos. Gal kas it 
vėl girdės tų‘ Iddistų garsų, vė- 
javimų ar gamtos dūsavimų. 
Bet tas dūsavimas bus siaubes
nis, nes pritars nuskriaustųjų 
dejavimai...

Musų protėviai t.kėjo, kad 
saulė po sauĮėgtfųžoš, grįžta į 
pavasarinį .keliuivnešdama gam
tai atgimimų^ AŠ irgi tikiu, kdd 
pavergtiesiems ;ant iddiigaus su
žibės mistiška Ėetlėjaitš vilties 
žvaigždė ir nurodys jiems kelių 
į laisvę, rainuliUųnir gėrovę...

Kalėdų proga' sveikinu širdin- 
giints idi Šio * skyriaus vedėją, 
bendradarbes^ “Naujienų” šta
bų fr skaitytojus. —O. V.

gyvus...
Sirenų spiegimas diege jos 

ausis. Aplink jų skraidė šmo
tais sprogstančių namų dalys, 
ji bėgo priglaudus savo apalpu
sį kūdikį prie širdies — bego 
pas tų tolimų šviesų.

Vejas draskė jos plaukus, 
kraujas IX go iš jos sudraskyto 
veido — ji nieko nejautė, nieko 
nematė, tik tų tolumoje šviesų.

Ji nematė, kad jos kojos biu 
sos, negalvojo apie jos degantį 
namų, iš kurio bėgant matė sa- 
vo negyvų vyrų gulint prismeigi 
tų griuvėsių. Još jausmai buvo 
jau apmirę, jos širdis buvo ap*

§ 1152 Fultoh St. Tel. MONroe 7330
S* Chickgo, III.

Ji priglaudę dar arčiau kūdi
kį savo nusilpusiomis ranko* 
miš. Jos žingsniai sųskubejot 
hės arčiau ir arčiau artinosi to
ji šviesit.

Tik staiga aptemę jos akyst 
suspaudė jos širdį ir ji suklupd 
baltum sniego patale. Jau ji ne* 
girdėjo bombų staugimo, hegir 
dėjo, kada jos mirštantis kudR 
kis atidarė savo šąlančias lupę4 
lės ir sušuko “Mama**... Taips 
ji negirdėjo, kaip verkiančiais 
balsais, varpų aide, pasigirdo 
iš bažnyčios “PeSce dn earthi 
good NVil to men.”

—denė Yokubynaitž

KELI ŽODŽIAI
Mari patinka moterų sky

riaus bendradarbių išreikštos 
nuomonės. Jos reiškia savo min
tis, savo patyrimus. Moterų sky
rių labai gerai galima supras
ti. Ten yra mintys pačių rašė- 
jų arba praktiško gyvenimo pa 
tyrimai. Kiekvienas skaitytojas 
šio skyriaus lengvai gali supra
sti, kad behdradarbčš yra pa 
sišvėntę išreikšti geriausias 
mihtis lietuvių visuomenei, tai 
yra tikra gyvenimo mokykla, 
kuria mes galime gėrėtis.

Su dideliu širdies skausmu 
prisimenam Mariutę Jurgelio-) 
nienę, šio skyriaus įkūrėjų. Gai- 
------------------- ------- - --------------------------.......
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2 LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ W 
Linkime Visiems SaVo Draugams ir KoS* H 

įįi tumeriams ir užkuiečiatn Naujus Metus ZI
Lį pasitikti pas Mus

MARQUETTE P ARK HALL
Savininkai

Mr.&Mrs. POCIAI <4

MERKY 
ĮKRISIMAS

šios nepaprastos Kalėdos. Is
toriškos Kalėdos. Tokių Kalėdų 
dar pasaulyje nebuvo, kad taip 
žiauriai žmogus žmogų žudytų. 
Beširdžiai valdovai per kraujų 
nekaltų kūdikių, per motinų 
kančias, segasi sau karūnas.

Baisi tragedija pasaulyje.
Neribotas žiaurumas nustū

mė žmonijų į pragaištį, iš ku
rios bus sunku prisikelti per, ™ 
daugelį metų. Ir tai tik pradžia W 
šios audros, o kas dar toliau 
gali išsivystyti? Baisu,
ir pagalvotu Didesnės ir mažos 
šalys nustojo laisvės ir nepri
klausomybės. Tiesiog sunku įsi
vaizduoti, kad šiais civilizacijos 
laikais Žmonės nustoja laisves 
ir tampa žiauraus valdovo ver-I 
gaiš.

Tarp tų nelaimingų šalių ir g" 
musų mylima motina Lietuva sB 
tapo pavergta. Jos vaikai po vi- 
sas šalis išblaškyti, nuskriausti, Žj 
didžiausį vargų kenčia. Ir ne- 
beliko jokios vilties iš niekur ( 
gauti pagalbos. !

Bet reikia nepamiršti, kad ! 
priespauda visuomet pagimdo ir L- 
išaugina tautos didvyrius ir už ■ 
laisvę kovotojus. Reikia tikėti, 
kad ateis, laikai irJLietuvos sur ; 
nųs prikels savo suklupdytų, 
perblokštų motinų. Ir vėl plevė
suos trispalvė vėliava musų lais
voje šalelėje. Suskambės musų 
tautos himnas:

‘‘Lietuva tėvyne musų, tu 
didvyrių žeme, iš praeities 
tavo sūnus ten stiprybę se
mia”.

Dabartiniu momentu tik mes 
išeiviai, Lietuvos vaikai, turimo] 
nepamiršti musų brolių 
sučių. Niekuo kitu mes 
negalime jiems įrodyti 
troškimo, tiktai darbais.

Darbai, kurie atneš laisvę ir 
nepriklausomybę musų tėvynei. 
To Amerikos laisvės vėliava 
gyvendami^ milijonas musų tau
tos vaikų, turėdami pilną lais
vę, galime nuveikti didelius dar
bus, —- tik reikia vienybės. Nors 
dabartiniame1 kritiškame padė
jime turime padėti visus kivir- 

dirbti tik tautos

6908 SOUTlt WESTERN AVENUE Jį
rodos, IJH Telefonas GROvehill

i t ttt o 11 rt 1 o rurm t «
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METŲ V ĮSIEMS!

į Marshall Sųuare Wet Wash Laundry s
NORS IR PUIKIAUSIUS ^AVO BALTINIUS DRASlAT] 
GALITE PASIŲSTI IR VISKAS BUS GERAI IŠSKALBTAI

2617-19-21 West Cermak Road
Telefonai ROCKAVELL 9208-9209

st

ir se- 
dabar 
musu

jMerry 
(iffjrtetmasi 
d a spttous $ear

TO THE FRIENDS OF

Stack

i

&

kad kiekvienas 
išeivis, išskyrus 

su dideliu troški-

čus į šalį ir 
labui.

Aš mariau, 
musų tautos 
raudonuosius,
iriu laukia, kad už metų laiko 
Kalėdos butų tik džiaugsmo 
švente, vietoje skausmo ir aša
rų, kuri dabar žmonės pergy- 
vėria Lietuvoje ir visoje Euro
poje K. P. M.

Ryan
RECREATION ROOMS

Si
Si
Si
Si

Si 
•Si 
SS 

® Scene o f Chicugo lletald^ American f'atnous Wamensf M
1133 MILWAUKEE AVENUE

Tournamenl SlaHihg l'cbruary 22, 19il
SS

SS

754 W. 35th St

Sau. MARY ir E. BULAW

—m.
iMĖ ■ i l a i *

iMrs. ANNA BITT1N
fe GARDEN KOMES

| . businTšš
§ 3958 W. lllth St.

RESlbENtE 4

‘•3988 W. lllth St.
Tel. BEVERLY 0005

UNITY
BE A UTY SHOP

Višit ūs to see the wofld’s fastest bowling heague 
(Classic Lcague 0f Chicago) in action

‘ ------- . Ji .m. a,„. .,.i ■ > ’ i 'i C ■» —iA—■■ ■— ■■ i

Tel. YARds 1495

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS KOSTU
MERIAMS IR DRAUGAMS

v
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

MAROZAS 8AKING CO.
C. L. MAROZAS, Pres.

4330-4334 . California Avė Laf. 1515

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

g AUDITORIUM RESTAURANT
ss
ss

SS

P. BALČIŪNAS ir M. KOVARSKI, Sav.
Lietuviški ir amerikoniški valgiai su geriausiu skoniu

3131 SOUTH HALSTED STREET

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

TOSCANO RESTAURANT
RAVIOLI and SPAGHETTI

2439 So. Oakley Avė
Meucci and Quintali, Sav.

SPECIALYBE

Chicago, III.
Tel. GANAI. 9557

««
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M

KALĖDOS
Kalėdos, Kalėdos — tas žodis ramus 
Kiek turi savyj atmininių....
Kalėdos aplanko kiekvieno namus, 
Jos brangios seniems ir jaunimui 
Bet butų geriau, kad mažėtų mus bėdos, 
Jei butų tai pirmosios blaivos Kalėdos. 
Kalėdos, žiūrėk, iškabinta langus 
Žalių žėrinčių vainikų
Užmiršo žmoneliai, kad. skęsta varguose, 
Jų rūpesčiai kažkur išnyko.
Vėl plaukia linksmai jų gyvenimo laivas, 
Bet būt dar linksmiau, jei Kalėdos būt 
Ramios ir linksmos musų tėvynėj Lietuvoj.

v
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Maistas
Veda MORTA RUGIENE
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V. Faiza

KARAS SULAIKĖ EUROPOS MOTERŲ 
PROGRESĄ

Plačiai žinoma laikraštininke, 
rašytoja ir visur pagarsėjusi 
moterų tarpe veikėja Phyllio M. 
Lowell dabar iš Londono rašo 
į Bostono “Christian Science 
Monilor” kaip šis karas atsilie
pia- į Europos moterų veikimų. 
Ji sako, kad dabartinio reakci- 
jonierių užpuolimas ant denio-

sų moterų progresų Europoj. 
Štai pavyzdžiai:

“Seniau mes suvažiuodavom 
į Vienų, Londoną, Berlynu, žc-

---------- i
rus. Aš manau, kad karo aud
rai praėjus, moteiys vėl pradės 
judėti, organizuotis ir veikti 
dar smarkiau, negu pirm karo.

1
S Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems
w Musų Kostumeriams ir Draugams Linki

| ARCHER MARKEI I 
Jonas ir Marijona Waidžiunai, Sav.

I 4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247 §
i m

Labai Skanus 
Kalakutas

Štai nesunkus*būdas kalaku
tienai paruošti,* paimtas iš ne
tolimos senovėj receptų.

Paruoškite kalakutų, apsvi
linkite ir nuplaukite kulšis ir 
sparnus. Prirenkite sekamų 
kamšalų: svarų sausainių (era- 
ckers), dešimts obuolių, drus
kos, pipirų ir šalavijų. Įdėkite 
kalakutų į keptuvų ir apdėkite 
jį kamšiniu — neprikimškite 
kalakutų, bet lygiai ištepkite, 
ir kepkite. Kai kamšinis paru
duos, nuimkite, ir kepkite ka
lakutų iki paruduos. Obuolius 
reikia sukapoti ir sumaišyti su 
sausainiais, panašiai kaip ruo
šiant ir kitus kamšinius. Reikia 
kepti apie tris valandas.

8 8
Amerikoje labai populiarus 

kalėdinis ir šiaip švenčių valgis 
yra kepta jautiena, dažnai pa
ruošiama stalui su Jorkširo pu
dingu. Žemiau seka receptas ir 
mėsai ir pudingui.

Kepta 
Jautiena

• Padėkite mėsų ant skardies 
roasteryje, ir įpilkite į roasle- 
rį vienų puodukų vandens 
kitę į labai karštų pečių, kad 
greitai paruduotų. Kiekvienam 
svarui reikia nuo 15 iki 20 mi
nučių. Laiks nuo laiko pridėki
te po truputį vandens, kad ne
prisviltų, bet ne daugiau kaip 
V'2. puoduko, nes tas ištrauks 
sunkų iš mėsos ir paliks ja 
sausų. Sultingos, minkštos jau-
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS 

DALININKAMS

KEISTUTO
JOS. M. MOZERIS, Sec.
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3 3236 S. Halsted St. CALumet 4118
ir demokratijų.”

Ir ištiesų, karas ir diktatūrų 
įsigalėjimas yra neapsakomas 
smūgis visom laisvę mylinčiam 
moterim! Europos moterys sa
vo veikla ir demokratiškumu 
buvo pralenkę net ir amerikie
tes. Dabartinis jų pavergimas 
yra nepakeliamas sunkumas i; 
dvasios slėgimas. Vienok nėra 
joms jokios išeigos. Jos yra pri
verstos kentėti ir tylėti. Tos, 
kurios drįso kiek reakcijai pa
sipriešinti, ' šiandien sėdi kalėji
muose arba koncentracijos sto
vyklose. Tos, kurios galėjo, vis 
kų palikusios bėgo į kitas šalis, 
tik bėda, kad jau beveik nebe
liko kur ir bėgti. I

Dabar ir Lietuvos moters su
silaukė tokių pat. pyragų. Jos ir
gi turės veikti, kalbėti ir dirbti 
vien tik taip, kaip diktatūra no-

-mm 1tttmtmm
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LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR LAIMĖS IR SVEIKATOS 

NAUJUOSE METUOSE
kitų šalių didmiesčius, ir visur 
mes liuosai, be jokių klinčių, 
svarstydavom viso pasaulio mo
terų reikalus, visai pamiršda
mos atskirų tautų klausimus. 
Mums rūpėjo vien bendri visų 
tautų moterų klausimai. Ka'.bė- 
jomės ir klausimus gvildenom 
laisvai, be baimės, visuomet iš- 
sireikšdamos už laisvę ir demo
kratijų. Gi šiandien jau visai 
kas kita. Reakcijai triumfuo
jant, laisvas moterų judėjimas 
likos nušluotas, progresas visiš
kai sulaikytas.

“Naciams paėmus viršų Vo
kietijoj, visos Europos moterys 
baisiai nusigando,1 nes jos jau 
žinojo kas atsitiko su Italijos 
moterų veikla ir progresu po 
fašistiškos diktatūros letena. Ir 
nebereikalo jos drebėjo. Visai 
neilgai laukus visom Vokietijos 
moterų organizacijom buvo į- 
sakyta įstoti į valdžios tvarko
mų ‘Frauenschaft’ arba būt vi
siškai uždarytom. Pasirinkimo 
nebuvo. Jos nenoromis įstojo į 
valdžios ‘Frauenschaftų’, kurio 
užduotis yra įkalbėti moterims 
kuodaugiausia vaikų gimdyti. 
Po Vokietijos, dar didesnė ne
laimė ir vergija ištiko Austri
jos moteris, po tam Čekoslova
kijos, Lenkijos, Norvegijos, O- 
landijos, Belgijos, ir ant galo 
visų laisviausioj šaly ■— Fran- 
euzijoj. Tai yra baisus karo ir 
reakcijos smūgis moterų pro
gresui! Visos jų organizacijos 
nušluotos ir veikld sulaikyta. 
Liko laisvos vien tik Anglijos 
moterys; bet ir jos, šiuom kri
tišku karo laiku, užimtos apsi
gynimo reikalais ir rūpesčiais, 
neturi kada moterų klausimus 
gvildenti.

“Gal kai-kas mano, kad mo
terų veikimas Europoj nuo š'o 
smūgio jau neatsikels, kad jis 
amžinai yra užgesęs. Aš tam 
netikiu, nes aš gerai žinau tų 
šalių moteris, jų tikslus ir no-

H
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Midland Dairy Co H

331418 WEST 47th STREET

Jūsų Sveikatai —

Telefonuokite LAFayette 5660

PRISTATOME PIENO PRODUKTUS į NAMUS
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— Dram Shop Liability (Ta Vernams)

Šaukite CANa) 2183

SUMANUS IR PILNAS PATARNAVIMAS
VISUOSE APDRAUDOS REIKALUOSE"

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

1009 NORTH ASHLAND AVENUE
Tel. Brunswick 8863 JAN. MAiRUSZCZAK, Vedėjas

Visiems Lietuviams

• i ‘.

PILŠEN LAUNDRY
1158 West 18th Street

VISI TELEFONAI CANAL 3500

Automobiliams — Rakandams
Langams — Hospitalizacijos — Ugnies

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

“WE STRIVE TO PLEASE

tos”.
Mes lietuvės, kurios gyvenam 

Amerikoje, galim iupasidžiaugti, 
kad mus tas reakcijos siaubas 
dar nepasiekė; < Mes čia turim 
pilnų spaudos, žodžio ir susirin
kimų laisvę, galiinMaisvai reik
šti savo nuomonę 'nežiūrint ar 
tai kam patinka ar ne. Niekas 
mums to nedraudžia ir nebau
džia, todėl ir veikim, kol dar 
galim. Michelsonienė

LINKIME LIETUVIAMS IR VISIEMS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS LINKSMŲ 

KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

“Gera sųžinė yra nuolatinės 
Kalėdos.”

—o—
“Aš pagerbsiu Kalėdas savo 

širdyje ir mėginsiu laikyti jas 
teinais per ištisus metus”.

—o—
“Tas, kuris atmena geruma 

savo levų, yra per daug užim
tas savo atsiminimais, kad ga
lėtų prisiminti jų klaidas . ..”

—o—
“Yra kito kaltė, jeigu jis nė

ra dėkingas, bet yra mano, jei
gu aš nedarau jam gero. Kad 
surasti vienų dėkingų žmogų, 
aš pagelbėsiu daugumui, kurie 
nėra tokie”.

—o—
“Tikrasis žavingumas Kalėdų 

yra jų paprastumas. Kalėdos 
yra festivalė, kuri apeliuoja 
kiekvienam dėl to, kad kiekvie
nas gali suprasti jų.”

pimas, ir ? virimas kuomažiau- 
siam kiekyj vandens. Prideki
te druskos ir pipirų 20 minu
čių prieš paduodant stalan.

Jorkširo
Pudingas

I/2 kvortos pieno . . .
4 kiaušiniai (baltymus ir 

‘trynius suplakite atskirai)
1 šaukštukus druskos
2 šaukštukai su miltais 

sijoto baking pouderio
2 puodukai miltų.
Viskų sumaišykite — . turėtų 

būti grietinės tirščio. Taip lai
kų nustatykite, kad jautiena 
butų paruošta pusvalandis prieš 
paduodant stalam Laikykite pe
čiuj, kad mėsa neatvėstų. Pa
imkite dvi biotines, naudoja
mas biskvitams, įpilkite į jas 
truputį nuolašų nuo mėsos, 
įpilkite į kiekvienų blėtinę po 
pusę skystimo pudingui ir įdė
kite į karštų pečių.
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LAIMINGŲ NAUJŲ
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKI

PULASKI 
COAL

KAZIMIR PAZDON, Prės.

3025 West 26th Street 
Tel. ROCKWELL 8200

fllERB*

G. KWAINAUSKAS

Royal Blue Store
2500 West 45th Street 

Lafayette 2561
1900 South Union Avenue

Visiems Draugams ir Pažįstamiems 
jauniausias Chicagos lietuvių 

Apdraudos Brokeris!



NAUMENOS,Chicago, BĮ. Antrad., gruodžio Ž4, 1&40

W. J. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE

SLAKIS
ADVOKATAS4148 ARCHER AVENUE

Tel. CENtral 1824
Room 1230

gRBK^aK§KBKaR§K§K§Ka?^^ggaKaKBKaKaKaKaKaKgK§Ka8S

CR1TCHELL-MILLER
INSURANCE AGENCY

TURNER BROS. CLOTHING CO

175 WEST JACKSON BLVD

BRIDAL SHOPPE
M. RONKOWSKI, Sai>

Suknės Vestuvėms

HUGH B į&fenf fllęr® ghnsftag^

CONNELLY Tel. CANal 88872202 W. Cermak Rd

ALDERMANAS

Elston LaundryBRIDGEPORT NEWS
Visiems Draugams

Piotr Koiuaczek, Pres

U-to WARDO
Tel. KEYstone 84524248 Elston Avė

Jungtuvės laimingiems tėvams 
suteikė ir sūnų Vincą.

1657 West 45th St 
Tel. VIiRGINIA 9493

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

• Atlyginimo
• Ugnies .>
• Liability
• Nepaprasta

Apdrauda
• Wind Storm

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

Kalėdinių prisiminimų 
prieglobsty

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJŲ METŲ

• Nelaimių
• Auto ir Trokų
• Bondsų
• Apvogimų
• Casualty
• Gyvenimo

si LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ B
80 LINKIME VISIEMS MUSŲ SERININKAMS B

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Lietuviams

Musų automobiliams apdrauda kainuoja taip mažai 
kiek galimybės leidžia.

Kalėdoms,
Naujiems Metams, 
Linkiu laimės 
Ir sveikatos!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ N'aUJŲ METŲ g
LINKIŲ VISIEMS MANO DRAUGAMS R

Halsted St. and Roosevelt Rd 
Tel. CANAL 1476

iri 4559 S. Paulina St.

Kuomet Klimaičius kankino 
panašios mintys dėl sunaus, tai 
jis, jų Vincelis, būdamas apka
suose ir nemažiau svajojo apie 
namus, juto namų ilgesį. Jis at
siminė kasmet graižai degančią 
eglaitę, visą tą džiaugsmą ir 
laimę. Dabar visą tai jam pa
keitė niūrus ir šalti apkasai ir 
galimas mirties pavojus, gresiąs 
kiekvieną minutę.

Nedvejodamas ir nieko savo 
draugams nesakydamas Vincas 
sumanė pasigrožėti nakties mel
svu dangumi, kuris buvo pilnas 
prisagstytas auksinių žiburėlių. 
Vincui pasidarė neapsakomai 
ilgu ir šalta. Nakties galybėje 
jis dar labiau pajuto, kad ten 
toli, toli tamsumoje randasi jo 
namai, kuriuose taip gera ir

Ilgai stovėjo Vincas nakties 
glūdumoje, ilgai mąstė, kam 
reikalingi karai, kurie ardo 
žmonių laimę, kurie neleidžia

tutę pažįstąs senai, bet šiandien 
turįs laimėsi asmeniškai pažinti.

Nors Nastutė pirmą ( kartą 
pamatė Bolių, tačiau jo aukštas 
ir lieknas ūgis, tamsios akys ir 
mandagus elgesys jai iš pirmo 
žvilgsnio' patiko. Likusią vaka
ro dalį Nastutė praleido su Bo
lių besikalbėdami. Nastutė nei 
pati nepajuto, kaip greit prabė
go vakaras taip jaukioj ir ma
lonioj nuotaikoj, ir jau reikėjo 
eiti namo; Bolius palydėjo Nas- 
tųtę ir atsisveikindamas tarė tu
rėsiąs malonumo rytojaus die
ną kartu pietauti pas Sihiutę* 

' , Kupina saldžių vaizdų Naštų*- 
te ilgai, ilgai nemigo. Kuomet 
pabudo iš saldžių sapnų, ku
riuose jai kartojosi Kūčių vaka
ro įspūdžiai, ir pažvelgė į laik
rodį, — tai jau buvo vienuo
likta vai. ryto. Skubiai pakilo, 
atidengė langų užuolaidus ir 
pažvelgusi per langą pastebėjo

Gamta 
sniegas, 
snaigės

Linkiu Visiems Savo Draugam 
ir Klijentams

Įsteigta 1868 metais

Tel. WABash 0340

Vieną kartą, kada praslinko j 
niūrūs ir gelsvas ruduo ir sužė
rėjo sidabrinė žiema, kada vie- < 
sulų sparnai apgaubė žemę ir ! 
geležinis gruodis, begailestingai j 
spaudė viską, kas gyva, kada ; 
daugelio laimingų žmonių lau- 1 
kiant Kalėdų švenčių širdys pil
dėsi džiaugsmu, tai laimingųjų. 
Klimaičių veidus puošė neramu
mo viltis. Pirmą kartą per dau
gelį metų jų namuose buvo liū
dna ir ilgu. Nastutė, buvusi vi
sad smagi, visad raudonais tar
tum rasos nuplautais rožių žie
dais veidais ir didelėmis žydrio
mis akimis, dabar atrodė pri
slėgta ir išblyškusi.

Suvytę jos veidai, baltėją gar-l 
banos ir nuolat ašarojančios a- 
kys rodė didžias kančias ir siel
vartą.- Boliaus malonaus sma
gumo Ir gi nebeliko nė žymės, 
jis vengė daug kalbėti ir iš na
mų išeidavo tik tarnybos rei
kalais. Taip ir matėsi, kad* Klf- j 
maičius ištiko skaudus smūgis.

Viso skaudaus smūgio1 prie
žastis buvo ta, kad jų mylimas 
Vincelis vėlyvą rudenį buvo iš
lydėtas į karą ir nuo to laiko 
nesulaukiama' nuo jo jokios ži
nutės.

Dėl to ir šių Kalėdų eglute 
nebežėrėjo Klimaičių namuose, 
juose dvelkė ilgesiu ir vienuma. 
Gerai žinojo jie, kad jų Vince
liui kare, kur nėra laimės, nė
ra tyrojo džiaugsmo, nėra šven
čių nuotaikos, nėra širdies, bus 
nepaprastai liūdna be namų, be 
gerųjų tėvų. Ten jo nieks neuž
tars, nieks nesupras ir nepa
guos.

Tai buvo Kūčių diena. Naš
tų tė pabudo anksčiau, negu vi
sada. Ji jautėsi nerami, nes ži
nojo, jog tėveliai, kurie kasmet 
jos iš midsto laukdavo, kad 
kartu šeimoje jaukiai praleisti 
Kalėdas, bus nepatenkinti jos 
neatvykimu. Ji gerai nujautė, 
kad jos nedalyvavimas taip 
reikšmingose ''tėveliams šventė
se suteikę rūpesčio ir bereika
lingo spėliojimo.

Tačiau Nastutė jautėsi pilna
teisė pasielgti savarankiškai ir 
tredicinį šeimos paprotį šiams 
šventins sulaužė.

Nastutę viliojo patirti, kaip 
Kalėdos slenka mieste. Jai įgri
so kaimo Kalėdų tyli rimtis, 
taip gražiai, taip pasakiškai- 
dengiama baltojo sniego danga.

Todėl ji džiugiai priėmė 
draugės Simutės pakvietimą jos 
šeimoje praleisti gražiausias žie
mos šventes, kurios visad esan
čios įdomios ir nepaprastai 
linksmos jaunimo būry.

Gadus jaunos sielos troški
mas pažinti arčiau miesto jau
nimą, patirti jo jaukų smagu
mą, kurio lakioms svajonėms 
nėra ribų, suviliojo Nastutę ir 
ji į 19 metų pirmą kartą liko 
svetimųjų globoje šioms šven
tėms.

Nerami diena slinko į vakarą 
ir Nastutė pradėjo puoštis, kad 
laiku galėtų nuvykti pas Simu- 
tę. Rūpestingai baigusi taisyli 
savo šviesiai melsvą suknelę, 
kuri prie jos melsvų akių ją 
puošė dvigubai, skubiai išvyko.

Simutės namuose jau rado 
svečių, kurių daugiausia buvo 
jaunimas. Nastutę pasitiko Si
mutės mamytė ir juokaudama 
pareiškė, kad šiose šventėse pa
vaduosianti jai mamytę;

Čia pat Nastutę,Jikę> supažin
dinta sų.dąp nepažįstamais jau
nuoliais, k^įęvjąi rodėsi ypa
tingai smagus, įdomus ir man
dagus. Supama naujų pažinčių, 
jaukios nuotaikos ir gražių 
komplimentų, Nastutė nejučio
mis nutolo nuo šeimos nusimi
nimo, dėl jos neatvykimo.

Pirmas Kalėdomis vizitas 
svetimuose teikė Našlutei sma
gią nuotaiką,/ji visame stengėsi 
laikytis kukliai, kad neprasi
žengti mandagumo taisyklėms, 
todėl ir kitų poelgį atidžiai ste
bėjo.

Baigus Kūčių vakarienę ir pa
dėkojus vaišingiems šeiminin
kams, visas jaunimas sugužėję 
į švečių kambarį,, kurį puošė di
delė ir gražiai papuošta eglutė. 
Čia pat stovėjo Simutės pianas, 
kurio klevišiais vikriai narstėsi 
Simutės lankstus pirštai, išduo
dami švelnias kalėdinių giesmių 
meliodijas,, joms žodžiais pri
tarė klegantis jaunimas. Pasi
baigus gražiam dainavimui, kas 
tai iš jaunuolių paprašė Simu
tės paskambinti valsą. Simute 
tenkindama savo sveičius klus
niai prašymą pildė ir kaip be
matant poros skriejo slidžiomis 
grindimis.

Simuted kiek keista- pasirodė, 
kad tokį ramų vakarą drums
čia šokiais, vienok linksmumas 
ėmė viršų ir ji nesipriešindama 
ištiesė ranką jaunuoliui, kvie
čiančiam ją šokti;

Pagal! Simutės suskirstymą 
porų iš anksto^ Našlutei part
neris vakarienėje nedalyvavo. 
Jau nieks jo tą vakarą, nebeina* 
ine sulaukti, tik vientt Simute 
nerimo ir nenustojo jp laukusi.

Gerokai įpusėjus linksmumui, 
staiga Simutės mamytė įvedė 
pasivėlavusį svetį, Visi jį pama
tę puolė barti už pasivėlavimą. 
Teisindamasis svetys nurodė 
svarbias priežastis, nuo *kurių 
pasiliuosavęs atsiskubino, kad 
-smagiai su visais praleisti liku
sio vakaro dalį. Po visų pasitei
sinimų Simutė persta to svetį 
Nastutei, kurs su giedria šypse
na ištaria: Bolius Klimaitis, pri
durdamas, kad iš matymo Nas-

svajingai gražų rytą 
puošė baltutis purus 
lengvutės kaip pūkas 
vis labiau dengė žemę. Ramaus 
ryto, nuolaiką gražino iš toli 
vos girdimi duslus, bet švelnus 
varpų skambesys, kurs reiškė 
Kalėdas.

Tylus Kalėdų rytas primine 
Nastutei vienumą. Ji pajuto ne
ramią sąžinę prieš tėvelius, ku
rie jos nesulaukė. Jau buvo be
pradedanti ašaroti, kaip staiga 
pasigirdo bildesys į duris. Krūp
telėjusi dėl ankstyvaus vizito 
nedrąsiai pravėrė duris ir pa
matė berniuką tiesiantį jai pa
ilgą dėžę, ant kurios buvo už
rašyta “P-lei Nastutei Gabry- 
tei”. Susi jaudinusi visai nelauk
tu siurprizū, Nastutė atsargiai, 
drebančiomis rankomis, atidarė 
dėžę, iš kurios išsiskvęrbė ma
lonus rožių kvapas. Ant rožių 
gulėjo kalėdine atvirutė su už
rašu: “Linksmų švenčių Nastu
tei. Bolius”.’

Paėmusi rožes į rankas, Nas
tutė pajuto, kaip širdis ėmė 
smarkiau plakti ir dvi krišto
linės ašaros nelauktai nukrito 
ant skaisčiųjų gelių.

Tuo momentu nesuprato Na
stutė reikšmės savo ašarų ... 
jai rodėsi, kad ji neverta šių 
gėlių, kurias ji gavo nuo žmo
gaus', pirmą kartą matomo, bet 
jai taip artimo ir malonaus.

Pietus pas Simutę buvo itin 
malonus, nuo kurių tarp Našlu
tės ir Boliaus užsimezgė amži
na pažintis, kuri baigėsi jung
tuvėmis ir laimingu gyvenimu.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Lietuviams J;
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Užtikima Agentūra Paremta Tvirtos 
Stock Kompanijos

H 4108 Archer Avė...... Tel. LAFayette 5107 gg

PAULINA RUSSIAN-TURKISH BATHS
A. F. CZESNA, Savininkas

808 West 35th Street 
Tek Yards 3118

įjg Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems Musų
įjy Kostumeriains, Draugams ir Pažįstamiems! Jįj

I REtoViEiR i

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

NUO

Tel. PROspect 5513
Mes specializuojame siuvime vestuvėms suknių. Musų 

krautuvėj jaunoji ir pajaunės ras tą ką jų širdys geidžia

5012 S. Ashland Avė. Chicago
Nuo vasario 1’ d, busime savo naujai pastatytame 

name,, 4936 S. ASHLAND AVĖ.

tmti±± ±
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linki

jg Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime įįj 
J8J Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
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Antrad., gruodžio 24, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.
ramiai žmonėms gyventi, ardy-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

gMALISOFF PLUMBING AND HEATINGg 
g StMLI Cft, INC. g 
g 5201-9 S. State St. Tel. KENwood 5109 g

darni nekaltą jų gyvenimą, 
griaudami ir naikindami viską 
nuo žemės paviršiaus?...

Kartą. Klimaičiai ramiai su
sikaupę sėdėjo pas ugnyną ir 
kalbėjosi apie laiminguosius 
laikus, kai staiga kastai pasi
beldė į duris. Kas gi taip vėly
vų vakarą mus atlanko, tarė 
Klimienė ir jau buvo beeinanti, 
atidaryti duris, bet jos atsida
rė ir jose pasirodė josios Vin
cas su parišta ranka. Motina iš
vydusi sumenkusį ir sužeistą 
sūnų sudrebėjo. Ją svyruojan
čią pagriebė Klimaitis. Vincas 
puolė raminti motiną ir pate 
nepajuto, kaip pasikukčioda- 
.mas pravirko iš susijaudinimo; 
'.Motina atsipeikėjusi tarė, aš lai
minga, kad vėl turiu savo Vin
celį. Jau buvo bepradedanti 
džiaugtis, norėjo apkabinti, 
kaip staiga motinos akyli akis 
pastebėjo, kad jos Vincelis žiau
riame kare prarado kairę ranką 
iki riešo.

Pritrenkta dar didesnio siel
varto ir širdies skausmo Ji

nulius motinoms atima sūnūs, 
už ką juos žudo arba grąžina 
sužalotus, paliegusius ir nebe
tinkamus gyvenimui? Ar tam 
mes gimdom kad juos Žudyti?

Ji, kaip ii uilionai panašių 
motinų, ats tvino dar nesu-
lauks...

KALĖDINIS PASVEIKINIMAS MOKYKLOJ

LiKksmų kalėdų .visiems |

MII) WEST ARMATURE SERVICE iį
(BROLIAI- VAIŠVILAI, Savininkai) į

Pataisome arba išmainome dėl visokių automobilių #
AUTOMOBILIŲ GENERATORIUS IR STARTERIUS į

Taipgi taisome visokius, motorus, Fanus, Vacuum Cleaners, ž
Electric Drills. Geriausios rųšies darbas—labai prieinamos kainos^ 

813 West 35th Street Chicago, III. H 
Tel. BOUbBVARO 1144 į

—o—
K Štai šiandien mes irgi laukia
si me Kalėdų. Jas taipgi puošia 
g mėnulio šviesoje baltos, kaip 
g vasaros žiedai mirgančios snai- 
g ges. Tačiau jas lydi, ne džiaug- 
§ smas, ne muzikos ir dainų ai- 
§ dai, bet skaudžių ašarų dejonės, 
g šūviai' ir kraujas.
8 Daug, daug ir šiam karui pa 
§ našių Klimaičių, aukoja sūnūs, 
g neribotam gobšumui, žiauriai 
g neteisybei laimėli, o ne bend- 
g ram žmonijos geroves idealui.
g • Tokioms šeimoms šios Kalė- 
__ dos irgi nesišypsos džiaugsmu, 

nedvelks į jų iš pamatų ardomą 
§ gyvenimą šviesi viltis ir ramu-' 
8 mas.
8 Šiandien, kuomet pasaulis vis 
g labiau žengia į didesnę katas- 
g trofą, kuomet mažesnės ir 
g silpnesnes valstybės vis daugiau 
§ tampa aukomis tvirtesnių jų, nė- 
g ra abejonės, kad žudynės ir 
g žiaurumai dar nesiliaus ir žino- 
g nijai gresia dhr didesnis vargas, 
s Kas žino, kiek dar Kalėdą 
» praeis, kol žmonija atsipalai- 

dos, nuo karo baisenybių, nuo

Jau daug metų praslinko, o, 
rodos, tilt vakar tah buvo... Ta
da jaunutė, vos keturiolikos 
metų buvau...

Visa mokykla Kalėdų atosto
gų pramogoje paskendusi buvo, 
visi džiaugsmingi bėgioja iš 
klasės kfttsėir, dalydamies šven
čių atvirutėmis ir asmeniškais 
linkėjimais.

Visos mergaitės skaičiuoja 
savo glėbį atviručių, vis trokš
damos dar daugiau gauti, o 
gautąsias kartkartėmis skaito.

Gavau ir aš jų daug, visą 
glėbį nuo mergaičių ir berniu
kų, bet štai- viena- iš jų be pa
rašo. švelnus, gražus linkėji
mai, bet kieno? Rankraštis gra
žus ir pažįstamas, vienok as
menybę nustatyti negaliu1, bet 
jokiu budu nenoriu, važiuoti 
namo ir per dvi savaites neži
noti, kas ją parašė.

Aš po švenčių turėjau savo 
gyvenamą butą pamainyti, ir 
kas galėjo apie tai sužinoti ir 
apgailestauti mano kraustymosi 
į daug tolimesnį butą; mat, aš 
tuo tarpu gyvenau po vienu 
stogu su devyniais mokiniais-— 
berniukais; bet iš jų flirto ne
sirado, visi, rimti, visi kaip bro
liai, todėl apie juos abejoti- ne
teko, tad likusias dvidešimt mi
nučių pertraukas prisiėjo be 
galo daug tyrinėjimo daryti. 
Klausiu ir vieno ir kito, ar ne 
pažįsta rankraščio; žinoma, 
duodama skaityti vien užrašą, 
bet po įvairiausių pastangų li
kau užvilta — nesužinojau.

Taip kankinančiomis minti
mis grįžau bendrabutih.

Valgant bendrus išsiskyrimo

Dr. Suzanna Slakis

MANO LINKĖJIMAI

Įima ir silpną sveikatą page
rinti ir gyvenimą pailginti.

Moterys, kas dieną gerkite 
pieno nors pusę kvortos, Pie
nas sveikesnis nei alus ir ne. 
taip nuo pieno nutuksite, kaip 
kad nuo alaus.

Moterys, valgykite daugiau 
fruktų» kas dieną, nes tuo budu 
gausite daugiau vitaminų ir mi
neralų,z kurie yra labai sveika
tai reikalingu

’ . Žiemos metu yra paprotys 
mažai* vandens vartoti, ir tas 
daug negerumo atneša. Mes pa

mirštame, kad kūnas susideda 
•daugiausia iš vandens, ir van
duo yra reikalingas sveikatai.

Vanduo yra naudinga ne tik 
gerti, bet ir kunui mazgoti. Vo
nia kas dieną yra labai naudin
ga šveikatai, kada sulaukiame 
40 metų amžiaus. Vonios iš
mankština nerangius sąnarius; 
vonios nuplauna nuodus nuo 
odos ir sujudina cirkuliaciją.

Tai su šiais trumpais patu
rimais linkiu visoms moterims 
geresnės sveikatos 1941 me
tais.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽJSTAMIEMS

B. STEPONAVICZ, Savininkas

738 W. 3Ist St. Chicago, III.
Tfeli CALUMET 2173

Štai atėjo vėl Kalėdos! g
Teišnyksta visos bėdos, 3
Lai pražūna skurdo baimė |
Ir visiems ateina laimė »

j ų sveikata suvis

ir dukterų, kurie 
motinų kasdieninį

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

žiaurių valdovų ir ateitį pradės 
kurti teisingą ir gražią? Tuo
met, kai subiręs savanaudžių
klasta, meilė ir palaima visus
lydės!1 O. J—te

Linksmų Kalėdėų ir Laimingų^
Naujų Metų< S

Pr. Kuzmarskis I
Mbs siiivam, taisom ir vatom vy
rų. ir motferų rubus. Taipgi jau 
musų orkestrą patarnauja viso

kiems parengimams.

2635 West 39th PI.
„ Tel: LAFayette 2358

ko paklausti musų berniukus, 
ar jie nepągelbėtų. man nūs ta 
tyti rašytoją, bet neišdrįsau 
parodyti savo smalsumo.

Papietavus, bematant už va
landos laiko veik visi jau išsi
skirstė, išvažinėjo namo. Liko
me tik dvijUse laukti atvažiuo
jančių namiškių.

Jonas irąš. Jonas be galo ge
ras ir rimtas, vaikinas, stropus 
mokinys, muzikos mylėtojas, 
tik ne per drąsus kai kuriais 
atvejais, bet geresnio draugo 
ir paguodos šaltinio nerasi. To
dėl likus vienu dviem, išdrįsau 
paklausti, ar negalėtų jis mano 
pono X nustatyti. Aš juo taip 
pasitikėjau, jog leidau visą at
virutę perskaityti.

Pažvelgęs į mane; nusišyp
sojo ir užtikrino, jog žinąs ra
šytoją; bet jokiu budti negalįs 
man pasakyti, ir prašė palaukti 
po švenčių, kas duos jam pro
gos atlankyti mane naujam 
bute,. — ir pasakys.

Jonas- labai, apsivylė, many
damas, jog aš reikalą taip pa
liksiu. Tol klausinėjau, prašiau, 
kol jo kantrybė išsisėmė ir jis 
atsakė: 
pasirašyti 
mas,
rašyti turėjau, nors 
tenkinti norėjau.”

Tuo momentu 
žioplesnė ir už asilą, 
jį užgavus ir sukompromitavus
savo užsispyrimu. Juk aš Jo
no rankraštį kuopuikiausiai pa
žinau ir jam, be abejo, pasiro
dė, jog aš pasinaudojau proga 
pasityčioti jo jausmais. Bet 
drauge negalėjau įsivaizduoti; 
kas atsitiko su Jonu. Jis, rodos, 
paskutinis žmogus pasaulyj, 
kuris galėtų apie mane ir par 
igalvoli.

Jonas kantriai išklausė mano 
pasiaiškinimą, atsiprašymą už 
užgavimą jo jausmų, jis mane 
suprato ir džiaugėsi,, jog. aš jo 
neišdaviau prie stalo pietų me
tu. Džiaugiausi ir aš, nes pasi
likome dar geresni draugai:

T. S.
■ • - 1 ‘ . 1,11 V" —*   ■ ■ l■! i lw»* —— *

Linkiu visoms moterims daug 
geros sveikatos ir ilgo naudin
go amžiaus.

Mes keltuvės turim svarbią 
užduotį gyvenime, šiais neuž
tikrintais laikais, kaip viskas, 
dideliu greitumu mainosi.

Tautos užgrobiamos, žmonija 
prislėgta, vargus ir badą ken
čia daugelis šalių.

Tarp jų yra ir musų mažu
tė Lietuva.

Mes amerikietės, turim lais
vę ir visas ’ geroves. Džiaugia
mės visu kuo gyvenime.

Sveikinu jumis su. ta laime;, 
kurią mes turime. Bet nepa
mirškime,, kad musų naudingu
mas sau ir musų tautai pri
klauso nuo musų ir musų šei
mos geros sveikatos.

Tai šių švenčių laiku kaip 
tik tinka priminėti apie sveika
tos pasargas.

Moterys visuomet daugiau 
rūpinasi visų _ kitų šeimos na? 
rių ir savo sveikata ir gerove; 
.Motinos dirbai vargsta dėl savo 
kūdikių iki 
pakriksią.

' Yra sūnų 
palengvina
sunkų gyvenimą,, bet yra dau
gelis ir lokių, kurie neatkrei
pia jokio dėmesio į tai, kad ga
lėtų palengvinti motinoms dal
bą bei tarti malonų, žodį, jeigu; 
motina yra pavargus ir ligo
ta.

Dabar švenčių dienose ir Nau*- 
jų. Mėtų pradžioje yra tinka- 
mr.s laikas pradėti permainą 
savo negerų papročių.

Jaunos moterys ir dukterys, 
nepamirškite, kad motinų gyve
nimas yra nelengvas.

Kas dieną per ištisus metus 
bandykite atjausti, kitus šeimos 
narius, o ntolihą ypatingai. Ma
lonus žodžiai daug daug links
mumo; atneša; daug skausmų 
palengvina, ligą sutrumpina.

, » » 0
Motinos nusidirba ir joms 

reikia daugiau poilsio: Kas die
ną dirbant-, svarbu dažnai- pa- 

, ilsėti nors keletą minu tą — 
prieš ir po pietų. Toks papro
tys atneša- daug sveikatos ir 
nervų ramumo; Geriau ir labiau 
darbas seksis su. lokiui trumpu 
poilsiui kas dieną.

Aš ją parašiau, tik 
neišdrįsau, žinoda- 

jog turi kittą- dbaugą, o 
tuo pasi-

4187 Archer Avenue
pusi jutau 
Pasijutau

Linksmų Kalelių ir Naujų Metų Linkime 
Koštameriamtų. D r aliejams ir Pažįstamiems

PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS

C. &. 1 AUTO PARTS C0.
Wheels» Hubs and Drums Straighlened 

Axles Straightened Cold
Drums Refaoed, Clutch Platės and Brake Shoes Relined.

3220-40 Archer Avė. Lafayette 1090
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ KALĖDŲ \ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

ME1?Ų 
Visiems Linki'

OBELENAS
AtORN 

TAVERN
THERESA OBELENAS 

ir SUNUŠ

I 701 West 31st St.

Motinų maistas dažnai yra. 
netinkamas- jų kūno reikalavi
mui.

Jauniems reikia, maisto dėk 
energijos ir- augimo; Suaugu
siems,. kai. moterys sulaukia, pu
sės amžiaus; yra reikalingai ki
tokia maistas. Dažnai kūnas, es
ti apsunkinimas sū riebiu, ir 
krakmoliniu maistu, kurio kū
nas negali sunaudoti.

Posakis “Valgom dėl sveika
tos” dažhai visai ką kitą reiš
kia: “Per riebiai valgom dėl1 ne
sveikatos”.

Moterys po 40 metų turi val
gymą sutvarkyti taip, kad jų. 
kunui; butų pakankamas, bet 
neapsunkinantis, kad nepasi
reikštų; tukimas, kad inkstų ir 
širdies nenusilpnintų. Nes nau
jos širdies- ar inkstų nėra ga
lima- įdėti; Bet su tinkamu gy-
venimu ir sveiku valgymu

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
~sl:inimų.

GERR^ Naujienų

pirkinių

tujienų skaityte- 
itytojaL protonai 
reikalai* eiti į

skelbiasi NaajiuiM*.

Justui Mackiewich
4192 ARCHER AVENUE

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

R0CKWELL PHARMACY
G. BENOSIUS, R. Ph.

2557 W. 7Ist SL TeL Republic 10255 »

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI

MILDA
— IR —

RAM0VA
TEATRAI BRIDGEPORTE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

953. West 31'st Street

STANLEY SHLMKUS

Tel. YARds 0311



6 NAUJIENOS, Chicago, Ifl. Antrad., gruodžio 24, 1940
SONJA.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ

Naujienų Administracijai, Skaitytojams 
ir Visiems Mano Rėmėjams

JOHN A. SINKUS
Jūsų Naujienų Pristatytojas

m
Linskmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų $

Visiems Draugams ir Kostumeriams ®
Linki ®

LEMONT DAIRY CO. f
840 W. 31st St. Tel. Victory 1143 1

AUKŠTOS KOKYBES PIENAS «
PRISTATOM KASDIEN M

Sši
SS

LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS f

Si

ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 8
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI ||

JOE KAZIK, Savininkas |g

4140 Archer Avė. Tel. LAFayette 3516

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS 
' MUSŲ DRAUGMS IR KOSTUMERIAMS

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
JOE KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avė. Tel. LAFayette 3516

| LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1
| NAUJŲ METŲ į
W Linkime Visiems Lietuviams

| SURYS - DOODY - ANTONISEN, Ine. f
S REAL ESTATE—INSURANCE f

3252 So. Halsted Street JĮ
Telefonas CALUMET 2520

GOLDEN AMERICA

FOOD PRODUCTS CO.
Linki Visiems Lietuviams ir Lietuviams Kostumeriams 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Mes padarome ant užsakymo Europiškų marinuotų 
silkių po vardu ‘-Golden America Pickled Herring”. 
Busit patenkinti pamėginę stiklinę “Golden America •
Pickled Herring.” Prašykit jų pas savo groserninką.

Taipgi pas savo groserninką galite gauti “Golden 
America Dissen Juice”. Iš šio šoko galite padaryti 
puikiausį lemonadą ar oranžadą.

Golden America PICKLED HERRING 
Golden America LEMONADE

CHICAGO SMOKED 
FISH CO.

Tel. HAYMARKET 5436

GARSINKITE, “NAUJIENOSE”

Moderniškas KalSdy Sapnas
(FELJETONAS)

Mr. Pumputis pravėrė pama
žu kairę akį, paskui dešinę ir 
atsargiai pažvelgė į langą. Lie
tus plovė Mrs. Pumputienės va-| 
karykščlai nuvalytus langus, 
žadėdamas ir Pumpučiui dra
bužius į darbą einant išskalbti.

— Kelkis, iiLCgali, kelkis, lat
ro šmote! — švelniai šukavo 
Mrs. Pumputienė iš kito kam
bario.

Pumputis, kupinas geriausių 
norų, iškišo vieną koją iš po 
apkloto, bet ir vėl atgal įbrau
kė.

—šalta, dušyte.
—Dar rangysis. šalta, mat, 

jam! Kai įeisiu, tuoj pasidarys 
karšta. Kelkis, nežinai, kas mie
ste dedasi!

mynų namus: Qgi visur raudo
nos vėliavos, kaip aguonos žy
di. Susigėdo jis baisiai, ameri
konišką vėliavą tuoj po laip
tais pakišo, o pats pas žmoną 
nukūrė.

—Taip ir taip, dušyt, sako. 
Vėliavos reikia, gal surastum 
kokios raudonos medžiagos.

Išvertė, išieškojo dušytė vi
sus stalčius. Atrado .vargais ne
galais raudoną priejuostę 
baltom gėlytėm. Pakraipė P 
pūtis galvą: neatsimena,

SU 
um- 
kad

donos vėliavos balti žiedai žy

įsibrauti?krautuvę
Taigi, sa
met prieš Kalėdas vidurmiesty

Netinka, — nusprendė jis.’,— 
Dar vėl gali į bėdą papulti. Bėk, 
(lūšyt, į storą ir nupirk.

—Taigi, bėk! Nieko kito ir 
nežinai, kaip tik man visus dar
bus sukrauti. Palauk, ateis rau
donieji, išvaduos ir mus iš jū
sų, vyrų, vergijos, — nusišaipė

liavą į kažin kokią dėžę.
—Nebūk durnas, še dvidešlm- 

kę, — pasiūlė Pumputis.
—Dvidešimt? Cha, cha! Ar 

nežinai, kad dabar doleris ne 
po kam? Gali sienas išlipinti, 
jei daug jų turi.

—Tai iš ko aš vėliavą siusiu?
— sumurmėjo Pumputis,

Gėriau jis butų liežuvį sau 
nusikandęs, negu tuos žodžius 
ištaręs! Kad apspis, apspis jį| 
visokį piliečiai, kad ims šaukt, 
rėkti, pirštai badyti.

—Tu šioks toks, buržujus, 
iki šiol dar vėliavos neturėjai! 
Tuoj matyt — kapitalistas!

—Milijonierius > gal koks! 
čiupk im jį!

Veltui aiškinosi, įrodinėjo 
Pumputis, kad jis gryno kraujo 
darbininkas, nuo Kolumbo lai
kų s tok j arduose dirbęs — nie
kas juo netikėjo.

Gal butų ir kliuvę musų did
vyriui, bet tuo tarpu atžygiavo 
raudonoji armija. Musų Pum
putis ėmė klykti, šaukti:

—Valio, ura, išvaduotojai,

K» LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ §| 
įjj> LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS ' S

JUČUS SISTERS RESTAURANT
Įg 1608-10 W. 47 St. Tel. YARds 4998

Ką darys? drožia Mr. Pum-

m

krito kur?
—Aeroplanas?. — sužaibavo ...gyvi stebuklai! Kur vaka

rykščiai lentynos ir stalai viso-
... , , . kiom prekėm lūžte lūžo — šiaušiančiai aeroplanu, tankų, ka- _ . . . ,. „ , .. . . dien ne tokio skarmalėlio, neire.vių - Vlsa Raudonoj! Aryu- faalto ancį rau(lono Tik [įlsmo. 

ja atmaisavo į Čikagą. - naj su sė'sleidėrnis tarpduriuo:
—Baud . . . Arm . . ?!!!.. —si- , . ,. . v se stoviniuoja Ei uchncm, aitoj vietoi Mr. Pumputis uzmer- . . . . „ j • . , . t(

, , . ; . .v, -v v . . da da aida dainuoja bei “ura,kė abi akis, iškišo liežuvi ir ... , •• „ y ., ’. /v *.v , krasnaja armija šūkauja,pakratė kojas (z noma, is be
galinio džiaugsmo). Butų ir se- —Sudna (Lena! — nuspren- 
niui Abraomui tą džiaugsmin- dė Pumputis. — Tokių dyvų 
gą žinią nuskubėjęs pranešti, gyvas nemačiau!
bet nesuspėjo nei sparnų dorai —Nėra ko dyvytis, — atsilie- 
prisirišti, kai Mrs. Pumputienė | pė kažin koks žmogelis. — Kai 
visus dangiškus sapnus 
vandeniu apipylė ir vargšą 
bėgėlį vėl į ašarų pakalnę 
grąžino.

Tiktai durys girkšt, ir 
buvęs kur nebuvęs poliemonas1 
tiesiai pas Pumputį, kumščiu 
gražoja ir barami:; . r

—Tai jus, buržujai,, lovose 
drybsote, kai galingiausioji pa
saulio armija atžygiuoja! Kad 
tuoj vėliavas iškeltumėt ir per 
penkias minutes išmoktumėt 
internacionalą. Ir marš į gatves 
išvaduotojų sveikinti!

Nustebo biškį Pumputis to
kiu policmono griežtumu. Bet 
nebuvo daug laiko stebėtis, ir 
paėmęs Amerikos žvaigždėtąją 
vėliavą išnešė pakabinti. Gi čia 
kad subrus visi kaimynai ant 
jo rėkti, kad subrus šaukt!

šaltu atžygiavo raudonoji armija, tai 
pa- visas prekes jiems atidavėm: 
su- negi laikysi vargšus nuplyšusius 

per šalčius. O kas liko, tai vi
kiu*] šoki spekuliantai su kapitalis

tais išslapstė. . .
Išvaikščiojo Pumputis visas 

krautuves, kalėdinius batus nu
plėšė, o rezultatai^yis tie patys:

čiai ėmė pakaušius krapštinėti: Jm3 
gal kartais ir ne miLjonierius, 
kad raudonarmiečius brolyčiais 
bei išvaduotojais vadina.

Pajutęs laisvę, musų Pumpu
tis tik suinirgino kulnimis ir 
išgaravo, kaip kamparas.

Paršveitęs namo, bent dvide
šimt karių savo pastogėje ra
do. Vieni virtuvėje vaišinosi, ki
ti išvargę lovose miegojo, o kai 
kurie net Pumputienei akį mer
kė. Užvirė Pumpučio širdis. Jau 
toks, mat, pavydas jis buvo.

■—Tai kaip čia, draugai, — 
tarė. — Byloj Kalėdos, gaspa- 
dinė, matot, labai užimta, šian
dien ne perdaug patogus laikas 
svečiuotis.

— Kas kalba apie svečiavimą- 
si? — atsakė draugai. — Mums 
patinka šis namas, mes ir gy
vensim čia visada. O tu, pilieti,

Čia

tu tą kapitalistų režimo vėlia
vą kabinsi? Tai tu toks? Liau
dies priešas!

vargo šaiposi. Vargais negalais 
nusikrapštė ant Maxwell ir ten 
mažoj užkampio krautuvikėj 
pagaliau rado, ko ieškojo. Nu
džiugo musų Pumputis, rodos, 
aukso šmotas iš debesų tiesiai 
į skreitą butų jam nudribęs.

—Suvyniok man šitą materi- 
jolą, — tarė žydeliui.

—Ui, as jam suvynios, bet po 
pirm droigas užmokėk one mil- 
lion dollars.

—Milijoną! Ar tau galva at
šalo, kupčiau?

—Ui, nėra million, nėra ma- 
teriol.

Ir įkišo kupčilis busimą vė-

mano namas!4.-,.
—Tavo? Von, buržujau 

niekų neplepėk.
—Pasigailėkit, brolyčiai, visą 

amžių dirbau, kol tą namuką 
nusipirkau, o dabar varot į tokį 
šaltį. Nors Kalėdas leiskit at

mini rt t ra ra arimmm

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkiu Visiems 
Savo Draugams ir Kostumeriams

JULIJA MALONIS
IIEALTHY FOOD RESTAURANT

3206 So. Halsted St

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ S
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS |

, EDWARD STANKIEWICZ 5
Paints — Wallpaper — Glass 

Electrical and Plumbing Supplies
• Sanding Machines For Bent ®

1747 W. 47th St. Phone YARds 2332 1

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

Pažįstamiems Linki

MILO WIESNER RECREATION
(B0WLING AND BILLIARDS) 

823 West 35th Street

—Kalėdas? Cha, cha, cha! Iš- 
garuos jūsų visoki buržujiški t* 
papročiai, kai mes čia tvarką f 
padarysim. Darbininkui nerei- y 
kia švenčių, jis turi dirbti. O vi- 
sokios šventės, Kalėdos tai tik f 
išdykėlių ponų ir kunigų išmis- f 
las. Vot ,kaip ! t

Pažiurėjo Pumputis į kampe j 
sustatytus šautuvus ir nieko ne- T 
beatsakė. Atsiminė jis beismon- T 
te turįs viskės butelį ir nuėjo 1 
nors burnelę ant to širdies 1 
skausmo išmesti. Bet kur tau: L 
butelis tuščias, ne tik viskės, 1 
bet ir dušytės odekolonų jau a 
nė kvapo... Atsiduso žmogus ir 
atsisėdo ant anglių krūvos, liu- įi

MERRY. CHRISTMAS AND 
A HAPPY NEW YEARUNIQUE |

CIeaners & Launderers jį
13 W. Chicaffo Avė. BRUnswick 9100

k

2643 W. Chicago Avė. _____________
VERT FINEST LAUNDERING AND CLEANING

dnas durnas dūmodamas. Neil-trrraiErrarra'rrrrrirra'rrrrrr»4

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų

Visiems Lietuviams

Slotkowski Sausage Company
2017-25 West 18th Street

tenkintasTelefonas CANal 1667-8-9

Slotkowskių Gera
Gamyba Visuomet

Gauna Naujų
Pirkėjų

J. SLOTKOWSKI 
Savininkas

Kas Perka Musų 
Produktus Visuo-

LEONARD SLOTKOWSKI
■ Sav. Sūnūs

NUOŠIRDŽIAI LINKIME, KAD LIETUVIAI 
ATGAUTU NEPRIKLAUSOMYBĘ PER 

ATEINANČIUS METUS
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Linkime Visiems Lietuviams

GREEN MILE BREAD BAKERS

IJNKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Musų Draugams Kostumeriams!

N• 5EA5ONS GREETINGS'

P ARK VIEW
r

WET WASH LAUNDRY CO.

1727 West 21 SL Tel. CANal 7172
CHIGAGO, ILLINOIS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams—

MATTMILLER LAUNDRY CO.
1637 W. Cermak Rd. Canal 3352 

FREE PICK-UP and DELIVERY

gai tedumojo, nes beismontan 
Pumpučiukai ir Pumputytės su
virto verkdami, raudodami:

—Tėti, tėti! Musų Kalėdų eg
lutę kareiviai sulaužė ir į kie
mą išmetė!

—Sako, kad tai kapitalistų. 
Eik, tėti, pasakyk, kad ne kapi
talistų eglutė, bet tu pats va
kar už pusę dolerio nupitkak

žvilgterėjo Pumputis pro lan
gą; ogi iš tikrųjų eglutė kieme 
riogso, o vėjas nulaužtas šake
les judina, internacijonalą švil
paudamas*

Lipa žmogus į viršų eglutės 
atnešti, gal gi kaip nors šaky- 
tęs suraišios, aptvarkys —-gai
la jam vaikų ašarų. Įėjęs Vir
tuvėn ne tik eglutę, bet ir visą 
pasaulį užmiršo. Kuo neapalpo 
žmogus, lyg kas kuolu jam per 
pakaušį butų trinktelėjęs. Alp- 
tumėt ir jus, piliečiai, jei pa
matytumėt locną savo žmohą, 
kuri prieš 20 metų amžiną mei
lę ir ištikimybę tau vienam pri
siekė —- dabar su kokiu ten ofi- 
cierium besibučiuojant. Nors ir 
raudonarmietis, nors ir išva
duotojas, bet vis tik svetimas 
vyras.

—Tuojau paleisk mano žmo
ną! — riktelėjo.

—Tavo? Cha, cha! — nusi
šaipė išvaduotojas. — Argi ne
žinai, kad a isas privatinis tur
tas suvalstybintas?

—Imkit visą turtą, tik ati
duokit mano žmoną, mano 
brangiausią dušytę, — maldau
ja Pumputis su ašarom.

—Eik, eik, seni, prie vaikų— 
įsikišo jo buvusioji dušytė. — 
Gana jau tu man paėdei, visą 
amžių tau vergavau, dabar ga
na !

Nuleido galvą Pumputis: kas 
gi daryti žmogui, kai tikra žmo
na tave išduoda? — ir nuduli-

no atgal į beismontą. Susirietė 
ant anglių krūvos, vaikai kaip 
viščiukai aplinkui sUtUpė.
* Ir sumigo taip visi. jį

Ar ilgai ar trumpai miegojo, 
Pumputis negalėjo pasakyti. 
Bet kai pabudo, atrodė, kad jau 
greit auš, Pasiraugė, pasiraivė 
žmogus: anglys, pasirodo, be
sančios kietesnės už matracą. 
Bet viena bėda ne bėda: pasi- 
juto> kad taip nori valgyti, taip 
nori, rodos, gyvą šunį su visa 
uodega prarytų. Ir ant vieno 
šono verčiasi ir ant antro, ir iki 
šimto skaito — o miegas nebei
ma, nors pašėlk. O tas alkis ne 
minutėmis, bet sekundėmis au
ga: jau jam atrodo, kad ne tik 
šunį, bet ir dramblį vienu kąs
neliu prarytų. Mato žmogus: 
pilvas ne brolis, reikia dūlinti 
į virtuvę, bene ras ką nors val
gomo. Įtykino pirštų galais — 
ogi, broliuk tu mano, abi ka
lėdinės žąsys ant stalo pūpso, 
tokios riebios, geltonai apkepin
tos. Pumputis*’vienai už kojos 
čiupt, o jam kažin kas į kup
rą mukt! net akyse bent tuji
nas Grigo Ratų švystelėjo.

—Tai tu toks paukšteles! Mes 
jį išvadavotn, % jis musų žąsis 
vogs!

Apsižvalgė Pumputis — ogi 
visas pulkas kareivių šautuvais 
tiesiai į jį taiko.

—Bet brolyčiai, draugai, čia 
gi musų žąsys, žmona pati Ka
lėdoms nupirkę. Aš norėjau lik

jokie

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ LIETUVIAMS KOSTUMERIAMS

—Jokių pasiteisinimų! Aiš
kus spekuliantas!

—Pakarti jį!
—Sušaudyti!
Negelbėjo Pumpučiui

žodžiai nei ašaros, buvo nutar
ta galas jam padaryti.

Nugabeno buvusį Mr. Pum
putį, o dabar kandidatą į dan-
—-------------- - -------------------

VITOUS DAIRY COMPANY
Wholesale*and Retail

PASTEURIZED DAIRY PRODUCTS

1835 So. Loomis St. Tel. Canal 6012

Apsaugos ženklas Linksmų Kalėdų ir |

\^WELL DRESSED MAN|
Linksmų Kalėdų ir 

Laiįning;ų ‘ Naujų Metų 
Linkime Visiems Šavo, 
Praugams it Kostil- 

meriams!
K. ANDREJONAS i l

1735 SO. HALSTED ST. Telefonas KOOSEVELT 3625 ?
Chicago, Illinois

Linksmų Kalėdų ir Jjaimihgų Naujų Melų Linkime f 
Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

MACKE REALTY C0
K. .T. MACKE

’į 2346 W. 69th St. Tel. Prospect 3140

U

^upRoffcę

Perkant rūkytus laši-

nius, žiūrėkite, kad 

butų šis ženklas, nes

tai yra jūsų patenki

nimo užtikrinimas.

Pristatome į visas

miesto puses.

Tel. VICtory 5330

:L. Makowski
Savininkas ir vedėjus

i

Laimingų ir pasek

mingų Naujų Metų

visiems musų rėmė-

jams ir draugams

REAL 
PACKING 

00.
2710 POPLAR AVĖ. 1

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų
K Metų Visiems Draugams ir Kostumeriams įT it
t DeLUSE RESTAURANT i

TILLIE, EMELIJA ir ANNA, Sav.

3502 So. Halsted Street

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

PEOPLE’S HARDWARE & PAINT CO. g
Broliai Gregoravičiai, sav. IW

E 1901 W. 47th St. Tel. LAFayette 4139 
teatro-< a mi*

Didžiausia miesto pie

tų pusėje rūkytų laši

nių “REAL” markės 

gamintoja.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visiems S
Mūsų Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems Linki h

JOSEPH VILIMAS & CO. |
GENERAL BUILDING CONTRACTČRS S

6753 S. Rockwell St. Tel. Hemlock 2323 ||

gaus gyventojus, ant Madison 
ir State gatvių sankryžos. O ten 
minių minios stovi, liūliuoja, 
taudonbmis Vėliavomis mosuo* 
ja ir šaukia:

—Mirtis buržujams! Mirtie 
liaudies priešams, spekulian
tams!

Stovi Pumputis nei gyvas nei 
miręs ir staiga visas nutirpo: 
tiesiai į jį didžiulis tankas aU 
važiuoja, o ant jo giltinė sėdi, 
žvilgančiu dalgiu švytuoja.

—Kaip .musę sutrėks, nė 
mirktelėti nespėsiu, — švystelė
jo priešmirtine mintis galvoje.

Krito Pumputis ant kelių, 
rankas į minią ištiesė:

—Pasigailėkit, pasigailėkit! 
Kol gyvas, daugiau nevalgysiu 
žąsienos, nevalgysiu!

—Ką? nevalgysi? Ir Kalėdą 
rytą tu neiškenti man nesiprie
šinęs! — išgirdo Pumputis savo 
dušytės balsą.

Nesupranta Pumputis, kas 
su juo dedasi. Pramerkė akis: 
gi nei kareivių, nei tanko, nei 
vėliavų raudonų. Tik lange raib 
donas Kalėdų vainikas kybo, tik 
eglutė kampe parėdyta, aplink 
ją vaikai raudonskruosčiai lak
sto, šokinėja. O šiaip jokių rau
donumų nematyti.

žiuri Pumputis į savo žmo
nelę ir suprasti negali: bučiavo
si ji vakar su kareiviu, ar ne- 
sibučiavo? O žmonyte, lyg nie
kur nieko, tik akytėmis mirk
čioja ir šypsosi tartum angelas.

Atsiduso žmogus, lyg sun
kiausią naštą nuo širdies nume
tęs: e, juk tai tik sapno, biau- 
raus sapno butai

Sėdosi Pumputis ir prie Ka
lėdų stalo. Obuolių prikimšta 
žąsis vidury stalo kėkso. Dušytė 
gi abi kulšeles, jo mėgiamiausią 
kąsnelį, jam į lėkštę įdėjo ir 
valgyti paragino.

—Kaip vis dėlto gera, kad tai 
tik sapnas buvo! — pamąstė 
Pumputis. -— Ir tas namas ma
no, ir žmona mano, ir vaikai, 
ir eglutė, ir žąsis, ir Kalėdos 
mano! Ir kaip slhagu, kad nie
kas man toineatims!

Ir pasirodė jam viskas dvi
gubai geriau ir mieliau.

O radio kampe užgiedojo:

KALĖDOS PAS MUS 
IR LIETUVOJE

tijos pastogėje gyvenaul, nau
dojantis pilniausiomis žmogaus 
teisėmis, turint progos pasvei
kint savo arti ir toli gyvenan
čius gimines ir draugus; pasi
dalinti dovanomis ir pasiruošti 
įvairesnį šventėms maistą — 
tenka būti tolimais stebėtojais, 
lietuvių vergijos arenoje, vyk
stančių žiaurumų ir būti bejė
giais, kokios nors pagalbos su
teikime. Tai labai liūdna ir 
skaudu.

Vienok, kad ir turime laimę 
būti toli nuo tos vergijos ir 
naudotis pilna laisve — neturi
mo užmiršti, kad galime ir mes 
prarasti tą laisvę, jeigu nesau
gosime jos. Mos, moterys, prisi
dėsime prie demokratijos ap
saugojimo, neremdamos komu
nistinio lietuvių judėjimo Ame
rikoje, nes komunistai, nežiū
rint kokioj šalyj ir kokiomis 
plunksnomis nesipuoštų — jų 
tikslas visur ir visuomet vieno-

das, — įvykdyti tokį pat rojų, 
koks yra Rusijoje, tokį jungą, 
kokį dabar velka Lietuva. Tat, 
senele, mamyte ar sesute, bu
dėk savo šeimos veikloje, kad

tavo šeima turėtų galimybę su
kurti kalėdinę nuotaiką taip 
kaip jai geriausiai patiktų. “Tas 
nevertas laisvės, kas negina 
jos”! —M. F. Y—nė.

LINKSMŲ KALĖDŲ

ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo

Draugams ir Kostumeriams

JOHN PAKEL
Namų Statytojas Kontraktorius

6816 SOUTH WESTERN AVENUE
Telefonas GROVEHILL 0306

LINKIME VISIEMS LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Real Estate, Paskolos ir Apdrauda
600 WEST 119th GATVĖ

Tol. Commodorc 0600—West Pullman
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METU / 
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams v.

PEOPLES RESTAURANT
ANNA MAiRPER,. Savininkė

1628 W. 47th St Tel. Virginia 9470

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Kostumeriams ir Draugams

B. IR MARIJONA PUŽAUSKAI
645 West 18th Street

DĖKOJU U A PARAMĄ PRAEITY IR LINKIU 
Visiems Kostumeriams ir Draugams 

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

WILLIAM REIZNER
PAINTS— WALI,PAPER—HARDWARE—TOOLS

1833 So. Halsted Street
Tel. CANal 4332

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ (NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

SOUTH CENTER
PLUMBING & HEATING SUPPLY CO.

6 W. Garfield Blvd., cor. State St ATLantic 4290
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
m Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams § MEMORIES

MR. & MRS. BALICKAS

AMERIKOJE
KALĖDOS

g 2305 S. Leavitt St. Tel. CANal 4532 a

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

ANTONETTE JOKANTAS į
3934 S. Rockwell St. Tel. Lafayette 5277

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Lietuviams

3423 So. Halsted St. Phone YARds 1643 ®

BR1DGEP0RT PRODUCE C0
WHOLESALE RETAIE

Christmastide—when hearts 
are warm and the spirit of fel- 
lowship abid-es—seeins a fitting 
time to share pleasant niemo- 
ries with friends. *So, every 
year, vvh.le dressing the Chr.st- 
mas-trect, I play a little gante. 
As 1 take out each gay orna- 
ment, .each bit of tinsel, I pre- 
tend it is a niemory, and as I 
twirl the decoration in my 
hand, so I toy wifh the memorv 
in my mind.

Then, when ready to ha n g 
the ornainėirt on the tree, 1 
muse, “Where does this memo
ry belong? Is it beautiful en- 
ough to place here in front 
where all will see it first? Or 
is it too personai? Perhaps 1 
should Iride it here near the 
trunk, where only intimale 
friends wi!l notice it. Or is it, 
just so-so? Then it wtll be best 
here on thex side.” ’

This year, I shall ’limit 
fancy to “Memories of 
Childhood in Lithuania”
ask you to jom me. Let us ga- 
ther close arpund this old 
brown box fui of rainbow-col- 
ored tr.nkets and see what i*

How for these. strings oi 
small egg-shaped go.dęn kalis. 
As we festoon 
the 
likę 
vivid 
liko

or

my 
mv 
and

w ....į Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų
£ Metų Visiems Lietuviams ir Draugams

B. R. PIETKIEWICZ & C0.
? MORTGAGE BANKERS

p
r*

Real Estate—Home Builders—Loans—Insurance

2608 W. 47th St. Tel. LAFayette 1083

cast a phos- 
through th?

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Savo Kostumeriams ir Draugams

First come the 
blue bulbs which 
phorescent glow 
green branches. They make m?
think of ghostly lights dancing 
in the shavvody marsh lands o!’ 
Lithuania, entising us to fol- 
low. For, as the story goes, 
where the will-o’ — the-wisp 
hovers there we shall find 
buried treasure.

them between 
branches, they ąhimmer 
fields of ripe whcal in 
uutunui sun ight. lt sočius 
ycsierday that wc crėpl

stcallh.ly through the tūli grain 
to a pit in the ccnter of the 
field vvhere we cOu’.d play 
games all the.day long;
where we could hide after wc 
had been in ni’schief.

Oh-ęh! Here’s a string that 
slippcd, and the. yellow bead.s 
lie curled up ampiig the deep 
green branches of the f ir. Thi~> 
pieture carrles my mind to 
the shpres of the Baltic Sea 
where Zene and I played beforc 
sailing to America. Our favor
ite pastimė was gathering ara
bei-, and we spent hours search- 
mg through the seavveed 
the rough little pieces 
low, a box of. wlnch 
cherish.

Tltese gSitftening 
globęs, rich and deep i n color, 
are likę the bhiebetries in 
Lithuania, I would likę to kneel 
ouce' again among the low 
bushes loaded with p.irpL 
berries, picking them into a 
basket. Later to eat them in 
delicious virtinei, purple jųice 
gushing from the tender pastry.

S tars o f ccrulean biue are 
reminiscent of the beautiful 
color’ of flax blooms. When- 
ever I ūse the linęn tableeloth 
from Lithuania, I recal the 
fields of biooming flax, later 
the ripe seed.s which I likę to 
chew, and later yet the spinn-

of
we

for 
yel

šiemet Amerikoj visu skai
stumu sužibėjo Kalėdų šventės. 
Atsigavo pramonė, sumažėjo 
bedarbe, žmonės turi daugiau pi
nigų, gali daugiau nusipirkti 
reikalingų dalykų savo gyveni
mui. Tėvas patenkintas, kad at
neša daugiau pinigų į jo šei
myniškus namus. Motina džiau
giasi galėsianti aprūpinti savo 
mylimus vaikučius su geresne 
dovanele, kurios pereitą metą 
gal visai negavo, o gal gavo, 
bet visai menkos vertės.

Vaikučių džiaugsmą tai jau 
sunku ir aprašyti, nes jiems 
Kalėdos tai jau visuomet labai 
laukiamos ir labai linksmos, jei 
Kalėdų diedukas nešykštus. 
Nors ir Amerikos žmonių ra
mybė yra sudrumsta 'Europos 
karo atmosfera, bet Kalėdinis 
momentas ir metinių švenčių 
periodas tą jausmą išblaško.
•- Vieni rūpinasi tik savo rei
kalais, kad jų šeimyna butų 
viskuo aprūpinta, ir daugiau 
nieko. Bet yra ir tokių žmonių 
geraširdžiu žmonių, kurie laike 
Kalėdinių švenčių daug dirba, 
kad sušelpti ir tuos, kurie ma
žiau turi, o tokių gyvenimo nu
skriaustų žmonių visur yra.

Geraširdžiai žmones juos 'at
lanko, aprūpina reikalingiau
siais jų gyvenime dalykais. Gar
bė tiems geradariams, kurie 
randa laiko ir galimybės kitus 
paguosti laike Kalėdų švenčių.

1 — K. P. M.

JOE MEAT MARKE!
•T. BĖSASPARIS, Sav.

| 1814 W. 47th St. »

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

S CENTRAL DISTRICT FURNITURE C0.
JOS. JOZAITIS, Mgr. 

įjj 3410-12 South Halsted Street 
3621-23-25 So. Halsted Street3621-23-25 So. Halsted Street ►

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS 
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NORĖDAMI GERIAUSIŲ

ANGLIŲ IR KOKSŲ
TELEFONUOKITE PROSPECT .3100

Noriai Patarnaujant ir su Patarimais

WESTERN COAL & SUPPLY CO
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TONY LUKOŠIUS IR ŠEIMYNA
Brighton Park Drabužių Valytojas

2555 W. 43rd St Tel. LAFayette 1310
f-f O

Sveikiname Draugus ir Pažįstamus Kalėdų ir 
Naujų Metų Švenčių Proga

way and that for the best cf- 
fect, I half-shut my eyes and 
visualize the Christmas-tiee 
candles we used in Lithuania. 
How carefully we place them 
vvherc flickering flames vVould 
not sėt anythidg afirė. How 
joyously we lighted thčm each 
evening, tended them, and then 
snuffed them out — watching 
the sinoke curl up into the 
branches, sniffing the pungent 
odor. 1

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a naudingos.

s J. Moscipan, President
SS
SS

4916 SOUTH WESTERN AVENUE

ADELĖ ir GUST BUDRIAI
2710 W. 59th St. Tel. PROspect 6977

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Rėmėjams

S. LERNER & SONS
QUALITY GROCERIES, FRUITS & VEGETABLES

3400-02 South Halsted Street

Here’s the plunip, jolly fig- 
ure of Santa Claus with his 
red and white costume. As J 
gaze, it becomes transformed 
into the chubby form of a 
little giri, wearing a bright red 
coat with vvhite fur collar, 
muff, and hat. How well I re- 
member that child as she brisk- 
ly walked along some street in 
Kaunas, her favorite coat a 
splash of crimson against the 
whirling snow.

There are so many red orna- 
ments in shades verying from 
scarlet te daniask; and each 
reminds me of a different 
thing. These tiny ruby-colored 
balls make my mouth water 
for the cherry-season i n Pa
liepei, vvhere my brother Zene 
and I would elimb into a chęr- 
ry tree and hold contests as to 
who could eat more.

Huge crimson peonies, da- 
mask roses, sweet wild straw 
berries, “bruknes” transluscen 
against the sun — all. their 
colors are refleeted and bring 
poingnant scenes from the land 
where I was born.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS
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A light blue ornament evokes 

a sigh for a childhood tragedy 
— the dcath <of my favorite 
doll. 11 was.< suph a lovely one, 
wilh long .gpkjen curls, rosy 
cheeks, and < frįuise light blue 
eyes which olosed when the 
doll was put to bed. One day, 
it fell from ap chair and was 
shattered. My woe was so great 
that I salvaged the unbroken 
clnna eyes, and. even brought 
them with me to America. , . 
; Lithuania’s verdant, rolling 
landseape i s mirrored i n the 
emerald orbs nestiing against 
the deep green branches. In the 
varied green ornaments I visu* 
ahze fragrant vvoods, plots oi 
ripe peas, ferns that bloom at 
midnight on St. John’s Ęvc, 
and thorny bushes loaded vvith 
gooscbcrries.

Ar I bring- out icicles and 
snow to put the finishing 
touches on the Yule-tree, 1 
have a feeling of unreality, for 
outside my window bright 
California sunshine glistens on 
the palm trees. Būt I remem- 
ber well the snowy scenes in 
Kaunas, and especially one 
particular incident. One wintry 
day, Zene and I were malkiiig 
on the frozen: Nemunas, clam- 
bering on and off deserteu 
ships. After my brother ha d 
carefully descended from one 
boat, I decided to.jump down. 
Zene protested, būt being stub- 
born I jumped. The ice broke, 
and we thought we never 
would get to share, for every 
piece of ice we got hold of 
broke.

So many memories — small 
and unimportant — būt to me 
vivid, even though they con- 
cern only the first eight years 
of my life. .Removing orna
ments from the box, we have 
found broken Onės and tarnish- 
ed ones, and these we have 
thrown away or returned to 
the box. We do the šame with 
memories, for there is room 
only for happy thoughts dur- 
ing this joyous season.

Genovaitė Jasaitytė-Gullahorn
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Pirkite tose krautuvėse, .ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’
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Linksmų Kalėdų
—linkime visiems musų lietuviams kostumeriams, draugams, ir pažįs-

tamiems. Lai viskas ko geidžiate bus jūsų.

O ateinantiems metams, naujiems IMI m., linkime jums laimės, svei-

arba

katos ir viso kas gera. Nuo savęs, prižadam per naujuosius metus 

jums patarnauti taip uoliai ir sąžiningai kaip visados praeityj.

THREE STAR 
wwaesth LAUNDRY
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