
I

t

This issue consisfs of fotir parts
’ 1 . ———   I.   . lĮĮĮy !>■!■■■ II IIIB

| ' k e kirst and Greatest Litkuani a n D ai t y *in America

VOL XXVIII Kaina 3c

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis' Amerikoje

mumimss 

Thk Lithuanian Daily NlWl

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANai 8500

NAUJIENŲ
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter Mąrch 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act bf March 3, 1879

i K

‘i
^1

4

Chicago, I1L, Trečiadienis, Gruodžio-December 24 d., 1941

Ši laida susideda iš keturių

No.- 302

SUDARYTA SĄJUNGININKU KARO TĄSYSI1

CHURCHILL SU ROOSEVELTU NUTARĖ 
SUDARYTI AUKŠTA KARO TARYBA

Aukšti britų ir Amerikos karo dalykų 
žinovai posėdžiauja pas prezidentą

WASHINGTON, D. C., gr. 
23 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pakvietė bendram 
posėdžiui aukštus J.V. kariuo
menės bei laivyno valdininkus 
ir atvykusius britų specialis- 
tusĄ Britų delegacijai vadovau
ja premjeras Churchill.

Baltųjų Rūmų kanceliarija 
pareiškė, jog šį posėdį galima 
pavadinti sąjungininkų karo 
taryba.

Amerikiečių grupę sudarė 
karo „sekretorius Stimson, šta
bo viršininkas gen. Marshall, 
geri. "Arnold, sekretorius Knox, 
admirolas Stark, admirolas 
King ir Harry Hopkins-

Britų grupę sudarė lordas 
Bfeaverbrook, karo pramonės 
ministeris; admirolas Dudiey 
Pound, maršalas Bortai iv mar
šalas Dili.

Amerikiečiams pirmininkauja 
Rooseveltas, o britams Winston 
Churchill.

Patirta, kad kartu su britų 
premjeru į Ameriką atvyko 83 
įvairųa patarimaif kurie kiek
vienu momentu teiks reikalin
gas žinias ir patarimus.

Prezidento sekretorius Early

I pareiškė, kad netrukus į ben
drus posėdžius gali būti pakvie
sti sovietų, britų, kiniečių ir 
olandų atstovai.

Baltuose Rūmuose sąjungi
ninkų atstovai aptars visus ka
ro planus ir pasiruoš sutikti 
bet kokį naują Hitlerio puoli
mą. Oficialiai paskelbta, kad 
bus aptarti klausimai kaip su
naikinti hitlerizmą visame pa
saulyj.

Bus tariamasi ir atsiklausia
ma visų kitų kraštų atstovų, 
kurie dalyvauja kovoje prieš 
hitlerizmą ir “ašies” valsty
bes.

Valdžios sluoksniuose pasa
kojama, kad pirmon eilėn bus 
sudaryta bendra karo vadovy
bė visiems prieš nacius kovo
jantiems kraštams; bus aptar
tas karo medžiagos gaminimo 
ir pristatymo reikalas; taip pat 
bus aptartas ir maisto gami
nimo bei pristatymo klausimas 
į visus prieš nacius kariaujan
čius kraštus.

Baltieji Bumai pareiškė,kad 
galimas daiktas, jog šiuo "rei
kalu neduos daugiau . pareiškė 
mų spaudai, kol karo tarybos 
posėdžiai nebus baigt#.

LINGAJEN ĮLANKOJE AMERIKIEČIAI 
- . PASKANDINO 47 JAPONU LAIVUS 
Luzon saloje eina smarkios tankų kovos 

sų vakar išlipusiais japonų kareiviais

47

pa- 
ja- 
ka-

•tyĄNlLA, gr. 23 d. — Tvir- 
tinam4» kad vakar dienos kovo
se amerikiečiai paskandino 
japonų laivus.

Iš viso atvyko į Lingajen 
krašČius daugiau negu 100 
ponų laivų su kareiviais ir
ro medžiaga. Amerikos kariuo
menės štabas nepatvirtino ži
nių apie paskandinimą.

Nors amerikiečiai ir gerai 
kovojo, bet japonams pavyko 
išlipti šalia San Fernando 
Adoo. Visuose pakraščiuose 
na smarkios tankų kovos.

Vienas japonų tankerįs buvo 
didelės bombos paliestas ir 
smarkiai liepsnojo.

Olandų, lakūnai pataikė ir ki
tiems japonų laivams Filipinų 
vandenyse. Japonų orlaiviai 
bombardavo. Sorong miestą, ku
ris randasi Naujoj Ginėjoj.

Japonai išlipo Wake 
saloje

ir 
ei- WASHINGTON, D. C

23 d. — Japonai iškėlė

Japonai bombarda
vo karo pabėgėlius

nąi užmetė kelias bombas j lęa- 
ro pabėgėlių slėpynę prie Ma- 
nilos jr užmušė labai didelį gy, 
Ventojų skaičių.

Atrodo, kad orlaiviai norėjo 
pataikyti į šalia slėptuvės esan
čią benzino ir kitos karo me
džiagos atsargą.

Vakar japonų aviacija labai 
ąktyviai dalyvavo Lingajen pa
kraščių kovose, bet| šiandien 
Amerikos-, lakūnai japonams 
duoda labai smarkių smūgių-

gr- 
savo 

kariuomenę Wake saloje, skel
bia laivyno departamentas.

Japonai paskutinėmis dieno
mis kelis kartus labai smarkiai 
bombardavo Wake salą, bet 
jurininkai drąsiai ją gynė. Nors 
japonai sutraukė stiprias karo 
jėgas, bet manoma, kad juri
ninkai sugebės apginti salą.

Japonai puolė ir Midway sa
lą, bet ten nepajėgė iškelti sa
vo kareivių.

Japonai sustabdyti 
Malaja pusiasalyj

Do-

Lintismii baletui "i ' z ■ ‘► , v • . .

Visiems j&aujieriJi Bcausams, gifcaitptojains,
^enbrabaiinams; lėmėjams, Vaisintojams tr
Tįsiems Vero^f Valios įmonėms 3Linhi

j?atnieno£

Rooseveltas Sutinka Churchillį

NACIAI ATIMINĖJA JAVUS, BULVES IR 
PAŠARA IŠ LIETUVOS ŪKININKU

Anksčiau rusai, o dabar naciai sprendžia 
kiek maisto lietuviai turi atiduoti

(Laišku, per Lisaboną, Portugaliją)
Per Kauno radiją buvo paskelbta nacių generalinio komi

saro Lietuvoje raginimas Lietuvos ūkininkams greičiau prista
tyti priklausančius iš jų, pagal pristatymo prievolę, javus, bul
ves ir pašarą. v

Iš atsišaukimo teksto galima suprasti, kad Lietuvos ūki
ninkai jau yra gavę iš vokiečių įstaigų parėdymus kiek cent
nerių javų, bulvių ir pašaro jie privalo pristatyti iki tam tikro 
laiko. [Centneris lygus 50 kilogramų arba 110 svarų.]

Tiems ūkininkams, kurie pristatysią produktus prieš ter
miną, busią duodama premija — 1 klg. druskos už kiekvienus 
10 kilogramų pristatytų produktų'.

MASKVA, gr. 23 d. 
n«ico srityje eina smarkios ko
vos su vokiečiais. Rusai paėmė 
46 kaimus. Visur vokiečiai trau
kiasi, bet Sevastopolyje smar
kiai puola. Sevastopoliui gra
sia pavojus, nės vokiečiai puo
la be sustojimo.

BERLYNAS, gr. 23 d. — Ru
sijos centro fronte vyksta smar
kios kovos. Vokiečių aviacija 
padarė rusams didelės žalos-už
frontėje.

KAIRAS, gr. 23 d. — Britų 
dalinys pasiekė Agedabia ir su
naikino 37 vokiečių orlaivius- 
Kitas dalinys sunaikino žemėj 
stovėjusius 24 nacių orlaivius. 
Britų jėgos įsiveržė 150 mylių 
Tripolitanijon. Vokiečiai ir ita
lai paliko labai didelius kiekius 
įvairios karo medžiagos.

WASHINGTON, D. C., gr. 
23 d. — Rytų Pacifike du Ame
rikos prekybos laivai buvo ne
pažįstamų narlaivių užpulti. Ja
ponai iškėlė kariuomenę Wake 
saloje.

MANILA, gr. 23 d. — Agoo 
ir San Fernando srityje eina 
smarkios tankų kovos su ja
ponais. Davao provincijoj taip 
pat kovojama.

TOKIO, gr. 23 d. — Japonų 
aviacija bombardavo Raifgoon 
miestą. Lakūnai pastebėjo pa
degtas karo medžiagos atsar
gas. ,

HONGKONG, gr. 23 d. — 
Britų kariuomenė smarkiai 
priešinasi japonams. • Britai, ne 
tiktai ginasi, bet keliose vieto
se puolė japonus* Kovose tapo 
užmuštas Kanados karo jėgų 
viršininkas ir jo štabo karinin
kai.

SINGAPŪRAS, gr. 23 d. — 
15 japonų lėktuvų bombardavo 
Kučing miestą Borneo saloje.

Puse Tauragės vi
siškai išgriauta

. ' NaujIEN V-ACME Teieonoio
Winston Churchill (kairėj), Prezidento Roosevelto 

lydimas, pasiekia Baltuosius Namus. Apie Churchillio 
atvykimą niekas, išimant vyriausybės narius, nežinojo,

< < ir jo rpasįpfydymas sostinėje buvo staigmena.
.............. .:■ .

KOLKAS NELAUKIT VIDAUS SUIRUTES 
VOKIETIJOJE, SAKO W. CHURCHILL

*Britų premjeras prieihe spaudos atstovus 
ir padarė svarbius pareiškimus

WASHINGTON, D. Q-, gr. 
23 d. — Britų premjeras Win- 
ston Churchill priėmė spaudos 
atstovus ir padarė pareiškimus 
apie dabartinio karo eigą.

Washingtone bus aptarti ben
dri karo reikalai, sako Chur
chill, o tiktai 'vėliau bus liep
ta karo specialistams paruošti 
atatinkamus planus.

Vokietijos suįrimas iš 
butų gražus dalykas, 
Churchill, bet kolkas jo 
kitę.

vidaus 
sako 

nelau-

Teko patirti, kad karo me
tu didesnė Tauragės miesto da
lis tapo visiškai išgriauta. Iš 
1,500 namų visiškai sugriauta 
8C2 namai.

. Anksčiau mieste gyveno apie 
13,000 gyventojų, 
jame pasiliko tiktai 
Ventojų. Kai kurie 
namai taisomi.

žmonės gyvena labai susi
grūdę. Kai kur viename kam
baryje gyvena net kelios šei
mynos. Šaltis sunkina gyvento
jų padėtį.

bet dabar 
7,900 gy- 
apgadinti

apie Nevėžį. Jurgis Talmontas 
paminėjo kelis netaisyklingu
mus musų kasdieninėje kalbo
je.

Profesorius Kolupaila skaitė 
paskaitą apie Nerį-Viliją. Dra
mos ąrtistas Kubertavičiys per
skaitė vyskupo Valančiaus “Se
novės aukštaičių vestuvių apra
šymą”.

Smuikų koncerte dalyvavo 
Juzė Augaitytė ir Kazys Gu
tauskas.

. Lietuvoje įvestos 
maisto kortelės

Nuo gruodžio 1 dienos mai
sto kortelės įvedamos visoje

Šinkūnas paskaituo- 
ja apie Nevėžį

Mokytojas ir pagarsėjęs geo
grafas Feliksas Šinkūnas per 
Kauno radiją skaitė, paskaitą

mieste
korte-

Spalių mėn. Vilniaus 
išduota 162’,482 maisto 
lės.

Pastebėtina, kad žydai j ši 
skaičių neįeina. Nežinia kiek ir 
kokių maisto produktų vokie
čiai skirs žydams. •Hitleris planuoja 

naują invaziją
ŠTOCKHOLMAS?"Švedija, gr. 

23 d. — Iš vokiečių karo sluok
snių patirta, kad šio mėnesio 
pradžioje. Hitleris sukvietė ka
ro vadų posėdį ir siūlė ruošti 
planą Anglijai užpulti.

Tvirtinama, -kad gen. von 
Brauchitsch griežtai tokiam 
planui pasipriešino, bet planą 
rėmė gen. Jodl ir gen. Milch.

Gen. Brauchitsch spalių pra
džioje reikalavo ruoštis žiemai 
rusų fronte, bet Hitleris tada 
nenorėjo klausyti apie ’pasi
traukimą sovietų fronte.

duoti smulkesnių paaiškinimų 
apie ruošiamas kovas. Dabar
tiniu metu Berlyne randasi vo
kiečių ambasadorius Prancūzi
joj ir tariasi apie tolimesnius 
bendradarbiavimo galimumus.

Lietuvoje uždarytos 
turgavietės, baž

nyčios
ŠTOCKHOLMAS, Švedija, gr. 

23 d.'— Lietuvoj uždarytos vi
sos Kauno, Vilniaus ir kitų 
miestų bažnyčios dėl nepapra
stai didelio dėmėtosios šiltinės 
prasiplėtimo, skelbia “Dahens 
Nyheter” korespondentas iš 
Berlyno. • • i

Vokiečių komisaras Renteln 
įsakė uždaryti visas turgavie
tes Lietuvoje ir uždraudė išorė
je pardavinėti maisto produk
tus.

Taip 
trai ir 
Kaune
tyet kai kuriose provincijos vie
tose jos jau uždarytos.

— Šiandien prezidentas Roo
seveltas ir britų premjeras 
Churchill apie penktą valandą 
kalbės per radiją iš Washing- 
tono.

— Dr. Soong, ponios čan- 
kaišek brolis, tapo paskirtas 
nauju Kinijos užsienio ministe- 
riu.

— Kiniečiai su 
re bendrą tarybą 
Įdėliui ginti.

— Kalifornijos
tapo užpulti trys Amerikos lai
vai. Vienas buvo paskandintas, 
o du sugebėjo pabėgti.

Darbo ir pramonės 
atstovai susitarė

WASHINGTONr D. C., gr. 
23 d., —z Darbininkų organiza
cijų ir pramonininkų atstovai 
šiandien susitarė neruošti lock- 
outų ir strpikų visą karo me- 
•tą. Z

Vieni ir kiti pasižadėjo sprę 
sti visus kilusius nesusiprati
mus taikos ir pasitarimų ke
liu.

Pageidauja,^ kad prezidentas 
Rooseveltas sudarytų komisiją, 
kuri spręs visus nesusipratimus 
dabartinio karo metu.

- ' T - ' 1

— Franklin Gunther, Ame
rikos ministeris Rumunijoj, mi
rė Bukarešto ligoninėj.

britais suda-
Burma vieš-

Rusai veja vokiečius 
nuo Leningrado

MASKVA, Rusija, gr. 23 d. 
— ^ovietų armija smarkiai 
puolė vokiečius Leningrado 
frontuose ir juos nuvijo iki Vol- 
chov upės, skelbia sovietų pra
nešimas-

Išvyjus vokiečius iš Tichvi- 
no, tapo atnaujintas susisieki
mas geležinkeliais su Leningra
du. Gyventojai labai patenkin
ti, nes atvežta daug maisto iš 
Anglijos ir Amerikos.

Malo Jaroslaveco srityje ei
na smarkios kovos, nės vokie
čiai ■ ten nenoriai- traukiasi.

i _______ _______________

Vokiečiai ruošiasi 
“dideliam žygiui”
BERLYNAS, 23 d. — 

Vokiečių karo atstovas šian
dien pareiškė, kad Vokietija 
ruošiasi dideliems karo žy
giams.

Jis atsisakė laikraštininkams

pakraščiuose
pat uždaryti visi ten

kino teatrai. Vilniuje ir 
mokyklos dar atdaros,

Naciai privertė Pe- 
tainą atsistatydinti?

BERNAS, Šveicarija, gr. 23 
d. —- Iš įvairių Europos diplo
matinių centrų ateina žinios 
apie maršalo Petaino atsistaty
dinimą. 1

Nacių spaudimas į prancūzus 
yra toks didelis, kad Petainas 
buvo priverstas pasitraukti.

Naciai traukia kariuomenę ir 
didelius karo medžiagos kiekius 
Į-Ispanijos pasienį. Manoma, 
jog jie rengiasi įžengti Ispani
jon, kad galėtų pulti Gibralta
rą.

Vėliausios Naujienos
i —- Britų narlaiviai Viduržemių juroje paskandino 6 “ašies” 

valstybių laivus, kurie vežė karo medžiagą nacių generolui 
Rommel.

— Britų karo jėgos apsupo dideles vokiečių kariuomenės 
dalis prie Bengasi ir manoma, kad ten vyks stiprios kovos.

— Japonai iškėlė naujus kariuomenės dalinius Luzon pa
kraščiuose. 75 mylių atstumoj nuo Manilos eina smarkios ko
vos su lengvais japonų tankais.

— Vokiečių generolai, kurie komanduoja nacių kariuome
nę Afrikoje, taręsi su maršalu Petąinu.

— Japonų radijas skelbia, kad jiems pavyko paimti Davao 
miestą. Kovose žuvo. 830 Davao gynėjų, sako japonai.

— Prezidento Roosevelto paskirta komisija netikėtam už- 
puolimlii ant Havajų tirti laimingai vakar pasiekė Honolulu.

— Vokiečių kariuomenė artėja prie Ispanijos sienų ne tik
tai per okupuotą Prancūziją, bet ir per Petaino kontroliuo
jamą. - '

— Napolyje mirė italų generolas Borsarelli, kuris buvo su
žeistas Lybijoj.

SINGAPŪRAS, gr. 23 d. — 
Britų karo vadovybė skelbia, 
jog Singapūro . linkui, besiver- 
žią japonai tapo sulaikyti.

Britų karo jėgos sudavė ja
ponų kariuomenei labąi stiprių 
smūgių ir numušė 9 japonų or
laivius.

Maršalas Popham pareiškė, 
kad Malajo j britai butų sulai
kę japonus, jeigu savo orlaivių 
butų nepasiuntę Rusijon ir Ly- 
bijon.

7:16; leidžiasi

Naujienos neišeis ir 
Naujienų -Raštinė bus 
uždaryta.
Apgarsinimus telefonu 
CANAL 8500
galite .priduoti gruodžio 
25 d. 4 vai. popiet.

Debesuotas, lis.
Saulė teka

— 4:23

'fotonu

Olandai puolė japo
nus Filipinuos

B AT A VI A, olandų Indija, gr. 
23 d. -— Olandų laivyno avia
cija Šiandien smarkiai bombai'* 
davo japonų karo laivus, kurie 
rkndasi Davao uoste, Filipinuo
se, skelbia olandų karo prane
šimas.
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■ Reikia Kas Pamokina

į 3141 S. Halsted St. Tel. Victory 4791
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Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems 
Draugams ir Koslumeriams

JOS. RŪTA TAVERN
BERGHOFE ALUS

i

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė
KALĖDOMS IR VISADA 

, VYRAI ČIA GALI 
PASIPUOŠTI 

PUIKIAUSIAI IR 
NEBRANGIAI.

ARCHER AVENUE

NAUJIENOS, Chicauo. III. TreČiad., gruodžio 24, 1941
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UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVŲ, 
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS 

—— PAS ———

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

BEN. J. KA2JANAUSKĄS, Sekr.

Taupyto jams 
Mokame

Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Leng

vom Sąlygom
TURTAS VIRŠ $1,100,000.00

2202 W. Cermak Road. Tel, CANAL 8887

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽGANĖDTNSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avenue LAFayette 3516

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ
' IR NAUJŲ METŲ ' |

Naujiėntį Administracijai, Skaitytojams į
ir Visiems Mano Rėmėjams į

JOHN A. SINKUS |
Jūsų Naujienų Pristatytojas A

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ LINKI

GORDON REALTY CO
809 West 35th Si Chicago, III

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų Linkime Visiems Koslume

riams ir Draugams

MR. IR MRS. BASKES
STOCK YARDS BUFFET

4431-33 South Halsted Street
Telefonas Oakland 9684

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Koslumeriams ir Draugams

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO
3310 So. Halsted Street

Tel. YARds 7332
J. PETROUSKI CHICAGO

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

TW0 STEP TAVERN 
634 W. 59th Street 

t ‘ ' ;4 ’ * • , ’ ' ' 1

CHARLES ir PETRONĖLĖ BRAZAITIS, Sav. 
Tel. NORmal 5212

UŽMIRŠTA LIETUVIŲ KALBĄ, IŠTAUTE- II Florida 
JA? NE MUSŲ JAUNIEJI LIETUVIAI- Važiuoja! 
Gal Daug Klaidų Pridaro, Bet Stengiasi Į 
Lietuvių Kalbų {veikti

Gramatikos ir sintaksės at
žvilgiu žemiau paduoti du da
lykėliai gal yra labai “negra- 
motni”,' bet dovanokite truku
mus. Eiles ir straipsnelį para
šė dvi jaunos mergaitės —- čia-i 
gimusios ir augusios, ir dar iš 
“high school” neišėjusios.

Jos nemoka visų Jablonskio 
gramatikos taisyklių, nes lie
tuviškos gramatikes jos turbut 
niekad nematė. Ir gal -^ebuvo 
kas jas pamokina. Kiek jos lie
tuviškai žino — tai pačios iš
moko nuo tėvų ir skaitydamos' 
lietuviškus laikraščius, kartais 
su dideliu vargu, nes tos uo-/ 
degaitėš ir žirgeliai ant raidžių 
padaro jas gana komplikuoto
mis.

pavyzdžiai, kad jauni, čia gi
mę lietuviai nesirengia ištau- 
fėti ir nenori užmiršti lietuvių 
kalbos, tik reikia kas juos pa
mokintų. Jaunosioms auto
rėms buvo gana sunku ir daug 
laiko užėmė lietutvišką žolį 
prie žodžio sudėti ir pasakyti 
savo mintis, bet kad ir šlubuo- 
dainos jos tai padarė,

Yra Amerikoj daug joms, 
panašių berniukų ir mergai
čių, kuriems lietuviški daly
kai* yra artimi, ir tas tik pa
rodo', kad jie visai nesirengia 
užmiršti lietuvių kalbos, ir ne
sirengia ištautėti.

štai Silvija Galdikaitė, tik 
15-kos metų, prisiuntė mums 
šia$ eilutes, atsiprašipėdapia, 
“kad ji labai mažai žjįno apie

“Kam Reiki Dirbti”.
dirbti, dirbti

Vadinamuose nortuose vasa
ra jau baigiama pamiršti. Ne
trukus prasidės šalčiai. Kai ku
rie. jau pradeda svajoti apie šil
tesnius kraštus, o kai kurie ir 
reiigiasi į juoa važiuoti.

Taip yra kiekvienais metais, 
taip, hir būt, bus ir šį žiemos 

tai ir j u šąli turi £erbt. Nei sezonu.
kUu«ik ka tie nemokyti, kur Reikia manyti, kad kai kurie 
nieko nežino bet tik miridžoje j lietuviai .jau, kaip sakoma, 
tavo ir manę tėvu šąli po ko- sparnus kilnoja, ka<J galėtų lėk- 
ju, sako, Įti į Floridą.

Gerbk savo šąli bet ir neuž- Jiems šis pranešimas dau- 
miršk teyu prigimta tėvynė! ginusia ir yra taikomas.

Eikim visi Į, krūva, remkim Jei manote į Floridą vykti,
Lietuviškus dąrbus ir parengi- i sustokite pas savo žmones,
mus mus apebnke ir kitur. lietuvius. Nesijausite pasimetę 

. . v < ir smagiau galėsite laiką pra-
Oh, nemoki šokti? Aje bętljejs^ lietuviai visada jums 

vistiek gali nueiti susipažint su patars, kur ir ką pamatyti, 
kitais Lietuveis ir Lietuvaitėms, Holjywood (Florida) miestu-

akuojantiems MII

tai kaip gali boreti gero iš čia 
gymusiy?

“Eikinj J Kruva”
, Jaunpli pagalvok! Nęsakik 

taip! Jie tu gerbi savo tėvus

Kam man reikia
•Par ta ylga, šalta diena 
Kasti sniegas, kirsti inedžus 
Dauti karvėm yėsti shena.
Kam man reikia dirbti, dirbti 
Ir už kita, ne už sau!
Kam neturu gražu dvara * 
Kam neturiu? Nežinau.
Oi, kad aš butu ponas sunas 
Oi kad butu man gerai 
Aš turėtu dušimti arklu, 
Tai man butu smagu labai.
Turu dirbti p.ar saulis karštis 
Aru žemi ha pabaigos
Turu iškersti su plikas rankas 
Leda i šaltis žemos
Kam man reik dirbti, dirbti, 
Pėr ta ylga, šalta diena 
Kąsti snegas, kirs te medzus, 
Dauti karvėms y.esti shena.

8 » o
Birutė

O štai kita jauna “Naujie
nų” talkininkė, kuri, rodos, tik’ 
16J<os metų (jos vardas Biru
tė) pridavė atsišaukimą, kuria
me truputį pabara ir jaunus ir 
senus. Jos raštelį pridavė p. Joe 
Maksvitis, iš Calumet City,

REIKE DAUGIAUS 
LIETUVIŲ!

Calumet City, III. — ^Extra! 
Reikė dauginus Lietuviu musų 
apelinkei. Tai tiesa.

Ka aš skaitau kaipo savo ape- 
linke? Tai tie miestukai kaįp 
Calumet City, Iii., East Chiea- 
go, Ind., Indiana Harbor, Ind., 
ir tt.

Aš manau dabar, daugiau s 
kaip pirma, turtėtų dekt Lietu
viškumas musu širdį j e ... nes 
gal Lietuvos dabar žemes sa
ko kad niera, bet Lietuvos kal
ba gyvens visados, kol bus to
kiu patriotu kaip pirma buvo-
Gaila Kad Ir Patriotai‘Negali 

Gyvent Visados.
Ana vakara atiejo, jaunelis

ir sako, kad jis nekenčie me 
Lietuviu nie Lietuviu kalbos. '

Aš galiu, jam dovanot dar, ba 
jis čie gymes. Alie kaip tie kur

m.

Linkime Linksmų Kalėdų Švenčių
MUSŲ KOSTUMERIAMS, 1PRIETELIAMS III VISIEMS 
LIETUVIAMS. TA PAČIA PROGA REIŠKIAME DIDE
LĘ PjADfiKĄ VISOMS IR VISIEMS, KURIEMS TURĖ
JOME PROGOS IR MALONUMO PTATARNAUTI.

3222-24-26 South Halsted ‘Street
Tel. Victorv 4226 Chicago, Illinois

kitais Lietuvei® ir Lietuvaitėms, Hollywood (Florida) miestu- 
Aš manau kad pratiesti kitur: ke gyvena ponai Auslirai, kurie 
gražesnio vakaro ne galėtum^ turistams išnuomoja kamba- 

------  -----—- Irius. Kiek man žinoma, jie dar 
. ® 291 balsais prieš 180 AFL tnri vietos. 
Automobile, Workers unija lai- Taigi, jei kas iš lietuvių ren- 
mėjo darbininkų balsavimus giasi į Floridą važiuoti, tai su- 
Dejta-Star Electric Co., dirbtu- stokite pas ponus Aushras, 1539 
vėj, 2437 W. Fulton avenuę. Dewey St., HoHywood, Florida.:

---  —.—1------- Hollywood yra visai netoli 
PnktfUtt-------------------- 1,110 Tai gražus miestu-v b I vLUbj ji0s juros. Maudymosi
Jeigu Pagerins Vieta puiki, čia gera ir tuo, kad 
Patarnavimą ; hžn‘okio susi8rudinw’ kaip

r '' ‘ c . Pakartoju, — iei j Floridą
alstijos Komeieljos komisi- va^iuoja(e, įaį nepamirškite po- 

ja baigia svarstyti eleVeiterių ir Aushrų. —žinąs,
gutvekarių bendrovių prašymą _ ____ ,
f" ;; S. Balzekienė

Chieagos miesto, vaidyba įtei- L-j i * AAA
kė komisijai par^kimą, kuria- KClKaiSUja 
rne sako, kad dūda bendrovėms Ųį Sužeidimą 
leidimą perus pakelti, jeigu josm _______c
pagerins patarnavimą - paleis giomig dienomis Bateekie. 
apyvarton daugiau traukimų-! . traįk5 teisman Dr Mat. 
gatyekąnų, juos geriau apsil-L.hew Lewigon h. Qsis
uvs ete I‘ ’ ’ 1 * ’ už jos sužeidimą automobilio

nelaimėje, , ,
■ i . a * j » » >. . i » • / v. • • '

Advokatai Kai ir Patterson— .r‘ ,■. ; ; p I ‘ . ’ • • ‘ A ( 

užvedė bylą reikalaudami jai 
$93,000 atlyginimo.

P-a Balzekienė/

Stanislovo Balzeko, 
tomobiliu biznierio.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų 
Linkime Visiems

ANNA-JAMES. TAVERN
3212 So. Halsted Street

.James Januievičia ir Mrs. Auna Bagdonas

A.

Kur Praleisti 
Kūčias ir Kalėdas?

Smagiausiai ir Įdomiausiai 
Kalėdas bus galima praleisti 
Jonistų 'įstaigoje, 814 W. 33^’d 
St. ’ '

: I Ji//'.. ' .!

Trečiadienį, Kūčių vakarą 
8-tą vai, prasidės kalėdinių gie
smių programas ir pamokslai, 
o 12-tą vaj. naktį bus Bernelio 
Mišios. Ketvirtadienį, Kalėdų 
vakare, bus kalėdinių apeigų 
programas, dovanų dalinimas, 
o po to šokiai ir pasilinksmi
nimas. čia visiems bus smagu 
laika praleisti prie elektra ap
šviestos eglaitės, Beliejo žvaig
ždės ir rytų Aušros kryžiaus. 
Visus širdingai kniečia atsilan
kyti į visus musų parengimus 
parapijos ir jaunuolių! tarybos.

(Skl.)

yra žmona 
žymaus au-

į LINKSMŲ KALĖDŲ IB
j LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
į Visiems Mano Kostumeriams
į ir Draugams

| NICK PETRAITIS | 
į COAL AND | 
į MOVING 1

Tik dabar parvažiavęs iš
K ligoninės, pilnai pasveikęs g
g ir vėl galiu patarnauti savo g
s- • Kostumeriams. &

I 2539 W. 46th St. |
I Tek LAFAYETTE 6946 

»»»»»»*<

MASTO! WIND0W SHADE C0
8- X Vpndrak Tel. Lafayette .4560

Langaih Uždangalui Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES ^UMIERUOJAM IĘ UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47tb STREET (ARTI WOQP ST,) 
s CASH AND CARRY.

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

• i Klši&Ss&m
į REAL ESTATE
n

t 4108 Archer Avė Tel. LAFayette 5107

Lidkšniįų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS

3315 Halsted Street, Chicago
YARDS, 1546

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nauju Melų linki visiems 
draugams ir koslumeriams

RAINBOW TAVERN
658 W. 35th Street

JOE IR ANNA PETRAITIS, SAV.
CHICAGO

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Koslumeriams ir Draugams

CHARLE’S TAVERN
CIIAS. KASILIAUSKAS, Sav.

3364 South Halsted St Chicago, III.

COPR. I9«.l, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED RUG ', PATTERN 2908,
No. 2908—Mėgstąs patiesalas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Č|a įdedu 10 centą ir prašau atsiųsti man Favyrdį No.

Verdąs ir pavardė .

Adresas

Miestas ir valstija

No. 2908



Trečiad., gruodžio 24, 1941

ŠMAKŠT A S

Komisaras Atjojo
(Paimta iš brolio užrašų kny jau į šlubų. Aziatė vykriai su

kinėjosi po kamarų. Smalsu
mo vedina čiupinėjo įvairius 
daiktus, vartė, stebėjosi lyg 
niekuomet nemačiusi papras-

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Turtas Virš$6,500,000.00

MNGS
LOAN ASSOdATlONofOiIca^ 
JUSTOJ MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11U

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos^ šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

f LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ į
? NAUJŲ MĖTŲ VISIEMS į

Apart Apsaugos, Turime 0 r r n n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršdOjUjUUU.UU
Dabar Mbkam 3% Už Padėtus ’ Pinigus

PAUL M. SMITE ?
REAL ESTATE J

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 1901

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Visiems Musų Kostumeriams ir Draugams

MR. & MRS. V. GŪDŽIUS TAVERN
1501 So. 48 Ct., Cicero, III.

F

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

Prieš pat Kalėdas vėjas nu
laužė storo beržo viršūnę. Nu
laužta viršūne plačiomis šako-r 
mis užgriozdojo kelių. Aš rin
kau ir kapojau šakas. Malkas 
mėčiau skersai tvorų į kiemų 
ir džiaugiaus, kad Kalėdoms 
bus gerų malkų pečiui pa
kurti.

Nežinau, ar lai buvo toks 
nujautimas, ar kas papasako
jo, kad šiandien lankysis mu
sų kaime komisarai ir dary
siu tikrinimus. Nereikėjo ilgai 
laukti, tik spėjau apie lai pa
galvoti, o štai staiga musų 
akyse pasirodė keisti pribui- 
šiai: Nuo arklio nužergė lie
sas, gal būt, apie trisdešimt 
melų amžiaus tamsus raukšlė
tu veidu baškiras. Jis muo ark
lio viena ranka nukėlė nedi
delę moteriškę. Jis dėvėjo 
Siaurais aulais balus> trumpų 
rudos spalvos kailiukų žaketų 
ir garbinuotų, į katiliukų pa
našių, juodų kepurę. Komisa
ras užmetė pavadį už tvoros 
baslio. Ne tik a’Š, bet ir musų 
kaimynas Antanas nustebome 
pamatę šį suliesėjusį arkliukų 
su “trim ausim“. Kai vėjas pu
te, jo juodi, susivėlę karčiai, 
sukinėjosi apie laibų kaklų, o 
trečioji ausis kažkaip kabal
davo į kairę* pusę. Tik kai mu 
du gerai įsižiūrėjome, tai įsi
tikinome, kad nekaltam gy
vuliui kairė ausis buvo per
skelta ne visai lygiom dalim. 
Mažesnioji ausies dalis buvo 
kažkaip atkarusi, matomai, 
jos nervai buvo pažeisti. Ark
liukas 
graibstė
sniego, bet trumpas pavadis 
neleido nei vieiio nei kilo pa
siekti. Aš pasigailėjau gyvulio: 
norėjau šieno paduoti, bet tuo

kiau jos judesius, kaipo pats 
drąsiausias iš visos šeimds ber
niokų. Brolis šlavė aslų ir tik 
vagčionųis, kad nepastebėtų, 
pažiūrėdavo į keistuolę. Radu
si brolienės tualetų, pasitepė

pydamosi žiurėjo į veidrodį.

SUTEIKITE VAIKAMS DŽIAUGSMA

8M
į

TOBULA DOVANA 

“J AI”

Dydis 6% colių per 
colių.

ŠIA DIDELE

ŽAISLU SUTAUPU KNYGA

Kas...
\

pasa- 
čia, už

apšarmojusiu snukiu
tvoros žieves, siekė

Kaina 
Tik

25*

dailus 15 Akmenų poniom Elgin 
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. Nerūdijančio 
plieno nugara. Pirkite Kreditu.

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų.

dovana, kuri suteiks džiaugsmą bet kuriam vaikui
2 iki 12 metų. Tvirtai padaryta spalvinga ir didelė

Štai 
nuo 
knyga, kuria vaikai galės ne tik džiaugtis, bet kuri taipgi 
mokins juos taupyti. Knygoj yra spalvoti paveikslai, są
mojingi posakiai ir įdomios trumpos pamokos, raginančios 
vaikus taupyti. Yra plyšiai .pinigams įdėti, kad pabaigus 
knygoje paveikslą. Pirkit šią knygą kiekvienam vaikui * 
kaip Kalėdų dovaną. Pasiųskite ■ šį kuponą su 25c, arba 
atsilankykite asmeniškai į HOME FEDERAL ofisą bet ku
rią dieną. ...

J. G. MEZLAISKIS
GENERAL CONTRACTOR

6909 S. Rockvvell St. Tel. GROveHU 0036

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa- 
orastu apdaru ...........................  60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru .... ................................... $1.60
Vainikėlis, maža maldų knygeli 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Kątekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

daugeliu paveiksiu ............ 50c
ponfsko Piloto Galas ............... 10c
Ą.pie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ............... 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais' ................................. $1.60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai Halbtėi be kito, pagalbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............ 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ...................  ’25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .......   25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ........................ 25c

ŽOLĖS
Dusulio Arbata. 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo .plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; . Inkstų iu Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Dean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

IŠKIRPKITE ŠĮ KUPONĄ

Home FEDERAL
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

18-ta ir Ashland, Chicago, III.
Malonėkite atsiųsti man............... kopijas knygos “MY OWN
SAVINGS BOOK”. čia įdedu .................... (po 25c kiekvienai
knygai) už atsiuntimą ir pašto kaštus.

VARDAS .............................................................
ADRESAS .................. ........................................

MIESTAS

das truputį paraudo įgyjęs “ci
vilizacijos išvaiždų,“ gyva
plaukiai dar labiau kyšojo iš 
po pudros sluoksnio. Broliene 
išmetinėjo vyrui ir man dėl to- 
kio sauvališko ,šios pakastos 
elgesio. Brolienės pyktis mane 
paskatino griebti jų ir išmesti 
lauk. Bet staiga atsiminiau ši
tų baškirų laibakojį, kuris ne
žinia kokiais sumetimais čia /
atsitraukė. Mus visus paėmė 
negeras' nujautimas, gal dėl 
to, kad jis buvo mandagus, o 
ši bobelka tokia drųsi ir įkyri.

Staiga kieme, sulojo šuo. Iš 
miesto grįžo tėvas su pirki
niais. Aš išbėgau arklius pri
imti ir tėvui pagelbėti, kaip 
paprastai būdavo priimta. Tė
vas tuoj paklausė:

-—Kieno čia arklys? 
pas mus?

(Pašnibždomis tėvui 
kiau, kad komisaras
kertės, su Antanu kažkų šne
kasi. Tėvas išlipo iš* vežimo.

—Paleisk arklius. Aš pažiū
rėsiu.

Kai tėvas ėjo, aš pirmiau
sia apžiurėjau kas rogėse yra. 
Radau popieriuje įvyniotas še
šias Tnėlynas lėkštės, sakias 
mėšftii kopti ir didokų krūvų 
plytų kaminui pataisyti. Visus 
pirkinius išskiiAfritt^ ? plytdš,- 
griebiau nešti į daržinę paslė
pti, bet nespėjau? Prie vežimo 
prisistatė komisaras su “ko
misarka”.

—Oboždite!—sušuko jis. — 
Posmotrem čto etb! Ar turėjai 
pozvolenie pirktis tuos daik
tus?- ■ •

’ —Leidimo man niekas ne
siūlė ir jaš jo neturėjau — tė
vas ramiai atsakė. >

—Tu sulaužei patvarkymus. 
Ar nežinai, kad be leidimo nei 
pirkti, nei parduoti valstybės 
turto negalima? Statau proto-

VALSTIJA

kreipė šita moteriške, kurių 
aš įtariau busiant komisarka. 
Ji buvo mažytė, apvaliu gyva
plaukiais apžėlusiu veidu, la
bai panaši į bezdžionaitę. Jos 
akys mažos, žandakauliai pla
tus, ausys apvalios kaip meš
kos, žodžiu—tipiška mongoloi- 
dų rasės neužauga moteriškė. 
Gal ji buvo jo žfnona, gal šiaip 
kokia keliaujanti armijos pro
stitutė. Keistos jos kelinės, 
prie kulnų - surištos šniūreliais^ 
priminė motorizuotų porelę, 
kuri čia atjojo ne ant moto
ciklo, bet ant juodo, vėjo ir al
kio nubaigto arkliuko.

Kad ir mažai civilizuota 
aziatė, visgi turėjo moteriško 
smalsumo žymes. Ji įsmuko į 
virtuvę, o komisaras, eidamas 
prie musų, Antanui atkišo juo
dų rankų. Maniau, kad jis su 
manim norėjo pasisveikinti, 
tatai pasiskubinau pasakyti: 
“Sveikas, tovžrišč!”, bet mano 
širdyje sušnypštė gyvatė... Kai 
jis pro mane praėjo, ta vieta 
pasmirdo degutu ir arklio mė
šlu... “Su vaikėzais neužsi
ima,“ pamaniau sau. Su Anta
nu kalbasi rusiškai draugiš
kai, lyg seni pažįstami. Kai
mynas rodė jam daugiau sim
patijos, negu komisaras tikę-1' 
josi. Antanas visu nuoširdu
mu aiškino jam žmonių nuo
taikų, girdi, kaip dabar visi 
džiaugiasi Stalino saulės, ap
dovanotomis malonėmis, kaip 
laisvi ir laimingi esame, kaip 
musų akys nušvyto išvydę tik
rųjų laisvę, kokios Lietuva nuo 
amžių amžių nebuvo mačiusi... 
Manau sau:- “Judošiau tu, me
lagi!” Sukandau dantį, “žino
siu, kad tu tik savo kailį glos
tai, o kitus savo brolius lietu
vius pasirengęs pražudyti...“ 
Jam bekalbant komisaras pro 
petį žvilgčiojo į beržo viršūnę. 
“Jeigu visi mes tokie butum, 
kaip tu, tai visokie komisarai, 
valkatos, pasivadinę svieto ly
gintojais, ir plaukus nuo gal
vos nuėstų...”

Supykęs ant kaimyno, aš įė-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME MUSŲ VISIEMS KOSTUMERIAMS 

IR RĖMĖJAMS

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

JOE MARTIN — ANTON ZALESKI

LIBERTY LAUNDRY

e Ad. 8015 S. Morgan st., 
mirė Miss Hannah Kelly, Chi- 
cagos majoro E. J. Kelly se
suo. Ji ten gyveno pas gimi
naitę. >

Garsinkitės “N-nose”

ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI LINKSMŲ KALĖDŲ IR į 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS KLIJENTAMS IR lį

DRAUGAMS 1

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS 
Valdyba, Direktoriai ir <visa darbininkų organizacija 
sveikina visus Lietuvius su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, 
linki savo kostumeriams, prie lėliams ir rėmėjams 

didžiausios laimės per ilgiausius metus. .

■ • 1 ' t '■ i *£•/ \ ‘ • *55* <*• žro.V*

m

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdona’s. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

SVEIKINU SU KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS

Visus Savo Kostumerius 
Ramybe Geros Valios žmonėms

Linkf

Ekspertinis RADIO 
PATARNAVIMAS IR 

TAISYMAS
3564 So. Halsted St

• YARDS 4693

Josephine Pilkis |
6601 S. Western Ave.£

Grovehill 3236

Vieta puošiama, tėmykite 

atidarymą.

PEOPLECIrURNITURcJ
MANUFACTURINa COMPANY© .

4JL79-83 Archer Avenue
Prie Richmond Street 

Tel. LAFAYETTE 3171 Chicago,

Kuo linksmiausių Kalėdų ir Laimingų Naujų M 
linkime visiems savo geriems Draugams, 

Kostuipcriams ir iPažįstamiems

AMBROSE TAVERN
Paul,.Carrie and Olga Ambrose* Savininkai

1843 South Halsted Street, Chicago, III
Tel. riaymarket 9267

—Aš parduodu savo, o ne 
valstybės turtų,—tėvas atsakė.

Komisaras išsitraukęs iš bal
no kišenės sulamdytų - popier
galį, pradėjo paišeliu kever
zoti ant popieriaus. Paskui tė
vo lydimas ir mano sekamas, 
surašė visų musų turtų. O kai 
grįždamas iš tvarto užsidūrė 
ant nepabaigto sudoroti beržo 
šakų, šiurkščiu tonu sušuko: 
' —Ar turite pozvolenie mal
kas kirsti?
I Tėvas supykęs ir sako:

—Jeigu jums reikia visokių 
“pozvolenijų“, tai reikėjo iš
duoti, kad vėjas beržo nėriu-

--Sabotažas, č'ort poberi, sa
botažas !— komisaras - sukeikęs 
griebė už rankos sąvo azija- 
tę ir kaip plunksnų užmetė 
ant arkliuko sulinkusios nu
garos. Pavadį atkabinęs, koja 
spyrė į tvorų, kad arkliukas 
kone ant šono apsivertė. Jo
damas atsigręžęs dar pridėjo: 

-- Šitas buržujus atsakys už 
sabotažų!...

Kai komisaras nujojo, degu
tu ir arklio mėšlais dar labiau 
pasmirdo musų kiemas.

Laukiame Kalėdų, kartu 
laukiame ir daugiau bėdų. ‘

3118-22 Armitage Avė. Tel. Belmont 4900
IR

SMALL WHITE LAUNDRY
1230 S. Pulaski Road , Tel. Lawndale 0222

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

g LINKIU LINKSMŲ ŽIEMOS Ž g ŠVENČIU KALĖDŲ IR R 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ R 

L Visiems Draugams
Sj ir Kostumeriams

ŠMICHAEL BARIMU 
į SHOP « 
« 207 W. 51 st Street B 
| M. Karčiauskas | 
j 5749 S. Whipple St. I

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

M
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Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams ..............................
Pusei metų ......~...............
TrimSx mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
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WASHINGTONAS ŽIURI 
SKEPTIŠKAI Į KARO 

PRANEŠIMUS •

CHURCHILLIS ATVYKO WASHINGTONA

Rytoj krikščioniškas pasaulis keturiuose kontinen
tuose švęs Kalėdas. Kad ir siautėja didelis karas, žmo
nės nori bent vienų dieną užmiršti gyvenimo vargus, rū
pesčius ir kovas — ir pasilsėti. Jie trokšta bent savo 
mintyse .įsivaizduoti, kad taika dar nėra galutinai žuvu
si, kad gera valia tarp žmonių dar nėra visiškai išnykusi.

\

Daugumoje karo frontų nė šitų vieną dieną nesu
stos, mūšiai. Kraujas turi lietis, kanuolės turi baubti, 
bombos turi sprogti be sustojimo, dieną ir naktį, kad 
‘'priešas” nepasinaudotų proga ir* nepagrobtų kokios 
nors svarbios strateginės pozicijos'. Šių dienų agresoriai 
labai dažnai kaip tik švenčių ir poilsio dienomis padaro 
aršiausius puolimus. '

Karas yra 24 valandų dartfas kasdien — žiaurus, ne
gailestingas, kruvinas darbas. Kartų prasidėjęs, jisai ne
gali sustoti, kol viena arba antra pusė nesukniumba.

Mes dar tik pradėjome kariauti. Jungtinės Valsty
bės dar nėra fronte. Mes dar galime švęsti ir ilsėtis, ne
bijodami, kad kanuolių šoviniai ir bombos ims kristi ant 
musų galvų. Bet galimas daktas, kad tai yra paskutinės 
ramios Kalėčtos Amerikoje, kol nepasibaigs karas; o ka
da jisai pasibaigs, šiandien niekas nežino.

Taigi galime džiaugtis, kad nors šitą vieną dieną ga
lime ilsėtis pilnai ir svajoti apie geresnius laikus, kurie 
anksčiau ar vėliau turės ateiti visai žmonijai.

Todėl — linksmų Kalėdų švenčių visiems!
4

Garbingas svečias - Winston Churchill

Valdžios žmones Washlngto~ 
he nefritą Už gtyhą pinigą tų 
pranešimų itpiė Vokietijos rie- 
pasisekliiltiš Rtifeijoje’ ir Libijo
je, kuriais pfer paskutinės kelias 
savaites yth Užpildomi laikraš
čių pttšiaplui, jie Stebisi, kad he 
tiktai Maskva giriasi iiepaprąs- 
tolfllš ant vokiečių,
bet ir patys Vbfckčiki viešai 
svarsto šavb įtrdldimėjimus. Ar
gi gailinsi tikėtis, kad vokiečiai 
iiUOŠifdiifli pašdkds visam pa
sauliui apie šUtO silpnumus ir, 
girs ŠUvo prifcšUš, neturėdami 
jokio paslėpto tikslo?

Vienas “The Chicago Sun” 
korespondentas iš Washingtono 
telegrafuoja:

“Jie (valdžios, žmonės) ty
čia numuša tam tikrą nuo
šimtį \uo pranešimų apie vo
kiečių nepasisekimus Rusijo
je ir Libijoje ir ypatingai 
nuo Berlyno prisipažinimų 
tuose nepasisekimuose. Jiė 
nieku budu nenori raminti 
save maloniomis viltimis, iš? 
girdę apie pakeitimus Vokie
tijos karo vadovybėje.

“ ‘Jie (naciai) mums pasa
koja perdaug apie savo bė
das’, tarė vienas valdinin
kas.”
Panašus atsargumas galima 

pastebėti ir kitų rimtesniųjų A- 
n.erikos laikraščių komentaruo
se. Pavyzdžiui, New Yorko 
“Times’e” skaitome:

“Yra kas nors sukta šita
me vaizde. Nėra dbejoiiės, 
kad'Hitleris kame nors trau
kiasi. Butų perdaug tikėti,

pė5 neišimant ir katalikų Fede
racijos, kurios lėšomis L. K. 
Institutas tapo įsteigtas.

Bet ir kitaiš atžvilgiais bro
šiūra hera pasisekusi. Ji beturi 
aiškaus plano. Nuo Lietuvos se
novėj autorius daro didelį šuo
lį į šių dienų politiką; objektin
gus faktus maišo su nepatikrin
tais spaudos pranešimais ir 
gandais; neatskiria tQ; kas įvy
ko, nuo to; kas yra. Autorius, 
matyt, norėjo būti ‘visapusiš
kas” ir Suvertė į krūvą visko po 
truputį: ir istorijos, ir geogra
fijos* ir^filologijos, ir statisti
kos; ir politikos — ir propagah- 
dos.

Skaitydamas prof. Pakštu 
kurinį, gauni įspūdį, kaip klau
sant muzikanto, kuris stengiasi 
imponuoti publikai, vartodamas 
dvyliką instrumentų kartu. Ne
sakysime, kad daugumos tų in
strumentų jisai nemoka kaįp 
reikiant valdyti; bet harmoili- 
jos stinga. Pagaliau, yr)a meti
kai apdirbta jr brošiūros kalba. 
Apšviestas amerikonas rauky
tus!, ją skaitydamas.

Butų buvę geriau jos visai 
nespausdinti.

FAŠISTAI IR KOMUNIS
TAI PARDAVĖ FRAN- 

CUZlJĄ HITLERIUI

/ ' NAUJIENU ACN" TelephotO
įPrcžidehlaš Rooseveltas pasitinka sostihėn atvykusį Anglijos premjerą \Vins-

ton Churcillį. Jis atvyko tartis su J. V. galva apie sąjungininkų karo planus.

DR. JOSEPH GOEBBELS -
NACIŲ rOAGANBOS MIMSTKKIS

Netikėtai į Jungtines Valstybes atvyko Didžiosios 
Britanijos ministeris pirmiiiinkas, Winstoli Churchill.

Demokratinė Amerikos visuomenė jį sveikina.
Winston Churchill yra vadas vienintelės galingos 

demokratinės Valstybės Europoje, kurios nestengė par
blokšti tamsybės ir smurto jėgos. Jisai sugebėjo įkvėpti 
naujų viltį ir pasitikėjimų Britanijos žmonėms, kuomet 
Hitlerio gaujos jau buvo sutrempusios beveik visas lais
vas tautas Europos kontinente.

Jisai nežadėjo greitos ir lengvos pergalės, bet sakė 
žmonėms, kad jiems teks “krauju, prakaitu ir ašaromis" 
mokėti už savo laisvę, jeigu jie tų laisvę brangina. Ir 
žmonės jo paklausė. z

Daugiau kaip pusantrų metų laiko praėjo nuo tos 
dienos, kai Winston Churchill atsistojo* prie Didžiosios 
Britanijos vairo, ir šiandien mes matome, kad Britani
jos žmpnės dar tebekovoja — su didesniu pasiryžimu, 
negu kada nors prieš tai.

Į tų kovų stojo jau ir Jungtinės Valstybės. Winston' 
Churchill dabar yra musų sąjungininkas.

“Naujienoms” yra malonu atsiminti, kad jos rėmė 
Didžiąją Britaniją nuo pat karo pradžios. “Naujienos” 
stojo už pagalbos teikimą Britanijai, už “lend-lease" įsta
tymą, už neutralumo akto atšaukimą, už konvojų siun
timą į Anglijos vandenis ir už karų prieš Hitlerį.

“Naujienos” su dideliu pasitenkinimu rašė apie pa
keitimus britų valdžioje, kuomet Winston Churchill at
sistojo Chamberlaino vieton. Jisai mus nesuvylė. Jisai 
pasirodė vertas to pasitikėjimo, kurį jam išreiškė Bri
tanijos liaudis. i

Yra džiaugsmas ir garbe Amerikai, susilaukus 
kio aukšto svečio. * ,

to

Sąjungininkų Karo Taryba
Jungtinės Valstybės, Didžioji Britanija ir jų Sąjun

gininkai privalo be atidėliojimo sudaryti bendrą Karo 
Tarybą.

Žinios iš Washington6 sako, kad tokios Tarybos 
branduolys jau esąs įkurtas, Churchillo ir Roosevefto pa
sikalbėjimuose. Jeigu taip, tai Britanijos premjero atsi
lankymas Washingtone turės istoriškos svarbos dabarti
niam karui. t ’

Reikia tačiau, kad į tą Karo Tarybą urnai paskirtų 
savo atstovus su pilnais įgaliojimais ir kitos valstybės, 
kariaujančios prieš “ašį”: Kinija, Rusija, Holandfja, Aus
tralija, Naujoji Zelandija ir 1.1. Bet Rusija turi aiškfai 
pasisakyti, kur ji stovi klausime karo prieš Japoniją. \

“Ašies” priešai privalo turėti bendrą vadovybę fr 
bendrą kovos planą viso pasaulio plotmėjė. Tai Vienin
telis kelias į pergalę. _ .. .. i

daro, lilę žengia .atgal...
“Tamsoje neabejotinai yra 

kas nors Vefdania. Jaučiamas 
zlyg piktos pranašystės balsas 
Hitlcrio-Gdcbbelso duete apie 
priešo jėgų persvirą. Atrodo, 
kad tai liečia rusus, bet ko
dėl gaida staigiai pasikeitė? 
Nacių aviacija yra atimta iš 
Rytų Fronto, ir tuo pačiu lai
ku įvyko keista tyla nacių 
oto jėgų veikime Libjjoje ir 
Vidtiržėniyje. Gal būt, jiėiliš 
stihgu gdsolino. Bet taip pat 
.yru galimas daiktas, kad šita 
pertrauka yra. tik pasiriloši- 
iiiUS žygiams kame nors ki
tur.”
Kuomet Hitleris staigiai ima 

kalbėti apie priešų stiprumų ir 
.ypač apie stiprumą Rusijos, ktH 
rią jisai visai neseniai buvo pa-* 
skelbęs “galutinai sumušta”,’ 
tai, iš tiesų, reikia apsižiurti 1 
kokį Čia naujų “skymą” jisai 
yra sugalvojęs? “Naujienos” jati 
vakar pątart saugotis nepama
tuoto optimizmo.

NEVYKĘS BLYNAS .
Rusai turi patarlę apie nepa

sisekusį pirmą blyną.
Vadinamo “Lietuvių Kultūros 

Instituto” vedėjas, ' prof. K. 
Pakštas, pateikė pirmąjį to In
stituto leidinį, kurį, deja, tenka 
pripažinti nevykusiu.

Brošiūra 62 puslapių, parašys 
ta augių kalba ir pavadinta 
“The LitKuanian Situatioh”- 
(LietttVOS Padėtis). Nežinia, ko^ 
dėl autorius pasirinko jai tokį 
pat vardą; kaip Lietuvos mitils^ 
terio, p. P. žadeikio, leidžiatrių 
biuletenių. Argi jau anglų fedk 
bo/e yra taip mažai žodžių, kdd 
tuos pačius. pavadinimus reikia 
^vartoti visai skirtingiems spau
diniams? "

Brošiūros turinys vietomis' 
yra toks, kad mihisteriui Žadei
kių! gali būti nemalonuntų. Į 
jos turinį mės čia koikas nesi
gilinsime. Atrodo, kad prof. 
Pakštas išreiškė bfošiurojė tik
tai savo paties mintis, už kti- 
nas, tur būt, nenorėtų imti at
sakomybės. nė vieM bent kiek 
žymesnė musų visuomenės gtu-

Francuzija nekovojo; kai ją 
užpuolė vokiečių šai’vuotosibS 
divizijos ir bombonešiai. Ji pa
sidavė be kovos.

Tai aiškiai sako Amerikos 
korespondentas William Shirer, 
kuris buvo Berlyne, karui pra
sidėjus, ir ilgą laiką, jau ka
rui einant. Iš Berlyno jisai da
rydavo reguliarius pranešimiiS 
per radio Columbia tinklo klati- 
sytojams. Sugrįžęs šiemet į 
Jungtines Valstybes, Williaiii 
Shirer1 parašė knygą “Berlirt 
Diary” (titrlyno kasdieniai už
rašai); kurios buvo išpirkta 
trumpu laiku nežinia kiek tūks
tančių ekzempliorių.

Taigi šis patyręs Amerikos 
spaudos atstovas; kuris savo 
akimis nlatė, kaip vokiečiai per 
kėlias savaitės sutriuškino ma
žąsias Vakarų Europos šalis ir 
“galingąją” FrancUziją, savo 
užrašuose sako:

“Fraiicužija nekovojo.
“JėigU ji kovojo, tai kovOs 

žymių yra labai mažai. Ne 
tiktai aš, bet ir keli * mano 
draugai važiavo ilUO Vokieti
jos sienos į Paryžių ir atgal; 
visais Svarbiaisiais vieškeliais. 
Nė vienas muSų nėra matęs 
kokių ilots rimtos kOVos įro
dymų.

“PrattčuzijoS laukai y ta 
nepaliesti. Niekur neUžtiko- 
irte linijds, kut butų ėję il
gesni mdšidi. Net keliai turi 
mažai ženklų, kad frdneuzai 
butų kiek stipriau puolę savo' 
priešą. Keliai yra puikiausi 
taikikliai artilerijai. O betgi 
aš nesu matęs nė vieno mąs
to kelio, kurį butų išdraskę 
artilerijos Šoviniai.”
Prancūzai visą laiką, sako ra

šytojas, traukėsi, vengdami mit- 
šio su priešu. Jie. traukdavosi 
net ir tuomet, kai vokiečiams 
pritrukdavo amunicijos ir fran- 
euzai blilų galėję juos lengvai 
sumušti.'

Kodėl franeuzai taip elgėsi?

Išdavikai dtitiijojė.
William Shirci; mano, kad 

Francuziją Išdavė jos armija,- 
kurioje buvo įsigalėję fašistai 
ir komunistai. Jo užrašuose 
skailohie:

“Vienete asmuo D. B*; gy
venęs Paryžiuje it matęs ka
rą iš antrosios pusės, Spteh- 

. džia, kad išdavystė buvo įsi
galėjusi frarirnzų armijoje 
nuo Viršūnėm iki apačios 
Viršūnėje fašistai, o apačioje 
komunistai. Ir aš pats esu 
girdėjęs tiek iš vokiškų, tiek 
iš franeužiškų šaltinių dai
gelį pasakojimų apie fdi.

IX.
Goebbels ruošia vokiečius karui

Kai Goebbels pavarė nuo 
spaudos darbo visus savaran
kiškai galvoti mokančius vokie
čių laikraštininkus ir buvo tik
ins, kad pasilikusios papūgos 
aklai kartos iš ministerijos 
skelbiamus įsakymus, pradėjo 
vadinamą Vokietijos vienijimo

Visuose vokiečių laikraščiuo
se pirlnoil vieton buvo špati- 
džiaihi Goebbelso fabrikacijos 
/•ašiniai; visuose vokiečių val
džios leistuose susirinkimuose 
buvo priimamos Goebbelso pa
ruoštos rezoliucijos; visose ra
dijo stotyse vokiečiai tegirdėjo 
tiktai paties Goėbbėlso arba ki
lų nticių demagogų balsą.

Politikos dalykuose nenusi
manantieji vokiečiai, kurie ne
turėjo progos išgirsti jokios ki
tos minties; pradėjo patikėti 
Goebbelso skelbiamoms min
timis. Pats Goebbels labai gerai 
žino, kad šmeižtas ir melas, 
šimtus kartų pakartotas, prigy
ja ir neišmanėliai juo patiki.

Pirmaisiais Goebbelso propa
gandos mėnesiais 
kietijoje buvo 
skaičius,- kuris 
propagandos 
Goebbels ir čia

pačioje Vo- 
didokaš žhlonių 
netikėjo nacių 
tarškalais. Bet 
parodė savo ga

bumus. Kai jis pamatė, kad na
ciais žmonės nebetiki, šiam dar
bui kvietėsi “praregėjusius” 
priešus.

Vokiečių gestapo kančiomis 
ir grasinimais savo priešus “at- 
versdavo į nacių vierą”. Jeigu 
koncentracijos stovykloje na
ciams pavykdavo išgauti kurio 
labiau pasižymėjusio vokiečio 
ndcių partijai naudingus pareiš
kimus'; spauda ir radijas tatai 
kartodavo. Jeigu atsirasdavo 
silpnadušis ir silpnavalis nacių 
priešo lageryje, tai naciai jį pa
naudodavo ne taktai pareiški
mams rašyti, bet ir per radiją 
kalbėti.

Naciams įsistiprinti Vokieti
joj labai daug padėjo buvę ko
munistų partijos nariai, kurie 
perejo į nacių partiją. Tokių 
perėbiėžčikų skaičius buvo la
bai didelis. Goebbels leisdavo 
jiems ne tiktai savo įspūdžius 
.................................................. -u .....

kaip kortiurtištai ghvo iš šdvo 
partijoj įsakymą nėkdvoti, it 
nėkovb jo...” \ J
Čia Amerikos korespondentus 

pilnai patvirtina tai, kas spau
doje jau seniai buvo minėta. 
“Naujienose” irgi ne kartą bu
vo tapie tai rašyta: komunistai 
Prancūzijoje susidėjo su fašis
tais ir pardavė savo kraštą Hit
leriui! ’

aprašyti, bet ir

pacius’ komunistas iškeldavo 
prieš savo vadus daugiau daly
kų, negu pats Goebbels.

Niekam ne paslaptis; kad Vo
kietijos nacių partija žymiai pa
didėjo, kai naciai paėmė val
džią. Visi, tačiau, žino, kad la
biausiai nacių partijos eiles pa
pildė buvę. Vokietijos komunis
tų partijos nariai.

Pradžioje patys komunistai 
patarė savo partijos nariams 
stoti į nacių partiją. Sakė, jog 
tai esą reikalinga savisaugai. 
Vėliau pasakojo, jog tai reika
linga nacių paslaptims sužinoti. 
Bet vieninteliais žmonėmis, ku
rie paslaptis sužinojo, buvo 
Himmler ir Goebbels. Kohiunis- 
tai labai mažai nacių paslapčių 
išaiškino.

Pas nacius perbėgę komunis
tai ne tiktai papildė nacių par
tijos eiles, bet žymiai prisidėjo 
ir prie nacių partijos išaugimo. 
Dalis įstojusių komunistų dėjo 
pastangas “koncentracijos' sto
vyklos išsisaugoti”, bet dar di
desnė dalis nuėjo su “dusia ir 
kurni” naciams tarnauti.

Goebbels, paaukštinęs ne vie
ną buvusį komunistų agitatorių 
ir leidęs jam niekinti btivtisius 
savo lyderius, didžiavosi senų 
nacių partijos narių tarpe. 
Goebbels parodė ne tiktai bu
dus svetimoms partijoms nai
kinti, bet gyvais pavyzdžiais į- 
lodinėjo, kaip Maskvai tarnau
jančius nacius paversti Hitle
riui tarnaujančiais žmonėmis.

Goebbels apgauna geriausius 
savo draugus.

Vokietijos nacių partija išau
go vokiško militarizniU globoje.

tiktai tada, kai vokiečių kariuo
menė ir už jos pečių stovį jun
keriai sutiko su naciais bendra
darbiauti.

Jeigu vokiečių kariuomenė 
nebūtų buvusi palanki naciams, 
niekam ne paslaptis, kad naciai 
valdžios butų nepagrobę. Naciai

meilės pečių pasislėpę junkeriai, 
bet patys naciai.

Hitleris, Godingas ir dar ke
li nacių partijos lyderiai pasiža
dėjo vokiečių kariuomenei tar
nauti, todėl ir neabejojo šiais 
klausimais. Visai 
inoiiės buvo 
dėdukai.

junkerių nurodymų, todėl ir 
valdžia jiems buvo atiduota.

Kai kurie nacių lyderiai tatai 
žinojo, todėl ir didelio triukš
mo dėl sprendžiamo balso ttk- 
kėlė. Bet ne visi nflčied frttvo 
vienodos nuomonės, Dhfis 
norėjo vykdyti tu6s pažadus; 
kuriais nacių šarlafafttii patrau
kė vokiečių miniaš. JI ė tforėjO 
vykdyti kai kurias reformas, 
kuriomis naciai prižadėjo page
rinti ekonominę būklę.

Dar didesne nacių vadų dau
guma norėjo, kad sprendžiamą
jį balsą svarbesniuose krašto 
reikaluose turėtų ne už kariuo-

kitokios nuo- 
jaunesni nacių ly

smarkavo kapito- 
kuris buvo visųnas Roehm, 

smogikų tiesioginiu viršininku. 
Roehmo vadovaujami smogikai 
atliko visą nacių partijos ne

žūmis nacių partijos priešus 
naikino, kai Hitleris prie val
džios atėjo, bet žudė nacių prie
šus ir respublikos laikais.

gu- 
va
šu-

nį nacių priešą, Roehm siųsda
vo sayo smogikus; kai reikėda
vo pašalinti nacių niekšybes ke
liantį' liudininką, Roehpi pasi
rūpindavo surasti budelį; paga
liau, kai reikėdavo nacių parti
joj iždą padidinti, Roehm 
rasdavo gaują nacių, kurie 
gystemis arba grasinimais 
rasdavo reikalingas sumas.

Hitleris labai aukštai vertino 
Roehm atliktus darbus. Roehm 
buvo vieninteliu nacių lyderiu, 
kuris drįsdavo ne tiktai priva
tiniuose pasikuibūjimuosc, bet 
ir viešai į Hitlerį kreiptis ne 
su Tamsta, bet tiesiog Tu.

Kai Roehm išaiškino, kad 
Hitleris yra atsidavęs vokiečių 
junkeriams ir patyrė, kad ne-

pradėjo tartis su nepatenkintais 
naciais ir organizuoti pervers
mą. Roehm norėjo ne tiktai 
Hitlerį pavaryti, bet atimti 
sprendžiamąjį balsą iš junkerių.

Roehm savo planus išpasako
jo Goebbclsui. šis pradžioje pa
sakojo, kad pritariąs tokiems 
planams ir patarė skubiai orga
nizuoti sukilimo darbą. Roėhm 
ir kiti nepatenkintieji lyderiai 
patikėjo Goebbclsui ir dar dau
giau visokių paslapčių.

Vėliau visi labai gailėjosi. 
Gailėjosi, nes paskutinę minutę 
Goebbels su visomis savo žinio
mis perėjo prie Hitlerio, kuris 
savo užnugaryje turėjo visą vo
kiečių kariuomenės paramą.

Stasys Dobilinis

Kaip Pardavinės 
Padangas Chicago j

Ne Visi Galės Gauti
Smulkmenos dar nėra išdirb

tos, bet netrukus Chicagoj bus 
įsteigti tam tikri “Rationirig” 
ėentrai automobilių padangoms 
pardaviftėti. Jas galės pirkti 
tiktai tam tikro užsiėmimo žmo
nės. Be to, jie turės priduoti 
nudėvėtas padangas, nes kitaip 
naujų negalės gauti.

Padahgų apyvartą prižiūrės 
spccialis komisionierius, Mi- 
chael F. Mulcahy.
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Walter ir Marcelė Kavaliauskai
Sveikina visus s’avo kostumerius, draugus ir pažįsta- 

mus sii linksmom Kalėdom ir laimingais Naujais
Metais

Linksnių Kalėdų if Laimingų Natijij Mėtį linki 

savo visiems Draugams ir Kdstttitiėflaiiis

HEALTHY FOOD RESTAIUIANT
Julitt Matonis, Sau.

3206 So. Halsted St., Chicago, 111

WALTER’S TAVERN
4358 Sd. Maplewood Avė*

»

LINKIU VISIEMS SAVO DRAUGAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

/

G. BURBA

rocKford, Illinois

^Kailinius
(FtriKOCltJS)

pARtit/mfrAlttE

PERSIUVAME

PATAISOME

j M. Čapulienės
& Fur and Tailor Shop

218 Empire Bldg., Rockford, I1L
Telefonas MaiN 3009

VMąf.jrjl i MiteMite te

K. Augustas

7000 myliu automobiliu |
, LVII.

POMTLANDO PRIEMIESTIS. .
Rožes. — fto

VALGOME
TŲ TAISYMO įšTAioOlE.
ILGO NfišlMATlMo.- 7

- ĮVAIRIASPALVES 
J PARADAI, UNION GATVĖ. 
ĖTtJS. PONŲ KVIKLIŲ BA- 

. SUSITIKIMAS PO

Juo aiK'i.’lii l'orlbuido, juo. ju- 
tiljitiias d#?®!! dld8šili&. bet tai 
hs kiek nekiluds važiiioti, ka
dangi kelias litivo labai platus.

Pagailėti pfRažiavijuie 11 
Port lando prienliesl Į: nedideli 
grąžys tiattiukai gasfieudę tde- 
džltttise lt- gelėse.

Namukai daugiausia Htedi- 
niai. Atrodo jie patogus ir jau
kus, kaip anglai sako “eozy”. 
Susigrūdimo nėra: atstiiinas 
nuo vieno namuko iki kito ga
na 'didelis. Tokiu bildu beveik 
prie kiekvieno namuko yra lyg 
ir dUržėliS. O darželyje — ro
žes.

Taip; įvairių įvairiausios ro
žės. Niekiir kitur nelėkė itlaty- 
ti tiek daug it tokių įvairiaspal
vių rožių, kaip Portlaiide ir jo 
Upyiihkė&ė;

RaudoHdš/ baltdšj geltonos, 
ibždvbs it kitokios jos tiesiog 
mirgėte mirgai;

Tiek jų visur daugį ir jos to
kios patrauklios,- gražios!

Nieko stebėtino, kad Pdrtlaii- 
das yra žinomas kaipo “rožių 
miėštas”. Kiekvieną vasarą 
(birželio mėnesį) įvyksta di
džiuliai “rožių paradai”.

Vietos gyventojams tie para
dai, tUr būt, didelio įspūdžio 
nesudaro. Metai iš mėtų jie juos 
mato ir apsipranta. Bet iš kitur 
atvykusioms jie tikrai įdomus.

Prasideda 
miestas.

Pirmiausia 
Union gatvę,
ponai Kvikliai, kurie prieš dau
gelį metų gyveno Chicagoje.

Kėdangi tai buvo apie dvylik
ta valaiidą dienos, tai, suradę 
ČniOn gatVę, ssulojume valgyti. 
įėjOmė į Vieną restoraną, bet iš 
įd pfivėršti bifVomlė, taip sa
kant; demonstratyviai išrtiat- 
šdė'ti. Nėžiiiia, kaip ilgai butų 
rėikČję 18tikti, kčl kSš butų pri
ėjęs paklausti, ko mes norime. 
O ilgai lattkti Įneš nebuvome 
nUšitfeikę, tad ir dpleiddmė Val
yklų.

Toje valgykloje aš beveik sa
vo Kanadoje pirktą keptirę pr8- 
rUdad, — išeidamas tižmifšaU 
ją pasiimti. Kai vėliau prisimi- 
niatt, tai grįžau atgal ir ją pa
siėmiau.

Kitame restorane viskas ėjd 
sklandžiai. Mes užsisakėme la
šišos (“šalmoh”). Vos tik prieš 
dvi valandas matėme, kaip ta 
žilvis yra gaudoma, tad norėjo
me jos paragauti. Juo labiau; 
kad įiUVOmė įsitikinę, jog ji čid 
btiš gdna šviežia

Nesigailėjomė. Lašiša buvo 
gana gėi-al paruošta.

Ii* už visą tą malonumą užsi
mokėjome po 45 centus. Pigti 
ii* gėr'8. I^ėta mažiausios abe
jonės; kad Clricagoje ar kitur 
tatai b'itių atsiėję daug bran
giau.

Po pietų susiradome ponus 
Kviklius: Štaiilėy’s batų taišy-

mdtiirgas, Ėtigenė O’Nėill, pd- 
rašė veikalų. Prieš kelis metus 
ta s veikalas buvo labai populia
rus sCėhdiėj o vėliai! bkfaiie. 
Vadifiuši, buvo sukurtas filmas.

PagritidltiČ veikalo ihititis -— 
žmudių susitikimas po ilgo iiė- 
širiiatyrtio, kada jie yi*8 žyrfiidi 
pasikeitę; kada jie nebėra’ tie 
patys, kas buvo prieš išsiskyri
mą.

(BUš daugiau)

PIRMIAU ŽMONES
NESIPRAUSDAVO

Apie 1640 metus Paryžiuje 
pasirodė knyga: “Aukštosięs 
visuomenės gyvenimas”. Be ko 
kita, joje buvo nusiskundžia
ma, ' kad paskutiniuoju laiku 
pradeda prigyti įkyrus papro
tys prausti veidą' ir rankas. Esą 
ir tokių keistuolių, kurie plau
ną net kojas.

Tais laikais ore vaikščioti 
nebuvo papročio. Turtuoliai kai 
kada trumpai paVaikštihėdaVo 
savo stilizuotuose soduose, ta
čiau užsidengę veidus arba šy
dais, arba, kaukėmis, kurios 
buvo įvestos iš Italijos. Kau
kės saugojo veidą nuo saulės

ir pats Pdrtlahdo

norime surasti 
Mat, teii gyvena

Širdingai Kviečiame Tamstas Atsilankyti 
I Musų

GRANO OPENING
SAUSIO 10-tą

SUVENIRAI... MUZIKA

IJiUUl

Musų Naiijaš 
Nahjas, kstfri- 
t?a,s Milwdukėe, 
K*drt it tiįirrien 
Avėritieš.

pradekit Naujus metus 
tiksliai

Atidarykite Apdraustą Šerų Sąskaitą Mokan-’ 
Čią 3% (dabartinis nuošimčių dydis). Idealus 
irivestmentas paskiriems asmenims, valdyboms, 
trustų fondams, partnerystėms ir korporaci
joms. Pinigai, padėti iki 15-tos, uždirba kaip • 
padėti nuo 1 mėn. dienos. Stokite į musų 1942 
metų Kalėdom Sutaupų Klubą, Prasidedantį 
Dabar.

Pirkite Defense Bonus čia

fairTiėLd sAtriNtiš
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinė Viet:
2729 West Cermak Road, Chicago

PO SAUSIO 10-tas,

įsteigta* 1901

NAUJA VIETA PO SAUSIO 10-tas,
KAMPAS MILWAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago

Įsteigta* 1901 * Turtas virš $2,000,000

U
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KALĖDOMS
NAUJAS

RADIO
Nusipirk Kalėdoms naujų, gražų radio, kuris gerai pa

gauna visas, stotis ir duoda tobulą garsą. Pas Budriką jus 
rasite visokių radio; kokie tik jums patinka. Didelis pasi
rinkimas nuo pigiausių iki brangausių iš visų žymiausių 
išdirbysčių. Zenith gerą radio Įmirksite už $18.95. Lengvi 
išmokėjimai, gera nuolaida už jūsų seną radio ir dar gra
ži dovanėlė jums pas Budriką užtikrinta. Ltidriko gražus 
12 puslapių kalendorius visiems pirkėjams duodamas

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

k*

tiRlDGEPORT ROOFING AND 
ŠHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujinajne bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine.

9500 EW1NG AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyieris
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų 
mui, tokių kaip: 
BUICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGĖS

Nuo 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galtte sutaupyti 
nuo $50 iki $300, pirkdarpi iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine.
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905 
k-----------------------——J

kėrų pasirinki-

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
WILLYS
Station Wagon

CRANE coal company 
5332 So. Lorig Avehue 

Telefonas PbRlŠMOitJTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocanontas Mine 
Hun iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ......... .•...................l

RerkAnT 5 TONUS AR DĄtJGiAta 
SMULKESNI tRA i)AUG PIGĖSNI. 

BLACK BAND LUMP .. 
Salės taksai ekstra.

Prancūzų karaliui I.iaudvi- 
kui XIV kas rytą buvo paduo
damas' šlapias rankšluostis, ku
riuo jis trindavo veidų ir ban
kas; 6 jo tualeto kambaryje 
nėb’uvo jokių prausimosi prie
monių, kaip įik nedidelis inde
lis sti vandęųįu, į kurį jis pa- 
vilgydavo 
ponius, ir 
karaliaus 
rydavo.

Veido ar nagų priežiūra ne
buvo žinoftią net 1800 metais,

pjrštų* galus. Rūmų 
karaliaus artimieji, 

didžiūnai ne to nėda-

metų bltVo‘ laikomas nepapras
tu ekstfdVa'gdntiškdrnu. Tik aš
tuonioliktojo amžiaus galt aris
tokratų šeimose pradėjo prigy
ti paprotys kartų per mėnesį 
pasikviesti barzdaskutį; kufiS 
per dieną visiems šėinios na
riams gramdydavo p’Ufvą^ nuo. 
dantų.

Iki pat prancūzų tevoliucijO's 
višoje Europoje pudravo plau
kus ir visokiais tepalais tepė 
veidą ir rankas, o nuskusdavo' 
tuos ddžps tik tada, kai stisi- 
daryda'vO jų stotdS sluoksnis. 
Niekam nė į galvą Uėdteįdavo* 
praustis. Sako, rdsų imperdto- 
re Ona .JoaUo'viia buvo papYaj 
tusi apiprausti vandeniu veidą' 
prieš tepant jį tepalais ir de
dant pudTą. Variduo jai pasiro
dė tokia gera priemohė prausti 
Veidui, kad ji atsisakė višpkių' 
tdaletih'ių skystimų, tdda labai 
niadiU'^ų.

Napoleonas kartkartėmis im
davo garo vonias,, bet dažniau
siai
nu. Goethė senatvėje nemetė 
sdvO fcvdilo pdliUkiirio ifidttdy- 
tiš; tas pdliiikihids jį išskyrė 
su Lavaterm,* kuris maudymgši' 
laikė kvailu prietaru.

Tik lino XIX amžiaus pUsės,1 
ypač įvedus vandentiekius ir 
kanalizaciją, žmonės pfddėjd 
priprasti prie vonių, o išplitusi 
muilo gamyba galutinai žmo
nėms atėmė vandens baimę; 
paragino pamėgti maudynes jr 
pirtis. -

tik .rtttšitHttdaVtf odėkoio-

DOMINIKAS KURAITIS — ŠAVihinkžis 
AGENTAI

Jobas Rddinas, Agi. Labariattskzfe, 
tf. Rajewski “Shorty”’

« • X i ♦ i A 4 «► 4 V J 7 t '
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Sueiname į vidų. Pilna batų, 
batukų ir batelių. Viėfii jų iš
krypę, be kulnų, be padų, šii 
skylėmis virŠdje. Jie? čia suneš
ti taisyti; lopyti. Kiti jau sutai
syti, .sutvarkyti ir su prisegtais 
fikieiais sudėti į eilę.

Prie mašinos, iš visų pusių 
batų apstatytas, stovi ir p. kvik- 
lis. Jiš ląi^d U!atą rankose ir 
puspadį taiko ar ką kitįą daro.

Pamatęs mtis; jis tuoj pade
da bėtą į šalį. Pradėddifie svei
kintis bei susipažinti: pažįsta 
Jis tik mane viėną, o kitus (p- 
ią Ėimkus, sūnėną ir mano 
žmoną) pirmą kartą mato.

Tuoj jis pavadina p-ią Kvi^ 
kliėrię. Vėl prasideda te pačios 
ceremonijos.1 ’ .»

uAl Straiige Interludė...” 
Tokiii vardu išgarsėjęs dra-

ZENITO RAtjKĮ

Only Zenith Ha s This!
RADIORGaN MAsif-lt ČONTROL: 
64 tone, combinations on rec- 
6r<H afld broadcaSts.

Carfeton (75685) • Automatically plays up 
to 12 records, receives American and for- 
eign broadcąsts, Permanant type needle, 
Has 14-idch Cpiičėtt Grabą Speakėr,' 
Wa?veniagtičt. Mo'delh lo^b'oy cabinėt
fia’s ample record stor-

RADO O$icq.95
I uu—

Budrikė krautuvėje galite gauti gražių ir lietuviškų ir 
amerikotiiš'kiį kalėdinių atvirusių. Budriko auksinių daik
tų krautuvė perkelta į riaiiją Vietą, į baltąjį namą< 3241 
S. Halsted st., ktif yra didelė elėktrikinė iškaba —

B UDRIK
FURNITURE-RADIO

3409-11 S. HALSTED STREET 
3241 -SO. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3te%.
KĖISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Možeris, Sec.

3286 S. Halsted St. CAL. 4118

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING 
Perkrauštom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTOkY 0066

• FOTOURAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesbmis. D a r b as 
garantuotas.

420 W, 63rd St.
Tek ĖNG. 5883-5840

• r u ' ■ ■«

arens
RYTINE radio 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

' vai. ryto.
Pirmadiėniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
ihdziką ir kitus įdomius 

garinsimus.

Milda Buick Sales
AGENTŪRA

UK S.M l AT MlilR 11,SIOHO. OR RASK

Žymios lietuviu radio programos Budriko pastango
mis leidžiamos: iš WGFL — 1000 kil. stoties sekmadienio 
vakare 5:30 vai. P. M. ir iš WHFC 1450 kil. ketvirtadie
niais 7 vai. P. M.

Krautuves atdaros kiekvieną vakarą iki vėlumos,- o 
sekiiiadieniais iki 5 vai. vakaro.

Garsinkitės “N-nosė"GARSINKITĖŠ “NAUJIENOSE”

vienintelis Lietuvių buick’o
907 West 35th Stteet, Chicago, III.

telefonai LAĖAYfclTE 202Ž • Rež. Tet VICloRY Ž499

BUY
UNITED , 
STATES 

Tr SĄVINGS
ONDŠ,

AND ŠIAMPŠ

[•OBDEFĖNŠE kaip žuvis BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ* 
NETURfiTŲ BUTL

h—i. įiįiį .į.-..j
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Amerikos AMERIKOS JURININKAI ŽUVO NUO JAPONŲ TORPEDŲ Waukegano Bankas 
Moka Dividendą

Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rą! ‘

Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą.
Aukokim ir dirbkim Raudoną jam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus. •
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

apseiti. '
Taupykime popierį, geležį ir visokį metalą.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime kiekvieną 
žinią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš Washingtono, ar iš Berlyno, ar iš Ja
ponijos. .

Neskleiskime gandų. Jeigu dirbame ginklų 
pramonėje, nepasakokime niekam apie savo dar
bą. Ir, svarbiausia,

NEŽIŪRINT KOKIOS NERAMIOS KAR
TAIS BUS ŽINIOS IŠ FRONTO, UŽSILAIKY- 

_ KIME ŠALTAI. NENUSIGASKIME!
Tuos paprastus dalykėlius atlikdami kas

dien, ir gerai pagalvodami kiekvieną kartą pirm 
negu ką darysime, mes pagreitinsime šio karo 
galą ir nepaprastai daug pagelbėsime musų kra
štui jį laimėti.

Bukim geri Amerikos piliečiai!

.........
a

NAUJIENV-ACME TeMihoto
Amerikos prekinis tankeris Emido, kurį japonų submarinas torpedavo netoli Californijos karntų. Iš 

54 vyrų įgulos, 32 tapo išgelbėti. Kili, prisibijoma, bus žuvę.

Morris B. Sachs 
Linkėjimai Kalėdų 
Švenčių Proga

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio v Gyduolės gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS.’ 7209

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. Cubeikis:
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
¥>V- - • KOPLYČIOS VISOSE 
JL>yiY<xl CHICAGOS DALYSE

Klausykite \nusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU
L!

Laidotuvių Direktoriai

Kiekvienos įstaigos pasiseki
mas ir gyvavimas tik tada tik
ras, jei ji susilaukia visuome
nės paramos, jei jos štabas pa
rodo glaudų bendradarbiavimą.

Man šiandie malonu pareik
šti, jog Morris' B. Sachs krau
tuvė iki šiol susilaukė labai ma
lonios ir nuoširdžios lietuviš

kosios visuomenės paramos. 
Dažnai krautuvė būdavo taip 
perpildyta, kad mes gal net 
neįstengėm visų taip aptar
nauti, kaip norėjom. Už tai 
šiandie aš tegaliu išreikšti tik 
gilų apgailestavimą įr atsipra
šymą.

Negaliu praeiti nepastebėjęs 
ir savo štabo glaudauš bendra
darbiavimo, be kurio nebūtų 
buvę galima taip tinkamai pa
tarnauti* musų visiems pirkė
jams. Todėl ir savo malonia
jam štabui — visiems tarnau
tojams, reiškiu giliausią padė
kos žodį.

i Giliausios padėkos žodį jau
giu tikrą reikalą pareikšti Po
vilui B. šaltimierui ir jo štabui 
su artistais, nes tik jo pastan
gomis aš taip suartėjau su lie
tuviškąja visuomenė, kuri pa
rodė man tokią plačią paramą. 
Visiems šaltimiero Lietuvių 
Radio - Valandos klausytojams, 
kurie taip gausiai atsilankė į 
Morris B. Sachs krautuvę ir įsi
gijo sau įvairiausių rūbų, nuo
širdžiausiai dėkoju ir reiškiu 
vilties, kad ir ateityje • musų 
taip malonus santykiai nenu- 
truks.

Todėl, tikėdamasis ir ateityj 
susilaukti tokio lietuvių nuošir
dumo ir santykių palaikymo, pa- 

i silieku,

žiu krautuvę, 6624 So. Halsted Skelbimas 
Street. Ji tebuvo labai maža, 
bet ji buvo atidaryta tvirčiau
siais Morris B. Sachs princi
pais — teikti pirkėjams kuo- 
geriausį patarnavimą ir užtik
rinti pasitenkinimą.

Tačiau, aišku, netrukus ne
beužteko mažos krautuvėles ir 
reikėjo didesnės. Todėl 1929 
metais pastatytas naujasis Mor
ris B. Sachs pastatas; 6638 So. 
Halsted Street. Tai buvo be
veik keturis kartus didesnė 
krautuvė, bet su dydžiu nepa
sikeitė Morris 'B. Sachs pirmie
ji principai — Morris B. Sachs 
pirkėjai ir toliau džiaugės ge
riausiu patarnavimu.

1934 metais, rugsėjo 14-tą 
dieną, atidaryta durys naujoj 
sios ir dabartinės 
Sachs krautuvės.

Tai tokia trumpa 
vieno sėkmingiausių 
prekybininkų, kuris 
aukštumų pasiekė, tik . sunkiu 
darbu ir pasiryžimu ir sąžinin
gumu. šiandie Motes B,. Sachs 
yra sukūręs puikią' šeimą, ir 
net jo krautuvės tarnautojai 
vadina jį “Papa Sachs”.

Prisimindamas savo kilmę, 
Morris B. Sachs visados sten
giasi kuodaugiausia apie save 
suburti lietuvių ir suteikti lie
tuviams 
joj, jei 
tinkama

Šiame 
švenčių laike, tas pat lietuviš
kas žydelis, kilęs iš Švėkšnos, 
Lietuvoje, užaugęs su lietu
viais, linki lietuviškam pasau
liui linksmiausių Kalėdų šven
čių ir’laimingiausių Naujų Me
tų!!! —Sk.

Morris B.

biografija 
Chicagos 

dabartinių

vietas savo organizaci- 
tik gali surasti jiems 
vietą.

reikšmingų Kalėdų

$

Skelbimas

“Šaltimiero Padėka”
Šaltimiero lietuviškoji radio 

valanda atsirado vieno tikslo 
vedama 
sips visuomenės šeimoje 
bę! Tam mes atsiradom 
mes dirbam-ir dirbsim!

Tas musų Vienybės darbas 
nebūtų buvęs toks našus, jei 
mes nebūtumėm susilaukę to
kios nuoširdžios plačiosios lie
tuviškosios * visuomenės para
mos.

Tą savo paramą mums lietu
viai nuoširdžiai parodė ne tik 
klausydamies musų programų, 
ne tik gausiai atsilankydami į 
musų parengimus, 
latos prekiaudami 
biamose įstaigose, 
su nuoširdžiausia

Prisiminsiu
game švenčių laike ir savo ne
nuilstantį visuomenei oro ban
gomis tarnaujantį radio štabą, 
— musų ,radio kliubiečiųs, ir 
geros valios, glaudžius bendra
darbius. Musų tikslas buvo at
siektas jų pastangomis.

Dėkojame garsintojams ir 
kiekvienam klausytojui, kuris 
nepraleidžia musų kasdieninių 
radio programų....... Todėl, dė
kodamas tariu visiems visur 
lietuviškame pasaulyje, “Sveiki 
sulaukę Kalėdų švenčių!”

Jūsų radio tarnas,
POVILAS B. ŠALTIMIERAS.

(Skl.)

Viešbučio Gaisre 
Mirė Trys Žmonės

sukurti lietuviško- 
Vieny- 
ir tam

bet ir nuo- 
musų skel- 
Už tai mu- 
padėka!

šiame iškilmių-

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

State Bank of Waukegan 
šiandien žada išmokėti 5% di
videndą visiems savo buvusiems 
depozitoriams. Jisai užsidarė 
1931 metais su arti .$1,000,000 
depozitų.

9 Chicagoj “asmeniškais rei
kalais” . lankėsi James Earley, 
buvęs demokratų partijos lyde
ris. Jisai artimas Roosevelto 
draugas, nors pereitose nomi
nacijose ėjo prieš jį. Farley 
priešinosi trečiam terminui.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 S. Halsted St.

Phęne CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

KALAMAZGU, Mich. — Gai
sras sunaikino trrjų aukštų 
viešbutį, Lincoln Hotel, ir at
ėmė gyvybes trims svečiams, 
kurie buvo ten apsistoję, žuvo, 
50 metų William Paulus, 69 m. 
Harry Alex ir 55 m. Joseph 
Harmon.

• Beritindamas “bowling” 
kamuolius ties 1501 Berwyn 
avė., staigiai mirė 37 m. šofe
ris, Anthony Galiti, 2217 No. 
Clifton.

LIETUVIAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

t

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 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
‘ ’ Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

AL J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais pagal sutartį.

JWWVWWWW 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
fMIWWVWVW

uwwwwvww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną ' 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

rwvwwwwww\

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Tel. YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS 
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142 
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

■Ą’

Jūsų,
MORRIS B. SACHS

Steponas Narkis 
Sveikina, 
Naujieniečius

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen IIEMlock 6699

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18th St. netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Tai buvo 1896 mėtų kovo 23- 
čią dieną, ir Lietuvoje slinko 
pačios pirmosios pavasario die
nos. Tada Švėkšnoje gimė Mor
ris B. Sachs. Tačiau neilgai lei
do dienas jis savo tėvų namuo
se, nes jį traukė tolimieji kra
štai. Ir štai dar tik keturioli
kos metų, Morris B. Sachs iš
vyksta Amerikon, o 1911 mes
tais jis jau Jungtinėse Valsty
bėse pradeda pirmuosius pre
kybininko bandymus, pardavi
nėdamas įvairiausias smulkias 
prekes panamiais. Tai buvo tik
rai pirmieji bahdymai ir tada 
niekas nebūtų norėjęs tikėti, 
kad išjtų pirmųjų bandymų iš
augs puošnioji dabartinė Mor
ris B. Sachs rūbų krautuvė.

Tačiau jaunasis Morris B. 
Sachs tikėjo. Ir kasdien plėtės 
jo prekyba taip, jog vėliau jis 
turėjo įsigyti arklį ir vežimą, 
o dar vėliau arklį pakeitė auto
mobilius.

Metams bėgant, pietinės Chi
cagos šeimininkės įprato pirk
tis sau reikmenas iš Morris B. 
Sachs, nes jos gerai suprato jo 
sąžiningumą ir patikimumą. Ir 
taip 1924 
Sachs

Sveikinu visus naujienie
čius su žiemos šventėmis Ka
lėdomis ir Naujais Metais.

' A9, kaip pirmiaus, 'taip ir 
toliaus esu pasirengęs jums pa
tarnauti visuose reikaluose.

— Steponas Nariais;

Diena Iš Dienos

metais Morris B. 
atidaro pirmąją drabii-

Mano - 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimubse egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių.. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS’

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nuo 
vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Peter J. Gelbuda, 30, su Mil

dred Prankus, 24
Alfred Zielanis, 28, su Pau

line Hodorowski, 24
Howard Krehember, 23, su

Marcella Kvedor,
James Rafar,

Daukšis, 24
John Kuzma,

Meszes, 19

Reikalauja
Perskirų

Joseph Augustine 
garet Augustine

21
27,

21

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 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 

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITTŠ)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų. ' .

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Annasu

su Julia

nuo Mar

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak. 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994 •
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel, 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

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.

YARDS 4787

K. K 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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

f Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tek REPUBLIC 4688

, A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

OTITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO.' HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak. 
134 N. LA SALLE STREET 

Rpom 2014 Tel. STAte 757t
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
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Kai Pastebite 
Sabotaža —

šaukite Policiją
Jeigu dirbtuvėje, savo kaimy

nijoje ar kitur pastebit, kad 
daromas sabotažas ar kad slan
kioja įtartini asmenys, neban
dykite patys būti “policistais”. 
Duokite žinią policijai. Patys 
darydami ‘‘areštus”, galite skau
džiai nukentėti.

Bet, nebūkite baikštus. Ne
įtarkite kiekvieno nepažįstamo 
žmogaus sabotažu ir nebėkite 
policijon su kiekvienu mažiau
siu dalykėliu. Vartokite protą.

Tokius patarimus chicagie- 
čiams skelbia Civilės Apsaugos 
Komitetas.

Universal Bankas
Išmokėjo Paskutini
Dividendą

Universal State Banko de- 
pozitoriai vakar gavo čekius, 
atstovaujančius 6% banke už
darytų depozitų. Receiveris 
Otto C. Woerter praneša, kad 
tai paskutinis dividendas. 
Bankas atmokėjo apie pusę 
pinigų.

A. -j- A.
ANTANAS BUDRICKAS* 

2313 W. 21 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d. 5 vai. ryto 1941 
m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Liet., Tauragės apskr., 
Pagramančiu parap. Ameri
koj išgyveno metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Oną, po tėvais Baužikę, sese
rį Petronėlę Želionienę ir jos 
šeimą, pusseserę Oną Radom- 
skienę ir daug kitų giminių 
ir draugų. Priklausė prie Liet. 
Piliečių Kl. ir Chicagos Liet. 
Draugijos. Kūnas pašarvotas 
Lachavičiauš koplyčioj, 2314 
W. 23 PI.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, gruodžio 26 d. 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibds gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Budricko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nuliūdę

Moteris, Sesuo, Pusseserė, 
Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direkt. Lachavvicz ir 
Sunai. Tel. Canal 2515.

JONAS GRINIS
Persiskyrė su šiub pasauliu 

gruodžio 21 d. 5:15 vai. ryto 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Gnnunų kalime, 
Ramygalos parap. Amerikoj « 
išgyveno 31 metus. Paliko H 
dideliame nuliudime moterį S 
Marijoną, 2 dėdes, Joną ir 
Silvestrą Adašiunus ir jų šei
mas, ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Priklausė prie Jau
nų Liet. Taut. Klubo ir Tei
sybės Mylėtojų Draugystės. 
Kūnas pašarvotas Antano Pet
kaus koplyčioj, 6812 South 
Western avė.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, gruodžio 26 d., 1 vai. 
po pietų. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Griniaus gi
minės,. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę:

Moteris, Dėdės, Giminės 
ir Pažįstami

Laidotuvių direktorius Ant. 
| Petkus, Tel. Grovehili 0142 
I arba Cicero 2109. > * ,

T

H B ■ 1 B Gėlės Mylintiems*
E I I U O A Vestuvėms, Ban- * 
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M O 11 U vėms, Papuoši-*
—. mams. K
GĖLININKAS 3
4180 Archer Avenue. 3
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ATEIKITE DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
LEGIONIERIAMS Į TALKĄ!

Aukokit Cigaretus Karo Invalidams 
Hines Ligoninėj

Netrukus po Naujų metų Po
sto nariai ir narės važiuos i 
Hines Memorial Veteranų Ligo
ninę, kur guli apie 2,000 nelai
mingų didžiojo karo veteranų. 
Visi invalidai. Ten yra ligonių, 
kurie išgulėjo lovose 15, 20 
metų ir daugiau.

kalėdų Dovana
Postas ten jiems surengs šau

nų muzikalį programą ir kiek
vienam' invalidui įteiks po dė
žę (“kartūną”) cigaretę. Tai 
bus legionierių kalėdine dovana, 
kad ir truputį suvėluota, kole
goms, su kuriais jie kartu ko
vojo didžiojo karo frontuose.

Dariaus-Girėno postas pats 
negali tokio didelio darbo at
likti be lietuviškos visuomenės 
jaJkos. Todėl kviečia kiekvieną 
šio dienraščio skaitytoją prie 
jo prisidėti. Nupirkite dėžę ei* 
garėtų (10 pakelių), ir pridie
kite ją legionieriams. Tokių 
dėžių reikia 2,000 — po vieną 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vi ųr tarnavusių didžiajam ka
re.

JAU YRA 260 - 
REIKIA — 

į 2,000!

Kur Priduoti
Išpildykite žemiau paduotą 

kuponą, pridėkite prie cigare tų 
ir nuneškite arba pasiųskite j 
Dariaus-Girėno Rdmus, 4416 
South Western avenue. Jeigu 
nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti “Naujienose”, “Draugo” 
redakcijoje, “Sandaroj”, šalti- 
miero raštinėj, arba J. F. Bud- 
riko, Peoples ar Progress įstai
gose. .

Žemiau paduoti asmenys jau 
prisidėjo prie Legionierių kil
naus sumanymo,' priduodami po 
vieną ar daugiau dėžių cigare
tę: ' J:

Anelę Gulbiniene, 3144 So. 
Halsted St, —1

Anna Bartkus, 3256 S. Wal- 
lace St,—1

Joseph 7dnuyra, 4449 S. Faįr- 
field -1.

Mr, and Mrs. 'Bgręius, 921 
W. 33.rd PL—1

Frank Klover, 4441 South 
Campbell — 1

Mr. and Mrs. A. Kundrotai, 
4203 So. Rockwell—1

Jid'ia Balsis, 7401 S. Chiea- 
go Avė.—2

Mr. and Mrs, L. Gubista, 
4355 So, Mozart—1

Mr. and Mrs, A. Kragzdis, 
2548 W, 39 PI,—1

Cecilia Martinaitis, 2546 W. 
45fh SL—1

Elmer Weidrier* 100 Manis- 
tee Avė, (?)—1

Ediuard \Veidner, 9411 So. 
54th PL—1

Mrs. Julia Adamkus, 2407 W. 
47th St., Restaiirant — 1

Blatz Breivery, —2• . i
Fredrich Brothers, Schlitz 

Distributors — 10
Paul Baulushkis, 4339 So, 

Talman—1
J. O. Samulenis, 4656 W. 

Jąckson Blvd.—1
Mrs. Davidauskas, 4316 So. 

Aiicsian—1
\ ; i• • i- • *.•

Joseph Gieas, 4346 So. Map- 
lcwood—1

(Bus daugiau)

1 DARIUS-GIRĖNAS POST No. 271
1 OF THE AMERICAN LEGION 
'.4416 South Westem Avenue 
' Chicago, Illinois 1

šiuomi aukoju .........................   dėžę-es cigaretų
(pažymėsit kelias) ’

f •

Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans’ Memorial i
Hospital invalidams: 1

Vardas ir Pavardėm............ ......  r....................... ■
Adresas ..........        *

I
Miestas ir valstija .......         |

(feį kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų.1
J Prisuokite Postui arba į įstaigas, \nurodytas kitoj vietoj), j
L ana M M. MM BM MM MB MB mm bm am am Mm ma —1

SLA 226 Kuopa 
Rengia Bankieta

NORTHŠIbE. — 226-ta kuo- 
pa rengia šaunų baukiėtą pa
gerbti savo viršininkus —- da
bartinius ir buvusius.

Prašom vhų tą dieną nepasi
daryti “dėlto” kitur.

Vėliau parašysim daugiau a- 
pie banketą. Bus visokių pa- 
margiuiinų, taipgi, po skanios 
vakarienės* — ir šokiai.

Laimingų švenčių ir Naujų 
Metų visiems! Vera Faiza

BEMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NA U J IENOSE”
I

Banketas įvyks sausio 11 d-, 
Annitage salėje, 3804 W, Arm- 
itage avenue, 4:30 v, p, p, Įžan
ga tik vienas doleris,

Nacių Pasiuntinys Išsikrausto .

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių charge d’affaires Hans Thomsen su žmo- 

iia, stovi ant nacių ambasados laiptų ir laukia autobu
so, kuris juos nuveš i White Sulphur Springs, \V. V. 
Ten naciai lauks iki pasiniainymas diplomatais bus su
tvarkytas.

Japonų Puolimas Atmuštas

[ACME-NAUJIENŲ Photo |
‘ “Saules’’ ženklas parodo vietą, kur japonai 8.0-čia 

laivų atvęžė ir išsodino apie 80,000''kareivių, puojiipui 
ant Lyzon. Karo departamentas išleido komunikatą, ku
riame sakoma, kad jiųjonus atmušė suvienytos anieril<te- 
čių ir pilipinų pajėgos.

Ir Suvalkiečiu D-ja * 
Išvalė Komunistus 
Iš Valdybos
Nusikratė Yuskas^ J. Misevi

čiaus, Ir “Bendrakeleivių”
Panašiai įaip Keistučio Pa

šalpos Kiiubas,/ taip ir Chicagos 
Suvalkiečių Draugija išmetė 
visus komunistui 4š savo val
dybos. i’ _

Pirmadienio susirinkime na
riai iškraustė iš finansų sek
retoriaus vietos Boselando ko
munistą J,. Misevičių, taipgi no- 
beišrinko į valdybą, ir kelių 
pritarėj ų-“bendrakeleivių”, ku
riuos komunistai organizacijom 
je turėjo. ♦

Valukas —• Pirm.
Į valdybą nepateko nei visos 

Suvalkiečių koniUnistų paikos 
“lyderiukas”, Yuška. Jis varė
si į pirmininkus, bet tegavo 9- 
is balsus, prieš A- K. Valuko 
— 45-įs.

Į valdybą, apart p. Valuko,

įeina šie nariai:
K. L. Valdyboj

Joe Geraltauskas—vice-pir-
mininkas

John Gurgžda—prot. sekre^- 
torius

Mary Carter—finansų sekre
torius

P. Endziulis—iždininkas
P-s Grigai ir V. Rinks—iždo 

globėjai.
Nariai susirinkime nutarė in

vestuoti laipsniškai dalį Drau
gijos iždo į apsaugos bonus. 
Susirinkimas įvyko Hollywouo 
salėje.

Sustreikavo 225 
Greyhound Darb.

---------- ,—t

Į streiką Chicagoj vakar iš
ėjo 225 Greyhound autobusų li
nijos darbininkų, protestui prieš 
sutarties laužymą ir dėl algų.

Streikas nutraukė tos linijos 
susisiekimą su Detroitu, St. 
Louis ir kitais miestais, į ku
riuos eina autobusai iš Chica- 
gos, .

Lietuvių Prekybos • 
Butas Reiškia 
Parama Prezidentui

Sveikina Karo Paskelbimą 
Ašies Valstybėms

Lietuvių Prekybos Butas Chi
cagoj e pasiuntė pareiškimą 
prezidentui F- D. Roosevelt’ui, 
kuriame sako, kad sveikina ir 
remia karo paskelbimą “Ašiai” 
ir prižada visomis spėkomis 
prisidėti prie karo laimėjimo.

žemiau seka pilnas tekstas 
laiško prezidentui:
The President,
The White House, 
Washington, D. C.

Dear Mr. President:
At the meeting of the Board 

of Directors held Decembcr 17, 
1941, a reaolųtion has been 
adopted and it is my pleasure 
now to remit šame to you, 
which is as follovvs: —

RESOLVED, Thą< the Li- 
thuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois wholeheart- 
edly endorses and/ supports 
the act of the President and 
Congress in the declaration 
of war on the Axis powers 
and pledges its membership 
to do all within its power to 
assist in the war effort.

Most respectfully yours, 
BY ORDER OF BOARD 
OF DIRECTORS

J. P. VARKALA, 
SECRETARY

b

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

žuvo Penki Žmonės
Paslydęs automobilis ties 

2671 Warren bulvaro užšoko 
ant šaligatvio ir trenkė j na
mo sieną, užmušdamas vairuo
toją, 22 metų Margaret O’Mai- 
ley, 4243 Sheridan Boad.

Kitose nelaimėse žuvo:
Marųuetteparkietis John I)w 

yer, 42, nuo 6417 S. Artesian 
a’venue, prie 63rd ir Hamlin;

25 ni. Max Siegal, 1613 So. 
Trumbull avenue;

58 m. August Herzog, 9800 
So. Rutherford avenue, ir

73 m, Christine Engstrom, 
3632 Wilton avenue.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pas Grinienę — 
Viskas Kučioms 
Ir Kalėdoms
Nevirkite Virtuvėj, Nueikit į 

New Life Delicatessen!
Jeigu dar nesupirko te visų 

kalėdinių dovanų, o laiko ma
žai turite, ir rūpinatės, kad 
reikia Kūčių stalas paruošti ir 
skanėsiai Kalėdoms — tai — 
nesirūpinkite. M. Grinienė, 3331 
South Halsted Street, atliks už 
jus visą virtuvės darbą.

Jos maisto krautuvėje, New 
Life Delicatessen, aukščiau pa
duotu adresu, gausite viską kas 
reikia Kučioms ir Kalėdoms, iš
imant gal būt šieną Kūčių sta
lui. Ten gausite labai skanaus 
kisieliaus, šližikų, silkių, žuvies, 
visokio sūrio, “nalesnikų” — 
blynų su suriu, pyrago, ir įvai
riausių kitokių valgių.

Kainos žemos, Maistas 
šviežias *

Kainos, kaip visuomet, laba? 
prieinamos, ir maistas labai 
šviežias ir skanus, pačios p. 
Grinienės kasdien šviežiai pa
gamintas. Krautuvė atdara 
kiekvieną dieną (ir šeštadie
niais) iki vėlumos, o sekmadie
niais nuo 9 iki 1, ir nuo 5:30 
iki 9:00JTelefonas, YARds 5742.

.. (S.)

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU DOROS MOTERS 

čLėl apsivedimo — merginos ar naš
lės, o ne divorsuotos. Esu pasitu
rintis, bečleris. Turiu gerą biznį ir 
pinigų. Dorai moteriai bus geras 
gyvenimas. Nebuvau vedęs. Tur 
būt ne senesnė kaip 35 metų. Ra
šykite 1739 So. Halsted St. Box 
2581.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbiu

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Geras mokestis. Nedirba sek
madienį. 506 W. 39th .St. ATIantic 
9739.

HELP VVANTED—MALĖ 
_______ Darbininku Reikia

GERA PROGA
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI 
uždirbti pinigų. Town of Lake 
kolonijoje tuojau reikalingas 
laikraščių išnešiotojas, seny
vas žmogus arba high school 
jaunuolis, dalį laiko pašvęsda- 
mas gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkitės į

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. CANAL 8500

KKAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M, SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1901.

NAMAS ‘ANT PARDAVIMO pi
giai — tik $2,200. Rendos neša $40 
į mėnesį. Pardavimo priežastis — 
liga. Atsišaukite į beismentą, 

3623 te So. Emerald Avenue.
Geo. Harrison

RĘJSORTS-—MISCELLANEOUS

PABANDYKITE PAGYVENTI 
Saulėtoj Floridoj pataisymui savo 
sveikatos. Mes turime jums^ kam
barių. Pragyvenimas pigus. Kas 
įdomaujate Floridos nuosavybėmis, 
įsigyti farmą, Grandžių sodną, su
teiksiu informacijas. Rašykite

S. JONAITIS, 
Star Route, Bunnell, Fia.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik necionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westenj Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublie 6051

PARENGIMAI
TAUTIŠKOS PARAFUOS balius 

ketvirtadienį, jgruodžio 25 Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St. Bus 
gera muzika įr gerų gėrimų. Kvie
čia KOMITETAS

Armija Pakėlė 
Bridgeportietį 
Į Mechanikus

Tarnauja Louisianoj
BRIDGEPORT. — U-S. karo 

aviacija šią savaitę suteikė 2- 
tros kliasos mechaniko rangą 
kareiviui Robert C. Sherauskui, 
iš Bridgeporto. .Jo tėvai yra 
pp. B. Sherauskai, 3243 South 
Union avenue.

Robertas tarnauja 425-to' 
skvadrono aviacijos stotyje, 
Barksdalc įdieki, Louisiana val
stijoje.

APSIRŪPINKITE GASU 
AUTOMOBILIAMS

Rytoj visos gasolino stotys 
Chicagoj bus uždarytos nuo 12- 
tos dieną. Iš anksto pripilkite 
savo automobilių tankus, nes 
po piety gasolino negalėsite 
gauti.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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APIE JAUNES CHICAGOS LIETUVIUS 
DĖDES ŠAMO ARMIJOJ IR LAIVYNE
Laiškas Iš Islandijos — Kuchin Krantų 
Artilerijoj — Laivynas Pakėlė J. Poszką 
— Nori Blynų

Į Chicago ateina žinios, kad tuvių pp. Edward Krass, gy\e 
garfieldparkięčių pp. J. Kuchin--nančių adr. 1623 South Miller
skų sunūs Wa!h Kuchin, dabar 
yra Camp \Valiace Stovykloje, 
Tcxas valstijoje.

Jisai yra priskirtas prie U. S. 
krantų artilerijos.

Vėliau jis bus perkeltas į ka
ro aviaciją. Ta si i.h jį labai 
traukia.

“PARSIVEŠ 6 ‘SKALPUS’.”
Tik porą savaičių atgaj į U. 

S laivyną savanoriu pasidavė 
naujieniečių pp. Veronikos ir 
Kazio Poszku, 5315 South Em- 
erald avenue, supus, Jonas. (Ji
sai vienu laiku “Naujienas” iš
nešiodavo Batav’.joje, III.).

Jis buvo priskirtas prie Great 
Lakęs Navai stoties, kuri ran- 
dusi į šiaurę nuo Chicagos.

Atrodo, kąd Jonas didelių ga
bumų jūreivis, nes tėvai dabar 
gauna žinią, kad laivynas jam 
davė “mastei* of arms” įaugą, 
ir pavedė jam komanduoti 80 
jurininkų plataną. Ta rangi 
esanti lygi seržanto rangai ar
mijoje.

Siųs į Frontą”.
Jonas rašo, kad per ilgą lai

ką jam neteks grįžti namo, ir 
kad juos rengiasi išsiųsti — bet 
kur, niekas negai pasakyti. Apie 
vieną dalyką jisai yra tikras — 
nukaus bent šešis japonus ir 
parsiveš namo jų “skalpus”.

“BLITZKRIEG ĮNINKĄS” 
CAMP GRANT’E

Pamenate Rili Kurauską, 
smarkų automobilių vairuotoją, 
kuris pernai dalyvavo “Naujie
nų” Automobilių Blitzkriege?

Ir jisai dabar yra Dėdės Ša
mo tarnyboje.

Corporal Bijl Kurauskas
Bill eina kariškas pareigas 

(kimp Grant stovykloje, prie 
Bockfordo, III. Neseniai jį ten 
pakėlė į corpora’s.

Taipgi neseniai šis jaunas 
Bridgeporto lietuvis sunkiui su
sirgo ir stovyklos ligoninėje 
jam teko padaryti sunki ir pa
vojinga operacija. Jis, rodos, 
dar lovoj -tebeguli, bet greitai 
sveiksta ir žadėjo bent dalį 
švenčių praleisti su savo tėvais 
pp. Juazapu ir Petronėle Ku- 
lauskais, 911 West 33rd Street. 
Jie yra seni “Naujienų” ^skaity
tojai.

i
“Siųs į Frontą.”

Kurauskas rašo, jog stovyk
loj kalbama apie jo pulko iš
siuntimą į karo frontą, bet nie
kas to tikrai nežino. Jeigu iš
siųs, sako, tai kai jis sugrįš^ į 
Chicago, “tai sureųgs ‘Naujie
noms’ tokį Automobilių ‘Blitz- 
kriegą’ kokio dar niekas nebu
vo matęs”.

Tėvams smagu, kad Bill’ui 
armijoje sekasi, ir kad jis sku
biai atsigriebė iš pavojingos li
gos.

—x—
JAUNAS CHICAGIETIS 

ISLANDIJOJE
šaltojoj Islandijoj, toli j šiau

rę nuo Chicagos, Atlanto vidu- 
lyje yra sūnūs chicagieČių lie-

Street.

Corporal Edvvard Krass.
Jisai yra Edward Jr., ir armi

joj turi corporal rangą. Iš Is
landijos rašo tėvams, kad ten 
g. na šalta, bet pakenčiama, ir 
truputį nuobodu, nes Islandija 
biurus kraštas. Aną vakarą, 
sako, mate fi’mą “Drums along 
the Mohawk” ir populiariausia 
daina garnizone yra “Ainapo- 
la”. “Mes truputį atsilikę nuo 
jūsų žemyne,” jis pastebi. Jis 
prašo siųsti jam žurnalus, dau
giausiai paveiksluotus. Nori ir 
laikraščių, liet kol jie ateina, tai 
jau labai pasenę.

•*Corp. Krass siunčia geras 
dienas visiems savo draugams 
ir linki jiems Linksmų Kalėdų.

LEITENANTAS ARTILERIJOJ
Vienoje U. S. armijos stovyk

loje, toli nuo Chicagos, yra sū
nūs ebieagietės p-os Einma 
Sterbis, 317 W. 51 st Place, Įeit. 
C. Rotkis.

« Jisai rašo jai lietuviškai, ir 
čia originalę paduodam kai ku
rias ištraukas iš laiško. Jisai 
Čia-gimęs jaunikaitis.
)

“Heilo, Mom, and how are 
you? Oh, I forgot, this letter is 
supposed to be written in Lith- 
uanian.

“Geros žinios”.
“Aš gavau geras žinias pra

eita nedčli. Man davi žinoti kad 
as parpasinau examinations dėl 
commissioną į regulai* army. 
Kokis 150 vaikinu yeme šita 
examina ų* is tu tik aš buvau 
venas kur turėj successtul ex- 
amination. Dabar kai priims, 
tai galėsu būti vaiski par* visa 
amžių. Kas žiną, koki diena gal 
busiu guneralas.

“Yo dabar žinot, kad Ameri
ca pradėj karanti su japonus. 
Tai ir Chicago visi pradės ru-' 
pintis, vo čia noks nekerin, ir 
neks nesirupin aplink kare. Vi
si žiną kad kari nėra yuokai ali 
koki gera gal padarili su per
daug rėkimą?

“Kad Amerika susikips su ja
ponais, nepaleis anus kol visi 
jie nebus sudaužyti. Dabar aš 
mislinu, kad United States pra
dės yimti visus virus kur galės 
gauti. Dabiu netoli 2 milionu 
saldotu yra į vaiską. Kol šitą 
karę pabaigs, lai priims į vais
ką aplink 10,000,000. Mes tap 
pradėsim akėti japonus, kad ‘jie 
nežinos kas atsitiko.

“Par Xinas nekur nemislinU 
vazuoti. Turbūt čia busu ir gal 
i viena ar kitą šuokį ar party 
nuveisiu. Linksmų Xmas, Tavo 
įtinus!”

“P.S. — Aš esu išalkis tava 
bulbiniu blynų valgyt.”

—x—
Kareiviui.

I

Atsisveikink su šypsą,
Dainuok garsiai, į kovą ženk 

drąsiai.
Priešą nugalėsi, kovodamas 

narsiai.

KALĖDINES 
ĮVAIRENYBES

Išsigelbėjo Nuo Japonų Torpeduoto Laivo

Kalėjimų įnamiams ir valsti
jos ligoninių ligoniams pavai
šinti Kalėdų pietumis, Illinois 
valstija užsakė 90 tonų’ visokio 
maisto. Jie gaus kalakutienos, 
vištienos, spanguolių, bulviu, 
pyrago, kavos, ir pasirinkimą 
įvairių prieskonių. Vien vištie 
nos valstija užsakė 23-is tonus

O
Nuskriausti paprastai yra 

žmones, kuriems teko “nelai
mė” gimti Kalėdų dieną. Jie 
gauna Kalėdines dovanas, bet 
negauna “birthday” dovanu. 
Milwaukee yra susiorganizavu
si “American Association^Of 
Christmas Born”, kurios tiks
las yra skleisti propagandą, kad 
“kalėdiniai vaikai” gautų ir ka
lėdines ir gimtadienio dovanas.

Prie darbo Kalėdas praleis 
Chicagos plieno ir amunicijos 
dirbtuvių . darbininkai. Dirbtu
vės, sako, dirbs be pertraukos 
per visas šventes-

Oak Foresto seneliai Kalė
doms gauna 5,000 svarų kala
kutienos, 600 pajus, 35 -dėžes I 
obuolių, toną saldainių ir 66 
eglaites. '•

• ,

Kalėdinių giesmių giedotojai- 
“Carollers” — aplankys šįvakar 
miesto sanatoriją, apskričio li
goninę, prieglaudas ir kitas lab
darybės įstaigas.

JAUNIBTNuo
Sausio 1-os Pasidaro 
Savaitraščiu

Tiks ir Jaunimui 
Ir Senimui.

Vakar iš spaudos išėjo nau
jas JAUNIMO numeris. Jis pil
nas įdomios informacijos iš lie
tuvių pasaulio. Šiame numery 
redakcija praneša, kad prade
dant sausio pirma, laikraštis iš
eis kas savaitė irxpo nauju var
du, kurį paskelbs viešai JAUNI
MO metiniam vakare, ateinantį 
šeštadienį, gruodžio 27 d., Da
riaus-Girėno salėje.

Naujasis- savaitraštis bus vie
nintelis toks visame lietuviška
me pasaulyje — didžiuma raš
tų bus anglų kalba, ka'd butų 
lengvai prieinamas Amerikoj 
gimusiems-augusiems lietu
viams. Bet naujasis savaitraštis 
talpins ir lietuviškų raštų. Kaip 
tenka patirti iš redaktoriaus 
Poškos, vieną kohimną lietuviš
kai ves naujieniečiams pažįsta
mas Vygantas (jis Naujienose 
dažgai “Po Chicagą Pasidai
ro”). Toje kolumnoje'bus atvi
rai, be jokių padailinimų atvaiz
duojama savaite lietuviuose.

$2.00 Metams.
Bus ir kitų įvairių raštų lie

tuviškai. Abelnai paėmus, sako 
Poška, naujasis savaitraštis ly: 
g?ai patenkins ir jaunuosius ir 
taip vadinamą senimą.

Savaitraštis metams kaštuos 
du doleriu. Norintieji laikraštį 
užsirašyti gali pasiųsti du dole
riu sekančiu adresu: JAUNI
MAS,, 1739 So. Halsted Street 
Chicago, III. (Kaip minėta aukš 
čiau, laikraštis vadinsis kitu 
vardu, kuris iki gruodžio 27 d. 
— JAUNIMO šokių vakaro — 
yra dar paslaptis). Rep.

Išmoka Komisus 
Darbininkams

t ’•? d ■■ ’ *• A‘*-A

Fairbanks Morse and Co., fir
ma paskelbė; kad išmoka 10% 

1 bonusą visiems savo darbinin
kams, kurių skaičius siekia 8,- 
000.

Savaitinę algą bonusais išmo
ka Arabol Manufacturing Co.

Dovenmuehle, Ine., real-es- 
tate firma išmokėjo ekstra Ka
lėdoms dviejų savaičių algą.

, • IN A l J v LL IN v *^»vlu tS X

Kap. Clark A. Farrow (vidury) ir 36 įgulos nariai atvyksta į Eureka, Čal.,

Y

Ši sceną, parodanti japonų karius išlaipdinanius Kinijoje, šiomis dienomis
• 'I •

pakartota Ihizone, Filipinuose, kur, apskailliuojama, 80,000 japonų, atvežtų
80-Čia laivų,-išlaipdinla atakai ant J. V. ir pilipinii gynėjų.

išsigelbėję nuo laivo, kurį torpedavo ne oli Californijos krantų japonų submari- 
. nas. Penki vyrai žuvo. Laivas nepasken ’.o, bet yra sunkiai sužalotas.

. ŠISCENA PAKARTOTA FILIPINUOSE

Rytoj Prezidento 
Kalėdinė Kalba

■
4-tą valandą .pęBpjetų, Chi

cagos laiku, visos didžiosios ra- 
dio stotys Chicagoje transliuos; 
iš Washingtono.-specialę kalė
dinę kalbą, kurią pasakys pre
zidentas Roosėveltas. - ■

■ i
-U-

SUĖMĖ Už
APIPLĖŠIMĄ

Policija suėmė 20 metų jau
nuolį llalph Wojtanowski, 3146 
Washington bulvaras. Jį kaltina 
apiplėšimu — savo sesers, Mrs. 
F, Zimmerman, namų ad. 4948 
Ohio street. Grobio susirinkęs 
apie $300.

Penktadienį Laidos 
Petrą Prevenį

Penktadienį 2-trą po pietų 
Elmhurst kapinėse bus palai
dotas northsidietis Petras Pre- 
venis, miręs gruodžio 21. Kū
nas yra pašarvotas koplyčioj,

VAKAR CHICAGOJE
‘ • •

• Su sausio 1, 1942, federa- 
lė valdžia perima valstijinius 
samdos biurus (free statė em- 
ployment offices) Illinois, In
dianoj ir Wisconsin valstijose.

0 16 mėnesių kūdikis, Wil- 
liam Būrus Jr., 5633 S. Aber- 
deen street,, skaudžiai nusipli- 
kino, išvertęs sau ant krutinės 
puodą karšto pieno. Jis guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Prie Lake ir Waukegan 
vieškelių, Glenview, Ilk, Milwau- 
kee traukinys užmušė 52 metų 
chicagietį, Patrick O’Donnell.

• Empress teatre, 6228 So. 
Halsted st., buvo suimta ka
mantinėjimui 43 metų moteriš
kė, Rose Hoffman, 3840 Lake 
Park avė. Ji baubė, kai ekra
ne buvo rodomi Roosevelto ir 
U.S. armiįos paveikslai. Atsi
prašinėjo ir sako'nežinojusi ką 
daro.

• Iš krautuvės ad. 1217 S. 
Halsted st„ nežinomi vagys iš
nešė du brangius kailinius pal
tus. •

CIO Kooperuos Su 
Ūkininkais, Rems 
Kainų Kontrolę

» ■ I ).>w.rrr.Tjy t ,» v. •

“Didins Maisto, Ginklų 
Gamybą” 

v

CIO Pądkinghouse Workers 
unija priėmė rezoliuciją, kurio
je pasako, kad pilnai kooperuos 
su Amerikos ūkininkais maisto 
gamyboj, prižada darbo ne
trukdyti ir remia valdžios pa
stangas mėsos kainas kontro
liuoti.

Unija atsišaukia i narius “ke
leriopai padidinti maisto gamy
bą”, nes tas reikalinga užtik
rinti laimėjimą J. V. karo jė
goms.

Antra CIO unaja, Farm 
Eųuipment Workers, irgi > pa
gamino planą “keturgubai” pa
didinti ginklų gamybą Interna
tional Harvester dirbtuvėse.

ties 2221 Lincoln avenue.
Velionis paliko žmoną Mary, 

dukteris: Anna, Helen, Violet, 
Fannie ir Katherine, taipgi sū
nūs James, Thomas ir Peter Jr.

(Eilutės nuo skait-jos K.P.M.)
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— ir laisvė žmoniškumo pasauly pražydės.
Adelė Nausiedas

rėmėjoms linkime

PRALEISTI!

LABAI RIMTĄ POEMA '
(širdingai skiriu visiems nepagydomai įsimylėjusiems.)

Pabuskite, o Mūzos, Parnaso tolimuose kalnuose, 
Globok mane, dievaite Milda, jei dar gyva tu Lietuvos

šventajam gojuj,
1 ■ . J

Nes apie Amžinąją Meilę šiandieną aš dainuosiu, 
meilė amžina — reta viešnia taip žemėje, taip rojuj.
vis dėlto, man teko laimė taip reta — tą viešnią dievišką 

pajusti,
jos dainas, dausų platybėje tik skambančias, šioj ašarų 

pakalnėje nugirsti.
Tikėk manim, keleivi žemės, — skaudu man buvo iš tų 

dangiškų sapnų pabusti...
O tų dainų ii meilės tos jau niekad, niekados man neužmiršti.

❖

Pavasarį tai buvo. Žydėjo vyšnios soduos. 
Balti žiedai, kaip džiaugsmo vėliavos, plazdėjo, 
Lakštingalos ir gegužės iš proto baigė kraustytis giedodamos. 
O mano mylimiausias baltų žiedų fone man tuos žodžius 

kalbėjo:
“Brangiausia mano! Graži tu kaip gėlelė žydriaakė;
Švelni, svajinga, kaip žiedų lankoj jaunyste dvelkianti plaštakė. 
Ak, myliu aš tave, kaip niekad nieko nei mylėjau nei mylėsiu; 
Ir Meilę Amžinę,Jr Meilę Didžiąją po kojom tau padėsiu. 
Ir viskas prieš šią meilę Dievišką, Vienintelę

•prieš dangiškąjį {vyną.
O kokia laimė būti mylimam,, mylėti kitą širdį gryną...
Bet jei tavęs, brangiausioji, gyvenime šiame negausiu, 
Tai iš tos širdgėlos pasiskandinsiu! nusišausiu! 
Arba kitaip kaip nors į amžinybę nukeliausiu!!” 
Išgirdus tuos žodžius aš, silpnas žemės sutvėrimas, 
Vos vos neapalpau iš laimės ir iš nuostabos: 
Nejau man, nevertai, šis stebuklingasis likimas? 
Ecce ancila, Domini, — tegul, tegul taip bus! ’
“Jurgut, Jurgut, palauk!” paupy lakštingala sušuko. 
O gegužė iš pamiškės pridėjo: “Kuku.”

II. .
Laimingi laimingiausi mudu padangėm vaikštinėjome, ir

Ir džiaugėmės žiedais pražystančiais, kasdien kitokiais vis... 
Praėjo pora valandų, dienų. Ir vyšnios nužydėjo.
O mano mylimiausias žiedams bekrintant kitai šituos žodžius 

kalbėjo:
“Brnagiausia mano! (įraži tu kaip gėlelė žydriaakė; »
Švelni, svajinga, kaip žiedų lankoj jaunyste dvelkianti plaštakė 
Ak, myliu aš tave, kaip niekad nieko nei mylėjau nei mylėsiu; 
Ir Meilę Amžiną, ir Meilę Didžiąją pa kojom tau padėsiu.
Ir viskas prieš šią meilę Dievišką, Vienintelę — tai kaip šiaudai 

prieš dangiškąjį vyną. .
O kokia laimė būti mylimam, mylėti kitą širdį gryną... *
Bet jei tavęs, brangiausioji, gyvenime šiame negausiu, 
Tai iš tos širdgėlos pasiskandinsiu! nusišausiu!
Arba kitaip kaip nors į amžinybę nukeliausiu!!”
Išgirdus tuos žodžius aš, silpnas žemės sutvėrimas,
Vos vos neapalpau iš pykčio ir iš nuostabos:
Aha, tai toks tas stebuklingasis likimas. '
Na, pažiūrėsime, kas tik toliau dar bus. ,
Sukliko pelkėje kuoduota pempė: “Gyvas dyvas!” x 

x Palangėje nustebusios staiga pražydo baltosios alyvos.
III.

Sode jau sirpo vyšnios. O gal būt lapai krito.
Neilgas tarpas juk nuo vieno meilės periodo lig kito.
Tarp lapų kruvinai geltonų svajinga pora vaikštinėjo.
O mano mylimiausias trečiai (o gal penktai) šituos žodžius 

kalbėjo: ‘
Brangiausia mano! Graži tų kaip gėlele...”
Bet aš pasibaigiant litanijos tos nebelaukiau. J
(Ak, nesiruštinki, šviesioji Milda, ir tu, graži Venera.)

, Ir nusižiovavusi į virtuvę pasitraukiau:
Dvasia soti jau; dėl lygsvaros ir kunui reikia paieškot kąsnelį 

gerą.

I

*

Lenkiuosi, Mūzos, jums. Ačiū tau, saldžioji Milda.
Laimingai pabaigiau tą šaunią giesmę apie Amžinąją Meilę.
Tegul ji tau, skaitytojau, jausmus atšalusius arba privėsusius 

sušildo,
O man teatveria vartus į nemirštančių poetų eilę.

Chicago, III., Trečiadienisį Gruodžio-Deeeinber 24 d., 1941
' ; ■ -----------į—. j ■ . - , ' .——■---------

1941-mų Metą Kalėdos

ŠIO SKYRIAUS 

SKAITYTOJOMS

SMAGIAI lą LINKSMAI

ŽIEMOS ŠVENTES
KALĖDAS

NOK A GUGIENĖ
i vedėja

MOTERŲ SKYRIUS

V. J. Količienė

Ar,ir jai Kalėdos?
ąy.. x . r" ■'

Apie metai laiko atgal, kuo
met pradėjau eiti pareigas da
bartiniame savo užsiėmime, reL 
karčiais ateidavo į' mano val
gyklą moteris su malonia šyp
sena lupose, viliojančiais žvi’gs- 
niais akyse, sidabriniais baltais 
plaukais, liesiu, bet dailiai nu
augusiu liemeniu ir labai men
kais drabužiais apsirengusi.

Kiekvieną kartą ji padėjusi 
dešimtį centų ant stalo papra
šydavo kavos ar sriubos ir duo
nos riekelės. Pirmas toks įvy
kis mane kiek nustebino. Vie
nok aš gerai pasižiūrėjusi į ją 
supratau, kad gal ji neištesia 
daugiau, o prašyti nedrįsta. Pa
siūliau aš jai daugiau maisto, 
bet ji atsisakė priimti, pasiaiš
kindama, kad tuo ji pilniausia 
prisisotinsianti.

Iš pradžių maniau, kad gal 
ta moteris nelaiminga gimusi, 
užaugus ir žilos senatvės sulau
kus, neturėjusi šeiinynos, gimi
nių, draugų, pažįstamų, nė jo
kių žmonijai' skirtų turtų ir 
linksmybių.
/Bet vėliau pasirodė, kad be

veik kiekvienas ateivis ir praei
vis ją pažįsta , įr žino. Ir. kiek
vienus, pamatęs ją,. tuojau pa
sveikindamas helio Marfha! 
pradėdavo ir tęsdavo pąsikalbė-' 
jįmus net apie tolimą praeitį.

Jš tų pasikalbėjimų supratau, 
kad ši moteris, kuri dabar savo

gyvybę palaiko tiktai kavos ar 
sriubos menka porcija ir duo
nos, riekele, yra kilusi iš vidu
tiniai pasiturinčios šeimynos. 
Jaunystės, dienose buvusi-gra
žuolių eilėse ir ja susižavėjo 
vienos dirbtuvės savininko jau
nas suims. ;

Apsivedė, linksmais ir laimin
gai gyvendami susilaukė trijų 
sūnų. Bet vyriausiajam su nu i 
dar nebaigus pradinės mokyk
los, mirė Jos jaunas vyras. At
ėjus pasauliniam karui du sū
nus žuvo anapus Atlantiko van
denyno. O trečiasis grįžo sužei
stas ir pora metų pasikankinęs 
mirė. Užėjus praeitai depresijai 
prarado namus ir viską, ką-tu
re j o..,

Arčiau susipažinusi su ja, pa
siteiravau; — kur ir, iš ko da
bar pragyvenanti ?

Papasakojo, kad gyyėnanti 
ant Ohio upės pakraščio esan
čio seno laivo vienam kambarė
ly su vieninteliu pasauly jai iš
tikimu ir sąžiningu draugu 
“buddy” — šuniu. Ir gaunanti 
valdišką pašalpą (welfare) $4.5Q 
į savaitę. Iš ko apu ir maitina
si. J .
. Vieną vasaros gražią dieną 
nuėjau ant Ohio upės’ franto 
pasivaikščioti ir tos mane do- 
minčios moters gyvenimo vie
tos patikrinti.

Ir tarp daugybės senų laivų 
ir įvairių griuvėsių, išgirdau 
šuns lojimą, greitai pasirodė ir 
mano pažįstama moteris...

Ji, kaip ir visuomet, su ma
lonia šypsena pirmutinė p rakai - 
bėjo į mane ir pakvietė į vidų...

Aš įėjusi, lyg su baime, lyg 
stebėdamasi, pirmiausia užklau
siau : — ar ji nesibijanti viena 
tokioj vietoj gyventi? Ji papra
stu tonu atsakė, .kad nieks pa
sauly jau negali jai nięko blo
go, nė gero padaryti, duoti, nė 
atimti... Nes tą viską ji jau per
gyvenusi...

Bežiūrėdama į ją, jos gyve
namąją vietą ir beklausydama 
jos kalbos, pradėjau jaustis kaž
kaip šiurpulingai... Bet, kiek 
susikaupusi, pareiškiau jai, kad 
turiu jau eiti. Ir pasiūliau jai 
kiek pinigų maistui ar kitkam 
Bet kaip ji mano valgykloj at
sisakydavo imti daugiau ihais- 
to, negu paprašydavo už dešim
tį centų, taip ir tą kartą atsi 
sake priimti pinigus. Pasiteisin
dama, kad kas iš jos atėmė vis
ką.... Ir dabar kiek jai duodą... 
Tuo ji pilniausiai pasitenkinusi 
ir tiek jai pakanka...

Bet juk “Kalėdų švenčių” 
pręga mes siunčiame vieni ki
tiems ir gauname vieni nuo ki
tų didžiausius linkėjimus, šir
dingiausius sveikinimus ir pui
kiausias dovanas. Pašipuošiame 
šventėms tinkamais ar naujais 
drabužiais, turime sotinančio ir 
skanaus maisto. Ir visokių gė
rybių kupini praleidžiame “Ka
lėdų Šventes”

metaų ateina Kalėdos,
metai 'jų laukia pasaulio minia;
metai pasaulį apninka naujos bėdos 
metai — vilties žvaigždutė nuskrieja paslapčia ..

Ir šių metų Kalėdos atėjo.
Suskambėjo bažnyčių varpai.
Tikintieji į šventyklas skubėjo, 
O krašte jau gaudė karo pabūklų garsai.

O Amerika! Tu šalis laisvos minios, 
Vaišinga ir duosni, musų nauja tėvynė. 
Tavo apgynimui mes nebijosim nė mirties žiaurios, 
Nes. tu brangiausia musų — naujos kartos gimtinė!

Kalėdos ir karas veik vienu laiku, 
Į musų naują pasaulį atėjo — 
Ir laisvės stovylą nušlakšte nekaltu krauju 
Tų, kurie šią šalį ir laistę mylėjo.

Šių Kalėdų džiaugsmo varpai — liūdnai suskambės. 
Sielvartas ir skausmas ne vieną apgaubs — 
Su gailesčiu ir užuojauta žuvusius palydės, 
Kol ateis taika

Gruodžio 16, 1941 
Los Angeles.

visur varpai skambės,
Musų širdys jų linksmąjį balsą girdės,
Kalėdų džiaugsmai mus visus atlankysi,
Ir liūdnąsias širdis glamonės, nuramins.

Kalėdų dienoj visur chorai giedos,
Kalėdų meilė mus apkabins, pabučiuos, 
Juk Kalėdų šventės yr’ dėl visų, 
Turtingų, biednų, jaunų ir senų.

Visi jų laukta;- dažnai minavoja,
Laukia metų tos šventės didžiosios,
Maži vaikučiai prie Kalėdų Dieduko,
Nors menkutės dovanėlės jie nedrąsiai prašo.

Bet daug yr’ biednųjų, varguolių žmonelių,
Kurių Kalėdų Diedukas nežino, nelanko namų, 
Todėl musų pareiga atminti ir juos, 
Kad ir jie pajustų Kalėdų dvasios linksmos.

—M. Janionienė.
(Geriausi Kalėdų sveikinimai ir Naujų Metų linkėjimai vi

soms Naujienų Moterų Skyriaus Bendradarbėms ir Vedėjai 
Gugienei. —M. Janionienė)

Kam sėdėt ant krantų, kam sgambint ant kanklių, 
Kad upeliai teka dažyti krauju.
Nuvyto ten krūmai, krantus gražiai rėdę, 
Jau maži paukšteliai tarp jų nebegieda.

Negirdėti balsas jau raibos gegutės, 
Tik verksmas seselių ir senos močiutės. 
Kur dingo tos gėlės ir ža’iosios pievos, 
Nėra jau nei jazminų, nėra baltos ievos.

Oi! Skauda krutinę ir^Sunku kentėti,
Kad brangiai tėvynei negaliu kuom padėti.
Neverkite .sesutės, nei sena močiutė, 
Užtekės dėl musų dar laisvės saulutė.

—Juzė Rašinskienė

LIKIMAS
Ar tai ne likimas iš anksto 

nusprendė, kad gyvename tame 
’aikotarpyje, o ne šimtmečiu 
pirma ar paskiau. Vos praūžė 
pirmas karas, kuris bloškė tau
tas iš po letenos vieno tirono

tuose savo hutuose.
O ši moteris, niekam nieko 

nesiunčia...
Nė nieko nuo nieko negau

na...
Ir šala ant upės kranto, se

no laivo griuvėsiuose...
O jei ir gautų ką, nuo kokių 

geraširdžių žmonių, tai ji vis- 
tiek nepriimtų... Nes ji jaučiasi, 
kad jai priklauso tiktai ta men
ka dalelė, kurią ji gauna pašal
pos-welf are formoj. Ir ji jau
čiasi pilniausiai tuo pasitenki
nusi...

Bet kodėl taip? Juk ji yra 
“moteris ir motina...” Lygiai 
kaip ir daugelis musų ir jai tu-

jaukiuose ir šil- retų būti “Kalėdų šventės”..

po letena kito. Davė paragauti 
laisvės, tur būt, tam, kad mo
kėtų nustojus geriau ją vertint.

Sunkiai, ištvermingai kurti 
jaunutes valstijas. Ir dar joms 
nesutvirtėjus, vos pradėjus kle
stėti, vėl žiauri agresoriaus ran
ka nubloškė, sunaikino viską, 
maža dalelė tų pasiaukojusių 
darbuotojų vos išliko gyvi. O 
kiti, kurie kurė, atsidėję dirbo 
savo šalies laisvei, išžudyti, iš
tremti arba po priespauda gro
biko dejuoja. y

Kokie mes laimingi, kad ga
lime nepaisant į geltonų žiur
kių bandymą užplūsti musų ša
lį, galime nebodami jų, drąsiai 
žiūrėti ne tik į savo ateitį, bet 
turėti viltį ir musų broliams 
padėti iškovoti laisvę. Su kokiu 
noru turime aukot musų darbą, 
laiką, kiek musų išgalės’ leis, 
nes mums spindi aiškiai perga
lės žvaigždė.

Kalėdų proga sveikinu ben
dradarbes, “Moterų Skyriaus” 
skaitytojas ir Naujienas linkė
dama viso gero ir geros min
ties. • O. V.
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VAIKAS ir MOKYKLA.

Kašo L. NAUMUNTAITe

NATHAN KANTER

MUTUALKAZANAUSKAS

Visiems Draugams? ir Pažįstamiems

STANĮ FY TAVFRNJM* 4CiMiJL wjBwa«4»wsJi JL•■ JL JL JL, “ JLhJI JL«&>
TEL. YARDS 0107

5746. West 65111 Street

TeL RORTSMOŲTR 91.95

2202 W. Cermak Rd.
Tel. CANal 8887.

Kalėdoms,.
Naujiems 
Metams, 
Linkiu laimės 
Ir sveikatos!

Linksmų Kalėdų? Ir 
Laimingų Naujų Metų 

Linkiu Draugams 
ir Pacijentams

561 Wėst 14th Street 
(Lietuviška Užeiga)

Stanley ir Sofije 
WELICKA

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

BUY 
UNITED, 
STATES 
SAVINOS 
^BONPS 
(VTpSIAMPS

Pirkite tose krautuvėse,. ku
rios garsinasi “NAŲJIĘNOSE’. jdoš yra labai reikšmingos vąi

WALTER JURĖNAS
14th STBEET TAVERN

6558 South Morgan Staeet. 
Phonc WENtworth 0118

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

Turime didėlį pasirinkimą degtinės 
visokios, rųšies.

LINKSMU KALfiDU IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ 
LINKI

LINKSMŲ' ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
' NAUJUME TŲ.

IJįilKsni^^dltįį^irr.DaiipLĮi^i^N^Hj^^ Visiems
K&šfympriams* ir> Draugams/

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKIME 

VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMŲ^AŲftpŲ LINKIŲ VISIEMS SAVO 

DRAUGAMS- JIŲ KOSŲUMEHIAMS

raus; ta ve k n
BARBORĄ, BALIŲ, S(W.

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS j 

3261 S. Halsted St 
Tel. VICTORY 5048

Stanley ir Evelyn
KARPIS

LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St. Tel. BOUlevard 0014

KASK ŠIU-TE PIETUS 
IR; UŽKANDŽIAI

WKSMŲ' KALĖDŲ VISIEMS-; MUSŲ 
«LdS®UMERIAMS IRDRAUGAMS,

V BRUNAS TAVERNA .
' 732 W.» 31st Street

Phone VICtory 0840
ĘRUNO GAIDYMOWICZj Prop. CHICAGO, ILL

Kalėdų Dovanos.,
Viena moteris, nuėjo į krau

tuvę, su savo vyru nupirkti ka
lėdoms dovanų savo giminai
čių vaikams. Kadangi jos gimi
naičiai yra neturtingi žmonės, 
tai viršmiriėta moteris pirmiau
sia parūpino šiltų ir- reikalingų 
rūbų, kad..vaikučiai butų tinka
mai ; aprėdyti.:

Tą,padarius, moteris parūka
vo, kiek, ji ant ti£ rūbų praleido. 
Ji matė, kad- pagal jos planą 
visai maža, suma liko jai. pra
leisti ant žaislų. Pamąsčius bis- 
kutįŲ ji vis tiek nutarė pirkti 
\aikams žaislų ar kitokių ne
praktiškų dovanųŲ pastebėda
ma, kad kaip nors ji tuos pi
nigus sutaupys.

Jos vyras, matydamas, kad 
jo moteris perka pagal jo ma- 
nymą^visai nereikalingus daik
tus, stipriai ir griežtai pasiprie
šino . Pagal’jo manymą, reikėjo 
vaikams pirkti vien tik reika
lingus dalykus, nes jie yra ne
turtingi ir jų tėvams yra sun
ku suteikti jiems svarbiausius 
reikalingus rubus.

Jis išsireiškė, kad tie žaislai, 
tas raikštis, ta graži kvepalo 
bonkutė ir kiti įvairus dalykai 
yra visai be naudos šiems vai
kams, ir kad jo moteris be rei
kalo leidžia pinigus-.

Bet moteris nesutiko su savo 
vyro nuomone. Ji. aiškiai išdės
tė savo mintis šiame reikale.

Nežiūrint, ar vaikas yra tur
ingas, ar ne, ši moteris- išdės- 

tyd$ma savo nusistatymą, sake, 
•jo gyvenimas negali būti užim
tas tiktai’ su praktiškais daly
kais. Kiekvienas vaikas savo 
pplinkyb^c ieško gražumo ir 
trokšta turėti ( arba prisiartinti 
prie gražių dalykų.

Dailus dėklai sužadina jo 
sumanumą, p. anksti na jo vaiz
duotę. ir duoda jam progos gy
venti gražybės karalystėj bei 
pasinerti pasakų pasaulyje.

Be to, šios jos vyro taip vadi
namos nepraktiškos dovanos 
pagelbsti vaikui, jausti, kad jis 
irgi dalyvauja linksmume šių 
švenčių ir kad jis nėra nu
skriaustas ir užmirštas.

O ypačiai neturtingi vaikai, 
tureliam i ir taip labai mažai 
linksmumo ir gražybės savo gy
venime turi būtinai būti aprū
pinti nors su viena maža gražia 
dovanėle, kad jie jaustųsi iš
vien su kitais vaikais per šias 
šventes.

Kalėdų dovanos yra reikalin
goj ypatingai. vaikams, Kalė-

ZUCEK BROS, 
FtORISTS 

1320' W. 18th St Tel. CANal. 4340

Bridgeport Taverni
ANTON CHURAS, Prop. S 

« 3253 S. Halsted St | 
Tel. VIRginia. 8684

| CHICAGO, ILL. j

K. WASILAUSKAS
FIRST CLASS GROCERIES, MEATS-, FRUITS

• 5 - AND' VEGETABLES
IBM Southi49tta Court Cicero, III

' FR,- Phone CICERO; 2328t

kų švėntės. Tad jie dalyvauda
mi širdingai,.skleidžia tą mintį, 
kad reikia kitiems atnešti link
smumo, kad • reikia - gerą darytį 
iiS kad turi būti - “laika ant ž.e-> 
mes ir gera valia žmonėms”.

Jeigu vaikas nedalyvaus Ka
lėdų idealizavime, nors- tik vie
ną mažą gražią dovanėlę gau
damas, jis-nebus linksmas arb,a. 
patenkintas ir? kreips per daug, 
dėmesio į save, pasitraukdamas. ! 
nuo kasdieninio gyvenimo,

.Toks nelaimingas vaikas, ne
turėdamas gražybės ir malonu
mo savo gyvenime, dažnai Ųe- 
prisitaiko pasekmingai prie gy
venimo'ir jam būna sunkiau; 
kartais tapti, sveiku fr naudin
gu piliečiu. >

O maža ir net pigi .dovana g^ 
Ii pašalinti jauno vaiko liūdnu
mą' ir jam suteikti, linksmas.; w 
naudingas . Kalėdų šventes.

BB1B
r*

company.



Treeiad., gruodžio 24, 1941

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ KALĖDŲ VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS!

M0NARCH LIQUOR STORE
J. GAUBAS, Savininkas

3529 S. Halsted St. Tel. Yards 6054

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Musų 

Draugams ir 
Kostumeriams

Ralph’s Tavern
Ralph Pūstis, Sau.

yVines, Liųuors and The
Best Beer i n Town £

R

2553 W. 69th St
CHICAGO, ILL.

Tol. Prospect 7015

&

£

'u.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Nuo
BRIDGEPORT NEWS 

Visiems Draugams

808 West 35th Street 
Tel. Yards 3118

I

LINKSMŲ KALĖDŲ Iii LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS 

DALININKAMS

KEISTUTO
Savinas and Loan Association

JOS. M. MOZERIS. Sec.

3236 S. Halsted St. CALumet 4118

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų 1942 Metų Linki Visiems 

Kostumeriams ir Draugams

NATIONAL CLEANERS & DYERS INC. j
FRANK MUDRA, Prezidentas Ž

5812-16 WEST CERMAK ROAD I
,, TELEFONAI: į

CICERO 1010 — BERWYN 120 — LAWNDALE 0106 į

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ LINKI

CICERO STATE BANK
CICERO AVĖ. IR 25-ta GATVE 

CICERO, ILLINOIS
SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $5,000.

NAUJIENOS, Chicago, III. • ~ , ■ . ' . 3

Walter Norak
Tailoring and Clcaning 

809 W. 19th St.

w 3301 So. Lituanica Avė.

Royal Blue Store
GEORGE and HELEN 

KWAINAUSKAI

Linksmų Kalėdų

Naujų Metų

HOME CRYSTAL
LAUNDRIES
S. PRIMACK, President

Ir VISI Home Crystal Laundrės Darbininkai

4204-22 S. Western Avė. LAFayette 9700

3401 So. Halsted St
Tel. YARDS .3557

jc. & J. AUTO 
| PARTS C0.
S Perkam ir Parduodam

Vartotus Karus
Wheels, Hubs and Drums 

Straightened— Axles 
Straightened Cold. 

Drums Refaced. Clutch Platės 
and Brake Shoes Relined

MUMS BUVO TIKRAS MALONUMAS PATARNAUTI 
JUMS PRAEITYJE IR MĖS TIKIME, KAD TAS DRAU

GIŠKUMAS SU JUMIS ‘ PASILIKS VISUOMET

I
 Linksmų Kalėdų ir Lai- g 

mingų Naujų Metų
Linkime Kostumeriams, S 

Draugams ir 
Pažįstamiems

g 3220-40 Archer Avė.» 
į Tel. LAFAYETTE 1090 £
g ' CHICAGO, ILL.

>»»»»»»;»»»»? S

Linksmų Kalėdų Ir 
Laimingų Naujų Melų 

Linkiu Draugams 
ir Pacijentams 

DR. J. MOCKUS 
DENTISTAS

MES SIUNČIAME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOS- 
TŲMĘRIAM-S ŠIRDINGUS LINKĖJIMUS KALĖDOMS IR 

NAUJIEMS METAMS

LIŪDNOS KALĖDOS
’ Liūdnos ir graudingos 1941 
metų Kalėdos. Seniau būdavo 
krautuvių langai ir gatves iška
binėta visokių spalvų šviesomis, 
išdabinta, kad tik daugiau iv 
aiškiau matytųsi, kad čia yra 
miestas, o dabar jau didmies
čiuose užgesina šviesas, kad pa
sislėpt nuo užpuolikų. Stubų 
langai būdavo papuošti vaini
kais ir mažom šviesutem, kad 
praeivis gėrėtųsi. O kaip gražiai 
čia atrodo, laukiame Kalėdų vi
si linksmučiai, šeimininkės rū
pinamės, kad gardžiau pataisy
ti “Kūčių” vakarienę, Kalėdų 
pietus ir kokių dovanėlę nu
pirkti artimesniems giminėms, 
draugams ir ištikimiems pažįs
tamiems. šiemet - visai su kita 
mintim laukiame Kalėdų. Moti
na rymodama prie lango šluos
tosi ašaras ir sako: sūneli, ma
no sūneli, kažin ar tu sugrįši.

Verkia visa šeimyna.
Tėvas sako, neverkėm, motu

te, užpuolė grobikai šių laisvės 
šalį Amerikų, reikia gintis, ašar 
ros negelbės. Motin ir jus vai
keliai, aš sakau, jeigu mane 
priimtų kariuomenėn, aš eičiau. I 
Bemeliaį pašaukti kariuomenėn 
pasižadėjo ginti Aiherikų nuo 
priešų. Kuomet mes apleidom 
Lietuvų, atkeliavom į Amerikų, 
mes. čia radom prieglaudų ir 
džiaugėmės, kad pasprukom iš 
po caro letenos. Manėme, kad 
visuomet galėsim pasidaryti sau 
pragyvenimų, bet dabar jau vis
kas kitaip virsta — i$ ramaus 
gyvenimo susilaukėme ašarų. 
Turime ginti Amerikų.

Marė Dundulienė

Tegyvuoja Moterų 
Skyrius
/—1------ -

Jau seniai, kaip rašiau. į taip 
mylimų man dienraštį N.air- 
j i e-n a s, taipgi mažai skaityti 
teko, nes dėl nepastovaus gyve
nimo ir susidėjusių aplinkybių 
buvau kiek laikinai persiskyrus 
su mylimu dienraščiu.

Bet mintim vis svajojau kaip 
ištobulintas laikraštis svajojau 
apie taip brangų visom mote
rim Moterų Skyrių, kuris auga 
ir bujoja, kaip pavasarį pražy- 
dėję rožių krūmai. .

Dėkui Moterų Skyriaus vedė
jai p-iai Grigienei už jos pasi
šventimų ir darbų, kurį' taip su 
atsidėjimu musų visų brangi ir 
mylima 'Mariutė- . Jurgėlionienė- 
šukutė, nors ji jau mirus, bet 
jos siela Naujienose ir 
Moterų Skyriuje. Ji visad su ju
mis, Brangios Moterų Skyriaus 
bendradarbės ir skaitytojos.

Aš jaučiu lyg jos balsas man 
šnibžda; rašyk, švieskis, gy
venk, dideli darbai prieš tave, 
nenuliusk, kad kas nepasisekė 
ir nenustok dirbus. Darbas įr 
pasiryžimas viskų nugali ir. pas
kui džiaugsies pasiekus tikslo.

Taip jos pasiryžimas sukurti 
Moterų Skyrių pasiekė tikslo ir 
visos moterys gali tuo džiaug
tis ir tęsti tų brangų jos, pra
dėtų j į darbų. •

Taip tuos jos brangius žo
džius girdėjau kadaise iš jos 
besišypsančių lupų; ji buvo pa
siryžus vislių nugalėti ir dirbti 
žmonių gerovei, betfc ta nelai-. 
minga mirtis išpiešė iš gyvųjų 
tarpo, bet jos vardas ir larbai 
bus minimi amžinai.

Taip, brangi Mariute, tu ra
miai ilsies toli nuo musų, bet 
širdyje Tu su mumis. Taip ji 
norėjo, kad dirbčiau, rašyčiau, 
kad visos moterys susipažintų 
su gyvenimu per Moterų sky
rių.

Gaila, kad nesu darbšti daug 
kų paruošt naudingo, bet pasi
stengsiu kiek daugiau parašyt 
ir gaut naujų skaitytojų.

šių Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga sveikinu Nau
jienas ir skaitytojus, taipgi 
Moterų Skyrių ir skyriaus ve
dėjų p-ių Gugienę, bendradar
bes ir skaitytojas.

Stasė Vagdaraitė, 
Denver, Colorado

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ
Draugams ir Kostumeriams

| MERRY XMAS |

• LINKI

I
N*EW DE AL I

LIQUOR STORE |

, 3450 So. Halsted St. g
(Seniausis Gėrimų Sandėlis) g

LINKSMŲ KALĖDŲ IR' 
į NAUJŲ METŲ LINKI

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 

Visiems Lietuviams

2500 W. 45th Street
Lafayette 2561

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose"



Linksmų Kdlėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkiu 
Visiems Draugams '

LEON S. M1KEL0NS
LIETUVIS ADVOKATAS

3317 S. Halsted St Tel. Yards 2356

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime 
Savo Kostumeriams ir Draugams

Trečiad., gruodžio 24, 1941NAUJIENOS, Chicago, Iii.

ŠVENČIU LINKĘ JI 
MAE MOTERŲ 
SKYRIUI

KALĖDŲ MINTYS

TONY LUKOŠIUS IR ŠEIMYNA 1
Brighton Park Drabužių Valytojas į 

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310 Į,

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

I

Pirmiausiai noriu pasveikinti 
Skyriaus vedėją, p. Norą Gu- 
gienę, kuri tiek daug dirba 
žmonijai, ne vien Skyrių reda- 
guadama, ;bet ir Raudonam 
Kryžiui laiką pašvęsdama, ir 

• daugybei kitokių darbų. Ji su 
1 mumis visomis eina į Raudoną 

Kryžių ir ten pildo aplikacijas, 
bandažus gamina, padeda ir su 
vienu darbu ir su kitu, ir ne
priklausančias prie R. 'Kryžiaus 
tiesiog ima už rankos ir vedasi 
su savim. Ji galėtų savo laiką 
praleisti pasilinksminimams, 
bet juos atideda į šalį ir grie
biasi sunkaus darbo.

i . - —x—
Juk ir per jos pasidarbavimą! 

kartu su grupe kitų moterų, 
buvo pastatytas tas gražus pa
minklas Marijai Jurgelionienei, 
Su žodžiais ?akmenyje, kuriuos 
visi atmihsim:

“Pasakykime musų jaunimui, 
kad tauta ir asmuo pasiekia 
aukštumos tik iper apšvietą ir 
darbą, ir kad tai, ką jisai šian
dien turi, yra ne jo, bet tėvų 
sukurta.”

Ten kape ilsisi garbinga mo
teris, kurios mes visos pasigen- 
dam. Bet jos vietoj 
yra p. Gugis.

žodis “Kalėdos” kažin kaip 
skirtingai veikia žmogaus min
tis dabartiniam momente, kada 
toks žiaurus karas visame pa
saulyje siaučia. Manai žmogus, 
juk ^Kristus tiktai tam ir gimė, 
kad atnešti viso pasaulio žmo
nijai taiką ir. ramybę. O dabar, 
— visai atbulai. Vietoj Kristaus 
žadėtos taikos ir ramybės, pa- 
šaulyje žmonija kraujuose pa
skendus. /

Kalėdų dieną viso pasaulio 
krikščionybė atiduoda garbę 
Kristui už tą žadėtą,taiką. Bet 
kur ta taika ant žemės? Jos nė
ra! . .

Žiaurus valdovai priveda ne
kaltus žmonės prie tokių žiau
rių žudynių kokių dar pasauly
je niekad nebuvo. Nieko nepra- 
sikdltę, vos tik pražydę jauni
kaičiai lieja vieni kitų kraują. 
Kurgi teisybė aut šios ašarų že
mės? Kodėl vos tik keletas kru
vinų valdovų gali1 ir turi teisę 
privesti žmoniją prie tokių ne
ribotų kančių? Milijonai nekal
tų kūdikių per šias Kalėdas ba
dauja, kenčia šaltį. Karo šmėk
los, ligomis apkrėsti, eina į mir
ties glėbį.

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

Chicago Savings and loan Association
6816 SO. l^ESTERN AVĖ. Tel. GROvehill 0306

še žemei? O jų taip mažai yra. 
Juk Kristus yra visagalis! Tai 
kodėl nesunaikina tų žiaurių 
valdovų, kad palikti nekaltus 
žmones ramybėje?

Bet kai žmogus pagalvoji da
bartiniu laiku, tai prieini išva
dos, kad tik pats žmogus, per 
kovų ir kraują, gali atsiekti tai
ką ir ramybę.

Per amžius pasaulyje karai 
atsikartoja. į pabaigą, kas lai
mi, tas ir valdo. Bus ir dabar 
taip. Mano giliausias troškimas, 
kad demokratiškos šalys laimė
tų šį karą.

Su vilČia ir pasiaukavimu 
remkime šios šalies valdžią, ku
ri atneš mums taiką, su perga
le musų pusėj. K» P. M.

Linksmų Kalėdų ir 'Laimingų Naujų Melų
Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir 'Rėmėjams

WESTERN AUTO SERVICE
JOSEPII BLOUZDIS, Prop.

į 4318’20 S. Western Av. Tel. Lafayette 1790

Linksmų žiemos Švenčių Kalėdų ir ILaimingų Naujų 
Metų Visiems Draugams ir Kostumeriams

St

—x-— ,
Pagalvojus apie dabartinius 

įvykius, žmogaus galva svaigs
ta. Manai — kodėl Dievas ne- 
nubaudžia tuos žiaurius valdo
vus, kurie tokią. pragaištį atne-

DeLUXE RESTAURANT
P-LĖ TILLIE KLIMAS, Sav.

3502 So. Halsted Street
šiandien

šventes ir

ES . ... . ‘ ES

aKALĖDOS

GENERAL SAUSAGE Tel. Yards 5423 K3
42

COMPANY
BRONISLAW HARCZAK IJAN HARCZAK

Tel. iCanal 69002001 Blue Island Avė.

l©l®l

I® ©I

Briglitoii 
narėms.

ir pane- 
skleidžia 
neimda-

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

6921 South We'stern Avenue
Tel. REPublic 3713 Ros. Tel. PROspccl 1111

mingų Naujų MptųT^
' Eližabetli Strazdas

CHARLES P. SUROMSKIS AND C0
Real Estate—-Namų Budavojimo Kon traktorius

M ... z .......

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS gį

DRAUGAMS IR 'PAŽYSTAMIEMS VELIJA

GARSINKITĖS ^NAUJIENOSE”

■I

i

DARIUS-GIRĖNĄ S
POST No. 271

%

i8S

Štai atėjo vėl Kalėdos! 
Teišnyksta visos bėdos, 
Lai pražūna ^skurdo baime 
Ir visiems ateina laimė.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Musų Kostumeriams ir 
Visiems Lietuviams

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS (LIETUVIAMS!

SOUTH SIDE WHOLESALE 
LIQUOR CO.

JOHN F. SKORPIK, Sav.
Louis Mingela, Manager 

John Palėk, Salesman ■
•Phone LAFayette 3632-33

1945 W. 47th St. iChicago, Illinois

Siunčiu sveikinimus 
lei Narmontaitei, kuri 
apšvietą musų tarpe, 
ma už tai jokio atlyginimo. Ji 
yra pasižadėjusi po 
vėl‘duoti pamokas 
Park Moterų Kliubo

Lai smagios būna
p. V. Byanskienei, kurios eiles 
dažnai suspindi Moterų Skyriu
je, ir visoms kitoms man ne
pažįstamoms moterims, kurios 
tik rašo ir skaito “Moterų Sky-

Kalėdos, Kalėdos... Kaip nely
giai, kaip nevienodai, jas pa
saulis švęs šiais metais.

Jau trečios Kalėdos bus ap
siaustos karo siaubu ir tas siaiU- 
bas su kiekviena diena vis la
biau ir labiau įsigali;, vis auga 
didesnis ir baisesnis. Štai jau ir 
musų žemynas aktualiame pa
vojuje. Kiek šias Kalėdas skau
smo ir ašarų bus išdraskytose 
šeimose. Vienur truks tėvo šei
moje, kitur sunaus, dar kitur 
brolio, vyro ar mylimojo. Ali! 
Kodėl? Kodėl pasaulis neįverti
na visko kas grąžu ir taikinga? 
Kodėl vieniems skirta džiaugtis 
gyvenimu — kitus gi, žiauri 
mirtis lydi ore, vandenyne ar 
žemėje? 'A

Dar kiti neša jungą pavergtu 
galingųjų, šiųjų tarpe ir musų 
brangi tėvynė Lietuva. Praeitas 
Kalėdas, vienų pavergėjų —• 
šias gi jau kitų “globoje”; o lie
tuvis 'kenčia, bet .pasitikėjimo 
nenustoja, kad ir vėl nušvis lai
svės aušra ir vėl sulauksime 
Kalėdų, per kurias galėsim pa
sakyti: Ramybė geros valios 
žmonėms. —M/F. Y—nė

LINKSMŲ KALĖDŲ ' ,
Linkime Visiems Savo Kostumeriams; Rėmėjams ir Draugams

S? 1421 'W. Maumson St. • QUICK SĘRVICE • Tel, SEEley 0139
Wc carjy complete line of linens for all ptu-poses. Represeuled by C. NOBARAS Į25

•»

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Musų Rėmėjams ir Draugams, Boivlers ir 

Sportininkams nuo

Archer-Kedzie Recreation Center
’ RUDICKI BROS.

4304 SO. KEDZIE AVENUE
TEL. VIRGINIA 9821—LAFAYETTE 7265.

Linksmų Kalėdų ir Latimingų 
NAUJŲ METŲ!

J. W. ZACHAREWICZ , I
903 West 33rd St.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Musų Draugams,'Kostujneriams ir 

Pažįstamiems Linki American Legion
POVILAS GAILIUS 
/ LIETUVIŠKA UŽEIGA

3204 So. Halsted St. z Chicago, III.

MERKY 
CHRISI’MAS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
t

Chicagos Lietuvių 
Draugija

SVEIKINA VISUS NARIUS IR 
LINKI SVEIKATOS BEI

PASISEKIMO
VALDYBA:

x C. kAIRIS 
P. GALSKIS 
P. MILLER 
V. MANKUS 
K. AUGUSTAS

'■ P. MILAŠEVIČIUS 
P. J. RIDIKAS

4416-20 SO. WESTERN AVĖ.
Tel, Lafayette 8484

ANTHONY H. CASPER, Comniandėr

Linkime Visiems Lietuviams ir Kostu
meriams ^Linksmų Kalėdų

BESTEVER CARPET 
COMPANY

NOT JNŲORPORATED 
Jan ir Roziilia Chwala, Sav. 

Kada reikalaujate karpelų, kreipkitės į mus 
o busite patenkinti

11336 Michigan Avė. Chicago
Telefonus PULLMAN 0362

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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Dėkoju už Paramą Praeity ir Linkiu Visiems Kostu
meriams Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

- WILUAM REIZNER
PAINTS — WALLPAPER—HARDWARE— 

TOOLS — GLASS '
1833 S. Halsted St Tel. Canal 4332

Liunė Janušytė • \

S VENCĮ v .
DŽIAUGSMAS

I 'LINKSMŲ .KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMŲ KALĖDŲ Ii} LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

: EDWARD STANKIEWICZ
' PAINTS—VVALLPAPER—GLASS — ELECTRICAL
t AND PLUMBING SUPPLIES — SANDING MACHINES

FOR RENX
‘ 1747 W. 47th >St. Phone Yards 2332

Šviesiai nusiteikęs, -žibučių 
puokštelę švarko .atlapan įsise
gęs, plačiai šypsodamas ^Kala
dė ėjo miestelio didžiąja gat
ve. Tš žydro, pavasariško dan
gaus švietė saulė ir tokia pat 
saulė švietė Kaladės širdyje.

mąstė jis, 
kam nors 
padaryti...

vargšas, -susijaudins, o kitą 
dieną, žiūrėk, ir einame visi ge« 
dulinga eiseha į kapus... ; ben
dradarbį lydime...

— Na,, ką tu!... — susirūpino 
ir . Kaladė. .

and Heatmg Supply C o.
6 W. Garfield Blvd., cor.-State St. all phones:
>(N. W. cor. Stale and 55th St/) ATLANTIC 4290— Su tokiais, :kaip Šeputis, 

juokai maži... Aš žinojau vie
ną tokį irgi jausmingą tipą. 
Tai jis, suprariti, nuo -papras-! 
tos dovanos į aną pasaulį mir 
keliavo! Vienas draugas vardi
nių proga grabą jam padova
nojo... Visai nieko sau: pato
gus, jaukus grabelis... O šis, 
.vietoje džiaugsmo, kad užniko 
krimstis, kad pradėjo visdkias 
ligas nuo to Įgauti, — ir po 
metų iš tiesų į tą »patį pado- 
'vanotą grabą atsigulė.

— Negali būti!... — sudeja
vo Kaladė, .įsipildamas krupni
ko.

— Aš tau sakau! Draugiš
kai patariu: atiduok ^Šepučiui, 
šį sykį penkioliką litų... Ir taį 
kaip nors -švelniai... Ar į mar
gutį, supranti, įkišk tuos pini- 

■gus, ar, sakysime, keptam par
šiukui: į nasrus. Na, o už liku-

sius, penkioliką galėtum dabar 
draugui dar krupniko užfundy- 
;ti už gerą patarimą!

f
— Geras žmogus tas šępu- 

itis, — tęsė vėl Varnas, girkš- 
inodamas iš naujo grafino, — 
labai Nuoširdus,'draugiškas žmo
gus... Marškinius savo pasku
tinius nuvilks, draugams ati
duos-.. Dėl draugų į pragarą 
eitų... Aš bijau, kad jis neįsi
žeistų, kai tu jam tą skolą grą
žinsi. .

—'Ko gi jam'įsižeisti?
— Tai ką, pasakys Šeputis, 

atrodo, kad aš jam nebe drau
gas jau, jei jis skolą visų pir
ma kiša... ir dar per šventes!

,(Tęsinys 7-ame pusi.)

— Kaip gera, —
— kad žmogus gali 
ką gero, malonaus 
Ir pačiam tada daug geriau pa
sidaro... Štai šiandien aš ati
duosiu Šepučiui tą senąją sko
lą — trisdešimt litų. Kaip 'jam 
bus malonu! Žinoma, •— galvo 
jo Kaladė, šypsodamas į sau
lę, _ Šeputis jau visai nė ma
nyti nebemanė 4;ą skolą atgau
ti, ir štai — staiga prašau! 
Koks jam bus džiaugsmas! Ir > 
kaip tik pirmąją Velykų die
ną!...

— Tai ko dabar taip slenki ( 
išsišiepęs? — sustabdė kažkas 
besvajojantį Kaladę.

Prieš j jį stovėjo jau kiek 
šventiškai :nusiteigęs bendra- ( 
darbis Varnas.

— Einu 'Šepučio sveikinti, — 
paaiškino Kaladė. — Ir ta pro
ga, taip sakant, ‘Welykų vizi
to vietoje”, grąžinsiu jam se-, 
ną skolą. Malonu, žinai, kai ga
li skolas atidavinėti!

— ‘Daug duosi? .
— Trisdešimt litų. Jau tre

ji metai, kaip pasiskolinau.
— Puiku! — pagyrė Varnas.

— Skolas draugams visada rei
kia atidavinėti. Labai pagirti-,, 
nas reiškinys! O kaip tu ma- i 
nai: ar nebūtų bloga dabar į 
klubą užeiti? Po vieną mažy
tį... taip sakant? t

— i Uždaryta‘bus... *
— Tik ne mums! Įeisim, ant Į 

mano atsakymo: įeisirp! Pasvei- ' 
kinti reikia bufeto savininkę : 
švenčių... O tai lyg ir negražu 
išeina: vaikščiojome vaikščio
jome kasdien, o Jtai šventės at
eina, tai net užbėgti pasveikin
ti negalime! Užeiname minu-i : 
tėleį? j

— Galima, — sutiko Kala- ;

D R. V. A. Š I M K U S
3343 So. Halsted St

4148 ARCHER AVENUE

fe

Linksmų Kalėdų dr Laimingų Naiijų .Metų 
Visiems Kostumeriams ir 'Draugams

LINKSMU KALĖDŲ IK LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Mano Pacientams, Draugams ir Pažįstamiems Linkiu

JULIA’S RĘSTAIRAM
J.ULIA IPOCIUS, Sav.

(5) 
e 
©

Linksmų Kalechį ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Musų Kostumeriams <

k

2202 W. Cermak Rd Tel. CANal 8887
Be*#

------- Prezidentas
— Vice-Prezidentas

------- Sekr.-Iždininkas

ŠTAI ATĖJO VĖL KALĖDOS! 
TEIŠNYKSTA VIKOS BĖDOK, ’ 
LAI PRAŽŪNA SKURDO BAIME 
IR VISIEMS ATEINA LAIME. ’

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems Draugams ir Tiems, Kurie Per Visus 

Metus Rėmė Mus ir Rodė Draugiškumo, 
Reiškiame Širdingiausią Dėką

Tėl. Virginia 9493 į.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų NaujųŲMetų

•Linkime Visiems Lietuviams

PAULINA RUSSIAN-TURKISH BATUS
A. F. CZESNA, Savininkas

B 1657 West 45th St
!©@l

* 
4

Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Lietuviams

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS!

G. HEILEMAN BRĘWING TO 
Old Style Lager ' 

CHICAGO BRANCH 
1561 South Union Avenue 

Phone Haymarket 6066

Yards 3146 w
<!•

.Linksnių Žiemos Švenčių Kalėdų Visiems Musų 
Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems!

l©Į®i

FEDERAL SAVINGS 
and WAN ASSOCIATION 

iREN. BOHAČ, Secretary

2641 'W. Uis t ‘St. Tel. Hemlock 3322

4248 Elstęn Avė Tel. KEYstone 8452

ELSTON LAUNDRY
PIOTR KOVVACZEK, Pres. L. KOTERSKI, Sekr

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

dė.

bėjo

• baisiai > pinigai

Įsivaizduok sau, — kai- 
jis po i pusvalandžio, kai 

abu -su Warnu j jau užtenkamai 
prilirikęjo '.vienas antram viso
kiausių gėrybių švenčių proga,
— ųsi'vaizdudk sau: -sėdi toks 
Šeputis, 'vaikų .apsuptas, susi
krimtęs, gal, kad Vėlokų šta
tui iperdaug išmesta... Verkia, 
gal' būt... Ir staiga atsidaro < du
rys, i ir — į įeinu -aš. LAbas,: la
bas, žžmoma, .pirmiausia, — ale
liuja ir taip Toliau. 10 < paskui 
staiga — ■ bad I — f trisdešimt i li
tų i ir ipaftloju ant .štald! ?Net 
man 'pačiam UiįVksma, >smagu 
baisiai • darosi, kai tą avišką t įsi
vaizduoju.

— Puikiai sugalvojai, —įpri- 
taria Varnas, — nieko negali 
prikišti. Šeputis, vargšas, ^vai
kais apsikrovęs, uošvienė ant 
galvos sėdi -
įjam pravers... Tik be reikalo 
ttu 'jam 'visus įpinigtis iš sykio 
atiduodi.

— Kodėl be reikalo? — nu
stebo Kaladė. — .Trejus metus 
išlaikiau neatida’vęs, ilgiau 'ne
patogu ‘jau laikyti...

— O aš tau pasakysiu: • tre- 
ijus metus laikei, tai per tre
jus metus ir atidavinėk. Kas- 
met Velykų proga' po dešimt 

i litų... Tikėjosi i jis ' tuos -piniguš 
atgauti ?

J’ai... greičiausiai, kad 'ne
besitikėjo...

— Na, matai. .0 čia iš karto 
mei'išsšio, nei iš To — trakšt!
— .pinigai prieš hoęį atsiran
da. Priepuolį gali žmogui 'įva
ryti. Šeputis, pats žinai, žmo
gus nervingas... Tik kas — 
tuoj už širdies griebiasi... Gy
dytojai patarė jam 'visokių su
sijaudinimų vengti... Ką gali ži
noti: atiduosi tu jam iš sykio 
visai nelauktą skolą, apsiašaros

4656‘S.'Western Avė. Tėl. Lafayette 2879

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

KOSTLEVY & GO., Ine.
PLUMBING AND SEWER ,'CONTRACTOR

814 >West >18th Street
.Tel. CANAL >1044 CHICAGO, ILL.

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

PAUL WILKAS IR ŠEIMYNA
TAVERNO SAVININKAI

4201 So. Maiilevvood Avė.
Tol. Lafayette 5272

AL. KflRSAK Jfc WM. ZIECK
2113 S. Halsted St.:

CHICAGO, ILL.
2119 S.Halstecį St
Tėl. CANAL 34S7

JOHN ‘BRDECKA, Sav.

ARCHER WE. ’BIG STORE
4187 ARCHER AVENUE

COMMERCIAL UAB CO. Ine
REGENT 4500-01-02-03

——*' - - —— -------- '
Taksikėbai pirinos klasės patarnauti pagal pašaukimą 

—Unijiniai šoferiai patarnauja kiekvienam 
mandagiai.

SVEIKINIMAS NUO VALDYBOS IR DIREKTORIŲ

JOHN J. KAZANAUSKAS-------
JOHN ZELIS------- -----------
BEN ’J. -'KAZANAUSKAS —
JOSEPH MISEVICH---------------- Pag. Sekr.-Iždininkas
ANTHONY L. LAPINSKAS-------------------- Advokatas

. WILLIAM- DUOBA 
MICHAEL KELLY

■ JOSEPH W. .KILIKEVICE 
PETER KRAUJALIS 

ANTHONY VILKAS 
JOSEPH P. VARKALA Auditorius

Mutual federal Savings 
&loan Assn. of Chicago 

BEN, J. KAZANAUSKAS. SeLr.

k
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Linksmų Kalėdų ir 

Laimlnrų Naujų Metu 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostu
meriams !

K. ANDREJONAS
1735 SO. HALSTED ST. Telefonas CANAL 2936

Chicago, Illinois

/

NAUJIENOS, iChicago, Iii. Trečiad., gruodžio 24, 1941
I •

Mano sesers Kalėdos
Žiuriu pro langą. Gražu. Dar 

iki šiol tokiu metų laiku nema
tytai saulėtos dienos, šiltoka. O 
jau greit ir Kalėdos. Kokios jos 
bus? Ar Kalėdų Senelis galės 
rogėmis šliaužioti? Juk labai 
galimas dalykas, kad Kalėdų 
rytas bus toks, kokį mes svei
kinome spalyje.

džiamis žieves lupi... Taip, sene; 
lis bus geras. Jis mums atneš 
daug bulvių, kepalą duonos ir 
pieno daug. Tiek daug, kad ir 
tau, mamytę butų galima atsi
gerti.

Motina įspyrusi akis i tolį 
galvoja: '

—Turiu giminių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jie ten 
automobiliais važinėja, šilkais 
rėdosi, puotas kelia. Mano sese- 
neištraukia jums atdušiu ir ši-

Linkime Visiems Lietuviams
ma, praslenka neseniai pergy
venti vaizdai. *

Nakčia, kuomet visi miegojo, 
kažkas subeldė į duris ir pro 
jas įvirto ginkluoti vyrai.

—Pasiimkite, ką galite, ir ei
kite su mumis! — Užkamanda- 
vojo.

Ji sugriebė savo tris kūdikius 
ir drebančia širdimi sukniubo 
kieme po kryžiumi. \

BRIDGEPORT PRODUCE CO.
AVHOLESALE RETAIL

I 3423 So. Halsted St. Phone YARds 1643

ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai

dienos!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
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4916 SOUTH WESTERN AVENUE .

Jie visi

Milwauk«e & Ashland Avėnuės \

klausosi šviesiais • / 
Ploja rankutėmis.

4756 So. Western Avė.
Telefonas LAFAYETTE 2649

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS IR KOSTUME
RIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų 

Draugams ir Kostumeriams

BILL’S TAVERN

be abejones 
nerimauja. Jų vaizduotė veikia. 
Protelis dirba. Be spiego Sei.e 
lis nėgalės jų aplankyti. Tas se
nis balta, ilga barzda, nusidrie
kusiomis užpakaly kudloftiis, 
gražia lietuviška kalba jų tikrai

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

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS
HA

Norėdami Geriausią

ANGLIŲ IR KOKSŲ
TELEFONUOKITE PROSPECT 3100
Noriai Patarnaujam ir su Patarimais

WESTERN COAL & SUPPLY CO
J. MOSCIPAN, President

FUHRMAN & FORSTER CO
ŠELECT BRAND

HAMS 
BACON

Tek Canal 2424

SAUSAGE
LARD

Euclid 5160

SSi

na atėjo?' Ak, Viešpatie!... — 
Jos lupos prasivėrė, o kunti nu
aidėjo ruso rimbas, kurį judo- 
šiška šypsena lydėjo jos kaimy
no sūnūs, tarnaująs okupan
tams. i

Buvo girdėjusi, kas laukia iš- 
termtųjų. Tokiu budu ir jos

dį rėžė, kad kelionėj vaikučiai 
nuo tėvų atskiriami, kad jie gy
vulišku budu - auginami, kad 
niekada jų tėvai nebematę. • -

Suglebusią kurni ir siela ją su 
trimis kūdikiais troku nuvežė į

Amerikietė motina savo kū
dikį guodžia šitokiais žodeliais: 

—Kalėdų senelis ir automo
bilį moka vairuoti. Jis aplankys 
tave- gausiomis dovanomis, jei 
tik tu busi geras vaikelis. Jis 
tau atveš elektrikinį traukinį, 
lėktuvą ir būrį kareivių, ku
riuos tu galėsi pasiųstu Hitlerį 
mušti.

Vaikutis 
veideliais. 
Krykštauja 
mis.

Stebiu tai iš arti. Tačiau sa
vąja vaizduote aš skrendu į Lie
tuvą, pas savo seną motinėlę, 
brolius ir sesutes,

Mielos
Pirmosios mano atminimo Ka
lėdos! Tėvelis atvažiuoja iš 
Kauno su dovanomis: man siu
vamąja mašinėle, broliui — ka
rietą, užkinkytą pora arklių.

—Tu siūk, o aš tau vešiu 
užsakymus, 7vis naujus, vis 
brangesnius. — Jis man sako.

Mano mašinėlė birbia. Bro
liuko karieta tarška. Kūčių die
ną iki vėlam vakarui vis dirba
me, retkarčiais pyragu pasistip
rindami, nenuilsdami.

Iš virtuvės dvelkia pyragaičių 
kvapas, rėžo musų nosis įvairus 
kepsniai, dabinami prieskoniais.

Kalėdų pirmoji diena. Suau
gusieji dar negrįžo iš bažnyčios. 
Vakar suvalgytų plotkelių lie
kanos dar liežuviu užsigriebia 
gomury, šviežiu, riebiu valgiu 
tai išvalome ir, laukdami suau
gusiųjų, vėl žaidžiame* naujai 
gautomis dovanomis, šiandien 
mano brolio vaikučiai tokio 
amžiaus. Tik jų |ėvas, mano 
brolis, tapo miestelio aikštėje 
sušaudytas už nepalankumą o- 
kupantams.

Maža mergaitė ir mažas ber
niukas verkšlena. Juoda duone
lė maišoma su šiaudais. Maistas 
reikalingas vokiečių kariuome
nei. Su šiaudais duonelė, sako, 
sveikesnė. į

Klėtyje kabo lašinių paltelė. 
Papjovus peniukšlį, tiek vokie
čiai paliko. Mano brolienė nu
plauna bryzelį ir, padavus vai
keliams, sako:
• —Palaižykite ir kąskite duo
nelės.

—O per Kalėdas ar gausime 
sočiai mėsytės? Ar atvažiuos 
musų tėvelis? Mamyte, kodėl 
jis mus užmiršo?

Motina slapta nusibraukia a- 
šaras. Ji kalba: • « y

—O taip, atvažiuos. Atves 
jums ir dovanų. Jeigu nesu
skubs Kalėdoms, tai kada nors 
po Kalėdų.

Jos gerklė džiūva, žodžiai nu- 
sikapoja galūnes dar jos lupų 
neatsiėkę. <

Mano sesers šeima Sibire. 
Užpatentuotame traukiny buvo 
vežaiha daug lietuvių. Buvo pa
vojingi bolševikams,
mylėjo savąjį kraštą. Tai buvo 
nepakenčiama šalies užgrobi- 
kams ir visos patrijotiškos in
teligentų šeimos buvo likviduo
jamos vietoj arba išvežamos į 
Rusijos stepes badu numirti. , 

‘Viename tokių > traukinių ir 
mano sesuo su trimis mažais 
kūdikiais buvo grūdama į nuo 
senų laikų -musų tautą graude
nantį Sibirą.

Mano sesuo didvyrė. Kelionės 
vaizdas, visi jos puotykiai jos 
kraujuje įsisunkę, sti jos kimu 
suaugę, bet ji nepalaužiama 
dvasioj. Akimis, lyg, ekrane f ii-

Nežinojo laiko, nei vietos pa
vadinimo, nei laukiamos valan
dos.

Tik kuomet ji pasijuto esan
ti įgrūsta tarp kitų panašaus li
kimo susilaukusių lietuvių, ku
rie, lyg silkės statinėje, stovėjo 
langais užkaltame vagone, ji į- 
bedė akis į savo vaikučius ir 
rišo sprendžiamą klausimą:

—Jei kelionėj ar nuvežę mus 
į Sibirą mano kūdikius nuo ma
nęs išplėš, jei juos auklės bol
ševikišku metodu, j.ei mano a- 
kys jų daugiau nebegalės ma
tyti, jei jie mano motiniškos 
širdies jausmo nebegalės pajus
ti, — tai ar negeriau išmesti 
juos į Lietuvos žemelę? Tegu 
jie ten numirtų,. tegu nekeiktų 
likimo. Aš viena kentėsiu...

Traukinys sustojo paimti 
daugiau aukų. Vieną langutį 
pravėrė. Tegu bent kiek šviežio 
oro įeis. Sergančiuosius ir tuos, 
kurie dėl nedavalgymo ir spūs
ties buvo nusilpę, išmetę lauk 
sušaudė. ' r »■

Mano sesuo dąr kartą apglė
bė akitnis savo kūdikius. Stai
ga įtemptu veidų ^pagriebė vie
ną jų, sukandžiojo jo rankutę, 
antrojo šlaunelėj* suleido dantis 
ir pirma, negu šalia jos. stovin
tieji spėjo kaip nors į Jai rea
guoti, abu kūdikiai buvo išmes
ti pro langelį.

Traukinys bėgo. Jis bėgo taip 
greit, kad niekas išmestųjų vai
kelių negalėjo ir pamatyti.

Keistoji motina, prisispaudus 
prie krutinės mažiausiąją mer
gytę, ramiai atsišliejo kitų tre
miamųjų.

-—Moterie, kam savo vaikus 
sužeidus išmetei iš traukinio?\ - •
Pabludai? — Vyras niekada tė
vu nebuvęs paklausė.

—Nepabludąu. Bet aš žinau 
savo lįkimą. Taipogi aš tikiu 
viltimi, kuri pridavė man jėgų 
tai padaryti. Jei išliksime gyvi, 
grįšime į Tėvynę. Gal kas bus 
paėmęs mano vaikužius ir au
ginęs. Aš juos tegalėsiu atpažin
ti tik iš randų, padarytų žaizdų. 
Jei jįe bus gyvi, aš juos susi
rasiu, k '

Visi nutilo. Vagonas, kuriame 
stūksojo keturios dešimtys as
menų, nulenkė galvą šaltai ir 
blaiviai galvojančiai motinai.

> Šių Kalėdų toji motina laukia 
tesidžiaugdama tik viena duk
ryte, Viksvute. Ji sudžiuvus, su
vytusiu veideliu, mėlynais pa
akiais, čiauška:

—Mamyte, ar per Kalėdas 
turėsim duonelės? Ar atvažiuos 
pas mus tėvelis? Ar Saulutė su 
Lineliu bus tada su mumis? 
Mamyte, valgyt...
^Lyg badu marintas žvėrelis, 

ji dviem kąsniais nuryja bulvę, 
užsigeria šaltu vandeniu Jb, pri- 
sišliejus motinos kūno, kalba 
toliau: . • '

—Mamyte, man taip gera gal
vojant apie Kalėdas. Kalėdų se
nelis bus labai geras. Aš'visada 
buvau gėra mergaitė. Aš nieka
da neverkiu, kuomet tu neturi 
man duoti valgyti. Aš hunu ge
ra mergytė, kuomet tu me-

Charles Kriščiūnas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linki visiems musų draugams, kostumeriams

ir pažįstamiems

Charles Kriščiūno Seimą
Žmona JOSEPHINE, Dukterys ELEONORA ir CHRISTINA,
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CROWN Galva
ir Neskaudės

COMPLIMENTS OF

Prima-Bismarck Brewing Co
Parūpina Koenig Brau Beer Iš Bačkos ir Buteliais

SENOSIOS TĖVYNĖS ALUS
LIETUVIŠKO SKONIO

Ashland 45th Tavam
4501 SOUTH ASHLAND AVENUE

Telefonas YARDS 2503 Chicago, Illinois



Trečiad., gruodžio 24, 1941

LINKSMŲ KALĖDŲ. IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

♦Visiems Kostumeriams, 
Draugams ir Visiems 

lietuviams

UNIVERSAL 
RESTAURANT

“CATERERS FOR WEDDINGS
AND BANQUETS” '

A. A. NORKUS-& SON, Props.

750 W. 31st Street
Phones Vietory 9670—9127’

i Unksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems!

HAPPY CORNER TAVERN
Clioice Wines, Licjuors and Beer 

MRS. MARCELLA VVALANTAS, Sav.

3464; LITU ANICA AVĖ.
YARDS 1305 aj Tables for Ladies.

rys, ten gyvenarfčįos, didžiąusiu 
vargu,į skaito, kųd' neturi ’ užtek
tiną;) > tvirtos valios^. susitaikyti 
nuo tukinančių., valgių.

Ji galvoja, ilgai, Mikydam^-^ 
kas viename lašine, ne mirks ėda
ma.

—Lenku > tremtiniai yru sų^įi- 
laukę- amerikiečių dovanu 
Tiesa* gal ;ne tiek daug, kiek., jų 
tautiečiai, yra- siuntę. Gal bufy 
tik trupinius tp,z bet jie pajėgia 
duonos- riekele apsidųlyti.-

—Lietuviai dar nieko nėra 
sulaukę.

—Bijote save nuskriausti ?! 
Nesiunčiateį kad,, žinote rusiįą. 
tik mažų dalelę mums tai ati- 
duosiant ? Jei šitaip, tai tegu 
toki vaizdai, kurį aš čia jums 
patiekiu.

Su, tai žodžiais. j j suleido są<! 
vo jau spėjusias, sukietėti ran
kas į mergytės kaklelį. Vaikutis; 
išsižiojo. Išvertė akutes^

Sesuo rūpestingai-paguldė jų 
ant sniego. Pati, pasilenkė ties, 
ja, pabučiavo į lavonėlio kaktę- 
lę ir tartum pamačius mus 
prieš savo akis, sušuko ;

—Nusmaugiau savo kųdikį, 
nes negaliu žiūrėti jį badu mir
štant. Tegu jai bus linksmos 
Kalėdos... Pn Lapjęnė

NAUJIENOS, CMcago, Tll.
i '.ui.ruy.'i. "i1 r. r-.

Gamins stiprius kos- 
miniufe spindulius ’

VORU, n. Yo|. gr.. 19 
d-t — Pagaminta nauja magne
tinė. mašina*, kuri-, gamina, ne
paprastai stiprius kosminius 
spindulius. Ja gali pagaminti 
1^0,000,0,90' voltų . Xyspindu- 
jiusr.

Naujos mašinos, išradėju, yra. 
jaunas Illinois universiteto pro
fesorius Doaald KersL

Naujai, gaminami spinduliai, 
peršviečia aliumini jų ir bus 
vartojami naujiems technikos 
pagerinimam^, . /

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

\ Bridgeport Realty Co
. . JOHN COSTELLO —STANLEY SHIMKUS

953 Wėst 31št; Street Tel. YARDS 0311

I®.®

I JnlD

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS!

Marshall Square Wet Wash Laundry |
NORS IR PUIKIAUSIUS SAVO BALTINIUS DRĄSIAI, 

(SALITE PASIŲSTI IR VISKAS BUS GERAI
IŠSKALBTA,

2617^19’21 West Cermajų Road
Telefonai, R()CKWELL 9208-9209’

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Musų Draugams Kostumeriams!

P ARK VIBW
WET WASH LAUNDRY CO

1727 West 21st St. Tel. CANAL 7172: §
CHICAGO, ILLINOIS SS

ŠVENČIŲ DŽIAUGSMAS 
X _

(Tęsinys iš 5-to pusk)

Kai visur visuotinis džiaugs', 
mas, aleliuja, jis njan., su savo 
penkiolika litų į akis- lenda! 
Štai pažinojau vienų, tokį žmo
gelį... Draugiškas irgi buvo iki 
paskutiniųjų... Ir štai kai viev 
nas draugas jam skolų grąžino, 
tai jis. susikrimtęs, tris dienas 
vaikščiojo: “Nebemyli manęs 
niekas, — murmęjo jįs» —■ 
draugu nebelaiko... Skolas pra
dėjo atidavinėti!” O ketvirtų 
difenų nuėjo į miškų ir^ gražiau
sių pušį išsirinkęs, pasikorė. Ir, 
raščiukų paliko,: “Kam man, — 
rašo jis, — gyventi, jei; niekas- 
draugauti su manim nebeno
ri?”
• —Eijk luj — kraipė gėlvų
Kala’dė. ; ; Ų'.. Ų'

—Aš; tau sakau!*'■ Trr atsar
giau su tokiais, kaip šeputis> 
Žiūrėk: visur saulė šviečia, vi
sur linksma, paukšteliai viso
kie iš kailio neriasi bečiulbėda
mi, o tu Šeputį su tais savo 
penkiolika litų į grabų varyte 
varai!’ Verčiau jau, aš pasaky
siu, užfundytum man už, gerų 
patarimų dar kokį, stiklelį.

.—Geresnio žmogaus, kaip 
Šeputis,, niekur nerasi, — tęsė 
vėl. Varnas. — Didžiausias jum 
džiaugsmas, kai i ji$, gali kam 
nors kų;gero padaryti. Nori paT 
daryti jam džiaugsmų? Nori 
Velykų jiroga jį pradžjtigįnti. 
Einame ir paprašome jį, kad 
mums po penkiasdešimt litukų, 
paskolintų! A, gerai,

—Nudžiugs, manai, Šeputis?,
—Ant mano atsakymo! štai: 

aš irgi vienų tokį panašų lipm 
kų> pažinau. Gyveno gyveno, 
liūdnas- visų lųikų buyo... Gal
vų nukovęs vaikščiojo. “Koks, 
sakydavo jis, mano gyveni? 
mas... Nei kam- aš, galiu. kokį 
džiaugsmų padjaryJb. nei kam 
laimę suteikti”:.. Ir štai,, kai 
vienų1 dienų draugas,, paprašė, 
kad vekselį pažjruotų^ tai, šis, 
iš- džiaugsmo nesitverdamas, 
nuėjo ir. pasiskandino,

—Pasiskandino?!'
• —Argi aš pasakiau; “pasi
skandino”? TJai; čia, supranti, 
buvo taip sau; pasakyta... Del 
didesnio vaizdingumo... Tai kų, 
oi name pas Šeputį,?

—T-Ęipamo, j.9b taip. kU.Jhi> Per
darysime- žmogui džiaugsmų !-»— 
sutįko Kaladė.

—Kad, dar; labiau nudžiugin
tume draugų tokių ‘linksmų 
švenčių proga, paprašykime, te
gu skolina po šimtų litų, — pa
siūlę Varnas, keldamos iš už 
stalp^.

Draugai išsvyravo gatvėn, 
kur linksmai švietė velykiška 
saulutė' ir balose maudėsi šven
tiškai i nusiteikę žyirblįukai. 

--■-. -Į . '-.--.J......."TJ 4

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad: pačios- Naujienos 
yra naudingos..

E LINKSMAI KALĖDŲ IR, LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ fe 
S VIDUMS KQSTjJMERIAMS IR DRAUGAMS .g
I Z JjONM i»- ONA PAUKŠČIAI; ' §
|| MĘĄ® MARKETi andiGROCERY |

4069 Sacramento*Aye. Tel; Lafayette 5563 g !
[. LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
į METŲ VISIEMS' LIETUVIAMS

\ MIKE IR ELIZABETH RUDAUSKAI
? H0LLYW00D HALL, Savininkai? 2417-19 West 43rd St. Chicago, III.< Phonc VIRginia 9780

' LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS
MID WĘST AjmATURE SERVICE į 

(BROLIĄI" VAIŠVILAI, Savininjkai) ?
Pataisome arba išmainome dėl visokių automobilių \
AUTOMOBILIŲ GENĘRATOĘIUS IR STARTERIUS

Taipgi taisome visokius- motorus, Fanus, Vacuum Cleanerš, įį
Electric Drills, Geriausios rųšies darbas—labai prieinamos kainos i

813 West 35th Street; Ghicago, III. į
2016 S. Wabash Avė. Tel. BOUlevard 1144 į

SŠ ' • SS
Linksmų , Kalėdų ir Laimingų Naujų Melų Visieins Jįį

Musų Kostugieriaųis, Draugams >ir Pažįstamiems Linki I5S

JOSEPH VIHMAS & C0. S
GENERAL BUILDING GONTRACTORS B

g 6753 S. Rockwell St. Tel; Hemlock 2323 g

Linksmų, Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Visiems 
Kgs.tumeriaiųs ir Draugams

: Mr. & Mrs. m &;» PUŽAUSKAI
s 645; West 18th Street

g LINKSMŲ KAŲkIJV IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
% LINKIME VISIEMS, LIETUVIAMS

THE ORIGJNAL . ' $
I- MALISOFF PLUMBING' AND, ‘į 
8 HEATINfi SUPPLY CO., W. Į 
| 5205-91 S. Stąte St. Tel. KENwood, 5109 $

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

■ —- i

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS
3503% S. Halsted St. Tel Yards 3692 

į 1 Chicago, III.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Sana Draugams ir Visiems Lietuviams

GEO. CIZINAUSKAS
CP n.<F,PNTR T R StGROSERNĖ IR BUČERNĖ

II 1458 W. 15th Street Ganai 9719 i

NUOŠIRDUS LINKĖJIMAI NUO

HUGH B
CONNEl

ALDERMANAS
ll-to WARD0
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Iš lietuvių kalėdinių papročių
Karo audroms siaučiant šie

met sulaukėme Kalėdų. Niūrus 
tarptautiniai įvykiai prislėgė ir 
musų kraštų. Ir daugeliui kam, 
atrodo, šios Kalėdos nebebus 
tokios linksmos, kaip kitais 
metais gal būdavo, kaip iš tie
sų reikėtų kad butų. Tačiau 
tarptautinių įvykių kita linkme 
mes nepasuksime — jie riedės 

• toliau, kaip riedėję iki šiol. Ta- 
, čiau vis dėlto turime pažymėti, 
kad mes, palyginti, dar laimin
gai galime švęsti Kalėdų šven
tes. Tik prisiminkime, kad mi
lijonai žmonių Kalėdų šventes 
atšvęs už šimtų kilometrų nuo 
savo tėviškių, atskirti nuo gi
minių, pažįstamų, draugų; at
švęs karo laukuose, apkasuose, 
įsitvirtinimų linijose, gal būt 
net tarškant šautuvams ir kul
kosvaidžiams. Mes vis dėlto 
galime švęsti Kalėdas namie, 
galime kartu susisėdę prie ben
dro stalo-džiaugtis didžiosiomis 
šventėmis.

Kalėdos ir Velykos — pačios 
didžiausios metinės šventės. Pa
prastai kiekviena šeima, kad ir 
pati neturtingiausioji, Kalėdų 
šventėms stengiasi pasiruošti— 
geresnių valgių pasigaminti, 
kokio gėrimo pasiruošti.

Senaisiais laikais lietuviai vi
sas didžiąsias šventes, o ypač 
Kalėdas ir Velykas, atšvęsdavo 
su tam tikromis apeigomis, ce
remonijomis: kiekvienos dides
niosios šventės turėdavo skir
tingus papročius, burtus ir t. t. 
šiandien daugelis tų apeigų, ce
remonijų, papročių, burtų jau 
yra išnykę arba baigia..išpypi- 
Tačiau vis dėlto ir šiandien dar 
galima užtikti daugelį senovi
nių šventinių papročių, burtų, 
apeigų. Daugiausia, žinoma, se
novinių papročių galime užtik
ti sodžiuose, o miestuose’ tauti
niai paprbčiai jau yra žymiai 
apnykę — čia senoviniai papro
čiai jau yra užleidę vietą ki
tiems, naujiems, atneštiniams 
papročiams.

Kalėdoms ruoštis pradedama 
paprastai prieš keletą dienų. 
Miestiečiai tuo laiku rūpinasi 
nusipirkti kas žąsį, kas kumpį, 
kas ką nors kitą, o ^ūkininkai 
veža į turgus parduoti, nes tiki
si tuo laiku brangiau gauti.

Kūčių diena senesniais lai
kais buvo visiško pasninko die
na. Daugelis senesniųjų dievo- 
tesnių žmonių tą dieną nieko 
nevalgydavo. Bet užtat vakare 
buvo ruošiamos iškilmingos 
Kūčių vakarienės. Kadangi per 
Adventą taip pat tekdavo pri- 
sipasninkauti, tai Kūčių vaka
rienė, paruošta iš daugybės val
gių, būdavo tikras gardumy
nas.

Šiandien daug kaf; Kūčias 
pradeda jau rytmetį. Tačiau vis 
dėlto daugiausia Kūčios valgo
mos vakare. Laikas ne visur 
vienodas. Daug kas Kūčias val
go 6—10 vai. Pagal senovės pa
protį reikia valgyti tuomet, kai 
Vakarine žvaigždė suspindi ant 
dangaus. t

Taip pat iš senovės laikų yra 
paprotys — tradicija, kad Kū
čios turi būti paruoštos ne ma
žiau kaip iš 12-kos valgių. Per 
kiekvienas Kūčias ant stalo bū
tinai turėdavo būti šie valgiai: 
silkės, pasaldinti virti kviečiai, 
žirniai, pupos, taip pat kana
pės, kopūstai, sližikai ir t. t. 
Pieniškų valgių per Kūčias val
gyti negalima (apie mėsiškuSi 
žinoma, ir pagalvoti nėra ko).

Prie Kūčių stalo susisėsti pa
prastai pasistengdavo poromis, 
nes, esą, jei prie Kūčių stalo 
susėsi ne poromis, tai vięnam 
iš valgytojų kitais metais teks 
mirti, šeimynos, kuriose narių 
skaičius buvo neporinis, daž
nai pasikviesdavo Kūčių valgyti 
ką nors iŠ kaimynų.

Kūčių vakarienė /būdavo val
goma (ir dabar dar dažniausiai 
taip valgoma) taip: šeiminin
kas ar šeimininke atsistoja 
(kartu su ja ir visi dalyviai), 
sukalba poterius, atsisėda ir 
padalina paplotėlius. Paplotė
lius vienas nuo kito laužia — 
jei kam pavyksta atlaužti di
desnį gabaliuką, tas ilgiau gy- 
venšiąs. Laužti paplotėlio ne
galima — reikia traukte trauk
ti. Jei tepavyksta atitraukti ma
žutį gabalėlį, tai to amžius te
busiąs neilgas. Raplotėlįus lau
žant visiems būdavo gardaus 
juoko.

Po paplotėlių pradedama val
gyli kiti valgiai, pirmiausia sil
kės. Miestuose daug kas Ku- 
čioms išsiverda kompoto, kisie
liaus ir kt., kaimuose tai pada
ryti ne visi gali.

Po vakarienės senesniais lai
kais prasidėdavo burtai, šian
dien, žinoma,^ tais .burtais ne
betikima, bet seniai į burtus 
dažnai žiūrėdavo kaip į tikrą 
dalyką: jei jau burtas ką paro
dė, tai taip ir įvyks, tačiau pa
burti dėl įdomumo ir šiandien 
dar daug kur neatsisakoma.

Burtų būdavo įvairių įvai
riausių, destis kas kam rupi su
žinoti, destis kas buria. Supran
tama, kad jaunuomenei daž
niausiai rupi širdies dalykai, o 
genesniesiems — įvairus ūkiški 
klausimai. Todėl jaunuomenei 
būdavo kitokį burtai, o seniams 
— kitokį. Jaunoms mergelėms, 
sakysim, rupi sužinoti, ar greit 
ji ištekės, iš kokio krašto bus 
jos bernelis ir t. t. Jauniems 
vyrams taip pat ne pro šalj-'btH * 
davo sužinoti, kokia bus jo iš
rinktoji, ar gera maloni, ar gal 
kokia raganėlė.

Mergaitės Kūčių vakarą, at- 
nešusios vakarienei virti mal
kų, suskaitydavo pagalius: jei 
po porą — ateinančiais metais 
ištekės, jei ne — bernelio atjo
jant dar nesulauks.

Vakarienės metu traukdavo 
iš po staltiesės šieną: jei mer
gaitė ištraukia žalią šieną — 
ištekės, jei kokį suvytusį — su
die vedyboms. Šieno traukimas 
turėjo ir kitokios reikšmės: jei 
kas ištraukdavo ilgesnį, tam 
gyvenimas busiąs ilgesnis; o jei 
kam tepa vykdavo ištraukti 
trumpą šienuką, tai gyvenimo 
saulelė neilgai bežibės... Gali
ma traukti ir daugiau šieno, d 
ištraukus suskaityti: jei poro
mis — vedybos, jei ne — dar 
mažiausia metelius teks pa
laukti..

Būdavo ir baisesnių burtų. 
Kartais mergaitės ar berneliai, 
apie 12 vai. nakties, pasiimda
vo veidrodį ir dvi žvakes, žva
kes uždegdavo, pastatydavo 
abiejuose veidrodžio šonuose, 
atsisėsdavo priešais ir imdavo 
į veidrodį žiūrėti, žiūrėti reikė
davo visą laiką tiesiai į veidro
dį, į šalis visai nesikraipant. Il
gesnį laiką žiurėjus, veidrody 
turįs kas nors pasirodyti. Sa
kysim, jei bernelis pamato 
veidrody mergaitės atvaizdą — 
tai kitais metais apsives; ’jei 
grabą — kitais metais numirs 
ir t. t. Neretais atsitikimais, 
kaip pasakojama, veidrody tik
rai ką nors pamatydavę. Tai 
aiškinama tuo, kad daugis la
bai ilgai į veidrodį žiūrėdavo, 
akys nuvargdavo ir, supranta
ma, akims nuvargus bei snuste
lėjus dievai žino ką pamatyda
vo. Kaip iš senesniųjų žmonių 
teko girdėti, esą, kai kas nuo 
veidrodžio net nebeatsikėlęs. 
Mat? veidrody pamatęs tokius 
baisius dalykus, kad iš išgąsčio 
riet miręs. Tuos baisius burtus 
darydavo daugiausia vyrai, bet 
pasitaikydavo, ka<d pamėginda
vo kartais ir mergaitės.

Mergaitėms buvo ir dar vie
nas baisokas burtas. Taip pat 
J2 vai. naktį reikėdavo paim
ti akėčias ir jas, niekam nema
tant, vilkti aplink gryčią; Vilkti 
tris kartus. Akėčias velkant vis 
pasižiūrėti į langą. Tris kartus 
aplink gryčią apvilkus, lange, 
esą, turįs v pasirodyti bernelis, 
už kurio ištekėsi. Jei nieko lan-‘ 
ge nepamatysi, tai ženklas, kad 
dar metus tikriausiai pasiliksi 
neištekėjusi. Jei velkant akė
čias kas nors pamatydavo, tai 
visas burtas eidavo niekais, ne? 
neišsipildydavo.

Bet galima, pamėginti sužino 
ti apie ištekėjimą ir daug pa 
prastesniu budu. Sakysim, ėi 
nant gulti po priegalve'pasidė
ti vyro kelnes. Tą naktį būti 
nai turėsi sapnuoti kokį nors 
bernelį. Ką sapnuosi, už (o i’ 
ištekėsi. Jei sapne nieko nema 
tytum, tai, suprantama, kad 
ateinantieji meteliai tau dar 
nebus laimingi — neištekėsi. 
Bendrai, buvė tikima, kad Ka
lėdų nakties sapnai esą prana
šingi: jei ką tą naktį susapnuo
si, tai gali išsipildyti.

Bet burtai tuo dar nesibai
gia. Galima burti dar skyst 
vašką pilant į šaltą vandenį 
Sakysim, į šaukštą ar kur ki 
tur įdėjai vaško, jį ištirpinai ii 
pilk į šaltą vandenį. Išlietas 
vaškas greit sustingsta, gauda
mas vienokią ar kitokią formą. 
Išėmus iš vandens sukietėjusį 
vašką reikia pastatyti prieš 
šviesą ir žiūrėti į ant sienos at
simušusį šešėlį, šešėly matysi 
vienokį ar kitokį daiktą. Jei 
bus žmogaus atvaizdas — ves* 
ar ištekėsi, jei koks daiktas, 
įrankis, tai tokio amato žmo
gumi tapsi ir t. t. i|

Visiems girdėtas- dalykas, be 
abcj o, b us ta i, ka d. Kalėdų iiakę, 
tį, esą, apie 12 vai., ;vanduo 
virsiąs vynu, o gyvuliai imą 
kalbėli. Tačiau, jei kas tyčia to 
lauktų, tai gali baigtis mirtimi. 
Apie gyvulių kalbėjimą yra 
įvairiausių padavimų: esą, vie
nas kitas ūkininkas Kalėdų 
naktį netyčia apsinakvojęs kū
tėj ir girdėjęs gyvulius tarp sa
vęs kalbančius. 4

Kalėdų rytą paprastai daugis 
skubinasi ant Bernelių mišių. 
Seniau Bernelių mišios būdavo 
12’ val. (ir dabar kai kur dar 
tęip yra), bet dažniausiai dabar 
Bernelių mišios yra rytmetį 
5—6 vai. Į Bernelių mišias ke-

liaujant daugeliui tekdavo su
sitikti su “vaikščiojančiomis 
žvakutėmis”. - Į tas žvakutes 
dažnas žiurėjo kaip į ano pa
saulio padarus* (6 iš tiesų tai 
yra žaltvyksiės —■ degančioj 
'žemės'dujos)- Esą, būdavę at
sitikimų; kad; žvakutės bėgan
čius imdąvusios vytis. Neretas 
dėl to baįsiaj išsigąsdavo. Jei, 
girdi, žvakutę kas pasveikinda
vęs, tai ji atsakydavusi. Tai, ži
noma, tik grsįžųs senovės pasa
kojimai, nes !,žvakutės yra pa
prastas ganAps padaras, su 
anuo pasauliu nieko bendra ne- 
turįs. j i

Per Kalėdas jau visi valgė 
mėsiškus' valgius, geria, šoka 
vairiai linksminasi. .Dažniau
siai ' Kalėdų ^stalui vartojami 
valgiai — žąšis, kumpis, par
šiukas ir kt.

Per Kalėdai vieni kitus svei
kina su šventėmis. Kaimuose 
senesniais laikais persirengda
vo įvairiais gyvuliais ir eidavo 
‘kalėdoti” pas kaimynus. Kar
tais budavp j' giedamos ir tam 
tikros giesmės (ypač slavų tau
tos turi tokių giesmių).

i
Baigiant reikia priminti eglu- 

ę. Reikia pažymėti, kad eglu
tės puošimas’ yra nepaprastai 
senas paprotys, atėjęs pas mus 
per Vak. Europos tautas net iš 
romėnų.

Sulaukus didžiųjų švenčių, 
’inkime visiems savo skaityto
jams linksmai jas praleisti. Te
gu bent per Kalėdų šventes 
musų neslegia kasdieniškieji 
vargai ir rūpesčiai, kurių mes. 
paprastai, kiekvienas apsčiai 
turime. . 1

Linksmų švenčių! —Cmks.
Į

LIETUVAI ■
Kelkis: -- ■

._ ______
Tai romanas iš pirmojo pa

saulinio karo. Jis vaizduoja, 
kaip vokiečių agentai skriaudė 
ir persekiojo Lietuvos žmones. 
Romano autorius, St. Miščikas- 
Žieinys, apie vokiečių okupaci
ją surinko labai įdomią medžia
gų-

Netrukus kalbamasis roma
nas pasirodys “Naujienose”. ■< 

• Visi vyrai Ji varo genties in
dėnai, kurie gyvena Pietinėje 
Amerikoje, dėvi auskarus, tik 
ne tokius, kaip pas mus, bet iš 
kiautvarlių lukštų darytus.

ZURISJOHN
TEISĖJAS

SVEIKINDAMAS LIETUVIUS SU KALĖDŲ ŠVEN
TĖMIS. IR NAUJAIS METAIS, LINKIU, KAD VISI 
AMERIKOS PILIEČIAI LIETUVIŲ KILMĖS, AT
LIKTŲ SAVO PAREIGĄ, PRISIDĖDAMI VISOMIS 
SAVO JĖGOMIS PRIE TO. KAD JUNGTINĖS 

VALSTYBĖS LAIMĖTŲ KARĄ IR GERESNĘ!
PASAULIO ATEITI .

Kūčių Vakaras
Aukštai iškeltos ir sukry

žiuotos ant kopturėlio Jono ko
jos ^styrojo, lyg du rąstgaliai. 
Pats jis atsidrėbęs į šiitą laitą, 
pasimetęs po galva džiūstančių 
avižų maišą bei užlaužęs už 

su 
ki-

bankrutką.
Buvo tik ką po Kūčių.
Šutintų pupų, kviečių 

aguonų miešymu, silkių bei 
tų patiekalų pritutintas pilvas 
ramiai ( gurgė po pakuliniais 
marškiniais ir varė snaudulį. 
Palubėj kabanti, įvairiaspal
viais popierėliais apkaišyta 
lempa šykščiai skleidė rausvą 
šviesą. Prie šuplėdos,' pasikai
šiusi sijoną ir atsiraičiusi ran
kas triūsė Ona. Jonas apvertė 
įšilusį avižų maišą, pakeitė ko
jų padėtį ir vėl traukė durną. 
t —štai ir ątbuvom, •— pasa
kė ne tai sau, ne tai kam ki
tam.

-—Bėga ’ laikas, — atsiliepė 
Ona.

Jonas pasiklausė, kaip teliūs
kuojasi jos plaunami indai. Va-

—Bėga, — pritarė pusbalsiu.
Bankrutką pridegė lupas. Už- 

ge$o,s Jis ųžjniršo išspiauti^ir 

trąši apgama.
—Mestum tu ten, — asiliepė 

jis vėl.
—Baigiu...
Ji iš tikrųjų baigė plauti. 

Bliudus atrėmė į krosnies kak
tą, kad išsivarvetų, puodynes 
apvožė. Ištraukusi šildytą pie
ną suvertė į sūrmaišį, parišo 
virvute ir pakabino- ant gem
bės, ties kibiru. Plona čiurkšle- 
le bego išrūgos. , Nusišluostė 
rankas, perbraukė šakomis 
plaukus ir neskubėdama atėjo 
į užkrosnį.

—Lipsi ?
—Ne-a.
—Šnekteltame.
—Aš iš čia, — atsakė ji sės

dama ant lovos ir atremdama 
į kaladę kojas.

—Kitiem metam kalbino?
, -—Kalbino.

—Liksi?
—O tu?
—Aš — ne.

, —Tai ir aš...
Nutilo ir sėdėjo abu galvoda

mi apie praėjusius dąrbynle- 
čius, degantį prakaitą, nuolati
nį nuovargį ir kitas negeroves. 
Liutingri buvo vasara, klam
pios dirvos. O ir gaspadorius— 
prieškarinis amerikonas — 
džiūsna, šykštuolis, kiekviena
me samdiny matąs tinginį, 
duonos gadintoją ir vagį. Lie
som kinkom, persisukęs lyg 
milinys, klyvinėjo jis kaip koks 
vaiduoklis, ir vis žiurėjo, kad 
nė vienas rankų judesys neprar 
pultų, nė viena samdinio minu
tė per niek neeitų. Nespėjai 
strėnų atitiesti — jis ir Čia. 
Grūdas iš varpos krintąs, pūdy
mas išdžiuvęs, kviečiai piautį- 
ni... O samdiniai — rąžosi! Ne! 
vidurnaktį pabudęs ėjo aplink 
trobas, laukus, stropiai apžiūri
nėdamas kiekvieną agurkų lys
vę, vasarojaus užuoganą bei 
viksvingą įlomį. Jam vis atro
dė, kad pievoje svetimi arkliai, 
kad kiškiai graudžia javus, o 
pusberniai vagia agurkus.

Šeimininkė, baukšti, 
moterėlė, atitekėjusi iš 

jauna 
kampi-

mukų, bijojo jo, lyg ugnies ir 
dirbo viską ristele, be kvapo, 
be poilsio. Jo įsakyta, virė sam
diniam tokius barščius, kad šu
niui ant uodegos piltum ir tas 
kauktų, ir nešė juos į stalą, už
sitraukusi ant akių skarutę. Aš
tuntam nėštumo mėnesy ją iš
varė rugių rišti. Tą patį vaka
rą ji gimdė, o auštant mirė vai
kas, ir ji pati ištisus mėnesius 
tįsojo uždurėlyje, dejuodama 
ir tyliai verkdama. O šeiminin
kas, niūrūs ir piktas, kasdien 
ėjo pas ją ir sakė, kad dabar 
tenka padienę samdyti ir kad 
tokie nuostoliai — į ubagus iš
varysią.

—Štai, sako, ištekėjo, — pra
bilo Ona, — vieta pertekusi, 
vyras rūpestingas... O kai pa
žiūri — nemainyčiau vietomis!

-—Anksčiau ji čia tavo vietoj 
ir buvo.

—Tikrai?
1—Taip girdėjau. Kemšaiit 

vinoin ašarom maldavusi, kad 
gėdai nepaliktų. Tam nemoka
mos mergos reikėjo. Nepaliko.

■—Viešpatie susimilk!

atsiskaitant man penkioliką Ii

•—Arklius, girdi, blogai rišai 
— gubas sugriovė; nuostolių 
tiek tai ir tiek, t) kaip rišt, kad 
pasaitai supuvę?

—Viskas pas jį supuvę? I 
teismą paduotam.

—Geriau kuolu per galvą. 
Kartą butų sotus.

Ona pakilo ir prisuko lempą. 
Išrūgų čiurkšlė nutruko ir tik 
stambus lašai retkarčiais cink- 

Į vienkiemius jietas.
Per pogulį — dalbą į 

O alga ta pati. Neapsi-

sto- 
kad

ji pažvelgė- krosnies link,- jau
kiai nusišypsojo.

—Sugyvenom mes, — tarė. 
— Ar sutropsim • kiliem me
tam? <

—Nežinia.
—Mane Laičių Dūda kalbino. 

Viefa, sako, nieko sau. Berną 
taip pat samdo.

—Neisiu į Laičius.
—Pertoli ? )
—Ne 

keliasi, 
rankas, 
moka.

Jis išspiove nuodėgulį, susi 
suko naują bankrutką, užsirū
kė ir laikė degtuką rankoj, kol 
tas pavirto anglimi. •

—Įgriso jau man, ■— pasakė.
—Seniai tarnauji?

x —Nuo septintų metų.
—Tai ir nedyvai.
—E, ką ten. Ar eini, ar 

vi, ar prie stalo, vis žinai, 
negražios akys žiuri j tave ir 
skaito tavo žingsnius ir valgo
mus kąsnelius. Samdaisi ir gal
voji,' kad štai atbusi ligi Kalė
dų, drabužių pasisiūdinsi, pini
go liks,'gal ir visai nuo berna- 
vimo nusigręši... O ateina Ka
lėdos ir pamatai,,kad... metais 
senesnis esi, o viskas — kaip 
buvę...

—Teisybė. .
—Kitą kartą, rodos, kirvį už 

juostos — ir į mišką!
—Sugaus.
Jonas nutylėjo. Tik bankrut- 

ka jo dantyse skaisčiau suži- 
buripvo.

Onai tamsoj ištriško ašaros. 
Nuo pirmo pamatymo ji pami

lo Joną. Meilė buvo slapta ir 
dėlto dvigubai skaudesnė. Ji vis 
laukė progų, vis tikėjosi jį už
siminsiant. Ji net projektavo, 
kaip jie gyvens. Senoji jos teta 
priglaus juos miestelio pakraš
ty. Jis eis prie plentų tiesimo, 
prie melioracijos darbų, — ji 
— ruoštis pas turtinguosius, gal 
į kokią sagų dirbtuvėlę įsi- 
spraus. Bet metai prabėgo nuo
latiniame darbe ir skubėjime. 
Štai jau paskutinis vakaras. Iš
siskirs ir nueis kiekvienas sau. 
Ir gal niekad nebesusibėgs jų 
keliai. Ji atsikosėjo, išlygino 
balsą.

—Jonai.
—Na, ką?
—Klausyk, Jonai, argi tu 

ne... -—- buvo bepradedanti, ta
čiau staigi ašarų banga už
smaugė jai gerklę. Ji sumikčio
jo dar porą žodžių, valandėlei 
nutilo, ir prapliupo graudžiu 
verksmu. «

—Tai ar pašėlai? — pakilo 
Jonas. -— Atbuvo metus ir žliu- 
bia! Gaspadorių gailės?

—Ne-a...
—Tai kurių velnių?
—Aš... maniau... teta butą 

žadėjo... x
—Tu mdnei, — pamėgdžiojo 

Jonas. — O aš ar aklas? Ne

nuo

matau? Kvaile!
—Tai kodėl tu...

.^^“0 yąikus kur kiši?_ 
—Vaikus?
—Taigi, vaikus. Ar ir jiems 

septintų metų piemenaut? 
neatsakė, tik tyliai šniuk- 
nosimi. Jis priėjo ir atsi- 
greta.

—Nebūk maža, — pratarė 
imdamas jos ranką. — Matai 
kokie dabar laikai? Palauksim.

—Gero nebus, Jonai.

sėjo 
sėdo

Paleido jos ranką. Kurį lai
ką patylėjo ir pakartojo:

—Nežinia.
O už lango jau brėško tūks

tantis devyni šimtai trisdešimt 
aštuntoji Kristaus gimimo die
na.

MEDŽIOTOJAS 
PASAKOJA

Medžiotojai paprastai yra di
deli melagiai ir apie savo me
džiokliškus nuotykius pripasa
koja nebūtų dalykų.

Bet gražiausią medžioklės is
toriją pasakoja Džimas Ruselis, 
kuriam Rodėzijoje atsitikęs 
toks įvykis:

“Aš lipau į kalną, ieškoda
mas paklydusio arklio, kaip 
staiga akis į akį susiduriau su 
liutu. žvėris sumaurojo ir šoko 
ant manęs. • Man pavyksta iš
vengti jo nasrų ir aš pasileidžia 
bėgti. Liūtas vejasi mane mil
žiniškais šuoliais. AŠ bėgu dar 
greičiau neatsigręždamas. Paga
liau, visiškai nusikamavęs aš 
sustoju. Liūto niekur nebema
tyti! Aš lengvai atsikvepiu, bet 
žiuriu^ kati dega miškas: mano 
batų padai buvo taip įkaitę, kad 
šokinėjančios iš padų kibirkštys 
uždegė sausą žolę. Staiga iš 
liepsnų šoka ant manęs apde
gęs, juodas žvėris. Aš jau ma
niau, kad esu amžinai dingęs. 
Bet ne! Tai buvo mano Šešėlis: 
aš bėga u taip greitai, kad jis 
tik dabar mane pasivijo. i

REMKITE TUOS. KURIE 
GARSINASI

* I
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

GREEN VALLEY PRODUCTS z
WM. J. KAREIVA, Savininkas

4644 S. Paulina St. Tel. Yards 5350

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ .......... ................................ ................. . ■ ■.■■..I. ......IMI -t—-... . mr . i*..*,.. .. ... „

PROF. A. I. OPARINAS \ . '•

Gyvybės kilmėsproblema
Klausimas, kaip atsirado gy-1 buržuazinis ^mokslas priėmė ši

tas < Fasteuro. tyrimo išvadas 
kaip absoliutų .jrodymąr-kad'gy

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI SULAUKUS LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ 
RĖMĖJAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

JOS. ir PRUDENCIJA RACHUNAI
•AUDITORIUM TAVERN

3137 S. Halsted St. Tel. Victory 6172

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

EAGLE , RĘST AUR ANT
1745 So. Halsted Stret n 

Tel.. SEELEY 9453

ECONOMY MEAT MARKET
2033 So. Halsted Street

Tel. GANAL 4621

K. NORIKUS, Savininkas

K

ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ui LAIMINGŲ |
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vybe žemėje, jau seniai kvar
šino žmogaus mintis. Filosofi
nė kova, ėjusi dėl šitos tikrai 
svarbios moksliškos problemos 
išsprendimo, visuomet turėdavo 
savyje1 Visuomenės klasių ko^os 
atspindį. • Ilgą .laikų klausinias 
apie gyvybės kilmę žemėje Bu
vo sprendžiamas no moksliškų 
tyrimų metodais, bet religinių 
scholastiškų išvedžiojimų plot
mėje. " r- »

Remdamiesi tiesioginiais ste
bėjimais ir naiviais samprota
vimais, Aristotelis ir daugumas 
kitų graikų filosofų manė, kad 
įvairus gyviai —• vabzdžiai, kir
minai, žuvys, šliaužikai — ga
li patys savaime atsirasti dum
ble, mėšle, ar kitose pūvančio 
se medžiagose, šiais samprota
vimais sekė ir viduramžių mok’ 
slininkai. Krikščionių bažnyčia 
taip pat visomis jėgomis pri
tarė šitokioms išvadoms, ka
dangi jos visiškai sutapo su re
ligiškuoju principu ir šventraš
čio legendomis, neigiančiomis 
gyvybes evoliucinio išsivystymo 
dėsningumą. Visa eilė “bažny
čios tėvų” su “palaimintuoju” 
Augustinu priešaky teigė savai
mingą įvairiausių gyvių atsira
dimą (pelių, skorpijonų), susi
darymą varlių iš gegužes me
nesio rasos ir liūtų — iš dyku
mos akmenų. Tuo buvo įrodi
nėjama dieviškoji kūrėjo valia. 
Net kai kurie religiniai rusų 
rašytojai smulkiai nagrinėjo 
šias mintis. Taip, pavyzdžiui, 
“šventasis” Dimitrijus Rostov- 
skis aiškino, kad gyviai savai
me atsirasti turi dar ir todėl, 
kad Nojus neėmė į savo arką 
musės, varlių, skorpijonų, tara
konų ir kitų nešvarybių, kurios 
'“iš purvo ir gimsta” ir taip pat 
“iš debesų rasos prasideda uo 
dai ir musės, o taip pat ir vi
sa kita tam panašu. O tai vi
sa buvo per tvaną žuvę, o po 
tvano iš nešvarių medžiagų vėl 
atsiradę”.

Bet jau XVII šimtmečio vi
dury buvo įrodytas šitokių tei
gimų absurdiškumas. Buvo pa
tirta, kad visi gyviai gali atsi
rasti tik iš panašių į save. Stai
gus įvairiose pūvančiose medžia
gose kirmėlių, vabzdžių ir kt. 
atsiradimas buvo išaiškintas 
taip: minėti gyviai išsivystė ne 
iš pačios pūvančios medžiagos, 
bet iš kiaušinėlių, kurie anks
čiau buvo toj medžiagoj padė
ti.

Nežiūrint to, pirminio gyvių 
atsiradimo idėją su nauja jėga 
atgimė tik tada, kada buvo iš
rastas 'mikroskopas. Mikroskopo 
pagalba buvo atidengtas ma
žiausių pasaulio gyvių — mik
robų pasaulis. Bet XVIII ir XIX 
Šimtmečių mokslininkai manė, 
kad mikrobai visada pastebimi 
pūvančiose medžiagose, kaip tik 
ir įrodo, jog iš tų medžiagų at
siranda. \

Tačiau jau antroj praeito 
šimtmečio pusėj toks galvoji
mas sudužo į vykusius Tiran- 
cūzų mokslininko Pasteuro ban
dymus. • Pasteuras pastebėjo, 
kad ne mikrobai atsiranda, vyk
stant puvimo procesui, hetr-pu
vimas yra .mikrobų gyvybingu
mo rezultatas. Jų gemalai yra 
išmėtyti visur,, todėl lengvai ga
lį patekti į skysčius, ekstrak
tus ir kitur. Bet jeigu skys
čius pervirinti, užmušti juose 
mikrobų perus ir užkirsti kelią 
pakliūti ,naujiems perams, tada 
puvimo visiškai nebus. . ...

Tokiu budu, Pasteuro bandy
mai parodė, kad gyviai negali 
savaime atsirasti: iš beatniktu ■ 
rinjų skiedinių, trumpiausiu lai
ku, musų Akivaizdoj. Tačiau ati
džiau įsigilinę į Šiuos bandymus 
ir įrodinėjimus, matome, kad 
jie visai neįrodo, jog gyvybė 
iš viso negdli savaime atsiras
ti, užgimti kitais laikais ir ki
tokioms sąlygoms esant. Bet

vybe negali; atsirasti niekur ir 
niekada. Tokio griežto pasuki
mo priežastis buvo ta,- kad jau 
tuo laiku Darvinas ir kiti mok
slininkai įrodinėjo, jog visi 
aukštesnieji augalai ir gyviai 
(jų skaičiuj ir žmogus) .. išsivy 
stė iš žemesnių' organizmų. 
Klausimas, kaip atsirado žemes
nės rūšies gyviai, .tokiu budu 
pasidarė paskutinė religinės 
minties prieglauda, jos slėptu
vė. Todėl gyvybės kilmė buvo 
paskelbta “neišsprendžiamu, 
prakeiktu klausimu”, o pati gy
vybė buvo pripažinta esant am
žina. x ' b1- *’

Bet kaip gi tada išaiškinti 
gyvybės atsiradimą ;ž e m ė j e? 
Juk pati žemė nėra amžina, 
juk ji kaž kada atsirado, atsi- 
dalino nuo saulės; O pirmaisiais 
žemės egzistavimo periodais 
joje negalėjo būti-gyvų orga
nizmų jau- dėl vienų tempera-' 
turos sąlygų. Kad šią kliūtį kaip 
nors apeiti, bdvo prileidžiama, 
kad gyvybės gemalai pateko į 
žemę iš tarpplanetinės, tarp
žvaigždines erdves1-tada, kai že
mės paviršiuj jau buvo susida
riusios palankios organizmų plė- 
lojimuisi sąlygos. •

Toks prileidimas buvo pada
rytas da'r 1865 metais. Pirma
sis jį :išk’ėlė vokiėČių mokslinin
kai Richteris. O XX šimtme
čio pradžioj švedų mokslinin
kas Arrenijūs tą J prileidimą 
smulkmeniškai pagrindė. Arre- 
nijus rėmėsi faktu, kad nuo že
mės paviršiaus į atmosferą vi
są laiką kyla mažiausios me
džiagos dalelytės kosminės 
dulkės. Vienašališko', spindulių 
spaudimo dėka ^it6s dulkės .ga
li;' palyginti' gana greitai, per
sikelti . į tarpužvaigždinę erdvę 
ir tokiu budu patekti' į kitus 
dangaus kunus. O kadangi tarp 
sijų kosminių ^dulkių gali atsi
rasti ir mažiausi mikroorganiz
mų sporai,.tad tokiu keliu gy
vybės gemalai gali keliauti iš 
vieno dangaus kūno i kitą. Ly
giai tokiu'pat budu ir musų pla
neta’ pirmaisiais savo egzista
vimo periodais galėjo b'uti ap
sėta mikroorganizmų sporais, 
atlėkusiais į saulės feistemą iš 
kitų, gyvomis i būtybėmis jau 
apgyventų pasaulių. u, 
• Bet juo ' tiksliai- ir plačiau 
mes pradedam pažinti žvaigž
džių pasaulį, juo mažiau ir ma
žiau atrodo patikimas ir gali
mas šitoksai gyvybės išplitimas. 
Dabartinis mokslas pastebėjo, 
kad mikroorganizmų sporai, 
pereidami iš viėnd dangads kū
no į kitą, negali 'išsilaikyti gy 
vi; Trumpųjų bangų ..-spinduliai, 
kurių pilna visa itarpužvaigždi- 
nė1 erdvė, palyginti greitai už
muša mikroorganizmų gčmalus. 
Be1 to, kad sporai galėtų persi
kelti iš vieno dangaus kūno į 
kitą, reikia daugybės šimtų tūk
stančių metų’. Per tokį ilgą pe
riodą ne tik kad žūtų patys ge
malai, bet ir jų cheminė stfuk*- 
turą spindulių ; energijos įtakoj 
visiškai pasikeistųp m-lh’

šitai idealistiškai: ir hietafL 
ziškai pažiurai apie gyvybės am
žinumą paneigti buvd. iškelta 
moksliškais duomehimis pagrį
sta teorija, pagal kurią < pirmi* 
nes gyvosios būtybės; atsirado 
žemėje pirmaisiais1 'egzista
vimo periodais iš negyvos ma
terijos. ši teorijaj anaiptol, ne- 
prieš tarau j a . Pasteuro teigia- 
iiiams, kad- gyvybė fiegali sa
vaime* atsirasti m tisų; laikais. Iš 
to, kad sudėtingi.’, organizmai 
negali atsirasti iš bestruktinės 
materijos- greitu -j laiku musų 
akivaizdoj, dar negalima daryti 
išvada, kad gyvos būtybės ne
galėjo, atsirasti ilgalaikio ki
timo pbocese organinės nte(džia- 
gos evoliucijoj, žemiškoji gy
vybė gimė Žemėje. Bet ji atsi-

i 1 . ............................-...........

rado ne iš karto, kaip tai buvo 
manoma anksčiau, o nuosekliu, 
labai ilgu tų medžiagų kitimo 
keliui iš kurių x yra sudarytos 
dabartinės gyvos būtybės. •» J '• ' MA ' « ■ ........ .
* Buvo laikai, kada .žemėj bu- 
Vo - tokia aukšta temperatūra, 
kad visi dabar mums žinomi 
metalai ne tik tirpo, bet tiesiog 
virė. Jų garai sudarė tuolaiki
nę musų planetos- atmosferą. Be 
abejo, tuo laiku žemėj negalėje 
egzistuoti gyvi orgąnizmai. Jo
je net nebuvo daugelio mums 
žinomų* cheminių junginių. Tos 
medžiagos, iš kurių musų lai* 
kais*1 tie junginiai susidaro,- 
skraidė tada laisvų atomų pa
vidale žemės atmosferoj. Pagal 

vž-ymaus rusų chemiko Mendele* 
jevo teoriją, tie atomai skraidė 
ne bet kaip-, o turėjo susiskir
styti tvarkingom eilėm, sluok
sniais, pagal tankumą tų garų, 
kuriuos jie sudarė. Grynanglis 
—- elementas, įeinąs į Visų gy
vų būtybių sudėtį, esąs, taip 
sakantį pagrindas tų medžiagų, 
iš kurių yra sudarytos gyvosios 
būtybės, tais -laikais buvo že* 
mutiniuose, giliai -žemės pldtoj 
gulinčiuose sluoksniuose, arti
moj kaiminystėj Su geležim ir 
kitais sunkiais ' metalais. ^Gele 
žies susitikimas su grynangliu 
žemės formavimosi metu, — 
rašė Mendelejevas, —'buvo juo 
labiau galimas, nes gamtoj vy
rauja elementai, turintieji ma
žus atominius . svorius, o Jarp 
jų daugiausia išplitę ir sunkiau
siai lydomi kaip tik yra gryn
anglis ir geležis. Jie buvo skys
čiais jau tada, kai dar buvo vi
siškos bet kokių junginių di
sociacijos (disociacija — palai
dumas, nebuvimas sąryšio) 
temperatūra”.

Būdamas tiesioginėj artumo; 
su geležim, grynanglis, vis la
biau auštant musų planetai, tu
rėjo jungtis su tuo metalu,'su
darydamas taip vadinamus k a r- 
b i d u s. Geležies' ir kitų sun
kiųjų metalų kąrbidąi, auštant 
žemei, iš viršaus buvo padeng* 
ti apvalkalu, sudarytu iš kitų 
medžiągų, vėliau davusių pra
džią šiųlaikinėms kalnų uolč- 
noms. Bet šis apvalkalas nebu
vo dar toks atsparus, kad bu
tų galėjęs pasipriešinti viduji-
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niams ugniniai skystos mases 
potvyniams ir atoslūgiams. Jis 
raukšlėjosi, sudarydamas gū
brius ir plyšius. Per tuos ply
šius iš žemes gelmių j pavir
šių išsiliedavo metalų karbidai. 
Tais laikais visas dabartinių 
vandenynų ir jurų vanduo bu
vo dar atmosferoj vandens ga
rų pavidalu. Su tais garais ir 
susitikdavo iškilę j žemės pa-

viržių karbidai.
Susijungus karbidams su van

dens garais, susidarė taip vadi
namieji angliavandeniai, 
t. y. medžiagos, atsirandančios 
susijungus grynangliui ir van
deniliui. Dabartinė organinė 
chemija, naudodamasi anglia
vandeniais, kaip pagrindinė me
džiaga, dirbtiniai pagamino dau
gumų tų sudėtingų ' medžiagų,

MUSŲ LINKĖJIMAS JUMS
LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

MEMBERS. FEDERAI. LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Ž 
Metų Visiems Lietuviams, Koštame- $ 

riams ir Draugams Linki
PRANAS IR EVA NAVAKAUSKAI 1

18 Siuvame naujus. Taisome senus ir 
išvalome viską.

IVRITE STAR TAILOR & FURRIER
2653 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4116 į
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LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR LAIMĖS IR SVEIKATOS 

NAUJUOSE METUOSE

Midland Dairy
, Jūsų Sveikatai — Gerkite^ Daugiau Pieno

kurie kadaise atsirado žemėje. 
Jie juk plaukiojo ne gryname 
vandeny, o įvairių organini!) me
džiagų mišinyje, iš kurios jie 
ėmė medžiagą savo “kūno” su
darymui. Tokiu budu žemėje vy
ko laipsniškas organizuotos me
džiagos didėjimas ir, kaip mes 
vėliau pamatysim, drauge kei
tėsi tam tikra kryptimi ir šitos 
organizacijos kokybe.

Įsivaizduokim, kad kokiam 
nors pirminiam tvenkiny atsi
rado du gabaliukai gelio. Abu 
jie, būdami organinių medžia
gų skiediniuose, augo, tačiau 
augo nevienodai, nes savo vidu
je struktūra jie negalėjo būti 
absoliučiai vienodi. Greičiau 
augo tas gelis, kurio struktūra 
buvo geriau augimui pritaikin
ta. Tačiau augant? gelio struk
tūra nepasiliko vis ta pati. Dėl 
chemiškų procesų, dėl prisijun
giamų naujų medžiagų ir kt. 
ji keitėsi. Be to, galėjo būti 
ir tokių procesų,' kurie stabdė 
gelio augimą/ arba ir visiškai 
jį sunaikino. Tačiau tokie pasi
keitimai, betgi, negalėjo 
plėtotis. Teisę egzistuoti 
liau augti gaudavo tik 
struktūros pasikeitimai, 
buvo progresyvus, t. y. 
padėdavo greičiau
skiedinio medžiagas, padėdavo 
geliui augti.

Tokiu budu geliuose atsira
do savotiška “gamtinė atran
ka”, pradžioje buvusi tik pa
prastos varžytynės dėl augimo 
greitumo. Juo toliau vyko šis 
procesai, juo 
vų organinių 
griežtesne ir 
toji atranka,
niai geliai su 
struktūra anksčiau 
turėjo “pasilikti užpakaly”. To
liau augti ir vystytis galėjo tik 
tokie susidarę padarai, kurių 
struktūroj buvo įvykęs esminis 
pasikeitimas, kuriuose buvo at
siradę sudėtingi aparatai, įgali
ną, palyginti, ganą, greit, chę- 
miškai perdirbti, >,pasisavinti 
įvairias medžiagas. Sąryšy su 
tuo, minėti padarai galėjo im
ti iš prisijungusių prie jų orga
ninių medžiagų paslėptą/ jose 
cheminę energiją. (Tai dar la
biau pagreitino tolėsnio jų vy
stymosi procesą. Tai jau nebe
buvo mums šiandien pažįstami 
geliai, tai buvo jau daug aukš
tesnes sistemos — paprasčiau- 

‘ si. pirminiai organizmai.
Kaip matėme, iki pirminių 

organizmų atsiradimo organinė

toliau 
ir to- 
tokie 
kurie 
kurie

susiurbti

mažiau liko lais- 
medžiagų — juo 
griežtesnė darėsi 
Pirminiai organi- 

savo paprasta 
ar vėliau

formos, organizacijos, 
atsirado' šita' organi- 
Dara’nt bandymus su 

aukštamolėkuliniais
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PRISTATOME PIENO PRODUKTUS l NAMUS

BINKOWSKI
SAUSAGE 00., Ine.

311 N. SANGAMON and WAYMAN ST
(arti Fulton Marketo)

Tel. HAYmarket 7040 .
SPECIALIZUOJAMP.S GAMINIME MĖSOS 

LEADER BRAND

MORTADELLA, MINCE HAM, IR 
SMOKED LIVER SAUSAGE

Įsteigta 1916 Metais

iš kurių yra sudaryti gyvių ir 
augalų kūnai.

Remiantis šiais mokslo duo
menimis, lengva įsivaizduoti, 
kokius chemiškus kitimus tu
rėjo pereiti angliavandeniai pir
minėj žemės atmosferoj. Jie de- 
guoninos, imdami deguonį iš 
vandens (laisvo deguonies tuo 
laiku atmosferoj dar nebuvo), 
jungė prie savęs amijako azo
tą, jų dalelės dėl savitarpio su
sijungimų didėjo ii plėtės.

Kai žemė ataušo tiek, kad iš 
atmosferos jau galėjo susidary
ti lašų pavidalo'skystas vanduo, 
į žemės paviršių paplūdo nepa
liaujami potvyniai, kurie jį vi
są apsėmė, sudarydami pirminį 
verdantį okeaną. Drauge su 
vandeniu nukrito ir jame ištir
pusios pirminės organinės me
džiagos, pagamintos angliavan
denių. Patekę į karštą tųlaiki- 
nio okeano vandenį, jos jungė 
si tarp savęs, tuo budu suda
rydamos daugybę įvairiausių ir 
sudėtingiausių junginių.

Visi šitie medžiagų kitimai, 
kurie šiais laikais vyksta gy
vuose organizmuose ir kupių 
pasėkoj susidaro tokie sudėtin
gi junginiai, kaip cukrus, bal
tymai ir kt.j yra pagrįsti tar
pusaviu vandens ir organinių 
medžiagų veikimu. Tokie pro
cesai vyksta ne vien gyvuose 
organizmuose. Jie galimi ir pa
prastuose organinių medžiagų 
vandens tirpiniuose. Tik čia jie 
vyksta nepalyginamai lėčiau. 
Atsidūrus tiems paprasčiau- 
siems angliavandeniams pirmi
niuose žemės plutos vandenyse, 
buvo gana daug laiko, kad iš 
jų susidarytų tos sudėtingiau
sios organinės medžiagos, iš da
lies ir baltiminės medžiagos, 
kurias šiais laikais randame gy
vuose 'organizmuose.

Taip atsirado ta pirminė me
džiaga, iš kurios sudarytos gy
vos būtybės. Bet tai buvo tik 
medžiaga, jai dar truko api- 

!brėžtos
Kaip gi 
zacija? 
įvairiais
junginiais, neretai tenka paste
bėti, kad iš šitų junginių skie
dinio dažnai išsiskiria sutenė- 
ję, pavirtę drebučiais nuosėdos, 
geli. Reikia manyti, kad pa
našus procesai turėjo vykti ir 
tuolaikinėse jurose, okeanuose 
ar net. balose. Gelio susidary
mas buvo svarbiausias organi 
nių žemės medžiagų evoliucijos 
etapas. Tuo tarpu, kai skiedi
nyje mes turime tik netvarkin
gai nardančio^ medžiagos dale
lytes, gelyje šitos dalelytės vie
na kitos atžvilgiu jau yra su
sikirtę tam tikroj tvarkoje. Tai
gi čia jau pasireiškė nors dar 
gana netobulos elementarinės 
struktūroj užuomazga. Nežiū
rint ( savo paprastumo, ši struk
tūra daug ką pakeitė ir gelyje, 
vykstančių chemiškų reiškinių 
pobūdyje. Iki gelio atsiradimo 

i šie reiškiniai atliko tik medžia- 
J gos dalelyčių statymo pareigas, 
i Atsiradus geliui tuose papras- 
į čiausiuose cheminiuose santy- 
į kiuose pasireiškė nauji momęn- 
1 tai, išreiškia jau tų dalelių tar- 
Į pusavį santykiavimą. Tokiu bu • 
H du gelis sudaro jau daug aiikš- 
! tesnės struktūros sistemą, pri- 
! klausančią kitokio dėsningumo,
* negu tos pat rųšies skiedinys.
* Mokslas, kuris 
į dėsningumą —
Į chemija — supažindina mus su 
Į ištisa eile įdomiausių įvairių 
j gelių savumų.

Viena svarbiausių gelio savy- 
J bių yra sugebėjimas pritraukti 
J (adsorbuoti) iš supančio jį skie- 
į dinio įvairių medžiagų moleku- 
Į las. Šis reiškinys vyksta ne tik 
; medžiagos dalelėms pritampant 
J prie gelio paviršiaus. Tarp ge- 
| lio ir į jį išorės patenkančių 
J medžiagų dalelių dažnai vyksta
* ir cheminė reakcija, kurios dė- 
r ka gelis, būdamas tam tikrų 
J medžiagų tirpiniuose, gali jų 
J sąskaiton didinti savo masę, 
J | augti.

Tuo pat budu galėjo augti ir 
tie pirminiai organiniai' geliai,

medžiaga per nepaprastai ilgą 
eilę metų turėjo pereiti laips
nišką išsivystymo eilę: — skie
dinys, paprasčiausias gelis ir t, 
t. Tai galėjo vykti tik tada, kai 
dar žemė buvo nevaisinga (ste
rili). Jeigu dabar žemės pavir
šiuj dėl kokių nors nepaprastų 
priežasčių atsirastų organinis 
gelis, jis netrukus butų sunai
kintas, suėstas tos nesuskaito
mos daugybės tų sudėtingesnių 
mikroorganizmų, kurie šiais lai
kais yra apgyvenę žemę. Taip 
butų užkirstas kelias tolesniam 
organinės medžiagos pietoj imui- 
si ir tobulėjimui. Tuo budu sa
vaimingas gyvybės atsiradimas 
buvo galimas tik tolimoj pra
eity ir negalimas d a -, 
b a r, šiuo metu.

Tyrinėdami chemiškas reak
cijas, vykstančiąs dabartiniuose 
gyvuose narveliuose (iš kurių 
susidaro visos gyvosios medžia
gos žemėje), mes galime susek
ti, kaip ėjo tolimesnis pirminių 
organizmų vystymasis. Jie pa
laipsniui įgavo galimybę misti 
(prganinėpis medžiagomis, dau
gintis, įsitraukti deguonį ir, pa
galiau, kvėpuoti. Tokiu budu 
palaipsniu susikūrė tos tobulos 
vidujinės struktūros formos, 
kurios šiais laikais yra pobu- 
dingos gyvajai protoplazmai, 
gyvajam narveliui.

nagrinėja ši 
koloidinė
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IR MUSŲ KOSTUMERIAMS

DOMINIKAS KURAITIS—Savininkas

Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA.

907 WEST 35th STREET, CHICAGO, ILL.
Telefonas LAFayette 2022 Rez. Tel. VlCtory 2499
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Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Visiems Si
Lietuviams!

Si

Tel. VICTORY 1272
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS, 

PAŽĮSTAMIEMS IR AMERIKOS LEGIONO NARIAMS

THOMAS MAZENIS
TA VERNO SAVININKAS

3857 S. Kedzie Avė. Tel. Virginia 9842

Linksmų Kalėdų, ir Laimingą Naują Metų Linkime 

Visiems Savo Draugams ir Kosturneriams

MR. & MRS. BAUCKAS
2305 S. Leavitt St. Tel. CANal 4532
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ gJ
Linkime Musų Kosturneriams ir Visiems Lietuviams &Į

FRANZ DECORATORS R
1720 So. Halsted St. Tel. CANAL 3046 |

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

S. M. SKUDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

718 W. 18th St. Tėl. Monroe 3377
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LINKSMŲ KALĖDŲ Ui LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS sa

STANLEY J. SACHARSKI 1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I|

, 1735 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 2535 @

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tSfofjn jf; Cubeitiis
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

$605-07 So. Hermūdge Avė.
South Fairfield Avęnue

' Telefonas LAFAYETTE VIKI

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Linkiu Visiems Lietuviams
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Kada meilužiai skiriasi
ARBA SIESTA

Viename elegantiškų, vien
gungiškų bustų prie Rue Cas- 
tiglione gardavosi prievalgiu 
linksma draugija.

Sinjoras Chožė iPęanciškus 
de-Silvis buvo trumpakiškis, 
juodas kaip anglis portugalas 
iš tų, kurie geba parsiklausti 
iš Brazilijos su neįtikimais tur
tais, gyventi Paryžiuje neįtiki
mų gyvenimų ir pirmų pir
miausia skirtis iš kitų tarpo ne- 
įtikimiausiomis pažintimis.

Mažutėje draugijėlėje vargu 
bau kas pažinojo savo kaimy
nų, atmetant tuos, kurie atsi- 
vilko čia papori! O pats šei
mininkas bus susiuostęs su 
jais kur norįs pokyly prie ta- 
bli-d’o (bendro įlietų stalo 
viešbuty, pansijonc) arba gat
vėje.

Sinjoras dė-Silvis juokėsi ir 
kalbėjo balsu, kur tik pasisuk
damas—kaip paprastai elgia
si turtingi svečiašaliai; ir ka
dangi j Am nepavyko įsimalti 
į žokiejų klubo draugę, tai jis 
ėmė telkti aplink save visus, 
kas tik pakliūdavo, klausda- 
vosi tuojau pat antrašo ir at
einančių dienų siųsdavo pa
kvietimų kuklių pietaičių*).

Jisai čiauškėjo visomis kal
bomis — iki pat vokiškosios; 
ir buvo regėti, kad jisai tru
putį didžiuodavosi, kai rėkda
vo į kitų galų stalo: “Mein 
lieber'Hr. Doktor! Wie geht’s 
IhnenT’**).

Jųjų tarpe iš tiesų butą tik- 
ik> vokiečių daktaro, apšepu
sio gelsva barzdele ir šypsan
čios! tuo ypatingu šypsuliu, 
kurisai po Sedano lydi vokie- 
tėlius Paryžiuje. Pašnekesio, 
temperatūra pakilo, strubte- 
rėjus šampano: taisyklinga ir 
darkyta prahetizų kalba vė
lėsi dabar siY1'ispaniškųj a bei 
portugališkąja; moterys atsi
lošė į kėdžių atkaltes ir žibė
tojo; visi pažino tas tų jau 
užtenkamai gerai, kad nebesi
varžytų; juokavimai ir sųmo- 
javiniai skrido per stalų arba 
iš lupų į lupas; tiktai “der 
liebe Doktor” rimtai ravėjosi 
su savo kaimynu — prancūzų 
laikraštininku su raudonu 
kaspinėliu kilpoje.

Buvo ir dar vienas svetys, 
kursai nepasidavė bendrų j ai 
linksmybei. Jisai sėdėjo greta 
mademuazėlės Adelės, tiesėje 
jos šaly; kairėje kriošėjo jo
sios naujasis meilužis —pam
plys Anatolis, kursai prapam- 
po visų savo turtų, nežmoniš
kai pamėgęs bobausius.

Pietaujant mademuazėlė A- 
dėlė stengėsi gausių, nekaltų 
vingrių pagalba įkvėpti gyvy
bės savo kaimynėliui dešinė
je. Tačiau jisai tebebuvo ra
mus, atsakinėjo mandagiai, 
bet trumpai ir tyliai.

Įš pradžių jijė mane, kad 
jisai ęsųs lenkas — vienas tų 
nuobodžiausių žmonių, kurie 
trankosi višakur ir vaidina 
savinii neramius ganius (no- 
furas), pet ji greitai apsižiu- 
rėjo, kad jos apsirikta, ir ta
jai pykino mademuazėlę Ade- 
lę.

Mat, viena gausių josios 
specialybių buvo mokėjimas 
tuojųit pat išrūšiuoti visi ki- 
tažei^M, draugijoj ji
gabSjo tikinti, kad galinti at- 

Uogaus tautybę, vos 
pętsifįettlsi su juo dešimčia 
žodelių, .e

. Bet šitas nešnekus svečialis 
vertė jųjų spėti svaiginamiau- 
sius spėjimus. Kad jis butų bu
vęs šviespląukis, ji tuojau butų 
nusprendusi jį esant anglų: ji
sai kalbėjo, kaip anglai. Bet ji
sai buyo juodplaukis, tankiais 
juodais ūsais ir lįemeningo ne
diduko auguiilėlio. Jojo pirštai

♦) Žokiejus — jojikas; ž-jų kl.— 
— lenktynių mėgėjų dr-ja.

♦♦) “Mano mielas pone daktare!
■ 0

buvo nuostabiai ilgi, jisai buvo 
kažin kaip pratęs gnaibyti duo- 
hų ir žaisti prievalgio šakutė
mis.

‘‘Jisai muzikantas”, šnipšte
lėjo mademuazėlė (panelė) 
Adelė savo storingiui draugui.

“Oi!” — atsakė monsieur 
(ponas) Anatolis. — “Bijau, 
kad nebūčiau perdaug prisi- 
springęs bobausių (triufelių)”.

Mademoiselle’ė Adelė pakuš
tėjo jam į ausį gerų patartį; ji
sai prasijuokė ir įsidėjo labai 
įsimylėjęs. >

Bet vis dėlto> ji nebegalėjo 
palikti ramybėje įdomaus kita- 
Šalio. Sugundytas jos išlenkti 
keletu stiklų šampano, jisai ra-> 
dosi guvesnis ir šnekėjo dau
giau.

“Ai!” sušuko ji staiga. “Aš 
girdžiu ant tarimo: tamsta, ži
noma, anglas!”

Kitašalis paraudo kaip buro
kas ir skubotai atsakė: “Ne, 
madame!” ,

Mademoiselle’ė Adelė susi • 
juoke! “Atsiprašau! Aš žinau, 
Amerikiečiai širšta, kai juos lai
ko anglais!”

“Aš visai ne amerikietis”, at
rėžė nepažįstamas.

šito jau buvo perdaug made- 
muazėlei Adelei: jijė įsikniaubė 
į savo lėkštę ir patempė lupu
tes. Mat, jijč matė, kaip made 
moisele’ė Lujizonė džiaugėsi 
josios suklupimu.

Nepažįstamojo tatai nupras
ta, ir jisai .prikergė puse bur
nos: “Aš airis, madame”.

“A!” —• tarė mademoiselle’ė 
Adelė, dėkingai * šypsodamasi; 
ji pigu buvo numaldyti.

“Anatoli! -r- airis —- tatai 
kas toks?” fr-r-.šnabšterėjo jinai.

“Airįs— tųi'vargšai Angluo
se” — pakuštėjo jis jai, atsa
kydamas. i

“Šit kaip! -— mm!” ■— Ma
demoiselle’ė Adelė kilsterėjo 
augštyn antakius ir gųsčiai 
dirstelėjo į tiesį j į savo kaimy
nų; jis susyk nustojo rodęsis 
jai toks įdomus.

Sinjoro dė-Silvio pietus bū
davo iškilnus. Užustalėj krio
šėjo ilgai, ir kai monsieur Ana
tolis galvojo apie austriasrai- 
ges, nuo kurių buvo prasidėjęs 
puotavimas, josios jam rodėsi 
puikiausias sapnas. Atvirkščiai, 
bobausiai primindinejo apie 
save visų laikų.

Tikrasis valgymas jau buvo 
pasibaigęs; dabar tiktai kartais 
sykterdevo ranka stiklo, naršė 
vaisius ar cukrainius.

Jautrioji šviesrusvė mademu- 
azėlė Lujizonė atsidėjusi stebė
josi į vynuogę, kurių ji įleido į 
taurę šampano. Mažyčiai, švie- 
sučiai oro burbulėliai tvirtai 
apkepė uogos mauknęlę, ir kai 
ji visa apsitraukė blizgančiais, 
baltais perleliais, burbuoklės 
iškėlė svarbių vynuogę į vyno 
paviršių.

“Pažiūrėk tamsta’’ — tarė 
mademoiselle’ė Lujizonė ir at
grįžo savo dideles padrėgusias 
akis į laikraštininkų: “pažiūrėk 
tamsta, kaip baili angelėliai ke
lia nusidėjėlį į -dangų!”

“Ah — charmant, modemoį- 
sell!*) kokia prakilni mintis!” 
— sušuko žurnalistas garsino- 
damasis.

Kilnioji ni-lle’ės Lujizones 
mintiš apkalėdojo visų stalų ir 
turėjo didžios sėkmės. Tik vie
na skystamintė Adelė nepersie- 
mė bendru pasigėrėjimu ir 
šnabžterejo savo storingiui j lin
kimui: “Prireiks turbūt ištisos 
krūvos angelų — tau pakelti, 
Anatoli!”

Tuo tarpu laikraštininkas 
nuganė .valandėlę ir pasistengė 
Y>atraukti į save visų akis. Be 
to, jisai' džiaugėsi, Kad jam 
pavyko nusikratyti sunkiu poli-

♦) “Ai — puiku, panele!” . 
Kaip tamstai sekasi

tišku ginču su vokiečiu, ir ka
dangi jam buvo raudonas kas
pinas bei orus laikrąštiškas to
nas, tai visi jo sukluso.

Jisai ėmė plėtoti mintį, kaip 
mažytės jėgelės, susidėdamos, 
galinčios kilnoti dideles sunke
nybes; paskui jis peršoko į die
nos temų — į spaudos surink
tas gausias lėšas nukentėju- 
siems nuo potvynių Ispanuose 
ir Paryžiaus pavargėliams.

Jis pasakojo labai smulkme- 
ningai, kas minuta sekė “mes” 
apie spaudų, įsismaginęs pra
nešdamas apie "•‘šituos milijo
nus, kuriuos mes — tokiomis 
galybiškomis pastangomis —- 
Sūgaudėme”.

Bet ir kiekvieųam likusiųjų 
taip pat radosi kas praneša. De
vynios galybės prakilnių bruo
žų išplaukė į viršų šitas dienas, 
pilnas pasigėrėjimo, paragauti 
panašaus į pasiaukojimų.

Geriausioji m-lle:ės- Lujizo- 
nės draugė — nieku nepasižy
minti ponia, kriošėjusi pačiame 
gale-stalo — pasakojo, nepai
sydama Lujizonės protesto, 
kaip ši pasiėmusi tris vargiu-

Linkime Linksmų Kalėdų Visiems Kosturneriams 
ir Draugamss S’ PEOPLE’S HARDWARE & PAINT C0. |

tik ** 1w Broliai Gregoravičiai, Sav. Jįjį
| 1901 W. 47th St. Tel. Lafayette 4139 g

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metu 
Linkime Visiems Lietuviams

TURNER BROS. CLOTHING C0
Halstefl St. and Roosevelt Rd.

Telefonas CANAL 1476

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 1 
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS- S

SEASONS CREETINGS-

GROGERY COMPANY
FRANK BRA GIEL, Pres. *.» 

. i'
5039-41-43,80. KEDZIE AVĖ. Tel. PROSPECT 2261-2-3
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASSOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Pilone CANAL 2515
Skyrius: 42-44 East 108th SI. Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone* YARDS 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avenue Phone GROVEHILL 0142
1410 South 49th Court, Cicero IPhone CICERO 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 South California Avc. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street Phone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 Węst 4601 Street Phone YARDS 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue PhoAe YARDS 1138—1139
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METUI 
Linkiu Draugams' ir Pacijentams

i DR. JOSEPH KELIA B
1 DENTJSTAS 1
g 6558 S. Western A ve. Tel. Hemlock 2061 g
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIME MUSŲ KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

WOLF FURNITURE HOUSE
4211 Archer Avė Tel. LAFayette 3636

LINKSMŲ • KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime savo kostumeriams ir visiems 
Lietuviams

WANDA’S FOOD SHOP
HOME MADE PIEŠ

4106 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 3041

Linksmų Kalėdų ir NaujųMetų Linki

gas siuvėjas pas save 
nuosavų butų

slidavo

ruožais, 
paveiks- 

kursai

begirdėti’ 
kuštantis

kiekvieno

krio

pa-

muzikos valdžioje, tuo tarpii 
liepsnos atspindžiai kilo ir kri
to, žibindami patamsyje visa 
ką auksuota.

Muzika daktarui tplydžio 
ėmė labiau tikti. Kartkartėmis 
jisai atsigrįždinėjo į dė-Silvį ir 
darė jam ženklų, kai suaidėda
vo “Ankląnge” (atbalsiai)! 
“mūsiškio Šumano”,' “mūsiškio 
Bethoveno” arba net “mūsiškio’ 
prakilnaus Ričardo*)”.

O tuo tarpu nepažįstamasis 
tebeskambino — lygiai ir nesi- 
ręždamas, truputį linkterėjęs į 
kairę — bosams smarkiau pa* 
dundinti. Dingėjo, kad jam 
dvidešimti pirštų — ir visi plie
no; jisai mokėjo rinkti kin
kančius garsus į vieną sveiky- 
bę, ir įnagis gargė vieną, ištisų 
galingų balsų. Niekur neštab- 
terdamas,i nežymėdamas1 perei
gų, jisai traukte 
akis vis naujais 
užmyniais bei 
kombinacijomis, 
Ii ilgiausi asmenys 
sekė jįjį.-

Bet nežymiai muzika pakeitė 
savo dažų. Skambįntojas lenkė 
skambinimų į žemuosius gar
sus, — šlydamas vis> daugiau ir 
daugiau į kairę, ir bosuose su
trinkėjo keistas neramumas. 
Sunkiais žingsniais perliumpa- 
vo perkrikštai iš “Pranašo”, o 
raitininkas iš “Fausto pasmer
kimo” nulapatavo nutrukgai- 
višku, šluobuojamu, pragarišku 
šuoliam.

Gylėje bildėjo vis garsiau ir 
garsiau, ir monsieur Anatolis 
ėmė vėl kentėti nuo savo grik
šiu. Mademoiselle’ė Adelė pu
siau pakilo; muzikos neduota 
jai ramiai tysoti.

Čia vienur, čia |kitur ugnies 
atspindis užsiplieksdavo poroje 
juodų akių, įsmeigtų į. muzi
kantų. Jisai nusitraukė juos 
paskui save, — dabar jiejie ne
begalėjo atitrukti nuo jojo; jis 
vedė juosius vis žemyn, žemyn

gyvėlis: “jisai skambina apie 
skurdų 1”

j “Qį —- maiM bobausiai!” — 
stenėjo Anatolis, susigniaužęs 
pilvų.

, Staiga svetaine nušvito, Už 
antclurįo**) pasirodė du tarnai,

trauke ji save 
netikėtumais,

kad muziką-
su pomėgiu

LINKSMŲ KALĖDŲ
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Linkiu Visiems Savo

Namų Statytojas Koiitratkorius
6816 SOUTH WESTERN AVENUE 

Telefonas GROVEHILL 0306

Draugams ir Kostumeriams

LINKSMŲ KAI.SDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

BEACON ELECTRIC C0.
Guaranteed VVorkmanship — Promnt Service

REW0UfrD MOTORS REPAlfcED, ALL MAKES and SIZES 
Armatūre ftevviridihg, Nėw and Used' Motors.

LEO MILĖS (MILAUSKAS), Sav.
5075 Broadway • Chicago, III

Phohe LONGBEACH 0046

**) Už portjieros.
su žiburiais ir sietynais naguo
se; tilo taniu nepažįstamasis 
muzikantas pabaigė, daužęs iš 
visos\ galios savo plieniniais 
pirštais per pijanin'ų; susiaudė 
disonansas —- toks negalimas,1 
toks dirginamas, kad' visa 
draugija krūpterėjo.

“Nėšinkitės lauk su žibu
riais!” suriko dė-Silvis.

“Ne; ne!” — suruko m-lle'ė 
Adelė: “duokit šėn šviesos, aš 
nuogąstauju būti patamsy; u; 
koks jis gųsfus žmogus!”

“Kas jis? — taip — kas ji
sai?” — nenoromis jie, apspitę 
šeimininkų, klausinėjo ir nįe- 
kas nepastebėjo, kad svečiaŠa- 
lio’ šmurkšterta tarpu -tarnų ir 
iškuria.-

DėSilvis mėgino prasijuokti: 
“Aš manau tat buvus patį' ra
guotąjį. — Mosterkim į operų”.

“Į operų! — nieku gyvu!”— 
sušuko Lujizone. “Aš- dabar ne
benorėsiu • klausytis muzikos 
koki dvi savaiti, ir, be to1,, aut 
laiptų operoje tokia spūstis.”

“Oi — mano bobaųspaląi- 
kiai!” — aimanavo Anatolis. 
Nusprendė krikti. Visi staiga 
pajuto, kad buvo svetimi,- sve
timam daikte, ir kiekvįenam 
atsirado noro kuo greičiausiai

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams—

Lydėdamas p-lę Lujizonę į 
karietų, laikraštininkas tarė: 

.“Tai matai,, tamstele, visą tat 
yra sekinys to, kad nusileidi 
prašomas ir atsidangini į ši
tuos puslaukįnius; čia piekuo- 
met negali būti tikras dėl žmo
nių, su kuriais negauni susi
durti”’.

“Nų taip! — jis visai sunei- 
vojo man puikią mano n uotą i- 

ten, kur kažin kas šniokšlė ką» J. iįudžiąi Lujizo-
. -'I nė ir žvilgterėjo j jį drėgno-

MATTM1LLER LAUNDRY C0
1637 W. Cermak JRd.

FREE PICK-UP and
Canal 3352 1

į savo 
ir privertusi 

jąsias siūti kiaurų naktį prieš 
iškilmes ipodrome. Ji, be mo
kesčio — pagirdžiusi dar varg
šes mergučes kava ir iškėlusi 
pietus.

Panęlė Lujizone staiga tapo 
oria asmenybe prie stalo, ir 
laikraštininkas ėmė jos itin 
paisyti.

Gausingos Lujizonės gerumo 
apraiškos ir drėgnos- ąkys nu
teikė visų draugijų rami<a, pa
tenkinta, žnaogamyliška n nutai
ką, kuri gerai liko prie nuolie- 
gio po varginamų pietų.

Šitas malonus pojūtis pašoko 
dar keletą laipsnių, kai visi su
dribo į minkštas- kėdes vėsioje 
svetainėje.

Kambarį tešvietė židinio ug
nelė.

Raudoni atspindžiai 
anglišku kilimu, kilo 
auksiniais išmušalų 
spindėjo ant auksuotų 
lo romų, ant pijanino,
drybsojo tiesiai ties židiniu, bei 
Čia ant vieno, čia ant kito vei
do tamsoje.

'i Nieko nebebuvo matyti, — 
be raudonų cigarų bei papiro
sų taškų.

Liovėsi šnekėję; 
buvo tik kurnekur 
bei džerškant kavos 
stumdomus į šalį, —■
darėsi, norėta petrukdomam 
gėrėtis tyliais ramaus vidurių 
malimo džiaugsmais bei drau
giu savo nusiteikimu. Net pono 
Anatolio užmiršta savo godu
mai, ištiesus žemoje kėdėj e ša
lia dailysuolio, kuriame 
še j o m-lle’ė Adelė.

“Ar nėr čia ko nors, 
mums paskambintų?” -
klausė sinjoras dė-Silvis iš savo 
kėdės. “Tamstelė visuomet lo'- 
kia gerutė — mademoiselle’ė 
Adele”.

“O, — ne — ne!” sušukt- 
mademuazėlė, “aš perdaug pri- 
sipąmpiau!” —- ir jijė atlošė 
galvą į Užpakalį, suvirbino ko
jomis. ir stmerė rankas ant sa
vo mažiuko apvalaus pilvuko.

įjjį Bet nepažįstamas ponas, ai- 
ris, pakilo iš savo kertės ir pri- 
slinko prie įrankio.

įįjį “A — tamsta geidi mums 
[paskambinti! Tūkstantį kaitų 

Jįį dėkui — monsieur — mm!” 
Sf Sinjoro dė-Silvio pamiršta jojo 
§8 vardas — tai jam dažnai atsi- 

tikdavo su‘ svečiais.
BS ■ “Matai! — jis muzikantas!” 
Sf ,— tarė m-lle’e saviškiam drau- 

i Sf gui. Anatolis kažin ką burbte- 
B8 rėjo ■—• hustębimo ženklui.

Buvo karkas, padarę įspūdžio 
visJeras, pačioje manieroje, kiŲi 
ria . , jisai atsisėdo ir be jokit/ 
Kaugonių trinkterejo keletą 

sį i akordų — tarytum įnagiui pa- 
žadinti.

S Paskui jisai įniko skambinti 
įjS —- siautulingai, mikliai, lengva- 

budiškai — kaip tatai ir priti-
I ko visoms aplinkybėms.

Madingi suokimai pynėsi su 
val’cagaliais bei dainagaliais; 
visus lengvus motyvus, kuriuos 
Paryžius' niūniuoja savaitės bū
vyje, jisai sujungė į y ienų sėk
mingų sklandų liejantįsi “po-

?Sf

Syrena Restaurant S I oi

4270 Archer Avė. 1825 W. 47th St
VIRginia 9564 VIRGINIA 9660

NAUJŲ METŲ VAKARĄ BUS DIDELIS PAREN
GIMAS ANTRAŠU 4270 ARCHER AVĖ. 

ŠIRDINGAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.« _ _ - . ss
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Linkime Visiems Musų Kostumeriams ir Rėmėjamslyg gniaužiamas ir dusliai, tary
,tum grasymai bei nuoskaudos. I niiis akimis; nori tamsta vykti 
į “Er fuhrt’ne famose linkę su manim į la J rintė? Aš ži- 
Iland”*), — neiškentė dakta- nau; ten laiko tylias mišias

Bet de-Silvis jojo neklausė: dvyliktų valandų.” 
jis sėdėjo, kaip ir kiti, įsiręžęs, žurnalistas linkterėjo . ir 
piel jam kvapą užgavo. liuokterėjo drauge su ja į eki-

Tamsus alsinamas siaubas Pa^U (vežimą),, 
vertės iš muzikos ir draikės 9 m-lle ė ir m-r Anatp- 
įies visais; muzikantas, dai’ėsiJ^s. karietoje pro angliškąją 
mezgė kairiąja ranka mazgų, į prįę Kue de la Paix,
kurio niekados nebeseks at- ; Psaj li’ePČ vežėją sustptį ir ta- 
narplioti, o tuo tarpu tiesioji r maldaujamu balsu ; 
brązgino lengvutes kaip lieps- manau, man reikia iš-
įnus liežuvis ruladas aukštyn ir ir pasiprašyt ko nors nuo 
Žėmyn (diskantais. .Visa tatai (Tęsinys 7-me pusi.)

• gaudė taip, tarytum buvo ren- ----------—------------- —----------
giama kažin kas grumojama
apačioje, pogrindyje, o tuo tar-uįg . . . /
pu viršuje mąukė grogų (gera- ijjg 
lų iš romo,-vandehs ir cūjkraus) 
ir smaginosi.

Kažin, kas sunkiai atsiduso, 
viena poniučių, kuriai papyko SS 
širdelė,- spygterajo; bet niekas [Jg 
to. nepaisė. Skambintojas da-[f 
bar užgulė ant vienų bosų, kut4į 
jisai darbavosi abiem rankom, ‘Lj. 
ir neniivarginami pirštai raizgė'fS 
tonus į krūvą, kad net visiems ĮsS 
gnaibė nugaras ledinė srovė. jSĮ

Bet grasomuose, dundančiuoliSį 
sę garsuose giliai apačioje ėmė 
reikštis bruzdėjimas aukštyn.1^ 
Tonai virto vienas kitu, šokMžg 
nėjo tas per |ą,- ir yi's aukštyn j 
— iš vieno aukštjm, bė jokio j 
apibrėžto kęlio.- Kilp kova už jįg 
.lak kad pagiltų aukštyn; visur iJg 
tarytum niršejo mažytes, juo-1® 
dos žmogystelės, kurias ardė ii [Šįį 
drąskč į skutus; — pasiutiškas SĮg 
užsimuŠojimas, — drugio bru#- 
durnas —r mėšlungiškai griežia- į &

S. LERNER & SONS
QUALITY GROCERIES, FRUITS & VEGETABLES į

3400-02 South Halsted Street į

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
Linkime Visiems Lietuviams

METU

g. purn”.
Damos šūkčiojo besigarsiuo- 

*3 dainos, tarė dainelėmis keleto 
S faktų trūkyje ir trapavo kojo- 

mis.
Visa draugija sekė> baisiau

siai atsidėję; jis užčiuopė ben
drųjų nuotaikų ir {magino vi- 
sųs iš karto. Tiktai “dėr Hebe 
•Boktor” klausėsi sedamškai 
šypsodamasis: šitiį dalykų bu
tą jam pernelyg, vėjavaikiškų.

Bet bruškum užėjo eilė ir 
yokietynui: jisai sulingavo gal
va su tam tikru dėkingumu.

Išnėrė j paviršių nuotrupa iš 
Šopeno ir sutapėjo į viena su 
nuotaika — su pikantiška 
kvapsnim, įkvėpinusia orų -J. 
su lengvabūdėmis damomis, — 
su šitais žmonėmis, atvirais ir 
,peatbolniais, visai svetimais tas 
tam, — kurie krioŠėjoj dailin
goj pustamsėj svetainėj, — 
kiekvienas sekdamas • savo pa-' 
slėptas mintis, būdamas pa
slaptingos, vos teišmanome *

•SS

ASHLAND SAUSAGE CO.|
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ DEŠRŲ DIRBTUVĖ H 

1009 NORTH ASHLAND AVENUE g 
Tel. Brunswick 8863. JAN MARŲSZCZAK, Vedėjas, jįjį

durnas —r i
mi dantys ir gniaužiamos |j 
giaužtos, — stumdydami —4 
prakeikimai, — šauksmai, mal 
davimai, o tuo tarpu jojo raiš
kos kilo klavijatura aukštyn 
palengva, kankinamai lėtai.

sušvagždėjo“Anatoli !” _
m-lle’Č Adelė, pabalusi kaip ne-

*) Vagnerio

*) “Jis puikiai varo partiją kai 
re”.
ras. \

Standard Federal 
Savings and Loan 

Association of Chicago
, 4192 AĘOHER AVENUE
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I.K’llLE BEAUTY SHOPPE 1
VALIAUSIOS MADOS ®\ raPatvarus Garbeniavimas—pirštais Garbeniavimas—Plaukų
Dažymas—Plaukų Mados ©

IKS M1LWAUKEE AVENUE CHICAGO, ILL. ®
Telefonas BRUNSWICK 0049 ©

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Linkime > 
Visiems Lietuviams

J. T. DARAČIUNAS
— TAILOR *-> 

CLEANING AND PRESSING '
3342 So. Ualsted St. YARds 4417

Linksmų Žiemos Švenčių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Visiems Kostumeriams ir Draugams •

FRANK MICKAS
SIUVĖJAS — VALO — PROSINA — NAUJUS KUBUS 

SIUVA IR PASIUTUS PARDUODA

...“Praseik, ba kirsiu, Aš jau 
tau sakiau, kad ja i kajas cia
nai nebūtų. Rasiu da kartų, tai 
abu kaktų duris acidarystia. 
Ragei tu man, ana čia dabar 
nusąkinias, kap daryč. Kad na- 
resiu, tiap i padarysiu. Tavy 
nęsklausiu. Liepsiu aič ažu Juo
zapą, tai i aisi, a niaisi, tai už- 
mušiiŲ kap kaly i aik kur nari: 
tu man ne duktė” —■ šaukė 
įpykęs tėvas. Juzės akys net 
patinusios, nuo ašarų. Ji jau 
tiek verkė, tiek verkė, kad ir 
ašarų .nebeliko* Dabar tik kuk- 

įčioja, jos krūtinė kilnojasi. Jai 
taip skaudu, štai tėvas versle 
verčia ją už Juozapo teketi. Jis 
nežiūri, kad duktė spiriasi, kad 
duktė nenori. Jis negali supras
ti, kodėl duktė tokia “durna”.

“Juazupas bagaciausis visaj 
salaj. Pusuntara valaka žemės. 
Arklių kakis giarumjalis, kai 
važiuoja, tai cik vadelas untim- 

© pis, kad nerazneštų. Pinkelas
LAFayette 9832 S ! karvių, pilnas šalinės dabitų, 

© takių gerų i susudzytų da, a

vaizdą. Ir todėl motina Lavo 
susirupinusi. Todėl diena iš 
dienos gilesniuose įdubimuose 
slėpdavosi jos akys, didesnės 
raukšlės vagodavo jos veidą.

' e I .

Ką jau bekalbėti apie pačia 
Juzę! Vaikščięjo, lyg nesava.

Ir kas gi mate, tokią mergą 
varyti už senio, kuriiim jau 
metai galima ant pirštų suskai* 
tyli? Jis numirs, paliks trejetą 
vaikų. Jie dar maži. Užaug usi 
o paskui, kaip Dievas duos, ir 
dėkui nepasakę, išvarys iš na
mų. Kam jie turės penėti? Bet... 
Ne vaikai čia trukdo. Juk ji

aruodas. Už takia į tekie. Tai

Linksmų Kalėdų Ir Laimingų 
Naujų Metų Linki

KUSPER BROS., Ine.
URMINIAI PRISTATYTOJAI PIRMAEILIŲ

• 1 * . *■ 

DEGTINIŲ IR LIKIERIŲ

2050-52 WEST 18th STREET
Telefonas CANAL 0020 f Chicago, Illinois

bač, materys tam i sutvertas. 
A pač, kad i nejaunas, negra- 
žus — nieką — a ne' kvietkas, 
ažu kepuras nesraigsi. Beeik 

® gyvinę bus gerai. Dabar verk-
va, nežinia ka. Sakytum, neve- 

® lian kąkian stumiu. Aš kap tė- 
© vas. Noriu gera sava vaikui. 
© Ana nenori... asispyrus... apie 
©Pranų mislija.- Saka, jį myli. 
© Nepripažįstu aš niekakių mei- 
© lių. Aš i pač apsiženijau be 
© rmeilas. Ot, suradzija Dziedun- 
© gų Ignoška, tai i paėmiau. I 
© gyvenu neblogiau až kitus va,

dzekui Dzievui i šeimynialy už- 
siugenau: du sunai, kap ąžuo- 

A lai;, a mergai — jau tekeč pa-
ra. Ne. Maža, , ku ana nenari 

jffiį ažu Juazupa. Ana da durna... 
O Nu, padabasmia da, kuom

čia pasbaigs. Aš sava žadzia 
O nemainysiu” -— taip visuomet 
© galvodąvo tėvas, kai tik įvyk- 
m davo tarp jų susirėmimai.
© Visuomet pasibaigdavo tuo, 
g kad tėvas dukterį išbardavo, 
_ grasindavo jai, o kartais it 
-^pančiu sugraistydavo. Tada Ju- 
© zė braukdavo karčias ašaras ir 
© kukčiodavo. Tėvas liepia. Ji tu-

no tekėti. Jie jau šį pavasarį 
susitarė. Ir visas sodžius, kaip 
bubnan mušė, kad Pranas su 
Juze tuokiasi. Taip ir turėjo 
įvykti. Tik... tas Juozapas. Ne
veltui juk girdė ir vaišino jos 
tėvą, neveltui vežiojo jį naujoj 
“celegoj”, neveltui rodė jam 
savo ūkį. Apkvaišo senis. Nors 
pats pasiturįs, bet akims vis 
maža. Juo labiau, kad pažadė
jo be kraičio vesti. Taip, kaip 
stovi. Nudžiugo senis Blažys, 
tad ir dėl kraičio nereikės pa
kaušis krapštyti ir dukteriai 
bus gyvenimėlis. Phiduosi pie
ne ir ko jai daugiau reiks? O 
<ad ten Pranas maišosi, tai 
menkniekis. Tai Pienburnis 
dar. Argi gali jis Vstolnam” vy- 
čui prilygti? Kepdavo Juzei 
širdis, kai tėvas Juozapo “pri
girdytas”, be perstojos bardavo 
ją, varydamas už senio. Žinojo 
apie tai ir Pranas.

★ :|c * g
* r ' 1 < • <

Temo. Bernai, baigę šienauti 
atolą, traukė namo, o mergos 
šlavinėjo kiemus.. Mat, rytoj 
šventė. Reikia, kad butų tvar
kingiau. Viena, nusis tvėrusi 
laistytuvą, laistė, kad nerūktų, 
kita grėbstė šiaudus ir; sudžiu-’ 
vlisius žolegalius1 iš patvorių, 
kitos gi, įsikabinusios į šluotą, 
šlavė, net dulkių debesys kėlė
si. Taip užsiėmusios ir nepas-

I II ,1.   ............. .linui I.II UI I<  ........................—. ■■ .»

ebėjo, kad bernai su dalgiais 
jdū čia pat buvo. Jos, lyg susi
gėdo, bet, nenorėdamas paro
dyti to, ėmė bartis.

—Neduos i nušluoč —
—Suspiastiaš ilga naktis, 
—Aik, ba kajas apšluosiu, 
—Dabak, ųndeniu apilsiu.

< Kiekviena stengėsi savaip at
simokėti bernams, kad sutruk
dė joms darbą, išvertė šiukš
les iš pintinės, prakalbino jas. 
Jos nepyko, tik norėjo piktos 
atrodyti. Iš tikrųjų joms pati
ko, kad bernai jas kalbina.

Netrukus darbas buvo pa
baigtas. Jaunieji linksmai šne
kučiavosi. Vieni,’visą dieną lin
gavę su dalgiu, kitos, betvar- 
kydamos trobą ir žinodamos 
kiemą, gerokai nuvargusios, 
jautė savyje naują energiją, 
atrodė, kad tas darbas nėkiek 
jų nenuvargįnęs. O pagaliau 
nereikia ir stebėtis. Jaunystė.

Paprastai kiekvieną šventa
dienį susirinkdavo jaunieji ir 
linksmindavosi: . dainuodavo, 
šokdavo. Dažnai vakarais pra
virkdavo armonika ir trepsėda
vo basos kojos. Taip ir šį va
karą. Albertas atsinešė armo
niką. Jis taip puikiai groja. Ne
buvo jam sodžių i e lygaus. Men 
gęs jį mėgo. Jam grojant, ro
dos, pačios kojos judėdavo.

Buvo šaltoka, nes v artinosi 
ruduo. Jaunieji susitarė eiti 
grįčion. Tik kur? Ilgai negal
voję, nuėjo 
boję buvo 
šokti.

Jaunimas

SS
SO
SO
SO
SO
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LINKSMŲ KALĖDŲ LINKIME VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

ARCHER AVENUE FURNITURE Mfg.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

JOE KAZIK, Savininkas

4140 Archer Avė. Tel. LAFayette 3516

ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI DEL 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

PUBLISHERS 
ENGRAVING

20th & Michigan Avė Tel. Victory 3211

Motina pilnai Juzę supranta, 
bet nedrįsta pasipriešinti vyro 
valiai. Prisimena, anądien, kai 
užstojo dukterį, pasigėręs vy
ras ją kojomis suspardė. Jai 
taip pikta. Pagimdė, sopulius 
kentė, ugeno, vargo, o dabar 
neturi teises rūpintis tuo, kas 
tik jai priklauso. Duktė — tai 
vienintelis motinos džiaugsmas, 
paguoda. Ugeno, tiesa, ji ir sū
nūs... bet sūnus vis ne duktė. 
Nepadės juodo darbo k/iopti,’ 
nesupras taip motinos ir neuž
jaus, kaip duktė. Ir pagalvoju
si, kad tėvas ją taip skriaudžia, 
varydamas už Juozupo, ji su
siima už galvos: nori verkti, 
bet ašarų jau pristigo. Išverkė 
jas per visą savo amželį. Iš
spaudė jas vyro nedori žodžiai. 
Jisgtoks užsispyręs. Niekais jo 
neįtikinsi. Ką pasakys — šven
ta. Ar teisingai, ar ne, turi 
klausyti. Neklausai —- keiks, 
sumuš, iš namų išvarys, Ir da
bar... Jai taip gaila dukters. Ar
gi tam ją užaugino, kad už to 
senio išleistų? Jeigu jau nebū
tų jai skirtas tinkamas vyras, 
tai geriau pasiliktų prie jos. 
Bet... taip juk nėra 1 Juzę myli 
Pranas. Jaunas, drūtas, doras 
bernas. Jis toks . geras. Dažnai 
ateina, pašneka, atsineša, laik
raščių, paskaito, paaiškina, jei 
ko nesupranti. Jis, tiesa, netur
tingas — 4 ha žemės. Bet jis 
tik vienas su motina. Netingi- 
nys. Nereikės badauti.

Panašios mintys lankydavo 
motiną. Dažnai ji pasvajodavo 
apie dukrelės gražią ateitį, ma
tydavo' ją laimingą, bet Juoza
po šešėlis atsistodavo ir už
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Musų Draugams ir Kostumeriams

PEOPLES RESTAURANT
ANNA HARPER, Savininkė

1628 W. 47th St.

® ®

Tel. Virginia 9470 sy

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Draugams, Kostumeriams 
Visiems Lietuviams

ir

pas Oną. Jos tro- 
daugiausia vietos

šoko, linksminosi. gg 
langą veržėsi dul-jgįj

B. SHUKIS
NAMŲ BUDAVOTOJAS
4131 So. Francisco Avenue

Tel. LAFayelte 5824.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Rėmėjams

Ačiū tiems, kurie parėmėt ir paremsite ateityje.
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George ir Josephine Chernauskai
1900 SO. UNION AVENUE Phone CANAL 2183 g

Linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams! ' .
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NELAUKITE
Rytoj gali būti pervėlu!

* . v ' ' ' 1

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 of UNDERWRITERS”

O’MALLEY&McKAY,lnc.
222 WEST ADAMS STREET KAMBARYS 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI ŠIŲ KOMPANIJŲ:
COLUMBIA INSURANCE C0MPANY
IMPERIAL ASSURANCE C0MPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY
MICHIGAN. FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY

.PHOENIX INDEMNITY COMPANY
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ŠTAI ATĖJO VĖL KALĖDOS! 
TEIŠNYKSTA VISOS BĖDOS, 
LAI PRAŽŪNA SKURDO BAIMĖ 
IR VISIEMS ATEINA LAIMĖ.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

3241 S. Halšted Street Tel. Yards 3088

-----------------------------------J**—----- -M

Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Linkiu Visiems 
Savo Draugams ir Kostumeriams

WEST SIDE EXPRESS
S. T. FABJONAS, Savininkas

| 2146 So. Hoyne Avė. Tel. CANal 5233
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SOUTHERN LIMITED
’ CHARTERED BUSSES

Mes pristatome bustis specialėms kelionėms 
priejnamomįs kainomis.

šaukite JOHN ,|1. FlTZGFiRALD
VICTORY 5555

1619 SOUTH STATE STREET
. CH1CAGO,....
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sėjo basos kojos. Prie durų su
sirinko Vaikų būrelis, o iš šo- 
ųb ant “zoslanų*^ ščdėjo kelio
lika moterėlių. Vienos atėjusios 
jaunimo šokių pažiūrėti, kitos 
pasėdėti ir paplepėti, nes namie 
neturinčios darbo, dar kitos .-u- 
dėl smalsumo: šokiai jau lai
vo įpusėję, kai į vidų įsiveržė 
du girti vyrai* Btivo tai Juoza
pas ir Blažys. Jie pro langų pa
matė/ kad Juzė šoka SU Pra
nu.’ ■ 1 > >.
' -J-AŠ tam pienburniui • ina- 
kauly sudaužysiu — sušuko 
Juozapas.

Visi nutilo, šokantieji susto
jo' ii* didelėmis akimis sužiuro 
į atvykusiuosius. Muzikantas 
nustojo grojęs*. • Visų Veiduose 
matėsi nusistebėjimo i? iŠgųs- 
člo žymės?“ Kiekvienas; rodos, 
klausto klausė, ko jiems lėl- 
kių. Atvykusieji, nežinia, iš kur 
gavo laždas. mosavo jomis ir 
grųsč Pranui.

—Tti gyvotia, via prie Juzia! 
I —Juzia, aik narna! — sušu
ko tėvas. / .;

Ji jautė, kad tai gali nege
rai pasibaigti, taigi, susigrėbu
si norėjo paklausyti tėvo. - Bet 
Pranas jos neleido. Jis išėjo iš 
draugų būrio, atsistojo kamba-

KADA MEILUŽIAI 
SKIRIASI

pilnų
— dar

buvo 
visiems

i LINKSMŲ KALĖDŲ IR , GERBUVINGŲ 1 
, . . NAUJŲ METŲ įu;: .

Linkime Savo Rėmėjams, Draugams 
ir Visiems Geros Valios Žmonėms
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—Ka jum reikia?
f - —-TtuL įyvotia,- dd klausi, ka 
mum ralkia? ‘Nieko belauk da
mas drožė jam-Juoząpds hzda 
per galvų, šis nušvito, Matydl- 
m i tdi bernai, šbkd, atėmė iš 
senio lazdų ir mėgino atVanot 
jam Šonus. Blažys, matydamas, 
kad Juozapas įkliuvo, daužės 
į duris, it ijfruko į kiemų.
1 Viddje vyko tikros mušty
nės. Pusė/nelygios buvo. Vie
noj —' visi bernai su kumščiais, 
kitoj — senis su lazda. Onos 
tėvas, matydamas, kad jo pir
kioj tokios negerybes vyksta, 
stvėrėsi kirvio. Matydamas rė
kiančius . vaikus ir bejudančius 
bernus, jis grasydamas kirviu, 
sušuko:

rodė brtmgesiitb dž Juzę, kurių 
jis stengiasi pamiršti. Ji jau nė 
jo.x ‘ •“

—Rūšių sau* kitų, kaip ir kb 
ei bernai ramina pats save.1

Vestuvės, tai 'kų ir* kalbėti. 
Visam sodžiuj ūžė. “StdĮrt6šj 
niems” ir pp stiklelį kliuvo, O 
vaikai ir moterys pyrago pil
nas kišenes namo parsinešė.

—Tu neznai, kiek aš sakala- 
dų ttiriū — džiaugėsi kokių de
šimtų metų berniukas, rodyda
mas savo draugui saujoj kele
tu šokoladinių saldainių.

•-*-A mūšų 1 Stasia tai 
kišenių nUsiiiešė narna 
pasigyrė. ' J • -
'••Vp&tingai “ 'jaunasis 
duosnus. Norėjo, mat,
Įšigermtb’Kiir pasisuks: jei vai
kai — dalija saldainius, jei su
migę —-- Veda kamarori i? č*rL 
kėlę < ;ntto kiriiiino supi a, jei 
moteris — jbruka pytago Įlįstų. 
Juozapas neapsiriko.. Jis įtiko 
žmonėms. Visi minėjo jo Ves
tuvės šit pasigėrėjimu, nes pri
sivalgė ir prisigėrė. O... apie 
Juzę užmiršo. Užmiršo, kad tos 
vestuvės, Suteikusios jiėnis pa- 
sitėnkiiiimų ir pasilinksminimų, 
pasiėmė savo aukų, įklampino 
jaimų, dar vos pražydusių, šal
nų n'cpakųstų gėlelę į vargų. 
Tai jiems nerūpėjo, o pagaliau, 
moterys ir turi teketi/ -negi 
hieigatiš su saule? Ir l as čia 
ickio* kai! Blažys išvarė ia už

0 atsisukęs į bernus:/ -
—Jus, berniukai, “smirna?\ 

Visi nutilo. Bernai ir Juozapas 
su lazda susilaikė, šeimininkas 
vis šeimininkas* Jis turi^teisę 
savo pirkioje. Jot visi paklausė. 
Girtas Juozapas vis dar purkš
ta vo, bet blaivus (bernai susi
prato, atėmė iš jo’lazdų ir kaip 
“gerų ponų” išstūmė pro du
ris, t ’ • • > : !•• ’ '■ ‘ t’

Praslinkus keliolikai mintt- 
čių, jaunimas vėl'ližė. Nėsilink- 
šmino tik JUZėi Ji prašė Pranų, 
kad leistų jai namo. Ji žinojo, 
kad klius jai nuo tėvo, ir ne tik 
jai vienai, bet... ir maniai, ku
li visai nekalta.

, * * * v

■ Praslinko artas' atmintinas 
Vakaras. Jokių ypatingų atgar
sių nebuvo. Tik Juzė nešiojo 
ant pečių,mėlynės/ iš motinos 
akių ištekėjo -'“paskutinės aša-4 
ros..., o sodžiuje kalbėjo apie

—Blažys un sava pastatė 
stebėjosi kaimynai.
' -—Biednikė Juze — atsidus
davo merginos............
. -*-škada $ saniui* itakias mer
gas — sakydavo bernai ir už
jautė Pranų, kuris vaikščiojo, 
lyg žemę pardavęs. Jis pilnai 
suprato dalyko rimtumų'. Jeigu

Seniausia Lenkų Spulka-Skerdykla
Žinoma Firmos Vardu

United Butchers g 
Packing Co.

1152 Fulton St. Tel. MONroe 7330
CHICAGO, ILLINOIS

t

(Tųša iš 5-to pusi.) 
mano bobausių. Tu dėl to ne
supyksi? — matai — šita mu
zika?*” ' d 1 z i

“Nesivaržyk, mano drauguži! 
atvirai sakant; aš nemanau, 
kad katras nors mudviejų šį
vakar butų d žmoniškai nusiteį- 
kęš. Labųhakt; vėdinąs — iki 
rytojaus!” ’ •

Ji atsikalė vežime — pajuto 
palengvėjus, liktis viena; ir vi
sų kelių šitoji lengvabūdė plū
do ašaromis. Nors Anatolis bu
vo susirūpinęs goduliais, bet vis 
dėlto jam dingterėjo, kad jisai 
jaučiasi smagiau, kai jojo mei
luže nubraukė.

Nilo to meto, 
sipažino, juodu 
bUVo buvę toki 
nas antru, kdip
nį, kada jtlodu skyrėsi.

Gerų geriausiai jautėsi “der 
liebe Doktor”: jisai, būdamas 
vokiėtys, buvo užsigrūdinęs 
muzika.
i Bet dėl visa ko jisai nuspren
dė permėžti pėsčias, iki Melerio 
alinės prie Rue Richelieu, tikė
damasis gauti išversti ten tik
rų vokiškų kupetį alaus ir, ga
lėt, gurulėlį kumpaičio —! už- 
sikųsti po visa ko sukirsto.

KALĖDOMS,
NAUJIEMS METAMS.

LINKIU LAIMĖS 
IR SVEIKATOS!

DR. A. YUŠKA
2422 W. Marąuette Rd. GROvehill 1595

kai juodu stt- 
nieku'ortiet ne
patenkinti vie
šite akyfnirks-

vytas neleido' jai dirbti.
Juozapo. Sakytum, jis vienas. Paėmęs dar nabašninkės verptų 

. * . . i.. L.'i.m vi,.-!..;Visur juk taip pasitaiko.
Taigi degtinė ir ašaros ap

laistė Juzės jaunystę. Ji jali bu
vo pas Juozapų. Verkė armoni
ka per vestuves, verkė ir nuo
taka. Nieko ypatingo, kad nuo
taka verkia,- juk čia taip pa
prasta. Ji visuomet turi Verkti, 
jei ne iš “susijaudinimo”, ; tai 
nors -iš “pareigos”. Bet šį kar
tų nuotaka Verkė visai dėl ko 
kito. Ji verkė ne iš susigraudi
nimo ar pareigas,.jį verkė to
dėl, kad jos tėvas toks-„užsispy
ręs ir kad jos nesupranta. > Ji 
turėjo tekėti, bet ne už tokio 
senio ir dar su-trejetu vaikų* 
Verkė, raudojo. Bet,' ar ašaros 
kam nors padėjo? Išsiverki, iš* 
lieji savo škausfoų ir tiek. O 
apie -gyvenimo palengvinimų ir 
kalbos nėra. 1 Taip ir Juzė. 
Vaikščiojo užtinusiomis aki* 
mis. Ir nieko. .Juozapas nesakė, 
jai grįžti namo. Nepatiko jam, 
kad ji taip verke. Jam sarma
ta prieš Visų sodžių, kad Juzė 
pas jį vartų atvaryta. Negalėjo 
ir akių pakelti. 

x k

džiaus bernai, tai'jau seniai bu
tų pramušęš Juozapui pakaušį, 
bet jis ho iš tokių. Jis nieko 
nedarė; Dėtų kelių nerado. O 
bet kokiam jis buvo pergeras. 
Tiesa, buvo mintis, kai jau jo
kiu bildu negalėjo perkalbėti 
Juzės tėvo, slapta abiem pa
likti gimtųjį kraštų... kur vyks? 
į Latvi jų bėgs? Bet čia, namie, 
palikti vidnų išeinu. inotiilų ir 
dėt savo laimės apleisti gimti
nę? Palikti pievfis, žalius lati* 
kus, išsižadėti jų.'ir tolintoji ša
lyj sali laimės ieškoti? Tai jam 
atrodo negalima. Ne! Jis nepa
liks motutės, žalių pieVų. ir ne
išartų vagų. Nors sunkus dar
bas, bet jis mėgsta, bet ir my
li nemažiau už Juzę. Jam gim
toji žemė ir sena motina pasi-

Juzė nuolat krimtosi. Ir Juo
zapas nežinojo, kas pagaliau su 
ja bedaryti? Rodos, ir prie dar
bo nevarė ir pats dirbo, ramin
davo jų, bet ji vis liūdna^ vis 
atsiverkusi,- vis paniurusi ir ne
kalbi. Kalbindavo jų kiek- išga
lėdamas, ' < rinkdamas švelnes
nius žodžius, bet nepasiekdavo 
savo tikslo. Atsakydavo i ji 
“taip” arba “ne” ir vėl tylėda
vo,,.kaip žemė. Jai (buvo pikta. 
Ji keikė savo dalių negerų. Ne
pyko jau ant tėvo, nei ant sa
vo vyro. Ne. Ji pyko pati ant 
savęs. Pyko todėl, kad ji tokia 
nelaiminga.

Pareigas savo ėjo pavyzdin- 
metus dar mirusios

šeimininke troba,, su jos atėji
mu pasidarė jauki šeimynine

gai. Prieš

balta

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

MAROZAS BAKING CO
G. L. MAROZAS, Prcs.

St. Phone Portsmouth "9200

Siūlų kamuolį, nunešė Mortai, 
kad padarytų jo Untantii “pun- 
čekas”, nes šalčiai jau ruošėsi 
ateiti.. Pats mažasis dar be jo
kios globos. Reikėjo ir juo su
sirūpinti, o čia ir darbai dar
žuose prasidėjo. Trys ežios sto
vėjo nekirstų kopūstų, tiek pat 
nerautų burokų. Darbo daug. 
Darbininkų maža. Tiktai Juze 
ir merga. Juro duktė. Jos abi 
kerta kopusius. Jonukas nešio
ja ir mėto juos į krūvų. Juzė, 
paraitojusi rankoves, tik kerta, 
tik kerta kopūstus. Krinta ko
pūstų galvos, didelės, pabalu
sios./.

Rudens dangus apsiniaukęs...
Dulkia. Byra smulkus 
lašeliai. Byra ir Juzės 
Byra ne todėl, kad jai pas vy 
rų negerai, bet, kad iš 
mo ji daugiau norėjo, iš gyvė-

tikėjosi.
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lietaus 
ašaros..

gyveni

' Sese, ar greit susilauksi lai
ko, kai 'šalia- vargo ir juodo 
darbo savo gyvenime daugiau 
prasmės ir saulėtų dienų ma
tysi?.. ’

Ar ilgai dar pati negalėsi iš
sirinkti sau gyvenimo draugo?!

Salomėja Narkeliunaitė
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
. VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR

IJRAUGAMS LINKI

N. ABARAVICZ
UN1VERSAL FOOD STORE

H 4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340
.Lt, . . CIIIGAGO, ILLINOIS

SS ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ LINKI
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DIDŽIAUSIA MIESTO PIETŲ PUSĖJ 
UNIJINĖ SPAUSTUVĖ
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apskaičiuojame prieinamom kainom, 
garbingas ir mandagus patarnavimas.

JAN A. STANEK, Vedėjas 
(Organizatorius)
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1715 SO. ASHLAND AVENUE
CANAL 4535 CANAL 1318
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Linkime Savo Kostumeriams ir Visiems Lietuviams

Įėjo. Vyresniajam, kuriam su
kako jau 14 m., pasiuvo naujų 
kepurę, stitaisė Sėnųjį paltelį, 
kurio jau vata buvo išsikarUsi 
ir, šiam bevaikščiojant 
kyšodavo.

—Ęi, iš pa paldzienika nedie* 
lia ragis! šaukdavo jį pama
tę sodžiaus išdykėliai.

-^Kaš jufti bėduu dabaitia sa* 
vy — atšaudavo. Jonukas ir pa* 
raudonavęs, susiėmęs už “pa
lų”, droždavo savo keliu.
■ /r—Ei, tava tėvui ženicies jau 
raikia, tai tau palciukų šutai-
syt? — lydėdavo tolimesni Šu
kiai. .. \

Taigi... - Jtiže slitaise jam pal
tukų. 7-mcčiui Untanui norėjo 
naujas kojinaites nilinegsti, bet

________________________________________—------------------------------------------------------------- ■ G

METROPOLITAN
STATE BANK

. •- . t

, , JOHN B. BRENZA, President
JULIUS BRENZA, Vice-Pres.—Cashier

KAMPAS LEAVITT STREET
Karys’ Fetiėral Reserve System ir Fedėral Dcposit Insurance Corporation 

Kiekvieno asmens deposilai apdrausti iki $5,000.00.
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NAUJIENOS, Chicago, III; TreeiacL, gruodžio 24, 1941 .... ■ ■■........ . ...
Liūne Janušytė

Apsišvietęs žmogus ir planeta
Ilgai vaikščiojo* Jonas Bum

bulis išilgai kambariu ir skai
čiavo žingsnius: jei išeina po
romis skaičius — reiškia Ma-

ryte myli, jei ne — ne. Tris sy
kius išėjo porinis, tris sykius 
neporinis. Suprask gi, žmogau, 
iš to, ką ji galvoja! Pabandė

septintą kartą Jonas pereiti perįnui angą į burtininkės laužą, 
kambarį — išėjo pabaigoje, tilt 
pus.? žingsnio. x Nors kelk koją 
ant sienos! Nei myli, išeina, nei 
nemyli, .

Sudraskė Jonas popierinę 
baltgalvę. Lapelius suskaitė. Iš
ėjo, kad nemyli. Numetė Jonas 
į šalį ramunę.

—Meluoja, brudas! — nu-

B LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJU METŲ VISIEMS S 
MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS LINKI JS

I ARCHER MARKET
§ JONAS ir MARIJONA WAIDŽIUNAI, Sav.

| 4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247 g
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
' NAUJŲ METŲ, 

i

TOSCANO RESTAURANT
RAVIOLI and SPAGHETTI SPECIALYBĖ

2439 So. Oakley Avė
Mcucci and *QuintaIi, Sav.

> Chicago,
Tel. ('.ANAI. 9557

III

t Taip ties sudraskyto^, ramu
nėlės lapeliais* užsisvajojusį ra
do jį draugas. •

Sužinojęs, kas per reikalas 
draugas tuoj rado išeitį.

—Ot, išgalvojo kambarį ma
tuoti! Kambarys tau, brolau, 
nieko nepasakys! Taip pat ir 
ramunė. Nes durna ji, brolau! 
O tu žvaigždžių apie tai pasi
teirauk. Jos tuoj tau juodu ant 
balto išdės, ką Marytė apie ta
ve galvoja!

—Kad kaip čia su tom 
žvaigždėm susikalbėsi? -— nu
stebo Jonas. — Kaip tu Jš jų 
visą paslaptį išgausi?

—Ir nereikia tau su jom kai 
bėti, —- paaiškino draugas. — 
Burtininkė už tave pakalbės. 
Išdės viską kaip ant delno.

—“Burtininkė”... Kaipx gi Čia 
dabar pas burtininkę eisi... Bo
biškas tai darbas pas burtinin
kes vaikštinėti!.. Nepatogu, ži
nai !

jį lejęš į tamsų prieangį, Jonas 
pirmiausia užmynė ant kažko 
minkšto, gulinčio žemėje.

—Meee! ’ — ėmė bliauti tas 
užmintas daiktas.

—Ožka, velnias! — nustebo 
Jonas. — Ko ji čią po kojomis 
Imaišosi ?-

Beieškant jam kokių nors 
dui'ų, staiga ‘sienoje prasivėrė 
kažkoks plyšys, iššįkišo susivė
lusi galva ir piktas riiotėriškas 
balsas paklausė:

—Kas čia daĮiąr nakties, vi
duryje daužosi? Kas čia gyvu'į 
kankina?

—Dovanok, tamstą... — su
mišo Jonas. — Aš ieškau čia 
gyvenančios burtininkės... Bet 
jei jau vėlu, tai... dovanokit... 
aš išeisiu...

x —.Kas sakė, kad vėlu? — rūs
čiai paklausė moteriškas balsas 
pro.plyšį. — Dabar pati diena, 
o jis vėlumus kažkokius išran
da! Eikit į vidų.

Jonas prasispraudė pro plyšį 
sienoje vidun ii* baimingai 
žvilgterėjo Į susivėlusią mo e-
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LANGAM UŽDANGALUS
1803 West 47th St.

PADAROM ant UŽSAKYMO

\ (arti Wood St.)

—Na, jei nepatogu, tai ir 
neik... Ir krimskis, nieko apie 
Marytę nežinodamas! Man vis- 
tiek... Gal ji be tavęs gyventi 
negali, gal dėl tavęs iš proto 
eina, o tu nieko apie tai neži
nai! Man vistiek... neik, jei ne
patogu !

Draugas ėmė sklaidyti kaž
kokią knygą, o Jonas susimąs
tė ties suplėšytos ramunėlės li
kučiais.

—Hm... — nutraukė paga- 
iau jis tylą. — O ką... atspėja 

aurtininkės,.. Pasako ką nors?
—Viską pasako! Kodėl joms 

nepasakyti? Jos gi ne pačios 
kalba, žvaigždės per jas kalba...

—žvaigždės per jas..., O iš 
<ur žvaigždės žino, ką, pavyz
džiui, Marytė, apie mane gal
voja?

--Tai tamsta patį busi...? — 
nedrąsiai paklausė, jis.

—Tai jau, tur būt, kad ne 
tamsta, — atrėžė burtininke.— 
Tai koks reikąlas? Prašau pa
sakoti. Ką norį iš žvaigždžių 
sužinoti?'

—Matote... — pradėjo Jonas. 
—Aš žmogus kultūringas... be 
prietarų... tikras, galima pasa
kyti, dvidešimtojo amžiaus 
žmogus, bet... ot... žinote... Įdo
mu butų sužinoti... Aš, galima 
sakyti, žengiu su savo amžiumi 
koja į koją, bet...

-LtAr negalima trumpiau?
. —Ot... žinote... Ar myli ma

ne viena moteris, ar ne?
—Tuojau sų.žinp^s'im, nieko 

nėra . lengvesnio,. ramiai ir 
šaltai atsakė' burtininkė. — 
Prašau čia palaukti minutėlę,

—Ir žvaigždės sako, kad juo
da. Taip pat į ją yra įsižiūrė
jęs ir Morkelių Vladas. Teisin
gai žvaigždės sako?

—Tei... teisingai... — sumur
mėjo priblokštas Jonas.

-/-Bet žvaigždės rodo, kad 
Marytė visa savo širdimi yra 
su (avim... Ji ir dabar apie ta
ve galvoja.

—Išeina, — kad myli?., (
—Aaiškiausiaį. Planeta tokia 

iškrito, kad ji be tavęs gyvėn’.i 
negali...

—O apsivesim?
—Apie tai žvaigždės dar ne

kalba. Kai kitą sykį ateisi — 
tada jos pasakys, o dabar dar 
vestuvinė planeta neiškrito.

— Bet ji apie mane galvoja? 
. —Visą laiką^ ir gula, ir ke
liasi tik su tavim galvoje... O 
į Morkelių Vladą nekreipk jo
kio dėmesio — žvaigždės sako, 
kad jam bus barzda prisiūta.

—-Ot, puiku! — nudžiugo Jo
nas.

—Paskui dar žvaigže^es sako, 
kad tu čia ne pats atėjai... Ta
ve čia vienas šviesus žmogus 
atvedė... Tai ot jis yra tavo ge
riausias draugas... Netrukus tas 
žmogus paprašys pinigų pasko
linti, penkiasdešimt litų, tai tu 
jam paskolink šimtą... Paskui 
jis paprašys vekselį pažinioi 
— būtinai pažiruok, tai atneš 
tau laimę, o? gal būt, net ir 
vestuvinę planetą. Daugiau 
šiuo kartu žvaigždės nieko ne
sako, '— baigė® burtininkė? pa
leisdama Jono ranką.

inis, paliko burtininkei penkis 
litus, ir( išėjęs gatvėn, ėmė dai-

movė kažkur iš burtininkės 
kiemo.

S . ;ss
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Bu-

pasitarsiu.
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;um tu žvaigždė —• irgi viską 
žinotum, — paaiškino drau
gas. z

—Kad taip, žinai, lyg ir ne
gražu... nepatogu... Valdinin
kas, inteligentas... apsišvietęs 
dvidešimtojo amžiaus žmogus 
m pas burtininkes vaikšto!

—Ir tegu nevaikšto, niekas 
neverčia! O gal tavoji. Marytė 
dėl Morkelių Vlado miršta iš 
meilės, ką tu žinai?..

—Tai kur ta tavoji burtinin- 
<ė gyvena ? — pašoko staiga 
Jonas, palietus jo jautriausią 
stygą. — Einam... tegu ji kal
basi su žvaigždėmis!

Gatvėje Jonas vis nerimavo: 
s —Kad tik kas pažįstamų ne
pamatytų mane pas burtininkę 
einant! — rūpinosi jis, dairy
damasis į šonus.

—Pažįstamieji irgi vaikšto,— 
ramino jį draugas.— Va» Pum
putis, vos /lik išeikvojęs val
džios pinigus, tuoj pas burti
ninkę nubėgo: “Čiups, klausia, 
ar nečiups?” Pažiurėjo ta į 
žvaigždes, pažiurėjo. “Oi, sako, 
ponaiti, jeigu išpustijai valdžios 
pinigus, tai žvaigždės sako, kad 
vistiek — vėliau ar anksčiau — 
bet čiups!”

—Taip Ir pasakė?
—Taip ir pasakė.
—Na, ir kaip?
—Na, ir nieko. Po pusės me

tų atsisėdo už krotų. Ir- dabar 
dar tebesėdi.
,---- Hm, hm... — stebėjosi Jo
nas, kraipydamas galvą.

—Arba štai Juozėnas 
sė draugas.
o vos tik išsi’aka kaip reikiant 
— tuoj pas burtininkę dumia: 
“Lups žmona kailį, namo su
grįžus, ar nelups?” Ir i visad 
žvaigždės atsako, kad lups. ą

t—Ir išsipildo, 
k —Akuratniai!

Prie sugriuvusios, apjužusios 
pirkutės mjestp pakraštyje 
draugai sustojo.

—Tai tu eik vidun, o aš čia 
pat restoranėlyje palauksiu, —- 
pasiūlė draugas, rodydamas Jo-

mažiausio trupučiuko ji apie 
manė negalvoja?. Nors ne, jei 
taip pasakytų, tai reiškia, kad 
netiesa^ ir beų^ai, kaip aš —■ 
dvidešimtojo amžiaus žmogus 
pas burtininkę atsiradau!., 
siog pačiam keista...

i Moteriškė grįžo vidun.
—Prašau kairiąją ranką, ku

ri arčiau širdies, —- paprašė ji.
. Jonas ištiesė ranką. Burti

ninkė, suraukus kaktą, pažiu
rėjo į ranką ir prabilb požemi
niu balsu:
• —Ir žvaigždės, ir ranka sako, 
kad vardas tavo Jonas, o pa
vardė Bumbulis... Ir esi buhal
teris...

Jonas net sudrebėjo t
—Žiūrėk, kaip išdėjo aiškiai!

Ot ką reiškia žvaigždės!
—Toliau žvaigždės sako, kad 

esi įsižiūrėjęs į Varlaičių Mary
tę... Blondinė ji, ar ne?

Joną.
—Puikiausiai! — spinduliuo

damas pranešė Jonas.
—Matai, ar aš nesakiau! Da

bar laimingas... Patenkintas! O 
man, supranti, tiesiog gyventi 
nemiela... Rytoj vekselį turiu 
išpirkti, ir , penkiasdešimt litų 
trūksta.?.
me ir sugriebti?... Gal tu kar
tais galėtum paskolinti porai

Rytoj vekselį turiu

Nežinau stačiai, ka-

Tie

'Jonas išėmė šimtinę.
Susitikęs bendrą pažįstamą, 

draugas nuėjo su juo, Joną at
sisveikinęs. Ir buvo girdėti, 
Icaįp*jis kalbėjo:

— Štai, vaikštai dabar susi
krimtęs, .pajuodęs... Gyvenimas 
tau nemielas... Nueitum pas 
burtininkę žvaigždžių paklaus
ti, išmes iš tarnybos, • ar ne... 
Bematant palengvėtų...

O Jonas spinduliuodamas, 
laiminga šypsena lupose, pagal
vę apsikabinęs bandė užmigti, 
siu padėka žvelgdamas į pro 
langą mirksinčias žvaigždes.

„■-■y,, - T. ■

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

1* Continental Savings and Loan Ass’nB I V. P. PIERZYNSKI, Seki’.

4559 S. Paulina St Tel. YARds 0145
@1©
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Kalėdinis
**A *I*R

Sutinku anądien redaktorių. 
Parašyk, girdi, ką nors 'kalėdi
niam numeriui. Visi bendradar
biai, esą, taip užimti prieš šven
tes: vieni vaikų iš kariuomenės 
laukia, kiti vaikus išleidžia, tfe- 
ti slėptuves rengia, kiti vėl ki
taip kalėdiškai nuotaikai ren
giasi. Tau gi, sako, ne: šeimy
nos, nei vaikino į kariuomenę 
išeinančio, ir laiko — jūrės ma
rės; tai iškepk mums kokį ku
liu į šventėms.

Nu, ką darysi kai taip užsi
meta: gerai, sakau. (Be to, kam 
čia nemalonu nors lokiu budu 
žmonėms pasirodyti.) “Gerai, 
sakau, kad parašysiu, tai para
šysiu! Sakysim, kučiavoja žmo- 
neliai sau, o čia japoniškas San
ta Klaus tekšt dovanėlę tiesiai 
į avižinį kisielių! Ir visi up! tie
siai pas Poną Dievų ant kūčių!”

“Stok!” riktelėjo redaktorius. 
“Manai, kad mano laikraštis tai 
gaisrininkų sirena, Neduosi 
žmonėtis nei kūčių ramiai pa
valgyti.”

“Negerai?” nustebau. “Norė
jau prie einamojo momento 
prisiderinti.”

“Derinkis, kad nori,” atsakė 
jis. “Bet kūčių neliesk; tai, taip 
sakant, šventa tradicija. Nuo 
amžių amžių žmones papratę 
ramiai kučiavoti, o čia bombo
mis nori svaidytis. Apetitų vi
siems pagadinsi. Duok ką mei
lesnio.”

“Meilės, sakai? Kodėl ne. Sa
kysim, graži porelė. Meile be
galinė, nesvietiška. Eglutė bliz- 
gučiuoja, varpa/. skambaliuoja, 
žvaigždės mirguliuoja, peteliš
kės skrajoja...”

“Peteliškės žiemų?” suurzgė 
redaktorius.

“Kodėl negalėtų peteliškes 
skrajoti, kai meilė taip karšta, 
taip gili, taip žavi, taip...”

“Stok, stok. Mažiau fantazi
jos, daugiau faktų.”

“Nori tikrovės? Gerai. Pri
siekė per Kalėdas jiedu viens 
kitam amžinų meilę ir ištikimy
bę. 0 per Naujus Metus bernu
žėlis karo fronte karžygiu kri
to. Kirto galvelę kaip kopūstė
lį, liejo kraujelį kaip...”

“Palauk. O kų mergelė?” 
“0 mergelė našlaitėlė laukė 
valandų, laukė kitų, 
net graudi ašara iškrito: 
kitos per Naujus Metus šoks, 

uliavos, o ji namie tupės.
Bet staiga skambutis su

skambėjo,
vidun kitas draugas įėjo.
Mergytei akys nušvito: 
tai dabar bus su kuo šokti 

ligi pat ryto!”
“Netinka,” tarė redaktorius. 

“Kokia čia meilė: ne meilė, bet 
tikras jitterbug. Nespėjo vienas 
akis užmerkti, jau kitam ant 
kaklo kabinasi. Visos mergaitės 
pasipiktins ir nustos musų laik
raštį skaičiusios.”

“Tai galiu parašyti apie vai
kinų. Man vistick: abi varnos 
juodos.”

“Ne, ne. Palik ramybėje mei
lę. Daugiau kalėdiškos nuotai
kos.”

“Nuotaikos? Galima. Saky
sim: Lietuvoje. Sninga, pusto, 
šalta. Sėdi žmonės susitraukę 
nekūrentose trobose. Ant stalo 
vietoj Kalėdų pyrago — silkės 
uodega apgraužta. Kalėdų Se
niai svastikomis pasipuošę vaik
štinėja. Dovanų, teisybė, jokių 
nepalieka, tik viską išneša iš 
namų; bet čia mažas skirtu
mas: nuo vienų paima, kitiems 
duoda. Paskui visi eina j Ber
nelių mišias ir gieda: 
Džiaukis, žmonija, nustoki

vaitojus, 
atėjo tau lauktas laimingas

rytojus. <
Gloria, gloria aukštybėse, 
o žemėje ramybė, ramybė!?

“Sustok su savo glorijomis.

rašinys
Glorijas, mat, atrado.”

“Nepatinka? Gerai, važiuo
kim į Sibiru. Ir ten lietuvių ne- 
rrtažai. Glorijų nei bernelių ten, 
tur būt, negieda. Bet šiaip Ka
lėdos labai smagios: bent *Šei- 
niynose tai šventa ramybė. Tė
vas su motina savo, sakysim, 
kur nors Sibire, dukrytė Lietu
voje pas kokių kuiųų prieglau
dą radusi, sūnelis vėl nežinia 
kur. Na, ar ne ideališka tvarka: 
tikrai nesibara, negadina kalė
diškos nuotaikos, viens nuo ki
to taip toli būdami. A? Kaip 
atrodo? O gal vaikams pamoki
na n vaizdelį pabrėžti? Saky
sim, nusikraustė toks Jonukas 
su savo mamyte kur nors į Ru
sijos gilumų. Buvo neperdaug 
prastas vaikas Jonukas, kol Lie
tuvoje. Bet svetimame krašte 
ėmė ir išdyko:* labai jau prie 
valgio paliko lepnus. Būdavo, 
šauks ir šauks: ‘Mamyte, duo
nytės; mamyte, ^pienuko”. Ir ko 
jam neduos mamytė: ir sėlenų 
su pernykščiais lapais, ir sriu
bos iš kirvio koto, ir bulbių lu
penų, ir kitokių gardumynų, o 
jis vis savo: duonos, duonelės. 
Ir kas iš to išęjo: vienų gražų 
Kalėdų rytų ir —- numirė Jo
nukas. O tai vis iš išdykumo: 
duonytės, mat, įsigeidė. Už tai 
nei Kalėdų eglutės negavo pa
matyti. (Teisybė, butų nepama
tęs, jei ir nebūtų numiręs). Juk 
pamokinantis dalykėlis, ar ne?”

Čia redaktorius tik blykt 
blykt nemeiliai į mane dėbtelė
jo: tuoj supratau, kad toks ra
šinys tiek matys kalėdinį nu
merį, kiek savo ausis.

“Nori mano skaitytojus aša
rose paskandinti per šventes? 
Nori, kad palikčiau be prenu
meratorių kitiems metams?” 
x “Kur matai ašaras, redakto
riau? Ar girdėjai, kad sotus al
kanų atjaustų? Be to, kam aša
rose skęsti; yra daug malones
nių skystimų, pavyzdžiui, kad 
ir alutis bei degtinėlė. Juose jau 
ir Kalėdų nelaukę daugelis skę
sta, nei ausų nematyti. “Kodėl, 
kodėl, kodėl negerti, kodėl, ko
dėl linksmam nebūti?’” užtrau
kiau visų mylimų dainelę, net 
praeiviai atsigręžė.

“O kad taip parašytum kokį 
gyvų linksmų vaizdelį, tikrai a- 
merikonišką, a?” '

“Et, rašiau jau tokį vienoms 
Kalėdoms. Be to, kriminalinių 
dalykų nebemėgstu. Daugiau 
palinkau į romantikų, į grpžį, 
į...”

“Gana, gana. Žinau jau,” 
mostelėjo ranka redaktorius. “Į 
meilę. Kaipgis. Visos dabar sku
binas įsimylėti, nes vaikinai į 
kariuomenę išeina. Į katrų pu
sę širdelė linksta, prisipažink?”

“Į kairę, redaktoriau. Nuo 
pat gimimo jau buvo toj pusėj, 
kaip mama pasakojo. Bet ir 
mes jau kažin kur nulinkom 
nuo kalėdinės temos. Ot, imsiu 
ir parašysiu kad ir taip: visi či- 
kagiečiai sau linksminasi, geria, 
valgo ir niekuo daugiau nesirū
pina kaip tik Kalėdų dovano
mis.”

“Ne, ne. Visai senoviškai nu
rašei. Negalima taip, žinai, kad 
esam kare, negali migdyti žmo
nių tokiom pasaliom, negali 
temdyti jų budrumo, turi būti 
pasiruošę visakm.”

“0. K. švenčiam Kalėdas 
beismonte. Vaikus pakišam po 
sofa, patys galim pastalėj pi- 
naklį lošti. Eglutės nedegam, 
kad priešas nepamatytų...” .

“Jokiu budu taip negalima. 
Dar niekur nieko, o žmohes 
gandini. Priešas to tik ir lau
kia, kad žmonės įsibaukštytų, o 
jie galėtų pasinaudoti panika.”

“Susimildamas, redaktoriau,” 
truko ir mano kantrybė. “Jeigu 
jau taip, rašyk pats savo kalė
diniam numeriui. Aš nei piršto

ŽIEMOS,ŠVENČIŲ PROGA
Jau keletu žiemos švenčių—- 

Kalėdų teko praleisti šioje ša
lyje, tačiau jos visos nuslinko 
praeitin lyg sapnas, nepalikda
mos jausmuose jokio malones
nio šioje šalyje praleistų šven
čių atsiminimo. Jei kurios ir 
buvo kiek reikšmingesnės, tai 
tik tuo, kad jų' atsiminimas ri
šosi su tėviške ir joje paliktais 
artimaisiais, nuo kurių nors 
ir toli gyvenimo nublokšta, vi
suomet artimus ryšius palai
dai!. Bet visai kitokį jausmų 
pajuntu prisiminus Lietuvoje 
praleistas savųjų šeimos tarpe 
Kalėdų šventes. Jos, rodos, vi
sos nuo pat kūdikystės dienų 
pinte pinasi gražiais įspūdin
gais jr maloniais atsiminįmais, 
kurie iš mano jausmų niekada 
neišdils. Tik prisiminus, kad 
visa tai nuslinko tolimon pra
eitin ir niekada nebegrįš, neju
čiomis nusirita skruostais 
skausmo ašara. Kodėl man taip 
anksti buvo lemta tėviškę pa
likai ir vien tik jos atsimini
mais gyventi?
' Kalbant apie Kalėdas, gal 
reikšmingiausius atsiminimus 
teikia mums Kūčių vakaras, 
kada sužibus erdvėje pirmuti
nei žvaigždutei, skubotai ir ru- 
pestingai buvo rengiamas Kū
čių stalas. Pirmiausia x gražiai 
ir lygiai apdegant stalus džio
vinta žole (šienu), ant jo bal
ta lininė, kaip sniegas, staltie- 
sė. Kada mes vaikai užklausda- 
vome seno jJėdės, kuris gyve
no su mumis kartu ir kuris vi
suomet tų Kūčių stalo prirengi-, 
m o darbų atlikdavo, dėlko yra 
po staltiese dedamas šienas, jis 
mums tykiai paaiškindavo, kad 
tai kiekvienoje Kūčių naktyje 
į kiekvienus namus ateinąs 
mažulis užgimęs Jėzus, įr jis 
ant štalo padėto šieno gulsiąs 
pailsėti. O jei šieno nebusią 
katruose namuose, tai ir Jezu- 
lis ten nesilankysiąs ir tie na
mai nebusią^ laimingi per visus 
metus.

Žinoma, mes vaikai tuo dė- 

nejudinsiu. Taip rašyk — nege
rai, ir anaip rašyk ■— blogai. 
Nei saulės duktė pačiam neį
tiktų. Ar manai, kad man te
momis iš dangaus sninga? Jei
gu jau mums, atsiprašant, raš
tininkams, laisvę varžyti imsit, 
tai kas žmonėms tiesų benu- 
švies? Juk tai prieš konstituci
ja, tai žmogaus teisių varžy
mas, tai...’’

Bet laiku atsiminiau, kad su 
redakSbriais per daug susipykti 
neverta; tai sųšiląikiau, ir to, 
kų širdy turėjau, — nebepasa
kiau. O be to, su vyresniais 
žmonėmis ir ginčytis neužsimo
ka. «

Betgi kalėdinio rašinio,-r-do- 
vanokit, ar ką jau, gerbiamieji 
skaitytojai, — vis deltą nebus. 
Nėra temų.

dės tvirtinimu ir įdomiu pasa- 
kojiniu pilnai tikėdavome, nes 
ne lik musų šeimoje senasai dė
dė buvo gerbiamas už jo tei
singus gyveninio reiškinių spė
jimus, 0 ir visų artimųjų kai
mynų buvo didžiai vertinamas 
už jo teisingumą.

Ant taip paruošto stalo šei
mininke sudėdavo įvairiausių 
Kilčių valgių ir, žinoma, kiek
vienas valgis turėjo būti paga
mintas pasninkiškai, be pieno 
ir be mėsos.

Katra šeimininkė daugiausia 
valgių patiekdavo, tta buvo lai
koma sumaniausia visoje apy
linkėje. Kiekviena šeimininkė 
stengėsi sudaryti tų vakarų 
jaukią nuotaiką šeimos- ■ tarpe. 
Juk Kūčių vakaras būna tik 
sykį j metus, ir jei pasireikš 
nemalonumų šeimpje Kučiose, 
tai iškils nesusipratimų šeimo
je ir per ateinančius metus. Tai 
vis senesnių žmonių pasakoji
mai, kad Kalėdų šventės turi 
būti malonioje ir taikioje nuo
taikoje praleistos, nes ir Jėzus 
užgimęs tam, kad išpirktų var
go žmoniją iš jos žemes kan
čių ir pasmerkimo.

Man yra gaila, kad musų čia 
augantis jaunimas neturi pro
gos nė 'galimybės gėrėtis tais 
senų žmonių pasakojimais ir 
padavimais, kurių yra gana 
daug ir įdomių, — jų gal tik 
nuotrupas ir mes beturime. Da
linai gal jos ir nėra'naudingos, 
c kitos tik prietarai, bet jos 
dar vaikystėje girdėtos kiek- 
vienarti giliai įsminga atmintin 
ir teikia įdomių ir kartais ga
na malonių ir reikšmingų pra
eities prisiminimų.

Gerai atsimenu, kaip visų 
prieškalėdinę savaitę visa šei
ma būdavo darbais užimta, 
ypačiai moterys namų ruoša, 
bendra tvarka ir visą aplinku
mą stengdavosi padaryti kuo 
malonesne, kad visi sugrįžę j 
namus jaustųsi jaukiai, kad vi
sur/- pasižymėtų kropšti šeimi
ninkės darbo ranka, kad su
grįžę šeimos nariai tik. šventes 
praleisti senųjų tarpe (jei 
jiems likimo skirta gyventi 
svetur)*, apleisdami šeimos ži
dinį ilgėtųsi jo kaipo ramios 
ir tvarkingos poilsio1 vietos. 'N .* 1

Pavalgius Kūčias budavd ma
loniausias poilsio laikas. Viši 
šeimos nariai susėdę salionelyj 
dalindavome^ pergyventais įs
pūdžiais. Jauniesniesiems tas 
laikas visuomet būna įdomus 
pasiklausyti vyresniųjų pašne- 
kesių; Grįžusieji šeimos nariai 
iš miesto praleisti šventes su 
savaisiais kiekvienam A šeimos 
nariui kokių nors dovanėlę par
veždavo ir ją įteikdavo tik po 
Kūčių jaukaus poilsio. Tas' jau
nesniesiems ir vėl būdavo ga
na įspūdinga. Čia visų nuotaika 
yra' šventadieniška,. visų veidai 
malonus, o be to, dar ir dova-

SVEIKINIMAS
Brangi Nora!

Sveikinu tave ir <sas tavo 
bendradarbes ir “Naujienų” 
moterų skyriauc skaitytojas šių 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Nelinksma bus šventes šiemet 
apvaikščioti^ kuoinet beveik vi- 
šaš pasaulis skęsta kraujuose.

širdingai jūsų, ?
M. Michelsoiiienė

—— i —‘ - I ■ 1 . -- - • 1 ‘ -

nų gavimas tikrai niekada ne
užmirštamu įvykiu lieka jau
nesniųjų vaizduotėje. Nors me
tinių žiemos švenčių Kalėdų 
laikas gal ir nėra toks viliojan
tis, kaip kad pavasario švenčių, 
betgi laukiame jų visi ir gal ne 
vienas urnai užklausta, ko
kiu tikslu ir viltimi lau
kiame šitj švenčių, grei
to atsakymo negalėtume duo
ti. Juk po šių švenčių taip 
artimai seka Naujieji Metai. 
Kiekvienas žmogus, užversda
mas senųjų metų gyvenimo la
pą, vienais metais jau lieka se
nesnis.

Laukdama šių metų Kalėdų 
švenčių dažnai nutolsti! minti
mis prie savo artimųjų, palik
tų tėviškėje, apie kuriuos jau 
antri metai jokios žinios netu
riu. Jei jiems dar likimo buvo 
lemta išlikti sveikiems ir gy
viems, jie taip pat lauks šių 
reikšmingų švenčių.

O kokia šiurpi ir bauginanti 
mintis skverbiasi į galvą prisi
minus juos. Juk jie jau antri 
mėtai gyvena svetimųjų prie
spaudoj. Kokioje skaudžioje ir 
prislėgtoje nuotaikoje jie pra
leis šias žiemos šventes. Prisi
mins gal netolimos praeities’ 
jaukų ir šiltą šeimos židinį, ka
da visi šeimos nariai, nežiūrint, 
/kur jie gyyęntų (išskyrus už
sienius) suvažiuodavo tėviškės 
pastogėn, kad bendrai visi šei
mos nariai galėtų sėsti prie 
tradicinių Kilčių stalo ir malo
nioj nuotaikoj artimųjų tarpe 
praleisti Kalėdų šventes bei pa
sidalinti savo pasisekimais ar 
vargais. Kyla klausimas, ar šių 
metų šventėse visi šeimos na
riai susirinks prie Kūčių stalo ? 
Ar nevilgis karti skausmo aša
rą senos motulės nuo rūpesčio 
ir sielvarto išvagotų skruostų, 
kada jos nesulauks sūnų ar 
dukterų grįžtant tėviškėn Kalė
dų šventėms? 0 gal ir Kūčių 
stalas šiemet liks tuščias, gal 
gimtosios bakūžės langus' tik 
vėjas klabena? Gal šaltoji že
mė priglaudė vjsus... Juk. taip 
senai jokios žinios apie juos 
neturiu.

Kiek šiandien kenčia žmoni
ja pasaulio žiauriųjų valdonų 
karo sukurin įvelta. Jai be
reikšmiai bus šie Kalėdų gies
mės žodžiai? “Taika ir ramybe 
geros valios žmonėms”.

Taikios ir ramios tautos, vi
siems velijančios tik gera, yra 
puolamos iš pasalų. Norima 
sunaikinti tų šalių pavyzdingą 
tvarką, tenkinant valdomų gro
buoniškas užmačias, neatsižvel
giant į jokius žmoniškumo 
principus.

Despotiški pasaulio valdovai, 
braidydami nekaltų žmonių 
kraujuje nemato jų kančių, 
stumdami žmoniją į dar dides
nę skurdo ir vargo bedugnę sau 
jokios sąžinės atsakomybės ne
jausdami užtai.

Šių metų Kalėdų šventės liks 
skaudžiu atminimu ne tiktai 
mums, bet ir didžiajai daliai 
pasaulio, kuris' jau* yra j karą 
įtrauktas. Karas dar vos .tik už
sižiebė šioje dalyje kontinento, 
b kiek nekaltų gyvybių jau pa
guldė galvas, už šios šalies lais
vę.

Visgi kada nors teisybe gal 
užviešpataus pasaulį ir krauge
riai valdovai gal bus sutram
dyti. Tada gal bus reikšminges
ni ir šie žodžiai “Taika ir ra
mybė geros valios žmonėms”..

O. V—nė 
Montreal, Kanada.

Kurklių kaimą su jo plačia 
apylinke dengė, baltutė sniego 
danga. Storai apšarmoję me
džių šakos, daugybė žėrinčių 
danguje žvaigždžių ir linksmai 
besišypsą^ Mėnulis teikė apylin
kei ypatingo grožio. Nuo skais
čiai šviečiančio mėnulio visa 
apylinkė skendo nakties Švieso
je. Visų trobose žybčiojo Švie
sesnės šviesos, nes tai buvo Kū
čių vakaras. Ūkininkai jau bai
gė Kūčių vakarienę ir su Ka
lėdų švenčių nuotaika ramiai 
sau Šnekučiavosi.

Labai ir labai stigo ramumo 
ir švenčiu nuotaikos, tik Bur- 
dulių troboje...
x Vos penki metai, kaip Bur_- 
dulių Juozas vedė Vyturių Kas- 
lę, to pat Kurklių kaimo ūki
ninkaitę, su kuria labai gražiai 
sugyveno. Kašte buvo skaisti ir 
tvirta moteris, darbšti ir rūpes
tinga šeimininke.

Gražiai augino du sūnūs, Si
mutį ir Jurgutį.

Jurgučiui buvo vos treti me
tukai, o Simučiui keturi.

Visada Burdulienė irgi 
kruopščiai ruošdavosi pana
šioms šventėms. Visada ir jos 
ramioj pastogėj žėrėjo smagu
mas ir graži švenčių nuotaika. 
Tačiau šiomis šventėms darbš
čia j ai Kastei besitrusiant nebe
teko baigti prisirengimas šven
tėms. Ji beskubėdama su di
džiuliais ir sunkiais viedrais 
vandens paslydo ir puolė skau
džiai užsigaudama. Kadangi 
Kašte buvo nėščia, neužilgo po 
švenčių laukėsi kūdikio, tai toks 
puolimas jai buvo reikšmin
gas... Puolusi pati pasikelti ne
bepajėgė, — ją Įnešė ir pagul
dė. Dvi dienas skausmuose iš- 
vaitojusi ir jėgų nustojusi pra
šė vyrą, kad pakviestų kaimo 
bobutę, visad patarnaujančią 
prie gimdymo.

Trečią dieną jos vaitojimo, 
kada žmonės jau ruošėsi užbai
gę Kūčias tyliosios nakties po
ilsiui, Kašte pagimdė mergytę... 
bet pati, deja, dar kiek pasikan
kinusi ir nebepratarusi nė žo
delio, amžinai užmerkė akis, 
palikdama savo vietoj naują 
gyvybę... Dėl šiokio atsitikimo 
visas Kurklių kaimas skendo 
liūdnume ir šios Kalėdos nebe- 
linksmino nei jaunų, nei senų, 
nes Burdulio likusių našlaičių 
ašaros įr paties tėvo sielvartas 
teikė liudųumą kiekvienam, kas 
tik aplankė jo namus.

Naujagimę paskubomis pa- 
krikštino Agute, kuriai nuo pat 
jos gimimo prasidėjo vargo 
dienos.

Pirmiausia ją globojo jos 
motinos sesuo, bet tos sveikatai 
pašlijus, buvo vėl grąžinta tė
vui. Juozas matydamas,-kad be 
šeimininkės apsieiti neįmano
ma, pamanė, kad bus geriau ap- 
sivedus.

Kada Agutei buvo antri me
tukai, ji pateko/ į naujos, jai 
svetimos motinos globą.

Agutės abu broliukai paūgėję 
turėjo dirbti įvairius darbus. 
Agutė pamažu augo, nesupras
dama, kad ji skrįaudžiaina. Ka
da ji sulaukė šešių metų, tai 
turėjo pradėti ganyti, pamotės 
sūnų supti, bulves skusti ir ki
tus darbus dirbti.

Ji vis dar nesupraįo, ką reiš
kia augti be mamytės.-

Turėjo klausyti svetimos ma
mytės ir klusniai, dirbti jai duo
damus darbus. Sunkiausias dar
bas Agutei būdavo ganyti, nes 
reikėdavo anksti keltis ir gai- 
niotis po balas ir ganyklas ne
klusnią bandą. Dažnai grįždavo 
Agutė suskilusiomis nuo purvo 
kojytėmis, net verkdavo nuo 
skausmo. Kaikada jai nuplauda
vo teta, ištepdavo smetonėle, 
nuo ko jai sumažėdavo skaus
mas/ bet kaip tik išgydavo ir 
vėl prasidėdavo tie patys var

gai. Agutė ėjo jau aštuntus me
tukus, ir jau labiau pradėdavo 
suvokti, kad ji skirtingesnė už 
kitas piemenaites. Ji matydavo, 
kad kitoš gena su naginaitėmis, 
d ne basos, kaip ji; kitos turi, 
/ii savim įdėlio Ragaišio su svie
stu, o ji nieko. Jai pasakodavo 
mergaitės, kad ji našlaitė, kad 
jos. mamyte mirusi, dėl to jai 
esą kitaip, negu anoms prie sa
vo mamyčių. Ją kartais sugrau
dindavo ir ji viena sau, kur 
nors už krūmelio, gailiai apsi
verkdavo, kam jai blogiau. \

Kartą pasišaukė Agutę tėvas 
ir pasakė, kad neužilgo atsiims 
ją į Ameriką teta, kuri gerai 
gyvenanti ir, sužinojusi, kad 
jos sesuo Kašte mirė palikdama 
tris našlaičius, vieną nutarė pa
siimti. Tad Agutei kaipo ma
žiausiai reikėsią važiuoti, nes 
ten pas tetą jai busią geriau.

Laukė Agutė, kada išvįs tą 
gerąją tetą, būdavo atsisės kur 
palei kelią ir žiuri į tolį ar ne
pamatys atvažiuojant. Ir taip 
vieną dieną belaukdama • ištoli 
pamatė vežimą artėjant jos 
link. Kai privažiavo visai arti, 
Agutė atsistojo’ ir švelniai nu
sišypsojo nepažįstamiems. Veži
mas sustojo, jame sėdėję mote
ris ir vyras, skirtingi išvaizda 
ir apsirengimu už Agutei pri
prastus žmones, užklausė: “Kie
no esi mergaitė?” “Esu Agota 
Burdulytė,” atsakė mergaitė. 
Jos ilga, gerokai aptrinta dro
binė suknelė, susivėlę plauku
čiai ir suskilę basos kojytės su
graudino moterį, kuri ir buvo 
Agutės teta su vyru, važiuoją 
iš stoties į Kurklių kaimą. Il
gai nelaukus, Agutė buvo pa
imta iš jos gimtinės pastogės ir 
pakol tapo sutvarkyti jos išsi- 
vežimo į Ameriką reikalai, ji 
gyveno pąs tetą Volungicnę. A- 
giitei tuoj lėta nupirko naują 
suknelę, batelius ir ktius daly
kėlius. Jos kojytės sugijo nuo 
nuolatinio snskylimo, jos veide
liai praskaidrėjo nuo geresnio 
maisto ir jos akutės pralinks
mėjo reikšdamos dėkingumą ge
rajai tetai ir dėdei Volungiams.

Artėjo išvažiavimo diena. Te
ki amerikonka (taip ją vadin- 
davo kaimo žmonės) sukvietė 
visus gimines’ išleistuvėms ir tą 
pačią dieną iš ryto nusivedė A- 
gutę ant kapų, kad atsisveikin
tų su mirusia maųiyte. Kai te
ta pas kapą verkė, tai Agutė ne
žinojo, ką daryti, ji verkti ne
galėjo, nes nežmojo motinos 
reikšmės.

Linksma buvo Agutė radusi, 
sau malonią pastogę, tik, kai 
reikėjo atsisveikinti su broliu
kais, ji nusiminė, nes jie labai 
verkė. Ji taip norėjo, kad ir jie 
galėtų su ja važiuoti. Teta juos 
ramino ir sakė: “Jus didesni, 
pavarkite kiek, o paskui judu 
atsiims Agutė.”

Ir taip ji išvažiavo. Atvažia
vo j tokį didelį didelį miestą, 
namai aukšti, atrodė Agutei, 
kad dangų siekia, žmonių dau
gybė, vežimai be arklių patys 
važiuoja. Keista atrodė ir neįti
kėtina Agutei buvo viskas, ką ji 
pirmą syk pamatė. Net baugu 
iš karto jai būdavo. Betgi po 
truputį apsiprato mergaitė, nes 
teta ją dažnai vedžiodavo po 
miestą, kasdien eidavo į bažny
čią, nes teta buvo labai dievo
baiminga. Agutė jau Šiek tiek 
buvo apsipratusi su visa aplin
kuma, kai artėjo Kalėdos, ku
rias ji tik Čia atvykusi giliai įsi
dėmėjo. Dar gerokai prieš Ka
lėdas, kuomet miesto krautuvių 
langai pasipuošdavo įvairiais 
žaislais ir žibučiais, Agutei ne
paprastai būdavo patrauklu ir 
gražu. Čia jai pasakojo apie Ka
lėdų dieduką, kurs geriems vai
kams per kaminus atneša žais
lu ir tam panašiai. Visa tai tiek 
suįdomino Agutę. kad ji nekan-
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triai laukė tų įdomiųjų Kalėdų. 
Vohmgiai turėjo sūnų ir dukte
rį, gimusius, užaugusius ir ve
dusius Amerikoje, tddel Kalėdas 
Vohmgiai ir Agutė šventė p&s 
j-ų dukterį, kuri buvo vedusi su 
lenku. Jų namai atrodė Agutei 
labai gražidi išpuošti, stalas pil
nas įvairių valgių ir vaisių bu
vo Agutei kaip saprie. Ji netikė
jo, kad visa tai jai bus galima 
valgyti. Gražiai papuošta eglutė, 
jai buvo už "viską gražiau, kų ji 
buvo mačiusi, o tie.visi mažes
ni ir didesni pundeliai taip dai
liai žibančiais kaspinėliais su
raišioti, jai visai nebuvo su
prantami, nei kam, nei dėl ko. 
Tik kai visi pavalgė skaniųjų 
vakarienę, kaip teta sake Kū
čias, tai visi ėmė dalytis pun
deliais, kurie pirmiau gulėjo po 
eglute. Kiek buvo“ džiaugsmo, 
kad net kelis pundelius gavo ir 
Agutė? Ji sū širdį aižančiu 
skausmu atsargiai atraišiojo 
kiekvienų ryšulėlį ir radusi tai 
pirštinaites, tai šiaip įvairius 
'dalykėlius visiems mandagiai 
padekavo. Paškutirfis mažiau? 
sias ryšulėlis, kurį Agutė atrišo, 
tai buvo nuo Volungių, jame ji 
rado 10 sidabrinių dolerių pra
džios taupymo dėlei, kuriuos jai 
davė teta ir dėdė dėl laimės. 
Visų savo turtelį susiėmusi Agu- 
'tė grožėjosi ir svajojo, kad da- 
'bar jų matytų t’ds draugės, ku
rios ten galiant bandų būdavo 
geriau užlaikomos už jų, tai da
bar jai jo« tikrai pavydėtų.

Po viso džiaūgsnlo, kai kurie 
svečiai ėjo į bažnyčių, šii jais 
ėjo ir Vohmgiai ir Agutė. Jai 
ir čia pirmu syk matant Kalė
dų gražybes buvo ir įdomu ir

MOTERS Mm 
KAR6 Al’llN-

Rašo Salomėja čerienė.
Amerikos staigus karo pa

skelbimas musų kasdieninio 
veninio eiga skaudžiai palietį,’ 
suteikdamas kiekvienai ŠCiiMi

Baimingomis akimis žiūrime. į 
ateitį ir laikinai. nuš’tĮga'j^ė. ^y-. 
vi nimo lygsvaTėis. Ki&VienA^ 
moteriai gresia
su mylimu vy?ų _A*r , šu/rųA,’ 
kiekvienoj šeimoj' jausis
minis sukrėtiiftas ^uosW- 
lis. Tokioj jSaiet^e . nelengva 
yra rasti nusira/niniiAė' arba 
pa teisinami; f ilpš($i j‘6š, 5 kūri 
pagelbėtų niums lengviau prisi
taikinti prie greitai' b'^šiiVi’a'i'haii-

fceiniė jsugriauta 
$0% visų, namų

Kelmėje štfgriauta 90% visų 
namų. Miesto centras visiškai 
sugriautas. Nukentėjo visos pre
kybos įstaigos.

! L , . - . . . , .i Gyventojų susirūpinimas mai- 
įštu buvq nepaprastai didelis 
tuojau po karo. Prekybinin- 
ik&ms nieko kito nebeliko, kaip 
Į^fid&ryti krautuves užsilikusiuo- 
sė MaiViŲ rųsiuose.

■ kelmės kooperatyvui pavykę 
Įs^vo .'nainą šiaip taip aplopy
ki. •fš’. stlgri^utų namų gale j o 
įŠek nM pataikyti tiktai du na- 
Mfc. '

į • ut ‘ ’ * * > * < ij? £t Šiaip zMonems daugiausia 
telj'O; gyvėdti rųsfdbše. Užėjus 
ŠalČiafhs, gyventojų padėtis pa
sidarė hėpak'ėnPiaūid’.

FRANK LUKOŠEVIČIUS
CICĖkoS “NAUJIENŲ” AGENTAS

1335 So. 49th A Ve., Cicero, III.
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PAUL PliTKIM į
. FA$ŲY GROČĖRY AND MĖAt MARKET 1

1436 49th Court , . Tel. Cicero 6845 s
ClCfekO, ILLINOIS.........

- Linksmų Žiemos Svėritiįį Kdlediį ir Laimingų Naiijiį
i Metų Visiems Kostumeriams ir Draiigdms

TRUCK PRIVERS INN
i Select Wine9 .and Liųuors 

FRAKk ZEJEWSKY
r 1444 Sėuth 51st Avė. Cicero,
. Tel. CICERO 593

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
ŠAŲJŲ M^tŲ

Linkime Visiems Musų Draugams ir
Kostumeriąms

C. & M. PAUGA DISTRIBUTORS
FOX IIĖAD BEEF—AVINES—LIQUORS— 

liEVEI^AGES
5031 W. Roosėvek Rd. Tel. Cicero 5306

lįųj'ų naktį” Agutei pasidarė 
kažkodėl labai graudu. Ar jos 
savijauta, ar graži giesmės me- 
hodija užgavo jos jautrias jau
smų gijas ir ji pravirko. Ji ver
kė ilgai ir nusiraminti negalė
jo. Šių pirmųjų Kalėdų Ameri
koje Agutė niekada nepamiršo. 
Ji užaugo, pradėjo savistoviai 
gyventi, išmokinta padoriai gy
venti, susitaupė pinigų ir su gc- 
i.ųjų žmonių pagalba atsiėmė 
brolius. Paskui apsivedė, jsuku- 
rė laiminga gyvenimų. Jau ži
nojo ir savo gimimo liūdnųjų 
istorijų ir nuo to jai tylioji Ka-; 
ledų naktis tapo svarbiausiu 
■momentu gyvenime. ' Nuo pat 
brolių atvykimo Agulės visa gi
minė kiekvienas Kalėdas kartu 
švęsdavo, per kurias jau nebe 
Agutei, bet maniai, jos du vai
kučiai ir vyras visad surengda
vo gimimo dienos minėjimų, 
gražiai jų pagerbdami.

, Nežiūrint, kaip laiminga bu- 
■vo Agutė tapusi gero vyro žmo
na ir ‘pavyzdinga motina, nežiū
rint, Jiiek linksmumo ir laimės 
žėrėdavo jos gražios ir lainiin- 
igos šeimos pastogėj, vienok ne
buvo nei' vienų Kalėdų, kurių 
tyliosios Kalėdų nakties Agutė 
nebūtų palydėjusi glaudžiomis 
ašaromis. Nors ji niekada nepa
tyrė motiniškos meilės, ji nie
kad nepajuto motiniško glamo
nėjimo, jos niekad nepriglaudė 
motiniškos širdies šiluma, vie
nok ji.žinojo, kad jos motina 
suteikdama jai gyvybę paauko
jo savųjų... .

Ji žinodama, kokia yra laimė 
’buti motina ir turėti vaikus, 
imylinčius ir gerbiančius moti- 
!nų, visad apverkdavo tyliosios 
nakties gilių reikšmę jai...

—Laima

Bet nėra reikalo pulti' į‘ des
peracijų, reikia sušikau^ti. sa
vyje užtek'Hnaį dčasos ir. vilties 
ne tik nugalėti saV'h' jsWenftieš 
problemas, bet ir būti pavyz
džiu savo vaikams ir vyri^-' 
kiams. Tai yra moters tradici
nė rolė gyvenimo nelaimėse. Ji 
turi būti tas šeimos tvirths stul
pas, kurį jokios karo audros 
neįveiks.

Lietuvės moters tautinė pra
eitis buvo pilna nelaimių, išmo
ko ji prisitaikinti prie visokių 
aplinkybių, panešti daug skaus
mo, ir joje niekados neužtemo 
vilties ugnis. Mes esame tų mo
terų dukterys ir mumyse taipgi 
randasi tie šaltiniai kantrybės 
irz vilties, bet geras. gyvenimas, 
palankios ekonomiškos aplinky
bės ir apystoVos nudildč musų 
įgimtus dvasios resursus.

Dabar jau laikas mums mes
ti į šalį' siauroj'6’ gyvenįnio 
smūlkihciias/ turime gaTvĮ'ti 
plačiau', ir paaukoti saVo jčgūs 
žmonijai naudingiems darbams. 
Ižoiiacijps laikas, jaų praėjo ne 
lik tautoms, bet ir žmonėms. 
Nemanykime; kad galime gy
venti užsidariusiai vien sau. To
kio gyvenimo nepraktiškunias, 
musų nelaimei, jau aiškiai pa
sirodė. Tik įnešdami į bendrų 
gyvenimų savo ątsak’omingų da
lį galėsimo tikėtis iš jo šVic'scš- 
;nės ir laimingesnes ateities.

1 ‘
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Armija pasiruošusi 
saugoti dirbtuves
SAN FRANUSCO, Gal., gr. 

2% d. — Gen. Dewit't pareiškė,' 
kad kariuomene yra pasiruošu
si apsaugoti darbininkus, kurie 
nori dirbti laivų statymo dirb
tuvėse-

Paskutinių mętu Įydintbiai 
atsiskyrė nuo AFL ir at^isakb’ 
mokėti unijai- nario mokestį. 
Šis konfliktas ' plečiasi, kyla

• p • j I • • , » , ■. .1 • ’ '

streikas ir gali prieiti prie smar
kių susirėmimų.

■ ’ "T7i—— ......................

— Olandijos valdžių užsieny
je paskelbė karų Italijai.

— Čilėj, Čoųuitnboš provin- 
cij'oj, įvyko labai’ smarkus žė- 
įbės drebėjimas. Illapėf nheste- 
lib' gyVentoj'ai išbėgo į laiikus, 
nes drebėjimas tęsėsi 23 minu
tes.

Cukraus kairnį iie£atf į 
įima kelti ’

WASHINGTON, D. C., ,gf.
22 d? — J.V. valdžia “įšaldė” 
cukraus kainas visame krašte.

Cukraus kainos pasiliks to
kios, kokios jos yra šiandien 
ir negalima vartoti jbkių pfe- 
tekslų čukrauš kainoms kelti.

Negalima kelti kaihų ne tik
to paprastam cukrui,“ bet' ir vi- 
sdihs cukrauš rtjšlnlš;

Skelbimai Naujienose 
duoda baudą, dėlto', 
kad pačio? Naujienos' 
yra naudingos.

Ti

1
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LINKSMŲ KALtĄŲ IR LAIMINGI NAUJŲ MĖ^Ų 
Linkime Visiėn^s Savo Draugams

Mr. & Mrs. A. MILIAUCKAS
1S37 So. 49th Ct. 

_ .. . CICERO 205

RAMOVA
TEATRAI bridgepoRte

D-ras J. MATUSAS.

I » ( Senovė

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

JOHN KRAUCH (Krauoikas) tavern
1400 S. 51st Court

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

' CICERO AVENUE ČAFE
JOHN KAVALAUSKAS, Prop.

Geriausios rūšies gėrimai—įPiėtųs ir Sandvičiai
1400 Šo. Cicero Avė. Tel. Cicero 6879

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

Mr. & Mrs. BRUNO K. DRAKE
LOANS—REAL ESTATE—INSURANCE 

’ ‘ < 1 • z

Cicero State Bank Building, Cicero, III.
Vide President ficero State Bank, Cicero, III.

SkyriaVs raštine Tel. Cicero 6405

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

ors
avern

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ VISIEMS LINKI

CLEANERS, DYERs AND FURRIERS 
AL. T. BRAZIS, Prop.

1403 So. 49th Ct Tel. Cicero 6841
CICERO, ILLINOIS

Lietuvoje žmogus apsigyveno 
labai senai. Tik nenustebkite; 
jog tai įvyko ne prieš 500, ne 
prieš, 1000, betj maždaug prieš 
12.000 metų, kitaip sakant, 10.- 
)00 metų prieš Kristaus gimi
mą. Tai vadinamas senasis ak
mens amžius. Nuostabu, jog to 
laiko tarpo žmogaus pėdsakų 
rytų Lietuvoje nerandama. Tuo 
tarpų Klaipėdos krašte .Liūtės 
apskrityje Rarzdunuosu moks
lininkai rado milžiniško gyvu
lio, vadinamo mamuto kaulą. 
Kadangi jame matyti iš šalies 
padarytas įpjovimas, iš to • 
sprenžiama, jog tai padarė čia 
gyvenęs žmogus..

Nemanykim, jog tuomet žmo
gus buvo pusiau laukinis. Jau
nesniame akmens amžiuje, at
sieit, 4000 — 2000 prieš Kris
taus gimimą žmogus jau dirbo 
žemę ir augino gyvuliūš. Ban
doma vartoti net tam tikras kau
linis arklas. Buvo ir dabar mu
sų auginamų javų, būtent, mie
žių, sorų ir tam tikrų' kviečių. 
Randama akmeninių girnų. Pri
jaukinamas jautis, paskui kiau
lė, pagaliau avis. Buvo vilnonių 
ir lininių audinių. Ir valgio bu
tą ne taip jau prasto — pie
nas, medus, sviestas, varškė, 
na ir, žinoma, mėsa, pagaliau 
žuvys, čia pat reikia pastebėti, 
jog pirmiausia žmogus prisijau
kino šunį, kuris, nuo tų neat
menamų laikų ligi dabar išti
kimai mums tarnauja.

Įrankius žmogus dirbosi iš 
kaulo, rago ir akmens. BuVo pa
naudojama tam laukuose ran
dami akmenys ir titnagas. Įdo
mu, jog. mokėta pasrdirbdinlj 
tam tikrų titnaginių pinklų. 
Tuomet jau buvo visokių mo
linių puodų su įvairiausiais pa
gražinimais. Beje, papuošimams 
vartota musų pajūrio gintaras. 
Šitokių dirbinių daug iškasta 
XIX-to amžiaus pabaigoje Juod
krantėje.

Jaunesniame akmens amžiuje 
žmogus dirbdinosi trejopas pa
talpas, būtent, miegoti, įran- 
kiajms ir maištui sūsidėtf, pa
galiau, atmatoms sumesti. Sa
vaime suprantama, jog tie sta
tiniai buvo labai menkučiai, ki
taip sakant, primityviški. Be 
galo įdomu išgirsti, jog to me
to Prūsijos ir Mažosios Lietu
vos santykiams paaiškinti žy
mūs vokiečių archeologas Ger- 
;tę. (Gaerte) ima dabartinę lie- 
luvišką kietį, butą, stogą, kai
mą, 'viešpatį', arklą ir pilį.

Visame vakariniame Baitijps 
pajūryje buvo jau anuomet va
roma prekyba. Mokslininkas 
Gerte kūlba net apie labai gy
vą prekybą. Įsivežama titnago 
didesnių gabalų ir gal druskos, 
d išvežama ypačiai gintaras. 
"Pas gražusis dalykas pasiekia 
net Pęmeraniją, Brandenburgą, 
pietų Vokietiją, Norvegiją, Suo
miją, žiemių/ Rusiją, Sileziją, 
pagaliau Kaukazą. Tuos faktus 
tas mokslininkas mini kaip ne
abejotinus. Ana, netoli Bresla- 
vo miesto (Vokietijoje) 2-jų 
metrų gilumo duobėje rasta per 
$ centnerius gintaro, o Leizu- 
miose (Prūsuose) 3 centneriai. 
Tai greičiausia bus buvę pirklių 
sandeliai.

Kultūrą ir žmonių sumanu-' 
*nas plėtojosi toliau. JauiiėŠhia- 
rne žalvario arba bronzos a'tn- 
Čiųje (1100 — 800 m. prieš Kri
stų). Jau tuomet vartota pjau
tuvai. Nesvetimi ir auksiniai 
papuošalai. Prie Littausdorfo 
(prie Aistmarių) rasta žalvario 
liejiko sandėlis. Vadinasi, žal
varį gaminosi vietoje. Varį ga
bendavosi greičiausia iš Angli
jos. Seni nusidėvėję įrankiai 
įuVo perite j ami į naujus. Vė- 
Ite'u net pinigai (romėnų) taip 
buvo panaudojami. Vertelgos 
dviejų ratų vežimais tokius ga- 
miniusj išvežiodavo po kraštą.

Ankstybame geležies amžiu
je (800—150 m. pr. Kr.) žino-

nių gyvenimas dar pakyla. La
bai mėgsta puoštis moterys. Jos 
vartoja tam tikrus žiedus ant 
pirštų, kaklo, rankų ir net ko
jų. Be galo įdorpu išgirsti, jog 
tuomet yyfąi buvo išgalvoję 
tani tikras žnyples barzdai ap
kirpti.
s Kultūros popuriu žalvario 
amžiuje (150b-—5Č0 m. pr. Kri
stų) buvo vienoda (būtis Lat
vijoje, Lietuvoje ir Prūsuose su 
Kląipedęs , kraštu. Tiyp mano 
net mokslininkas Engelis. Se- 
nešniajame geležies amžiuje 
(16o—400 m. pr. Kr.)' visame 
Baltijos pajūryje labai pražy
sta kultūra. Labai gyva preky
ba. Pandama žemėje labai daug 
Romos imperatorių pinigų, ypa
čiai Klaipėdos krašte. Anksčiau 
mahyta, jog tą pakilimą suža
dinę atėjūnai germanai. Bet da
bar žymieji mokslininkai tai at
metė. Klaipėdos , kraštas anais 
laikais savo dirbiniais pasirodo

' ’ ’ ' i ' * L ’ L Ilyg tarpinė grandis tarp gimi
ningų rytų ir vakarų grupių. 
Jau nuo I—IV amžiaus po Kri
staus šios žemės gyventojai 
pradeda linkti daugiau į rytus, 
kur gyveno tos pačios giminės 
žmones, tik pavadinti lietuviais. 
O nuo pradžios vadinamo tau
tų .kraustymosi laiko tarpo (n H 
pagal vokiečių archeologą Ka
rolį Engei j) klaipėdiškiai visiš
kai pakrypsta į savo rytų bro
lius. Vadinasi, rytų ir vakarų 
lietuviškos, kilmės gyventojai 
labai artimi, galima sakyti, vie
na ir ta pati tauta. Taip 
istorinių laikų, kuriais jau 
rime rašytų dokumentų.

IX—XI amžiai vadinami 
kingų laiko tarpu. Tuomet šve
dai ir danai atplaukdavo į Bal
tijos pakraščius, čia prekiauda
vo, o kartais tas žemes ir nu
kariaudavo. Jie,' gavę variagų 
vardą, įsteigia Rusiją, kur pir
miausia iškyla Naugardas ir Ki
jevas. Bene jau VLme amžiuje 
švedai iš Gotlando salos apsi
gyvena Baltijos ;pakrastyje. Vė
liau švedų karalius įvaras kui> 
šius (lietuvių artimus giminai
čius) priverčia mokėti duoklę. 
Dabar atkakta švedų-vikingų 
sodybų Latvijoje (prie Grobino, 
tai senovinė Sėeburg, prie Aist- 

• , . ' r | I i * '

marių (Viskiautuose), pagaliau 
manoma, jog jie bus turėję pre
kybos centrų Tilžės ir Klaipė
dos apylinkėse. Vikingai daug 
dalykų atvežė iš Švedijos, ta
čiau vietiniai gyventojai daug 
ką dirbdinos1’ ir pagal savo se
nuosius, savitus pavyzdžius.

fš to, kas pasakyta, matyti, 
jog vietiniai gyventojai Balti
jos pajūryje (rytiniame) turė
jo savitą gyvenimo būdą. Nors 
buvo įvairiausių įtakų, vis dėl
to jie iŠ esmės nepasikeitė. Vi
sai nesenai buvo paplitusi nuo
monė, esą Prūsų žemę ir Klai
pėdos kraštą vadinamais impe
ratorių laikais buvo užplūdę 
germanai ir čia įsigyvenę. 
Dabar gi, pažinus senuosius ka
pus ir ištyrus molio dirbinius 
(keramika) pasirodė, jog čia 
butą savito^ kultūros. Nuosta
bus dalykas: vieni mokslinin
kai mėgsta kalbėti apie vokiš
kas įtakas, kiti, atsieit, lenkai 
— apie lenkiškas. Sakysim, len- 
Sčų tyrinėtojai (Briukneriš, 
Kpštševškiš ir k.) net teigia, 
jog visų aistiškų arba lietuviš
kų giminių sehbljai esą kilę iš 
slaviškų tautų mišinio su ki
tais. Tuo tarpu, nuo amžių pa
jūryje butą savito gyvenimo ir 
nuo kitų (slavų, germanų, šve
dų) skirtingų gyventojų. Projf. 
dr. J. Žilinskas 1935.IX.26 Ry
gos universitete skaitė paskai
tą, kur įšrodinėjo, jog šedieji 
prusai niėkdo nesįslcirįą nuo da- 
baYtįnėš Lietuvos gyventojų, 
atsieit, lietuvių. Jis, kaip pro
cesorius gydytojas, tyrinėj'o 
kastinių ir dabartinių žmonių 
galvos kiaušus (antropologija) 
ir dabartinių gyventojų kraują

ligi 
tū-

vL

(aerologija). Pasirodo, jog net 
• gudai šiuo požiūriu yra labai 
panašus į lietuvius.

Kalbų mokslas (filologija) 
lyrą išrodęs, jog senieji lietu
viai labai, mažai tebuvo paveik
ei germanų. Visose lietuviams 
igiminingose arba aistiškose kal
ybose, (kaip rašo prof. K. Būga, 
pasisekė sumedžioti vos 11 ger- 
imaniškų. žodžių. Kitaip sakant, 
: tie vieliniai gyventojai buvo 
palyginti aukštai pakilę. To yra 
ir kitokių įrodymų. Ana, lietu
viškų venterį pasiskolino gu
dai, rusai, ukrainiečiai ir len
kai, o musų senolių lašišą, ir 
laivą — suomiai ir estai. Čia 
drauge gauname įrodymų, jog 
musų žilų amžių senoliai mo
kėjo plaukioti, kitaip sakant, 
brangino jurą.

įsakmiai apie tai rašo rome*- 
nų rašytojas Tacitas, gyvenęs 
120—150 m. po Kristaus. Jis 
savo “Germanijos”, veikale sa
ko, jog prusai (tai buvo lietu
viai, gyvenę pajūryje, taigi ir 
Klaipėdos krašte) perdėm išva- 
žinėja visą jurą”. Jurų keliau
ninkas Vulfstanas apie 890 me
tus apraše savo, kelionę į prūsų 
Drusino arba Truso uostą. Jis 
netoli dabartinio Elbingo. Ar
chyvo direktorius C. Krollma- 
nas (dar gyvas), prof. Lohme,- 
yerio išleistoje “Rytų ir Vaka
rų Prūsijos istorijoje”, aiškiai 
sako, jog prūsų laivai regulia
riai važiuodavę iš Drusino į 
švedų Birkos miestą. Apie lai - 
vus mini žinutę apie šv. Adal
berto mirtį (997), paskui ar
kivyskupas Bruno (1004), pa
galiau Adomas Bremenietis sa
vo “Hamburgo Bažnyčios isto
rijoje” (XI a. antroje pusėje). 
Rusų kronikos (Naugardiškės) 
mini tryliktame amžiuje pru-
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tai yra jūsų patenki
nimo užtikrinimas.

sus, gyvenančius Did. Naugar- 
de. Greičiausia jie čia bus ate 
sidanginę jurtos keliu. Pagaliau, 
lietuvių pajūrio labai artimi gi- 
ffiinaičiai įniršiai savo laivais 
net užpuldinėdavo svetimas že
mes. ėalima kalbėti net apie 
ištisą kuršių ' laivyną. Kartais 
jie pirkdavosi laivų iš švedų, 
gyvenančių Gotlandoi saloje. Po
piežius XIII anfrž. buvo priver
stas uždrausti, kad krikščionys 
gotlandiečiai nepardavinėtų to 
kių dalykų pagonims kuršiams. 
Tą raštą viename savo ve.ka 
le paduoda švedų prof. Neįma
nąs.

Pagaliau 193G m. sukako ly
giai 680 metų, kai sambiečiai 
(viena pfusų kiltis prie Aist
marių) su savo laivynu sumu
šė kryžiuočius ties Klaipėda. 
Tai >buvo 1256 m. Įvykį smul
kiausiai aprašo vadinama “Ei
liuotoji Livonijos Kronika”. Tai 
be galo didęlis dalykas. Vadi
nasi, jau tuomet musų seno: 
liai galėjo stipriai pasirodyti 
su savo laivais juroje. Anot 
kronikininko, ties Klaipėda lai 
vai per vandenį sustatyti vie
nas šalia kito sudarę lyg til
tą. Taip buvo galima pulti kry
žiuočių pastatytas pilis.

Anksčiau mes susipažinome 
šit senaisiais pajūrio gyvento
jais ir jų gyvenimu. Tai yra 
ne kas kita, kaip žilų amžių 
musų senoliai. Mat, šiandien 
archeologai mokslininkai nea
bejotinai išaiškino, jog visos 
lietuvių’ kilimo arba vadinamos 
aistiškos gimines nuo XII— 
XIII amžiaus po Kristaus ligi 
pat senojo geležies amžiaus pra
džios (ligi 100 m. po Kr.) gy
veno senose savo sodybose. Ta. 
nei daugiau, nei mažiau reiš
kia — kaip šių dienų pajūrio, 
taigi ir Klaipėdos lietuviai čia 
sėdi nuo senų senovės.

Bet kaip galėjo atsitikti, jog 
tokios aukštos kultūros gyven
tojus XIII-me amžiuųe nukalė
jo kryžiuočiai? Prieš juos sto
jo beveik visa ano meto krikš
čioniška Europa. Prusai nuga 
Įėjo kaimyninį lenkų kuni
gaikštį Konradą. Tas išsigan
dęs pasikvietė specialistų ka
rių ordiną, vadinamus kryžiuo 
čius. Bet pajūrio lietuviai ne 
išsigando, ‘Tiesa, ligi 1242 me
tų kryžiuočiai įsitvirtina jų že
mėje. Bet jau anuomet jie prieš 
pavergėjus sukyla. Kryžiuočiai 
net mėgino siūlyti taiką. Suki
limas truko ištisus 11 metų. 
Paskui prdsūi sukilo dar 1260 
metais. Tuomet kryžiuočiams 
iš tikrųjų | pasidaro riesta — 
vienu tarpu jiems beliko 2 pi
lys. Subruzdo dai* ir trečią kar
tą. Taigi vietiniai pajūrio gy
ventojai per 53 metus laikėsi 
kariuomenę^ Jie buvo sugniuž
dyti, kadangi prieš juos buvo 
pastatyta didelė dalis visos Eu
ropos. Kryžiuočiai rašinėjo 
verksmingus laiškus popiežiui, 
imperatoriui, įvairiems valdo* 
vams, pagaliau vienuolynų vir
šininkams. Labiausiai parem
davo popiežiai, jie karias iš 
karto parašydavo po 12 ragina
mųjų laiškų įvairioms šalims, 
žinoma, patikrindami įvairias* 
tikybines malones. žinoma, 
gausiai atsiliepdavo ano meto 
Europos riteriai. Jie į Baltijos 
pajūrį plaukė iš įvairių Vokie
tijos dailų, Iš Čekijos, Švedijos,' 
Danijos, Norvegijos, Fryzijos, 
Lenkijos, Pomeranijos, Pran
cūzijos ir kitur. Čekijos kara
lius Otokaras II patsai čia net 
du kartūs buvo atvykęs'(1254 
ir 1267 m.). Vadinasi, pajūrio 
gyventojams teko stoti prieš 
milžinišką galybę. Ją galima 

i vadinti trejopa — žmonės, 
! ginklai ir krikščionių tikeji- 
; mas. — Na, bet gal aš čia per- 
1 dedu ? Gal būt vienas Jutas mo- 
;. kytinis nusišypsojo iš mano čia 
i ir anksčiau “Trimite“ rašomų 
i dalykų? Kadangi kai kas be 

galo aukštai vertina vokiečių 
; mokslininkus, tai aš paduosiu 
; nuomonę garsaus Prūsijos ar- 
■ .cheologo ir “Prūsijos” muzie

jaus direktoriaus Karaliaučių-

Atlanto Laivyno 
Vadas

nui, kadangi juodviem patys 
įgyventoj ai tam nedavę įgalioji
mo. Dar daugiau. Neatsiliko 
nei moterys. Buvo įgaliotinis, 
kuris byloje atstovavo Onai 
Vytautienei, jos dukteriai So
fijai suz vaikais, taip pat ir pa
čios Onos busimiems vaikams. 
Atrodo, jog buvo ir Žemaičių 
bajorų dukterų atskiras atsto
vas. Ta gh žemaičių krašto su 
Klaipėda reikalas sujudino ano 
meto Lietuvą kaip širšių lizdą. 
Už jį stojo visi, kas tik gyvas.

Žuvo Doriot, buvęs 
komunistas

LINKSMŲ KALĖDŲ 
VISIEMS

NAUJ1EN Ų-ACME Tftlephoto 
Rear Admiral Royal E.

T 
Ingersoll, kuris tapo paskir
tas J. V. Atlanto laivyno \ 
viršininku.

VICHY, Prancūzija, -gr. 22 
d. — Paskutiniu metu neturi
ma žinių apie Jacąues Doriot, 
buvusį prancūzų komunistų 
partijos narį. *

Doriot apleido komunistų par
tiją ir pradėjo organizuoti fa
šistus.'

Manoma, kad Doriot žuvo so
vietų fronte, kur jis vadovavo 
prieš sovietus kovojančiam 
prancūzų batalijonui.1929 m. išleistos ' “Seniausios 

Prūsijos istorijos” įvade štai 
ką jis sako: “Atsakymas kaip 
diena aiškus. Lenkai ir riteriai 
(vadinasi, kryžiuočiai) čia su
sidūrė ne su puslaukine ir be 
jokios aukštesnės kultūros tau 
ta, bet su priešu, turinčiu visai 
padorius ginklus ir karo tech
niką, su priešu, kuris traukė į 
kovą įkvėptas politinės laisves, 
lyg kokios dievybės.”

Tad tiems savo, pajūrio bro- A-
liams mes turime su didžiausia 
nuostaba nusilenkti. Bet Klai
pėdos kraštas? Ką apie jį ma
nyti? Jis yra Žemaičių krašto 
dalis. Romos imperatoriaus 
Zigmanto pasiuntinys pasauli
nes1 ir bažnytinės teisės ma
gistras Benediktas Makra 1413 
m.,- kai vietoje ištyrė kryžiuo
čių vokiečių ir 
dus, pareiškė:

Japonai paskandino 
sovietų laivą

BATAVIA. olandų Indija, gi*. 
22 d. — Patirta, kad japonų 
karo laivai paskandino sovietų 
laivą Perekop, kuris plaukiojo 
tarp Vladivostoko ir Javos.

Žuvo 8 sovietų jurininkai; 
kapitonas ir 32 jurininkai bu
vo išgelbėti.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAŪJŲ METŲ LINKIME MUSŲ 

DRAUGAMS IR DALININKAMS 
VALDYBA IR DIREKTORIAI

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

jog 
Klaipėdos pilis pastatyta že>

mu
sų istorikų ligi šiol tiksliai ne
apibrėžė Žemaičių krašto sie
nų. Pasirodo, jos pietų vakarų 
dalyje ėjo nuo Veliuonos į pie
tus ligi Šešupės ištakos, paskui 
Šešupe į Nemuną, \ kuriuo to
liau'ligi Kuršių marių ir paga
liau Baltijos juros. Taip jos nu
statytos aukščiau minėtoje by
loje 1404. V. 22 Raciaže ir 
1413. L 27 Kaune.

Dar vienas dalykas be galo 
įdomus. Tos bylos metu patys 
žemaičiai muru stojo už savo 
žemę. 1413 m. Kaune 14 že
maičių krašto “garbingų ir nar
sių vyrų” per savo įgaliotinius 
pareiškė, jog nei Jogaila; nei 
Vytautas neturėję teisės fa že- 
mę i perleisti kryžiuočių ordi-1

Stanislaw Czerwiec
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