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Grand Jory Apkaltino Daktarų Sąjunga,5

KALTINAMAS DR. FISHBEIN, MEDIKŲ 
ŽURNALO REDAKTORIUS IR 20 

KITŲ DAKTARŲ
Teisingumo departamentas sako, kad jie 

nusižengę prieštrustiniam įstatymui
WASHINGTON, D. C., gr. 

20. — U. S. District of Colum- 
bia teismo grand jury antra
dienį apkaltino (indieted) žy
miausius Jungt. Valstijų vaciu^ 
daktarų profesijoje nusižengus 
Shermano prieštrustiniam įsta
tymui.

Apkaltintųjų tarpe yra Dr. 
Morris Fishbein (iš Chicagos), 
Amerikos Medikų Sąjungos žur
nalo redaktorius. Kitas apkal
tintųjų — tai Dr. Olin \Vest, 
sąjungos sekretorius ir gene- 
ralus vedėjas.

Apkaltinti Dr. Arthur C. 
Cristie, žymus Washingtono 
radiologas, ir Dr. Prentiss Wil- 
son, kurs neseniai padėjo iš
kelti bylą teismuose prieš Wa- 
shington Group Health Insur
ance' Association.

Kaltinamos yra taipgi dak
tarų draugijos: the American 
Medical Association, the Medi- 
cal Society of the District of 
Columbia, the Harris County 
Medical Society of Houstoh, 
Tex„ ir the Washington Aca- 
demy of Surgery, Washington, 
D. C.

Viso kaltinime išvardytas 21 
vadas Amerikos daktarų tar
pe.

Teisingumo Departamentas 
pradėjo ruošti bylą prieš Ame
rikos Medikų Sąjungą šių me
tų spalio mėnesį. Kaltinimas 
sąjungai buvo daromas, kad ji 
veikia amatui (tradę) varžyti 
ir nusižengia Shermano prieš
trustiniam aktui.

Ypatingas dar kaltinimas da
ryta, kad kai kurios lokalės 
daktarų draugijos ir paskiri 
daktarai trukdė kitus dakta
rus ir kooperatines medikales 
organizacijas, kai jos stengėsi 
suteikti daktariškos pagalbos; 
trukdė, nepriimdamos į medi
kų draugijas daktarų, kurie 
priklausė kooperatinėms medi • 
kalėms draugijoms.

Grand jury kaltinimas sako, 
kad apkaltintos daktarų drau
gijos ir apkaltinti paskiri dak
tarai daugelį metų laikėsi tak 
tikos priešingos eksperimen
tams, kuriuose grupės žmonių 
stengėsi bendrai savo sveikatą 
apsaugoti.

Dr. Morris Fishbein, Ame
rikos Medikų Sąjungos žurnalo 
redaktorius, ryšium su paskelb

NAUJIENŲ 
KALĖDINIS 
NUMERIS

tu grand jury apkaltinimu jo 
ir kitų 20 daktarų pareiškė, jo- 
gei Amerikos Medikų Sąjungos 
frumų atstovai igaliavo sąjun
gos tarybą pavartoti visus są
jungos resursus kaltinamie
siems ginti.

Šimtai žmonių mirė 
Europoj dėl šalčių
LONDONAS, Anglija, gr. 

20. — šalto oro banga užgavo 
milionus žmonių Europoje, 
šimtai žmonių mirė dėl šalčių. 
Oro biurai įspėja, kad tenka 
laukti dar didesnių šalčių.

Kai kuriose apylinkėse tem
peratūra antradienį buvo nu
kritusi 40 laipsnių žemiau ze- 
ro. Pranešimai iš Anglijos mi
ni pavojų gaisrų, nes ugniage
siam kovojant gaisrus vanduo 
sušąlą vamzdžiuose, ir tenka 
tik stebėti gaisrus, užuot ko
voti juos.

Uostai užšalo įvairiose val
stybėse. Reiškiama baimė, kad 
šalčiai sunaikins žiemos pasė
lius.

Anglijoj mirė 25 asmenys, 
kaip pripažįstama, dėl šalčių. 
Lenkijoj, miesto Lodz apylin
kėj, dėl šalčių žuvo 70 žmonių. 
Dešimt žmonių sušalo Lenkijos
— Vokietijos pasieny, žydų 
tremtinių tarpe. Kitose vietose 
taipgi žuvo žmonių dėl tos pa
čios priežasties, t.y. dėl šal
čių.

Ims penkis metus 
kinams nuslopinti
SHANGHAI, Kinija, gr. 20.

— Japonai, žygiuodami pirmyn, 
užkariavo tik mažą Kinijos te
ritorijos dalį, per kurią jie per
ėjo. Pavyzdžiui, iš 130 Hopeh 
provincijos apygardų jie teuž- 
kariavo tik 13; iš 105 Shansi 
provincijos apygardų japonai 
užkariavo tik 31. Neužkariau
tos paliko ir didžiosios Shan- 
tungo bei Honan provincijų da
lys. Mūšių linijos užnugary pa
siliko japonų priešai ir iš čia 
kinų partizanai puola japonus 
ir neduoda jiems ramumo.

Partizanų guštoms išnaikinti 
ir karo nepaliestoms sritims 
okupuoti japonai dabar pradėjo 
kampaniją. Japonai skiria 5 
metus laiko užkariautose Kini
jos srityse bet kokį kinų pasi
priešinimą likviduoti.

.... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Vidaus reikalų sekretorius Harold 

Ickes (po kairei) ir majoras Kelly (po dešinei) prade
dą jp^emipįo keŲo darbus. •

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

• MADRIDAS, Ispanija, gr.
20. — Lojalistai antradienį iš-
sprogdino 9 minas po sukilėlių 
pozicijomis Madrido fronte, 
universiteto sektore. Sukilėliai 
po to apšaudė miestą iš pa
trankų. Kiti pranešimai sako, 
kad sukilėlių lėktuvai bombar
davo miestą Reus.

• LONDONAS, Anglija, gr. 
20. — Pirmadienio vakare trys 
premjero Chamberlaino kabine
to nariai pareikalavo, kad ke
turi kiti ministeriai rezignuo
tų. Pastarieji kaltinami neveik
lumu. Kaltinimai daromi karo 
įpinisteriiii Leslie Hore-Belisha, 
apsaugos ministeriui Inskipui, 
lordui Runcimanui ir lordui 
VVintertonui. Dėl šių keturiij 
ministerių apsileidimo Britani
jos ginklavimosi programa šlu
buojanti.

0 HAMBURG, Vokietija, gr.
20. — Naciai areštavo George 
Roth, jauną amerikietį jurei-
vį, laive George Washington. 
Roth buvo areštuotas lapkr. 29 
dieną. Jis yra kaltinamas sklei
dęs komunistinę propagandą 
Vokietijos jūreivių tarpe.

KVOČIA GYDUOLIŲ KOMPANIJOS 
VIRŠININKUS

SUIMTI DU AGENTAI RYŠIUM SU GINKLŲ ŠMUGELIU

NEW YORK, N. Y., gr. 20. 
— Ncvv Yorko valstijos biu-
ras, tyrinėjąs apgavystes, an
tradienį pašaukė devynis buvu
sius McKesson & Co. gyduo
lių firmos direktorius paaiškin
ti, kaip tos 'firmos nusižudęs 
viršininkas, Musica-Coster, įgi-. 
jo kontrolę kompanijoj ir kaip 
jis per dešimtį metų išeikvojo 
šėrininkų pinigų tarp $10,000,- 
.000 ir $20,000,000.

Federalios valdžios agentai 
gavo žinių, kad du Bostono biz
nieriai veikė kaipo Coster-Mu- 
sica agentai ginklams sveti
moms šalims šmugelio priemo
nėmis pardavinėti. Tarp ko ki
ta, šie agentai siulijo Meksikos 
valdžiai pirkti ginklų už $8,- 
000,000. Meksikos konsulas at
sisakė pasiūlymą priimti.

Yra žinoma, kad Coster-Mu-

ca agentų pavardės kol kas 
paskelbtos.

ne

Peržiurint Costa-Musicos va
dovautos firmos rekordus su
rasta, kad buvo išmokėta Jungt. 
Valstijų kongreso nariui Wright 
Patmanui (iš Texas) $4,800. 
Patman pasakė 48 kalbas, im
damas už prakalbą po $100, 
McKesson kompanijos intere
suose.

Antradienį Jungt. Valstijų 
advokatas Gregory F. F. Noo- 
nan klausinėjo Thomas A. Bru- 
ni ir Fredericką \Vingerski. 
Bruni buvo Coster Musica va
dovaujamos kompanijos promo- 
teris, o Wingerski vicepreziden
tas.

Coster-Musica siulijo parduo
ti svetimoms valstybėms 2,- 
000,000 šautuvų. Tačiau tų šau
tuvų nesurandama ir net ne
sitikima surasti. Dalykas toks.

sica agentai siulijo ginklus pirk-tkad visose Jungt. Valstijose 
ti ir kitų valstybių atstovams esama ne daugiau, kaip 3,000,-- 
Jungt. Valstijose. Coster-Musi- 000 šautuvų.

Iš Lietuvos
Didelis susidomėjimas

Sumušė merą 
La Guardia

šeštadienį išeis labai gražus 
ir didelis NAUJIENŲ KALĖ
DINIS NUMERIS.

NEW YORK, N. Y., gr. 20. 
— James Hagan, 48 metų, bu
vęs ' WPA superintendentas

Bus daug žinių iš Lietuvos, miesto parkų departamento 
įdomių straipsnių ir paveikslų. Pelham Park dirbtuvėse, an- 

, _ itradienį užpuolė merą La Guar-
Bus pakankamai skai ymo^^, mgras gj0 į miesto sa- 

dviem dienom — nes sekma- . Hagan 8m0gg mgrui kumš„ 
dienį ir pirmadienį bus Šventa gia . akj u Guardia sukrito, 
ir Naujienos neišeis. - greit atsipSkėjo ir nutvė-

Taigi visi laukite NAUJIE- rS Haganą. Pastarasis areštuo- 
NŲ KALĖDINIO NUMERIO. I tas.

Prašo, kad Cum- 
mings gintų Gryn- 

szpaną
WASHiNGTON, D. C., gr. 

20. — Jungt. Valstijų genera- 
us prokuroras Homer Cum- 

mings pasitraukia iš tarnybos 
1939 metų sausio mėnesio pra
džioje. Cummingso draugai sa- 
<o, kad jis gavo prašymą gin
ti Paryžiuje jauną žydą, 17 me- 
;ų Grynszpaną, kurs nušovė 
pereitą mėnesi Vokietijos am
basados Paryžiuje sekretorių 
von Ralhą. Cummings dar ne
atsakė, ar jis sutinka prašy
mą priimti, bet svarsto pakvie
simą.

Denikin priešingas 
kooperavimui su

Hitleriu
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

20. — Generolas Denikin, kurs 
vadovavo Rusijos haltgvardie • 
Čiams kovoje su bolševikais, 
griežtai pasmerkė tuos rusus, 
kurie pataria caristams koope
ruoti su Hitleriu kovoje prieš 
Stalino režimą. “Balta ar rau
dona Rusija — musų tėvynė 
pasilieka tėvyne”, pareiškė De
nikin. Denikin išvardijo eilę 
baltagvardiečių karininkų, ku
rie ėmė pinigus iš Hitlerio 
agentų ryšium su nacių užsi
mojimais Ukrainos linkui.

100 sužeista riaušėse 
Burmoje

RANGOON, Burma, gr. 20. 
— šimtas studentų, jų tarpe 
ir mažų mokyklų vaikų, su
žeista antradienį riaušėse Su
keltose protestui prieš britų 
imperializmą. Burmoj’ eina 
smarki kampanija prieš vyriau
sybę, kurios patarėjai yra bri
tai.

Slovakija apeliuos 
į Hitlerį, ir Musso- 

<i4ini
BRATISLAVA, čeko-Slovaki- 

ja, gr. 20. — Slovakija, auto
nominė Čeko Slovakijos dalis, 
nutarė prašyti pagalbos pas 
Hitlerį ir Mussolinį. Slovakija 
nusiskundžia, kad vengrų gau
jos neduoda ramumo Slovaki
jos pasienio apygardoms.

Italijos ir Vokietijos vyriau
sybės tarpininkavo neseniai 
čeko-Slovakijos ir Vengrijos ru- 
bežiaus ginčui išspręsti.

ADF nori pakeisti 
Wagnerio aktą

■ WASHINGTON, D. C., gr. 
20. — Antradienį prasidėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
102’ unijų atstovų konferenci
ja. Jis svarstys busimo Jungt. 
Valstijų kongreso programą 
įstatymams leisti. Federacijos 
advokatai ruošia projektą, kaip 
turėtų būti pakeistas Wagnerio 
Darbo Santykių Aktas.

Industrinių Unijų Kongresas 
(CIO) yra priešingas sakyto 
akto pakeitimams busimoj kon
greso sesijoje.

O ST. JEAN DE LUZ, Fran
cuzija, gr. 20. — žinios iš su
kilėlių Ispanijos sako, kad ten 
susektas didelis šnipinėjimo 
sąmokslas. Du šimtai žmonių 
areštuota. Nepatvirtintas pra
nešimas sako, jogei pas britų 
konsulą užtikti sukilėlių efensy- 
vo planai. Britanijos ambasada; 
pripažino, kad konsulas turi ne
susipratimų su sukilėlių vyriau
sybe, tačiau paneigė girdus, 
kad jis esąs įveltas į sąmok
slą.

e LONDONAS? Anglija, gr. 
20. — Būrys Britanijos bedar
bių antradienį sugulė Oxford 
gatvėje, kur trafikas būna ypa
tingai didelis. Sulaikyta visas 
trafikas. Policija nutempė su
gulusius bedarbius. Tuojau ki
tas būrys • sugulė. Bedarbiai 
šaukė: “Mes norime dirbti!”

LOS ANGELES, Cal., gr. 20. 
— Pereitą trečiadienį čia pra
dėjo lyti. Prilijo tiek, kad jau 
pirmadienį lietus sumušė 49 
metų rekordą.

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

Bendrai giedra; šiaurės va* 
karų vėjai; saulė teka 7:14 v. 
r., leidžiasi 4:21 v. v.

0 PRAHA, čeko-Slovakija, 
gr. 20. — čeko-Slovakijos cen
zūra dar labiau suvaržys spau
dą. 50 naujų cenzorių paskirta 
antradienį.

0 LONDONAS, Anglija, gr. 
20. — Masarykas, rezignavęs 
Čeko-Slovakijos pasiuntinys Ifri- 
tanijai, rezignavo iš vietos gruo
džio 5 d. Gruodžio 30 d. jis 
laivu Washington išplauks į 
Jungt. Valstijas. Buvęs Čeko
slovakijos prezidentas Benes 
laivu Queen Mary išplauks į 
Jungt. Valstijas vasario 4 d.

0 LONDONAS, Anglija, gr. 
20. — Feldmaršalas Goering 
pakvietė tarptautinio komiteto 
emigrantams globoti veikiantį 
direktorių George Rublee, ame
rikietį, į Berlyną pasitarti apie 
pašalinimą žydų iš Vokietijos.

0 NEW YORK, N. Y., gr. 
20. — Išrinktas Kalifornijos 
gubernatorium Olson antradie
nį pareiškė, kad< jis paleis iš 
kalėjimo Thomas Mooney apie 
15 d. sausio mėnesio 1939 m., 
jei neatsiras netikėtų kliūčių.

verslais

Gali būti sustabdy
tas darbas San Fran- 

cisco uoste

LAZDIJAI. — šiomis dieno
mis Lazdijuose ir S. Kalvari-, 
joje įvyko dideli Liet, versli
ninkų s-gos skyrių susirinki-' 
mai, kuriuose skaitė paskaitas 
c. v-bos atst. St. Gabaliauskas. 
Susirinkimuose dalyvavo dau
gybė žmonių, kurių tarpe daug: 
vietos inteligentų.

Tas pats prelegentas skaitė 
paskaitą Lazdijų gimnazijos 
moksleiviams, kurių buvo su
sirinkę apie 300. Prelegentas 
plačiai nušvietė apie verslus ir 
jų svarbą musų kultūriniame 
ir ekonominiame gyvenime.

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
20. — Pereitą penktadienį dau
giau nei 2,000 asmenų pradėjo 
pikietuoti graikų laivą Spyros 
San Francisco uoste. Pikietuo- 
tojų tarpe yra daug kinų vai
kų. Laivan Spyros krauta ge
ležies laužas į Japoniją gaben
ti.
- Uosto darbininkai atsisakė 
eiti per pikietuotojų eiles į dar
bą. Kinai ir jų pritarėjai ke
tina pikietuoti ir anglų laivą 
Beckenham, kurs atplaukė Į 
San Francisco taipgi japonams 
geležį gabenti.

Nori atsilyginti Mary- 
lando valstybei

KAUNAS. — Užsienių reika
lų ministerija pranešė Kauno 
miesto savivaldybei, kad šiau
rės Amerikos valstybių Mary- 
lando valstybės senato rūmai 
Lietuvos nepriklausomybės, va
sario 16 d., paskelbė viešąja 
švente Marylando valstybėje. 
Šį mums palankų Marylando 
valstybės gestą siūlo įvertinti 
ir vieną Kauno gatvių pava
dinti Marylando vardu.

KMS užs. reik, min jos su
manymui pritaria ir burmistras 
siūlo Šviesos gatvę pavadinti 
Marylando vardu.

Lengvas automobilis 
užmušė du arklius

Lapkr. 12 d. vienas lengvas 
automobilis, važiuodamas Vy
tauto g., dėl neišaiškintos prie
žasties užvažiavo ant arklių, 
kurie vežė prikrautą akmenų 
vežimą. Automobiliu važiavęs 
po/ias sunkiai sužeistus 2 ark
lius vietoje nušovė. Už juos' 
esą prižadėjęs sumokėti savi
ninkams: Neciunskui ir Murav
jovui. Abu arkliai verti apie 
700 Lt.

Antradienio vakare šaukta 
laivų kompanijų ir darbininkų 
unijos atstovų mitingas susi
dariusiai padėčiai apsvarstyti. 
Mitingo pasėkoj darbas uoste 
gali būti sustabdytas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĖ-

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

x Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet
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Vyras, Turėjęs 22 Su- Seimą aplankė laimė, gimė 
duktė Margareta.

Hittingeris mirė turėdamasnūs ir 1 Dukterj
Prieš kiek laiko Vienoje mi

rė vieno fabriko darbininkas 
Tomas Hittingeris, kuris buvo 
net 22 sunu ir 1 dukters tėvas. 
Tie 22 sunus yra ne tik vieno 
tėvo vaikai, bet taip pat ir 
vienos motinos. Tokio skai
čiaus sūnų retai kuri šeima 
tesusilaukia, todėl Tomas Het- 
tingeris buvo garsus ne tik 
Vienoje, bet net visame pasau- 
lv.

Kitos šeimos laukia ir nega
li susilaukti sunaus, o Hittin- 
gerių šeimoj buvo visiškai ak- 
virkščiai: gimė sunus po su
naus, o dukters nė vienos. Pa
galiau vis dėlto ir Hittingerių

e VYNAI
• LIKERAI

Del Parengimų 
ir Sanburių 

Šaukit
Lafayette 0151 

Dykai Pristatymas
Consumer Wine 
and Liquor Co.

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

79-rius metus amžiaus. Pasku
tiniu laiku jis gyveno pas vie
ną iš savo sūnų. Visi aplinki
niai gyventojai jį vadino pa
prastai patriarchu, nes jis su
nu skaičiumi ne tik prilygo, 
bet ir kur kas pralenkė Bibli
jos Jokūbą.

Hittingeris mokėjo gerai 
griežti, todėl įvairus pasilinks
minimai ir vestuvės be jo ne
apsieidavo.

Tomas Hittengeris dirbo vie
name popieriaus fabrike. Jis 
norėjo, kad ir jo sunus sektų 
tėvo pėdomis. Ir tas jo noras 
(ikrai įvyko: 21 sunus dirbo 
popieriaus fabrike kartu su 
tėvu.

Didžiojo karo metu beveik 
visi jo sunus turėjo išeiti ka
rau. Tėvams tai suteikė gana 
daug rūpesčio, kad jų myli
mieji sunus nežūtų kare. Iki 
1916 metų viskas vyko geriau
siai, nes nė vienas sunus dar 
nebuvo žuvęs. Nuo tada Hit- 
tingerius ėmė pasiekti liūdnos 
žinios viena po kitos. Ir per 
vienerius metus krito 13 Hit
tingerių sūnų, kurių septyni 
beveik tuo pačiu laiku, tiktai 
įvairiuose frontuose. Motinai 
tai buvo perdaug didelis smū
gis: ji net nebeturėjo ašarų 
kuo beverkti. Neilgai trukus 
Hittingerienė mirė.

Iš 23-jų Hittingerių vaikų gy
vų bėra likę tik 7.

Negalima Vogti Arklio, 
Kuris Moko Šokti

kareiviu kuopa su orkestru, 
kuris griežė maršą. Arklys 
staiga pasidarė neramus, ėmė 
trypti, kapstytis. Pagaliau jis 
atsistojo ant paskutiniųjų ko
jų ir pagal muzikos taktą ėmė 
šokti. Pirklys, kiiris vedėsi ark
lį, tokiu arklio elgesiu buvo ne
paprastai nustebintas: kas gi 
čia dabar yra su tuo arkliu, 
kad jis pradėjo šokti. Arklio 
savininkas iki to laiko ir su
pratimo neturėjo, kad jo ar
klys yra toks prašmatnus, ku
ris sugeba net pašokti. Arklio 
niekaip negalima buvo nura
minti, ir jis vis sau šoko ir šo
ko, kol tik buvo girdėti muzi
ka. šokančio arklio pasižiū
rėti, be abejo, tuojau aplink 
prisirinko daugybė žioplių. Su
sitelkus žmonėms, tuojau at
sirado ir policininkas. Pasi
žiūrėti šokančio arklio neblo
gas dalykas, bet policininkas 
nepamiršo ir savo pareigų. Jis 
paklausė arklio savininko, ko
kiu budu jis galėjęs arklį iš
mokyti taip gražiai šokti. Pirk
lys atsakė, kad jis jo šokti vi
sai nemokęs: jis, esą, jį šo
kantį matąs šiandien taip pat 
pirmą kartą. Pirklys tą arklį 
nusipirkęs prieš keletą dienų 
iš vieno čigono, bet kad tas 
arklys mokąs šokti, čigonas 
apie tai jam nieko nesakęs. 
Policininkui buvo aišku, kad 
čigonas arklį yra iš kur nors 
pavogęs, nes šiaip jau mokantį 
šokti arklį už paprastą arklį 
neparduotų. Pasiteiravus kaip 
tik sužinota, kad tikrai iš vie
no cirko esąs pavogtas dresi
ruotas arklys. Po kiek laiko 
pagaliau pavyko pasičiupti ir 
tą čigoną, kuris iš cirko arklį 
pavogė. Arklys vėl buvo su
grąžintas cirkui, kad jis čia, 
o ne gatvėj šoktų.

ŠĮVAKAR
Svarbios Prakalbos apie
Klaipėdos Krizę
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street. 

Kalbės "‘Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, V. Andrulis 

ir keli kiti kalbėtojai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Įžanga 15 centų. 
Pageibčkite Lietuvai Klaipėdą 

Išgelbėti nuo HitleHo!

THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E. G. Peters

The Democtacy o f the Rich and
, Patvertai

"Do as I say and do it damned 
quick!” That statement of the late 
Judge Elbert H. Gary, cha i rm a n of the 
finance committee of< the United States 
Steel Corporation, excellently sums up 
the democracy of the rich and power- 
ful.

With Gary’s contempt for the give- 
and-take, for the talking-it-over, for 
the letting every man have his say that 
form the heart of the demoeratie pro- 
ceSs—with that contempt should be 
coupled the boundless scorn for the 
common people hissipg from the words 
of one of Gary’s predecessors. “The 
public be damned!” cried Jay Gould, 
vvrCcker of rai'.roads and founder of 
the Gould family and fortune, when 
a timid biuness man was anxious 
about the attitude of the public to- 
word Gould’s looting of American reil- 
roads.

cited by the National Labor Relation 
Board for breaking the Wagner law 
wbich forbids an employer to try to 
keep his workers from organizing and 
bargaining collectively, flouted the NRA 
in the days of the Blue Eagle. Sam 
Insull, traction magnats, and Mr. Knud- 
Scn ■ of General Motors book looked 
upop Hitler’s Germany as an cxample 
of splendid achievcment. The Metropo- j 
litan L fe Insurance company, giant l 
among peddlcrs of insurance, breaks 
the hr.v of New York and the' law 
of the United States, and violates its 
own trust to its policyholders in order 
to keep its agents from forming a 
union.

And French Big Business, jittery 
at the possibility of the socialists and 
communists inereasing their power, 
backs Ptemier Daladier in strong-arm 
methods against the vvorkers. To those 
business men, only this is important-— 
order and prdduction. When they feel 
their profits and their property threat- 
ened, the Big Business men of France 
likę those the vvorld over are vvilling 
to strangle democracy to put down 
the vvorkers.

Yes, the vvorld over, the rich and 
the povverful believe in democracy only 
insofar as it aids them to keep what 
they have and to get more. If anything 
threatens their vvealth, they will quick- 
ly throw democracy overboard, and 
rush into the arms of fascism.

More reccnt instanccs of that brand 
of democracy are plentiful. Henry Ford,

Išgaudė kates
TAURAGE. — Nesenai ga

stroliavęs “Aušros” cirkas bu
vo paskelbęs, kad atnešusius 
po katę įleis be pinigų. Dauge
lis vaikų tokiuo pasiulymu pa
sinaudojo ir, tur būt, daugiau
sia vogčiomis išgabeno kates 
iš namų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

-NAUJIENOSE”

[01/01/ MAN 1A1P 
J SKAUDA 
■> PEČIŲ 

MUSKULUS, 
,\ KAD NET 
^AlSSITIESTI

NČ0*MU‘J

PAKENTĖK TRUPUTI IKI AŠ 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN

SIU SKAUDAMĄ VIET^ 
SUPWN-EXPHURIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS 1 

PALENGVĖS

Tolp, brangūs draugai. J.i jut kankina siausmai ir susti
rimai jutų muskulų, kaipo paseko oratroukio p.rpūtimo, 
nuovargio ar p.rsidirbimo, nokentėkife šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentg, kurį įūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Pain-E>pellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutf Poin-Exp.l1.no artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-ĖipeUerio su Inkaru ont kiekvienos

Ofise TeL Yarii MII 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos įuo 1-3 nuo 6:30-8:31 

Nadėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

dėžutės.

Susipažinkit 
su įdomiai ir suprantamai 

parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE- 

Kaina 25 Centai.

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

Neseniai Budapešte buvo ga
na keistas įvykis. Vienas pirk
lys miesto gatvėmis vedėsi ark- 

» lį. Kaip tik priešais atžygiavo
AmM■!—mm——MMM.

GRANE COAL COMPANY 
'*^5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run C-7 5Q
(Screened) Tonas ..................................*1 "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau .................. w

NAUJIENŲ 
JUBILIEJINIS 

KALENDORIUS 
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
l’risiųsklte savo užsakymus tuojnus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šj musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Kai Kurie Dvynukai 
TuTrėjo Vienodą 

Likimą
Pasauly dažnai pasitaiko 

nuostabių supuolimų. Kai kas 
supuolimais norėjų išaiškinti 
ir vienodus dvynukų likimus. 
Tuo tarpu kiti įroclTheja, kad 
dvynukai dažnai tikrai turi 
vienodą likimą.

Daugiau šitas vienodas dvy
nukų likimas yra išaiškina
mas paprastu budu. Sakysim, 
vienas iš dvynukų yra koks 
nusikaltėlis. Žiūrėk, ir antras 
ką nors padaro. Kas čia—vie
nodas likimas? O tuo tarpu tai 
paaiškinama vienodu paveldė
jimu.

Bet vis dėlto pasitaiko ir kei
stesnių atsitikimų, kurie ben
dru paveldėjimu nebegali bū
ti išaiškinti. Sakysim, vienas iš 
dvynukų miršta. Yra buvę at
sitikimų, kad kaip tik tuo pa
čiu laiku yra miręs ir antrasis 
arba bent tuo laiku yra grė- 
sęs didelis pavojus gyvybei.

Vienas užsienio laikraštis pa
duoda keletą pavyzdžių. Vie
nas amerikietis, šeldonas, at- 
,vyko Prancuzijon paviešėti. 
Jis ramiai važiavo sau automo
biliu ir apie jokius pavojus 
negalvojo. Tik nei iš šio nei iš 
to lyg pati mašina pasisuko ir 
tėškė į tvorą. -

Šeldonas niekaip negalėjo 
suprasti, kaip tai atsitiko. Tik 
po kelctos dienų gavo iš Ame
rikos žinia, kad kaip tik tą va
landą, kai jo mašina tėškė į 
tvorą, jo brolis dvynukas nu
skendo besivažinėdamas mo
torlaiviu.

Italijoj buvo pagarsėję try
nukai Bartiniai. Jie gyveno at
skirai įvairiuose miestuose: 
vienas Romoj, antras Floren
cijoj, trečia Milane. Broliai, gy
veną Romoje ir Florenlijoje 
beveik tą pačią valandą mirė, 
vienas žuvo pervažiuotas auto
mobilio, antrą ištiko širdies 
smūgis. Sužinojęs apie savo 
dviejų brolių mirtį tretysis bro
lis taip susijaudino, kad nuo 
širdies smūgio taip pat mirė.

Taigi, kai kas ir bando iš
aiškinti, kad dvynukai ir try
nukai dažnai turi bendrą li
kimą. O tuo tarpu vis dėlto 
greičiau lai yra tik paprastas 
supuolimas, kokių žinoma, re
tai tepasitaiko, bet vis dėlto 
pasitaiko.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ : fc.‘ •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
- DIENĄ IR NAKTĮ,

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I-—x 1 -i __ • koplyčios visose
—J TV" Chicagos dalyse

...........................................................................................................—

Klausykit* musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
1 yni, vakaro 13 W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
ra

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,
Cicero ;
Lietuvių ;
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

i

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

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

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

ALBĘRT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wdstern Avė. Phone Lafayette 8024
--   -    —- ■ • ' ■—* — —   — -4- ... -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Ofiso Tel. Virglnia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232

; Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk

MIDWAY 0001

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6698

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Houra: 2-4. p. m. 7-8:80 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
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.

Physician and Surgeon i 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Teiephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Teiephone: Republic 9723

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Wcstern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugi jos Na riai , 
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 

Telefoną* Repnhlir 7R6R

DR. BRUNO J.
• ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
OfHaS'tUftsO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.:,Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. "NėHčlioj pagal susitarimą

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K»ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880Alt*

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Teiephone PLAZA S400

Exp.l1.no
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APIE TA, UŽ KURIO GALV4 MURAVJO
VAS BUVO PASKYRĘS 5,000 RUBLIU

Kun. kovotojas — Vladislovas 
Dembskis

Lapkričio 12 d. sukako lygiai 
25 metai kai mirė kun. VI. 
Dembskis, 1863 m. sukilimo ak
tyvus dayvis ir partizanų va
das, Amerikos lietuvių laisva
manių veikėjas ir rašytojas. 
Tad sukaktuvių proga nors 
trumpai čia peržvelgsime jo 
audringų gyvenimų ir nuveik
tus darbus.

VI. D. gimė 1831 m. Šiaulių 
aps., Pašiaušio v., Lepšių vsd. 
(dabar Lepšių nebėra), siau
čiant Lietuvoje pirmam lenk
mečiui. Jo tėvas Jurgis ir mo
tina Lymantų Ona buvo bajo
rai. Tėvas buvo beraštis, o mo
tina mokėjo maldaknygę pa
skaityti. Paūgėjęs, nuvyko pas 
savo dėdę kun. Lymantų, Ario
galos vikarų, kur mokėsi loty
niškai, lenkiškai ir rusiškai. 
1850—1853 Vladas jau Rasei
nių progimnazijoj, šios progim
nazijos mokytojai savo žiauru-

DUODAME
pinigus:

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dienų nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
del dienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
llties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ s

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

’mu ir netaktais padarė Vladui 
labai blogų įspūdį. Čia jis iš
moko nekęsti rusų. 1853 m. 
persikėlė į Šiaulių gimnazijų. 
Vladas buvo jau gerokai paū
gėjęs ir viską pradėjo geriau 
suprasti. Atostogas praleisdavo 
pas savo dėdę kun. Lymantų ir 
pas savo tėvus Lepšiuose. Atos
togų metu tekdavo prisižiūrėti, 
kaip Beržėnų dv. (Šiaulių aps., 
šaukėn.ų v.) savininkas grovas 
Čapskis nemielaširdingai plak
davo lietuvius valstiečius. Jo 
gimtosios apylinkės vienas dva
rininkas užpuolęs lietuvę mer
ginų. Mergina priešinosi, už 
lai sugyvulėjęs dvarininkas iš
laužė jai kojų ir savo pasiekė. 
Šis nuotykis ir nuolatiniai vals
tiečių plakimai jaunam Viadu
kui padarė be galo biaurų įspū
dį: iki mirties jis negalėjo to 
užmiršti. '

Baigęs gimnaziją, 1857 m. į- 
stojo j Varnių kunigų seni i na 
rijų, kurių baigęs D. buvo pa
skirtas į Varnių bažnyčios ko- 
mendoriaus vietų. Bet greit su
sikivirčijo su klebonu kun. 
Grincevičium ir 1861 m. buvo 
perkeltas į Plungę. Po kiek lai
ko pateko į Ylakius, o 1863 m. 
sumišimo metais buvo nukeltas 
į Kražius. Kražiuose 3 mėn. pa
kunigavęs ir iš sakyklos sukilę 
lių manifestų perskaitęs, D. iš
vyko į miškus ir prisidėjo prie 
Banevičiaus sukilėlių, būrio, šio 
būrio kapelionu buvo kun. Gar- 
gas. Kun. Gargas buvo didelis 
girtuoklis ir už girtuokliavimą 
buvo uždarytas pasitaisyme na
muose prie Varnių Roki tų, kur 
rusų valdžios buvo suimtas ir 
nužudytas. Kun. Gargo vieton 
būrio kapelionu sukilėliai pasi
rinko kun. Dembskį. Dalyvau
damas sukilime Dembskis va
dinosi slapyvardžiu — “kun. 
Robakas”. šią slapyvardę kun. 
D. pasirinko iš A. Mickevičiaus 
žinomo veikalo “Ponas Tadas’’, 
kur yra aprašytas kun. bernar
dinas Robakas.

Iš Banevičiaus būrio D. greil 
perėjo į Telšių a. viršininko 
Piekarskio abazę ir čia drauge 
su sukilėlių vadu Neczuj — 
Bagdanavičium buvo pasiųstas 
į Varnius išvyti iš ten dragū
nus. Dragūnus — apie 80 vyrų 
— jie išvijo, bet ir patys vos 
kulnus išnešė.

Svarbesnis jų žygis buvo at
liktas VII. 28 prie Šušvės upės 
ties širvučiais. Čie jie surengi 
rusų kazokams spąstus ir daug 
jų išžudė.

Dembskio ir Bagdanavičiaus 
vadovaujamas, būrys lapkričio 
pradžioje atsidangino į Tryškių 
miškus ir čia buvo rusų kariuo
menės netikėtai užkluptas ir iš 
blaškytas. Dembskis buvo su 
žeistas į šoną ir vos spėjo rai
tas pabėgti.

Pabėgęs 8 dienąs gydėsi Šau
kėnų par., Mikalausko viensė
dyje. Pagijęs vėl prisidėjo prie 
Bagdanavičiaus grupės, bet ne
beilgam. Artėjo žiema, mažėjo 
viltys nugalėti rusus. D. atsi
skyrė nuo sukilėlių, kurį laiką 
slapstėsi pas savo tėvą ir pas 
Telšių maršalką, Sokelį Plun
gės parapijoje. Rusai energiš
kai ėmė jo ieškoti. Muravjovas 
paskyrė už jo galvų 5000 rub
lių. D. buvo priverstas bėgti 
užsienin.

Pasivadinęs Krušausku, pa
bėgo į Klaipėdą ir, čia sulaukęs 
iš Žarėnų' kleb. kun. Jazdausko 
kelionei ’ 75 rub., atkako į Pa
ryžių, kur ir pradėjo vargingą 
emigranto gyvenimų. Pradžioj 
D< niekur negalėjo gauti vietos, 
nes buvo nuo kun. pareigų su
spenduotas, kaipo kariavęs su 
ginklu. Tik po 3 mėn. sulaukė 
iš Romos dispensijos ir gavo 
prie vienos Paryžiaus bažnyčios 
vietų.

Būdamas gyvo ir neramaus 
budo ir dabar nenusiramino: 
prisidėjo prie lenkų kunigų 
grupės, pasistačiusios uždavinį

— nugalėti jėzuitus. Be to, nu
liekamu laiku jis lankė College 
de France ir Sorboną? klausė 
garsaus Benano ir lenkų isto
riko Duchinskio paskaitų, lan
kė fizikos ir medicinos paskai
tas ir daug skaitė.

Čia būdamas D. išvertė į lie
tuvių kalbą kun. La Mennais 
“Kningas Tejsibiun” :r S870 m. 
Drezdene Kraševskio spaustu
vėje savo lėšomis išleido. Ta 
proga susipažino ir susirašinė
jo su rašytoju Kraševskiu.

Nuo 1869 m. tikėjimo dogmų 
D. nebepripažino. Taip pat ne
pripažino popiežiaus neklaidin
gumo. Del susidūrimų su pran
cūzų policija, jis 1870 m. turėjo 
persikelti į Šveicariją, bet ir čia 
dėl antibažnytinęs veiklos turė
jo daug nemalonumų.

1880.V.9. D. išvyko į Ameri
ką. Tačiau ir Amerikoj niekur I 
negalėjo gauti vietos, nes ne
nustojo kritikavęs katalikų baž
nyčios dogmų ir už tai Ame
rikos vyskupų buvo suspenduo- 
ias nuo mišių laikymo.

1883 m. atkeliavo į Haggarty 
r apsigyveno prie lenkų koply
čios, nors vyskupo leidimo ne- 
urėjo. Lenkai jį gerai priėmė 
r jis tuojau į nyko į darbą: 
pradėjo kleboniją statyti, savo 
•aukomis apmūrijo šventorių, 
'avęs žemės įtaisė daržą ir so- 
lą, mokė žmones rašyti, trobe
sius statyti ir t.t.

Atgailos už nuodėmes užduo
ta vo keletą žodžių išmokti ra- 
yli. Žmonėms liepdavo spavic- 
lotis ne kunigui, bet nuskriaus- 
iems. Prisidėjo prie lenkų or
ganizacijos “Związek narodu 
polskicgo” ir daugelį metų tą 
irganizaciją ir jos organą “Zgo- 
la” rėmė pinigais ir raštais, kil
iuose kritikuodavo jėzuitu dar

nus.
Už tokią savo veikla D. na- 

apijonų buvo apskųstas vysku
pui ir 1892 m. jis turėjo iš 
Jaggarty išvažiuoti.

Kingstone, Pa., Dėmbskis su
sitiko su J. šliupu ir vėliau abu 
abai susidraugavo. Prisiskaitęs 
iocialistiškų raštų, D. tapo so
cialistu ir tikybos) reikalingumą 
galutinai atmetė; viešai pasi- 
kelbė bedieviu ir ėmė rašinėti 
enkų laikraščiams straipsnius, 
nikreiptuš prieš kunigiją.

Gyvendamas pas J. Šliupą, 
jis ir lietuviškai pradėjo rašyti. 
Sekdamas Lafargue “Kapitalo 
•eligija”, jis parašė veikalėlį, 
pavadintą “Naujas ir dar se- 
uis Dievas”, kurį išspausdino 
c894 m. “Naujosios Gadynės” 
2—10 numeriuose. Dembskis ir 
jliupas kas savaitė skaitydavo 
/iešas paskaitas, kurias spaus
dindavo “Saulėje”, “Garse” ir 
‘Lietuvoje”.

Dogma apie trejybę nesanti 
crikščionių išradimas, o Dievo 
kelbėjai nuviję lietuviams il- 
,ą bizūną. Biblija esanti apysa
kų ir žydų hierarchijos politi
kavimo užrašų knyga. Jis rėip* 
lenkus niezaležninkus (nepri
pažįstančius popiežiaus) ir 1895 
m. keletą mėnesių klebonavo 
jiems.

Dembskis ir šliupas kviesda
vo lietuvius kunigus viešų dis
putų dėl biblijos klaidų, Kris
taus žmogiškumo ir t.t. Kun. 
Al. Burba, žinomas Amerikos 
.ietuvių veikėjas ir patriotas sa
vo knygoje — “Trumpa per
žvalga lietuvystės darbų Ame
rikoje 1892 m.” apie kun D. 
veiklą šiaip atsiliepia: “Rene
gatas D. nuo dvasiškos valdžios 
pavarytas už piktus darbus, o 
pasiųstas nuo šliupinių tėvo, 
mokino, kad Kristus nebuvo 
Dievu, vadino šventą tėvą ant
ru caru, o save Šventu... Bedie
vis Dembskis, kaipo kadais bu
vęs kunigas, pradeda laikyti ne
va dievomeldystę. Bet tokius 
biaurius dalykus daro, jog ne
žinoma, ar pačioje Sodomoje ir 
Gomoroje biauriau galėjo iš
daryti. Green Montain’e laikęs 
mišias ir spaviedojęs žmones 
kokiame privatiškame name, 
neturėdamas tiesos tai daryti, 
kaipo iškeiktas nuo bažnyčios.”

ši kun. Burbos knygos citata

ŠĮVAKAR 
Svarbios Prakalbos apie 
Klaipėdos Krizę 
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street.

Kalbės “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, V. Andrulis 

ir keli kiti kalbėtojai.
Pradžia 7:30 vąl. vakare.

Įžanga 15 centų. 
Pagelbekite Lietuvai Klaipėdą 

Išgelbėti nuo Hitlerio!

vaizdžiai nušviečia kun. Demb
skio santykius su kitais kuni
gais.

Nuo 1896 m. iki mirties D. 
gyveno Šliupų šeimoje. Nuo 
1900 m .buvo nuolatinis Lietu
vių laisvamanių susivienijimo 
Amerikoje sekretorius. Šliupų 
šeimoje gyvendamas ir raštus 
savo išleido. 

\
Paskutiniais savo gyvenimo 

melais D. buvo išvykęs į Chica- 
gos miestą. Ten bebūdamas su
sirgo influenza ir sugrįžęs į 
Scranton, Pa. 1913 melais lap
kričio 12 d. pasimirė. Mirė kaip 
laisvamanis. Kūnas buvo atvež
tas į Brooklyną ir ten kremato
riume sudegintas. “Keleivio” 
redakcija uždėjo vainiką, o jo 
vienminčiai J. Šliupas, Račkau
skas (Vairas) ir Augimas, iškė
lė pagrabą Draugelio svetainė
je, kur velionio gyvenimą at
pasakojo Karalaitė, širvvdas, 
Račkauskas, Liutkauskas ir ki
ti.

Dembskio monografijos re
daktorius Račkauskas šiaip jį 
apibudina: “Senatvės sulaukęs, 
dikčiai gyvenimo privargintas 
ir paakintas vis dar (rusėsi sa
vo brolių lietuvių apšvietimui, 
trokšdamas jiems šviesos, žini
jos ir dvasinio išsiliuosavimo iš 
po daugelio prietarų, kurie nuo 
amžių slegia musų tautos dva
sią. Gal būt, kad jo trasas sa
koma, buvo siaurutis, bet jis 
pirmoje vietoje turėjo įmonių 
gerovę, giliai tikėdamas, kad 
žmonės turės būti laimingi,-kai 
tik jie apsišvieš, kai tik jie išsi
laisvins nuo visą to, kas varžo 
individualį žmogaus lavinimąsi 
ir per tai visos tautos kultūri
nį gyvenimą”.

Kun. Dembskio raštai prieš, 
Didįjį karą Lietuvoje buvo ge
rokai paplitę. Kur tik buvo su
sikūrę tuo metu vadinamųjų 
pirmeivių kuopelės, ten buvo 
galima rasti ir kun. Dembskio 
raštų. Labiau paplitę buvo jo 
šios knygos ir brošiūros: 1) 
Kaip Maskolija persekiojo Lie
tuvą, 2) Ar vyskupas Valančius 
(Volončauskas), nebuvo viliū
gių lietuvystei, 3) Kankintojai 
ir kankiniai už mokslą, 4) Iš 
ko kyla melai ir skriaudos žmo
nijoje, 5) Dvyniai vagių, 6) Im
tynės varguolių su bagočiais, 
7) Inkvizicija arba atpirkimas 
žmonių nuo šėtono ir kit.

Kun. Dembskio pelenai palai
doti Šiaulių laisvamanių barnio
se. P. Vingaud^s
(“L. ž”)

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

PRISTATOME GREITAI — 25c ar $10.00 
Tel.: Republic 6502

Crab Orchard
Kentucky Bourbon 

DVEJŲ METŲ 
SENUMO 
90 Proof

Rock and Rye
ar

Kummel
60 Proof 

Pilna Kvorta 87c

Apollo Brandy
15 Metų 

BOTTLED 
IN BOND

Paintė

SENDINTI CELLARIZED 
VYNAI

Port ar Muscatel

97c
Galionas

Senovinis Bohemian Alus .......... 19c Vi gal.
Rock Island ..........  19c Vi gal.
Rhinebrau Wis. Lager.................. 29c Vt gal.

Extra Specialus W
Reisas iš 24 Steinies Z C

Prašome Prisiminti Apie šj Skelbimą Perkant Pas Mus 
V *

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ftS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT __ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ——7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

VAKARAS ANTRADIEN]
IKI

KALĖDŲ

4187-93 ARCHER AVĖ., Arti SACRAMENTO ST

KALĖDINIU DOVANU BŪSTINE
TIKTaM^SKIRTINŲ KRAUTUVIŲ STILIAI SWEATERSDovanų Šliurės

CHEN1LE KAPOS
NAMAMS RETA DOVANA

$8.00 verte
Specialė vertybe už

ČIA TAUPYKITE ANT PUIKIŲ
DOVANOMS

NAUJO ŠILKO

MARŠKINIŲ

SUITS

anelėms

Vertybės iki $4.98

pilno zipe- 
Turtingose 
patenkinti 

skonį. Mie-

Dabar! Visas stakas 
drastiškai nupigintas!

Išskirtini nauji dezeniai raiidami tik pui
kiausiuose pagal užsakymą siutuose marški
niuose. Suktas madras, smulkus broadeloth 
nubby veaves ir t. t. Nesikeičiantis baltu
mas, puikus .paternai. baltas ant balto ir t. t. 
Visos mieros 14 iki 17, rankovių ilgis 32 iki 35.

Sunkus, šilti 100% 
vilnų. Neva-Wet dar
bas. 3 gabalų stilius 
vaikams, mergai
tėms. Tamsus ar 
šviesus languoti.
Visas su pamašalu 
džeketas, su pamu
šalu kelnės. Ziperio 
anklets 3-12.

Kiti už Tik 
$1.25 ir 

$1.49
Daugybė D’Orsays madų savybių su nuo pur

vo apsaugos trimais, odos ar minkštais padais, 
atdarais ar uždarais galais, naujausios Chinese 
kalnelės. Duok su užtikrinimu, kada duodi šliu
res. Mieros 3 iki 8.

Kokios Geresnės Dovanos 
JIS BEGALĖTŲ PRAŠYTI 

Už SVEDERĮ.

Kiti už
$1.98 ir

$2.48

100% vien vilnų svederis 
smarkiems vaikinams. Rag- 
lan pečių modelis su pui
kiu užpakaliu, 
rio priešakys, 
spalvose, kad 
kiekvieno vyro 
ros 36 iki 46.

$6.95 ir $7.95 ver 
tės už

• Mėgiami stiliai nu
džiuginti bet kurios 
mergaitės širdžiai 
per Kalėdas!
• Iš turtingo Celan- 
ese Taffeta ir Šilk, 
Crepes Pastels, arba 
tamsiose spalvose. J
• Gerbiami stiliai 
mažytėms nuo 1 iki 
6 metų ir 
nuo 7 iki

• Crepes • Satins
• Vėlvets <»Soft Kid
• Naujos platformos 

šliurės
Didelis Pasirinkimas 

Už Tik į

Už v/y' puikiausi stiliai bet kada 
yra tekę jums matyti. Padarytos 
iš puikiausios chenille kokybės, 
purenti kraštai sunkios spalvotos 
medžiagos. Langeliai ryškios 
spalvos nebijo saulės nei plovi
mo.

Išeiginės
Suknelės

PENKTA 
DIENI

Garsus “No-Fade” Brand! Ta rūšis, ku
rią jis pats renkasi ir džiaugiasi gavęs 
Kalėdoms!

ATDARA 
KAS

DVIGUBI 
STEMPSAI 

KAS
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Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ______________
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams .....__
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______   8c
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Mėnesiui ............................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ________
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
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SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
VILNIAUS KRAŠTE

rin-
Vil-

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00

Gruodžio mėnesį įvyko 
kimai į seniūnijų tarybas 
niaus kraite. Kai kuriose vieto
se rinkimai buyo menesio pra
džioje, kitose vietose — gruor 
džię 11 d. ir vėliau, šituose rin
kimuose dalyvauja ir lietuviai.

Pirmiau lietuviai rinkimuš 
Vilniaus krašte boikotuodavo, 
laikydami visų padėtį tame 
krašte “neteisėta”. Bus įdomų 
patirti, kiek lietuvių pateko j 
seniūnijas.

U ...................... .. ..........
—, .i-..—
j ant, vyriausybes pusę parėmė 
140 atstovų prieš 24. Po balsa
vimo fašistų atstovai demons
tratyviai išmaršavo iš seimo.

Dabartinė Suomijos vyriau
sybė susideda iš socialdemokra
tų, valstiečių ir1 liberalų.

VOKIEČIAI “NIEKUOMET 
NEBUS LAISVI”

Nepaprastą “laimę” Hitleris 
žada suteikti Vokietijos žmo
nėms: jie niekuomet nebusią

V. Kaųneckas

V okietija ir kolonijom
(Musų specialaus korespondento)

Ko ieško Hitleris po 
“Afrikos saule”?

vokiečių,

yra, kad 
kolonijos

Ką pasakys škotai apie Miuncheną?
Šiandien įvyksta labai reikšmingi balsavimai viena

me Britanijos parlamento distrikte, Kinross and West 
Perth, Škotijoje. Kandidatūras stato du konservatorių 
partijos kandidatai: Athol’o kunigaikštienė ir W. Mc- 
Nair Snaddon. Buvo dar trečias kandidatas, p-ia C. A. 
MacDonald, nuo liberalų partijos, bet ji savo kandidatū
rą ištraukė.

Athol’o kunigaikštienė per 15 metų tą distriktą at
stovavo ir dabar jos terminas parlamente dar nebuvo 
pasibaigęs. Bet ji tyčia rezignavo, kuomet jos distrikto 
konservatorių organizacija nutarė ateinančiuose rinki
muose nebestatyti jos kandidatūros, kadangi ji neprita
ria Chamberlaino politikai. Kunigaikštienė remia Ispa
nijos respublikos vyriausybę; be to, ji griežčiausiai pro
testavo, kuomet Chamberlainas nutarė atiduoti Hitleriui 
Čeko-Slovakijos sudėtų žemę.

Jos vyras, Athol’o kunigaikštis, vyriausias Škotijoje 
ordas, buvo konservatorių organizacijos pirmininkas 
Kinross and West Perth distrikte. Jisai pasitraukė iš pir
mininko vietos, protestuodamas prieš tai, kad, jo partija 
atsisakė remti jo žmonos kandidatūrą.

Tačiau, Athol’o kunigaikštienė, rezignavusi iš savo 
vietos parlamente, tuojau vėl pastatė savo kandidatūrą 
papildomiems rinkimams. Ji yra pasiryžusi išbandyti bal
suotojų nusistatymą distrikte. Šiandien tie papildomieji 
rinkimai įvyksta.

Balsuotojai, daugumo Škotijos farmeriai ir mažų 
miestij gyventojaį^abar turės nuspręsti, kuriai pusei jie 
pritaria: tiems, kurie Chamberlaino politiką remia — ar 
tiems, kurie jai priešinasi?

žodžiu, šie rinkimai bus tikrumoje balsavimas apie 
Miuncheno taiką. Kadangi liberalų kandidatas atsisakė, 
tai balsų pasidalinimas parodys aiškiai, kur to distrikto 
piliečiai stovi — su Chamberlainu, ar prieš jį.

NĖRA KAS PAVADUOJA VO
KIETIJOS AGENTUS ŽYDUS 

LIETUVOJE

Pinigai ir politika
Federalinė valdžia neseniai iškėlė aikštėn, kad nąiį- 

žiniskos vaistų kompanijos, McKesson and Robbins, prįer 
šakyje per ilgus metus stovėjo kriminalistas, pasislėpęs 
nuo teisingumo įstaigų. Jo tikroji pavardė yra Philip Mu- 
sica, bet jisai veikė po vardu “F. Donald Coster”. Kartu 
su juo tą biznį kontroliavo kiti trys broliai, irgi priėmę 
pramanytas pavardes.

Valdžia juos numaskavo, kai buvo susekta, kad jie 
iš savo kompanijos apgavingu budu pasiėmė apie 18 mi- 
lionų dolerių. Coster-Musica, pamatęs, kas jam gręsia, 
nusižudė. Betyrinėjant toliau tų keturių brolių suktybes, 
buvo surasta, kad jie vertėsi ne tik vaistų pardavinėjimu, 
bet ir įvairiais kitokiais bizniais: “butlegeriavo” degtinę, 
šmugelįavo Ispanijos fašistams ginklus, ir t.t. Tardyto
jai kasdien iškelia vis naujų sensacingų dalykų apie jų 
finansines tranzakcįjas.

Pažymėtina tačiau yra tai, kad Coster-Musica mokė
davo panaudoti savo tikslinis ir politiką. Susekta, kad 
iš jo gaudavo pinigų kai kurie Coppęcticut valstijos le- 
gislaturos nariai. ir net vięnąs J. V. kongresmąųas, 
Wright Patman, iš Texas.

Tasai kongresmąnas pąstąrupju ląjku pagarsėjo šar
vo sumanymu pravesti įstatymą prieš vadinamus “čėn- 
štorius”. Apie tą jo sumanymą Naujienose” jau buvo 
rašytą. Dabar tapo susegta, kad koųgresmąpas Patman 
važinėdavo su prakalbomis, agituodamas prieš tas krau
tuves, ir gaudavo už kiekvieną prąkajbą po $100. McKes
son & Robbins kompaniją, kurios priešakyje stovėjo Coy- 
ter-Mųsjęą, jąrp užmokėjo už prakalbas $4,800.

Prieš fcųngresmąno Patiųąno sumanymą išėjo Anų 
Darbo Federacija, farmerių kooperacijos ir visa eilė rink
tų ekonomistų. Jie nurodė, kad diskrjminuojantis įstaty-r 
mas, kokį tas kongresmąnas nori pravesti, patarnautų 
tiktai tam tikroms siauroms grupėms, bet pąkęųktų 
daug didesniam skaičiui žmonių, šitų įspėjimų teisingu
mas pilnai pasitvirtino, išėjus aikštėn tam faktui, kad už 
kongreso pečių stovėjo Coster-Musica.

Kas nors turėtų būt padaryta, kad žmonių išrinkti 
atstovai negalėtų už pinigus tarnauti privatiniems inte
resams.

Hitleriškoji Vokietijos yal- 
džia, ėmusi vesti antisemitiškų 
politikų, pasidarė sau nemažai 
keblumų svetimose šalyse. Štąi 
Lietuvoje vokiečių pasiuntiny
bė ieško ir negali surasti agen
tų, kurie atstovautų Vokietijos 
firmoms. Apie tai rašo Vilniaus 
“Aidas”:

“Lietuvoje yra apie 700 už
sienio firmų atstovų, kurie 
pardavinėja tų firmų, prekes. 
Visi atstovai gerai uždarbiau
ja. Berods, beveik visas už
sienių firmas atstovauja žy
dai.

“Vokiečiai visapusiškai ko
vodami su žydais, nenori, 
kad ir jų firmos užsieniuose 
bujių žydų atstoyąujamps. 
Vokiečiai norėję iki šįų Nau
ju Melų pakeisti Lįetųvojc 
visus firmų atstovus žydus. 
Deja, susidurta su nelaukta 
kliūtimi. Nesiranda pakąnką- 
mai lietuvių, kurie norėtų ir 
galėtų vokiečių firmų atsto
vybes perimti. Vieni neturi 
šiame darbe reikiamo patyri
mo, kiti negauna tvirtų ga
rantijų ir savų pinigų neturi. 
Bendrai, mažai lietuvių krei
piasi į Vokietijos pąsiuntiny- 
bę Lietuvai firmų atstovybių 
perėmimo reikalais.”
Jau anksčiau “Naujienose” 

buvo minėta, kad tokių pat bė
dų, tik dar didesniame maštabe, 
Vokietija turi Pietų Amerikos 
šalyse, kur vokiečių prekes iki 
šiol pardąvįnedavo agentai žy
dai-

Sakydamas prakalbų Sudetų 
krašto rinkimų kampanijoje 
(kad sudėtai išrinktų atstovus 
į Vokietijos reichstagų), ruda
sis vokiečių “fiureris” tarp kit
ko pasakė:

“Auga jaunimas, kurį mes 
išauklesime, kad jisai galvo
tų vokiškai ir veiktų vokiš
kai. Kastų (luomų) išdidu
mas bus iššluotas iš jauni
mo tarpo lavinimu partijos 
organizacijose ir darbo tar
nyboje. Tas lavinimas bus 
užbaigtas, jaunimui stojus į 
kariuomenę. Išėję iš armijos 
jie vėl stos į £>.A. ir S.S. 
(šturmininkų ir Hitlerio sar
gų burius. — “N.” Red.), 
tai 'kad jiems nebus laiko 
atlyžti. Tikrumoje jie nie
kuomet nebus savo gyveni
me laisvi. Bet jie yra laimin
gi ir visi juokingi prietarai, 
nuo kurių jų tėvai dar, gal 
būt, kenčia, iš jų proto nyks-

,.u
| tąs iš jos dominavęs prie caro 
j germaniškasis elementas, ir 
“Randstaaten”, prie kurių pri
klauso ir mąsų tėyypę Lietuva. 
Bet vėliau Hitleris tų siaurokų 
koncesijų pakeitė, be abejonės, 
veikiamas savo partijos draugų 
ir, svarbiausiai, vis gerėjančių 
ųžsieųio politikos aplinkybių. 
Nariųnalislų partijos statute 
”25 punktuose”, tretysis punk
tas sako c “Mes reikalaujame 
dirvos (t. y. kolonijų), kad 
bįusu tauta turėtų iš ko gyven
ti ir erdvės musų gyventojų 
pertekliui”. Faktįnai kolonijų,

instruktorius: mažiau 
negu Paryžiuje!

Trečias argumentas 
žuvusios vokiečių
esančios apleistos ir kad vokie
čiai esu geri kolonizatoriai, ku
rie pakeltų čiabuvių gerbūvį ir 
įneštų į Afrikos žemes daugiau 
kultūros. Į tai tenka atsakyti 
tokiais faktais.

(Bus daugiau)

Margumynai
IŠ KUR GAUNAME 

PIPIRUS?
rūšių. Pa- 
virimui ir 
yra juodi,

MONTĘEĄ1LE VĖL IŠRINK
TAS pARĘĮETIS Į MIES

TO TAPYBĄ

“Nącionalis Socializmas 
nebaigia savo dienų, bet dar 
tiktai pradeda. Tegu praeina 
dyį, trys, penkios ar dešimtis 
geųtkarčių, tuomet atsistųs 
tauta, kuri bus stipri ir pa
jėgs apginti savo teises prieš 
visus, khs tik norėtų jos tei
ses paveržti. Jau ir šiandien 
mes gąlinie būt patenjkįnti 
pasėkomis.”
Tai “mesijos” pranašavimas 

apie ateitį šitokiomis kalbomis 
apie vokiečių tautos galybę at
eityje Hitleris, reikia pasakyti, 
sužavėjo daugelį vokiečių. Kad 
ir jie inato, kad Vokietija šian
dien Įęenčia, bet jie gyveną vilr 
tiiųį, kad bus laimingos atei
nančiu8 kartos, — kai išnyks 
“juokingi prietarai” apie 
vę!

Beje, ar atsimeną te, kas 
mutiniai pradėję skelbti, 
laįsyė įąį — “prįetąras”
žąiopęą turi nusikratyti, kad 
jie bdlų laimingi?-

Netrukus turį pagaliau pa
aiškėti, kąip bu § išspręsta VoJ 
kietijos kolonijų problemą. Ę 
to, kaą tenka skaityti prancū
zų ir anglų spaudoj, į Hitlerio 
reikalavimus bus pažvelgtą 
“taikingo sugyyenimo” ir “pla
taus supratimo” dvasioj, kitaip 
sakant, “Miuncheno dyasioj”. 
Tąi reiškia, kad gero iš čia ti
kėtis daug negalima- “Didžioji 
Vokietija” bus žengusį dar vie
nų didelį žįngjnį pirmyn, o
Londono ir Pąryžįąųs vyriau-1 platesne prasme, Hitleris ieško 
sybės padariusios vėl “slrategi- visur: ir Afrikoj, ir Europoj, ir 
ųį atsitraukimų”.

Kaip ir kiti iki šiol Versalio 
revizijos punktai, kolonijų ąt- 
gavimas Hitlerio stropiai pa
rengtas; parengtas psichologiš
kai, techniškai ir politiškai. 
Propaganda ir triukšmas dėl 
kolonijų reicho viduje varomi 
plačiu mastu per spaudų, Radi
jų, populiarių literatūrų, plaka
tus (“Deųtschland braucht ko- 
lonien!” —- ant kiekvieno kam
po) ; per mitingus, demonstra- j 
cijas. Kolonijos esančios Vokie-, 
tijai ir būtinybė ir garbes rei
kalas. Techniškai kolonijų at
gavimas parengiamas, gami
nant busimųjų kolonistų ir ko
lonijų administratorių kadrus 
per specialius kursus, kolonįjų 
mokyklas ir nesenai įsteigtum 
Ladeburge kolonijų institute. 
Kuomet įvyks kolonijų “anš
liusas”, Vokietijoj viskas bus 
parengta juo naudotis. “Perim
ti” kolonijas viskas parengia
ma ir vieloje; “Dcutschtum 
Ausland” ir “Kolonijinės 
jungos” narių buvusiose 
kiečių kolonijose yra gana 
delis skaičius; 
Ii; kur reikia;
savo ir patys vokiečių konsu
lai arba vokiečių prekybinin
kai; dideli yra ir vokiečių ko
lonijų atgavimui paskirti fon 
dai. Jų dėka hitlerininkai labai

im 
sų- 
vo- 
di-

jie disciplinuo- 
pląčiai padeda

Azijoj. Kolonijų kursuose dis
kusijoj ama apie “kolonijų ir 
rytų politikų”, neskiriant vieno 
nuo kito. Hitlerio ekspansijai 
tinka visi kontinentai. Tik jo 
kolonijiniai metodai keičiasi: 
pradžioje, kol hitlerinė Vokie
tija buvo silpna ir priklauso
ma, stengėsi įtikinti savo taria- 
mom būtinybėm, ji argumen
tavo; bet stiprėdama ir didėda- 
ma ji pradeda reikalauti ir 
šiandien jau ji linkusi kas jai 
reikia pati pasiimti. Prieškari
nių Afrikos kolonijų Vokietija 
dabar jau nori ne todėl, kad 
jai jų reikia: jai jų reikia to
dėl, kad ji jų nori; po anšliuso 
ir po Miuncheno hitlerininkai 
nemato, kas galėtų jų norui 
rimtai pasipriešinti. Kuomet 
Vokietija vienokia ar kitokia 
forma gaus pagaliau kolonijų 
Afrikoje, ji nenustos ieškojusi 
kolonijų ir kitur. Svarbiausiai 
— Europos Pietryčiuose ir Ar
timuose Rytuose. Ar ne rašo 
jau ir dabar “Borsen-Zeitung” 
ir “Gerinama”, kad “Vokietijos 
ūkis turi rasti Dunojaus basei
ne ir Balkanuose kolonijų ek
vivalentų” ir kad los šalys turi 
būti reicho atžvilgiu tas pat,

Pipirai yra kelių 
prastai vartojami 
prieskoniams pipirai 
gauname iš augmens, kurį bo
tanikos mokslas vadina Piper 
nigrum. Pipirų krūmai auga 
kalnų atšlaitėse Indijos pusia
salyje, daugiausia Travankoro 
ir Malabaro pajūryje. Veisimi 
jie taip pat Sumatroje, Javoje, 
Borneo, Malajų pusiasalyje, 
Siame, Filipinų salose ir va
karų Indijoje. Pipiras yra se
niausias žmonėms žinomas prie
skonis. žinome kvepiančius 
(baltus) ir karčiuosius (juo
dus) pipirus. Abi rūšys gauna
mos iš to paties krūmo: juodie
ji gaunami surinkus juos, kai 
jie dar nėra sunokę; baltieji 
pipirai yra sunokę. Pipirų grū
deliai yra apdengti tam tikra 
žievele; nuraškius nuo krūmų, 
grūdeliai laikomi per tris dienas, 
paskui nuvalomi ir numazgo- 
jamį ir nudžiovinami- Juodie
ji pipirai nuraškomi, kai vai
sius pradeda iš žalio virsti rau
donu; nuraškyti grūdeliai pa
liekami saulėje džiūti — dėl to 
jie ir atrodo susiraukšlėję. Nuo 
stiebelių, kai jau apdžiusta, 
nuraškomi rankomis arba trep
sint ant sausų stiebelių basom 
kojom...

Nemaža pipirų veisiama Ki
nijoje ir prancūzų Indo-Kinijo- 
je ir suvežiama Singapūre, iš 
kur laivais išvežiojama po vi
są pasaulį.

lais-

kad 
kurio

Kaip rašo “The New Com- 
inonwealth”, į Montreal (Ęa- 
nadoje) miesto tarybų yra vę| 
išrinktas Joseph Shuto’t, kuris 
jau buvo aldermanas. Balsavi
mai įvyko St. Louis warde ph> 
madienį, gruodžio' JO 4ienų. Ųž 
Shubertų buvo pąduptą 
bals., o už jo oponentų 
Bass’ų — 1,529.

Aldermanas SįiųĮ^ert
mtiQse ėjo Canacįian CpmiĮipm 
weųlth Federation įf Darbų 
Partijos sąrašu. Jiąąį yra 
vice-prezidentas QųeĮ?ec prpvįn- 
ei j oje.

Iš Lietuvos
ĮA38 
Louis

linkį-

SUOMIJOJE UŽĘĘĄU3TĄ FĄ_- 
ŠISTŲ ORGĄNIZACIJA

Suomijos vyriąusybė išleido' 
dekretų, uždrauądama fąšįsįlų 
organizacijų *‘Tėyynės Frontas” 
ir visus jus Įąįkęąšęįus. Dekre
tas paliečia įpą pąęįįjos sjįyyiųą, 
jos spurto į? jąMpimo organiza-

Sąvę pąsięlgiinų vyriausybė 
feipįą įųQ, kad ‘‘Tėvynės Fron
tus” yra tęsinys nelegalio Lap- 
pQ jųdėjhpo, kurį valdžia iąąr-J 
c|e 1932 ip., kai jo vadai gru- 
jųojo ‘‘ipųĮrŠuoti’7 į Helsinkį ir 
padarytį gįpkluoįų perversmų.

Vyriausybes • dęfcręĮas prieš 
“TpVynėą Frontų” buvo seiiųp 
patvirtintas. Prieš dekretų kal
bėjo visi 14 “Fronto” atstovų 
ir jų sįiųpatįzątprįaį. ftalsųp-

Keistą tvarka
B-yės “Drobė” krautuvė pa- 

skribė pirksiąnti vįlųas. Vilnos 
pęrkąipos visomis dienomis, iš- 
skiriant turgądįenįus. Ūkinin
kai priversti Jeį kelių kg vil
nų gaištį visą dįęną. Ar ųebu- 
tų galimą Vitoąs sųpįrkiąeli 
turgadienįąis ?

Neina autobusai

pąbhiflis keliams Ukmergės 
— Panevėžio ruožu autobų^aį 
neiną. Taip pat neina autobu
sai ir Ukmergė — želvą —- 
Dubingiai ruožu.

ŠĮVAKAR
Svarbias Prakalbos apie
Klaipėdos Krize
CHICAGOS lietuvių 

ĄŲPITORIJOJ, 
313§ South Jlalsted Streęt. 

Kalbės “Naujienų” redaktppus 
Dr. p. Grigaitis, V. Andrulis 

ir ksejį kįfi kalbėtojai? 
Prądžia 7:30 vai. vakarę. 

Įžangą. 15 centų. < 
Pagelbėkite Lietuvai Klaįpędų

I^plbėti puy Hjtlęrjpt

vimo kampanijų visoj eilėj už
sienio laikraščių svetimom kal
bom. Anglijos lordų ir finansi
ninkų tarpe Hitlerio Vokietija 
turi nemokamų šimpa tiku 
skaitlingų klikų, kuri jos iki 
šiol nenuvylė nė vienu svar
besniu tarptautiniu reikalu. Ji 
veda aktingų vokiečių kolonijų 
grųžinimo kampanijų čember- 
laino aplinkumoj.

Kame Hitleris mato tikrą
sias vokiečių kolonijas?
Kolonijų atgavimas iš pirmo 

žvilgsnio atrodo priešingas 
“Mein Kampf”, toj nacionalso- 
cializmo biblijoj, kuri, anot 
vieno hitlerininkų fiurerio, nu
stato visų busimųjų Vokietijos 
istorijų. Sėdėdamas 1923 m. 
Landsbcrgo kalėjime, Hitleris 
rašė: “Mes užbaigiame paga
liau prieškariųę kolonijinę ir 
komercinę polį tiku ir pereina
me prie ateities žemės politįkps 
(Bodenpolitik)... Bet jeįgu mes 
šiandįep Europoje kalbame 
apie naujų žemę, tai tegalime 
turėti galvoje pirmoje eilėje 
tik Rusjją ir nup jęs priklau
sančias pakraščio vąlstybęs 
(Pąndstaąten, t. y. Baltį jps 
kraštus!). Svarstydamas toliau, 
kaip padidinti vokiečių tąuįaį 
“gyvenamąją erdvę” (Lebęųs- 
raum), busimasis reicho fiure
ris rašo, I$ad “ne kolonijines 
pupąavybės įgijime turime mes 
matyti to klausimo sprendimų, 
bet tik įgijime naujų koloniza
cijoj sričių, kdrips padidintų 
pačios musų gimtinės plotą...” 
Taigi nacionalsocializmo biblįja 
didelės reikšpiės kolonijoms 
nededa, greičiau priešingai. 
Svarbesnių dalyku Vokietijai 
čia laikoma prisijungti Rusiją, 
kurių rM° esant pa
siirtų pražūčiai, Jiai tapo išgui*

Taigi, pačių nacių prisipaži
nimu, kolonijų ekonominis bū
tinumas reichui atpuola. Vo
kietija statosi savo imperijų 
Europoje, ir tam darbe ji jau 
tiek toli pažengusi, kad neat
rodo, kad jų kas rimtai dabar 
Čia trukdytų. Ko ji tad ieško 
po Afrikos saule?

KIEK SUVARTOJAMA
PIPIRŲ?

Vokiečių kolonijinės argu
mentacijos nerimtumas
Buvusiose vokiečių kolonijo

se nėra nei vario, nei naftos, 
nei vilnos.Medvilnes Togo duo
da maždaug už 18,000 dolerių, 
Tanganyka už 90,000, tuo tar
pu reichui \ reikalingas medvil
nės kiekis praneša 9 mik dol. 
Hitlerio propaganda ima kelti 
dabar, tiesa, triukšmų dėl gu
mos, kuri pradėta gauti kai ku
riose buv. vokiečių kolonijose; 
bet tuo pat laiku ta propagan
da giria vokiečių gaminamų 
sintetinę gumų, kuri esanti ir 
aukštesnės vertės ir veik ne
brangesnė už natūralių. Taigi 
žaliavų problemos kolonijų 
grąžinimas Vokietijai neišspręs
tų. Naudodamos ‘‘atvirų durų” 
principu, Vokietija gali ir da
bar lygiai su kitom valstybėm 
įsivežti iš kolonijų visa, kas jo
se gaunama. (Veik visi bananui 
ir šokoladas Vokietijoje yra iš 
jos nuosavų plantacijų Afriko
je). Apskaičiuojama, kad abeĮ- 
nai, atgaudama kolonijas, Vo
kietija sutaupytų tuo tik 12 
mik markių, L y. 2% jos da
bartinio importo,. Nedaugiau!

Kąi dėl galimos Afrikos ko
lonizacijos vokiečiais, pakanka 
priminti, kad iš 3,5 mil. euro
piečių Afrikoje, vos dešimta da
lis tepajėgė prisitaikinti prie 
nesveiko atogrąžų klimato. Be 
to, ”Golbos almanachus” sako, 
tad 1914 m. kolonijose tebuvo 
tik 19,108 vokiečiai, kurių tar
pe 2,432 kariai ir 871 policijos

Europos
Romėnas gamtininkas 
pasakoja apie pipirų 

į Romos imperija, vei- 
iš Malabaro pajūrio.

Kiek žmonės suvartoja pipi
rų, matome iš to, kad į Anglija 
kas metai atgabenama iš šiltų 
kraštų apie 22,000,000 kilogra
mų pipirų — žinoma nemaža 
iš to kiekio anglai pirkliai re- 
eksportuoja į kitus 
kraštus.
Pilnijas 
importą 
kiaušiai
Jis sako, kad tuomet pipirų ki
logramas kaštavęs 25 litus. Po 
to, kai keliauninkas Vasco de 
Gamą rado kelią į Indiją aplink 
Gerosios Vilties kyžulį, ir pipi
rų kaina nukrito ligi 4 litų už 
kilogramų. Yra dar ir kitos pi 
pirų rūšys, kurias botanikoje 
vadina: Piper longum, Piper 
officinarum, Piper clusii.

Didžiausi Girtuokliai 
Pasaulyje

Vokiečių laikraštis “8 Uhr— 
Abendblatt” praneša, kad di
džiausi girtuokliai pasaulyje e- 
sų ainių tautos žmonės. Jie gy
vena Japonijos šiaurėje, Sacha
line ir Kurilių archipalage. Ai- 
ųiąi tiktai medžioja ir žvejoja, 
o visų kitų laikų praleidžia ger
dami. Aplamai, ainių tauta iš 
lėĮp išmirštanti. Dabar visos 
tautos kęsų 17,000 žmojiių. Ai
nių ypąįybė csąnii ir ta, kad 
jię niekados nemėgsta maudy
tis, mazgotis, o vien išgerti. Jie 
geria tiek daug, kad savo am-

būdami apsvaigę. Iš išvaizdos 
jie nepanašus į mongolus, bet 
artimesni rusąms. Visi ainių 
vyrai augina dideles barzdas.

me. Kai kurios moterys taip pat 
imituoja barzdas, tatuiruoda- 
mos savo veidų. Tai ypatingai 
daro jaunos, netekėjusios mo-
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IŠ TORONTO PADANGES ŠIS TAS IŠ
TORONTO, Ont., gruodžio 17 

d. — Metai atgal šios dienos 
paminėjimas pas mus įvyko 
dar bendromis jėgomis ir buvo 
tinkamai pažymėtas, šiais me
tais, kaip jau žinoma, bendros 
jėgos skilo: viena dalis pasili
ko su nuolat ofišuojančiomis 
“masėmis”, kita, nors maža, 
be “masių”, tik su simpatikais 
dalelė, vienok širdinga ir arti
ma, suvedžiotam Lietuvos liki
mui. šiemet musų ,egzistuojąs 
komitetas Lietuvoje demokra
tijai atstejgti įgaliotas “masių” 
neva rūpintis ir sekti šių dienų 
apverktinus įvykius Lietuvoje 
— apie šią svarbią ir minėtiną 
dieną nič-nieko nebandė saky
ti.

Šiek tiek nuostabu, kad iš 
10 žmonių su viršum sudaran
čių komitetą nesurado nė vie
no, kurs butų įvertinęs šią 
gruodžio 17 d. surištą su grę
siančiu pavojumi Lietuvai iš 
lenkų-vokįečių pusės; nesirado 
nė vieno pasisakiusio už ypa
tingą minėjimą, nes ji šiemet 
yra atžymėta naujomis auko
mis — kritusių nuo žiaurios 
vokiečių rankos.

Nesinori blogai spėlioti ir 
ieškoti priežasčių, bet nuotaika 
ir vaizdas nekoks, kad vietoje 
matyti sukviestus lietuvius iš
klausyti rimtų prakalbų, pasi
sakyti už Lietuvos likimą ir 
jos liaudį; vietoje pasveikinti 
protesto rezoliucijomis be liąu- 
dies žinios, perrinktą netikusį 
ir nuvedusį Lietuvą prie pražū
ties slenksčio vadą; vietoje su
sikaupti ir atiduoti pagarbą 
tikriesiems sunams, — mato
me didžiulį būrį lietuvių su
kviestą to paties komiteto na
rių pasiaukojimu į Liaudies 
Balso koncertą1! Liūdna, kad

tokiu svarbiu ir rimtu momen
tu, nežinančiu kas šioje valan
doje dedasi musų Šaly, gal mu
sų seses ir broliai verkia-liurfi 
dėl artėjančios priespaudos, o 
mes čia sau linksmai dainuo
jam! Ko verti, draugai, tie jū
sų “herojiški” šūkiai “už lais
vę, už demokratiją visi turime 
aukotis!” Gal mane ‘'Liaudies 
Balsas leis kam nors vadinti 
rėksne, bliovike, provokatore 
ar net niekše, kad drįstu dary
ti šią pastabą, bet taį .dar ne
reikš, kad neturiu teisės pasa
kyti tiesos. “Liaudies Balsas”, 
kurs taip myli nuolat kartoti,, 
kad jis visiems vienodai pasi
tarnauja ir pirmutinis gina1 
Lįetuvos reikalus — šiandien 
sąmoningai ar nesąmoningai 
paneigė rimtą ir svarbų gruo
džio 17 d. minėjimą. Mažu lie
tuviams ir labai patiks šios die
nos matytas koncertas, bet jis 
yra tik pasipinigavimo tikslas 
ir liks bevertis, nes netikruoju 
vardu įvyko. Gal būt, kai kurie 
dar kartą drįs iškolįpti provp- 
katoriais tikruosius demoj<rątįr 
jos šalininkus, bet tai bus tik 
dar kartą įrodyta, kur link ei
nama ir kokia demokratija gi
nama ! i

Už šios gruodžio 17 d. paini? 
nėjimą reikia tarti ačiū social
demokratams, kurie nors ne
skaitlingai susirinko, kukliai 
paminėjo, bet išnešė protesto 
rezoliuciją smurto keliu paė
musiam vadovybę ir vedančiam 
Lįetuvą kas kart arčiau pražū
ties.

Nenorėdama perdaug baltinti 
komitetą, noriu tikėti kad jis 
ras reikalo nors ir pavėluotai 
sušaukti masinį mitingą, kad 
bendrai aptarti rimtą Lietuvos 
padėtį. —Liaudies duktė.

,,, . .J,.. . ■ _ . j. j.;!....-.....,

Pirmyn laukiamas Toronte

.■WRF" 1 f

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
NAUJOS

. POKORSKI
Batų Krautuvės

4230 Archer Avenue

Pradedant trečiadieniu iki Kalėdų dalinsime prie kiek-
Vieno pirkinio už *2.95 ar daugiau po vieną svarą 

vertes gardžių namų darbo saldainių.

TORONTO, Ont. — Laikui 
prieš Nąųjųs M^tųs vis trum
pėjant, smarkiau griebtasi 
ruoštis ir prie “Pirmyn” kon
certo, kuris įvyks Naujų Me
tų dieną. Gavusios galutinas 
žinias iš Chicagos, SLA 236 
kuopos moterys sukruto rūpin
tis choro priėmimu, taipgi išsi
dalino pakvietimus platinti, yi- 
sį, kurie Korį “Pįrjnyp” chorą 
išgirsti, prašomi iš anksto pa
kvietimus įsigyti, nes velijau 
negalįma bus gauti. Kai dėl 
choro reklamos, tai manau, nė
ra to lietuvio, kuris nebylų 
skaitęs ar nuo kitų girdėjęs, pu 
kukiu pasisekimu “Pirmyn” 
koncertavo praeitą vasarą Lie
tuvoje ir Amerikos lietuvių ko
lonijose, kaip jis visur yra mė
giamas ir ilgai minimas, štai 
neseniai choras koncertavo 
Detroite ir ten kįąusytojai bu
vo taip sužavėti, kad į sekantį 
choro koncertą, kuris įvyko 
Clevelandc, deiroitiečiai vyko 
dalyvauti ir dar kartą jų ma
lonų ir žavingą dainavimą iš
girsti. Todėl lai nelieka nei vie
no torontiečio lietuvio, neatlan- 
kiusip “Pirmyn” koncertą, kad 
vėliau nereiktų apgailestauti 
neišgirdus ir nepamačius; nes 
tokia proga, gal būt, pirmutinė 
ir paskutinė. Tad visi į koncer
tą Naujų Metų sekmadienį, 
4:30 po pietų, 404 Bathurst str. 
Pakvietimas patogiausia gauti 
pas teatralės komisijos narę E. 
Frenzelienę, 86 Ręįlwoods str. 
Tikimės taipgi, kad Delhi ir 
HamiltOn lietuviai didžiu buriu 
atsilankys į koncertą. Tad iki 
linksmo pasimatymo su visais!

Kalėdos ir Nauji Metai
Štai ir vėl metai ritasi prie 

pabaigos, atnešdami mums 
taipgi skandalingas Kalėdas ir 
Naujus Metus. Krautuvių puoš
nios reklamos, pirkiniais ap
krauti stalui, lentynos ir vitri
nos ir “salaveišių” skambučiai 
prie aukų rinkimo punktų pri
mena mums Kalėdas. Kalėdos 
čia didžiausią reikšmę sudaro, 
kaipo proga pasidalinti dovano
mis. Bet ar vist gali dalintis? 
Ar visi gali prisiminti bent ar- 
timiausįųs draugus, dovanėlė
mis su jai§ pasidabodami? De
ja, ne visi gaji džiaugtis tuo 
malonumu, kad duoti savo ar- 
timam^dovaną. Jiems lemta tik 
laukti ir gauti, o gal net ir ne
sulaukti... TqJ<§ jau pasaulis ne- 
įteįsingas.

Kur ir kada buvo teismu 
byla dėl cilindrą?

Ir mums kurtais tenka ma- 
Kadangį & K. Lietuvių žinių tyli vįešų iškilmių metu dip- 

laida yra paskutinė prieš Ka-lmh£tWS O aukštom šilkinėm 
ledas, tai jaučiu sau už didelį MlgAmČiiOm skrybėlėm—ęilin- 
inalonumą pasveikinti ir palin- 4rm.s. Pirmas žmogus, jpradė- 
kėti linksmų Kalėdų ir laimiu- nešioti cilindrą, turėjo dėl

ŠEN IR TEN
DELKO JURU VAN
DUO YRA SŪRŪS?

Buteliai įvirtos odos visai šeimynai žema kaina.

Spausdinam 
i 

J

...z '
PLAKATUS, BILIETUS

v BIZNIO KORTELES
! PR-MS ATVIRUKUS

I KONSTITUCIJAS ir 
(PAROME VISOKIUS

i , SPAUDOS DARBUS
I J. ' '

NAUJIENOS
1739 Sputfr Halsted Street j

. CHICAGOt ILLINOIS !
į ffl. Cįfnal 8500 J
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ŠĮVAKAR 
Svarbios Prakalbos apie 
Klaipėdos Krizę
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ, 
3 Į 33 South Halsted Street. 

Kalbės “Naujįęnų” rędąktorius 
Dr. R. Grigaitis, V. Andrulis 

ir keli kitį kalbėtojai.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga T5 centų. 
Pagelbėkite Lietuvai Klaipėdą 

Išgelbėti nuo Hitlerio!

ARE Y O U SU F F E’R IN G F ROM 

EYE STR Al N 
.due to dust, sun, light-gldre/ .

?
Do yęur eye« bum—fecl 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingfędients tyhich 
deanse and clear eyes red- 
dened f rom f atįgue—make _____
your eye« feel clean, tresh, 
alive! Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottlo. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., Dept. MF, Chicago, III.

gų Naujų Metų “Naujienų” šta
bų] su jų viršininkais Dr. P. 
Grigąičiu ir ponia M. Jurgelįo- 
niene. Taipgi visiems “N-nų!! 
bendradarbiams ir skaityto
jams.

Muzikali teima
Praeitą sekmadienį pasitaikė 

proga būti svečiais p-nų Pocių 
namuose.

—Nepyi liksim — sukau — 
jus ten jaunimo būrelį turėsit, 
0 mes jau prie senimo...

- Kaip tik reikia ką nors tu
rėti iš vyresnių jaunimą prida
boti — sako p-as Liudas. Na, 
ir nuvykom. O kadangi p-ia Po- 

sunųmi 
Lietuvon, 
vien jau- 
dvi sesu- 
šeimyna,

ciehė su vyriausiu 
Šyentcą švęsti išvyko 
t.ąi namuose ir likęs 
n imas, trys broliai ir 
lės. Tai ne tik graži

jo labai nemalonią bylą JLon- 
(diOije. Londono dienraštis 
Times 1796 matais buvo įdėjęs 
sekančią žinią;

'‘John Hetheringtonas vakar 
buvo pašauktas pas Lordą 
Merą, kaltinamas tuo, kad 
drumstė ramybę ir kenkė gat
vės eismui. Mr. Hetheringto
nas, turįs gerus ryšius, pasiro
dė ant kelio su kaž kokiu ant 
galvos daiktu, kurį jis vadįna 
skrybėle — aukštas ir žvilgąs 
juodas daiktas, gąsdinąs bai
lius žmones. Valstybės valdi
ninkas pareiškė, kad kelios 
moterys nualpo, vaikai klykė, 
išsigandę, o jaunas odminys 
Thomas buvo susiraukusios 
aplinkui minios parblokštasi 
ant žemės ir nusilaužė sau ran-- 
ką. Ryšy su tuo nusikaltimu, 
kaltinamasis aiškinosi neper
žengęs jokio įstatymo, jis, gir
di, turėjęs teisę užsidėti ant 
galvos sąvo sugalvotą ir pa
dirbtą skrybėlę — tokią teisę 
turi kiekvienas anglas..”

Šį įvykį cituoja Ego n Prie
de!, savo knygoje “Kultūrinė 
modernaus meno istorija.”

Dėl paprasčiausios priežas
ties: upių vanduo, tekėdamas 
į juras, atneša su savim drus
kos delelių; jurų yanduo išga
ruoja, o druskos pasilieka. Dėl 
tos pačios priežasties jurų 
vanduo darosi nuolatos sūres
nis. Pavyzdžiui, Mirusioji Ju
ra Palestinoje yra labai sūri 
— ji nuolatos gauna druskos 
iš Jordano upės, kuri įteka į 
tą jurą, vanduo išgaruoja ir iš 
tos juros neišteka jokia kita 
upė, kuri neštų vandens į oke
aną.

p-as Vladas groja 
Kaip matyt, pakliuvus 
. namus nuobodžiauti 
Taip pat ir šį kartą

das Pocius, studentas, yra chor
vedžiu “Aušros” choro ir atei
nančiame koncerte, kuris įvyks 
greitu laiku po Naujų Metų, 
teks išgirsti net jo paties kom
pozicijos dainų. O pianistas iš 
jo nepaprastas. Panelė Marytė 
Pocius groja gerai smuiką ir 
žaviai dainuoja. Panelė Onytė 
skambina pianą irgi gražiai ir 
jautriai; 
smuiką, 
į lokius 
netenka.
linksmas Irip, t. y. p. Liudos 
piano, p-lė Marytė smuiku ir 
dainų solu ir p. Vladas smuiku, 
sudarė tikrą koncertą, išpildy- 
dami daug sųųkių ir gražių ku
rinių ir suteikdami svečiams 
nepaprastai . malonų vakarą. 
Dar negaliu praleisti nepamiųė- 
jus vyriausiojo p-ios Pocienės 
sūnaus Ka^iiliiero, kuris nors ir 
teises stud/javo, bet jis yra ta
lentingas dailininkas; jo lapy
ti kuriniai he vieno akį trau
kia. Gi jaunesnysis sūnus, Bro
nius, atsidavęs visa savo siela 
studujoms inžinerijos srijtyj. 
Taigi, tokia šeima tikrai malo
nu pasigrožėti. —Frances

Iš Lietuvos
Gimnazijai 20 metų

VILKAVIŠKIS. — š. m. lap- 
kričio 27 d. dr. J. Basanavi
čiaus valdžios gimnazija mini 
20 savo gyvavimo melų. Ji į- 
steigta 1908 m., bet 1914 m. 
Voroneže susiliejo su M. Yčo 
gimn. ir savo I gyvavimo eta
pą baigė. 1918 m. gimnazija 
buvo vėl atgaivinta. Iki šiol 
gimnazijai vadovavo 6 direkto
riai, dirbo 67 mokytojai ir mo
kės apie pusšešto tuksiančio 
mokinių.

Ton gražion iškilmėn laukia
mi kaimyninių gimnazijų direk
toriai, buvę'tos gimnazijos di
rektoriai bei mokytojai ir ją 
baigusieji. Komitetas tikis, kad 
iki lapkričio 22’ d. gaus žinįų 
iš visų žadančių iškilmėse da
lyvauti.

Atvažiavę Vilkaviškin kybąr- 
Hečiai pasakoju kad lapkričio 
11 d. njatę Eitkūnuose liepsno
jančią žydų sinagogą ir de
monstruojančius jaunuolius, ku
rie šukavę antisemitinius 'Šu
kius.

Tokie vaizdai labai despera
tiškai paveikė Kybartų žydųa.

Skelbimai Naujienose 
hioda nauda dėlto., 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

-—, ——......................... —:--------
............. . 111 I. L1'. 1 -!"1’"!1 U "B 'I' "i
RAŠOMAS

MAŠINĖLES
VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 

Parduoda, 
Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles

*15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

and Service 
3712 Š- Western Avė. 

Prie Archer Avenue
AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad ir 
šeštad- vakarais, iki 9 vai,

Tel. LAFAYETTE 3534.
i l

At the first sign of
Pirkite savo ąpįęjinkes 

krautuvėse
SORE

................. ........ .-i—■■ ui . .....................       UI................. .. ......... ....

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak TėL jLafayette 45G0

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERU0JĄM IR UŽKABINAU 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS BLIH0S.

1803 WEST 4?th STREET WO0P ST-)

THROAT

ESTABLISHED 1904

DYKAI .
PRISTATYMAS lWEXBĘRG“•♦'eisi Telefonas

Liom CANAL 4738

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyii bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambęrt Pharmacal Co., St, Louifj, Mo.

Kilis germs in thrdat
| KALĖDINIŲ PIRKINIŲ SARAŠAS

Del tikros linksmybės už vis labiausiai priimtina kalėdinė dovana 
įį yra gėrimas. Čia tik dalinas sąrašas pačių populiariausių turimų 
& gėrimų. Tuoj pradėkite norimų gėrimų sąrašą statyti.

& Cream of Kcntucky 
įį Old Quaker 
b Wilken Family 
į Old Drum 
į Calvert Špecial 
S Schenley Red Label 
g Golde?! Wedding 
g Black & VVhite

Four Rases
Malt ingi y & AJoore 
Seagram 5 Crown 
Seagram 7 Croyvn 
Kessler 
Seagram V. 
C &G 
Pili & Įlill

O.

Old Tayior 
Grand Dad 
Old Charter 
Black Gold 
Old Schenley Rye • 
O. F C.
Bond & Lillard 
While Uorse

WEXBERG’S
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE

1908 So. Halsted St.

U»e only on* lfv<l t«a- . 
spoonful to a eup of tifted ' j 

į flour for most recipas. Į 

lO^BAKING 
BJkPOWDERj 
Samepricetoday Į 

as48years a^o į 

Į1 25 °unces for 254 || 
1 Manufacfurad by baldng powdar f I 
į spacialiiti who maka nothing būt Bl H bakinj pewdar—und«r »uparv»»ioa 
H pi aapart ckamiiti •! natipnalKK 
■R_____ _____ rapulution. ■■

JMILLIOHS OF POUNDS HAVUBEEN?
v UAĘD BY OUR.GCVEMNMfcNT-

JŪSŲ KALĖDŲ Garsinkitės “N-nose”

mimai Rudeninių Madų 
Knyga

NAUJIENOSE

GIMINES
DRAUGUS 
KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
ISEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PASAUKEI MUSŲ 
OpiSA-dHSS PASIŲSIMU SAVO 
atstovą.
• Pasveikinimo Batus pritinamos.

JŪSŲ

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

Tik ką gavome naują mądų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mūs už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

Vardas.............. ......................
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Diena Iš Dienos
ATVYKO Iš WASHINGTONO 
PRALEISTI ŠVENTES 
CHICAGOJ

Pereitą savaitę iš Washing- 
tono atvyk# Chicagon jaunuo
lis Kazys Kavalskis, praleisti 
šventes su savo giminėmis ir 
draugais. Atostogavimą pada
lins tarp Calumet City, III., kur 
svečio tėvai užlaiko aludę ir 
Chicagojc, viešėdamas pas sa
vo artimą draugą Vytautą Be- 
liajų.

Kazys Kavalskfe jurininkau- 
ja ant laivo “Seąuoia”, kuris 
priklauso Swanson’ui, J. V. Lai
vyno sekretoriui.

Nors Kazys gimęs Amerikoj, 
ir jurininkauja per pereitus de
vynerius metus, vienok jis kal
bą gražiai lietuviškai ir užlai
ko lietuvybę. Priklauso prie 
Washingtono Lietuvių Draugi
jos, aplanko lietuviškus paren-

gimus Washingtone ir Balti- 
more, ir turi užsirašęs “Nau
jienas”. Tad, matome, jeigu 
yra noro, galima lietuviu būti 
ir tolimiausiame J. V. kampe. 
Linkim Kaziui praleisti links
mai šventes. Z.

Išsiėmė Leidimus,
Vedyboms
(Chicagoj)

Marehall Doerfler, 27, su Ire- 
ne Chambunas, 23

Felix Racech, 25, su Anna 
Daska's, 24

Gavo
Perskiras

Viktorija Balanda nuo Jono
Balandos

I ACME-NAUJIENŲ Foto j

PRANEŠIMAS
Pristatau KIAULES Į NAMUS gy- 
vas po 8V6c svarą arba išvalytas— 
po 12c švara. Taipgi pristatau ma

žus paršiukus ir paukščius.
Rašykite ANDRIEJUS POŠKA,

Lisle, III. Box 212

Reikalauja
Perskiry

Apolonija Anderes nuo Jacob 
Anderes.

250 Alinių
Ciceroj \

Cicero miesto taryba vakar 
nusprendė išduoti tiktai 250 
leidimus operuoti alines Cicero 
miestelio ribose. Pirmiau alinių 
buvo kvota 265. Gėrimų krau
tuvių leidimų bus išduota tik
tai 22.

PARYŽIUS. — Kačių pa
rodoje. Čia yra vaizduoja
mas vienas tos parodos ek
sponatas.

ARCHER AVĖ. BIG 
STORE

4187 ARCHER AVENUE
BRIGHTON iPARK. — šioj 

apylinkėj Archer Avė. Big 
Store yra didžiausia departa- 
mehtinė krautuvė, čia randa
si įvairių įvairiausių prekių 
visai šeimynai. Prieš Kalėdas 
šioj krautuvėj dar daugiau 
prekių yra prikrauta. Pasirin
kimas kuodidžiausias.

ŠĮVAKAR
Svarbios Prakalbos apie

Klaipėdos Krizę
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ,
3133 Scuth Halsted Street.

Kalbės “Naujienų” redaktorius
Dr. P. Grigaitis, V. Andrulis 

ir keli kiti kalbėtojai.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 15 centų.

Pagelbčkite Lietuvai Klaipėdą 
Išgelbėti nuo Hitlerio!

Personai Service 
Grėrimai

švenčių proga pristato į na
mus visokiausių gėrimų, nerei
kia patiems eilėje laukti, užten
ka tik telefonu pranešti.

Taip puikiai atlieka savo pa
reigas Personai Service Liąuor 

-Mart, 3223-25 W. 63 gt. Tele
fonas REPublic 6502. Ne ki
taip yra ir su kainomis — jos 
žemiausios. Paminėtina, kad ši 
krautuvė Marąuetto Parke yra 
didžiausia, o kainos už vis že
miausios. (Skelb.)

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS
DARBAI. 35 metai bizny, tur i 
pilną apdraudą’ už darbus Leng 

Į vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

VENECIJOS DEZENIAI

COPR. iw«, NEGOLKCRAFT SERVICE. INC.

HOUSEHOLD-LINENS PATTERN 1874

No. 1874—Gražus mezginiai ir išsiuvinėjimas baltiniams.

Į NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1874 ‘
. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................

t Vardas ir pavardė ......................................................................................... |

Adresas ...................................................................t......................................................................................................... ..

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

]=Mabto=| . .
Graži Budriko
Radio Valanda

Pereitą septintadienL ir vėl 
buvo puiki Budriko radio mu
zikos ir dainų valanda. Progra
mas buvo tikrai patriotiškas ir 
klasiškas. Numeriai gerai pa
rinkti, klasiški ir gerai išpildy 
ti. Programo dalyviais buvo 
didžiule ’ simfonijos orkestrą, 
geri solistai — Stasys Rimkus 
ir A. čiapas, ir garsus moterų 
choras.

Pirmiausia orkestrą sugrojo 
puikų maršą ir gražią polką. 
Paskui choras padainavo “Aš 
norėčiau” ir “Myliu aš Lietu
vą”. Po to sekė orkestrą su 
gražiu lietuvišku melodijų rin
kiniu; Rimkus ir čiapas su du
etu “Joja mylimas bernelis” ir 
“Oi, kur buvai, dieduk mano”; 
orkestros gražus valcas; cho
ras — “Ar tau, pasauli, nesa
kiau” ir “Oi, tu žiema, žiemu
žė”; Pvimkaus ir čiapo duetas 
— Oi, tu žirge, žirge”. Choras 
užbaigė su “Garbę Dievui ati
duokit”.

Šitos radio valandos tikrai 
buvo smagu klausytis. Ketver
ge kaip 7 val.i vakare bus Bud
riko gražus programas iš sto
ties WHFC; 1420 k.

Klausytojas.

Šioj krautuvėj yra Kalėdų 
Diedukas. Jis pasitinka visus 
vaikus, kurie tik ateina į 
krautuvę ir dovanų jiems duo
da.

Tuo budu, vaikams nereikia 
važiuoti į vidu^miestį, čia pat 
savo apylinkėj gali pasimatyti 
su Kalėdų Dieduku ir pasikal
bėti su juo.

Suaugusiems irgi nereikia 
kur kitur važiuoti iš šios apy
linkės, nes Archer Avė. Big
Store turi įvairių Kalėdoms 
dovanų.

šios krautuvės žymus skel
bimas telpa šios dienos “Nau
jienose.”

—Vietinis.

Kalėdų
Lauktuvės

Anna Rudman, kuri užlai
ko švarią užeigą, District Inn, 
3440 So. Morgan St., rengia 
pasilinksminimo sueigą sekan
tį šeštadienį, prieš Kalėdas. Ji, 
kviečia visus mėgstančius su-į 
laukti Kalėdas linksmame bu-1 
ryje, atvykti į jos užeigą.

Šokiai Šeštadieni
KŪČIŲ VAKARA IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS
Midway Temple 

Ballroom
6115 Cottage Grove Avenue
Muzika BILL RACINE ir jo 

ORKESTRĄ.
Taipgi kas Penktadienį ir šeš
tadienį, pradedant sausio 6 d. 

Veda TĘREŠA DOLAN.
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. TėT.^yde Park 3080

Consumers Gėrimų
Krautuve

...iL.....1..-.'.,,........... ............................. , ..... . ■■■_ ' į

ŠVIEŽIOS ŽUVYS
W. M. WALKER

213 S. WATER MARKET
Kampas 14th Place ir Racine Avenue.

/
Kasdieną šviežus ešeriukai, lydekos, karpęs, oisteriai ir 

įvairus kitas jūrių maistas.

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted Street_______

JŪSŲ KALĖDINĖ DOVANA 
DĖL MOTINOS

Nieko taip nevertins kaip porą BOSTON pritaikintų

RED CROSS
BATELIŲ

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
, Šaukit Tel. YARDS 3408

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
WiIIow Springs.

Cfose-Shaver
Sftobcn. tftat redttų Sfiaueo

110-120 VOLTS AG

YPATYBES: — Dvilype veikla Dia
mond Brand skutimo galva, kuri 
skuta trumpus ir ilgus plaukus kaip 
britva ... nebrėžia ... patenkina iš 
karto ... be radio kliūčių... pats 
pradedąs motoras.

Kas būt švente, jei stale ne
būt gerų gėrimų. Tai jau toks 
paprotys musų prosenelių pa
liktas, jo prisilaikome šiandien 
ir mes dvidešimtame amžiuje. 
Tad, norint apsipirkti gerais 
gėrimais, žema kaina prašo pa
sinaudoti patogia proga, kokią 
leikią Consumer Wine and Li- 
quor Co., kuri yra prie 2022 W; 
35 gatves. Kita tos firmos 
krautuvė randasi prie 3757 W. 
Chicago avė. Tel. KEDzie 1289.

(Skelb.)

Tėvas Davęs 
Simui $500

Budriko krautuvėje jus rasite visokių dova
nų dėl Kalėdų.

Gražus kalendorius visiems DYKAI.

Jos. F. Budrikį
3409-21 So. Halsted Street

. Tel. YARds 3088

Motiną Nužudyti
Miesto prokuratūra tyrinėja 

keistą šeimyninį ginčą, kuriame 
yra įveltas tėvas, motina ir du 
sūnus. Tai Tony Urso šeimyna, 
gyvenanti adresu 512 W. Hob- 
bie Street.

Tyrinėjimas prasidėjo, kai 
sūnūs Sam Urso buvo suimtas 
už tėvo mušimą. Jisai paaiški
no policijai, kad tėvas jam pa
siūlė $500, jeigu jis motiną nu
žudys. Bet kai jis pinigų parei
kalavo, tai tėvas atsisakęs duo
ti.

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

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
W. C. F. L. — 970 k. Nedaliomis 5:30 iki 6:30 vakaro.
W. A. A. F.—920 k. Panedėliais ir Pčtnyčiomis kai 3:30 popiet.
W. H. F. C.—1420 k. ketvertais nuo 7 iki 8 vakaro.

Plačiai išgarsinti didelėj stiliaus įvairenybėj. 
v ĮSIGYK 'PORĄ ŠIANDIEN.

Bowling-Billiardai
2OAlhTZTio Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Garsinkitės “N-iwse”

6“ 6
Milo Wiesner Recreation

819-823 W. 35th St.
Tel. Yards 4621-4622-2868

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

0

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAI.

NEPADĖJUS
* —

nėra ko rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai.. .jei reikia pinigų ..ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi, pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pašidėk ... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras.
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau- 
nuoli!. .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CA.VAL 850d

1 n i i . , a laiiiiMMMi

Fullflavored

O Kraft American has a mellow, 
full-flavorcd richness that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cookcd dishes you can depend on 
this American Checsc to mclt 
perfeetly.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

, SVEIKATOS KLINIKAS
TQNSILAI IŠIMAMI $10.50

už ................... ~............ ■ ■■
GYDYMAS $£(1.00

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

diena Ligoninėje ... $ 15-oc
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... «
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago ’ 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Eilė Gerų Dailės 
Parodėlių

Gruodžio mėnuo davė gražių 
dailės parodėlių Chicagos meno 
mėgėjams, kurias čia verta pa
minėti.

Tiuli House, 800 S. Halsted 
st. (Benedict Gallery) iki pa
baigos šio mėnesio bus vaikų 
meniškų darbų parodėlė pava
dinta: “Childrens Arts and 
Crafts”. Eksponatai galima 
pirkti. • • •

Marshall Field galerijoj te
bėra Eric Lundgren akvarelės 
piešinių parodėlė. P-as Lund
gren yra meno skyriaus direk
torius “Esųuire” žurnalo šta
be.

Katharine Kuh galerijoj, 540 
N. Michigan avė., tebėra mek
sikiečio Rufino Tamayo fantas-

, ( 
tiškų surrealistinių kurinių pa
roda. Ten pat yra rodomas ar
chitekto Paul Nelsono moder
niško namo modelis, kurį jis 
vadina “Suspended House”. Va
dinasi, šis niodelis parodo ko
kie ateityje turėsią būti gyve
namieji namai. Tačiau kritikai 
sako, jog šitokis namas, kurį 
rekomenduoja p. Nelson, nesąs 
praktiškas. Vienas “Tribūne” 
kritikas pasakė, kad toks na
mas, kuris yra pakabintas ore, 
stiklinėmis sienoihis arba akli
nai uždarytomis sienomis, ge
riau tinkąs žiurkėms, bet ne 
žmonėms.

Chicago Galleries Ass’n, 215 
N. Michigan avė., gal bus įdo
miausi iš visų parodų, kokios 
šį mėnesį bebuvo (išskyrus Me
no Institutą). Ji susideda vien 
iš tapybos, eksponatų, kuriuos 
kiekvienas organizacijos narys 
patiekė po vieną. Septyni eks
ponatai, vertinami nuo $250 iki 
$800, (už vieną) —■ parduoti. 
Tai gražus pasisekimas.

of
na-

Kitą paveikslą, vardu “Late 
October”—Duneland” įsigyjo 
draugijos prezidentas p-ia Ed- 
win N. Johnson. Trečią, taip 
pat Indianos kopų paveikslą, 
pavadintą “Duneland Pines”, 
nupirko “Naujienų” redakcijos 
štabo narys inž. Kastas Au- 
gustinavičius.

Taip pat ir kitos šio mėne* 
šio dailės parodos turėjo kele
tą pardavimų. Chicagos daili
ninkų draugija išleido gražų 
kalendorių, kuris parsiduoda po 
dolerį. Sako, turėję didelį pa
reikalavimą.

Mandel Bros, krautuvės 9-am 
aukšte turi savo mišrios dailės 
parodėlę Chicago Society of 
Artists. Ši paroda truks tik iki 
Kalėdų.

Įžanga į aukščiau sakytas 
parodas nemokama.

Chicagos Zarasiškių 
Klubas Sveikina 
‘Naujienas”

Su 25 Metų Jubiliejum

kelinti metai kaip gy- 
Zarasiškių klubas, kuris 
steigtas draugiškumu ir 

su savo krašto

CLASSIFIED APS. Į
PERSONAI. 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU ŠVOGERIO Juozo 

Valinskio. Pirmiau gyveno 9 ir 
Kelton Avė., Philadelphia, Pa. Tu
riu svarbų reikalą. Prašau atsi
šaukti. Amilija Poškienė. 4525 So. 
Hermitage Avė., Chicago, III.

ŠĮVAKAR
Svarbios Prakalbos apie
Klaipėdos Krizę
CHICAGOS LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJ,
3133 South Halsted Street.

Kalbės “Naujienų” redaktorius
Dr. P. Grigaitis, V. Andrulis 

ir keli kiti kalbėtojai.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga 15 centų.
Pagelbėkite Lietuvai Klaipėdą 

Išgelbėti nuo Hitlerio!

The Ali Illinois Society 
the Fine Arts organizacijos 
rių mišrios tapybos ir skulp
tūros paroda Stevens viešbuty
je publikos skaitlingai lanko
ma. Nuo parodos atidarymo 
dienos, aplankė jau per dešimt 
tūkstančių vizitorių.

Stambiausi ir geriausi paro
da atsidarė Meno Institute. Ši 
paroda susideda iš ankstesnės 
prancūzų romantikos laikotar
pio ir grynųjų modernistų, kaip 
sako: “nuo Napoleono 
lerio”. Kiekvienas ten 
patinkamų, ypačiai 
kurinių.

[ ACME-NAUJIENŲ Futol

Annabelle, prancūzų kino 
aktorė, dėl kurios stojo dvi- 
kovon Guillermo Madero su 
Ričardo Peralta Buenos Ai
res (Argentina) priemiesty
je.

Jau 
vuoja 
buvo 
susipažinimu
kaimynais. Klubas nesikiša į jo
kius religinius bei politinius 
dalykus. Nors yra dar jaunas, 
neskaitlingas ir neturtingas, 
bet per savo gyvavimą jau yra 
atlikęs nemažai kultūrinių ,ir 
kitų naudingų daiktų.

štai, sekmadienį, gruodžio 
18 d., Zarasiškių klubas turėjo 
savo reguliarį susirinkimą Ci
cero Liuosybės 
klubo prisirašė 
narys.

Klubas tame
darė kelis svarbius 
štai, nutarta atlankyti vieną 
klubo narį, kuris randasi ligo
ninėj ir suteikti nors mažą Ka
lėdų dovaną. Nutarta taipgi at 
naujinti prenumeratą “Zarasų 
Krašto”, kuris išeina Zarasuo
se. O kadangi dabar Zarasuo
se yra rengiamasi statyti pa
minklas Dr. Bukantui, tai nu
tarta paaukauti penki doleriai 
paminklo fondui.

svetainėj. Prie 
vienas naujas

susirinkime pa
tarimus.

MADOS

Reikia pasakyti, kad paveik
slų pirkimo “pintis” šiemet bu
vo geresnė, nei pereitais me
tais prieš Kalėdas. F. W. Gin- 
grich pardavė savo kurinį, pa-* 
vadintą “A Duneland River”; 
Dale Nichols pardavė savo gra
žų kurinį vardu “Jack Rabbit”. 
Nemalonu man apie save ra
šyti, tačiau reikia pažymėti tą 
faktą, kad aukščiau sakytoj 
parodoj nupirko mano paveik
slą “Sunlit Sand” advokatas 
Hoffman iš Mihvaukee, Wis.

Archeologiniai 
Trupiniai

iki Hit- 
ras sau j tektura, 
istoriniu

drabu-Chitonas'. yra liuosi 
žiai arba tunikas, kuriuos dė
vėdavo senovės graikai arba 
kuriuos ir Šiandien tebedėvi 
kai kurie arabai.

ChlcLnujS'. yra trumpas pla
tus paltas, kuriuos dėvėdavo 
klasiškosios Graikijos laikais 
žmonės.

Denarius: Senovės rymiečių 
mažos denominacijos sidabri
nis arba varinis pinigas.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO bučernėj ar 
grosernėj, turiu 15 metų patyrimą, 
galiu dirbti ir ant extra kokioms 
dienoms. Laf. 1117—J. P.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ŪKIS lietuviui 
arba mainysiu į gerą namą Chica
goj, be morgičių ir geroj vietoj. 
Ūkis yra geriausioj šios apylinkės 
vietoje, prie upelio, budinkai 10 
metų senumo. Yra vienoj vietoj 77 
aktarai ir miško 25 aktarai. Kaina 
$6,000.00. Galima paimti su visu in
ventorių. Žemė antros rųŠies. Noriu 
grįžti į Chicagą- PETER PRUNC- 
KUS, Ruginių kaimas, Kretingos 
valsčius ir paštas. Lietuva.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS opereitorės prie 
plaunamų suknelių, 3729 Belmont 
Avenue, antras aukštas.

AUTOS—TRUCKS FOR SAL*. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

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

Carl Wainora—Phone Victory 1717
REIKIA PATYRUSIŲ VEITER- 

KŲ. 1802 So. Halsted St.

kia nors daiktą, kuris turį savo 
kilmę iš dorikiečių, paprastai 
mene. Jų menas, ypačiai archi- 

, pasižymi masyvišku 
didumu ir tuo pačiu kartu švel
numu bei subtelingu gražumu. 
Dorikiečių architektūros ko- 
lumnos viršaus ornamentai, yra 
lapuoti, kai ionikiečių yra iš 
vientisinių linijų, su keturiais 
apvaliais kampais. Pas vienus 
ir antrus stulpai turėjo nepa
prastai storą liemenį. Nuo vir
šaus iki apačios diametras sa
vo stdriu skirdavos pagal stul
po aukšti.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pavienis PUS
AMŽIS žmogus kaipo janitorius, 
kuris supranta apie boilerius ir 
apie namų darbą. Kambarys, val
gis $5.00 į savaitę.

1739 So- Halsted St., Box 914.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir^ Kailiniai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 ikį $40 00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

La Šalies — Packards

Atėmė $74 Nuo
■ • i

Brightonparkiečio

Paskyrė $5 Auką
Taipgi nutarta pasveikini i 

“Naujienas” su jų 25 metų 
-jubiliejum ir prisidėti nors su 
maža dovana — penkiais dole
riais. Taipgi šiame susirinkime 

| perrinkta .valdyba ateinantiems 
1939 m.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

4633 So. Rockvvell St.

TAVERNAS, daro gerą biznį, ge
rai įrengtas. Parduoda negalėdami 
išlaikyti. Turi matyti, kad įvertinti. 
5105 So. Halsted St-, Boul. 7191.

VLADAS POCIUS 
Gyveno 2036 W. Coiiltėr St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 19 d., 6:00 valandą 
vak., 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Panevėžio apskr- 
ir parap., Nausėdų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Petronėlę, posūnį An
taną, 2 podukres: Oną ir Eu- 
genia, seserį Marijoną Dob- 
rovolskienę, švogerį Ignacą 
ir jų šeimyną, krikšto sūnų 
Pranciškų Dobrovalskį ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj, 3 se
seris Oną, Petronėlę ir Juze
fą.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
VVest _ 23rd PI. Laidotuvės 
įvyks " Penktadienį, Gruodžio 
23 d., 1:30 vai. popiet. Iš 
kopi, bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a- Vlado Pociaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimr.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūnis, Podukres, 

Sesuo, švogeris, Krikšto 
Sūnūs ir Giminės.

Laid. Dir. Lachavicz ir Sunai, 
Tel. CANAL 2515.

Dorikietiškas: Šis žodis rciš-

■ra

BABORA 
TOMOŠAUSKAITĖ

< Gyveno 821 W. 34th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 19 d., 2:30 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukus 32 
metų amž-, gimus Newark, 
N. J.

Paliko dideliame nuliudime 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Laidotuvėmis rūpinasi Jo
nas Gricius.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioj, 3354 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, Gruodžio 22 d., 1:30 v. 
po pietų iš koplyčios bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Barboros Tomo- 
šauskaitės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai-

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

Nežinomi piktadariai naktį, 
iš pirmadienių į antradienį at
ėmė $74 nut^Sb mėtų brigliton- 
parkiečio Jolnr Budreck’o. Api
plėšimas įvyto prie 6101 S. 
State Street, t Budreck gyvena 
ties 2944 .Wė>;t?37th St.

JONAS BASTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

- Gruodžio 18 d., 1938 m., su
laukęs. 50 metų amž., gimęs 
Raseinių apškr., Kalnujų pa
rap., Serbentų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 pusbrolius: Antaną ir 
Pranciškų Bastis, švogerką 
Juzefą ir jų šeimynas ir ki
tas gimines. Lietuvoj motiną, 
brolį Pranciškų, 2 seseris— 
Marijoną ir Marcelę ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, gruodžio 22 d., 8:00 v. 
ryto iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Basčio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti „ laidotuvėse ir suteiktį 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą..

Nuliūdę liekame,
Gimines,

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Nors nesmagu, bet teisybę 
Visgi reikia pasakyti, kad ren
kant -valdybą kai kurie nariai 
pasielgė nekultūringai arba, 
teisingiau sakant, komunistiš
kai — fašistiškai. Užbaigę klu
bo dalykus, kuone visi susirin
ko pas klubietį A. Lingį, kame 
susėdę prie stalų turėjo drau
gišką privatų pasikalbę j imą 
apie Zdrasų 'kraštą ir kilus da-

Du Bankai Mokės
Dividendų

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett praneša, kad du užsi
darę bankai Chicagoj netrukus 
mokės dividendų. Cragin State 
Bankas sugrąžins depozitoriains 
$18,486, arba 4%, o Second 
North Western sugrąžins $94,-

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-že^

ŽIŪRĖK, 6—4 kambarių apart- 
mentai—6 karų garažas, garu šil
dymas. Rendos $2820- Kaina $11,500 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 No. Crawford Avenue-

KAMPAS— 6 KRAUTUVĖS, 11 
apartmentų ir garažas, garu šildy
mas, rendos $7800. Kaina $25,000. 
Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE ČO7 

4752 Fullerton Spaulding 1500

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

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

: praleisk šio didžio išpardavimo.
Musų dvi krautuvės yra atdaros 

kasdien iki 10 P. A ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE GO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

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

1739 So. Halsted St. Box 913.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

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

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

CALumet 5269.

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

7126 So. Rockvvell St.

Brolių Motuzų 
Filmos Chicago j

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
M Muzikaliai Instrumentai

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

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

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

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki
iki

$65.00
$35.00

$65.00i iki
imsime į 

perdedame

STORE 
CanaI 6114

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

No. 4932—Graži ir elegantiška 
suknelė. Sukirptos mieros, 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą* Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu bu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Ilaistė d SU Chicago, HL

3-j’ų Metų Mirties Sukaktuvių Paminej’imas

KAZIMIERAS DAUSKURDIS

a «t* m i * . Siunčiam GėlesLOVEIKlS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams j 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Gruodžio 22 d. sueis metai kai mirė mano mylimas vyras ir 
musų brangus tėvelis. Nuo to laiko, kai negailestingoji mirtis 
išplėšė iš musų tarpo mums brangų asmenį, vis tebeliudi jo 
moteris Domicėlė, sunai: Klemensas ir Edvardas, brolis Pran
ciškus, pusbroliai: Jonas ir Juozapas Katavičiai ir jų šeimos 
ir Kazimieras Kisielius, pusseserės Barbora Ramanauskienė ir 
Veronika Grigaliūnienė ir jų šeimos, ir 4 broliai ir sesuo Lie
tuvoje.

Minint liūdnas Sukaktuves yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už a. a. Kazimiero sielą, ketvirtadienį, gruodžio 22 d., 
Nekalto Prasidėjimo P. šv. Marijos parap. bažnyčioje, 8 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. Po pamaldų visi kviečiami atsilan
kyti į namus po num. 2542 West 45th St., Tel. Lafayette 4595. 
ryto-

11 fl A Gėlės Mylintiems!K n Vestuvėms, Ban-tS UlIU fa kietoms, Laid o-l 
tuvėms, Papuoši-!

GĖLININKAS “ams I
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

ONA JANUŠKIENĖ 
(gyveno po num. 6519 So. 

Wood Street)
Persiskyrė su šiuo pasau

liu Gruodžio 19 d., 6:00 vai- 
vakaro, 1938 m., sulaukus 47 
m. amž., gimus Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Pa jūrės parap. 
ir kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Nikodemą, du sūnūs: Ni
kodemą, marčią Oną, ir Ed
vardą, dukterį Ireną, anūką 
Raymondą, brolį Joną Ma- 
liauską ir jo šeimą,- tris se
seris: Anelę Marcinkevičie
nę, Elzbietą Sutkienę ir jos 
šeimą, ir Juozapiną Bartkus 
ir jos šeimą, švogerį Adomą 
Janušką, švogerį, švogerką 
Agotą Vaičikauskienę ir jos 
šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6834 So. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks Penk
tadienį, Gruodžio 23 d., 8:00 
vai- ryto iš koplyčios į Gimi
mo Pan- Šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten,bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kąpines.

Visi a. a. Onos Januš
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnus, Duktė, Anūkas, 
Brolis, Seserys, švogeris, švo- 

gerka ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. GROVEHILL 0142 *

Gruodžio 21 d. 7:30 vai.
karo, šv. Jurgio Par. Salėj, 
32 Place ir Lituanica avė.

va-

Gruodžio 22 d., 7:30 v. vak., 
Liet. Liuosybės Salėj, 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, 111.

(Skelb.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

AR JIESKA!
DARBO?

- - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - - ■

NAUJIENAS
- - - - - 4R TEMYK SKILTO- - - - - - - - —

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1111 Siilk iiltlii SHhI. tilHSt. AL

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

COAL=COAL
... $6.00 
... $6.00 
.... $6 00 
.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

EGG ................
NUT ................
BIG LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j 1 m o i 
duodame gerą nuolaidą.
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Lietuvos Likimas
Ar Smetonos valdžia atiduos Klaipėdą Hit

leriui? 
X

Ar Lenkija neprašys visos Lietuvos?
Ką Lietuva turi daryti savo nepriklausomy

bės išsaugojimui?
Šie ir kiti klausimai, kuriais dabar intere

suojasi kiekvienas-lietuvis, bus aiškinami šį va
karą Lietuvių Auditorijoje.

Kalbės Naujienų redaktorius Dr. P. Grigai
tis, Vilnies redaktorius V. Andriulis ir kiti.

Šį masinį mitingą rengia Am. L. K. Chica- 
gos skyrius. Ateikite visi lietuviai, kam rupi Lie
tuvos likimas. Visi sutartinai ir vieningai pareš- 
kime savo balsą už musų tėvynę. Susikalbėkim, 
kaip jai padėti kritingoj valandoj.

Am. Liet. Kongreso Chicagos Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago, ID.
. ..........................................—   ,, — — - . ................. •■• - ■ • ■     

M AUJIENŲ-ACME Telephoto
DAYTON, O. — Orvillc Wright pčrm'a trisdešimt penkių rožių bukietų iš

“Musų Naujienos”
25 Metams Praėjus

Pranašauja Karą 
Su Vokietija
Amerika Turi Būti Pasiruošus 

Kariauti Viena
Bernadotte E. Schmitt, žy

mus istorikas, vakar Chicagos 
universitete pareiškė, kad neto
limoj ateityje neišvengiamai į- 
vyks karas tarp Jungtinių Vals
tijų ir Vokietijos. Ir Amerika 
turės kariauti pati viena, jai 
bus pavojinga atsidėti ant kitų 
šalių pagalbos.

Su tokiais žodžiais prof. 
Schmitt išleido j pasaulį 237 
studentu:, kurie užbaigė moks
lus Chicagos universitete ir va
kar gavo diplomus.

Schmitt pridūrė, kad Vokie
tija, kartu su Italija ir Japoni
ja jau dabar bando kenkti 
Jungtinėms valstijoms varyda
mi nepalankių propagandų pie
tinės Amerikos šalyje, ir ban
dydami Washingtono paslaugas, 
įgyvendinti draugiškumų su to
mis valstybėmis, sugriauti.

Amnestija 100-tui 
Miesto Kalinių

Kadangi Kalėdų šventės ne
betoli, tai miesto meras Kelly 
vakar suteikė amnestijų šimtui 
kalinių ir leido jiems grįžti na
mo. Laisvę atgavo tiktai tie ka
liniai, kurie turi šeimynas ir 
negalėjo užsimokėti piniginių 
bausmių teismams.

Mieste Ir Taip 
Užtektinai 
Didelė Spūstis

Nebandykite Ją Didinti!
Pakalbėkite su “šapintojais” 

ir “šapin Jojoms”, kurie buvo 
nuvažiavę į vidurmiestį Kalė
doms dovanų pirkti. Kiekvie
nas pasakys, kad parvažiavę 
namo vos ant kojų galėjo pa- 
pastovėti. Puolė į artimiausių 
kėdę kvapų atgauti. Vidurmies- 
tyj ir departamentinėse krau
tuvėse žmonių kaip musių, be
veik negalima prie prekių pra
simušti. Stumdo-grumdo minia, 
o prisimušęs prie prekių nega
li gauti patarnavimo, nes pa
tarnautojos laukia koks tuzinas 
kitų žmonių.

Netikėdamas, kad mieste taip 
blogai, jūsų reporteris nuvažia
vo persitikrinti ir pabandė “ša- 
pinti”. Galvekaryj apie 30 blo
kų turėjo išstovėti. O tarpai 
gatvekariuose juk siauri, ir be
veik kas blokas jei ne keli, tai 
bent vienas keleivis alkūnėmis 
sau kelių priekin skynė, bady
damas visiems pašones.

Dasigavęs krautuvei! išlaukei 
pusvalandį, kol sulauki patar
nautojo ir nusiperki vienų daik
telį. Nuėjai į kitų — ten vėl 
tas pats. Į trečių — ir vėl lauk 
ir beveik kumštimis gink savo 
pozicijų nuo kitų pirkėjų.

Kol visos “tranzakcijos” bu
vo užbaigtos, tai praėjo net trys 
valandos.

Bitty Mains ryšium su 35 melų sukaktimi nuo to laiko, kai brolių Wright lėktuvas
atliko pirmų skridimų Kitty Hawk, N. C. Tai buvo gruodžio 17 d., 1908 m.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Brangi jachta, kuri priklausė F. Domld Coster (Philip Musicai). šiomis dieno

mis Coster nusižudė bijodamas patekti policijai į rankas.
• *•.

• • : • . v , . /ACIUC-1N UUJieiių IVIVPJI.UVV

AVASIIINGTON, D. C. — Vice-prezi(lentas John 
N. Garner su savo žmona atvyko į sostinę busimai

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

LOS ANGELES, CAL. — 
Phylli’s Brooks, kino aktorė, 
kuri tiesiai iš traukinio liko 
nugabenta į ligoninę. Ji sun
kiai susirgo plaučių užde
gimu.,

Prieš 25 metus “Naujienų” 
sumanytojų pasidarbavimu 
“Naujienos” buvo išleistos sun
kiose aplinkybėse, kad nešti 
šviesų ir tiesų Į tarpų tamsių 
vargdienių darbininkų.

Dabar po 25 metų laiko, kaip 
dienraščio “Naujienų” pirmieji 
įsteigėjai, taip ir mes, matome 
kaip drąsus ir rizikingas dar
bas buvo užsimotas visuomenės 
labui atlikti ir kaip puikiai ir 
nuostabiai daug gero ir sveiko 
darbo atlikta.

Taigi 25 metams sukakus, 
juo drąsiau norisi pasakyti, kad 
“Naujienų” dienraštis, o ypač 
jų redaktorius Dr. P. Grigaitis, 
sulošė sumanios šeimos politi
nio tėvo rolę.

Jau iš pat pradžių, kaip tik 
Dr. P. Grigaitis paėmė “Nau
jienas” redaguoti, užtikdavau 
dažnai apžvalgoj pastabas su- 
švelnijimui kalbos kitų laikraš
čių, kurie dažnai vartodavo žo
džius, “kvailas”, “nežino”, o 
kuomet tarpe socialistų paaš
trėjo1 ginčai, tai kaip aš taip ir 
daug kitų manydavome, kad 
tie ginčai eidavo daugiau už 
“unarą”, nes kitų laikraščių re
daktoriams nepatikdavo kam 
Grigaitis juos mokina.

“Naujienų” vedėjams dėkų, 
kad neatstumė nei parapijonų. 
Parapijonai surado, kad “Nau
jienose” galima savo vargus ap
rašyti ir kaip pradėjo savo rei
kalus gvildenti per “Naujienas”, 
lai lietuviškų parapijų pamatai 
jau buvo bepradedą braškėti. 
Be to, tautininkų laikraščiai ku
rie vedė aštrią kovų prieš 
“Naujienas”. Vėliau sutirpo 
kaip karšiai skysta geležis kati
le. Tokiu budu “Naujienos” pa
sidarė stipriausis dienraštis lie
tuviškame pasaulyje. O tai vis 
ačių “Naujienų” sumaniam ve
dimui.

BeL “Naujienos” ne lik kad 
šiaip mokėjo prieiti prie var
guolių darbininkų ir išaiškinti 
jųjų bėdas ir vargus ir nuro
džius kas jų yra išnaudotojai. 
Dar “Naujienų” vedėjai buvo 
užsimoję ir padaryti, kad tie 
darbininkai butų tikrai apsi
švietę protaujanti koresponden
tai, net ir kalbėtojai. Tam buvo 
įsteigta propagandos mokykla.

kaip Karolis Marksas kad iš
aiškino, rodosi, negali būti. Bet 
laikui bėgant, kadangi socializ
mo laikuose žmonės bus apsi
švietę, tai gali būti, kad jie tuo
met apsieis be valdžios, o tai 
reikštų anarchizmą”.

Tačiau nuo viršminėto Gri
gaičio atsakymo į to draugo 
klausimų, nepraėjo daug laiko, 
kaip atsirado draugų, kurie pa
matė kitą “išganymo žvaigždę”. 
Išsinėrė iš reformų drabužių, 
šoko į plonu ledu aptrauktą 
purviną kapitalizmo vandenį 
tiesioginiu keliu siekti per ka
pitalizmą išganymo. Iš karto to 
išganymo žvaigždė matėsi aiš
kiai ir atrodė visai netoli.

Todėl niekindami Dr. P. Gri
gaičio skelbiamą teoriją, šmeiž
dami jo asmenį ir vedamas ta 
krypčia “Naujienas”, jie su
traukti1 iš karto didelę armiją į 
tą purviną kapitalizmo vande
nį, nes to išganymo žvaigždė 
buvo kiekvienam žiopliui aiš
kiai matoma.

Betgi praeities laikas parodė, 
kad visi tie draugai, kurie pa
bėgo nuo Grigaičio, visą tą lai
kų murgdesi po kapitalizmo 
purviną vandenį, nežiūrint kaip 
liesus tas kelias prie išganymo 
žvaigždės išrodė, ir nieko gero 
dar nepriplaukė, lik išsipurvino 
akis, veidą ir, galų g««e. nra- 
puolė ir ta pati išganymo 
žvaigždė. Kai kurie dar ir da
bar murgdosi ir mano, kad 
plaukia tiesiu keliu į socializ
mą. Bet jei paklaustumėt kurgi 
to išganymo žvaigžde, kurią, 
malė 20 metų atgal, iš jų ai-, 
sakymo tik skaniai nusijuoktu- 
mėt. Tačiau dalis draugų, ku
rie tame pačiame purvyne 
murgdesi, ieškodami tiesių ke
lių, nuvargę, bet neradę, pakė
lė akis, apsikrapštė, ir pamatė, 
kad ištikrųjų Dr. P. Grigaičio 
skelbiama teorija buvo ir yra 
teisingiausia ir tiesiausia linija 
į socializmą.

Ir, štai, Dr. P. Grigaiti, jūsų 
sūnūs palaidūnas vėl sugrįžta. 
Lai būna visos klaidos užmirš
tos. Mes sykiu dirbame su mu
sų “Naujienomis”, su musų gi
laus žinojimo aukšto mokslo 
Dr. P. Grigaičiu.

Lai gyvuoja “Naujienos” 100

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Savo apylinkėje, Bridgeportė, 
arba Archer avenue krautuvėse 
jūsų reporteris butų “šapini- 
mą” užbaigęs 45 minučių bėgy j. 
Todėl jis nesupranta, kodėl vi
si žmonės grudžiąsi į tų vidur- 

imiestį. Kodėl nepabandyti savo 
i apylinkės krautuvių? Juk ten 
nei tos spųsties, nei laiko aik- 
vojimo, nei karterių nereikia 

: mokėti, prekės net pigesnės, o 
! pasirinkimo tiek ir tiek.

Nevažiuokit į miestų “šapin- 
ti”, pirkite lietuvių biznierių 
krautuvėse, savo apylinkėse! O 
tų krautuvių juk yra visokių.

Mieste ir taip užtektinai di
delė spųstis. Nebandykite jų pa
didinti!

sesijai.
' • "f

(ACME-NAUJIKNU l'hot ■
ST. JOSEPH, MICH. — Prisaikintieji teisėjai ,kurie 

turės nuspręsti Fern Patricia Dūli likimų. Jį yra kalti
nama advokato Holbrooko nužudymu.

!■ -- - T-l . - -T- - /-n-IL ~l............................  -

Paskyrė $975,000
Gelžkelio Bėgių 
Perkėlimui

taryba vakar paskyrė

Indiana gelžkelio bė-

Miesto 
$975,000 
Wėstern 
gių iš miesto airporto žemių į
kitų vieta netoli 55-.tos ir Cice
ro avenue. Miestas jau seniai 
ruošėsi tas bėgės iškelti, bet tai. 
neturėdavo pinigų arba- negalė-! 
davo su gelžkelio viršininkais 
susitaikyti. Tos bėgės eina per 
pat airporto vidurį ir sudaro 
didelį pavojų lėktuvams.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

t Žiemos vaizdeliai, gėlių bu- 
d kietai su lietuviškom eilėm 
d ir pasveikinimais. Kortelės 
S tinka privatiškiem asmenim 
S ir biznieriams.
| Parduodam taipgi į vaistiny- 
* čias ir kitas krautuves. Ra- 
£ šykit dėl informacijų.
I SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
į Extra
J 25 kortelės ----  $1.25
3 50 ” ......................... $2.00
£ 100 ” ................ -...... $3.00

Prisiųskit money orderi arba 
čeki kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

šapintojas

4 Dienos
Iki Kalėdų...

Tik1 4 dienos beliko iki Kalė- 
dy.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie- 
rius, nes jie gali parūpinti tas 

* pačias prekes, kaip ir kiti, kar
tais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, — jeigu 
pasveikinimų laiškais nepaspė
jo! pasiųsti Lietuvon, tai siųs
kit nupigintas sveikinimų tele
gramas ir pirkite Kalėdines do
vanas lietuviškose krautuvėse.

Trys Žmonės Žuvo
■ ,..•/(* ■ ■ ’

Autobusų 
Nelaimėse

' ' *» ? r ,K ' t ' ■

Vienas autobusas apsivertė 
keturis kartus

Trys žmonės žuvo, o 8 buvo 
sunkiai sužeisti dviejų autobu
sų nelaimėje,. Chicagos ribose.

Viena moteriškė žuvo prie 
Michigan ir Madison gatvės 
kampo. Tai buvo 84 metų gy
dytoja Dr. Anna Braunworth. 
Jų suvažinėjo Chicago Motor 
Coach Michigan avenue linijos 
autobusas, prie kurio vaird bu
vo šoferis Edward L. Taylor, 
nuo 2837 N. Rockwell.

Kiti du žmonės žuvo ir aštuo- 
ni buvo sužeisti, prie Wauke- 
gan ir Golf vieškelių kryžkelsė, 
kur keleivinis automobilis įva
žiavo į tarp-valstijinį Grey- 
hound linijos autobusų. Auto
mobilis taip smarkiai dūrė au
tobusui į šonų, kad tas apsiver
tė net keturis kartus, sugriovė 
gasolino stotį prie kryžkelės ir 
uždegė stoties gasolinų. Bet 
gaisrą greitai pasisekė užgesin
ti su smėliu.

Žuvo-, keleivinio ąutonlbbilię 
šoferis Leo Kroli, iŠ Libertyvil- 
le, ir autobuso keleivis Joseph 
Sykora, iš Glen Ellyn.

Sunkiai buvo sužeista Mrs. 
Christa Lukas, ’ iš Mihvaukee. 
Ji paguldyta, kartu su kitais ke
leiviais, Northwestern ligoninė
je.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvon Kalėdinius ir 
Naujų Metų sveikinimus tele
gramomis.

Į miestų pasiųstas sveikini
mas kamuoja $1.10, o siunčiant 
telegramų kaiman, reikia pri
mokėti po 50 lietuviškų centų 
(pusę lito) už kiekvienų kilo
metrų pristatymui. Miestuose ir 
miesteliuose pristatymas veltui.

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

Atmenu dar kaip vienas moki
nių, rodosi, paklausė, ar negali 
atsirasti geresnis ar kitoks so

mėtų, o Dr. P. Grigaitis dar il
giau. Taip jau Inž. C. Augustas, 
V. Poška, K. Baronas, A. Vai-

cializmas prie dabar aiškinamo? vada, T. Bipkevičius, M. Jur-
Dr. P. Grigaitis, rodosi, atsakė, gehonienė ir visas 
kad “Ne. Kitokio socializmo štabas.

“Naujienų” 
J. B, Aglys

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA

Kalėdų Dovana!
npEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
1 ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me
tams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 
dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

VARDAS

ADRESAS

$8.00
$5 00

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

NAUJIENOS, 
1739 Soi Halsted St. 
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams.
Pradėkit siuntinėti nuo ..................................... — dienos Šiuo
adresu:

a




