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Ispanijoj įvyko Sukilimų Prieš Gen. Franco
1,000 ISPANIJOS SUKILĖLIŲ KARININKŲ 

IR KAREIVIŲ AREŠTUOTA TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

NORI, KAD ŽYDAI LIAUTŲSI BOIKO
TAVĘ NACIUS

Sąmokslininkai, pranešimai sako, taikėsi 
nuversti gen. Franco

PARYŽIUS, Francuzija, gr.jkininkai ir artilerijos regimen 
21. — žinios pasiekiančios Pa
ryžių sako, kad sukilimai prieš 
Ispanijos sukilėlių vadą, gene
rolą Franco, išsiveržė kariuo
menės garnizonuose esančiuose 
Saragossa, Segovia, Soria, 
palona ir gal būt kituose 
tuose.

Pam • 
mies-

kari-

areš-

Daugiau nei tūkstantis 
ninku ir puskarininkų 
commissioned officers) 
tuota miestuose, kur sukilimai
įvyko. Areštuotųjų skaičius 
dar padaugėjęs, kai Franco 
griebėsi aštrių priemonių nepa
tenkintus elementus iš armijos 
pašalinti.

Mieste Segovia, sakoma, ma
žiausia šeši karininkai sušau
dyti. Sukilėlių vyriausiojoje bu
veinėje, Burgos,^kiti pranešimai 
sako, įvestas tikras apgulos 
stovis. Visi karininkai, įvelti 
sąmokslan, buvę sušaudyti. Gy
vybę praradę, tarp kitų, du pul-

to majoras.
Sukilėlių tikslas buvęs nu

versti generolą Franco.
Paryžių pasiekiančios, žinios 

nesako, ar gen. Frankui pavy
ko sukilimą likviduoti. Reiškia
ma nuomonė, kad nepasitenki
nimas Franko režimu sulaikęs 
jau ilgai skelbiamą ofensyvą 
prieš lojalistus, ypač kad pa
tirta, jogei lojalistai gavę nu
matyto ofensyvo planus.

Tačiau respublikinėje Ispani
joje pranešimai apie įvykius 
sukilėlių teritorijoj priimti abe
jojančiai. Reiškiama nuomonė, 
kad teikiami svetimšalių spau
dai pranešimai apie neramumus 
sukilėlių Ispanijoj gali būti tik 
sukilėlių pastangos nuslopinti 
lojalistų budrumą ir nuslopinus 
užpulti juos netikėtai.

Sukilėlių vyriausybė katego
riškai paneigė girdus apie ne
ramumus jų kontroliuojamose 
Ispanijos dalyse.

Vokiečiai Franciizi- ADF ruošia progra- 
joj neklauso nacių mą įstatymams, ku

rių ji pageidauja

'į .. <' . •' •
MUSŲ LIETUVA. Javų kirtėjų džiaugsmingas grįžimas, pa
baigus derlingą rugąpiutę. ' VDV.'
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įsakymo
SUSITARĖ PLĖSTI RUSŲ-LENKŲ 

PREKYBĄ

• PARYŽIUS, Francuzija, 
gr. 21. — Pranešama, kad at
einantį mėnesį į Jungt. Valsti
jas planuoja atvykti Lecn Blum, 
Francuzijos socialistų vadas.

1 LONDONAS, Anglija, gr. 21/fondo apleidžiu Vokietiją žydai 
— Dr. Hjalmar Schacht, kurs turėtų gauti tiek pinigų, kiek 
neseniai lankėsi Londone, įtei-'yra vertas jų kapitalas palie- 
kė Anglijos vyriausybei Hitle-Jkarnas Vokietijoj; 4 — Vokie- 
rio planą žydams iš Vokietijos 
išgabenti. Planas viešai dar ne
paskelbtas. Neoficialiomis žinio
mis, jis yra toks;

1 — Visas Vokietijos žydų
i

įtija apmokės tarptautinės pa
skolos nuošimčius ir išmokės 
pačią paskolą savo eksportais 
į Britaniją, Jungt. Valstijas ir 
į kitas šalis. O žydai, jeigu jie 

.norės gauti savo investmentus
kapitalas turi būti sumokėtas • tarptautinę paskolą, turės 
į tam tikrą centralinį fondą,liautis boikotavę Vokietijos

• WASHINGTON, D. C., gr.
21. — Aubrey Williams, WPA 
administratorius pavaduotojas,1 
trečiadienį painformavo CIO. ,. ... . . . i
delegaciją, kad WPA darbai !VokietlJ°s vyriausybes, g oboje; prekes.
bus sustabdyti nuo vasario 7 
dienos, jeigu kongresas neasig
nuos naujų fondų jiems.

Britanija, Jungt. Valstijos,2 — Tarptautinė paskola, ly
gi Vokietijos .žydų kapitalui, tFrancuzija ir Holandija nacių 
turėtų būti sukelta Jungt. Vai- plano nepriėmė — labiausia lo
šti jose, Britanijoje ir kitose ša- tfel, kad nenori pirkti daugiau 
lyse, žydams visame pasaulyje'vokiečių prekių. Visgi atatin-1J0V, v tumuli

• GREENVILLE, S. C., gr. perkant paskolos bonus; 3 —'karnos organizacijos studijuoja
21. — Garsiojo matematiko- AI-1 
bert Einšteino sūnūs, Hans Al- 
bert Einstein, 34 m., išpildė ap
likaciją, kad gauti Jungt. Val
stijų pilietybės popieras.

šito tarptautinės paskolos nacių planą.

LENKIJOS RINKIMAI - SMŪGIS 
DIKTATŪRAI

• LIMA, Peru, gr. 21. — 
Pan-Amerikos konferencijos da
lyviai pranašauja, kad Pan- 
Amerikos 10,000 mylių vieškt- 
lis, iš New Yoiko iki Buenos sekmadieny Duomenys 
Aires, gali būti baigtas iki 1943 ro(jo> kad sustiprėjo so
mėtų.. Dabar Pan-Amerikos vie-| cialistai ir kiti demokratiniai 
škelis eina 3,250 mylių - elementai, nežiūrint nacionalis

tų laimėjimų vakarų Lenkijo
je.

Tautiškoji Vienybė (vyriau
sybės partija) laimėjo 383 vie-1 totalitarinį režimą.

Jungt. Valstijų, per Meksiką, 
iki Panamos, ’ kur ji Susisiekia 
su pietų Amerika.

VARŠUVA, Lenkija, gr. 21. tas, o opozicija 639 vietas, čia 
— Antradienio vakare paskelb- nepriskaitoma 16 vietų, kurias 
ti rezultatai municipalių rinki- laimėjo vokiečiai, ir 50 vietų, 
mų Lenkijoj, kurie įvyko pe- kurias laimėjo žydų atstovai.

Konservatyvus dienraštis 
“Czas” sako, kad sekmadienio 
rinkimai yra įspėjimas vyriau
sybei ir antLsemitinicms nacio- 
naliems demokratams, kad ne
svajotų įgyvendinti Lenkijoj

• WASHINGTON, D. C., gr.
METZ, Francuzija, gr. 21.

— Franciizijoj, Vokietijos T’l. — ADF prezidentas Wm. 
Francuzijos pasieniu, gyvena j Green apibudino programą įsta- 
keletas tūkstančių vokiečių. Jie tymų ir įstatymų pataisų, ku- 
persikėlė į Francuziją, kai pa- rių Federacija pageidauja iš 
gal 1935 metų plebiscitą Pa- busimos kongreso sesijos. Pro- 
reinis ir Saar sritis perėjo į grama businti esmėj tokia: 1 
vokiečių rankas. — Pakeitimas Nacionalio Dar-

Jie nepriėmė Francuzijos pi-ibo Santykių Akto; 2 — Nauji 
lietybės. Kaipo vokiečiai, jie tu- įstatymai tikslu suteikti gele- 
ri grįžti j Vokietiją karo tar- žinkeliams pagalbos; 3 — Pa- 
nybą atlikti. Bet jie negrįžta, 
nes bijo nacių bausmės. O ka
dangi jie negrįžta, tai jiems 
gręsia bausmės kaipo dezerti- 
rams.

Kinijos kariuomenė 
veržiasi į Manchukuo

SHANGHAI, Kinija, gr. 21. 
— Gautais čia neoficialiais pra
nešimais, kinų aštuntoji armi
ja- įsiveržė į Manchukuo. TTel 
to ten prasidėjo neramumai. 
Japonų karo vadovybė siunčia 
jau kelias dienas po 15—20 
traukinių kareivių iš Peipingo 
srities į Manchukuo kinų žy
giams atremti. Japonų vadovy
bė šiuos pranešimus paneigia.

Kitas kinų pranešimas sako, 
kad nepasitenkinimas auga Ja
ponijos saloje Formosa.

NAUJIENŲ 
KALĖDINIS 
NUMERIS

šeštadienį išeis labai gražus 
ir didelis NAUJIENŲ KALĖ
DINIS NUMERIS.

Bus daug žinių iš Lietuvos, 
įdomių straipsnių ir paveikslų.

Bus pakankamai skaitymo 
dviem dienom — nes sekma
dieni ir pirmadieni bus šventa 
ir Naujienos neišeis.

Taigi visi laukite NAUJIE
NŲ KALĖDINIO NUMERIO.

VVASHINGTON, D.

keitimai Socialio Užtikrinimo 
Akto; 4 — Pakeitimai Tinka
mų (fair) Darbo Standartų 
Akto; 5 — Teikimas pašalpos 
bedarbiams dabartiniu mašta
bu; 6 — Darbininkų interesų 
apsauga ryšium su planuoja
mais išleisti šalies apsaugai 
įstatymais.

^Sabotažo sąmokslas 
atidengtas Ispanijos 

įmestuose
BARCELONA, Ispanija, gr. 

21. — Pusiau oficialus organas 
“Vanguardia” trečiadienį prane
šė, kad Ispanijos lojalistų vy
riausybė atidengė sabotažuoto- 
jų grandinį didesniuose respub
likos miestuose. “Vanguardia” 
sako, kad sąmokslininkai ir jų 
metodai yra žinomi valdžiai. 
Valdžia dėsianti pastangas kal
tininkus nubausti.

šv. Andriaus bažnyčioje Lon
done yra- marmuro ir alebastro 
statula Johno Stowo — pastatė 
statulą jo žmona. Stowas buvo 
Londono miesto senybių saugo
tojas. Mirė 1605-IV-5d. Sta
tuloje jis parodytas sėdįs prie 
stalo ir rašąs knygą. Kas me
tai, jo mirties sukaktuvių die
ną bažnyčioje laikomos pamal
dos Londono burmistrui daly
vaujant; po pamaldų Stowo 
statulai įstatoma j ranką nau
ja žąsies plunksna*

MASKVA, Sovietų Rusija, departamento direktorius 
gr. 21. — Tris dienas ėjo Ru- chovsky% 
sijos *ir Lenkijos atstovų pa
sitarimai. Tų pasitarimų pase-'sutartis, 
koje numatoma žymiai išblėsti syta ateinantį mėnesį, 
lenkų-rusų prekybą. Padidėji-1 Šis rusų ir lenkų susitarimas 
mas prekybos tarp šių dviejų skaitomas kaipo įspėjimas Hit- 
Šalių gali siekti $40,000,000 me- leriui, kad jo planai ir paši
luose. I mojimai link Ukrainos sutiks

Susitarimą užgyrė sovietų bendrą rusų ir lenkų pasiprie- 
užsienio prekybos komisaras šinimą, lenkams ir rusams vis 
Mikojan ir lenkų komercijos glaudžiau kooperuojant.

Pan-Amerikos kon
ferencija pasmerkė 
atakas prieš civilius 

gyventojus
LIMA, Peru, gr. 21. — Pan- 

Amerikos konferencija trečia
dienį pasmerkė lėktuvų atakas, 
kurios žudo civilius gyventojus 
ir kultūrines brangenybes.

Konferencija priėmė deklara
ciją dėl kooperatyvios Ameri
kos respublikų akcijos prieš už-1 
puolikus. Ginčai dėl šios dekla
racijos ėjo 10 dienų.

Argentina priimtoj deklara
cijoj laimėjo tai, kad numato
mi užpuolikai neišvardinti. 
Jungt. Valstijos laimėjo tai, 
kad tapo priimta deklaracija, 
kurią gali visos 21 respubli
kos pasirašyti.

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

pra-

Niaukiasi; lengvi, {vairui ve 
jai, pasikeičią J pietus vėius 
saulė teka 7:15 v. r„ leidžiasi

Nauja lenkų-rusų prekyboj 
tikimasi, bus pasira-

Tiria japonų preky 
bos laivų grumo- 

jimus 
VVASHINGTON, D. C

gi. — Jungt. Valstijų preky-i Rusi jai pagalbon, jeigu ją ul
bos laivų kompanijos skundžia- pultų priešai nepateisinamai 
si, kad japonų tokios pat kom- (unprovoked aggression). Fran- 
panijos grūmoja kompeticijos cuzijos-Rusijos paktas, sako už
kąru, jeigu amerikiečiai neuž 'sienio reikalų ministeris Bon- 
leis japonams tam tikrą nuo -Į net, pasilieka galioje, nors f ran- 
šimtj prekių gabenti iš pietų euzai ir pasirašė sutartį su Vo- 
Amerikos į Jungt. Valstijas.;kietija. 
Kompeticijos karas tai numu- 
šimas kainų pervažai kavos. Jungt. Valstijų prekybos laivy-

Jungt. Valstijų laivai ima po no komisija, kuriai skundas pa- 
$1 už atvežimą maišo kavos, duotas, turi teisę uždaryti J. 
Japonijos kompanijos ketina Valstijų uostus japoųų laivams, 
Vežti maišą už pusę dolerio, jei matys reikalą.

RYTOJ—
GRUODŽIO 23 D. “NAUJIENŲ” 
SKAITYTOJAI GAUS PO GRAŽŲ 

SPALVOTA
NAUJIENŲ JUBILIEJINI
KALENDORIŲ

Kalendorius dalins dienraščio pardavėjai 
ir išnešiotojai.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA

21. — Sumner Welles, užsie
nio reikalų departamento vei
kiantysis sekretorius, trečiadie
nį pareiškė, kad Jungt. Valsti
jos yra pasiruošusios teikti ba
daujantiems Ispanijos žmonėms 
,po 500,000 bušelių kviečių kas 
mėnuo per ateinančius šešis 
mėnesius. Kviečiai bus pavesti 
Raudonajam Kryžiui.

• ROMA, Italija, gr. 21. — 
Perkūnas trečiadienį trenkė i 
Vatikano ramus ir išmušė ke
letą langų netoli nuo apartmen- 
(o, kuriame gyvena popiežius...

• PARYŽIUS, Francuzija, 
gr. 21. — Francuzija pasiuntė 
Maskvai prižadą, kad ji ateis

Vokietija pašauks 
daugiau vyrų ka

riuomenėn
BERLYNAS, Vokietija, gr. 

21. — Vokietijos vidaus reika
lų ministeris Wilhelm Frickl 
trečiadienį išleido įsakymą, kad 
vyrai gimusieji 1935 ir 1936 
metais užsiregistruotų. Vyriau
sybė ruošiasi duoti jiems ka
riuomenės pratimų. Įsakymas 
liečia taip Vokietiją, kaip ir 
Austriją.

Nacių manymu, šitų melų 
vyrai negavo pakankamai 
ro pratimų, nes jie priaugo 
riuomenės tarnybos amžių 
laiku, kai Versaliaus taika 
varžė Vokietijos militarį pasi
ruošimą.

ka- 
ka- 
tuo 
dar

J. V. ir Britanija vei
kia sutartinai prieš 

Japoniją
LONDONAS, Anglija, gr. 21. 

— Britanijos užsienio reikalų 
sekretoriaus pavaduotojas, Ri- 
chard Butler, trečiadienį aiški
no parlamente apie varžymą 
svetimšalių prekybos tose Ki-( 
nijos dalyse, kurias Japonija 
yra okupavusi. Paklaustas, ar 
Jungt. Valstijos kooperuoja su 
Britanija akcijoje atkreiptoje 
prieš japonų daromas kliūtis, 

: Butler atsakė, kad kooperuo
ja.

ŽYDAI ATSAKĖ VOKIE
ČIAMS SALĘ

TAURAGĖ. —- “Kulturver- 
j bangas” savo vakarus rengda- 
jvo tik žydų gimnazijos salėje.
! Lapkr. 13 d. vokiečiai vėl 
norėjo surengti vakarą ir bu- 

jvo nusamdę salę, bet dėl pas- 
|kutinių persekiojimų Vokietijo-

CIO reikalaus su
stiprinti Wagne- 

rio aktą
WASHINGTON, D. C., gr. 

i21. — Industrinių Organizaci
jų Kongreso pirmininkas, John 
Lewis, trečiadienį pareiškė, jo
gei CIO unijų pirma užduotis 
bus, kai Jungt. Valstijų kon
gresas susirinks, kovoti, kad 
kongresas priimtų bilių, kurs 
verčia kontraktorius pildyti 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
ta, v

Užimdamas kitokį nusistaty
mą, negu Amerikos Darbo Fe
deracija, John Lewis pareiškė, 
kad CIO kovos bet kokį užsi
mojimą pakeisti Darbo Santy
kių Aktą.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

o

DOVANŲ 
KALĖDOMS

jus su kiekvienu siuntiniu
GAUSIT LIETUVIŠKĄ

KALĖDŲ PASVEIKINIMO 
KORTELĘ.

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 nrto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet

i aatis
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pa-

(Mjusų specialaus korespondento Lietuvoje)

su

NAUJIENOS, Chicago, Dl

Kas saki, kad geras 
liuosuotoias turi 

blogą itaui?
Kas sakė, kad reikia susiraukt iš pa- 
/Bibiaurėjimo, kiekvieną kartą imant 
ką nors mm užkietėjimo ? Visąi pere 
reikalo jaūis tai daryti!
Paimti Jiusuotoją gali būtį visais at
žvilgiais taip malonu, kaip i? valgant 
gardaus šokolado Šmotelį—jeigu jus 
imat Ex-Lax! Ex-Lax suteikia jums 
pilną išvalymą—bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasi
bjaurėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 mėty Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias Šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yrą 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yrą daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jns turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau- 
gusiemgj . ..„I...:

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Laxl Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex

Nepraustaburniams iš nešventinto 
Stalino tvarto

linksmo turinio gazieta. — Paradoksinė valstybė. — Kai 
Stalinas ir Vorošilovas baltais arkliais į Berlyną jo
tą, o mieguistas Pruseika juos lydėtą... — Pasakos 
ir faktai apie sovietą geras intencijas kaimyninių 
valstybių atžvilgiu. — Nuosaikioji demokratija. — 
žmonės, kurie galvoja pagal įsakymą.

Pas jus tenais išeina labai pečių ir jei tik jiems imlų pa
unksnio turinio gazieta, rodos, vestas pasaulis tvarkyti, jie jį 
“Vilnies” vardu pasivadinusi, per dvylika valandų taip su- 
Kartais man tenka vįenas kitas tvarkytų, kad itet man liurbiui 
to dienraščio numeris paskaity- būtų smagu ir gera gyventi, 
ti. Turiu prisipažinti, kad kai
aš vieną kitą tos gazietos nu- neišmintingas, 
merį paskaitau, visuomet igamivyrų baiso negirdi! Bet gerų 
nu gerą ūpą. Kitaip tarus, tuoj genijų, o ypač iš Stalino ne- 
man linksmiau šiame markai- 
name pasaulyje pasilieka gy-! 
venti. štai, sakaii sau, vis dar- 
yra vyrų, kurie turi galvas ant

Sakau, koksai tasai pasaulis 
kad “Vilnies*’

cinįų darbini nkų avangardo
pionieriai!

Matote, nuosaikiai galvojan- 
tiems darbininkams „atrodo, 
kad pirmoje eilėje turi rūpėti 
jų pačių reikalas, bet ne Mas
kvos valstybės interesai. Jūsų 
revoliucioniškumu jie netiki.

Tenais, kur reakcija drąsiau 
įkelia koją, jūsų vienminčiai 
dingte dingsta, tarytum jų būt 
nebuvę. Taip buvo Vokietijoje, 
taip dabar atsitiko Čekoslovaki
joje — visur viena nakčia ko
munistinis judėjimas dingo!

Dingo be pėdsako, dingo be 
jokio kovos mūšio!

(Bus* daugiau)

OflM Tek YarM mi

DR. BERTASI1 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Res. 4910 SO. MtCHIGAN BLVD 

Tet Kenwood 5107 
~ ....... ■■ 1 ■■ ....... ....... .......................................................... t

Ofiso Tfel. virfrtnia 0036 
Residence Tel. BEVERLV 6244 

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
ValendoS^ —9—10 A. M. 
Nedalioj papai sutartį.

Marųuette Medicai Building 
6155 So. KedŽie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232

! Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND 6URGEON

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

TreČ. Susitarus

|
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šaulį pažvelgti, gitai čia tai glu- 
df jūsų tįragedija, kad Ivfrtina- 
te, jog svetimų žemių nenorite, 
bet . . . bet j ūsų sėbrai kitose 
valstybėse vafro Maskvos nuro
dymais darbą. Ne tokį darbą, 
kurią papuoštų dirvą socializmo 
sahtVuHdH lengviau įsigalėti,
bet varote tokį darbą, kuris j 
Maskvos valstybei naudingas...

Jūsų nuoširdumu jau dabar 
niekas nciua. štai ir Prancūzi
joje miesčioniškoji buržuazija 
sudarė sU jumis bendrą frontą, 
bęt dabar to fronto kaip įma
nydami kratosi, nes pajuto, kad 
jūsų sėbVai visa, ką tik daro, 
tai daro neišeinant iš to krašto 
bendrų reikalų, bet saugo išim
tinai Maskvos valstybės intere
sas. O dabar toksai pasaulis, 
liek jisai egoistinis, kad pirmo
je eilėje linkęs tik savo krašto 
interesus žiūrėti ir visai neno
ri paisyti svetimos valstybės 
reikalų.

Taigi, tos prancūziškos mies
čionijos vadas Daladier darė 
viską,/ ką lik galėjo padarytį, 
kad Maskvos perdaug neužan- 
gažavus, todėl jisai net savo pa
tikimą draugą kaip Čekoslova
kiją paliko sayo likimui, kad 
tik perdaug nenusilenkus Mas
kvai, kad ją perdaug neįtrau
kus į bendrus Europos reika
lus.

Darbininkija tie! Prancūzi
jos, tiek Anglijos perdaug dėl 
tų įvykių nesijaudino ir nesi
jaudino tik Jodei, kad, vyručiai, 
jūsų nekaltybe jie neliki. O ne
tiki todėl, kad jus tvirtinate,

įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI
NAU.nj:NIJ-AOMtE Telophoto

SOO HlLL, Midi. — Al- 
fred Riguai, 52 metij am
žiaus, prisipažino esąs kal
tininkas dvylikos gaisrų, 
kurių nuostoliai siekia $2, 
000,000. Jis tai daręs dėl to, 
kad labai mėgstąs gaisrus.

... .....................■■■■■■ ,

( į

mas kitaip persitvarkysiąs.
Vyrai, jūsų vietoje turėtu

mėt šaukte šaukti, įrodyte įro
dinėti, kad taip, o ne kitaip y- 
<*a. Jus turėluiūėt visai nedvi
prasmiai tvirtinti, kad SSSR 
revoliucinis komunizmo avan
gardas tiktai ir laukia tokios 
progos, kada galės geležine sa
vo šluota visą buržuazinį bra
dą nuo žemes paviršiaus visa
me pasaulyje nušluoti!

Komunistine valstybė visame 
buržuaziniame pasaulyje yra- 
likras paradoksas, ir lik todėl: 
laikosi, kad toji buržuazija, tos j 
miesčioniškos valstybės tarp sa-- 
vęs nesusitaria dėl to grobio,! 
ir tik dėka to nesusitarimo ta-į 
sai paradoksas iki šiai dienai' 
laikosi!

Jus turėtumėte kartu su ma
nim tvirtinti, kad tikrai Analb 
jos konservatoriai, kartu su 
Prąiięuž’ijęs inje^čįp^iij^. dabąr 
lifc gelbsti ( Ilipąi'^^;£iUiaciją>. 
nes Hitlerio sudarytai sistemai 
žuvus Stalinui vartai į Berlyną

Jei kiti telefonai neatsakys šauk 
MIDWAY 0001

šventinto tvarto toksai likimas 
kad jie visą žmoniją lygiai ke
liais amžiais pralenkia, todėl ir 
jų išminties nesupranta...

“Vilnies” vyrams tasai pa
saulis atrodo toksai nesudėtin
gas daiktas, taip paprastai su
rėdytas, o kartu ir visos žmo
nijos gyvenimas toks prastutis, 
menkutis, kad net bevertas ir 
didelio dėmesio, o ypač gilesnio 
į jį įsigilinimo.

“Vilnies” vyrami dėl jo visai 
netenka sukti ir gaivos, kam 
čia kvaršinti, varginti savo sme

igėms dėl tokio mažo dalykėlio 
i - iškočiojai, išniekinai kitus ir 
jau kriukis gatavas.

Makaulė sveika ir savijauta 
'gera!

O svarbiausia Stalino nekal
tybė lieka visai nepaliesta.

Štai tie vyrai mane skaudžiai 
išbarė, kam aš pasakęs, kad 
bltropos buržua'zijaį SSSR ko- 

i munjžmas esąs tikras baubas, 
kad buržuazine Europa nega
linti nurimti iki SSSR gyveni-

Sophie

ADVOKATAI'

iš Stoties
st.

V

♦ '

AKIU MAUSTAI
Laidotuvių Direktoriai .

KITATAUČIAI

KALENDORIUS
SPALVOTAS 0 * 

L t

SU PAVEIKSLAIS

iki

o

KM. Telepb<a» PUJU MM

Pirkite Savo Apielinkės 
Krautuvėse.

H t 
;?

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4681 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 $o. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Kad žinotumėt kaip apsisau
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE-
Kaina 25 Centai.

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauriee Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

• I h » 
G

Tel. Office Wentworth 6380 
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

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniai? ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 8899

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

2406 ĮVEST MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Office and Reą. Phone Caiumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

t/

T

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĘ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimu

Ofiso Tet: YARDS 4787 
Namų Te!.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETU VI AI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOJ: 

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

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

Tel. Prospect 1012

____________________________________

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

GYDYTOJĄ! IR PERSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS fK CfHRTKOAS 

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

Seredom|s įr ąedėĮ. pagal sutartį 
Rez. 6631 S o. Caltfornią Avenue

Yards 1139
Yatds 1138

1410 South 49th Court

TURIME

Cicero

Tel. Pullman 1270

1646 West 46th ‘Street Yards 0782
I, I i

i

3354 So. Halsted Street

RYTINĖ RADIO
VALANDA

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue '

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ....v....... . ..................

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

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Mes pasiųsime jūsų gimi-nėitis ir draugams į 
Lietuvą ir kitur musą grafų Kalendorių už— 

15 CENTU
Prisiųsiu te savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šj musų Kalendorių 
dyka!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininkų. 

,. ■ -'to i

kais hiekūs iš vatstyinų atšakiu-; 
gų vyrų nesisuko, kad todėl jie 
ginkluoja&i, jog nori kitus pul
ti, bet visi tvirtiną> kad jie tik 
gintis ginkluojasi. Toksai Ivaiai; 
gudrus yra jt Stalinas •' i 
jus mintis l'įk kartoj ate ir fo-į 
liau tų minčių net galvoti bi
jotės, o gal tik dėl proto liur- jog esate savos valstybės pa- 
bystės nepajėgėme giliau į pa- Motai, bet ne pasaulio revoliu-

Jisai ant balto žirgo kartu 
ui Vorošilovu alyvos šakutėmis 
pasipuošę smagia risčia įjotų ne 
tik į Berlyną, bet pasiektų ir 
Pary ž ia u s varius! Tuome t j ų 
palydovais net galėtų būti sa
kysime, kad ir mieguistas Pru- 
seika su Bimba ir kitais smar
kiais vyručiais. Žinote, mano 
patriotinis lietuviškas nusiteiki-, 
mas, šitokiu atveju, dar labiau 
butų padilgintas, paspragitas/ 
kad vis dėlto mano tautiečiai 
turėjo progos Staliną su Voro- 
šilovu į Berlyną palydėti! Aš 
•tuomet žymiai labiau džiaug-i 
čiausi, negu jus džiaugėtės Lie
tuvos sportininkams Europos 
krepšinio meistro vardą įgijus!

Oho! Tai butų tikras trium
as !

O dabar, dabar jus lyg ana 
davatka vis dar muŠatės į krū
tinę, kad kaltybę nepraradotė, 
ttOYs ji, ta nekaltybė tik atsi
minimuose apie gerus laikus y-1 
ra pasilikusi! Tvirti n te tvir fina
le, kad Maskva jokių svetimų 
žemių nenori ir todėl kariauti 
— lai ne jos reikalas.

Visai, vyručiai, be reikalo ši
taip elgiatės ! .Jei SSSR tokia ge
ra tvarka, tai kodėl jos pavy
dėti kiliems, tai dulko ją nemesi 
giliai perkelti kitur?

Juk kare esą te'gimę! Karas 
ir kitur gali jūsų veislės žmo
nių Skaitlių padidinti ir 
nizmo sėklą pasėli!

Jūsų tvirtinimais, kaip ir a- 
nos davatkos tvirtinimais, kad 
ji nekalta, niekas negali patikė
ti.

Gyvenimo faktai visai ką ki
tą salto..

Kas, ai* ne Maskva palaidojo 
Gruzijos nepriklausomybę?

Ar Maskva nėra kariavusi snir 
Baltijos valstybėmis ir Lenkija?' 
Ar Maskva nėra buvusi pft'H tę
susi Kinijoje raudonąją a*wb) 
ją? Matote, toksai jau pašau-, 
lis m gudrus, kati šiais dėi

KMMM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
geniausia m didžiaušia laidojimo įstaiga 

-- • AMBUL ANCK
DIENA IR-NAKTĮ *

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
J •

4605-97 So. Henhitage Avė.
11 '4447 South Fairfiėld Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
’ 1

t—-C • koplyčios visose
J—-LSLczT J. Chieagos dalyse

Ui'i‘h'11  mimui IIHI '» Tn'IHUIIIĮJ   i ' hii»hiiwi i hiiiui

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
7 vąL vakaro 1$ W. BL F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėja* 

F. ŠALTIMIERAS.

NARIAI
Chieagos

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos.

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenūe

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir naktį

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

Phone Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 LiiuaBica Avenue

LACHAWICŽ IR SŪNŪS
>2314 West 2$rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wes-tern Avė. t Phone Grovehi-11 .0142

Cicero Phone Cicero 2109

K»u UetuyĄąi P^-Urai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

OptometricalTy 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 ęgzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpeciaU atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tįktai pagal • susitarimą.

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

Phone YAKDS 1373

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 
ęlęktros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:36 vai. 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 16 iki 12 vai, ryto, nuo 2 
4 vai. po piet ir nuo T iki t:30 vat * 
vakaro. Nedėliomis nuo M ikį 12 
valandai diena.

Phone Mn)WA¥ MM

DR. BRUNO J. •
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CBHtBBGAS
2808 West 63rd St

VALANDOS-: 2-_ 4 popiet ir T—
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- Nuo 1,0 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

* niais pagal susitarimą. pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Telefonas HEMLOCK SU1 ***• Teteobona Pl«A£A 1!4M
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Waukegan, III.
Iš SLA 262 kuopos veiklos
SLA 262 kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyko gruodžio 4 
<1. Liuosybės svetainėje. Buvo 
išduotas platokas raportas iš 
surengto lapkričio 13 d. koncer
to. Paskui eita prie naujos val
dybos rinkimo 1939 m. bei bal
savimo, kur kelti Susivienijimo 
centrą.

Rengimo komisija raportavo, 
kad lapkričio 13 d. koncertas 
labai gerai nusisekęs. Progra
mą išpildęs Chicagos Pirmyn 
choras po vadovyste p. Kazio 
Steponavičiaus. Gryno pelno li
kę apie 60 dolerių. Kuopa yra 
labai dėkinga Pirmyn chorui, 
kadangi jis daugiausia prisidė
jo prie to, kad koncertas pasi
sekė. Ačiū ir visai publikai, ku
ri šį kartą labai gausingai bu
vo susirinkusi.

Valdybos rinkimo pasėkos 
tokios: pirmininku liko išrink
tas J. Mačiulis, vicc-pirm. G. 
Grinius, protokolų rašt. Izabe- 
la Kiškis, finansų rašt. Jennie 
Laurel (906 Prescott St.), iždi
ninku Pranas Narkius, iždo 
globėjais M. Kvider, A. Šidlaus
kas ir O. Laurel, maršalka J. 
Danauskas ir daktarais kvotė
jais Dr. Kvider bei Dr. Žekas.

Centrui perkelti vietą mes, 
tur būt, pasirinkome tinka
miausia, būtent, Pittsburghą. 
Už tą miestą balsų buvo paduo
ta 29. Visi susirinkime dalyva
vę pasisakė vienbalsiai už Pitts
burghą.

Sausio 15 d. Liuosybės sve
tainėje įvyksta SLA 10-to Aps
kričio suvažiavimas. Pradžia 10 
vai. ryto. Tą pačią dieną 262 
kuopa rengia koncertą, kad su
važiavimui pasibaigus butų ga
lima su delegatais smagiai lai
kas praleisti. Koncertas bus tik
rai šaunus, nes programą pil
dys geriausios vietos meno jė
gos. Pavyzdžiui, dalyvaus Liuo
sybės choras po vadovyste Jur
gio Steponavičiaus. B. Malelili
te, O. Bituskaitė, broliai Vaiš- 
noriai, A. Bitumskis ir Povilas 
Daudcris sudarys duetus, kvar
tetus bei dainuos solo. Taigi iš 
to matote, kad programa bus 
labai įvairi ir turininga, o tuo 
tarpu įžanga tik 35 centai. Kon
certas prasidės 4:30 vai. ryto.

Gruodžio 11 d. Liuosybės 
choras turėjo koncertą, kuris 
gerai pavyko. Kiek galima sprę
sti, chorui liks ir pelno. O rei
kia pasakyti, jog pinigai cho
rui yra labai reikalingi, kadan
gi jis rengiasi labai dideliam 
darbui, būtent, netrukus statys 
operetę “Dunojaus Rožę’*. Nu
matoma, kad operetė bus pa
statyta kovo pradžioje. Jurgis

Steponavičius, choro mokyto
jas, deda visas pastangas, kad 
tik operetė gerai pavyktų.

Jei norite įsigyti nors kokį 
supratimą apie “Dunojaus Ro
žę“, tai būtinai sausio 15 d. at
vykite į SLA 262 kuopos kon
certą, nes ten iš kalbamos ope
retės bus sudainuotos kelios 
dainos. Tikietai iš anksto par
siduoda po 30 centų, o prie du
rų — 35 centai.

SLA 262 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 1 d. 
Liuosybės svetainėje, 8 ir A- 
dams St. Prasidės 10 vai. ryto.

Pradėkime Naujus Metus 
kaip pridera, — visi kuopos na
riai dalyvaukime ssuirinkime.

—J. M.

Ind. Harbor, Ind.
Iš Lietuvių Veikimo

Kartą jau buvo rašyta “Nau
jienose“ apie lietuvių veiklą 
vietos politikoj. Lietuviai pra
dėjo dalyvauti politikoj jau se
niai. Bet per ilgą lakią kažko
dėl nesisekdavo. Žinoma, būda
vo taip: prieš rinkimus politi
kieriai pasisveikindavo — pa
žindavo visus, bet rinkimams 
praėjus, tuoj juos užmiršdavo. 
Taip ėjo per metų metus.

Keturi metai atgal lietuviai 
susiorganizavo į gana tvirtą or
ganizaciją, kuri buvo pavadin
ta Lietuvių Demokratų Lyga. 
Keturi metai atgal lietuviai rė
mė visus demokratus, kurie įė
jo į pavieto ir miesto sąrašą. 
Pavieto rinkimuose buvo lai
mėta, bet miesto rinkimuose 
pusė pralaimėta. Pusė miesto 
valdininkų laimėjo, pusė nuėjo 
su republikonais. Į pavieto są
rašą buvo įtrauktas Dr. Joe M. 
Rogers, lietuvis. Kandidatavo į 
tarybos patarėjus, šiais metais 
Dr. Joe M. Rogers statė savo 
kandidatūrą į miesto tarybą 
nuo ketvirto distrikto ir laimė
jo. Taigi mes lietuviai (nors 
musų ir maža saujelė tėra), 
bet galime pasididžiuoti, kad 
musų kova nenuėjo niekais. 
Nors mes neturime gerų vadų 
bei profesionalų (advokatų, 
daktarų) kaip kitos kolonijos, 
bet mes sugebėjome susitvar
kyti tarpe savęs ir palaikyti 
vienybę bei laimėti rinkimus. 
Kitas lietuvis buvo išrinktas į 
valstijos delegatus — tai p. Ste
ponas Bartkus.

Naujas išrinktas majoras p. 
Frank Migas, žinoma, nepamir
šo šį kartą lietuvių. Savo kabi
nete paskyrė vieną iš daug pa
sidarbavusių dėl laimėjimo į 
majorus. Tai p. Albertą Vini- 
ką į vandens superintendentus. 
Tai yra didelė garbė p. Al. Vi- 
nikui, taip pat ir lietuviams.

N A.UJIENŲ-ACME Telephdto
Dwight Green, buvęs U. 

Valstijų distrikto prokuro
ras, kuris bus republikonų 
kandidatas į Chicagos ma
jorus.
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I Gabrielė PetRėvičaite
• / • i<111111............ ..

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
k (Tęsinys)

1
Jei aplinkybių priversta kartais 

ir rašydavau (seniau, tai vis kaži 
kaip atsitiktinai, iš greitųjų, 

ip sakant, širdžiai užsidegus. 
Per du vakaru pasisekė 

mums su Žemaite du veiksmu 
pagaminti, bet prie trečiojo už- 
sikirtome. Ir vėl nieko nežino-1 
inc. Sudėjome visa, ką buvau 
vaistinėje girdėjusi, o toliau ne 
iš vietos. Nors ir mesk parašy-, 
tąjį į krosnį iš piktumo!. . 
šinskis 1 
ragina baigti. Nutarėm grįžti 
prie išmėgintojo budo.

Ir vėl teko vaistinėje šnekė
tis su seniais, ir vėl visokių 
nuotykių su pikta dvasia klau
sytis... ir vis J 
nesusekti. Iš girdėta niekas ne- 
tiko. Gerokai išsigandusios žiu- • 
Tėjome mes su

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE“ yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ“ kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

Jrianką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $_______už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

V ardas
Numeris ir gatvė_____________________ _ _____
Miestas ir valstija______ .____ _____ _ ________

Pirmaiu tą vietą laikydavo ar 
tai koks nors airišis ar italijo- 
nas. Ta vieta yra gana gerai ap
mokama. Pirmiau vandens de
partamente daugumas dirbdavo 
italijonai. Jeigu kam prisieida
vo koks reikalas turėti su tuo 
departamentu, tai nebūdavo ga
lima susikalbėti. Aš manau, 
kad dabar musų jaunas ir nau
jas vandens superintendentas 
pasirinks savo departamentui 
lietuvius. Juk mes turime savo 
tarpe lokių, kurie gali atlikti tą 
darbą, kurį dabar dirba Katijo
nai ar kiti.

‘ @ j, f
SLA 185 kuopa laikė savo 

priešmetinį susirinkimą. Ap
svarsčius bėgančius SLA reika
lus buvo daug kalbėta apie kė
limą SLA Centro. Bet kadangi 
nebuvo balsavimo blankų, tai 
tas palikta metiniam susirinki
mus. Buvo perrinkta raldvba 
1939 metams. • Valdyba kitais 
metais susidės iš sekamų asme
nų: pirm. Stasys Barzdis, vice- 
pirm. Pranas Remeikis, nut. 
rašt. P. S. Rindokas, ižd. Pra
nas Petrauskis, sekr. Ona Vala- 
vičienė išrinkta 12-tiems me
tams, iždo glob. ponios Klapa- 
tauskiene ir Mockienė, marš. 
Antanas Vilkas. Knygų peržiū
rėjimo komisijon p.p. Pranas 
Kesilis ir Jonas Ragelis. Nutar
ta, kad SLA 185 kp. prisidėtų 
prie 6-to apskr. Buvo išrinkti 
delegatai, ir visi pasižadėjo da
lyvauti apskrities suvažiavimuo- 

‘ ise. J

Kitas lietuvių susirinkiirįaš 
buvo — tai Liet. Balt. Rožės 
Pas. Klubo. Apsvarsčius visus 
klubo bėgančius reikalus, liko 
raportuota apie klubo stovį. 
Raportavo Steponas Bartkus. 
Jo raportai, visi geri. Susirinki* 
mas priėmė su pagyrimu.

Eita prie valdybos rinkimų— 
geriau pasakius — užtvirtinimo 
senosios valdybos 1939 metams.

Valdyba susideda iš šių as
menų: pirm. P. Albertas Vini* 
kas, vice-pirm. Pr. Remeikis, 
nut. rašt Antanas Košis, iždinin
kas Steponas Bartkus, fin. rašt, 
Antanas Pukinskas, iždo glob. 
pp. A. Andreikos, A. SamoŠka, 
maršalka Kazys Pitkus. Po rin
kimų valdybos pirm. p. Al Vi- 
nikas padėkojo susirinkimui už 
jo išrinkimą į pirmininkus bei 
pasižadėjo dirbti tarpe lietuvių 
kiek išgalėdamas. Į pramogų 
komisiją buvo išrinkti 3 asme
nys: Kazys Paulaukis ir du jau
nuoliai — Kazys Košis bei p. 
B. Gramalas. Jaunuoliai žada 
pasidarbuoti klubo gerovei.

Harborletis

Tėvelio kalba mus ne višai 
įtikino. Supratome jo įrody
mus, bet spyrėmės, kad mes 
žydi) tautos, kaipo tautos, sa
vo komedijėlėje neužgaunairte. 
Vaizduojame ir savo tautiečius 
ne idėjos žmonėmis, tik amži
nais tamsuoliais, tai greta to
kių kaip tik tinka žydas apga
vikas. Kvailys todėl ir nelai
mingas, kad gyvenime visada 
yra visų vėjų pučiamas.

. Vi-! Istorija aiškiai parodo, kaip 
musų darbo nepeikia,! žydai, patys būdami neapsako

mai varžomi, bet apsukresni, 
vis dėlto įsigudrino musų žmo
nių tamsumą naudoti.

Gavęs rankraštį, Višinskis
ėmėsi su pagalba kitų organi- 

i • *»■'«•« v • *■
tą koiiiectijėlę vasarą Mintaujo
je vaidinti.

i ❖no.nUo ! Atsimenu, kad Janulaitis bu 
L V,J K/l 1 pvi ZtfCillciJLV VIvllcl r .

kitai į akis per du kokiu vaka-p’9. H megmęs gauti lėi-
įdimą savo organizuotų vaidilų 

Tik staiga viena bobelė be ^lošiamam vakarui I alangoje, 
galo gyvai patiekia man vais- bc^ negavo. Rodosi,
tinėje iš pat ryto trečią veiks- k?d Liepojuje vis dėlto pasise- 

Iš džiaugsmo nesusival- ke . . . bet paskum artistus kra- 
’ ligonių ir ar šiaip kokių nesmagumų 

valandėlę bėgu su iiem» valdžia darė... čia tikrų 
faktų neatsimenu. Taip pat ne
atsimenu, ar Višinskio ir Janu
laičio būriai buvo iš vieh, ar 
skyrium. Užmiršimo šydas čia 
taip užkritęs, jog menu tik kaip 
sapne...

Menu vėl gerai, kad Mintau
joje “Velniui Spąstuose“ buvo 
gautas leidimas. Buvo pasam-

. lu uvunia niau 1 / . t. / •

reikalingo galo *uoti buri- šie apsiėmė

mą.
dau! Atsiprašau
trumpą
triukšmu Žemaitei ir Višinskiu!

—Jau yra ir trečias veiks
mas!

Tuo bildu gimė musų “Vel
nias Spąstuose“!

Kadangi visa tema buvo pa
imta iš tėvelio pacientų, ku
riais jis visuomet karštai rupi-
uosi ne vien kaip gydytojas, bet (tyta šulė, atspausdintos afišos, 
ir kaip tautininkas ir švietėjas, be^ ėjusią pirktis bilietų publi- 
nutarėm jam šią (komedijėlę M ėmė policija areštuoti. Pa- 
paskaityti. Peikė jišųnus labai, sisekė tačiau iš pat pradžių ke- 
kam paskyrėm žydui tokią ne- Hems į t policijos nagų išspruk- 
garbingą rolę. ti

—Kiekviena tauta, kuri, kaip i spąstus. Tuo ir pasibaigė vi
nies lietuviai, yra,, patyrusi ver- sas ^ygi,s- 
giją ir pančius, neturėtų dar 
didžiau skriaudžiamos tautos 
užgaulioti, — kalbėjo tėvelis:

—Pažvelkite į istoriją! Pa
matysite! Stipriausios valstybės 
griuvo, kai ėme^įkitataučius

Apie fą atsitikimą, geriau sa
kant, nepasisekihią, pasklydo 
tada plačiai tokie juokai:

—Nuvažiavome Velnio spąs
tuose žiūrėti, radome vien spąs
tus, o velnias pasislėpė.

niekinti ir užgaulioti. Norime Višinskis parsivežė iš Min- 
patys žmoniškai gyventi, tad j taujos nemažą pluoštą “Velnio 
leiskime ir kitiems — kaip tin-1 spąstuose“ skelbimų ir visuose 
kamiems savo gyvenimą tvar- buvo įlėtas valdžios leidimas 
kyti. ? spausdinti.; Sušitaręs su antru

. ......... , . ., 1 .. ...... lM>i
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musų krašto uoliu veikėju Jo 
nu Siabu išlipdino tuos skelbi
mus plačiai visoje apylinkėje.

Del to lipdymo buvo valdžios 
iškelta abiem kaltininkam di
džiausia byla, apie kurią daug 
musų spaudoje buvo rašyta ir 
kuri prisidėjo nemaža prie mu
sų spaudos išgavimo. Ta byla 
.buvo atsidūrusi net Petrogrado 
senate, kur po 40 melų visos 
musų tautos kamavimo ir te
rorizavimo galų gale buvo iš
spręsta (1904 m.), kad niekuo
met jokio rašyto įsakymo ne
buvo, kursai butų draudęs 
mums naudotis lotynų alfabetu 
musų raštams.

(Bus daugiau)

Pagelbai
Nuo 

Raumenų 
Skausmo

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly ęhirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

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- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

QUART

PINT

BOVRBONV.’IIĮSK*

PROOF

g SI DEGTINE YRA
i 3 Metų Senumo I

taipgi ir rūgins
g COPR. 1938, THE OLD QUAKER || 
g CO.,LAWRENCEBURG, INDIANA ||

VILNIUS |
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

* X J? i

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

. CHICAGO. ILL.

NEPADĖJUS
nėra kp 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 

pasidėk... 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 reikią taupyti Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar Šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
IT pelną

; ^ia Vfeų INblSLIAI APŲRAUSTi IKI 

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGSASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilo šit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNES ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 35^* 
terys ..............vw

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 25^* 
terys .............

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 PK0 
vyrai ir 3 moterys

Užsisakydami prisiųskite mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa- 
mokinimu į
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Pablished Daily Excef)t Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.> Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500 .

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year oiitside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

NIctams
Pusei mėtų ----------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ...... —
Vienam mėnesiai ...........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------- ......---------- 3c
Savaitei .......................  18c
Mėnesiui .... ............................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ...............
PUsėi mėtų -------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams

*Vienam mėnesiui
i
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

Metams ..................................... $8.00
Pusei metų ..............   4.00
Trims mėnesiams ......    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.t Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Smūgis diktatūrai Lenkijoje
Pereitų sekmadienį įvyko šMViVMld^bių rinkimai 52- 

se Lenkijos miestuose ir, kaip praneša telegramos iš 
Varšuvos, socialistai ir kitos demokratinės jjaHijos skau
džiai sumušė valdžių ir klerikalus.

Lenkijos valdžios rėmėjai, pasivadinę “tautos vieny
bės stovykla”, pravedė 383 atstovus į tų mieštų tarybas, 
o komunistai ir demokratai — 639. Be to, dar 53 žydų 
atstovai ir 16 vokiečių.

Tik vakarinėje Lenkijos dalyje turėjo pasisekimų 
en-dekai (nacional-demokratai, kurie yra klerikalai ir 
antisemitai).

Šitie savivaldybių rinkimai parodė, kad Lenkijos 
miestuose daugiau kaip du trečdaliai žmonių yra prie
šingi Lenkijos militafistų diktatūrai.

Savivaldybės Lenkijoje yra renkamos gana laisvai. 
Kandidatus stato ne valdžios partija, bet visų srovių or
ganizacijos. Balsavimo teisė yra visuotina. Jeigu tokia 
rinkimų sistema butų ir Lenkijos seimui, tai seimas dau
gumoje susidėtų iš demokratinių partijų atstovų.

Bet rinkimai į seimų Lenkijoje yra nedemokratiški. 
Todėl visos opozicinės partijos rinkimus boikotuoja, ir į 
seimų patenka tiktai “pulkininkai” bei jų pritarėjai.

Svarstomas Lietuvos biudžetas
ii • -A- --- *

reikia “surasti daugiau lesų musų sodžiui šviesti ir ne,
kultūrinti”, patvirtino ir Seimo narys p. Sadauskas, l!c?^his?“1 ta<.
nors tie žmones juk Visą laiką tylėjo dėl svarbiųjų “bloką”, pat-elkšda-
tautos reikalų, nors jie taip jau visiems buvo aiškus. ma v|s-am pasauliui, kad ji eis 
Gal dėl to het Seimas nebeišlaikė. ' su Itio bloku ir kariaus prieš

O šioj srity kaip tiktai yra būtina: mokyklos, Vokietiją! Juk tai butų tiesiog 
- * įatižudysle.

Gal dėl to het Seimas nebeišlaike.
' .J ’ 'i S ‘k 4

liaudies universitetai) bibliotekos, teatrai, kultūriniai 
kino, peri j odine spauda, Tadib. Tačiau vien teorija 
be praktikos taipgi nevaisingas dalykas: teikia ir 
medžiaginės kultūros, kuriai geriausia dirva yra kė
limas įperkamosios kaimo gyventojų galios, suglau- 
džiant, kaip buvo jau rašyta, “kainų žirkles”, t. y. 
— sumažinant skirtumų ūkio produktų ir fabriko 
dirbinių kainų ir, be to, keliant darbingumų, jo en
tuziazmų.

Be pajėgaus kaimo, be sųmoningo, be politiškai 
susipratusio, be įsisąmoninusio, be fiziškai ir doriš
kai sveiko, be medžiagiškai pasiturinčio kaimo tvir
tos valstybės neturėsime ir pastovesnės, atsparesnės 
ateities nesulauksime

TAS “BLOKAS” TIK 
SKEVELDRA

M*

GYVENTOJŲ SĄSTATAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

V. Kauneckaą

Vokietija ir kolonijos
(Musų specialaus korespondento)

tik 
į jį

gy-

“Naujienų” specialus korespondentas Lietuvoje prieš 
kiek laiko buvo pranešęs, kad net ir tautininkų eilėse 
pasireiškė stipri opozicija prieš nekontroliuojamą val
džios šeimininkavimą. Kai valdžia pateikė seimui (kuris 
susideda vien tiktai iš Smetonos šalininkų) valstybės iš
laidų ir pajamų sąmatą, t. y. biudžetą, tai atstovai pra
dėjo jį griežtai kritikuoti.

Įdomu pažymėti, kad ta biudžeto kritika pateko jau 
ir į Lietuvos spaudą. Seniau tokių dalykų cenzorius bu
tų nepraleidęs.

Ypatingai aštriai kritikuojamas įsigyvenęs tautinin
kų valdžios laikais paprotys skirti sumas (dažnai gana 
dideles) pinigų įvairiems ministeriams ir direktoriams 
“reprezdentacijai be atsiskaitymo”. Su tais pinigais mi- 
nisteris arba departamento viršininkas daro kas jam pa
tinka. Jisai gali, jeigu nori, tuos' pinigus pralėbauti arba 
už juos nusipirkti dvarą, — nes jokios atskaitos iš jų 
duoti neteikia. Kaip pastebėjo vienas atstovas, p. Čap
likas, toks pinigų skyrimas “tai ne kits kita, kaip davi
mas pinigų i kišenę — daryk su jais, kaip nori.”

Ne be reikalo visi stambieji Lietuvos tautininkų šu
lai yra pralobę, kai kurie liet turi po dvarą.

Be to, daugelis aukštųjų valdininkų turi dar po dvi, 
tris vietas įvairiose pašalinėse įstaigose. Į savo depar
tamentą jisai ateina tik pasižiūrėti ir pasiimti algą, o 
dirba jisai kitiems, išnaudodamas valstybę. Prieš šitą pa
razitizmų iki šiol niekas Lietuvoje nedrįso pakelti balsą. 
Tik dabar apie tai prabilo spauda. Matyt, žmonių kant
rybė jau baigia išsisemti* ir tautininkų valdžia buvo pri
versta truputį atleisti cefižuros.vadeles.

Toks tautininkų šeimininkavimas Lietuvoje, žinoma, 
reiškė sunkią mokesčių naštą žmonėms ir pirmoje eilėje 
Ūkininkams, kurie sudaro skaitlingiausią visuomenės 
sluoksnį ir sudeda stambiausiąją mokesčių dalį.(

Kritikuodama biudžetą, Lietuvos spauda iškėlė aik
štėn ir tą faktą, kad tautininkų valdžia leidžia daug pi
nigų neproduktingiems tikšlams, bet yra šykšti apšvietai 
ir kultūros reikalams. “L; žinios”, pav. rašo:

Švietimo, kaimų kultūros kėHtfibj frteho reika
lams kaip tiktai pozicijos daugeliu apmažin- 
toš, o kai kurios tiesiog beviltiškoj padėtyj, kaip — 
pav. — bibliotekų. Tatitos tvirto^htiŠ statyti: apsi
švietimui, kultūrai kelti, ugdyti piliečių susipratimą, 
sudaryti šĄlygriš, kad feaimd gyventojas turėtų kai- 
mė hėbl'ogfešnės ir iribdžiagines sąlygas kaip mieste, 
— biudžeto išlaidų konstrukcija atrodo mažiaušiai 
yra taikoma it mažiausiai pritaikyta.

tUfrįU, kaip Seimo atstovas p. Juknevičius 
sako, “MUsų pagttadfais karys yra ūkininkas”, todėl

Lietuvos konsulas, p. P. 
Daužvardis, išsiuntinėjo angliš
kiems laikraščiams pranešimą, 
kuriame atitaisoma netikros ži
nios, pasirodžiusios tuose laik
raščiuose apie Klaipėdos kraštą. 
Jisai nurodo, kad tame krašte 
visuomet gyveno lietuviai, 
18 šimtmetyje pradėjo 
skverbtis vokiečiai.

Pagal tautybes, krašto
ventojų sąstatas ir dabar nėra 
vokiškas. Buvo padarytas žmo
nių surašymas Klaipėdos kraš
te 1925 m. Tą surašymą atliko 
erašto valdininkai vokiečiai ar
ba vokiečių simpatizatoriai, ir 
štai kas buvo surasta:

“1925 m. cenzas rodo, kad 
iš 141,645 visų gyventojų bu
vo 59,337 vokiečiai, o kiti bu
vo lietuviai, žydai arba ne
liūsta t y tau lybės žmones.”
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Taigi vokiečiai sudaro tiktai 
tarp 30 ir 40 nuošimčių visų 
gyventojų.

Kokiu gi budu vokiečiai pa
dare tą kraštą “vokišku”? Jie 
sugalvojo naują “tautą” Klai
pėdos krašte — “memelende- 
rius”. šituo vardu vokiečiai pa
krikštijo lietuvius, kurių sim
patijos yra dauglaus mažiaus 
pro-vokiškos.

Tų “memelenderių” buvo su
skaityta 34,337. Atėmus juos 
nuo lietuvių, pasidaro vokiška 
“dauguma”, nes lietuvių palie-

šitų gręsiančių jai pavojų, 
bet LlEtUVOS LIAUDIES 
ATSPARUMU.” 

'/

Girdi, šitaip pasakius, tai 
reikš, kad Lietuva neprivalo 
dėtis prie kitų šalių, kurios ko
voja prieš Vokietiją. O tai, gir
di, negalimas dalykas.

“Siūlyti negalima”, sako 
komunistų organas, “tai klai
dinti žmones. Ir visa Lietu
vos liaudis, nuo tik užgimu
sių ir (iki? — “N.” Red.) se
niausių vieningai laikydamo
si pati viena nuo Vokietijos 
neatsigintų. Hitleris gali pa
statyti daugiau armijos, kaip 
Lietuvoj yra gyventojų.

“Ręiškia, sakyti, kad Lietu
vai nieko kito nereikia, kaip 
tik pakeisti savo valdžią to
kia, kaip pirmiau buvo —■ 
laudiųinkų ir socialdemokra
tų, —- tai klaidingai dalyką 
aiškinti.

“Viena Liėtuva, negalės į- 
veikti savo priešus. Čekoslo
vakija buvo ir demokralin- 
•gesnė (? — “N.” Red.), ne
gu Lietuva prie liaudininkų 
ir socialdemokratų valdžios 
ir galingesnė, o visliek neat
silaikė.”

Jeigu tas blokas, kiltį siūlo 
kbmuiiistai Lietuvos apgyni- ; 
mtii, ir susidarys, tai jisai bus 
tiktai skeveldra to bloko, ku
riuo rėmėsi Čekoslovakija. Če
koslovakija buvo Mažosios An
tantės narys, t. y. bitvb susiblo
kavusi su Rumunija ir Jugosla
vija. Mažoji Antantė buvo su
sijungusi su Ftaflėitžija, o 
Prancūzija su Didžiąja Britani
ja. Bė to, Čekoslovakija dar 
buvo atskirai padativtsi Sąjun
gą su Prancūzija, kuri savo ke
liu btivb sušijuiigtiši sii Lenki
ja. it', įiMgdiiau, Čekoslovakija 
tiifėjo apsigynimo sutartį su 
Šoviėtų Rusija.

O dabat, vietoje šito galingo 
valstybių bloko, komunistai lie
pia mums dėti visas savo vil
tis ant lenkų, rusų ir rumanų 
— ant lenkų, kurie apiplėšė 
Lietuvą ir apgavo Francuziją; 
ant rusų, kurie piršto nepaju
dino Čekoslovakijos apgyni
mui; ant rumanų, kurie šian
dien turi pro-vokišką valdžią ir 
totalitarišką sistemą, kaip ir na
cių.

Na, ar tai nėra pasityčioji
mas reikalauti, kad Lietuva ati
duotų savo likimą į rankas to
kių “užtarėjų”?

KARAS AR TAIKA?

V į

Bet jeigu palys vokiečiai su
rado Klaipėdos krašte tiktai 
59,337 tikrų vokiečių iš 141,645 
visų gyVehtojų, tat Mišku, kad 
vokiečiai lėnai šttdaro mažumų, 
ir ta pasaka, kad Klaipėdos 
kraštas esųs “vokiškas”, yra be

Pirmiausia, niekas nesiūlo, 
kad Lietuvos valdžia butų “to
kia, kaip pirmiau buvo”. Rei
kalaujama, kad valdžia butų 
sudaryta “iš demokratinių par
tijų atstovų”, bet kokios tos 
partijos ir kiek jų turi įeiti į 
valdžią, tai klausimas, kurį iš
spręs patyš Lietuvos žmonės. 
Amerifci'eČtai Čia negali jiems 
daryti planus. Amerikiečiai ga
li pasisakyti liktai principo 
klausime.

Kodėl komunistai užsispyrę 
perša Lietuvai tokį fantastiškų 
dalykų?

Štai kodėl: jiems rupi, kad 
kilus karui tarpe Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos, .pastarajai pa
dėtų Lietuva. Reiškia, tikrumo
je jie nori įtraukti Lietuvą į 
karą prieš Vokietiją.

Bet toks karas Lietuvai reik
štu pragaištį. Pirma negu Rusi
jos armija suspėtų ateiti Lietu
vai į pagalbų, Hitlerio legionai 
jau butų Lietuvų sutrempę! O 
ar tušai paskui stengtų vokie
čius iš Lietuvos išvyti? Labai 
abejotina.

Tačiau, jeigu rusai ir , pajėg
tų vokiečius su lenkų pagalba 
sumušti, tai ar rusų arba len
kų armijos paskui iš Lietuvos

DĖL LIETUVOS SANTYKIŲ 
SU KITOMIS VALSTY

BĖMIS

Užvakar jau buvo “Naujieno
se” minėta, kad A. L. Kongreso 
Chicagos skyriaus konferenci
joje, pereitą sekmadienį, komu
nistai pir&o sumanymą, kad 
konferencija nustatytų Lietu
vai, šri kokiu “valstybių klokit” 
ji turinti dėtis, ir tuo budu iš
šaukė bereikalingus ginčus, su
gaišinusius daug laiko.

Bet komunistai dar ir dabar 
nesupranta, kad jie savo neap
galvotu sumanymu ardo Kon
greso veikimą. Jie eina ta pa
čia kryptim ir toliau. Savo or
gane jie dabar jau pasisako ir 

1 prižš Atk Čenlro Komiteto pa- 
reiškiinĄ, ktiriŠ bitVo priimtas 
vienbalsiai, kartu balsuojant už 
jį ir koirtUhišlų atstovui F. A- 
bekui. Kohitihistų orgahiii ypa
tingai nepatinka šie Centro Ko- 
iiiitėio ĮriV'eiškim'o Žotlžidi:

“Nfe ‘tautos vado’ išminčių ir 
ne svetimų valstybių ginklu 
Lietuva bus apsaugota nuo

biiVo 
betgi

Toliau, kai dėl Čekoslova^- 
kijos pavyzdžio. Komunistai sa
ko, kad Čekoslovakija neatsilai
kė prieš Vokietiją, nežiūrint to, 
kad ji buvo demokratiška. To
dėl, esą, Lietuva, kuri yra už 
Čekoslovakiją daug silpnesnė, 
privalo dėtis prie' LenĮ<ijos-Ru- 
sijos-Rumunijos bloko.

Bet čia nėra nė krislo logi
kos. Juk Čekoslovakija 
prisidėjusi prie bloko, o
ji tapo sudraskyta! Čekoslova
kiją pražudė ne jos demokrati
nė tvarka viduje, bet jos iltiši- 
blbkhčlhi'as su Francuzija, Ru
sija it Lt.

Čekoslovakija kaip tik ib į-: 
traukė į nelaimę tas failas, kad 
ji pasitikėjo bloku, kuris žadė
jo ją apginti, bet neapgynė. Jeiu 
gu ji butų iš anksto žinojusi, 
kad tas blbkaŠ ją *gali išdribti, 
tai ji įftitų, gal, Šiaip — taip su
sitarusi sų kaimynais ir išliku
si čičla. .

Taigi Čekoslovakijos naVvž- 
dys kaip lik it- yra svarbiausias; 
atgųmehtas už tai, kad Lietuva 
į jokiuš karo blokus neitų.

Juokingiausia yra lai, kad ko
munistų organas siūlo bloką, 
kurio dar nėra. Nes rusai, len
kai ir rtimanai kolkas dar tik
tai tariasi; ar jie susitars* ar.

Taigi, įsivėlusi į tos rųšies 
karų, Lietuva ne tik butų nu- 
leriota, bet ir netektų savo ne
priklausomybės.

Vienintelis Lietuvos išsigelbė
jimas yra taikoje. O jeigu ji 
nori karo išvengti, lai ji turi 
būti geruose santykiuose su sa
vo kaimynais, bet ne dėtis į 
kokius nors blokus, kurie ruo
šiasi prieš kits kitų kariauti.

Žinomas daiktas, kad, ir lai
kydamasi neitraliai, Lietuva ga
li būt yistiek kieno nors užpul
ta ir sunaikinta. Bet nuo tokios 
nelaimės apdraudos dabartinia
me pasaulyje nėra. Tačiau, jei
gu negalima apsidrausti nuo 
mirties, tai butų beprotystė ty
čia lįsti1 tenai, kur yra didžiau
sias mirties pavojus!

Štai kokiais sumetimais A. L. 
K. Centro Komitetas ir pareiš
kė, kad nė Svetimų valstybių 
gfrikliiose yra Lietuvos išsigel-

Tegu ji susitvarko 
kaip galint tinkamiau, viduje, o 
fiud išorinių pavojų ji stengsis 
iššišiikti kaip išmanydama ge
riausiai.

. Tai tiek amerikiečiai gali Lie
tuvai .pasakyti. Jeigu komunis-

(Tęsinys)
Kamerūną dalyse, kuri Ver

salio sutarties pavesta valdyti 
prancūzams, jie iki šiol yra nu
tiesę du didelio imlumo gele
žinkelius, išvedę tūkstančius 
km. kelio, pastatę didelį van
denyno laivams uostą Dualoje, 
į kurį sudėjo milžiniškas su
mas pinigų. Jie pakėlė brangių
jų medžių, kavos, kakavos, ba
nanų kultūrą — visa tai meto
dingo darbo ir prancūziškų fi
nansų dėka. Anglų Kamerūnas 
gi iš viso priklauso vokiečiams, 
nes aplinkiniais keliais, slaptai 
padedant anglų vyriausybei, 
kuri gana nuostabiais keliais 
kovojo prieš pokarinę prancū
zų hegemoniją, veik visos plan
tacijos buvo čia 1924 m. par
duotos vokiečių “Kamcrun 
Pflanzungs-Gesellschaf  t”; taigi 
f aklinai čia Vokietijos teritori
ja. Vokietijos kapitalai ir ini
ciatyva laisvos konkurencijos 
pagrindais veikia ir kituose 
rikos protektoratuose: čia 
romą tiek, kiek galima.

Kai dėl Hitlerio kolonizacinės 
misijos — atogrąžų Afrikos 
negrai ir rytų Afrikos indusai 
žino, kaip ją vertinti. Baime 
patekti germaniškosios rasės 
globon ir būti traktuojamiems 
blogiau gal dar, negu žydai, 

• verčia juos jau senai rengti 
skaitlingus protesto mitingus 
prieš kolonijų atidavimą Hit
leriui. Argi nerašo Hitleris savo 
“Mein Kampf”, kalbėdamas 
apie kolonijų tautas, kad nesą
monė ir nusikaltimas esą dre
siruoti pusbezdžionę (einen ge- 
borenen Halbaffen), įsivaizduo
jant, kad iš jos išeis advokatas. 
Hitleris juk ir apie rusus rašo, 
kad jie esą “ein n)inderwQrii7 
ges Volk” (žemesnės vertės 
tauta), — apie negrus jo nuo
monė, žinoma, visai menka: 
“Neger und Juden” — yra na
ciams du rasinės menkystės si
nonimai. Angių rašytojas 
Evans Servin parašė net kele
tą storų veikalų apie vokiečių 
prieškarines kolonizacijos ne
lanksčius metodus ir jos ne
žmoniškumą.

Kaizerio valdininkai ir “feld
febeliai’ buvo toli nuo anglų 
egzotinio rašytojo Kiplingo 
koncepcijos, kad “kolonizuoti 
— tai baltųjų našta” Jie buvo 
įvėdę priverstinus darbus, iš
griovę papročius, kartais . net 
visai išnaikinę pavestas jiems 
tauteles. Nuo 1891 iki 1909 m. 
Kamerūne vokiečiai buvo su
rengę 101 baudžiamąją ekspe
diciją (prancūzai čia valdyda-

lieptų, be abejonės, kuo grei
čiausiai imti Afrikoje statyti. 
Apskaičiuojama, kad grąžinus '* 
Vokietijai Afrikos kolonijas, 
net ir naudojantis plačiai ne
mokamom darbo rankom, tek
tų pakelti Vokietijos gyvento
jams bent 25% mokesčius.

Prieš ateidamas valdžion, 
Hitleris plačiai naudojosi vienu 
demagoginiu Šukiu: “Sulaužyti

Af- 
da-

Kasyklų ir 
kuri valdo 
didelę dali 
angliškoje

bė ne lik naciu režimo liko ne
sulaužyta, priešingai: stambieji 
bankai, trestai, biznierių gru
pės gyvena šiandien Vokietijo
je tikras rojaus dienas; jie yra 
tikrieji padėties viešpačiai. Al-c 
sakom y bė ir nauda iš Hitlerio 
kolonijinės politikos tenka irgi 
jiems. “Die deutsche Bank”, 
kuri įdėjusi kapitalus į Bagda
do gelžkelį ir Rumunijos naftą, 
padėjo didele dalimi užkurti 
pasaulinį karą, yra vienas svar
biausiųjų dabartinės Vokietijos 
kolonijinės kampanijos finan
suotojų. Tas bankas, stambiau
sias Vokietijoje, užima vyrau
jančią viela “Deutsch-Ostafri- 
kanische Gcsellschaft”, kuri 
yra finansiškai stipriausioji vo
kiečių kolonijinė bendrove; jis 
dominuoja ir “Naujosios Gvi
nėjos bendrovėje”, kuri rūpina
si, svarbiausiai, ispaniškaja Af
rika; be to, “Otavi 
Gelžkelių b-vėje”, 
vario kasyklas ir 
deimanto kasvklu v
pietvakarių Afrikoje. Kolonijos 
jau ir dabar sudaro toms vi
soms bendrovėms labai pelnin
gą biznį. Nesenai, kai Hitleris 
smarkiau užsiminė apie kolo
nijų grąžinimą, tų visų bendro
vių akcijos Berlyno biržoje pa
kilo staiga visais 500% ir 
daugiau. Spekuliantai labai 
tenkinti, kad Hitleris taip 
kia “vokiškos garbės”! Koloni
jose užinleresuota ir Vokietijos 
sunkioji pramonė, pav., garsu
sis Mannesmanno trestas, dėl 
kurio buvo kilusi prieš didįjį 
karą Maroko krizė; Sieinens- 
Schuckert b-vė, A. E. G. ir t.l. 
Stambus garlaivių savininkai, 
pav., Amsinck šeima Hambur
ge, kuri valdo, be kitų, “Vo
kiečių Rytinės Afrikos liniją”, 
daro pirmos rųšies biznį iš ko
lonijų ir kartu iš vokiečių pa
ramos Frankui, Ispanijoje. 
Miuncheno taika nudžiugino 
Vokietijos pramones magnatus; 
tolimesnis jos etapas, kolonijų 
atgavimas, jų labai laukiamas: 
jie padidins savo kapitalus Af-

net

Liėtuva butų “kanuolių paša
las” Sovietams jų kovoje su 
Hitleriu, tai jie čia kiša saVo 
parlyvišką politiką, kuri su Lie
tuvos liaudies reikalais neturi 
nieko bendro. A. L. Kongresas 
nė tam buvo įsteigtas.

siojo herery sukilimo malšini
mas buvo tikros skerdynės: iš
naikinta apie 80,000 čiabuvių. 
Dabartinės Vokietijos rasizmas 
ir ryškus anti-humanizmas tu
rėtų būti pakankamas įspėji
mas Afrikos negrams. Bet jais 
dėl jų likimo nesitariaina! 
Čemberlenas juk irgi nemėgsta 
įvairių “cbloured peoples”...

Kas Vokietijoje pasinaudo
tų kolonijomis?

Kai dėl pačios vokiečių tau
tos, nėra abejonės, kad koloni
jų atgavimas ne lik jai nieko 
neduotų, bet, priešingai, tik 
smarkiau ją užgultų. Kaip ita
lų tauta apmokėjo ir dar tebe
moka Abisinijos užkariavimą, 
taip ir vokiečių tauta turėtų 
savo mokesčiais ir prakaitu pa
dengti milijonines kolonijų ar
mijos, kurios jau dabar reika
lauja savo raštuose hitlerinin
kai, apginklavimą ir išlaikymą; 
niilžiniŠk&š sumas sudarytų ir 
kompensacijos mandatų valsty
bėms ųž jų per paskutinius 
dvidešimts metų įdėtus kapita
lus; o svarbiausia, tai reikėtų 
apmokėti sustiprinimus ir stra
teginius kelius, kuriuos Hitleris 128 minučių.

mų, iš geležinkelių statymo; 
gražų pelną duos jiems ir vo
kiečių karo laivyno padidini
mas, reikalaujamas jų neva ko
lonijoms apsaugoti.

(Bus daugiau)

Margumynai
Koks buvo rekordinis 
laikas drabužių 

pasiūti?
eilei

metaisThomasLeeds mieste 1931 
buv. ministras J. H. 
skubėjo išvažiuoti į Kanadą ir 
jam prireikė naujos drabužių 
eilutės. Per 3 vai. 22 ir pusę 
minutes iš vilnų buvo suverpti 
siūlai, išaustas audėjas ir pa
siūti drabužiai. Pačiam pasiu
vimo darbui prireikė tiktai 38 
minučių. 8 vai. 50 m. ryto vilna 
dar buvo ant avies nugaros, o 
12 vai. 26 min. Bradfordo bur 
mistras jau bandė Įsivilkti pa
siutus drabužius. Kelnės ir lie 
menė buvo pasiūti 15 minučių 
anksčiau. Prieš tai panašų re
kordą bandė pasiekti Ameri 
koje, bet ten prireikė 6 vai. ir

■ L



KetvirtaS., gruod. 22, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III.

Clevelando ir Ohio Žinios
D A

paimti Vienybes namą. Susivie
nijimui jis atsiėjo kelias de
šimtis tūkstančių dolerių, o ko
kia nauda iš to yra? Niekas 

iitiškas fašis- 
bar laikas na

žiemos švenčių proga. — Del SLA centro perkėlimo. —- 
Sėkmingas bazaras. — Būš pagerbtas adv. Ches
nulis. — Vieno kavalieriaus galvosena. — Clevelan- 
dieciai rengiasi “Naujienoms” j talkį.

> |-,į — Ii i n ■
Kalėdų ir Naujų Metų šven- limo deikalu, kadangi Detroito 

čių proga sveikinu visus šio 
skyriaus skaitytojus ir linkiu 
kuo geriausių ateinančių me
tų. Taipgi sveikinu visą redak
cijos štabą ir visus laikraščio 
draugus ir rėmėjus. Mes visi 
trokštame, kad ateinančiais 
1939 metais užgimtų broliška 
meilė tarpe viso pasaulio žmo
nijos. Taipgi trokštame, kad 
užgimtų demokratija diktato
rių valdomose šalvse. 

» » »
Kadangi šį ir kitą menesį na

riai balsuoja reikale centro 
perkėlimo, tai dėl to noriu it 
aš vieną kitą žodį apie tai tar
ti.

Pild. Taryba, matydama nau
dą organizacijai, sumanė vyk
dyti Detroito seimo nutarimą. 
Nors Tarybai ir nebuvo reika
lo į narius kreiptis centro kė-

seimas yra padaręs nutarimą 
kėlti jį į Pittsburghą, tačiau 
Piki. Taryba pasielgė su visaiš 
nariai kaip geriausiai galėjo, 
ir paleido balsavimui, kad na
riai galėtų pareikšti savo nuo
monę.

Kad centrą reikia perkelti į 
Penn. valstiją, tai nėra nė kab 
bos. Tam yra daug priežasčių. 
Viena, centro irimas visai su
griuvęs ir nebegalima palikti 
taip> kaip jis yra. Antra, tai 
čentraš t liti būR, kur yra kar
teris išimtas. TUO budu ateity
je bus galima išvengti visokių 
nemalonumų.

kitas kaip tik po 
tų lizdas. Taigi ua 
riams akis atmerkti ir atlikti 
tinkamą darbą, — perkelti cen
trą į Pittsburghą.

Šv. Jurgio parapijos komi te 
tas paskelbė pilną stirną pelno, 
atlikusį nuo laikyto bazaro. 
Gryno pelno liko $1,507.81. Tai 
bbvd pelningiausias bazhras iš 
visų pirmiau laikytų bazarų.

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
*15.00

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

New Yorkeę tai tada buvo ge
ras išrokavimas, nes per New 
Yorką pervažiuodavo daug AP 
eivių lietuvių. Ne vienas iš jų 
susirado naudingų patarimų 
nuo laivo nulipęs. Be to, ir vi
si lietuviai nebuvo taip išsi
blaškę po plačią Ameriką, ir 
daugelis gyveno arčiau Ne\v 
Yorko. Bet šiandien viskas pa
sikeitė. Lietuviai yra išsiblaškę 
po tolimus Amerikos kampus, 
ir New Yorkas pasiliko labai 
toli daugeliui kolonijų. Tuo 
tarpu Pittsburghas jau pasida
rė daug arčiau kaipo centras 

kolonijų. Ateiviai 
nebeatvažiuoja 
biuras nebėra

kad centras bu-

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association

daugumui 
lietuviai taipgi 
ir informacijų 
reikalingas.

Kurie varosi,
tų paliktas New Yorke, tai jie 
daro tat tik tam tikrais sume
timais, lai politika besivaduo
dami, ar asmeniškos naudos 
žiūrėdami. Bet bešališkai rei
kalą sprendžiant, nėra ko spir
tis, kad centras pasiliktų, .kur 
dabar yra.

Dėlei centro kėlimo reikalo 
daug nukenčia naujasis redak
torius p. Jurgelionis. Visi fa
šistai pilna gerkle rėkia, kad 

i tai yra jo sumanymas arba už
sispyrimas, kad perkelti centrą. 
Kiek man suprantama, tai nei 
Jurgelioniui, nei kitam Pild. 
Tarybos nariui iš to nebus as
meniškos naudos. Tas daroma 
tik dėl organizacijos gerovės 
ir elgiamasi pagal Detroito sei
mo nutarimą bei bandoma pri-

Sausio 15 dieną įvyks didelis 
padengimas Lietuvių salėj. Pa
rengimas susidės iš vaidinimo, 
dhiiių ir muzikos. Ši prdgrama 
bus viena iš geriausių šame! 
sezone. O tai dėl to, kad daly-! 
vaus visi geriausi vietos talen
tai.

šio parengimo tikslas yda pa- 
gėrbimas visuomenes veikėjo 
adv. P. Chešhlllib. Chesnulis 
yda labai daug pasidarbavęs 
lietuvių gerovei. Jis yra katali
kų puses žmogus, bet veikia 
tarpe visų liėtu'vių. Kas jį nė
ra skirtUino, kas turi kokius 
įsitikinimus, bilė tik veikia lie
tuvių gerovei, — tai tiems ir 
jis padėcfo. P-aš ChėsnUlis yrą 
daugiausia pasidarbavęs prie 
įrengimo Liet. Kili. Darželio. 
Jis kaipo advokatas turėjo pro
gos visur prieiti, kas kitiems 
butų buvę labai sunku padary
ti. Dar ir po šiai dienai jis te
bėra darželio sąjungos pirmi
ninkas. Tas pareigas jau apie 
dešimtį mėtų eina. Butų gali
ma labai daug pasakyti apie p. 
Chesnulio nuveiktus darbus lie
tuvių gerovei,
perdaug vietos laikraštyje.

Taigi vietos veikėjų būrys 
susitarė surengti puikų koncer
tą ir balių pagerbimui p. Ches
nulio už jo atliktus darbus. Bu
vo daug kalbėta, kol prieita 
prie darbo. Mat,’ buvo sunku 
gauti sutikimą iš asmens, kurį 
sumanytojų grupė nori pagerb
ti. P-as Chesnulis sako, kad 
jis nenorįs jokių pagarbų už 
jo atliktus darbus. Bet vietos 
lietuviams atrodo, kad pagarba 
reikalinga tam, kuris užsitar
nauja jos. Bilietus parengimui 
galima gauti iš anksto pas P. 
Šukį, p-ią Clugodienę ir dau
gelį kitų.

bet tai užimtų

Vienas Smetonos medalio ka
valierius savo nuomonę pareiš
kė dėl Lietuvos likimo. Jis sa- 
<o, kad nežiūrint kaip laikraš
čiai rUŠo apie Smetoną, jis vis- 
ti'ėk yra “good vyras”. Vadina
si, jis mums davė medalius ir 
mes už jį stikinsim, ir jis bus 
josas ant Lietuvos, kol tik ir 
patį Kauną iš jo atims ar tai 
enkai, ar Hitleris. Tai, matote, 
kokia to kavalieriaus makaulė. 
Jis nieko nepaiso apie Lietu
vos krašto likimą, — jam rupi 
tik titedhliai. O juk gerai ma
to, kad tie ponai veda Lietuvą 
prie pražūties. Jie daro įvai
rias sutartis, kad lik savo kai
lį galėtų išgelbėti ir gal dar 
pasinaudoti. Lietuvos valdžia 
nei burbt nesako nei lenkams, 
nei Hitleriui. Jie tik smaugia

Nauiienų-Acme Telephoto
PALM BEACH, Fla. — Henry J. Topping ir jo jauno

ji žmona Gloria Baker tuoj po vedybų ceremonijų.5M0 METU ŽMONES VALGO DUONA
Javų Kilmė ir Reikšmė

Įvairiais Laikais

Milijonai žmonių kiekvieną 
dieną sėda prie stalo ir gar
džiai valgo duoną, tačiau iš tų 
milijonų tik vienas kitas teži
no apie musų javų kilmę ir 
reikšmę įvairiais laikais. O 
duona yra vienas pačių svar
biausių žmogaus valgių, be ku
rių šiais laikais daugelis tau
tų nebegali beapsieiti. Dėl to 
ir maldose jos prašoma kiek
vienai diepai. Be duonos likęs 
žmogus yru nelaimingiausias. 
Taigi, ta įS’roga meskime žvilg
snį į tai, iš kur pas mus atsi
rado javai ir kokią reikšmė jų 
yra buvusi praeityje.

ii?’.-
Seniaųsjųs Javas—Miežiai
Senovės mokslo yra nustaty

ta, kad Europoje seniausias 
javas yrą miežiai. Jie Europo
je jau buvo siejami ankstyvo
jo akmens periode. Vėliau iš 
Azijos į Europą atėjo ir kvie
čiai. šalia miežių vėlybojo ak
mens amžiuje ir kviečiai' jau 
buvo vartojami žmonių kas
dieniniam maistui — duonai. 
Pirminiai miežiai buvo vien 
tik dvieiliai. Tačiau vėliau jie 
buvo ištobulinti iki ketureilių

šeštajame šimtmetyje prieš 
Kristų buvo pinigų, kurių vie
noje pusėje atvaizduotos var
pos. Iliadoje vienoje vietoje 
taip pat paminėti miežiai, ku
rie buvę iškulti užvarytų jau
čių kojomis. Senovės Graikijo
je baltieji miežiai apskritai 
buvo laikomi geresni už rau
donuosius miežius. Graikų gy
dytojas Dioskurides pirmame 
išmtmėtyje po Kristaus sako: 
“Miežiai yra geriausi, jei jie 
yra balti ir gryni”. Romėnai
mėgo kviečius, bet ypačiai šia rugiai yra išsiplatinę Vo- 
btangino iš miežių pagamintą kietijoje ir Rusijoje.

gėrimą. Senovėje miežiai buvo 
virinami vaistams, nes verdant 
daug miežių dalių atsiskiria.
Miežiai — Senovės Vaišias
Miežiai buvo vartojami dau

geliui vidujinių ir orutinių 
vaistų. Visą senovės laiką spir
ginti miežiai buvo svarbus 
žmonių maistas. Toks maistas 
yra vienas iš pačių seniausių 
žmonių maisto formų, kiek tik 
siekia žinios. Ir žymiai vėles
niais laikais graikai dar te- 
besimaitino spirgintais mie
žiais. Graikų klasiniais laikais 
vienas iš septynių išminčių, So- 
lonas, buvo išleidęs įsakymą, 
pagal kurį kiekvieną ištekėjusi, 
moteris kraičio turi atsinešti 
indą miežiams spirginti.

RuC/iai ir Avižos — Žymiai 
Vėlesni Javai

Miežiai ir kviečiai yra senes
ni už rugius ir avižas, šių ja
vų dar neturėjo nei babilonie
čiai, nei egiptiečiai, nei indai,! 
nei kinai. Jų nemini dar nė 
Homero graikai. Net klasinių 
laikų graikai ir romėnai jų 
dar neaugino. Šie abu labai 
svarbus javai pirmą kartą bu
vo užsėti pietinėje rytų Euro
poje. Tarp senojo pasaulio ja-[ 
vų rūšių jaunausi yra rugiai 
ir avižos. Europoje jie tepasi
rodė tik žalvario ir geležies 
pereinamuoju laiko tarini.

jos vadinamoji Sarmatijos ly
guma. Senaisiais laikais buvo 
sakoma, kad “rugių duona 
skilviui yra labai priešinga’’. 
Kitoje vietoje sakoma, kad ru
giai auga kiekvienoje žemėje, 
atneša šimteriopą derlių, ir 
globoja žemę. Italijoje ir Al
pių kalnų kraštuose ir šiais 
laikais dar palyginti daug te- 
besejama rugių. Bet daugiau-

BĖER

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

DISTRIBUTOR

Pirmasis avižas paminėjęs 
rašytojas yra graikas gydyto
jas iš 4 amžiaus prieš Kristų 
Dieuches. Iš avižų ilgą laiką 
tebuvo verdama tik tyrė. Anks
čiau avižos buvo dirvų piktžo
lė, kuri buvo siejama pašarui 
arba šiaip užželdymui. Dabar 
be jų išsiversti nebėra įmano
ma. Ypačiai arklių ir kitų gy
vulių maitinimas be avižų nė
ra įmanomas.

Taigi, ir šie kasdieniniai 
žmonių ir gyvulių maisto da
lykai turi savo istoriją.

Štai Kur Sutaupai ant švenčių
GĖRIMŲ

TAI ČIA...Viena iš pilniausių pa
sirinkimų importuotų ir savo vy
nų ir likerių. Užsakyk šiandien..- 
Taupyk pas Armand. Užsaky
mus palaikysime iki Kalėdų.

Bargeno Kainos Ketv., Penkt. ir

New York Sweet Wine
Pilnas gal. 98e

Atsinešk Savo Indą
Brookston 2 yr. old Straight 

Degtinė. Su šiuo kuponu
Pilna kv. $1.09

Type Full 
su kuponu

Stotty Rose Scotch
Fifth Pinched Bottle

$1.19
California Stalo Vynas

Atsinešk savo indą
Golden Valley California Brandy 

Puikus produktas
Pilnas penktadalis $1.39

Importuotas RUM $2.00 vertės 
Pilnas penktadalis

Su šiuo kuponu $1.35
Pilnas keisas iš 24 butelių 

ALAUS
$1.19

ARMAND
LIQUORS

“Best by Tęst”
7040 South Western Avenue

Prie 71st Street

GREITAS PRISTATYMAS
Prospect 0460

šis išpardavimas bus tik per 
ketvirtadienį, penktadienį ir 

šeštadienį
Pasiliekame teisę apriboti 

kiekybę

POEZIJOS
MĖGĖJOMS

No. 68— DEKLAMATOK I U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ w
69— EILĖS IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga ........... ww

70— GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eiles. Kam 
patinka tikrai gražios ei
lės ir kas nori prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat
sigerės Šia 105 CAČ 
pusi, knyga   U U

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar gereshį alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
dintas iš ihipoftuotų pirmos rųšies produktų.

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

No.

No.

miežiai yra žymiai vėlybesni. 
Jų yra rasta ne tik Vidurinės 
Europos neolito kuolų staty
bos liekanose, bet ir senesnio
sios Egipto dinastijos kapuose 
iš ketvirtojo šimtmečio priėš 
Kristaus gimimą.

Šalia žymiai dažniau užsėtų 
kviečių randama taip pat it 
miežių, kurie Nilo upės slėgy
je buvo kultyvuojaini Egipto 
senosios dinastijos laikais. Se
novės egiptiečiai miežius va
dino “ati” ir turėjo dvi rūšis: 
baltuosius ir raudonuosius. Ta
čiau jais tesimaitino tik netur- 
tingesnieji sluoksniai, gamin
dami iš jos duoną arba tyrę 
teikdami savo numirėliams. 
Nedegtuose, tik saulėje išdžio
vintuose Dašuro . piramidės 
krosnyse šalia daugybės kit'iį 
augalų ir javų yra rastos ir 
miežių bei kviečių liekanos iš 
ketvirtojo tūkstančio prieš 
Kristų.
Javai Senovės Paminkluose
Taip pat ir šiaurės Europos 

jaunesniojo akmens amžiauš 
liekanose surandama visoje 
Europoje nuo pat Vengrijos 
iki Prancūzijos miežių lieka
nų. Jų čia yra taip pat bronzos 
ir geležies amžiais. Ypačiai jie 
gerai buvo paplitę šiaurėje, 
taip kad Švedijoje jie iki pat 
penkioliktojo šimtmečio išbu
vo beveik vienintelis plačiai 
vartojamas javas, tuo tarpu 
kviečiai ir rugiai tose srityse 
iki pat šešioliktojo šimtmečio 
tebebuvo beveik visai dar ne
vartojami maisto rėikalailiš.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
prisiųskite

ta tymų.

MM

Spausdinam

apsi-

Adresas.

Miestas..

Valstija

tai vis 
žygių

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted S L, 
Chicago, I1L

Vardas...

tūkstančių dolerių į seną su
griovusį namą, tai kodėl ne
pirkti naujesnį modernišką na
mą, ir pirkti ten, kur jis pri
klauso būti. i?UVyzdžiui> galima

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
d 51 dienius.

Užsisakydami 
money orderį

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

sipriešinti. Jeigu butų buvusi 
demokratinė valdžia, 
butų dariusi kokių norš 
savo kraštą apsaugoti.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

ClflCAGO. ILLINOIS 
tel. Canal 8500 '

NAUJIENOSE

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENASPLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

■ DR-MS ATVIRUKUS 
iKONSTITŪClJAS IR 
-DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Po drg. Rypkevičiaus 
lankymo su “Naujienų” jubilie
jaus freikalaiš daugelis draugų 
pradėjo bruzdėti ir ruoškis prie 
didelio darbo ateinantiebis me
tams. “Naujienos” švęs jubilie
jų visus metus, t. y. sis vajus 
gavimui naujų skaitytųjų per 
ištisus metus. O pabaigoje visi 
gaus gražių dovanų. Taigi, kaip 
matosi, tai ir Glevelandas ne
pasiliks su skaičium naujų 
skaitytojų nuo kitų kolonijų. 
Taipgi prisidės prie fondo sta
tymui naujo namo.

Jonas Jarus.

JŪSŲ KALĖDŲ

'asveikitiiinai Rudeniniu Madų 
Knyga

• GIMINES
• DRAUGUS
i KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NŪMERYJ, KUKIS 
IšElS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
• PasVeikinimo Ratos Prieinamos.
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NAUJIENOS, Chicago, IIL Ketvirtad., gruod. 22, 1928
A

Diena Iš Dienos

Organizuoja 
Medžiotojų Kliubą

Brighton Parko lietuviai me
džioklės mėgėjai, pradėjo orga
nizuoti “strielčių” klubą. Pir
mos praktikos įvyko t gruodžio 
18 d. Oregon, III., apylinkėj. 
Bill Popeli, Mike Dzimidas, 
John Barskietis ir Mike Povi
lionis nušovė keliasdešimts zui
kių, vieną Opossuin (Didelphis) 
ir daug kitų paukščių ir žvėru- 
kų.

Dar klubui vardas nėra pa
skirtas ir “krikštynų” nebuvo, 
bet numatoma, kad klubas bus 
sutvertas. Well, kurie vyrai tu
rite šautuvus ir mokate šauti, 
kreipkitės jau dabar pas vieną 
iš iniciatorių, būtent pas Bill 
Popeli, 4358 So. Maplewood 
Avė. —Steponas

Nelaimingi Metai 
Antano ir Marijonos 
Nakrosh Šeimynoj

Kaip jau buvo rašyta “N-se” 
Antanas Nakrosh, 311 E. Ken- 
sington St., buvo patikusi ne
laimė. Antanas buvo sunkiai 
sužeistas automobilio kolizijoj. 
Vėliau susirgo jo žmona Mari
jona. O dabar susirgo jų jau
nutis sunūs Antaniukas ir ran
dasi Chicago Heights ligoninėj. 
Ten jam buvo padaryta kakle

Komunistams 
Truko Takto 
Ir Logikos

Andrulio “Revoliucija

Gražus Vyrų Choro Margos Žinutes Is | 
loncertas 18-tos Apylinkės I

Choras Gerai Išlavintas. gyvenimo

rsTABLisnro įso*

DYKAI 
PRISTATYMAS

TelefonaskVEXBERG _ A 7OQ
llįOORSj CANAL 4738

Draugai Nakroshiai yra seni 
naujieniečiai ir draugiško bu
do žmones. —Steponas

Ižsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Edward Burgaila, 22, su Til- 
lie Mikalauskas, 19

Ra^ph Slnk, 22, su Joan Juet- 
t’ng, 22

Amerikos Lietuvių Kongre
so susirinkime, gruodžio 18, 
d., Liet. Auditorijoj, truko tak
to ir logikos iš komunistų pu
sės.

“Vilnies” redaktorius And
rulis pasielgė netaktiškai pa
tiekdamas tokią kontraversinę 
rezoliuciją susirinkimui dis- 
kusuoti. Ši rezoliucija nebuvo 
rezoliucija pilnoj to žodžio 
prasmėj, nes dėl jos turinio 
rezoliucijų komisija nesusitai
kė. Todėl diskusuoti tokią “re
zoliuciją” buvo tik brangaus 
laiko eikvojimas, nes užėmė; 
beveik pusę susirinkimo 
ko. Pabaigus diskusijas jau 
buvo pervelu aptarti kitus die
notvarkės punktus.

Taip pat “Vilnies” redakto
rius apsilenkė su logika, nes 
jo rezoliucija prieštaravo ben
drąja! rezoliucijai, kuri jau 
buvo vienbalsiai priimta. Ben
droji rezoliucija reikalauja, 
kad Smetonos valdžia pasi
trauktų ir “be atidėliojimo bu
tų sudaryta koalicinė vyriau
sybė iš demokratinių partijų 
ir atsteigta demokratinė sant
varka.” Su šita rezoliucija, 
kaipo rezoliucijų komisijos 
narys, p. Andrulis sutiko. Tai 
kokiais sumetimais p. Andru
lis siūlė savąją rezoliuciją?

Argi galima mums ameri
kiečiams reikalauti Smetonos 
valdžios atsistatydinimo ir 
tuomi pat kartu reikalauti jos, 
kad ji eitų į blokus su anti
fašistinėmis valstybėmis, kuo
met jau ji (jeigu ji atsistaty
dintų) neturės nei jokios galės

Kas tai pereitą savaitę sakė,; 
kad Vyrų Choras “nustebins” 
chicagiečius. Sekmadienį cho
ras tai tikrai1 padarė.

Chicagos Lietuvių Auditori
joj* -įvyko Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro koncertas. Choras 
pasirodė taip gerai išmiklin
tas ir gerokai susidainavęs, 
kad, tikrai, reikėjo stebėtis. 
Choro nariai, rodos, visi “se
niai”, bet kai užtraukia dainą, 
tai malonu klausytis.

Prieš koncertinę dalį buvo 
suvaidinta juokinga dviejų ak
lų komedija “Pertraukta Mei
lė”. Veikalėlis pastato ameri- 

jkiečius nelabai gražioj šviesoj, 
lai-1 bet buvo gana gerai suvaidin

tas. Visas sąstatas rūpestingai 
roles išpildė.

Chorą lavina ir diriguoja 
Kazys Steponavičius, “Pir
myn” choro vedėjas.

Nauja Laiškų “Grandinė” — 
“Palevone” Etc.

18-ta KOLONIJA. — Aną die
ną Anelė ateina pas jūsų Byn- 
są patarimo klausti, 4ies kas 
tai jai baugina su “bad luck”. 
Ji nabagė nieko apie tai nežino, 
neturi ji jokių priešų. Moteris

keli, ir net keli vaikai iš mo
kyklos jos gautų laišką negalė
jo suskaityti ir jo suprasti.

Bynsas pasiėmė laišką ir žiu- p . 
ri, kad jis rašytas turbūt jauno «

35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metų— 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Galionas * ■
BOTTLED IN BOND

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

BIG SPRINGS
*1.89 Kv 95c

KENTUČKY SEAL 
90 proof, 18 mėnesių senumo, 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 
tinS.. ........... Kv- 98c

Lietuvos Valstybinės Degtinės
Distributorius

Pt.

| WEXBERG’S į
R . KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ $

1908 So. Halsted St. |
žmogaus. Tarp kitko sako (ži-

_____ ______ ____________________________ y* i ‘y.

ką, nukopijuok dar tokius pat

t

—./. Naujalis.

Tel. Vlctory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus 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

SLA 178-ta Kuopa 
Nutarė Padvigubinti 
Narių Skaitlių
Per “Pažangos Vajų“ Prirašys 

100 Naujų Narių

' ■ —I I   III——bl——

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

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock 
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.
SONOTONE

66 E- Van Buren St. 
arti Wabash.

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

sekmadienius-

Kas Rado 
Akinius?

akiniusJeigu kas radote 
antradienį, ant Canalport gat
vės, tarp Union ir Halsted st., 
tai busiu labai dėkingas, jeigu 
man sugrąžinsite juos. Priduo- 
kite “Naujienoms” arba adre
su 1727 So. Union avenue.

—Charles Rudauskis.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

KEDĖM APDENGIMAS

—7 IKI 8 V AL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

{DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

KADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENJ— ___ __
• ŠEATADTENJ- W. H. F. C.
• SEKMADIENI—__________________

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

FILET CROCHET CHAIR SĖT
No. 183()

PATTERN 1830
Apsaugoja kėdes ir pagražina kambarius

SLA. 178 kuopa, kuri gyvuo-. 
ja Mount Grcenwood koloni
joje, savo valdybos susirinki
me, laikytame gruodžio 18 d., 
nutarė, arba geriau pasakius, 
pasižadėjo savo kuopon pri
rašyti 100 naujų narių. Toje 
dienoje minėtos kuopos valdy
ba turėjo savo praeitų metų 
knygų patikrinimą. Į tą valdy
bos susirinkimą buvo jie pa
kvietę ir gen. org. V. M. Stul
piną susipažinti su kuopos or
ganizatoriais ir padaryti pla
nus prirašymui naujų narių 
laike Pažangos Vajaus.

Užbaigus knygų patikrini
mą, žemiau pasirašęs organi
zatorius turėjo platų pasikal
bėjimą, kaip ir kokiais budais 
padidinti 178 kuopos narių 
skaičių. Iš pasikalbėjimo pa
tyriau, kad tos kuopos valdy
ba yra rimtai pasiryžusi smar
kiai pasidarbuoti prirašymui 
naujų narių. Ypač kuopos fi
nansų sekretorius ir organiza
torius, jaunas Amerikoje gi
męs vaikinas B. Jurėnas, pasi
žadėjo nepalikti nė vieno lie
tuvio Mt. Greenwoode, nepa
kalbinęs prisirašyti prie 178 
kuopos. Taipgi pasižadėjo pri
rašyti prie kuopos mažiausiai 
25 narius kuopos protokolų 
raštininkas p. V. Valantinas. 
Vienu žodžiu, visi kuopos val
dybos nariai labai entuziastiš
kai pasižadėjo padirbėti per 
likusį Pažangos Vajaus laiką.

Dabar prie kuopos priklau
so 55 nariai. Į valdybą įeina 
sekanti asmenys: pirm. —B. 
Valantinas, fin. rašt. — B. 
Jurėnas, prot. rašt. — V. Va
lantinas, ižd. — Kaz. Jurėnas. 
Kuopos organizatoriaus adre
sas yra sekantis: B. Jurėnas, 
3240 W. lllth St. (Mt. Green- 
wood), Chicago, III. Todėl, ku
rie iš tos apylinkės lietuvių 
norėtumėte prisirašyti prie S. 
L. A., kreipkitės prie kuopos 
organizatoriaus, arba prie val
dybos.

—V. M. Stulpinas, 
Gen. Organizatorius.

savo artimiausiam draugui bei 
draugei, o kilus tris laiškus 
siųsk savo pažįstamiems. Jeigu1 
laike 24 valandų to nepadarysi, 
lai tave laukia nelaimė, o jeigu 
tu tą veikiai padarysi, tai busi 
laiminga, šis laiškas pradėtas 
rašyti dar musų kariuomenei j 
būnant Francijoje ir iki šiol 
dar “grandinė” nenutrūko. >

T.okių laiškiu gauta ir dau-j 
giau. Kas gavo tokių laiškų,! 
meskite į pečių, nes jie nei 
jums gero duos, nei pablogins. 
Koks nors “štūlęorius” sugalvo
jo seną “džioką” atnaujinti.

Bynsas atsimena, kad 18 me
lų atgal’ tas buvo mėginama, 
bet tuomet į tokius laiškus rei
kalavo dar įdėti dešimtuką. Bet 
Suvienytų Valstijų valdžia vei-! 
kiai sustabdė tą “raketą” — iš- , 
naudojimą. Nepaisykite tokių1 
laiškų.

j

<RAND
Cfose-Shaver
ęjfia SUoma. tftai reaftų SKaofco

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

i TRAYELING 
k, CASE j

110*120 YOLTSAC

Budriko krautuvėje jus rasite visokių dova
nų dėl Kalėdų.

Gražus kalendorius visiems DYKAI.

l

No. 1830

20 Kačių Saugojo 
Šeimininkės Kūną

“BIG GAME” .
DIDŽIOJI

PALEVONĖ’ ”

Šiandie!! mūšų koloniją ap
leidžia p. ^Valteris Norak, siu-j 
vėjas, nuo 809-811 W. 19th St. 
Jis sakosi eisąs “didelei me
džioklei” nušauti stirną ar kokį 
kitą didelį žveirį. Bet gal teks 
dar ančių bei fesantų nusišau
ti? Ką žmogus gali žinoti koks' 
žvėris bei “paukštis” gali palįs
ti po p. NoVaka paleista kulka. 
Good luck!

GRYBŲ 
EKSPERTAS

Mes turime kitą irgi “sportą” 
tik tas ne medžioklės, bet gry
bų “sportas”. Jis žino kur jų 
yra ir kada jie auga ir kaip jų 
reikalinga ieškoti, o tuo “spor
tu” yra niekas kitas kaip Juo
zapas A. Žitkus, kriaučius nuo 
1928 Canalport Avė. Jis sakosi, 
kad diedukas, dar jam mažam 
būnant Lietuvoje, jį išmokino 
grybauti. Kili, tiesą pasakius, 
daugelis, važiuodavom grybauti 
pasislepia, kad niekas nežinotų 
kur jie važiuoja. Laiko tai pa
slaptyje. Bet p. Žitkus sako, 
kad kas tik nori gali su juo va
žiuoti, jis su mielu noru visus 
sutinkančius grybauti priims, 
parodys jiems vietą ir grybus. 
Kas norėtų, gali atsikreipti pas 
p. Žitkų ir su juo susikalbėti. 
Jisai juokais jūsų Bynsui siūlo 
surengti, taip sakant, visą gry
bų ekskursiją. Kas norite, atsi
liepkite pas Žitkų, 1928 Canal
port Avė.

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija ...

įsilaužus j butą, adresu, 
3013 Broadway, policija rado 
negyvą 81 metų senelę Estel- 
la K. Louis. Prie jos kūno tu
pėjo, lyg savo Šeimininkę sau
godamos, apie 20 kačių. Mote
riške, matyti, išgulėjo negyva 
kelias dienas, nes prie jos du
rų buvo net kelios kvortos pie
no. Kaimynai pastebėjo, kad 
sehelė nebeišeina pieno įsi
nešti ir davė žinią policijai.

JUOKITĖS, JEI 
PATINKA!

Lietuvis gavęs grūmojantį 
laišką, kuriame rašo taip:

“Reikalauju 500 dolerių. Pi
nigus įdėk į cigarų dėžę ir pa- 
kišk po savo namo laiptais. Jei
gu to nepadarysi, tai nelaimė 
gręsia tavo žmonai. Ji bus pa
grobta”.

Lietuvis tą pačią dieną paė
mė cigarų dėžę ir įdėjęs šitokį 
raštelį: “Gaila, kad 500 neturiu, 
bet 
tos

tuo nenusimink, man tams- 
propozicijąjabai patinka.”

Bynsas

Jos-F-Budrik,™
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

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

Vienutine Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertima

Lietuvos ir lietuvių tautinės d 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00

Tėvai, nupirkite doyanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo ne6a nuostabiu pa- 
gelbą. Po to jo j-patingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių), padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iŠ Jersey City: “I 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 36 
metus.”

Neregimas, nedčmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 36c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

UŽ .......................................... ■ "
GYDYMAS " $En.OO

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

diena Ligoninėje ....... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S o- 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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NAUJAI SUPILTAS KAPAS; UŽDANGA 
JAU NUSILEIDO

Marijona Skudienė, po pirmu vyru 
Grigaliūnienė

t

Vanckai gailisi ir graudžiai 
verkia, savo žmonos, sesers, o 
vaikai savo mamytės.

Šeima verkia, bet žmones ir
gi jiems padėjo verkti tos taip1 
darbščios moters gruodžio 9-' 
tą dieną, kuomet jos karstas,! 
lyg nenorėdamas skirtis leido-

Nerašysiu apie tai, iš kur ji f čia A. A. Marijona stoja su si į naujai iškastą duobę, ant| 
paeina, kada ir kur ji gimė, visa savo energija ir padeda kuriuos • tapo supiltas naujas 
nei kitus privatinius dalykus, daug darbo ir triūso, o iš to kapas, ant to kapo naujas pa-. 
Šie dalykai rupi tik tam tik- triūso “gema” Rožių ir Lelijų rašas: “Čia ijsisi A. A. Marijo-' 
riems žmonėms, o juos tie! 
žmones galėjo pastebėti iš lai
kraščiuose tilpusių apgarsini
mų bei pranešimų.

A. A. Marijona Skudienė, 
žmona inusų vietos graboriaųs 
p. Simono M. Skudo, 718 W. 
18th Str., buvo ypata, kurių 
musų dabartiniame laikotar
pyje yra labai mažai.

Jai nebuvo lemta pasiekti 
kiek aukštesnį mokslą, nes bu
vo paprastų tėvelių, kukli mer
gaitė, bet prakilnios širdies!

Toji prakilni širdis nedavė 
ramumo A. A. Marijonai nei 
valandėlei. Tai namų ruoša, 
tai skalbiniai, tai laidotuvių 
biznis. ^Reikia sudaryti, pa
gražinti gėles, kad dailiau-ma- 
loniau atrodytų. Reikia dar ir 
vaikus aprūpinti. Nors vaikai 
jau ir paaugę (gal ir užaugę) 
bet VI8TIEK MAMOS VAIKAI. 
Begalo didelis prisirišimas 
prie vaikų, čia reikia leisti 
dukterį Stanislavą Lietuvon 
(su Pirmyn choru), viskuo rei
kia rūpintis; juk ta mergaitė 
nebuvus Lietuvoje, niekad ne
išvažiavus iš Amerikos. Kai 
Nuvažiuos Lietuvon, tai bus 
taip kaip aš atvažiavus į A- 
meriką—“grinorka”. (velionės 
žodžiai—B.) Rūpinosi visu kuo, 
kad tik butų gerai.

Čia sumanyta, kad kokiu 
nors budu musų kolonijos mo
teris įstumti į platesnę veiklą.

nei kitus privatinius dalykus. daug darbo ir triūso, o iš to kapas, ant to kapo naujas pa-j

na Skudienė” — Lai būna jai 
lengva ši svetima žemelė.

Visi su ašaromis akyse skir-
istėsi. .Žinodami gerai, kad

MADOS

S®

Švęskite Kalėdas 
Su Lietuvišku 
Jaunimu

CLASSIFIE.D APS. Į
FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 

Rakandai ir (taisai Pardavimui
ĘJNA 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.

SITUATJON WANTED
.

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

Gruodžio 25 d., Holly- 
wood salėje, Liet. Jaun. Kul
tūros Ratelis rengia lietuvišką 
Kalėdų vakarą su dainomis ir 
vaizdais. Be to, iš Lietuvos at
važiuoja Kalėdų Diedukas ir 
visus gausiai apdovanos su 
Kalėdų dovanomis. Pradžia 
6:30 vakare, įžanga 25c. iškal- 
no, prie 'durų bus kiek bran
giau. Todėl patartina bilietus 
įsigyti iš anksto.

Šis vakaras yra rengiamas 
palaikymui Ratelio Choro. 
Taigi atsilankydami į šį vaka
rą paremsite kultūringą dar
bą ir sykiu smagiai praleisite 
laiką su lietuvišku jaunimu. 
Esu tikras, kad jausitės taip 
kaip Lietuvoj. Va-žiuo-japi!

— Antanas.

HELP WANTED—FEMALE 
_______Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ VEIT 
KŲ. 1802 So. Halsted St.

Kliubas. Na, žinoma, kaipo to
kiam, PIRMĄ KARTĄ koloni
joj atsiradus “svietiškam” klu
bui, tai peršasi visokie “pata
rėjai”, duoda visokias rodąs, kiekvienam reikės išeiti iš šio 
O kiti stačiai pasako: ‘ 
mums to nereikia ir gana.

Pati A. A. Marijona buvo 
praktikuojanti katalikė ir 
tvirtai buvo nusistačius visus 
įstatymus pildyti, bet jai irgi 
buvo lemta pamatyti kiek nors 
toliau ir suprasti musų vietos 
moterų trukumus.

Ji stojo tvirtai, nors jau at
rodė, kad ve, už valandėlės tas 
darbas ^rius, nes ardytojų 
“labdarių” buvo apščiai ap
link. Tie “labdariai” sukeldavo 
barnius kliubo draugių tarpe 
tik todėl, kad jas išsklaidžius, 
bet A. A. Marijona to nepaisė 
ii- visuomet visas sutaikinda
vo kad tik “zgadoje gyventų”. 
Ji pati, kiek tik jos spėkos ne
šė, lošė scenoje, nors ir ne nau
joviškai, bet lietuviškai. Lietu
vybė pas ją buvo pirmoj vie-1 gruodžio 15 d., 3600 North Av. 
toje. Ir, štai, pabaigoje lapkri
čio mėnesio ji kartu su savo 
draugėms — Rožių ir Lelijų 
Kliubu, išvyksta lošti į Brigh- 
ton Parką. Ten jai reikia vi
sas darbas atlikti, kaip priren
giamasis taip baigiamasis — 
pavargsta, peršąlą ir atsigula 
lovon, iš kurios jau daugiau 
nebesikelia'. Ir rytą, gruodžio 
4-tą dieną, lyg tai neįtikėtinas 
dalykas, kaip 6:30 rytą... 
skaudi žinia — MARIJONA 
SKUDIENĖ MIRĖ!

Reiškia, tuoj po lošimo, ne
lik veikalui, bet ir jos gyve
nimui, uždanga nusileido am
žinai. 7 į -«■ -* »¥ *

šeima: p. Simonas Sklidus,

kad gyvenimo, bet gailestis netek-1 
ti motinos, žmonos, sesers bei 
draugės labdaringame gyveni
me — darbuotėje vertė ašaras 
iš akių.

Kuogiliausią užuojautą p. S. j 
M. Skudo visai šeimai ir Ro
žių ir Lelijų Kliubui reiškia

Juozas Kuzmickas-Uktveris i

IACME-NAUJ1ENŲ Foto J

Lewis Pecora, teisėjo Pe- 
cora sūnūs, kuris šiomis 
dienomis New Yorko nakti
niame klube debiutavo kai
po dainininkas.

HELP WANTED—MALĘ 
DarbDiinKiĮ Reikia

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

1739 So- Halsted St., Box 914.

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

7126 So. Rockwell St.

Mike Grekow 
Naujas Humboldt 
Park Klubo Pirm.

Paprastus reikalus užbaigus, 
prieita prie valdybos rinkimų. 
Senam pirmininkui atsisakius, 
išrinktas naujas pirm.. Tai se
nas klubo darbuotojas ir pro
gresuojąs klubicti^ Mike Gre- 
kow. Vice pirm, išrinktas Mike 

klu-

Benekailis, Kairis, Šimkus 
Išrinkti į Dem. Federaciją

Chicagos Lietuvių Pionierius.

HUM&OLDT PARK.—Hum- 
bold't Parko Lietuvių Politi
kos Kliubas laikė susirinkimą

J. Eudeikis Sr., 
Išvyko J Pietus

k tiro r- 
išvyko

CLOTHES AND FURS 
prabužiai ijr 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 iki $4000. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

KAILIŲ IŠDIRBĖJAS aukoja 
trejus neatsiimtus kailinius už pra- 
laikymo kainą. Veik greitai.
HERMANO GANGEL, Room 843, 

190 No. State Street.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

4633 So. Rockwell St.

serga

Skudaitė, Jonas Grigaliūnas 
brolis Žukauskas

4979

čepulevičius; kasierium 
bo tvėrėjas Joe Kuprevičius. 
Senasis sekretorius pasiliko 
savo vietoje. Tai Antanas Lun- 
gevičius. Nariai myli Antaną, 
nes jis progai pasitaikius vi
sada pasinio nariams po stik
lą alaus ir sako, demokratų 
laikai, gerkim! Tokiu budu 
kitaip progos4n^r^ būti sekre- 
Jeriuin^ Brą$w,* Ąi4anai,‘ kad 
gražiai moki su nariais sugy-

MAUJlr.NŲ-ACME Telephoto
NIKES, Tcx. — Meksikie

tis Frank Salazar, kuris pa
grobė šešiolikos metų Wil- 
mą Kenncdy, nužudydamas 
jos tėvus ir sunkiai sužalo
damas jos dvi seseris. Paga
liau jis liko suimtas mieste 
Auslin, Tex.

No. 4979—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34- 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 rolių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš*: 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL

ONA JANUŠKIENE 
(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., Pajurės parap. 
Petkaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Nikodemą, du sūnūs: Ni
kodemą, marčią Oną, ir Ed
vardą, dukterį Ireną, ąnuką 
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 įš koplyčios į Gimi
mo Pan- šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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.

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

gerka jr Giminės.
Lala. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. GROVEHI-LL 0142-
(■KSmauMnMmaBmai

Į Demokratų Klubų Federa
ciją išrinkti delegatai—Bene- 
kaitis, C. Kairis ir Šimkus. 
Smarkus vyrai, gal jiems pa
siseks surasti pažangų žmogų 
į Chicagos merus.

Gerai Pasirodys “Naujienų” 
Jubiliejuje.

Senasis pirmininkas prane
šė, kad valdybai apleidžiant 
vietas, sekančiam susirinkime 
turėsime smagius laikus. Na
riai gailėsis, jei nebus.

Raštininkas priminė, kad 
yra laiškas nuo “Naujienų” 
apie Jubiliejinį koncertą kovo 
12 d. Jis buvo perskaitytas se
kančiam susirinkime. Be abe
jo, mes klubiečiai turėsime 
gerai pasirodyti 25-kių metų 
“Naujienų” Jubiliejiniam kon
certe. 1

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
John M. Kantor, New 

Yorko policijos, nuovadoje, 
ryšium su Musica brolių 
šmugeliu.

Vakar į Hot Springs 
tą, Arkansas valstijoj, 
Jonas Eudeikis.

Jisai labai sunkiai
per kokius tris mėnesius ir tik 
šiomis dienomis atsigriebė. 
Dabar išvažiavo į pietus už
baigti gydytis, atgauti pilnai 
sveikatą ir sustiprėti.

Jonas Eudeikis yra apie 90 
metų amžiaus. Jis yra vienas 
iš pirmųjų lietuvių apsigyve
nusių Chicagoj. Atvyko čia 
1889 metais ir visą laiką išgy
veno Town of Lake kolonijoj, 
kur dabar gyvena ir jo sūnūs 
J. F. Eudeikis, 4605 South 
Hermi tage avenue. Kaip ir tė
vas, taip ir sūnūs yra laidotu
vių direktorium, bet J. Eudei
kis . Sr.? jau iš tos profesijos 
pasitraukęs.

Atvykęs Chicagon p. J. Eu
deikis nevien apsistojo Town 
of Lake ir pradėjo pinigus 
“kaiti”, bet pradėjo darbuotis 
lietuvių tarpe ir jo iniciatyva 
atsirado dąugelis organizacijų, 
kurios iki šiai dienai pasek
mingai gyvuoja. Jis parodė 
didelį susidomėjimą visuome
niniu gyvenimu. Juų rūpinasi 
ir dabar, šiuo laiku jo ambici
ja yra suorganizuoti ir įsteig
ti pavyzdingą Senelių Namą, 
kur lietuviai seneliai galėtų 
rasti prieglaudą ir 
clo galėtų užbaigti 
dienas.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
kambariai pragyvenimui. 4945 
Halsted St. Tel. YARDS 4757.

3 
So.

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

tuojau. 3465 So. Li- 
35-tos gatvės kampas i sekmadienį.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

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 — La Šalies — Rackards — 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

PARSIDUODA KAMPINIS TA
VERNAS greitai ir pigiai. 3464 S. 
Lituanica Avenue.

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd Street

prie Loomis.
2828 W. North Avė. 

prie California.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

LEWIS MORRIS and CO. 
4006 Division St.

1600 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpets ............  $15.06 iki
Clarinets ............... $5.50 iki
Drums ir Driun 

Prietaisai
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant.

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell Si.

$65.00
$35.00

$65.00
11KAMPAS— 6 KRAUTUVĖS, 

apartmentų ir garažas, garu šildy
mas, rendos $7800. Kaina $25,000. 
Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

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

1739 So. Halsted St. Box 913.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
173$ S. Halsted St, Chicago, BL

atsiųsti man pavyzd) Na

Mieros - per

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

—

be rūpės- 
gyveninio

ilgą laiką

$18.00 iki 
imsime į 

perdedame

STORE 
Canal 6114

WATCHMAKER—JEVVELER 
aikrodiniųkas ir Auksakalių

—Klubo koresp.
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėje

J. Eudeikis per 
dabar gulėjo ligoninėj, bet ke
lias paskutines savaites pra
leido dukters p. Žiniontienės 
globoj, 6806 South Cornell a v.

Linkini p. Eudeikiui greitai 
sustiprėti ir įvykinti senelių 
namo sumanymą, kuris atneš 
lietuviams nevien daug gero, 
bet ir daug garbės. P.

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų, štymas, refrigeracija, 
Rendos $5660.00. Kaina $19,500.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500
■■■ r.^:—.-z.....................

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
^2========n333aESp=Br5ra= 

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kam Vargti Virtu

Boston Avalynės
Krautuvės Kalėdinės
Dovanos

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

J t 41" 1 . n Siunčiam GėlesflI llVMn X Telegramų į S 
LUVLiIUU Visas Pasaulio Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams H 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 fl H A Gėlės Mylintiems I K K H Vestuvėms, Ban- U 11U T\ kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GfiLININKAS “ams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 6800

VLADAS POCIUS
Gyveno 2036 W. Coulter 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 nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
IVest 23rd PI. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Gruodžio 
23 d., 1:30 vai. popiet. Iš 
kopi, bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškai 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, I’odukrės, 

Sesuo, švogeris, Krikšto 
Sūnūs ir Giminės.

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

JERONIMAS EINIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas 4627 So. 
Marshfield Avė. LaidėtuvO: 
įvyks Pirmad,, Gruodžio 26 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- , 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

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

YĄR^S Q7ąi.t.(i

k

Ji Viską Paruoš Kučioms.

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

lieto, Boston avalynės krau
tuvės draugai dar ir šiaip yra 
kaip ir priversti lankyti šią 
krautuvę per šias prieš šven
čių dienas, nes su pirkiniais 
duodamos ir kalėdinės dova
nos, būtent, 24 karatų aukso 
kristalinis setas. Tai puiki na
mams arba draugams dovanu. 
O kadangi dabar eina krautu
vės pertaisymo išpardavimas, 
Lai ta proga kiekvienas pirkė
jas turės progos dar ir pi
giau nusipirkti.

Tad, dykai teikiamos dova
nos kartu su tomis santaupo
mis, kurias kiekvienas sutau
pys pirkdamas Boston krautu
vėje, be malonumo iš Kalėdų 
švenčių, turės dar ir pelno. 
Bet laikas trumpas, tad, ragi
name į BOSTON SIIOE STORE 
3435 S. Halsted St. be atidėlio
jimo. Tėmykitc šiandien musų

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

Jeigu esat užverstos darbu 
ir “nespejat apsisukti”, tai 
kreipkitės pas p. M. Grinienę. 
Ji visoms šeimininkėms mielai 
sutiks pagelbėti Kūčias priren- 
M

Ji pagamins visiems “šliži- 
kų”, kisieliaus, parūpins sil
kes, grybus ir visus kitus Kū
čių skanumynus. O Kalėdoms 
turės ir skanių dešrų, visokiau 
šių lietuviškų saldainių iš Lie
tuvos importuotos mėsos—vie
nu žodžiu, visko, kas šeimi
ninkei reikalinga gerą stalą 
Kalėdoms parengti.
r Kreipkitės j p. Grinienės 
New Life Delicatessen krautu
vę, adresu 3331, South Halsted 
strcet. Kainos žemos, o mais- skelbimus Naujienose.

(sp.r

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BAKENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

! tas ktto-gtjriausias. (Skeįb.)

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kilpos pri
einamos. Ui pakarto Hui 
daotane getą tmolalfl*.

...— ■isi
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CHICAGOS PAŠTAS PRAŠO GERA 
ŠIRDŽIŲ PAGALBOS

600 Laiškų Kalėdų Diedukui; Vaikai Pra
šo Dovanų, Maisto, Rūbų

Chicagos pašto viršininkas Ernest J. Kreutgen krei
piasi i chicagiečius prašydamas pagalbos.

Per kelias paskutines dienas paštan atėjo apie 600 
laiškų, užadresuotų Kalėdų Diedukui.

Visi laiškai nuo vaikų, parašyti vaikiškomis ranko
mis. Kai kurie prašo dovani], bet daugelis kreipiasi j Ge
rąjį Dieduką, prašydami maisto ir rūbų.

Daugelį tų laišku paėmė įvairios labdaringos įstai
gos, kurios jaunučių laiškų autorių prašymus išpildys. 
Bet daug laiškų dar paliko.

Tad chicagiečiai, kurie nori Kalėdų šventėms pra
džiuginti nelaimingus, neturtingų tėvų vaikus, kuriems 
Kalėdos nieko neatneš, kreipkitės į paštų.

Lietuviai, kurie nori būti “Kalėdų Diedukais”, gali 
išsirinkti lankus nuo lietuvių vaikų. O jų, be abejo, t?n 
bus.

Moteriškė Bandė 
Pavogti iš Banko 
$5,000.00

MOTERŲ 
SKYRIAUS—

Šios dienos laidoj nėra, 
šeštadienį, gruodžio 24 d., 
išleista žymiai padidinta,
puslapių KALĖDINĖ MOTERŲ 
SKYRIAUS LAIDA.

M. S. VEDĖJA

nes 
bus 
8-ių

—Su Dviejų Butelių Vandens 
Pagalba

J Drexel State Banką, ties 
3944 Cottage Grove avenue, 
vakar prieš piet atėjo jauna 
moteriškė-našlė, Mrs. Mary 
McCollum, ir pradėjo kalbėtis 
su prezidentu R. J. Ncal “pa
skolos reikalu”.

Pasikalbėjimas vyko prezi
dento privatiniam ofise. Stai
giai, moteriškė pakišo jam ra
štelį su pareikalavimu tuojau 
duoti jai $5,000, kitaip ji ban
ką išsprogdins, nes savo ridi- 
kiulyj turi du butelius nitro
glicerinus (dinamito).

Prezidentais šaltai pinigus 
moteriškei atidavė, net pasakė 
sudiev. Bet jai einant per du
ris, pasitaikė juodveidis poli- 
cistas Cbris Covington,- civi
liuose rūbuose. Nemanydami, 
kad jai nuo juodveidžio grę- 
sia pavojus, moteriškė drąsiai 
ėjo toliau. Bet Covington ją 
sulaikė ir areštavo. Mrs. Mc
Collum pasidavė be protesto.

Vėliau ji prisipažino, kad 
buvo desperacijoj. Negalėjo 
darbo rasti, čia Kalėdos, ir 
nusprendė, kad toks drąsus 
apiplėšimas yra vienintelis bū
das gauti pinigų.

iPo arešto policistas peržiurė
jo jos ridikiulį ir rado ten du 
buteliukus. Bet juose buvo ne 
nitroglicerinas, bet paprastas 
vanduo.

Nelaimingos
Meiles Auka

Kai John Hersh, radio eks
pertas, buvo 18 metų amžiaus, 
jis pamilo merginą ir netru
kus su ja apsivedė. Bet už ke
lių mėnesių žmona jį paliko.

Apie 20 metų prabėgo. John 
Hersh, jau 38 metų metų vy
ras, pamilo našlę Mrs. Nell 
Lane, nuo 536 West 60th PI. 
Bet ji buvo jam neištikima.

Tad vakar, savo radio krau
tuvėj,' 6147 Universily ave
nue, Hersh pasidarė “elektros 
kėdę”, į ją atsisėdo ir nusižu-

Trukšmas 
Ciceroj
Prašalino Mokytoją už Laišką

J. Sterling Morton High 
mokyklos mokytoja Irene Ma
ry Roberts, 1850 S. 61st St., 
parašė laišką vienam vietos 
laikraščiui, aštriai kritikuoda
ma mokyklos vadovybę.

Tas laiškas kokiu tai budu 
pakliuvo į viršininkų rankas, 
ir pirmadienį Cicero mokyklų 
taryba nutarė mokytoją paša
linti “už nepadorų ir mokyto
jai netinkantį elgesį”.

Prašalinimo reikalavo Ster
ling Morton mokyklos virši
ninkas J. R. McDonald.

Vieni stoja už mokytoją, 
kuri remia viršininkus.

Lietuviškos
$175,000,000 
Valdžios Išlaikymui

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Miesto finansų komisija va
kar užbaigė 1939 metų biudže
to projektą. Komisija apskai
čiuoja, kad ateinančiais mė

liais reikės $175 įpilionų dole- 
’ rių miesto valdžią ir įvairius 
Į jos departamentus išlaikyti.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Žiemos vaizdeliai, gėlių bu- 1 
kietai su lietuviškom eilėm I 
ir pasveikinimais. Kortelės I 
tinka privatiškiem asmenim j 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU I 

VARDU—-UŽ SPAUDĄ:
Extra '

25 kortelės .............  $1.25 !
50 ” ......................... $2.00

100 ” ......................... $3.00 į
Prisiųskit money orderį arba >

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

f?WTTfmJI • J* * *
#*&*

&>£>>>£:

Modernėjančio Kauno vaizdai: viršuje, bendras Kauno vaizdas nuo Aleksoto kalno. Apačioje iš kairės: 1. Teisingumo Ministerijos rūmai, kur lapkri 
čio,14 d. buvo renkamas Valstybės Prezidentas. 2. Nepriklausomybes paminklas Karo 
mes Ūkio rūmai.

Muziejaus sodelyje. Viršuj, Žemės Banko rūmai, apačioje že- 
VDV foto

Automobilių
Nelaimės

: Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siusti Lietuvon Kalėdinius ir 
Naujų Metų sveikinimus tele-

NEW YORK — Trys Musica broliai (iš kairės į dešinę) : George, Arthur ir Ro- 
bert. Jie visi yra kaltinami milžinišku šmugeliu. Ketvirtas jų brolis nusižudė.

• Žmonos aky vaizdo j, prie 
72-ros ir Ashland avenue, po 
automobiliu žuvo Peter Dam- 
mer, 34 metų agentas, nuo gramomis. 
7205 So. Ada Street. .Jo 3 me
tų duktė Jeanette buvo sun
kiai sužeista ir dabai' guli
Doctor’s ligoninėj. Automobi-į 
lio šoferis, Edward Goering,i 
3019 Wihona Parkvvay, buvo 
suimtas.

Dammer su žmona ir dukre
le ėjo namo iš krautuvių, kur 
buvo pirkti kalėdinių dovanų. 
> • Kitose automobilių nelai
mėse žuvo kiti du chicagiečiai, 
o apie dvyliką buvo sužeisti.

Į miestą pasiustas sveikini
mas kamuoja $1.10, o siunčiant 
telegramą kaiman, reikia pri
mokėti po 50 lietuviškų centų 
(pusę lito) už kiekvieną kilo
metrą pristatymui. Miestuose ir 
miesteliuose pristatymas veltui.

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

A DM.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

3 Dienos
Iki Kalėdų...

Tik 3 dienos beliko iki Kalė
dų.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti kalėdines dova
nas. Pirkite pas lietuvius biznie
rius, nes jie gali parūpinti tas 
įpačias prekes, kaip ir kiti, kar
stais net kiek žemesnėmis kai
nomis.

Ruoškitės Kalėdoms, — jeigu 
pasveikinimų laiškais nepaspė- 

j jot pasiųsti Lietuvon, tai siųs- 
' kit nupigintas sveikinimų tele
gramas ir pirkite Kalėdines do
vanas lietuviškose krautuvėse.

' • :J J^AUJIEN V-ACME Telėphoto
Frederic VVingersky, Bostono advokatas (po dešinei), fedėralės valdžios ty

rinėtojams pasakoja kaip jis parašė kontraktą tarp Lee-Enfield ginklų kompa
nijos ir McKesson and Robbins, Ine., kurį kontroliavo Ę. Donąld Costęr—Philip 
Musica, šiomis dienomis nusižudęs smu gelninkas.
■■—  ...............................   ' ......  ............. j. ..—.. .< ........ .. ,

Nedori 
Vagys

Pirma Motoręiklis, 
Paskui Gatvekaris

stoti, ir žmogų skaudžiai su
žalojo Paguldytas Št. Luke’s 
ligoninėje.

npEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
-L ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me
tams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. §ia 
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

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500

Policija ieško nedoro va
gies ar vagių, kurie “nuskriau
dė” kalėdų eglaitę.

Prie Henry Ottoson, 1017 
Grove, Evanstone, namų pie
velėj buvo graži eglaitė su vi
sokių spalvų šviesomis.

Nakties laiku kas tai visas 
šviesas nuo eglaitės pavogė.

Prie Statė ir Roosėvelt gat
vių įvykę keista ųėlaiipe, ku
rioj buvo labai sunkiai sužeis
tas nežinomas, apysenis žmo
gus. Jis, matyt, lauke gatveka- 
rio. Pravažiuojantis motorcik- 
lįs jį parmušė ant bėgių po 
atvažiuojanįju^ į :\ • įatvekariu. 
Gatvekaris nesuspėjo laiku su-

Fedėralė slaptoji
'prie Byron ir Broadway gat-l 
j vių, suėmė 42 metų chacigietį 
Nicholas “Red” Quinn, už ne*j

♦'. ■• 1 < ■ . • Į

tikrų $10-nių pUtįnimą. Ap
skaičiuojama, kad Qųinn su 
sąvo sėbrais tokių banknotų 
išplatino apie $50>(fo0'

NAUJIENOS, A
1739 So. Halsted St.
Ghicago, III. *bSĮ»-’
Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo .......................................  dienos šiuo
adresu:

VARDAS
ADRESAS




