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Pan-Amerikos Konferencija Priėmė Solidarumo Deklaracija
PASIŽADA GINTI AMERIKOS RESPUBLI

KŲ PRINCIPUS NUO SVETIMŠALIU 
INTERVENCIJOS

Amerikos respublikų atstovai laikys pasi
tarimus, jei grūmotų pavojus

LIMA, Peru, gr. 26. — Pan- arba veiklos, kuri gali jiems 
Amerikos konferencija pereitų grūmoti. Kad Amerikos respub- 
šeštadienį priėmė pareiškimų likos pareiškia savo bendrus 
Amerikos respublikų solidaru- interesus ir savo nusitarimą 
mo reikalu. Pareiškimas oficia-. vykdyti pratikoj Amerikos res- 
liai pavadintas Limos Deklara-! publikų solidarumų, jeigu bet
cija. Esmėje Limos Deklaraci
ja sako:

Kadangi Amerikos respubli
kų žmonės pasiekė dvasinę vie
nybę, nes jų respublikinė nuo
taika žmoniškumo ir pakantos 
klausimais yra panaši, nes jos 
absoliučiai prisilaiko tarptauti
nio įstatymo, pripažįsta pasky
rų valstybių soverenumo ir ly
gybės principų, pripažįsta indi
vidualinės laisvės principų, be 
tikybinių ir be rasinių prieta
rų.

Kadangi, pasiremdamos šito
kiais principais ir šitokia vii- 
čia, pietų ir šiaurės Amerikos 
respublikos ieško Amerikos 
kontinento taikos, gina jo tai
kų ir bendrai veikia tikslu at
siekti'viso pasaulio sutikimo; 
tai Amerikos respublikų vald
žios pareiškia:

Kad jos iš naujo patvirtina 
jų kontinentalį solidarumų ir 
nusistatymų palaikyti princi
pus, kuriais jų solidarumas re
miasi, ginti juos nuo bet ko
kios svetimšalių intervencijos

kurios Amerikos respublikos 
taikai, saugumui ar pilnumui 
grasintų toks ar kitoks pavo
jus.

Kiekvienai iš Amerikos res
publikų, sako deklaracija, pa
silieka teisė veikti savarankiai 
ir pripažįstama jos soverenu- 
mas. O pasitarimams Amerikos 
respublikų užsienio reikalų mi- 
nisteriai arba jų pavaduotojai 
susirinks tai vienos, tai kitos 
respublikos sostinėje, kai ma
tys reikalų ir kai iniciatyvų to
kiam susirinkimui padarys ta 
ar kita respublika.

, Jungt. Valstijų užsienio rei
kalų sekretorius, Cordell Hull, 
Pan-Amerikos konferencijos da
lyvis, kalbėdamas apie Limos 
Deklaracijų, pasakė: *

“Mes pareiškėme aiškia kal
ba musų nusistatymų palaiky
ti ir ginti musų principus nuo 
bet kokios intervencijos ir įsi
maišymo, kurs gali grūmoti 
mums, ir mes pasižadėjome tar
tis vieni su kitais, jeigu mums 
grasintų toks pavojus.”

NAUJIENŲ-ACME Tfilephotn
Ishpeming, Mich. — Morris kasyklfls angliakasiai 1,500 pėdų gilumo kasyklo

je prie Kalėdų eglaitės gieda “Tylioji įnaktis.”

SUKILĖLIAI GIRIASI LAIMĖJIMAIS
LOJALISTAI PANEIGIA SUKILĖLIŲ PRANEŠIMUS

IIENDAYE, Francuzija, gr. 
26. — Ispanijos sukilėlių pra
nešimai sekmadienio vakare 
sakė, kad jie, sukilėliai, prasi
mušė per trijų mylių lojalistų 
sustiprinimus Katalonijos fron
to pietų dalyje ir paėmė kele
tu miestelių. Pasak sukilėlių, 
jie paėmę trikampį, kurį su-, 
daro Segre ir Ebro upės. Be 
to, sukilėliai sakosi, kad jie 
pasistumę pirmyn šešias my
lias Fayone sektore ir paėmę 
tvirtoves Granena ir Almatret. 
Šiaurės Pirinčjuose sukilėliai 
paėmę du miestelius.

Lojalistų vyriausybė pripa

žino, kad sukilėliai paėmė Al
matret, bet nuginčijo žinias, 
jogei sukilėliai padarę progreso 
Segre upės šiaurės sektore.

Kai kuriose musių fronto da
lyse Kalėdų ryta Italijos karei
viai, nežiūrėdami vyriausybės 
paliepimų, atsisakė šaudyti. 
Vietoj to jie pasidalino su lo
jalistų kareiviais cigaretais ir 
pasveikino vieni kitus su Kalė
domis. Po kelių valandų mušiu 
paliaubų vėl prasidėjo karo ug
nis.

Sekmadienį sukilėlių ofensy- 
vas ėjo jau trečia diena.

UKRAINAI NEPAKLAUSĖ POPIE
ŽIAUS ATSTOVO

RIGA, Latvija, gr. 26. —J jie laikytųsi su lenkais ir ne- 
Popicžiaus pasiuntinys Lenki- jbereikalautų autonomijos. Cor-

PABALTIJO VALSTYBĖS BIJO KARO

Prez. Rooseveltas 
pageidauja taikos

Japonai nori pirkti
5 Amerikos laivus

WASHINGTON, D. C., gr. 
26. — šeštadienio vakare, prie, 
Kalėdų eglaitės Lafayette par
ke, priešais Baltąjį Namų, prez. 
Rooseveltas pasakė kalbų Ka
lėdų švenčių proga. Tarp ko 
kita jis pareiškė:

“šiuo metu tikėkimės, kad* 
malonė taikos, kuria mes šioj 
šaly ir visame vakarų pusru
tulyje džiaugiamės, pagal Die
vo numatymų nusileistų tarp 
visų tautų ir visų žmonių. Mes 
trokštame taikos. Mes dirbsi
me taikai. Mes nesame godus 
nei jokios kitos tautos žemės, 
nei jos žmonių turto.”

130 moterų valstijų 
legislaturose

VVASHINGTON, D. C., gr. 
26. — Paskelbta, kad skaičius 
moterų, atstovų paskirų valsti
jų legislaturose, 1939 metais 
sieks 130. Moterų yra išrink
tų į legislaturas 28-se valsti
jose.

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

Veikiausia snigs rytmetį; 
stipraus šalčio banga; apystip- 
riai ir stiprus šiaurės vakarų 
vėjai; saulė teka 7:17 v. r., 
leidžiasi 4:24 v. v.

TOKIO, Japonija, gr. 26. — 
Laikraštis “Yomiuri” praneša, 
kad japonų laivų kompanija 
nori pirkti v penkis Jungt. Val
stijų prekybos laivus. Vedamos 
derybos. Japonai nori sustip
rinti savo prekybos laivynų, 
ypač karo reikmėnoms į Japo
niją iš kitų šalių gabenti.

200,000 kinų karei
vių žuvo

PEIPING, Kinija, gr. 26. — 
Japonų pranešimas Kalėdų die
nų sakė, kad 200,000 kinų la
vonų surinkta mūšių laukuose, 
Yangtze upės klonyse.

Tai jau antrų Kalėdų dienų 
ėjo mūšiai Kinijoj, ir šių pa
skutinę Kalėdų diena kautynės 
ėjo keliuose frontuose.

Kinų vyriausybės komunika
tas, išleistas sekmadienį, sako, 
kad gen. Chiang Kai shek ka- 
riausiųs ir toliau.

----- O 
Gub. Earle sužeistas 

lėktuvo nelaimėje
CONSHONOKEN, Pa., gr. 

26. — Wings lėktuvų aikštėje 
Kalėdų dienų apsivertė lėktu
vas, kuriuo lėkė Pennsylvania 
gubernatorius, jo žmona ir gu
bernatoriaus du Kalėdų svečiai. 
Gubernatorius Earle kontrolia
vo lėktuvų. Sužeistas tapo jis 
pats, taipgi gubernatoriaus 
Žmona ir svečiai. Tačiau sužei
sti jie ne labai sunkiai.

RIGA, Latviją, . gr. 26. — 
ProtestonųA Ir praLVOslavųL^ųž • 
tyčiose pamaldos Kalėdų die
ną sutraukė šiemet didesnius 
maldininkų burius Estonijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoje, negu per 
paskutinius kelis metus. Šitas 
įmonių maldingumas aiškinama 
abejojimu rytojaus diena, bai
me karo.

Ir katalikų bažnyčias atlan
kė didesnės žmonių minios, ne 
kad tikėtasi.

Antra vertus, Pabaltijo val
stybių krautuvininkai nusi
skundžia, kad šiemet prieš Ka
lėdas jie tepadarė tik pusę biz
nio, kiek jo darė prieš perei
tų metų Kalėdas. Ir šilas fakl- 
tas aiškinamas žmonių abejo
ne, kas gali atsitikti netolimoj 
ateity, ir baime, kad ateinan
čių dvylikos mėnesių laiku ga
ji kilti karas.

Chile planuoja vasa 
ros/ Kalėdas

SANTIAGO, Chile, gr. 26. 
— Šiaurės Amerikoje ir Euro
poje Kalėdos apvaikščiojamos 
žiemos metui' Chile respubliko
je, pietų Amerikoj, Kalėdos 
įvyksta vasaros metu. Iki šiol 
Peru respublikoj importuota kai 
kuriais atvejais sniegas ir bū
davo dedamos pastangos imi
tuoti žiemų. Dabar tačiau pra
sidėjo judėjimas Kalėdų proga 
daryti tokius papuošimus, kad 
jie akcentuotų vasaros laiko
tarpį.

Popiežius kritikuoja 
fašistus

gr.VATIKANO MIESTAS, 
26. — Prieš Kalėdas, šeštadie
ni, popiežius Pijus pasakė kar- 

giau kolonijų Italijai ldin01y1 *01egijaLkalbQ: ,Krit‘ka' ______________ ° vo aukštus fašistų virsimnkus, 
PARYŽIUS, Italija, gr. 26. kurie stato pavojun Laterano 

— Pirmadienį Francuzijos vy-'sutartį tarp bažnyčios ir val- 
riMusybė įteikė Italijos amba-*stybės. Pasmerkė fašistų nusi- 
sadoriui Paryžiuje notų, kuri statymų prieš katalikų akcijos 
atsisako duoti Italijai f rančų-' draugijas, tačiau pasakė kom- 
zų kolonijas. Nota pareiškia,! plimentų karaliui 
]cad Francuzija priima likvida-,Emanueliui ir Mussoliniui. 
vimų 1935 metų sutarties, bet- -----------------
kad ši sutartis turi būti pagrin-;Patarja nutr a U k t 1 
du tolesnėms deryboms tarp( . >e
franeuzų ir italų. rysius su Vokietija

Francuzijos premjeras Dala- -----------
dier paskelbė savo planus at-’ WASHINGTON, D. C., gr. 
lankyti Korsiką ir Tunisijų, 26. — Senatorius King (demo- 
nežiurėdamas italų spaudos kratas iš Utah valstijos) pata- 
šauksmo, jogei jo, Daladiero, ria. Jungt. Valstijoms nutrauk - 
kelionė blisinti provokacija prieš ti diplomatinius ir prekybinius 
italus.

Atsisako duoti dau

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

• OKLAHOMA CITY, Okla., 
gr. 26. —, Gubernatorius E. W. 
Marland įsakė pereitų šeštadie
ni valstijos milicijai vykti į 
Tulsa miestų, kur streikuoja 
Midcontinent Petroleum korpo
racijos darbininkai.

• TOKIO, Japonija, gr. 26.
— Japonijos vyriausybė uždrau 
dė įgabenti į šalį svetimšalių 
madų žurnalus ir lengvąjį lite
ratūrų.

9 PHILADELPHIA, Pa., gr. 
26. — Dr. George E. Nitzsche, 
Pennsylvania universiteto re
korderis, pataria parduoti fede- 
raliai valdžiai Independence 
Hali (Nepriklausomybės Salę) 
už $25,000,000, kad padengti 
miesto $25,000,000 deficitą 1939 
metais.

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja, gr. 26. — Pasak ‘Tzviesti- 
ja”, Sovietų Centralinio Vyk
domojo Komiteto dienraščio, 
Rusijai trūksta 33,000 moky- 
tojų. Vien pradinėms mokyfc-

Viktorui jioms trūksta 17,000 mokytojų.

ryšius su sacių Vokietija.

Žuvo traukinių ne- Sukilėlių ofensyvas 
laimėje 80 žmonių apsistojo
BUCHAREST, Rumunija, gr. HENDAYE, Francuzija, gr. 

26. — (Kalėdų dieną į pietus 26. — Gautos čia iš Ispanijos 
nuo Chisinau (buvusio Kišįnio • žinios pirmadienį sakė, kad su- 
vo) susidaužė du pasažieriniai kilėlių ofensyvas susilpnėjo, 
traukiniai. Detalių pranešimų Didėli šalčiai ir stiprus loja- 
iš karto negauta apie nelaimę, listų pasipriešinimas bent lai- 
Neoficialus pranešimai sako, Į kinai sutrukdė sukilėlių verži- 
kad 80 žmonių žuvo, o 150 bu-'mąsi pirmyn. Pirmadienį buvo 
vo sužeistų. ketvirta ofensyvo diena.

tesi žadėjęs Czeptyckiui net 
kardinolo kepurę už pasidarba
vimų. Tačiau gaunami Rigoj 
pranešimai sako, Czeptycki ne
paklausęs popiežiaus pasiunti 

|nio. Jis pareiškęs, kad ukrainų 
į taika su lenkais neįmanoma, 
| jeigu Lenkija neduos uk- 

prašė rainams bent ribotos kulturi-

jai, Msgr. Filipo Cortesi, pra
šomas Lenkijos prezidento, pa
skutiniuoju laiku lankėsi Galici
joje. Jis kalbėjosi su unijatų 
bažnyčios galva Czeptyckiu. ši 
bažnyčia Lenkijos Ukrainoje 
turi daugiausia sekėjų.

Popiežiaus atstovas
Čzeptyckį į ukrainus taip, kad nes autonomijos.

Jau turime 26 
kvalifikuotus 

ninkus

savus
juri-

Tiria galimumus pra-
I plėsti prekybos apy

vartą su Francuzija
KAUNAS. — Tenka patirti,KAUNAS. — šiuo metu Lie

tuvoje yra savų kvalifikuotųatitinkamose įstaigose yra 
jurininkų: - tolimosios laivinin-i Ariami galimumai padidinti pre
kystes kapitonų — 8, artimo-i kybos apyvartą su Prancūzija 
sios laivininkystės kapitonu —1’r su^vaikyti prekybos leika- 
3, tolimosios laivininkystės lus ,su E^Ptu’ sudarant pre- 
šturmanų 7, mechaniku II ei- susitarimų. Kada bus
lės - 6; mašinistų I eilės - ištirti galimumai padidinti pre-
1 ir
Viso 
kai.

mašinistų II eilės — 1.
26 kvalifikuoti jurinin-

Leista Lietuvoje Tratin
ti nacionalsocialistų 

veikalai
šalti • 
pora

KAUNAS. — Iš tikrų 
nių sužinota, kad prieš 
dienų musų spausdinių organų 
prie Visuomenės darbo vady
bos (VDV) buvo atšauktas sa
vo laiku saugumo organų įves
tas draudimas Lietuvoj platin
ti Hitlerio veikalą “Mein 
Kampf” ir Ad. Rozenbergo vei- 

i *‘XX amžiaus mitas”. Da-

® SANTIAGO, Chile, gr. 26.
— Liaudies fronto išrinktas
Chile respublikos prezidentas, ^a]a
Pedro Aguirre Ccrda, pereitą bar‘ šjedu .vejka|ai jau parda-
šeštadienį įėjo į valdžių.

Francuzija reikalau 
sianti teritorijos iš 

Italijos

vinėjami Lietuvoje.

kybos apyvarta su Prancūzija, 
numatoma jai pasiūlyti praplė
sti esamąjį prekybinį susitari

amų.
Vokietija Lietuvai šiuo me- 

tu yra suteikusi papildomus 
kontingentus parduoti už 62,- 
000 Lt ančių ir nustačiusi kon
tingentų kiškiams 800,000 Lt 
sumai.

Nori pašalpos teiki
mų iš federalios val-

džios atimti
PARYŽIUS, Francuzija, gr. 

26. ,— Italija pasirašė sutartį 
su Francuzija 1935 metais. Pa
gal sutartį Italija gavo iš fran- 
euzų 44,000 kvadratinių mylių ka<J t
teritorijų vakarų — ----------
Afrikoje.

gr.WASHINGTON, D. C
26. — Prieš tūlų laikų Wheeler, 

,Glass ir dar vienas kitas kon-1 
servatyviųjų senatorių pareiš- ■

ir pusiaujo bedarbiams pavesti paskiroms 
valstijoms. Dabar republikonų

Kadangi italai išsižadėjo sa- vadas senate, Vandenberg, ži- 
kytos sutarties, tai, girdai eina, nomas konservatorius, pareiškė 
Francuzijos valdžia reikalau-(taipgi, kad jis reikalaus 76-tą 
sianti, kad italai sugrųžintų kongresų atiduoti pašalpos tei- 
Francuzijai tų teritorijų. kimų paskiroms valstijoms.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainų. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo Iš- 
siunčiame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted Si

CHICAGO, ILL.



Juozas Tarnas

Tikroji Kalėdų Dovana
■ ■ —f APYSAKAI—■*—

(Tęsinys)

vietoje, perlinksmai, kaip ir 
perdaug jaunuoliškai.

—Mane nieks negalėtų įtikin
ti, kad “medaus mėnuo” baigia
si po šešių mėnesių,—Morta pa
sakė lyg ir juokaudama.—Tu 
daug geresnis, negu vyras savo 
žmonai tikrenybėje.

— Iš tikrųjų? — Povilas tyg 
paklausė.—Už tai taip yra, kad 
aš esu tavo mylimasis pirmoje 
vietoje, o tavo vyras antroje.

Ištiesų taip ir buvo. Morta 
smagiai nusiteikusi apsirengė 
naujais drabužiais. Algio neti
kėta mirtis jų neatitolino nuo 
viens antro, bet dar daugiau 
juos rišo. Tik ta nelaimė, kad 
jiems likimo nebeskirta dau
giau šeimos susilaukti.

Jie sugrįžo tą naktį labai vė
lai ir abudu buvo labai pavar
gę ir mieguisti. To padarinyje, 
nusirėdę tuoj sugulė ir užmigo, 
visai nepamislydami apie Saba
lų. Kada Morta nubudo ryto 
melų, ji tuoj atsiminė šunį.

Atsiminė ji, kaip šviesa kri- jo lovelėje ir miegojo. Jo ilgas, 
to ant juodų žvilgančių šuns1'liesas kūnelis buvo išsitiesęs tik

.bei Sabalas jos nepasitiko prie 
durų. Šviesos buvo užgesintos. 
Nuo tos vietos, kur ji stovėjo, 
prieblandoje, galėjo matyti tik 
lovos galų. Tuščias pieno stik
las ir tuščia 
stovėjo šalia 
ant grindų.

Drebančia
sau burną. JI žengė dar vieną

sausainių lėkšte 
raudono vežimėlio

ranka ji užėmė

Ii visų lovų. . . .
Sabalas gulėjo šalia lovos, 

kaip koks sargybinis ir atrodė, 
kad jis taip išgulėjęs ten visą 
Maktį. Jis palengva pakėlė sa
vo galvą ir pirmą kartą savo 
gyvenime labai tykiai suurzgė 
ant savo šeimininkės lyg ir į- 
spėti norėdamas. Miegančios 
gyvybės alsavimas jai davė su
prasti, kad reikia elgtis tykiai 
ir atsargiai.

Ant galų pirštų Ji prisiartino 
arčiau prie lovelės, beveik su
laikydama kvėjavima. Liesinu
sias, purviniausias baltas vaiku
tis, kokį tik ji atmena kada 
ktir nors mačiusi, dabar gulė-

B

A. ACME-NAUJIENŲ Tolephoto
K1NGSTON, PA. — Pa

galiau liko surastas kūnas 
Margaret Martin, kuri pra
žuvo prieš keturias dienas. 
Jos kūnas buvo įkištas į 
maišą.

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, gruod. 27, 1938

is gulėjo šalia 
Vargšas šunelis,

siškai jų užmirštas. Taip pat ir 
šviesos liko neužgesintos, kada 
ji atsiskubino prie telefono.

vos, apsivilko kimonų ir pabu
čiavo dar miegantį savo vyrų;

—Alio, brangusis! Ar >inni. 
kad mes palikome Sabalų Algio 
kambary visų naktį.

—Pasakyk jam, tegul ateina 
mane išbudinti,—suniurnėjo a- 
kis nepravėręs Povilas

Ji pravėrė kambarėlio duris.

po vilnoniu užklodu, nes šva
rios priegalvės ir gražus užtie
salas buvo padėti į šalį. Matyt, 
jis turėjo tiek supratimo, kad 
būdamas begaliniai purvinas, 
gali suteršti švarius paklojimus.

Vienu momentu, net sulaiky
dama kvėpavimų, nubėgo ji 
pas Povilų.

Povilas staiga atsisėdo lovo
je ir plačiai atidarė mieguistas 
bet nustebusias akis.

Povilus šoko iš lovos ir tuo i 
abudu atsidūrė Algio kambarė
lio atrpduryje. Sabalas ir vėl 
nejudėdamas nuo save sargy
bos vietos šalia lovos davė 
jiems įspėjimų, kad būti atsar
giems. Morta pajuto kaip Povi
las susilaikė kvėpavęs. Jie va
landėlę stovėjo kaip stabo iš
tikti, tik Povilas laikė Mortos 
drebančius pečius, kuomet jų 
akys egzaminavo neprašytų ir 
nelauktų svečią.

Berniuko tamsiai gelsvi gau
ruoti ilgi plaukučiai buvo pa
drikę ant baltos paklodės. Jo 
tamsoki antakiai gražiu pusra
čiu atsimušė baltame veidelyje, 
kuris dabar buvo ašarų ir pur
vo šniūrais suteptas. Net p* sau
sainių trupiniais aplipęs. Jo 
plonos liesos rankutės nebuvo

tankutės buvo pasiruošusios -^2 
'gintis lyg nuo užptioliko. i

1—Nebijok, mano mažyti/ aš 
tau nenoriu nieko daryti,—išta
rė ji gailingu balsu.

—Jis mane įleido į vidų. Jis 
nane bučiavo;..—vaikas pareiš
kė vėl glausdamas šunį prie sa
vęs. Jo balsas buVo tyrus ir ma
lonus, jo judesiai rodė, kad jis 
yra labai išvargęs ir Silpnas.

—Aš manau, kad jis tavęs 
’aukė,—ji nusišypsojo.—Matai 
jis jau tave grok pamilo ir my
li.

Vaikučio akys staiga laime 
.itišvito ir jis neperstojančiai 
glostė šunies galvų. Bet staiga 
vėl naujas baimės šešėlis malė
si jo džiaugsmingose akutėse.

—Man jis leido miegoti šioj 
lovoj. Man padėjo žaisti su žai
slais. Leido man suvalgyti sau
sainius ir išgerti pieną—bu
vau taip baisiai alkanas ir pa
vargęs.

—Ar tu esi alkanas dar ir da
bai’?—Mortoš širdis, rodos, pa
sidarė tokia didelė, kad nebega
les daugiau tilpti krutinėję if

Pieš.
Jis atsakė tik galvos linktele- 

jĮįnu. __ _
—Kaip tu vadieniesi, koks ta

vo vardas?—Povilas paklausė 
lyg ir susijaudinęs.

Vaikutis sudrebėjo, lyg jis 
butų botago užgautas. Baikščio
mis akimis jis žvelgė tai į Mor
tą, tai į Povilų. Pagaliau su
siraminęs kreipėsi į Morlų:

- Aš vadinuosi AI . . . Alek
sandras. Daugiau nieko nesaky
siu, nes jus mane grąžinsite pos 
j&r ;

šaltu veiduku jis prisiglaudė 
prie Mortos rankų.

—Tu esi gera. Taip kaip ma
no mamytė,—ir nedrąsiai pa-

*

Naudojamai visame pasaulyje nuo 1867 metų 
^..iibniiinri i ............ i mirt i iiįiin i

---Argi ji tau nebuvo gera? 
—-tykiai paklausė jį Morta.

Jo veidelis pirmiau buvęs bai
mės apimtas, dabar jame matė
si ir neapykantos šešėliai. Jis iš 
lėto apsivertė ir parodė baisius 
kirčius ant savo nuogų kauluo
tų pečių ir nugaros...

Povilas kuo tik balsu nesu-

— Ne. Kaipgi gali Algis? . . 
įtiname pažiūrėsi.

kas kada miega, bet konvulsin- 
gai traukėsi ir spaudė ktihiŠčio- 
se sugniaužtų itžsiklojihlo kraš
tų. Retkarčiais girdėjosi kuk-

GRANE COAL COMPANY~ 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAIIONTAS Mine Run $7-50

Perkant 5 Tonus ar baugiau
BLACK BA2J Tonas $Cj.5O
Perkant torm ar daugiau ........  .

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS

tų per miegus.
Kambario kampe rūpestingai 

buvo sudėti labai purvini 10 
drabužiai. Kiauri batai, suply
šusius kelnės, stori marškiniai 
ir labai purvinas, sulipęs senas 
megztinis, kuris, matyli, jam 
dar ir perdidelis buvo. Daugiau 

j nieko nebuvo. Algio naktiniai 
rūbai buvo nė nepajudinti. Jis 
gulėjo visiškai nuogas.

Povilas suraukė kaktų ir be
veik pikiai išsitarė:

— Jis kiaurus,-—lyg apkaltin
damas tų nežinomų vaikutį už 
atsigulimų į švarių jo sūnaus

Ofise TeL Yards 1921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TteL Virglnia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

—Kur yra tavo mamytė?
—Ji mirė seniai,—sušnabždė

jo jis pusbalsiu.—Ji labai my
lėjo vaikučius. Ar tu ir myli?

Morta tik linktelėjo galva.’ DR. T. DUNDULIS

pasielgimas su vaikais, nors jie 
jam ir svetimi, veda jį ; -pa
siutimų. Staigiai jis apsisuko ir 
apleido kambarį. Po minutės 
girdėjosi vanduo tekantis į 
maudynę ir pasigirdo jo stiprus 
balsas.

—Al, eikš šlan, reikia nu
prausti kiek nors to purvo.' Tu 
turi būti švarus pirm negu val
gysi.'

Vaikutis išgirdęs su: 
po užklojimu.—Jis—jis 
manęs nenori, kad aš 
čiau šioj švarioj lovoj, 
jis pyksta,—paabejojo.

Morta stengėsi šypsotis, bet 
jos balsas vistiek buvo verks
mingas.

—Jis pyksta ant jos, ne ant 
tavęs,—ji atsakė jausmingai. 
Paėmus apsupo vaikutį su Al
gio kimonu. Kaip gražiai jis 
likdavo Algiui, bet šis vaikutis 
rodės daug plonesnis ir jam ki- 
monas atrodė perdidelis. Savo

i įraukė 
atrodo 
miego- 
rodos,

Kada ji galėjo jau kalbėli, pa
klausė:

—Kurgi yra tavo tėvelis?
—Aš manau, kad 1 aš niekad 

neturėjau tėvo, nes jo niekad 
nemačiau.—Kiek palaukęs dar 
pridėjo:—Ar jie irgi tokie ge
ri?

Mortai staiga prisiminė, kaip 
Povilas su Algiu gražiausiai 
žaisdavo ir linksmai juokauda
vo. Ji negalėjo jam nieko at
sakyti, Gailestis jai užėmė bal
sų.

—Kiek tau metų, vaikyti?
—Devyni, einu dešimtus, — 

pasakė pasididžiuodamas.
Mortai širdis vėl pradėjo 

smarkiau plakti. Taip irti jų 
Algio amžiaus.

—Bėk dabar pas Povilų ir 
gerai išsimaudyk, o aš tau pa
taisysiu pusryčių.

—Ar jis gali su manim eiti 
drauge?—ir jis paglostė Sabalų.

—Manau, kad jį nieks nesu
laikys, nes jis irgi myli vaikus.

(Bus daugiau)

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1AMBULANCĘ ;
, ■ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

, ,4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

I-s.- 1 * koplyčios visose-4 V JL^CcŽJLI. Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
7 vaL vakaro 13 W. H. F. O. Stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

F. ŠA1TIMIERAS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSFECT 6232

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

st

K. L 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.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJ AS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tel. Seelcy 7330
Namų telefonas Rrunsudck 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hoursi 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST.
Res. 3261 S o. Halsted Street

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 5 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Wcstern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

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.

Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI;:—    v

Laidotuvių Direktoriai

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS

*ąsą

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą, 
Telefonas HEMLOCK 6111

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californla Avenue

Telefone* Reouhlir 7R«»

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

1410 South 49th Court

Yards 1139

TURIME
VISOSE MIESTO

DALYSE

Cicero

Tel. Pullman 1270

4704 So. Western Avė Phone Lafayette 8024

Phone Yards 0781
Yards 0782

Cicero

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

vo?
Paėmus Morta jam už ran

kos, sušnabždėjo:
—Dievas jį čia atsiuntė. Ma

tyt, jis pamalęs šviesą, be abe
jo ir įlipo pro lahgų, nes lan
gas buvo likęs atidaras.

—Bet Sabalas----- ?
—Sabalas—! Oh, Povilai, ar 

tu nematai, kad Sabalas jį pa
guldė į Algio vielą. . . .

—Vargšas vaikutis, jis atrodo 
baisiai išbadėjęs,—ištarė Povi
las kiek jausmingai.—Man įdo
mu žinoti, kam jis priklauso?

—Povilai . . .—norėjo ji pa- 
i sakyti, kad las vaikas priklauso 
čia, jis nuo dabar priklauso 
jiems, bet jos noras neišsireiš- 
kC balsiai.

Jiems prisiartinus arčiau prie 
lovelės, vaikutis susyk nubudo 
ir plačiai pravėrė, kaip skaidri 
vasarą dangaus mėlynė, savo a- 
kis. Jos vistik atrodė mieguis
tos ir pilnos išgąsčio. Iš nuste
bimo ir baimės jis susilaikė net 
kvėpavęs. Povilas /r Morta taip
gi nežinojo kas daryti. Sabalas 
linksmai vizgindamas uodega 
priėjo arčiau prie berniuko ir 
šis viena ranka apkabino gyvu
lio galvą lyg ir prašydamas jo 
pagalbos, kaip savo ir vienin- 
tetio draugo šiame vargingame 
pasaulyje. z

Morta ištiesė rankas į vaiku
tį, norėdama jį pasv^-’nli bet 
jis kUogrcičiausiai pasišalino į 
tolimiausių lovos kampų. Jo

NARIAI
Chicagos

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Diena
ir naktį.

KOPLYČIAS

ANTH0NY B. PETKUS
6834 So. AVcstern Avė. Phone Grovchill 0142

Phone Cicero 2109

4348 S. California Avenue
J. LIULEVICIUS

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS:. 4^-44 East 108th Street

ALBtfRT V. PETKUS IR EUDEIKIS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su eldktra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
..Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Datigely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1S73
ii........ imu.....................i .. ............................ n —

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeri/?

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki U vak Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 11466

_
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Dar mano žodelis
Stalino asilėliams

Stalino sukirpimo komunistų savybė. — Nešvarus įtari
mas. — Visokios demokratijos. — Pavyzdžiai iš ne
tolimos praeities. — Sovietų ir Vokietijos santy
kiai. — Murzinas pasaulio veidas. — Pruseika ir aš. 
— Kai kurie bolševikų stambus pareigūnai tarnavo 
carui. — Dvasios silpnumas. — Perkainavimas ver
tybių. — Grigaitis ir komunistai. — Stalino nešven
tinto tvarto mokyklos auklėtinių prigimtis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Stalininio sukirpimo komu
nisto privalumas, tai būtinai 
iškraipyti faktus, įtarinėti, uos
tinėti, arba tikriau tarus, šni
pinėti, pašėlusiai nekęsti žmo
nių, kurie netaip mano, kaip 
jie. Jei kitų nuomonės visai 
artimai sutaptų, bet jei jos ne
bus komunisto pasakytos, tai 
vis vien tvirtinti, kad jos klai
dingos, atseit, ne staliniškos, 
nes tik iš Stalino kaukaziškos 
rankovės visa išmintis gali išei-' 
ti ir pasaulį išvysti. |

Su tokiais vyrukais tikrai 
sunku ginčytis, o ypač kai jie
lygsvarą praradę pradeda uos
tinėti, kas rašė. Šiuo atsitiki
mu jau jie nekartą yra nusipel
nę Lietuvos atitinkamiems vi-pistai 
daus reikalų ministerijos orga
nams, kitaip tarus, jiems pa

! ;AI r, AAI JlhNU Foto!

darbiavus kad ir su fašistine 
valstybe? Jeigu reikalas spirs, 
ji bus priversta tai daryti. Jau 
ir panašiai elgiasi.

Taip lygiai, kaip SSSR vals
tybinis egoizmas spiria pasi
rinkti sau sąjungininkus ne pa
gal ideologiją, bet pagal jos 
valstybes interesų reikalą. Pa
našiai ir Lietuva turi elgtis.

Taip elgiasi ir Skandinavų 
valstybės. Nors jos ir demokra
tiškai tvarkosi, bet bendradar
biavę su Vokietija visai neven
gia.

Taip, ponas Pruseika, toksai 
pasaulis. Tiesa, nemalonus, bet 
toksai jisai ir mudu jo nepa- 
mokysiva.

Štai USA neabejotinai šiuo 
metu palaiko Kiniją, ne dėl 
Kinijos meilės, bet dėl prekybi
nių sumetimų. O šiuo atsitiki
mu demokratiškoji Anglija 
šlubuoja. Jos vyriausybės gal-

..... .........—■■ ■■■
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Vokiečiai Pakeitė 2,500 
Lietuviškų Vietovardžių 

Rytprūsiuose

Lietuvos laikraščių praneši
mu, vokiečiai masiškai keičia 
lietuviškus vietovardžius Ryt
prūsiuose. Visi tie pakeitimai 
bus įtraukti į naują Rytprūsių 
žemėlapį, kuris turįs išeiti ar
timiausiu laiku. Žemėlapyje ir 
prie jo pridėtame vietovardžių 
sąraše busią apie 2000 suvo
kietintų vietovardžių ir per 
500 pakeistų upių ir kitų van
denų naujųjų pavadinimų. Vi
si lietuviški vietovardžiai, kaip 
Budupė, Šlupė, Juodupė, Ak- 
mingė, Klymcžeris ir kiti bus 
pakeisti vokiškais.

Kuri bažnyčia Europoje 
virto šokių sale?

Tai yra šventos Fursijos baž
nyčia Lagny mieste, -Prancūzi
joje, pastatyta 11 amžiuje, be
veik tuo pat metu, kada buvo 
pastatyta ir garsioji Paryžiaus 
Notre Daine katedra. Architek
tūriškai ji yra tikra brangeny
bė, bet dabar čia jau ne bažny
čia, o garažas, šokių salė ir 
nakvynės namai. Senovės ger
bėjai kreipėsi į Prancūzijos 
vyresnybę, kad ji neleistų nie
kinti šventovės ir tautinės 
brangenybės.

Garsinkitės “N-nose”

Bandyk Jį 
Nuo 

Raumenų 
Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

va, suktas konservatorius, yra —----------------------- --------------------------------------------------------

NORTH CAROLINOS uni
versiteto studentai nubalsa
vo, kad Elizabeth Warren 
(viršuje) yra labiausiai pa
traukli vyrams (turi dau
giausia “sex appeal”), o 
Molly Albritton yra gražiau
sia studentė.

tarnavę.
Savo laiškuose esu suminė

jęs, kad Europos politinei si
tuacijai pasikeitus ir Vokietijos 
svoriui padidėjus Lietuva ne
išvengiamai turės savo užsienio 
politikoje persiorientuoti, tai 
yra, jai teks klausytis savo va
karų kaimyno; šiuo atsitikimu 
Vokietijos, arba Lenkijos, nes 
vakarų valstybės jau lyg nu
moja ranka, arba labai mažai 
damisi, kas dedasi Baltijos ju
rų pakrantėje.

Rodos, čia niekas negalėtų 
įtarti, - kad bučiau Vokietijos 
užsienio politikos šalininkas, 
juo labiau negalėtų daryti iš
vados lyg bučiau likęs fašisti
nės politikos šalininkas. Tai 
yra tiktai faktų konstatavimas, 
ir tiek. Bet staliniški asilėliai 
jau daro išvadas, kad peršąs 
provokišką politiką!

Taip pat lygiai esu konstata
vęs, kad SSSR svoris paskuti
niu laiku užsienių politikoje 
yra sumažėjęs. Juk tai yra ne
ginčytini faktai! SSSR užsienių 
politikos vadovai tai ryškiai pa
tys pastebi ir iš to daro atitin
kamas išvadas. Jie visai akies 
plotu nepuolė gelbėti Čekoslo
vakijos, nes pastebėjo, kad jų 
tos pagalbos niekas nemaldau
ja.

Konstatavimą, kad Lietuvoje 
komunistinė veikla yra žymiai
sumažėjusi, tie garbingi vyrai
iš Stalino malonės daro toli

Su tokiais asilėliais tikrai 
sunku ginčytis. Juo labiau, kad 
jie net tokių, rodos, visiems 
suprantamų dalykų neatskiria, 
kaip valstybės demokratinės 
formos nuo faktiško jos valdy
mo turinio.

Rodos, jau tokį dalyką jie 
galėtų suprasti, kad valstybė 
savo santvarkos forma gali bū
ti demokratiška, bet valdoma 
konservatorių, reakcininkų, fa
šistų. Juk štai kad ir toji pati 
Vokietija, — panagrinėjus jos 
santvarkos formą, mes užtiksi
me tenai pasilikusias demokra
tiškas kai kurias lytis, bet gi 
ji dabar yra valdoma autarki- 
niu režimu. Juk nacionalsocia- 

pasinaudodami demokra
tinio valdymosi forma įsigalė
jo, juk jie ne revoliucijos keliu 
yra pasiekę valdžios, o tik de
mokratinio balsavimo budu. 
Tai faktas. Ir dabar Hitleris 
nėra panaikinęs parlamento, 
rinkimų, balsavimų ir kitų de
mokratinio budo privalumų.

O štai Prancūzijos rinkimų 
sistema nėra visai demokratiš
ka, bet demokratija tuos rin
kimus puikiai išnaudoja ir 
daug ką laimi. Tas pats veik ir 
Anglijoje. Ten yra spaudos, su
sirinkimų laisvė, o kraštą valdo 
reakcingi konservatoriai, ku
riems pakeliui su Hitleriu, bet 
ne su Maskvos politikais, štai 
kad ir USA juk neabejotinai 
yra demokratijos kraštas, turi
te ir spaudos ir susirinkimų 
laisvę, turite teisę rinkti ir ren
kamais būti — ką tik norite, o 
vis dėlto Pruseika su Bimba ir 
kitais savo vienminčiais nieko 
neįgali. Visokių rinkimų metu 
vos keletas dešimčių tūkstančių 
balsų surenka jų išstatyti ko
munistai. Tai kas gi čia kal
tas, — ar pati santvarka, ar 
komunistai. O, be to, dėlko ko
munistai ar demokratijos šali
ninkai ir socialdemokratai turi 
būtinai visada laimėti? Tame 
tai ir gludi demokratijos pra
das, kad jos santvarkoje eina 
politinių pajėgų rungtyniavi
mas. Tik tenai, kur yra įsiga
lėję visų spalvų diktatoriai, te
nai visuomet laimi tik jų šali
ninkai.

Negirdėjome, kad SSSR ka-
siekiančias išvadas, net už to- da nors butų rinkimus prakišę 
kių faktų konstatavimą įtaria komunistai, taip lygiai kaip Ita
lų eilučių autorių fašistu. lijoje ir Vokietijoje visu pro-
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centu visokius rinkimus visuo
met laimi tik fašistai. Demo
kratijos kraštuose būva laimė
jimai ir pralaimėjimai.

Dabar dėl valstybių bendra
darbiavimo, jų užsienių politi
kos derinimo. Istorija mus mo
ko, kad valstybės tarp savęs 
santykiauja, bendradarbiauja, 
daro tarp savęs įvairias glau
džias sutartis visai nepaisyda
mos viena kitos vidaus san
tvarkos. štai didžiojo karo me
tu demokratinių valstybių 
fronte prieš imperialistinę ir 
militaristinę Vokietiją grūmės 
ir monarchiška, caristinė Rusi
ja. Ir grūmės visai sąžiningai, 
gal net daugiau pasiaukodama, 
negu, sakysime, anos demokra
tinės valstybės. Karui besibai
giant komunistai sučiupę Rusi
jos valdžią į savo rankas šitą 
demokratinių valstybių frontą 
atidarė! Jie paliovė kariavę su 
Vokietija ir padarė taiką. Pa
darė taiką su kaizerio genero
lais.

Kaip tos demokratinės vals
tybės sugniuždė Vokietiją, tai 
SSSR pirmoji suėjo su Vokie
tijos generaliniu štabu į glau
džius bendradarbiavimo santy
kius. Vokiečių karininkai ir 
karo pramonės specialistai pa
dėjo SSSR atstatyti armiją ir 
sukūrė jos karišką pramonę, 
šita sutartis iki šiai dienai nė
ra panaikinta, nors SSSR gar
bei dabar tokio bendradarbia
vimo jau nesijaučia, bet tasai 
susitarimas veikia.

Einam dar toliau. Štai ištiko 
Italijos ir Etiopijos karas. 
SSSR aiškiai atsistojo Etiopijos 
pusėje, nors Etiopijoje tuomet 
veikė dar vergija, nors ji bu
vo absoliute monarchija ir te
nai jokios demokratijos visai 
nė mažiausio šešėlio nebuvo!

Jei Etiopijos gyvenimą pri
lyginti Italijos gyvenimui, tai 
visai bešališkai tektų konsta
tuoti, kad Italijos darbininkai 
žymiai geriau buvo aprūpinti 
ir politiškai laisviau jautėsi, 
negu, sakysime, Etiopijoje.

Veik visos be išimties Euro
pos valstybės tuomet Italijai 
buvo paskelbę lyg ir ūkišką 
karą, tiesa, išskyrus vieną la
bai pelningą prekę, oi, tikrai 
pelningą žibalą, žibalas nekliu
domai buvo vežamas į Italijos 
uostą. Ir SSSR laivai laisvai j 
Italijos uostus tuomet vežė ži
balą !

Tokių faktų butų galima 
daugybę priskaityii.

Tai štai dėlko dabar Euro
pos politikos situacijai visai 
pasikeitus Lietuva vien dėl 
principo turi išsižadėti bendra

visai atvirai pasakęs, kad karo 
nualinta Ispanija busianti rei- 
kalinga geros finansinės para- J@| 
mos ir, esą, su ja bendradar- 
biavimas visiškai bus galimas. 'SlĮ

Vokietija ir Japonija turi su
dariusios draugingą sutartį 
prieš komunizmą, o tur būt, 
vyrukai iš Vilnies žinote, kad 
vos keletas mėnesių, kaip vo
kiečių generolai buvo atšaukti 
iš Kinijos armijos generalinio 
štabo. Pasirodo, kad šitie vo
kiečių generolai vadovavo vi
sai sėkmingai kinų armijai! O 
juk gerai žinoma — ir tai nie-jfe 
kam nepaslaptis, — kad SSSR įjg 
kinams taip pat pusėtinai pa- Jjg 
deda. Taigi, šiuo atsitikimu vo- 
kiečių generolai glaudžiai ben-! jjg 
dradarbiavo su SSSR!

Juk šitų visų faktų, vyrukai 
nepaneigsite. Juk Kinijos pa-
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kietijos gamybos kariški aero- ggJus galite pasirinkti sau radio kokią tiktai nori Budriko§g 
planai ir mėto bombas į japo- 
nų pozicijas!

Matote, ir jūsų šventasis Sta
linas ne visuomet boja savo 
komunistines skaistybės. Tai 
ką jau čia, ponas Pruseika, 
patsai taip labai gini jo skais
tybę, nors ir pats dar taip ne
seniai buvai priešingame lioge- 
r?je!

(Bus daugiau)
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NEPADĖJUS
nėra ko rasti

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

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 reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

OF VOUA 
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Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

UTHUANIAN BUILDING, LflAN AND SAVINOS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą, reikia dau
giau, negu “lik moaties.” Reikia "Prie#- 
erzlnančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Musterole, kad persun
kti per odos paviršj, pagelbai nuo krau
jo bu kepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu
gaišti.

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. vaikų (švelnus) ir ekstra stip
rus. 40c visose vaistinėse.

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully dlfferent tooth pašto 
that foams Into a “bubble bath" fine enough 
te clean plts and eraeks so ttny even water 
may not enter tliem!

That’s exactly what happens the instant 
sali va and brush touch the NEW formula 
Usterine Tooth Pašte, supercharged with 
amazlng Luster-Foam detergent. You 
vouldn’t believe how it deans, brightens, 
polishes . . . leavos the eutire mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the blg 25į tube or, better štili, tho 
double size 400 tube containing more than 
% pound of tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., 8t. Louis, Mo,

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged

with

Freferred by millions 
to mayonnaise..
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Gėrėja darbai

Vokietijos diktatoriai seniai skelbia “patriotišką” 
idėją, kad tautos labui svarbiau yra turėti kanuolių, ne
gu sviesto. Šitą idėją Hitleris, matyt, labai sėkmingai 
įvykdė gyvenime, nes, atėjus Kalėdoms, Vokietija pajuto 
trukumą sviesto, riebalų, žąsų ir vaisių.

Iš Berlyno pranešama, kad, išiman pasaulio karo lai
kus ir pirmuosius metus po karo, Vokietijos gyventojai 
pirmą kartą neturi pakankamai sviesto Kalėdoms.

Trukumas sviesto ir kitų maisto produktų labai aiš
kiai įrodo, kad Hitleris ne tiek jau daug laimėjo, anek
suodamas Austriją ir Čekoslovakijos sudėtų kraštą. Pra
monės tuose kraštuose jisai rado daug, bet duonos ir mė
sos mažai.

Dar reikšmingesnis yra tas faktas, kad Berlyne jau 
ėmė pritrukti ir anglių. Priežastis esanti ta, kad geležin
keliai nespėja anglis gabenti iš kasyklų. Vokietijos trans
portas esąs blogam stovyje, nes dėl medžiagų trukumo, 
keliai ir traukiniai ilgai nebuvo taisomi ir remontuojami.

Pridurkime prie to dar faktą, seniai visiems žinomą, 
kad yra visai išsekusi Vokietijos aukso atsarga, tai gau
sime pusėtinai liūdną naciškos “laimės” vaizdą.

Pirma negu Hitleris pasidarys pilnas Europos šeimi
ninkas, jo Trečiasis Reichas gali pradėti irti per visas 
siūles.

* ■ ■....

Ir Londonas nebesuvirškina Miuncheno

Besibaigiant metams, yra malonu pastebėti, kad 
Jungtinėse Valstijose eina geryn darbai. Tai duoda pa
grindo tikėtis, kad ateinantieji metai bus laimingesni.

Darbų pagerėjimas pramonėje prasidėjo prieš ket
vertą mėnesių ir nepasiliauja iki šiol. Pavyzdžiui, Illinois 
•valstijoje rugpiučio mėnesį buvo 1.7 nuoš daugiau darbų, 
negu liepos mėnesį; rugsėjo mėnesį — 2.1 nuoŠ. daugiau, 
negu rugpiučio; spalio mėn. — 1.7 nuoš. daugiau, negu 
lugsėjo; lapkričio mėn. — 1.1 nuoš. daugiau, negu spalio.

Per tą patį’ laiką darbininkų algų suma padidėjo 6.6 
nuoš.

Palengva grįžta gerovė, bet, deja, labai palengva.

Kanuoles, vietoje sviesto

Vokietijos Banko prezidentas, Dr. Hjalmar Schacht, 
neseniai lankėsi Londone. Jį labai gražiai priėmė ir pa
vaišino senas jo bičiulis Montagu Norman, Anglijos Ban
ko prezidentas. Bet biznio jisai tenai nepadarė.

Schachtas bandė prikalbinti Normaną, kad Anglija 
padarytų su Vokietija prekybos sutartį, kuri leistų vo
kiečiams pigiai pirkti Didžiosios Britanijos žemėse me
džiagas pramonei ir maisto produktus, kurių Trečiajam 
Reichui labai trūksta. Tačiau Washingtone patirta, kad 
Hitlerio finansininkas nieko nepešė. Sakoma, kad jisai 
bandęs gauti Vokietijai ir kreditų Anglijoje, bet ir šitos 
jos pastangos nuėjo niekais.

Dabar Amerikos politikai ir bankininkai svarsto, ko
dėl Anglijos Banko galva atsisakė Vokietijos naciams 
padėti. Viena iŠ dviejų: arba Montagu Norman jau ne- 
bekooperuoja su Chamberlainu, arba pats Chamberlai- 
nas jau keičia savo politiką link Vokietijos.

Bekas Paryžiuje
Lenkijos užsienių reikalų ministeris, pulk. Bekas, 

nuvyko į Francuziją praleisti Kalėdas ir, prie progos, 
pasikalbėti su Francuzijos užsienių reikalų ministeriu 
Bonnet. Jam rupi, kas bus su ukrainiečių judėjimu ir ką 
franeuzai mano daryti, jeigu Vokietija mėgintų padėti 
•krainiečiams atsimesti nuo Lenkijos.

Tuo pačiu reikalu neseniai kalbėjosi su ministeriu 
Bonnet ir sovietų ambasadorius Paryžiuje, Suritz, nes ir 
Rusijai gręsia tas pats pavojus. Po Lenkijos valdžia yra 
6 ar 7 milionai ukrainiečių, o po sovietų valdžią — 35 mi- 
lionai. Baimė, kad šita pavergta tauta gali sukilti ir Hit-
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IR PRIEŠ ŠVEICARIJĄ NA
CIAI DARO SĄMOKSLĄ

Vokiečių socialistų spauda 
rašo, kad Hitleris jau yra pa
skyręs ir Švencarijai agentų, 
kuris tenai turės daryti tai, ką 
Heinleinas- darė Čekoslovakijo
je tarpe sudėty. Ji praneša, kad

“Ponas von Bibra, vokie
čių atstovybės patarėjas Ber
ne, yra slaptai įgaliotas, su
kurstyti Šveicarijoje naciona
listinį judėjimų su tikslu pri
jungti jos vokiškųjų dalį prie 
Trečiojo Reicho. Jam duota 
titulas Specialaus komisaro 
Švaicarijos anšliusui’.

“Pono von Bibros asmuo 
yra žinomas jau iš Prahos, 
kur jisai turėjo atstovybes 
patarėjo vietų iki 1935 metų. 
Tuo laiku bet koks nacional
socialistinis veikimas, čekoslo- 
vakų teritorijoje buvo griež
čiausiai draudžiamas; nacio
nalsocialistų partija buvo už
daryta, o sudėtų vokiečių par
tija dar nedrįso viešai prisi
pažinti prie Trečiojo Reicho 
principų. Pabaigoje 1935 m. 
iššaukė sensacijų vieno liudi
ninko parodymai, kuris bu
vo buvęs nacionalsocialistų 
partijos narys ir pasakė, kad 
Vokietijos (nacių) partijos 
centras įgaliojo p. von Bib- 
rų nelegaliai vesti nacionalso
cialistinę propagandų. Tuo
met von Bibra iš Prahos pa
sišalino ir buvo perkeltas į 
Berno pasiuntinybę.”
Taigi švencarijos sostinėje 

jau sėdi slaptas Hitlerio agen
tas, prisidengęs diplomato 
skraiste, kuriam pavesta sukur
styti Šveicarijos vokiečius prieš 
Šveicarijos respublikų ir pa
ruošti dirvų'toš respublikos su
draskymui. Šveicarijoje, reikia 
neužmiršti, apie du trečdaliu 
gyventojų sudaro vokiečiai. ‘

Tačiau abejotina, kad šveica
rai norėtų atsižadėti savo lais
vės ir eiti “ant burdo” pas Hit
lerį. Respublikos vyriausybė ne
seniai pareiškė, kad priešvalsty
binis nacių veikimas Šveicarijo
je bus sustabdytas; o jeigu Vo
kietija norės gauti šveicarų že
mės, tai tegu ji ateina ir ban
do pasiimti. Bei ji turėsianti at
siųsti ne mažiau, kaip milionų 
armijos Šveicarijai užkariauti.

SPIAUDfi, SPIAUDĖ . . .

O dabar atsigėrė.
Kasmet, kai “Naujienos” iš

leisdavo didelį kalėdinį numerį, 
tai komunistų organas vis ban
dydavo mus pašiepti, kad mes, 
girdi, palaikų “prietarus” ir da
rų “buržuazinį biznį”. Bet šie
met jau išėjo ir “Vilnies” kalė
dinis numeris — su “Mery 
Ghristmas”, su sveikinimais ir 
kitokiais “buržuaziniais prieta
rais” !

“KELEIVIS” APIE NERAMU
MUS LIETUVOJE

Ghicagos komunistai pasta
ruoju laiku ėmė karštai agi tuo* 
ti už Varšuvą ir už Smetonos 
rėmimų prieš voldemarininkus, 
kurie, kaip buvo telegramose 
pranešta, norį jį nuversti. “Nau
jienos” jau kelis kartus įspėjo 
visuomenę, kad Amerikos ko
respondentų pranešimuose “vol- 
demarininkais” yra vadinami 
visi Smetonos priešai, nors dau
gelis jų nieko bendro su vol- 
demarininkais neturi.

leris tuo sukilimu gali pasinaudoti, privertė Maskvą ir 
Varšuvą staiga susidraugauti.

Bet Hitleris draskė Čekoslovakiją, tai lenkai ne tik 
nepadėjo jai atsiginti, bet jie patys atsiplėšė sklypą že
mės nuo Čekoslovakijos. Labai abejotina, kad Francuzi
jos žmonės sutiktų ginti lenkus, kai jie bus bėdoje. O jei
gu Francuzija atsisakys, tai kur Bekas kreipsis? Gal 
būt, eis malones prasyti j Berlyną!

Tokių pat nuomonę išreiškė , 
ir “Keleivis”. Atsakydamas į V. 
Andrulio agitacijų už Smetonos 
gelbėjimų nuo nuvertimo, jisai 
klausia:

“ ... ar tas riaušes rengia 
tikrai vdldemarininkai? Te
legrafuose iš Kauno buvo pa
sakyta aiškiai, kad demons
trantai reikalauja demokrati
nės tvarkos atsteigimo. Vol- 

''demarininkai to juk nereika
lautų. Pagaliau, kai kurių 
areštuotų žmonių ir pavardes 
nurodytos, būtent Bistras ir 
Dielininkaitis, kurių nei vie
nas nėra voldemarininkas.

“Smetonos valdžia, matyt, 
tyčia demonstrantus skelbia 
‘voldemarininkais’, kad dis
kredituoti savo oponentus. 
Kai anais metais prieš jų bu
vo pakilę Suvalkijos ūkinin
kai, tai ji skelbė, kad tai bu
vęs ‘svetimos valstybės agen
tų’ darbas^ O vėliau pasirodė, 
kad tai grynas melas, sugal
votas tuo tikslu, kad apšmei- 
žus streikuojančius valstie
čius.”
Ghicagos komunistai taip uo

liai pradėjo ginti Smetonų, kad 
jie pagyre jį net už 100 stu
dentų suareštavimų Kaune! Ka
žin ar “demokratijos gynėjas” 
Andrulis gaus už tai medalį, ar 
negaus ?

Lietuvės vyriausybės sąstato 
pasikeitimas jau seniau buvo 
numatytas. Krikščionys demo
kratai, tur būt, turėdami gal
voje galimus vyriausybės pasi
keitimus lapkričio mėnesio pa
baigoje buvo atsilankę pas vy
riausybes galvą kunigą Mironų. 
Krikščionių demokratų atstovai 
ministeriui pirmininkui išdėstė 
esamų Lietuvoje vidaus ir už
sienio politikos padėtį ir prisi
minė, kad) šiuo gyvenamu taip 
svarbiu valstybei momentu bu
tų geriausiai konsuliduoti Lie
tuvos pajėgas, kad busima vy
riausybė butų visais požiūriais 
autoritetinga ir turėtų visos 
Lietuvos gyventojų visiškų pa
sitikėjimų. Ministras pirminin
kas kunigas Mironas į šitai nie
ko neatsakė, tik iš jo kalbos 
buvo galima suprasti, kad ji
sai nesąs kompetetingas tuos 
klausimus spręsti, kad jis lie
sus viso krašto pilnas šeiminin
kas, kad už visų politikų esųs 
atsakingas vadas. O vadas vi
sai nėra linkęs sudaryti koali
cinę vyriausybę, jis ieškųs tik 
tokių sau padėjėjų, kurie pri
taria jo vedamai politikai.

Čia gal ne visai tiksliai iš
dėstau to atsilankymo pasikal
bėjimo turinį, nes tas žinias 
semiu iš kelerių šaltinių. Ta
čiau faktas faktu lieka, kac 
krikščionių demokratų atstovai 
buvo atsilankę pas ministrą 
pirmininkų kunigų Mironų ir 
su juo kalbėjosi dėl Lietuvos 
padėties ir dėl busimos vyriau
sybės sustato. Gautomis žinio
mis, jau Lietuvos vyriausybės 
sąstatas pasikeitė.

Užsienių Reikalų Ministras 
Lozoraitis pasitraukė. Jo pasi
traukimo jau teko iš seno lauk
ti, neš reikėjo Lietuvos užsie
nių politikos skaudžius nepasi- 
sekimdš kam nors suversti. 
Tikrumoje ministras Lozorai
tis čia mažiausiai kaltas, nes 
jis iŠ anksto tai, kas dabar įvy
ko, buvo numatęs ir vadą savo 
laiku buvo įspėjęs, bet tas del
sė.

Greičiausiai ministras Lozo
raitis busiąs Lietuvos pasiunti
niu Londone paskirtas.

Užsienių Reikalų Ministru 
paskirtas Urbšys, tai senas vil
kas užsienių politikoje. Jau ji
sai seniai yra užsienių tarnybo
je ir daug kur Lietuvą užsie
niuose atstovavęs. Ministras 
Urbšys formaliai nepriklauso 
tautininkų sąjungai. Seniau ji
sai yra bendradarbiavęs “Kul
tūros” žurnale. Ministras Urb
šys jau yra nekartą kandidata
vęs į Užsienio Reikalų Minist
rus, bet, rodos, jisai šito posto 
nesiveržė užimti. Reikia spėlio
ti, kad ir dabar jisai nepilnu 
savo noru tampa atsakingu Lie
tuvos užsienių politikos vado
vu. Lietuvos gyvenamose sąly
gose yra tikrai sunku dabar ei
ti panašias pareigas, nes mi
nistras kaipo toksai priklauso 
veik visuose savo užsimojimuo
se nuo vado.

Įdomu, kad ministro pirmi
ninko pavaduotoju yra paskir
tas ligšiolinis Lietuvos atstovas 
Londone Balutis: Tenka daryti 
išvadas, kad tuo paskyrimu no
rima Lietuvos vyriausybę su
stiprinti užsienių politikoje ži
novais, kokiu neabejotinai yra 
Balutis. Tenka manyti, kad mi
nistras Balutis daugiausia rū
pinsis Lietuvos užsienių politi
kos reikalais, o ministras pir
mininkas kunigas Mironas suks 
galvą dėl Lietuvos vidaus pa
dėties.

Taigi čia įvyksta lyg griež
tesnis pareigų pasiskirstymas. 
Ministras Balutis, amerikietis, 
jums žinomas.^

Inž.. Stanišauskas taip pat ne
teko Susisiekimo Ministerijos. 
Tai žemaitis, genas tautininkas, 
kurio iš žmonos pusės giminės 
lenkai, kiti jų nors Lietuvoje

Margumynai
Bilietai Perkami Išein

ant iš Teatro
Neseniai Londone buvo ati

darytas naujas teatras, kuria
me bilietai yra parduodami 
žiurčvams tik vadinimui pasi
baigus,'Jiems jau išeinant na
mo. Žinomas anglų teatro vei
kėjas Forsaitas nori, panau
dojęs tų priemone, sudaryti 
progų yiešai pasirodyti jau
niems, dar prieš publikų ne
vaidinusiems artistams, prade
dančioms savo karjerų artis
tėms. Kadangi nesitikima, jog 
kas norėtų lankyti spektaklius, 
kuriuose vaidina ne garseny
bes, o į pradedantieji artistai, 
už įėjimų sumanyta nieko ne
imti. Tik vaidinimui pasibai
gus, žiūrovai, praeidami pro 
kasų, skaitys virš josios lan
gelio., šjtokiun žodžius: “Mo
kėkite, kiek norite.” Forsaitas 
tikisi tokiu budu visada turė
ti pilnų salę žiūrovų ir neabe
joja, kad kiekvienas, išeida
mas iš teatro, paliks kasoj bent 
šiek tiek pinigų.

Kur yra patrankos gat
vių stulpų vietoj?

Londono dalyje, vadinamoje 
City platesnių takų ir skersgat
vių (kuriais neleidžiama važi
nėti su vežimais) galuose pa
sitaiko matyti kyšančius iš že
mes senovės patrankų vamz
džius. Ne visi tie vamzdžiai yra 
tikrai paimti iš patrankų — 
dalis jų liedinta šiaip sau pa
trankų pavyzdžiu. Originaliai 
vamzdžiai tikrai buvo paimti iš 
ispaniškų patrankų, kurias an
glai, įveikę Ispanijos laivynų 
Armadų, buvo surinkę ir parve- 
žę į Angliją kartu su kitu ka
ro grobiu. Dalį ginklų paimtų 
iš ispanų, anglai buvo panau
doję miesto sargybai apgin
kluoti. Kai vėliau pristigo ti
krų patrankų, stulpai, vistiek 
buvo liedinami patrankų for
moje.

Lietuvos vyriausybės pasikeitimas
(Musų specialaus korespondento)

gyvena, bet lietuviškai nekalba, 
aišku, Lenkijos orientacijos. Jo 
vieton paskirtas tautininkas, 
jaunos kartos, irgi iki šiol vi
suomenės gyvenime nieku ne
pasižymėjęs inž. Germanas. 
Taip lygiai Žemės Ūkio Minist
ru paskirtas jaunosios formaci
jos tautininkas agronomas 
Skaisgirys. Tenka spėlioti, kad 
šiuodu paskyrimai padaryti 
jaunųjų tautininkų stiprioje 
įtakoje, kurie jau iš seno ver
žiasi į atsakingas administra
cijos vietas. Jei turėti galvoje, 
kad finansų ministru pasilieka 
tautininkas Indrišiunas, dar 
jaunas vyras, tai tautininkų 
jaunimas šiuo atsitikimu savo 
troškimus1 bus dalinai laimėjęs. 
Šie visi trys vyrai aukštus mok
slus jau Lietuvos mokykloje 
yra išėję.

Teisingumo ministru paskir
tas Gudauskas, buvęs apeliaci
nių Rūmų pirmininkas. Gudau
skas senesnės kartos tautinin
kas, gana saikingas vyras, to- 
lerantas. Prieš karų jisai buvo 
liaudies mokytojas. Lietuvos 
valstybei įsikūrus, jisai buvo 
apskrities viršininku, paskui 
perėjo į teismų žinybų. Buvo 
taikos teisėju, vėliau apygardos 
teismo nariu ir paskiau Apelia
cinių Rūmų pirmininku. Teisės 
mokslus baigė Lietuvos Univer
sitete. Ir mokėsi tarnaudamas.

Krašto apsaugos ministru pa
skirtas pulkininkas Musteikis, 
karo akademijų yra baigęs Bel
gijoje ir dabar buvo karo mo
kyklos viršininku.

Įdomu ir užsienių politikoje 
reikšminga, kad Vidaus Reik. 
Ministru pasilieka pulkininkas 
Leonas. Mat, prieš jį Klaipėdos 
krašto vokietininkai," o dalinai 
ir Vokietijos spauda varė dide
lę akciją, kaipo buvusį neuma- 
ninkų byloje teisino pirminin
ką. Tai tenka manyti, kad Klai
pėdos krašto vokietininkų Lie
tuvos politikoje svoris bus su
mažėjęs. Švietimo Ministru pa
silieka prof. Tonkūnas.

Kai šias žinias rašau, tai Lie
tuvoje dar nėra oficialiai pa
skelbta apie vyriausybes sąsta
to pasikeitimų. Bet tenka tikė
lis, kad už dienos kitos jau bus 
oficialiai apie tai pranešta, o 
jus tas žinias, be abejo, pir
miau gausite, negu šį laišką.

Tai šiame vyriausybės nauja
me sąstate penki ministrai tau
tininkai, iš kurių trys jau jau
nosios kartos. Tasai ministrų 
kabinetas jau visiškai lietuviš
kas, neturįs šaknų lenkiškose 
šeimose. Vidaus politikoje jo
kių atmainų, aišku, neįvyks. 
Eis viskas sena tvarką, tik gal 
visokie opesni klausimai bus 
sparčiau sprendžiami. Taip pat 
tenka daryti išvadas, kad se
nesniosios tautininkų kartos 
įtaka eina silpnyn ir jų senos 
tradicijos laužiamos. Kiek ten
ka nugirsti, Klaipėdos krašto 
vokietininkai reikalausią, kad 
Klaipėdos krašto gubernato
rium butų paskirtas iš jų tar
po žmogus. Visai tikra, kad li- 
gišiolinis Klaipėdos krašto gu
bernatorius pulkininkas, teisi
ninkas J. Kubilius pasitrauk
siąs.

Dabar tenka laukti, kad tuoj 
įvyks Lietuvą atstovaujančių 
diplomatų nauji paskyrimai ir 
perkilnojimai. Rodos, niekas 
nekalba, kad Lietuvą atstovau
jąs U. S. A. ministras Žadeikis 
butų iš fenais kur nors kitur 
iškeltas. O šiaip jau, rodos, vi
si Lietuvos diplomatai bus per- 
kilnoti.

Naujai pertvarkytas Lietuvos 
ministrų kabinetas, tenka ma
nyti, išsilaikys ilgesnį laikų. 
Taigi ir šiuo kartu Lietuvos 
tautininkai nesiryžo sudaryti 
vyriausybę koaliciniais pagrin
dais. Viskas pasiliko kaip bu
vę, tik nauji asmens gavo nau
jus paskyrimus. —N.

Iš Lietuvos
Pirma didelė byla dėl 
kontrabandos iš Lenki
jos, užmezgus santykius

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką netoli Kauno, prie “Maisto” 
fabriko policija suėmė didelę 
partijų kontrabandos. Ūkinin
kas Martinavičius iš Oškabalių 
km., Marijampolės apskr., ve
žė į Kaunu apie šimtų mote
riškių paltų, daug šilko, daug 
įvairių patiesalų ir kt. drabu
žių. Kontrabandinių prekių ver
tė siekus per 100 tukst. Lt.

Kontrabandinės prekės, veži
mas ir arklys buvo konfiskuo
ta, o ūkininkų Martinavičių Mo
kesčių departamentas nubaudė 
22 tukst. litų arba daugiau kaip 
metus kalėjimo.

Savo nutarimų Mokesčių 
dep-tas atsiuntė Kauno apylin
kės teismui patvirtinti.

Teisman buvo šaukiami liu
dytojai ir ekspertai.

Ekspertai pripažino, kad kon
trabandinės prekės yra iš Len
kijos.

Liudytojų neklausta, nes kal
tinamojo įgaliotinis adv. Kozio- 
las pripažino visas aplinkybes.

Apsigynimas įrodinėjo, kad 
pagal Muitinių įst. 172 str. 
žmogus, gabenęs kontrabanda, 
gali būti pripažintas nekaltu, 
jeigu jis nurodo Lietuvoje gy
venantį tikrąjį kontrabandinių 
daiktų savininką. O Vyr. tri
bunolas (Stražo byloj) yra iš
aiškinęs, kad pakanka įrodyti, 
jog prekės ne jo (gabenusio 
kontrabandą) ir pilietis turi 
būti išteisintas.

Martinavičius kaip tik ir 
teigė, kad prekės ne jo, kad 
jį pasamdė kažkokie žydai už 
30 Lt atvežti į Kauną prie Alek 
soto tilto odas ir jis vežęs, vi
sai nežinodamas, kas tuose in
karuose yra.

Apylinkės teismas Mokesčių 
departamento nutarimą panai
kino ir Martinavičių išteisino.

Plėšikas nužudė ūkinin
ką ir atvežė į “Maistą” 

parduoti jo žąsis

KAUNAS. — Lapkričio 16 d. 
vienas žąsų pirklys nuo Virba
lio pasamdė vietos gyventoją 
Juozą Kliugą, kad apie 100 jo 
-žąsų atvežtų į Kauną į “Mai
sto” fabriką parduoti.

Apie 10 km nuo Marijampo
lės, Ąžuolų Budos miške kaž
koks plėšikas Kliugą užpuolė 
ir basliu jį užmušė.

Užmuštą Kliugą plėšikas pa
slėpė sniegtvorėje, o pats įsė~* 
do į vežimą ir atvežė į “Mai
stą” žąsis parduoti. Atvežęs 
žąsis plėšikas “Maiste” parda
vė už kurias gavo per 755 Lt. 
Gavęs pinigus Vagis dingo, o 
užmuštojo Kliugo vežimą pali
ko “Maisto” fabriko kieme.

Vežimas išstovėjo ligi vaka
ro. Vakare buvo atkreiptas dė
mesys į paliktą vežimą, bet jo 
savininko nebuvo. Pradėta aiš
kinti ir sužinota, kad vežimo 
savininkas nužudytas.

Plėšikas užmušęs Kliugą ty
čia per jį ratais parvažiavo, 
norėdamas atvaizduoti, kad 
Kliugas suvažinėtas.

Sudegė sandėlis
LAZDIJAI. —‘ šio mčn. iš 

16 j 17 d., apie 1 vai. nakties, 
dėl nežinomų , priežasčių, Vil
niaus g. K. Punskio skudurų 
sandely kilo gaisras. Kadangi 
gaisras prasidėjo sandėlio vidu
je, tai buvo pastebėtas tik ta
da, kai liepsnos ėmė veržtis 
pro sandėlio pastoges. Atvykus 
gaisrininkams ką nors išgelbė
ti jau nebuvo galima. Ugnies 
pavojus grėsė ir kiliems na
mams, bet gaisrininkų ir vie
tos žmonių • pastangomis, kiti, 
pastatai nuo ugnies pavyko ap-u 
ginti. Sandėlis buvo apdraus
tas 11,000 litų sumai.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PRAEITIES

IV.
1911 metų valdyba. — Nau

jas čarteris ir nauji įsta
tai. — Kun. Lukošius įsa
ko apleisti svetainę. — 
Draugija kyla tiek na
riais, tiek turtu.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmieji gyvavimo metai buvo 
tikrai įdomus ir vargingi. Gali
ma sakyti, jog beveik visi jos 
nariai, kaip sakoma, buvo “ža
li”. Vadinasi, nepratę organiza
cijose veikti. Jie neturėjo pro
gos tokio patyrimo įsigyti, ka
dangi neseniai dar buvo iš Lie
tuvos kaimų suvažiavę. O Lie
tuvoje, kaip visiems yra žino
ma, tais laikais apie jokias or
ganizacijas nebuvo galima ne 
svajoti.

Dėl nepatyrimo pats veiki
mas nebuvo našus, kaip sako
ma, žeme vilkosi. Tačiau vienų 
dalykų reikia pabrėžti: gerų 
norų nariams netruko. Tuo at-

lima savarankus gyvenimas 
pradėti. Tatai ir liko padaryta. 
Tuo pačiu metu buvo pagamin
ta ir atspausdinta nauja kons
titucija. Konstitucija buvo 
spausdinama Jono Ilgaudo 
spaustuvėje. Keturi šimtai eg
zempliorių atsiėjo dvidešimt 
penkis dolerius.

Draugija savo susirinkimus 
tada laikė Šv. Mykolo parapi
jos svetainėje. Kadangi Draugi
jos valdyba daugiausia susidėjo 
iš gana radikališko nusistaty
mo žmonių, tai parapijonys 
ėmė niurnėti ir reikšti savo ne
pasitenkinimų. Jie pagaliau pra
dėjo daryti spaudimų ir į kun. 
Lukošių bei spirti, kad tasai be
dieviškų draugijų iš šventos vie
tos pašalintų.

Ilgai nereikėjo laukti. Vienų 
gražių dienų iš kun. Lukošiaus 
valdyba gavo pranešimų, jog 
draugija savo susirinkimams 
nebegalės naudoti parapijos 
svetainės.

(ACME-NAUJIENŲ r’uto)

LOS ANGELES, CAL. — 
Frances H. Del Amo, išgar-
sėjusi tenisistė, kuri reika
lauja perskyrų. Jos vyras 
yra sportininkas ir priklau
so turtingai Kalifornijos šei
mai.

JUBILIEJINIS
KONTESTAS

Maždaug po mėnesio laiko 
prasidės ■ Chicagos Lietuvių 
Draugijos jubiliejinis kontestas. 
Dalykas tokis, kad kitais me
tais sukanka trisdešimt melų 
nuo musų organizacijos gimi
mo. Kaip draugija atsirado, kas 
jų sukūrė ir kaip jai sekėsi pir
mais metais gyvuoti, — a p.e 
tai rašoma kitoje vietoje. Butų 
gerai, kad visi nariai susipažin
tų su savo organizacijos istori
ja. Taip sakant, žinotų draugi
jos praeitį. Tąsyk bus galima 
daryli palyginimų, kokių pa
žangų draugija padarė per pas-

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra pasiryžusi nepasitenkinti 
tuo, ką turi, bet ir toliasteng
tis kiek galima daugiau narių 
gauti. Nariai juk ir yra didžiau
sias organizacijos turtas. Na
riais faktiškai visas biznis yra 
paremtas.

Kai kurie mano, jog nau
jiems nariams gauti jau yra 
pusėtinai dirva susiaurėjusi. 
Bet vargu taip yra. Chrcagojc 
juk priskaitoma tūkstančiai Le- 
tuvių. Daugelis jų jokioms or
ganizacijoms (pašalpinėms) ne
priklauso. Ypač tokių yra dide
lis nuošimtis tarp jaunųjų. Rei
kia prie jų prieiti, juos įrašyti.

Juo tolyn, juo visi labiau 
pradeda suprasti, jog reikia 
vienokios ar kitokios rųšies pa
šaipūnei organizacijai priklausy
ti. O ypač tatai supranta tos šei
mos, kurias aplankė liga ar 
mirtis. Toms šeimoms didžiau
sia užuojauta yra vis dėlto ta, į 
kurių jos gauna iš pašaipiųjų1 
draugijų.

Tas faktas, kad dar yra la- 
bai daug tokių lietuvių, kurie 
nepriklauso nei musų draugijai, 
nei kitoms pašalpinėms organi
zacijoms, ir paakstino direkci
jų per sekamus metus vesti va-į 
jų naujiems nariams gauti. Tai 
bus iyg ir' jubiliejinis vajus ar
ba kontestas. Vadinasi, jis bus 
vedamas trisdešimt metų drau
gijos gyvavimo proga.

|
Kontesto komisija jau paga

mino propektų, kuriuo pasire
miant bus vedamas kontestas.I
ten yra išdėstytos ir kontes tan
ių sųlygos.

Per paskutinius kelis kon tes
tus draugija turėjo būrį žmo-' 
nių, kurie gana sėkmingai dir-

balotai. Taip pat buvo pridėti 
tikietai į Draugijos jubiliejinį 
vakarų. Išpildę balotus, grąžin
kite juos įdėję į pridėtus kon- 
vertus. Ir grąžinkite iki sausio 
7 d. Balotai, kurie grįš vėliau, 
neturės reikšmė.

Be to, su atsidėjimu perskai
tykite laiškų. Iš jo patirsite apie 
Draugijos tolimesnę veiklą.

Iš KULTŪROS DRAUGI
JOS VEIKLOS

netrukus kolonijose prasirės gy
vesnis judėjimas.

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METU!

Šl3 skyrius pasirodys kitą an- 
tradienj, — bet tai jau bus 1939 
m. Vadinasi, bus Naujų Metų 
pradžią.

Taigi ta proga Chicagos Lie
tuvių Draugijos valdyba vi
siems nariams linki laimingų 
Naujų Metų!

Kadangi dabar žiemos šven
čių periodas, tai ir veikimas ko
lonijose sumažėjo. Be to, kitų 
mėnesį prasidės metiniai 
rinkimai, ] 
mos naujos valdybos. Senosios Idos arba 1 melais arešto, Ant. 
valdybos padarė, ką galėjo ir į Radzevičių, kuris iš Vilkaviškio 
ką sugebėjo. Naujų valdybų vežęs į Kauną Gotlibo kontra- 
bus pareiga savo gabumus pa- bandinius žiebtuvėlius, 10,272 
rodyti. Reikia tad tikėtis, jog Lt arba 7 mėn. arešto.

VILKAVIŠKIS. — Lapkričio 
7 d. Vilkaviškio apylinkės teis
mas Dovydą Gotlibą už kon-

RAŠOMAS 
MAŠINĖLĖS 

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
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.

l susi- 
kuriuose bus renka-! trabandą nubaudė 20,544 lt bau- 
... __ e___ • I 1________ A

Leo Norkus Jr
Ambrosia &, tatai

B

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

žvilgiu gal ir perdaug skrupu
lingai viskas buvo vertinama. 
Dažnai tad į menkniekius buvo 
labai daug dėmesio kreipiama.

Sakoma, gyveni žmogus ir 
mokiniesi. Tas pat ir su orga
nizacija. Jei tik yra' paslankių 
ir sumanių žmonių, tai organi
zacija būtinai turi tobulėti ir 
visokios negerovės ilgainiui yra 
pašalinamos.

Čia įdomu bus pastebėti, jog 
1911 metams į valdyba liko iš
rinkti šie asmenys: P. Galskis 
prezidentu, F. Juozapavičius vi- 
ce-prczidcntu, Jonas Degutis se
kretorium, K. Kairis finansų 
sekretorium, A. Petrulis iždi
ninku, S. Cherry ir A. Marci- 
nauskaitė iždo globėjais, o J. 
Dauginis maršalka.

Mes matome, kad trys anų 
metų valdybos nariai (K. Kai
ris, Jonas Degutis ir P. Galskis) 
šiandien taip pat yra valdybo
je. Tai seni veteranai, kurie 
daug prisidėjo prie draugijos 
išugdymo.

Jau pereitą kartą buvo minė
ta, jog draugija buvo lyg ir Su
sivienijimo įnamis. Kada saitai 
liko nutraukti, vadinasi, kada 
Draugija nutarė atsipalaidoti 
nuo SLA, tai reikėjo ir naujas
čarteris išsiimti, kad butų ga- galima numanyti, jog kun. Lu-

kutinius kelis metus.
Mes didžiuojamės, kad musų 

draugija yra didžiausia visoje 
Amerikoje. Jokia kita lokalė 
lietuvių organizacija negali su
silyginti. Visa tai yra labai ge
rai. Tačiau męs neturime ir tuo 
pasitenkinti, neturime paliauti 
dirbę. Ir štai kodėl: kada žmo
nės jaučiasi pasitenkinę, kada 
jie nieko daugiau nebebando 
daryti, tai prasideda merdėji
mas. Iš lokių žmonių pažangos 
negalima tikėtis.

Taip yra su žmonėmis, lai]) 
yra ir su organizacijomis. Tos 
organizacijos, kurios mažai ar 
nieko nedarė tam, kad galėtų 
sustiprėti finansiniai bei dau
giau narių gauti, šiandien mer
dėja arba jau baigia savo gyva
vimų. Po melų kitų nemažas jų 
skaičius likviduotas.

Tai buvo visa’ nelaukia ir 
netikėta žinia. Draugijos komi
tetas pasiryžo patirti, kodėl sve
tainė liko atsakyta. Kun. Luko
šius su komiteto nariais visai 
atvirai ir širdingai pasikalbėjo. 
Girdi, jis tokiam žygiui esąs 
priešingas, bet nieko negalįs, 
padaryti: kai kurie fanatikai 
parapijoriys jį spirte spirią, kad 
jis neleistų bedieviškai organi
zacijai savo susirinkimus šven
toje vietoje laikyti. Jis gerai ži
nąs, jog jokiais argumentais tų 
parapijonių jis nepaveiksiąs, to
dėl ir priverstas esąs pranešti 
Draugijai, kad parapijos svetai
nėje jos susirinkimams vielos 
nebėra.

Visa tai komitetui pranešda
mas, kun. Lukošius jautėsi ga
na nesmagiai: jis'atsiprašinėjo 
ir teisinosi, kad tai darąs tam
su] parapijonių spiriamas. Be 
to, jis dar buvo liek džentel- košius buvo gana 
Uloniškas, jog pats pasiūlė ir neblogas žmogus. 
Draugijai, kad ji savo susirin
kimus parapijos svetainėje lai- ■ neblogi. Narių skaičius pasiekė 
kytų iki melų galo. Tačiau tuo j 126, o turtas pašoko iki $525.- 
malonumu Draugija nepasinau-' 21. Kad organizacija stovėjo 
dojo: savo susirinkimus ji iškė-’ant tvirtų pagrindų, rodė jau 
lė į Columbia svetainę (North tas faktas, jog juo tolyn, juo 
Avė. ir Lincoln St.). Į ji stiprėjo finansiniai, o be to,

Iš to, kas aukščiau pasakyta, ir narių skaičius nuolat didėjo.

bo ir įrašė, daug narių. Kai ku
rie jų pradėjo tų darbų be jo
kio patyrimo. Apsiimdami kon- 
teste dalyvauti, jie iš anksto! 
tvirtino, jog nedaug tegalėsią' 
padaryti. Tačiau kai į kontestą' 
įsitraukė, (1tai padare daugiau,!

buvo nustebinti savo atsiektais 
rezultatais.

O lai rodo, jog “ne vien tik 
šventieji gali puodus lipdyti”. 
Kol žmogus neišbando, tol jis

ka tam ar kitam darbui, ar ne.
Daugelis turi nemažai atlie

kamo laiko. Ir jeigu jie norėtų 
draugijos gerovei pasidarbuoti, 
lai yra kviečiami stoli į kon les - 

pa tirti

senieji

sukalbamas

1911 m. Draugijai buvo visai

tų. Apie išlygas galėsite 
draugijos ofise.

Reikia tikėtis, jog 
konteslanlai vėl stos į
Per paskutinius kelis mėnesius 
jie turėjo progos pailsėti, tad 
dabar su nauja energija galės ir 
vėl darbuotis.

^Kviečiami į talkų yra ir na
riai: jie bus prašomi kontes- 
tantams nurodyti prospektus. O 
jeigu ne, tai galės tuos prospek
tus priduoti į ofisų.

Žodžiu, su Naujų Metų pra
džia mes pradėsime smarkiau 
vystyti savo veiklų, kad galėtu
me vienų kilų tūkstantį naujų 
narių į draugijų įtrauk Ii.

AUCTIOK SALE
KETVIRTADIENĮ

GRUODŽIO 29

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.

Chicagos Lietuvių Draugija rengia

BAZARA
L

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU- 
' VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 SOČTH HALSTED STREET
Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors vieną 

seriją ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisą.

BAZARAS
t !
Šiame skyriuje nuolat pasiro

do pranešimas apie musų baza- 
rų, kuris įvyks kovo 25 ir 26 j 
d.d. Jei norime, kad tas bazaras 
butų sėkmingas, tai turime pu
sėtinai padirbėti. Be to, bazaroj 
surengimas ir jo pasisekimas 
tai nėra vieno žmogaus darbas. 
0 juo labiau, kai yra platina
mos serijos. Kad butų galima 
tinkamai serijas išplatinti, tai 
reikia daug žmonių. Todėl viši 
nariai maloniai yra prašomi ne
atsisakyti ir truputį padirbėti. 
Tai nebus taip jau sunku.

Kai, bazaras pasiseks, lai visi 
mes jausimės smagiais. O juo 
smagiau jausimės tuo štveju, 

i jei patys savo nors. ir nedideliu 
į darbu prisidėsime prie bazaro 

pasisekimo.

LAIŠKAI
visiems na-

laiškai bei

11 VAL. RYTO gi

Jeigu Rakandų jums butų ir nerei-j 
kalinga, vistiek jus turėtumėt atsi-J 
lankyti į ši didelį išpardavimą. j|“
Virš $20,000 vertės rakandų bus iš-j[ 

parduota kad ir už mažiausią jųjg 
[vertę. fn
[ Rakandai susidedanti iš parlor setųjp 
dining room setų, bedroom setų, kar-| 
[petų, gesinių ir alivinių pečių, lempų,l 
[stalų ir staliukų. Tie visi rankandaizL 
Įbuvo nupirkti iš Famous Cornęr Fur-lg 
Įniture Kompanijos ir Krause Furnl| 
iMfg. Kompanijos. Dabar turi būtie 
[PARDUOTI Į DVI DIENAS, nežiu-|| 
irint kokią kainą jus pasiūlysit. Galį| 
[jus nupirksite puikų parlor setą užie 
(doleri arba penkis.
I Nepamirškite laiko nei adreso 
^GRUODŽIO 29-tą dieną, 11 vai. ryto|| 
iki 7. vai. vakaro. Ir paskutinis užda-tr 
rymas durų penktadienį, Gruodžio 30 J 
nuo 11 vai. ryto iki 7:00 vai. vakaro.!

ROOSEVELTį
fUrniture. CO. B

2301 W. R00SEVELT RD.
~ I
(Skersai Gatvės nuo Senosios Krautuvės)

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.

At the first sign of

SORE
THR0AT

gargto Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerkles skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Phannacal Co., Si. Louis, Mo.

Kilis germs in throat
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Diena Iš Dienos

Naujo “Buick’o” 
Krikštynos

ATLANTIC — Neseniai pas,

pavaišino skania vakariene ir 
gardžiais gėrimais.

Tą gražią sueigą pavadinom 
naujo “Buick’o” krikštynomis. 
Mat, Petras Urbonas nusipirko 
naują 1939 karą, geriau sakant 
laivą, ne.*/ kai važiuoji, tai, ro
dos, plauki laivu. Automobilis 
tikrai gražus ir geras. Linkini

vietos lietuvius pp. M. Kariaus-!Petrui ilgai ir laimingai su juo 
kus, 250 W. 51st St., įvyko nau- važinėti.
jo “Buick’o” “krikštynos”.

Susirinkę pas juos
Beje, reikia priminti, kad

Susirinkę pas juos draugai, * ^ras Urbonas yra gabus tool- 
Petras Urbonas su žmona ir su- me*^cr,s > kuris jau seniai kaip 
num Petru Jr., Bronislovas Kai- dirba Die-Tool Products Com- 
kis su žmona Ona ir dutere 
Florence iš Gage Park; Juozas 
ir Elžbieta Baškis nuo 1425 S. 
Sangamon st. Tai vis geri M. 
Karčauskų draugai, su kuriais 
turi ilgą ir seną pažintį.

Smagiai visi laiką praleido-1 ljs sunki“i dirbti> ko1 amati> 
_ i n - i ............... . išmoko ir d--------- 1 1mc, pasikalbėdami įvairiais gy
venimo klausimais, o kai pa- ^os vie^os> 
vargom kalbėję, tai pakerta-1 ,
vom, o p. Karčauskienė visus I^i Bent 
------------------------------- Trofeja

pany dirbtuvėj, 4707 W. North 
avenue. Jis yra vyriausias visos 
dirbtuvės mechanikas. Gauna 
didelę algų ir depresijos anais 
metais nejautė, bet reikia neuž
miršti, kad daug reikėjo lavin-

M. K.

CHICAGO LITHUANIAN SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
SVEIKINA NARIUS IR DRAUGUS SU GAVIMU Į 2502 WEST 69-TH STREET Į

APDRAUDOS (FEDERAL INSURANCE) IKI $5,000 ANT KIEKVIENO NARIO DEPOZITŲ.
Dėkoja už pasitikėjimą ir prisidėjimą įvykdinimui šio svarbaus žygio ir kviečia visus kreiptis čia su taupinimais ir dėl paskolų.

Į TELEPHONE GROVEHILL 0306?]

Sveikinimas
“Naujienoms”

“Naujienoms” Kalėdų dieną 
buvo prisiųstas sekamas sveiki
nimas:

“Lithuanian Daily News
1739 South Halsted Chgo.

“Wishing you the joys of
Merry Christmas and a bright 
New Year.

“Mr. and Mrs. Justin Mackie- 
wich.”

MNMmHtiiiuiiiHHiminiiiiiiiiitiiiiiimmiiii'

S DYKAI
f
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FST Afi/.lį MI.D I9yi

PRISTATYMAS WEXBEHG 5 Telefonas 
įfįOOS?5j/ CANAL 4738

5 ir Paskutinė Savaitė 
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—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.

M, išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

P.

BRIDGEPORT. — Juozas 
Ažukas, nuo 3301 Lituanica 
avenue, pernai išvyko į Cana- 
dą briedžių medžioti. Bet nie^- 
ko nelaimėjo, tik paklydo.

šįmet vėl ten važiavo, į 
Ghost River Canados dalį, šį 
met buvo laimingesnis. Nušo
vė didžiulį briedį, kurio 5 pė
dų galva su ragais dabar puo
šia jo alinę.

Tai bent trofėjai
—VBA.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Emil Le Beda, 30, su
Wojnaske, 28

Louis Prakes, 61, su 
Pakarney, 52

Jų Spartus 
Pasidarbavimas 
Buvo Naudingas

Bulah

Rose

Šios Bendrovės Direktoriai

neiną nuo “Dėdės Šamo”

Rengiama Specialiai 
Gražus ir Įdomus 
Naujų Metų Radio 
Programas

Pastangom ir lėšom Pcoples 
Bendrovės krautuvių yra ren
giamas specialiai gražus ir į- 
domus radio programas pri
taikintas Naujų Melų sutiki
mui. Programas susidės iš 
smagių dainelių ir gražios mu
zikos bei širdingų pasveikini
mų su linkėjimais Naujų Me
tų. Programo išpildyme daly
vaus žymios z dainininkės ir 
dainininkai, Genovaitė Gied
raitienė, Dr. J. Svencickas, 
Ed. Giedraitis, specialis vyrų 
duetas ir kiti. įPrie to, gros 
graži muzika ir pasveikinimai 
bei bus įdofriųs pranešimai 
apie visokius visuomeniškus 
parengimus ir apie Peoples 
Bendrovės Krautuvių biznio 
eigą, kuom visuomenė yra la
bai susidomėjus pasiklausyti. 
Taigi nepamirškite užsistatyti 
savo radio. Rep. XXX

35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Naujų Metu— 
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. C-f

Galionais i
BOTTLED IN BONO

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

BIG SPRINGS

$1.89Kv, 95c
KENTUCKY SEAL 

90 proof, 18 mėnesių senumo, 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- 

tmė........... Kv- 98c
Lietuvos Valstybinės Degtinės 

Distributorius-

Pt.

WEXBERG’S ,
KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINĖ »
1908 So. Halsted St. |

Pirkite Savo Apielinkės 
Krautuvėse.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Liet. Jaun. Kultūros Ratelio priešmetinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 28 d. 7:30 vakare, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Svarbu visiems dalyvauti, nes bus renkama val
dyba ir komisijos dėl 1939 m. Nepamirškite atsivesti ri nau
ju nariu, nes iki naujų metų priimame be įstojimo —A.J.P.

ŠILTAS, VILNONIS AFGAN.

Sparčiai pasidarbavę, valdy
ba ir direktoriai Chicago Lit
huanian Savings and Loan 
Association, nes kantriai laukė 
atsakymo nuo Federal Savings 
and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C. Perei
tą savaitę tas atsakymas atėjo, 
su žinia, kad jų taupymo ben
drovė buvo pripažinta kaipo 
stambi ir geroj padėtyj ir kad 
“Certificate of Insurance” yrr 
paskirtas. Tai buvo graži Ka
lėdų dovana bendrovės valdy
bai ir direktoriams 
Kalėdų Dieduko, bet 
dės Šamo.

Ne tik valdybai ir 
riams, bet ir visiems
ir draugams ši žinia yra svar
bi, nes ji reiškia, kad padidėjo 
skaičius lietuviškų bendrovių, 
kur galima saugiai sutaupin- 
tus pinigus pasidėti
gerą nuošimtį, ir kur 
tautiečiams 
paskolų ir 
tarimus.

Valdyba
cago Lithuanian Savings and 
Loan Association susideda iš: 
John Pakol, pirmininkas; Alex 
Dargis, Vice-pirmininkas; Mi- 
chael Narvid, iždininkas; Fr. 
Savickas ir Franccs Sadaus
kaitė, raštininkai; K. P. Gugis, 
teisių patarėjas, ir Joseph P. 
Varkala, auditorius.

Bendrovės ofisas randasi 
adresu 2502 West 69th Street 
ir yra atdaras iki šešių kas
dien, pirmadieniais iki 9:00j 
vai. vakaro. Kadangi vakari 
buvo šventė, tai ofisas bus at
daras šį vakar, antradienį, iki 
9:00 vai.

Svarbus Pranešimas 
West Sides 
Lietuviams
Pasinaudokit Proga Kol Dar 

Nevėlu

COPR. I93«, NEEOLECRAFT SERVICE, INC.

J1FFY CROCHET AFGHAN PATTERN 1882

No. 1882—Labai nesunku numegsti. Jis patogus ir gražus. 
Tarnaus ilgą laiką.

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

No. 1882

i čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

I Adresas ..................

Miestas ir valstija

PETER PEN

ne nuo 
nuo Dė-

direklo- 
nariams

ir gauti 
musų 

galima kreiptis dėl 
gauti teisingus pa-

ir direktoriai Chi-

Talkininkas.

•l Skelbimai Naujienose 
'^o^a nauda dėlto.
1 • o a r>n pi n c? Nai i j ienos 
yra naudineros.

Brangus lietuviai, noriu lam
stas plačiau supažindinti su Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
109 kuopa.

Minėta kuopa West Sidėj gy
vuoja jau virš 35 fhetus ir nuo 
pat savo susiorganizavimo bu
vo labai veikli. Turėjo pusėti
ną skaitlių narių ir daugeliui 
pagelbėjo nelaiminguose atsiti
kimuose, kaip tai ligonių sąži
ningu prižiūrėjimu, ir mirties 
nelaimėje stengėsi teisingai iš
mokėti apdraudą. Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje yra 
broliška organizacija, tai ir rū
pinasi, kaip galima ir kuo ga
lima, savo nariams pagelbėti. 
Tai ir šiandien L LA 109 kuopa 
sąžininkai pildo jai pavestas pa
reigas. z

Taigi, brangus lietuviai, ku
rie dar nepriklausote prie Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
prie tos garbingos ir broliškos 
organizacijos, pasistenkite tuo
jau prisirašyti, kad toliau lau
kiant nebūtų per vėlu. Tuojau 
parašykite arba pašaukite mane 
žemiau paduotu antrašu, o aš 

j tuojau pribusiu ir suteiksiu Vi
sas reikalingas informacijas, ar
ba atsilankykite į 109 kuopos 
susirinkimą, kuris įvyks sausio 
4 d., 1939 metais# W. Neffo 
svet., 2435 S. 
8 vai. vakare.

Leavitt St

6829 Calumet 
Chicago, III.

’ Tel.: TRIangle 3176.

A. Kondrotas, 
A ve. J

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tui l 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

j
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NAUJIENOS.

CZare-Jfa/rer 
ęjfte SKowl tftat reaWų SKaveZ) 

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.

Dykai 10 Dienų Išbandymui

110*120 VOLTO AO

JOS. F. SUDRIK, Ine
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
ša ulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankančius bei storus. 
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

Šokiai šeštadienį 
KŪČIŲ VAKARĄ IR PRIEŠ 

NAUJUS METUS 
Midway Temple 

Ballroom
6115 Cottage Grove Avenue 
Muzika BILL RACINE ir jo 

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

Veda TERESA DOLAN. 
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
due to dust, sun, Jight-glare, 

etc?
Do vour eycs bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co.t Dept. M F, Chicago, III.______

URINC < 
v^EYfcS

į AT ALL DRUG STORES

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ................... *............. ■ ■■
GYDYMAS $CA.OO

LIGONINE:JE .............. UU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje ... $ 15-00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd Si 
Tel. ENG. 5883-5840
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“Pirmyn” Išvažiuoja Brighton Parko 
Į Toronto, Kanadą “Talka” Ruošiasi
Gruodžio 31
Kanadiečiai chorui ruošia kon

certą Naujų Metų dieną
Gruodžio 31 d. į Toronto, 

Canadą, išvažiuoja Chicagos 
Lietuvių Choras “Pirmyn”.

Toronto lietuviai ten chorui 
sausio 1 d. 1939 ruošia koncer
tą.

Choras apleis Chicago apie 
8 valandą vakare. Išvažiuos iš 
Dearborn stoties su Grand 
Trunk linijos traukiniu “Inter
national Limited”.

Gelžkelis chorui paskyrė at
skirą vagoną ir davė leidimą 
kviesti pašaliečius prie ekskur
sijos prisidėti.

Chicagos lietuviai, kurie turi 
giminių Toronte, gali juos ap
lankyti ir nuvažiuoti ten ir at-

ną. Paprastai bilietai į Toronto 
yra po $22 su viršum, bet šiai 
ekskursijai kainos buvo numuš
tos iki $15.45. Tokia kaina yra 
nustatyta tiktai tiems kelei
viams, kurie nori prie choro 
ekskursijos prisidėti.

Dėl platesnių informacijų 
prašom susižinoti su 
Trunk gelžkeliu arba 
myn choro pirmininku 
vada. Telefonas CANal

Grand

A. Vai- 
8500.

25 Metų Jubiliejui
Pasekmingai gyvuoja; turto 

turi $180,000
BRIGHTON PARK. — Atro

do, kad 1939 metai bus labai 
svarbus brightonparkiečiams, 
nes tai bus jubiliejiniai metai. 
Čia prieš 1914 metus tik čigo
nai arklius ganė, o tik 1914 
metais susibūrė būrelis lietuvių 
ir po vadovyste kun. A. Dris
kos, tapo suorganizuota Nekal
to Prasidėjimo P. Š. parapija 
su bažnyčia ir mokykla, prie 
44-tos ir Fairfield gatvių.

Tais pačiais metais suorgani
zuota daug draugijų, kliubų, 
kuopų bei finansinių organiza
cijų.

Viena iš svarbiausių tarp jų 
tai Gedimino B. & L. Associa- 
tięn arba “Talka”, kuri buvo 
suorganizuota 21 d. sausio 1914 
mėtis.

tonpafrkiecių veikėjų ir biznie
rių: p. Kvietkus — pirm; p J. 
Sandaras — vice-pirm.; G. Lu
kas — 2 vice-pirm.; J. C. En- 
cheris — sekretorius; Z. Kūka
lis — sekretoriaus pagelb.; V. 
Paukštis — kasierius, ir direk
toriai J. Zeuberis, J. Klapatati- 
skas, A. Lukošius, A. Erčius, 
S. Norgaila ir C. Zekas. O S. 
Vitkauskaitė yra stenografė.

Bendrovės turtas siekia 
$180,000 ir vis aUga labai stro
piai. Gavus valdišką apdraudę 
kovu 7 d. 19Š8, Talka paaugo 
net $30,000 į kelis mėnesius, o 
tai vis nuopelnas btightoripar- 
kiečių lietuvių, kurie temia 
vas įstaigas 
dovauja.

Gedimino

............................  i. n ~ ........

ApieChicagietę

Emiliją D.
----

Jos darbuotę Chleagoj 
prisiminus

Gruodžio 15 d. š. m. 
jlenUM Mbtė/ų Skyriuje 
įdėtas labui malonaus 
laiškus,

kiti. O kur tos linksmos valan
dėlės joniškiečių parengimuose, 
smdgios kalbos, juokai, šokiai 
ir t. t.

Daug kartų pagalvojau, kaip 
čia sueiti ją. Jeigu Emilija bu
tų gyvenus ten, kur savo jau
nystę ir kūdikystę praleido, 
niškio miestelyje, tai tikrai 
tuinėinė susitikę ir dešinę 
spaudę. Bet dabar blaškosi 
ba nežinomoj vietelėj kur
na, ir jokiu bildu jos negalėjau 
surasti.

Jo- 
bu- 
pa- 
ar- 
bu-

ir joms getai
sa-
va-

Talka moka f 
įdėlius. Gedimino 
pinigai kiekvieno 

yra apdrausti iki

“NaU- 
buvo 

turinio 
adresuotas gerb. M. 

juegelioilienei, iš Lietuvos nuo
Emilijos D.

Man pėfskaičius tą svarbią 
gf omą lėlę, parašytą tos buvu
sios ehlcagifetės joniškietis. Per 
ilgą laiką nieko apie Emiliją 
D. nebuvo girdėti. Regis, vieną

čr/ •
;/o kartų buvo pranešta “NaujienO-

I n ii ii n i. t

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA patyrusių moterų 

prie sortavimo popierų. Continental 
Paper Grading Co., 1623 Lumber St.

FOR RENT—IN GENERAL . 
Rendai—Bendrai

CICERO KRAUTUVĖ dėl REN
DOS, 1410 So. 49th Avė. Tinka
ma tavern viskas naujai ištaisyta. 
Renda nebrangi. Atsišaukit pas sa
vininką K. ANDRIJAUSKĄ.

bus 
pa- 
bu-

bendrovėje 
taupytojo 
$5000 per U. S. Insurance Kor
poraciją. x

Gedimino Talkos ofisas ran
dasi adresu 4425 S. Fairfield 
Avė., Chicago, III., Laf. 8248. 
Gedimino Bendrovė skolina pi
nigus ant ilgo laiko su mažais 
atmokėjimais. —Piršlys.

“charter” narių
J. Jonkus, S 

P. Bliudžius, J

CLOTHES AND FURS
. -r _____

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 $40 00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

Traukinys Nukirto 
Abi Kojas

Abi kojos buvo nuplautos 
brightonparkiečiui Silvie Scott, 
kai jis nukrito po važiuojančiu 
prekiniu traukiniu Alton gelž- 
kelio jarduose, Sticknei prie- 
miestyj. Scott tarnavo tam ge
ležinkeliui už “svišmoną”.

Gyvena adresu 3117 W. 38th 
Street, kur kartu gyvena ir jo 
septyni jauni vaikai.

Steigėjai
Ant čarterio randame sekan

čius vardus 
A. Saldukas, 
Anusauskas,
Zeuberis, P. Zeuberis, J. En- 
cheris, P. Žabelio, J. Sandaras, 
A. Vielius, J. Eudeikis, A. An- 
druškeviče, K. Laucius, J. Lia- 
chovicz, J. Bagdonas, M. 
cius ir A. S. Precinauskas.

Kad tinkamiau paminėjus 
kaklį 25 metų bendrovės
vavimo ir stropaus augimo, da
bartine bendrovės valdyba nu
tarė ir išleido labai gražius 
1939 m. kalendorius su Gedi
mino paveikslu ir su vardais 
organizatorių ir dabartinės di-

“Kalėdinė Dovana” 
Nuo Teismo

sC” trumpa žinutė, kad Emili
ja D. gyvena mažam miestelyj 
Tryškiuose tarp barzduotų Lie
tuvos žydelių. Dėl jumoro buvo 
ptidėtEi, kad turinti didelį gai
dį sti gūfbinuotai raudona 
Skiautere, kuris nors ir pririš
tas, bet kas rytą užgieda Savo 
rytmetihę ir ją iš miego paža
dina keltis prie kasdieninių 
darbelių, iiors ir mažais žings
niai eiti prie savo užbrėžto 
tikslo.

Ju-

su- 
gy-

jau-
nuo

Prieš Kalėdas 18 metų 
nuolis Joseph Saccheri, 
1123 Wfest Ohio Street, buvo 
nuteistas 10 dienų kalėjime už 
pabėgimą iš nelaimės vietos. 
Jis tuojau turėjo pradėti baus
mę pildyti, bet teisėjui Grabel
iui, Chicagos miesto teisme, 
jaunuolio pagailo ir jis, S a ech m 
ri’ui leido, grįžti namo. Pralei
dęs Kalėdas ir Naujus Metus su 
saviškiais, jaunuolis grįš teis
man ir pradės bausmę pildyti 
sausio 3 d.

Dirba naudingą darbą
Sugrįžus į gimtąjį kraštą, 

dirba naudingą darbelį. Tai ne
išsemiamos energijos moteriš
ke, didelė troškėj a mokslo ir 
apšvietos, jautri it gyvenanti 
jaunystes dvasia. Nuoširdumo, 
žmoniŠkuttio ir artimo meiles 
pas Emiliją labai daug.

Prie progos priminsiu* kad 
man lankantis Lietuvoje ilorč* 
jau susitikti tą gerą jonlškietę, 
kuri tiek daug padėjo Joniš
kiečių L. K.'Kliube darbuotis. 
Tais laikais dar gyvas buvo to 
kliubo tėvas Julius Butatitis ir

Rašinės “Naujienoms”
Ką dabar padarysi, lai 

Dievuliui ant garbės. Jeigu 
čios nebeteko pamatyti, tai
tų gerai, kad Emilija D. para
šytų straipsnelių. Skaitysiu. Pa
prašyta p. Jurgelionienės, ji pa
sižadėjo bendradarbiauti “Nau
jienose”. Bravo! Tegyvuoja 
Lietuvos padangėj musų veik
lioji eks-chicagietė ir tegul 
daug mums parašo ne tik mo
terims, bet sykiu ir vyrams. 
Bus įdomu tos skruzdelčlės 
jautriai išreikštas mintis skai
tyti. Galite Tamsta, p. Emilija 
D., susitikti su chicagiete dai
nininke p-le Ančių te, kuri da
bar gyvena Šiauliuose Tilžės 
g-vė 203. Sako, ji dar greitai 
į Ameriką nevažiuos.

R. šniukas.

CICERO
Krautuvė dėl rendos 1410 S. 49 

Avė. Ne brangiai. Per daug metų 
buvo tavernas dabar viskas naujai 
ištaisyta- Atsišaukite 'pas savinin
ką. K. Andrijauskas, 1432 So. 48 
Court, Cicero, Illinois.

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

190 No. State Street.

Geso Taupumo 
Reikalas

BUSINESS CHANCĘS 
Pardavimui Bizniai

PAAUKOS .SU VISKUO groser- 
nę ir delikatesų krautuvę ir fikče- 
rius. 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
tuanika avė. 35-tos gatvės kampas 
arba telefonuoti Chas. H- Serum, 
3301 W. Chicago Avė., Van Buren 
7000.

GENTS FURNISHINGS — biz
nis gerai išdirbtas, pačiam vidury 
lietuvių — lenkų apylinkės (Brid- 
geport), garu šildymas — su kam- 

i bariais. Žema renda. Rašyti 1739 
So. Halsted St., Box 915.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nama^

$5,000 CASH NUPIRKS north 
sidėj 24 apartmentų, 12x14 ir 12x5. 
Rendos $9,000 
$37,000.
FIRST STATE 

4752 Fullerton

metams. Kaina
MORTGAGE CO.

Spaulding 1500

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

LEWIS MORRIS and CO.- 
4006 Division St.

ši- 
iš-

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

1739 So. Halsted St. Box 913.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokal 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 — Pąckards — 
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 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais ikį dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk Šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

dalį išmokėti

tik džiaugtis
Nepamirškite

Valdyba
Dabartinė Gedimino Talkos 

valdyba susideda iš senų brigh-

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

KOTRYNA ŽILIENĖ
18

4J'..
..r

c ■y 
■ J,
1

a Siunčiam GėlesI Telegramų įLASOMO Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabains.

3316 So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308

9 I Hl n M Belės Mylintiems gBKKfl Vestuvėms, Ban- 
U 11Ukietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “ams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

MATHEWS KUKURAITIS 
gyveno 220 E. 79th Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 24 d., 8 vai- vakaro, 
1938 m., sulaukęs pusės ariiž., 
gimęs Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parap., Mazgaigalio 
kaime. \

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Valeriją, po tėvais Lu- 
kaitę, 2 dukteris Dr. Stella 
K. Davis, Faustą advokatę, 
seserį Klotis, švogetį Stanley 
Kloris ir jų šeimyną ir daug 
giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
10834 So. Michigan Avė. Lai
dotuvės * “* ” "
Gruodžio 28 d-, 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Visų šventų para
pijos bažnyčią, Roselande, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
tfialdos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Viši a. a. MathevVs Kuku
raičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, švogeris 

ir Giminės.
Laid, Dir. J. F. Eudeikis, Tel.

YARDS 1741-

įvyks trečiadienį,

JONĄS PETERS 
(Petrauskas)

•i
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 23* d., 11:30 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs 33 m- 
attižiaus, gimęs Thomas, Węst 
Virginia, palaridžio 17, 1905.

F*Mlikq_ didėliame nuliudiine 
moterį Emiiy, po tėvais Paii- 
lohįSi 2 sūnus: Bobert ir Da
nio!, tėvą Joną, 2 brolius Sta
nislovą ir brolienę ir Eduar
dą, uošvius:. Mykplą ir Oną 
Paliloniūs; .švogerką Veroni
ką ir švogerį Josepn Tručins- 
KUs, 2 švOgetius: Mykolą 
fcvetson ir ^yogėrką Helėn, 2 
Cidces:•, Oną Norbutiehę ir Ju
zefą Ndrmdrttietię, jų šeimy
nas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3239 So. 
Grėbti , St. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Gruodžio 28 d., 
8:0d vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
tėti bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines-

Visi a. a. Jono Peters gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Stirtai ir kitos gini.

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

No. 4919—Mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
metų amžiaus mergaitėms.

No. 4863—Motinai suknelė. Galima pasiūdinti trumpą arba ilgesnę, 
kaip kuriai tinka- Ilgą suknelę siukit iš šviesaus šilkinio materiolo, o 
trumpą kasdieniniam dėvėjimui iŠ vilnonio materiolo. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau* 
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blanki 
kūtę arba priduoti pavyzdžio' 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę Ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. GalD 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
inu* Laiškus reikia adresuoti:*
Naujienos Pattern Dępt.» 1739 
So. Hulsled 8t.t Cbioago, 111. J

.. .......................   mi . ....... i. ■ ■ n j

NAUJIENOS Pattern -Dfcpt.
1789 S. Halsted St., Chicago, 11L 

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... .
Mieros ......-........ . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 25 dieną Gruodžio men-, 1937 
m., sulaukus 42 metų amžiaus, gimus Kalvarijos parapijoj, Kal
vių kaime, Marijampolės apskrity.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Augustą, dukterį Estellą, 
sūnų Vytautą, kuris taipgi yra jau persiskyręs su šiuomi pašau- 
liu, seną motutę Lietuvoje, tris seseris Brooklyne, N. Y., 
fcroll Vincą Valiukevičių ir Lietuvoj brolį Joną Sinkevičių, se
serį Oną bei du švogerius Motiejų ir Vincentą.

Mes Tave MUsų brangioji Moteris ir Motinėlė niekuomet 
'neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, sūnūs ir visi giminės.

šiandien taupumas rupi kiek
vienam. Visi svarsto kaip bu
tų galima daugiau šilumos su
taupyti, o šiluma, juk taip bū
tinas namų reikalas, kad vargu 
rasis kitas svarbesnis. Taigi, 
iš čia ir ta problema, kuri rei
kalauja išrišimo.

Tačiau ir tai jau atlikta, 
lumos taupymo problema
spręsta Visai patenkinančiai. 
Dabar jau galima apšildyti kaip 
didelius, taip ir mažus namus 
nuostabiai žema kaina su nau- 
joviniu šildytuvu. Laboratori
niai bandymai parode, kad tie 
šildytuvai toli praneša senovi
nius. Nereikia kuro nešti, po
ra prie jo darbo, smarvės, ne 
hešvarumo. Tik užžiebk degtu
ką ir šilumą turėsi per dieną 
ir naktį — nei kiaurpučių, nei 
šaltų grindų.

Geso kūina specialiai nupi
ginta, paskui — galima šildy
tuvas įsitaisyti tik kiek įmo
kėjus, 6 likusią 
patogiais laikais.

Tad, belieka 
švaria šiluma,
tuo reikalu atsilankyti pas sa- 
yo artimiausi geso bendrovės 
dylerio, arba pašauk Wabash 
6000.

$5,000 cash nupirks kampinį 10 
apartmentų ir 2 krautuves prie Ci
cero avenue. Renda $6,000 metams. 
Kaina $26,000. — -
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Spaulding 1500

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

AR JIESKAI 
DARBO? 

r------ -SKAITYK KASDIEN Tt

«———IR TEMYk 8KIITIS—... -

"REIKIA DARBIHIHKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Šilti liltlii Slrnl, CIICK8, III

FARMS FOR SALE

PARDAVIMUI farma Indiano 
valst. 41 akeriai su trioboms ir gy
vuliais. 63 mylios nuo Chicagos. Pi
giai. Peter Norušas, Roselavvn, 
l’nd. Važiouti 41 keliu į pietus iki 
Road 10—Number 10 į rytus iki 
Roselavvn, Ind. Pervažiavus Rose
lavvn pro back school farma po de- 
šiniai tiesiai į farmą.

1000 ŠVENČIŲ BARGENŲ MUZI- 
KOS INSTRUMENTUOSE

Saxaphones ....... $10.00 iki $100.00
Trumpcts ............. $15.00
Clarincts ............... $5.50
Drums ir Druni

Trietaisai ........... $18.00
Jūsų seną instrumentą 
mainus. Drum Heads 
belaukiant.

GOLDSTEIN MUSIC 
914 Maxwell St.

iki 
iki

$65.00
$35.00

i iki
imsime į

perdedame

$65.00

STORE 
Canal 6114

VVATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šiuo- 

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.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Iš Lietuvos
Dėl butų brangumo šei
mos samdosi kambarius

KAUNAS. — Paskutiniu lai
ku miesto centre butas iš dvie
jų, mkžų kambarių ir virtuves 
kaštuoja 170—200 Lt. Del to
kio brangumo kai kurios šei
mos, negalėdamos samdytis bu
tų, nuomoja, kaip viengungiai* 
tik atskirus kambarius. Tokiuo
se kambariuose gyvena po 8— 
5 asmenis, o prieškambariuose 
turi įsirengę primusines virtu
ves, kur verdasi valgius. To
kios virtuves prieangiams su
teikia Įvairių kvapų, dėl kurių 
namų savininkai prieš nuomi
ninkus šaušiasi ir nori net už 
prieangius skaityti atskirą nuo
mą, kaip už virtuves. Kitos šei
mos, nenorėdamos su namų sa
vininkais turėti kivirčų, pietus 
perkasi valgyklose, iš kurių 
parsinešę valgo namuose. Va
karienes ir pursyčius, elektros 
energiją atpiginus, gaminasi 
savo kambariuose elektriniais 
įrengimais. Tokios šeimos skun
džiasi, neš, kai tame pačiame 
kambaryje yra ir salionas, ir 
miegamasis, ir virtuve nepato
gu, jei atsilanko svečiai, be to, 
visuomet sunkus oras, nors ir 
visą laiką vedinamas.

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrovv Stovo!’7 
yra getas kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas 
statymas visur. 
CENNES

pri-
Telefonas VIN- 

4300.

COAL-COAL
EGO ....... ’..
NUT ...... ....
BIGLŲMP
SdREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

N

>6.00 
6.00 
16 00 
»5.75 
15.00

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Ui pakarto ii pint 
duOdamb gerų Buoiaidų.
'i <***fi««** I ■Mriri-ii,- •
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KALĖDOS BUVO “BALTOS”, BET KARTU Po Chicagos 
IR NELAIMINGOS

Daugybė Automobilių Nelaimių Chicagoj 
ir Apylinkėj

Kalėdos Lietuvoj 
Nebeįdomios

Nevisur, bet rezidencinėse 
Chicagos dalyse Kalėdos buvo 
“Baltos”, bet kartu jos buvo ir 
“nelaimingos”. Laike švenčių 
automobilių judėjimas papras
tai yra gana didelis. Proporcio- 
naliai ir susikulimų pavojus y- 
rfl didelis, mat, besisvečiuodami 
pas draugus ir kitur motoristai 
įsigeria ir net ir atsargus moto
ristai atsargumo pradeda nebe- 
paisyti. Be to, iki vakar po pie-

kietėjusio sniego ir ledo, ir ma
žesnėmis gatvėmis vien dėl to 
buvo labai pavojinga važiuoti.

Štai kelios nelaimės, 
žuvo chicagiečiai:

kti r i ose

o šeši 
kai du 
susidu-

lis užmušė 66 metų senelį Wil- 
liam Freiberg, nuo 2338 Olive 
street. Automobilį valdė 19 me
tų jaunuolis Paul Jenin iš Lan- 
sing, Mieli., kuris važiavo į Chi- 
cago praleisti Kalėdas su savo 
molina. Jaunuolis pabėgo iš 
nelaimės vietos, bet vėliau po
licija jį sugavo.
© Howard Lattin, 16 metų jau
nuolis iš Zion, Ilk, užsimušė kai 
motorciklis, ant kurio jisai va
žiavo, paslydo ir apsivertė prie 
21-mos ir Joppa gatvių.
0 Prie 105th ir Cicero avenue 
užsimušė 26 metų Gary, Ind., 
gyventojas Richard Brooks, nuo 
801 West 6th avenue. Jisai įva
žiavo į kitą automobilį, kurį 
valdė Albert Kozzie, 43 metų 
allantikielis, nuo 3539 Went- 
vvorth avenue.

Neteikia jokio įspūdžio, ameri
kiečiui ilgu darosi

Anot krikščionių padavimų 
ir mokslo, katalikiškas pasau
lis gruodžio 25 d. šventė tūks
tantį devynis šimtus 
aštuonis metus nuo 
gimimo.

Štai Kalėdų rytas,
šaltas, diena apsiniaukusi, ke
lias gruoduotas. Iš aplinkinių 
kaimų žmonės eina į Gruzdžių 
bažnyčią. Tokiu nelygiu keliu 
keliaudamas gali ir kojas išsi
sukinėti. Važiuojantiems irgi 
tokie pat patogumai, kaip ir 
pėstiems.

Kur tos Kalėdos?

NAUJIENOS, Chlcago, TU

Oras no

trisdešimt
Kristaus

■Mb*

Gatvekaris Sunkiai 
Sužeidė Juozą 
Repšį
Sudaužė Jo Automobilį Prie 

33 ir Halsted

< F a S g 
g

TO1Wvx;21 V---

I ACJHfc-NAlJJlEMi F<»un

ELEANOPv WHITNEY, šo
kėja, kuri kitą pavasarį ren
giasi ištekėti už Frederick 
Backer, Jungtinių Valstijų 
prokuroro asistento New 
Yorke.

Kalėdos buvo nelaimingos 
Juozui Repšiui. Gruodžio 25 d., 
prie 33 ir Halsted buvo labai 
slidu, tad J. Repšiui sukant iš 
33 į Halsted St., automobilis 
paslydo ir atsimušė * Halsted 
gatve važiuojantį gatvekarį. 
Gatvekaris taip smarkiai smogė 
į automobilį, kad jisai beveik

• Prie 53 ir Pulaski Road, po 
automobiliu žuvo 23 metų jau
nuolis George Blum, nuo 4841 

vale. Automobilį valdė 54

O Keturi žmonės mirė, 
buvo skaudžiai sužeisti, 
keleiviniai automobiliai 
re ant vieškelio U. S. 20, prie
Angola, Indiana. Užmuštieji 
buvo: William Olshonski, 30 
metų chicagietis nuo 4301 So. 
Kcdzie avenue, jo žmona Fay, S. Ked
24 metų amžiaus; giminaitė So-jmctų Edvvard Termat, 2806 W 
nia Brockstein, ir Sarah Ler- 
ner, nuo 47 S. LaGrange road. 
Sužeistieji yra Albert Lerner, ir 
Mrs. Fa v Simon, nuo 2054 N. 
Safyer avenue, ir keturių de- 
troitiečių McKeen šeimyna, ku
ri važiavo antram automobilyj.
• Prie Blue Island priemiesč’o, 
ant \Vestcrn avenue, automobi-

)9th St.

dingo tos Kalėdos, kada 
keliu žmoneliai važiuo
jat bernelio' mišių”.

Šliaužiant rogės nuo

Kur 
sniego 
davo

nuo prunkštimo ir 
šarkšnėjęs. Tvoros

šalčio gir- 
bėgdamas 
garo ap- 

pykšdavo.
Seno kaimiečio ūsai, kaip ža
garai, besėdint kibitkoj, ledais 
apšaldavo ? '

Dabar Lietuvoj Kalėdos ne
beįdomios. Nei oro aplinkuma, 
nei žmonių atsinešimas, nei ki-

Automobilių nelaimėse žuvo galai nebeteikia jokio įspū
džio. Per Kalėdas kunigai laiko 

; mišias. 
Girdi, kad bažnyčios varpelis 

adre- ietai tankiai suskamba. Mat, 
prie “stainelčs”, kur paguldy-

ir sekami žmonės:
Adolph Gandeli, 48, nuo 272 kiekvienas po trejas

N. Francisco avenue;
Thomas Robinson, 42, 

sas nežinomas;
Thomas Du rawa, 67, 

2017 McLean avenue.

EXTRA!
KALĖDŲ BREZENTAS DAR NEGAUTAS

(Per pantaplini bevielį telegrafą iš Kauno)

I 

K

Tragingai Mirė 
18 Ap. Gyventojas 
J. Tashkunas

nu°Įtas Jėzusėlis-Bernelis žmoneliai, 
j keliais slinkdami, 
‘juoste’ę, pabučiuoja 

i varpelis suskamba.

“Bučeris”
Nelinksmos buvo Kalėdos Ur- 

banskių šeimynoj.
Kalėdų dienai išaušus, 49 

metų bedarbis “bučeris” Joseph 
Urbanski užnėrė virvę ant kak
lo ir pasikorė savo kambaryj. 
Jis gyveno adresu,\ 1034 
47 th Place.

West

pa trauk a 
ir sykiu 
Jaunimo 

būrelis prie vargonų gieda gies
mes, garbina gimusį Jėzų 
Krislų, pasaulio išganytoją. Vi
soj toj aplinkumoj būnant, tru
putį jaučiamas žmonyse dva
sios pakilimas, atrodo, kad jie 
neva džiaugias sulaukę šių me
tinių švenčių, bet šiaip šventės 
labai “pilkos”.

Mano tėviškės gyventojai bu
vo ir eglaitę gražiai parėdę,

šventėms Tashkunas 
iš C.C.C. stovyklos, 
Ilk, pasisvečiuoti su 
draugais. Sustojo pas 

gyve-

Daugiau Medžių 
Chicagoj

Miesto valdyba skelbia, 
per 1938 metus Chicagos
vėse buvo pasodinta 17,762 nau
ji medžiai.

kad 
gat-

žuvo nuo Revolverio Iškritusio 
Iš Rankų

18 APYLINKĖ — Kalėdų va
kare čia įvyko tragedija, kurios 
auka buvo 45 metų Joseph 
Tashkunas (?), senas šios kolo
nijos gyventojas, paskutiniu lai
ku tarnavęs C.C.C. stovykloj.

Jį nušovė iš draugo rankų 
iškritęs revolveris.

Kalėdų 
parvyko 
Graftone, 
buvusiais
draugą Albert Brewer, 
nantį adresu 2013 Canalport 
avenue. Ten praleidęs valandą 
kitą, Tashkunas su Brewer’iu 
nuėjo aplankyti kitą draugą 
William Clay, gyvenantį antra
me to paties namo aukšte.

Ten Tashkunas pasiėmė 
Clay’o 4 mėnesių sūnų Gerald į 
glybį ir pradėjo jį glamonėti, o 
Brewer tuo laiku apžiūrinėjo

revolverį. Revolveris netikėtai 
iškrito jam iš rankų, atsimušė 
į grindis ir šovė. Kulka kliudė 
Tasbkuną, mirtinai jį sužeisda- 
ma, bet kūdikis stebėtinu budu 
išliko sveikas. Tashkunas mirė

sigandęs Brewcr pasigriebė re
volverį nuo grindų ir pabėgo. 
Jis dabar slapstosi.

Naujienų-Acme Telephoto
ST. JOSEPH, MICH. — Fern Patricia Dūli, kuri pri

sipažino nužudžiusi advokatą W. Hobrook ir liko nu
teista keturiolikai metų kalėjimo. Ją gynė adv. H. T. 
Dewhirst (po dešinei).

kūtes prisodino žvakučių. Va
kare pasikvietė kaimynus. Su
ėjo jaunimas ir pradėjo susi
kabinę apie Kalėdinę eglaitę 
žaisti -ir dainuoti. Stalas svečių 
nusėdęs, vaišinas ir stiprų na
mie padarytą alutę traukia. Ki
ti kortuoja. Parėjęs iš mieste
lio į “namus” randu laiškutį 
nuo vieno kaimyno dukters, 
kuri kviečia tą patį vakarą at
eiti ir 
šventes.

Joseph Repšis buvo taip sun
kiai sužeistas ir pritrenktas, 
kad ėmė kelias valandas kol 
pasisekė jį atgaivinti.

Dabar jis randasi > kritiškam 
padėjime, Si. Paul ligoninėj ant 
35th Place ir Lituanica Avė.

J. Repšis gyvena adresu 2153 
W. ,4th St. T.

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

sportas!
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YUMA ARIZ. — Tim 
Holt, išgarsėjusio kino ar
tisto sūnūs, čia vedė Virgi- 
nia MacAshcraft. Jaunasis 
Halt irgi yra kino artistas.

Notre Dame Univ 
Pagerbė Juozą 
“Ed” Beinortų

Buvo Garbes Svečia^ 
Klubo Bankiete

Vn.

Vakar vakare Drakc vicšbu-

Neramiai amerikiečiui ilgu
Antrąją dieną šių švenčių nu

vykau, kur vakarykščiai buvau 
kviestas, nors sesutės, kurios 
miestelyj gyvena, būtinai pra
šė pas save. Prie to, trys da
vatkėlės sesutės D. sakė, kad 
pas jas ateičiau “bernelio val
gyti”, žinoma, taip ir kitų ska
numynų ragauti.

Kad. ir daug tų vaišių buvo, 
bet neramiam amerikiečiui la
bai ilgu atrodo, 
nėra muzikos, n 
trukšmauti. Jie visi lėti, 
daug ramus, nubosta ir besė
dint ir jų įvairių kalbų klau
santis. Ta tyla, monotonišku
mas teikia liūdesį.

Tiesa, kai dar papuoli į jau
nimo tarpą, tai kitas dalykas. 
Čia jau laikas bėga labai grei
tai ir turi šiokį 
nimą.

Bet Chicagoj 
das švęsti visai

[ACME-NAUJIENŲ Koto]
LONDONAS. — Įėjimas į 

specialų skiepą (viršuje), 
kur galima apsisaugoti nuo 
bombų. Žemai parodomas 
to skiepo vidus.

Nėra radio, 
pa- 

per-

tokį pasitenki-

šventas Kalė- 
kas kita. Dide

lis sikrtumas, palyginus su 
tuva. —R. šniukas.

Lie

kadInžinieriai apskaičiuoja 
Chicagos požeminiai traukiniai 
— “subway” vienos valandos 
bėgy j galės aptarnauti 128,000 
keleivių. Dabartiniai gatveka- 
riai, autobusai ir eleveiterių li
nijos gali suteikti patarnavimą 
tiktai. 90,000 vienos valandos 
bėgy j.

Chicagos paštas skelbia, kad 
per tris dienas, nuo gruodžio 
21 d., iki gruojžio 23 d., per 
vietinį paštą ir 'skyrius perėjo 
123 milionai laiškų ir įvairių 
Siuntinių, daugiausiai kalėdinių 
sveikinimų. Tai apie 15,000,000 
daugiau siuntinfų negu per 
patį laiką pernai.

Sveikinimai
Lietuvon
Telegramomis

tą

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

Į miestą pasiųstas sveikini
mas kainuoja $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”.

v ADM.

j:

Prezidento Rūmuose Kaune tarpu jisai liepė visoms mote- 
prislegtas ūpas. Kalėdų prezen-[rims Prezidento Rūmuose sku
tas iš Varšuvos dar neatėjo.

Prieš eidamas gult Kūčių va- dabar Lietuvoje vadina panče- 
karą, Antanas Smetona liepė 
pakabinti šalia kamino panče- 
ką, tikėdamasis, kad naktį at
vyks Kalėdų Diedukas iš Var
šuvos ir įdės, kaipo prezentą, 
Vilnių ir visą Vilniaus kraštą.

Jisai elgėsi pagal čikagiečių 
Andrulio ir Yagmino į 
ir pranešė lenkams, kad Lietu
va dedasi prie Lenkijos-Rusijos- x . . , , .„ •• ui i • • pryzą. Bet, deja, ka? Prcziden-Rumanijos bloko, kuris jau yra £ ’
susidaręs (kai kurių komunis-j 
tų1 galvose). O tuodu demokra
tijos gynėjai viešai savo kalbo
se buvo užtikrinę visuomenę, 
kad, kai tik Lietuva prie to blo
ko prisidės, lai Varšuvos širdis 
taip suminkštės, kad ji, nieko 
nelaukdama, grąžins Lietuvai 
Vilnių ir palankiu lietuviams, 
budu išspręs visą Vilniaus klau
simą.

bintis mėgsti didelę kojinę (taip

ką). Kojinė buvo numegsta ir 
su iškilmingomis < ceremonijo
mis, griežiant visų trijų bloko 
valstybių himnus, pakabinta 
Smetonos palociuje už jo mie
gamojo kambario durų.

Buvo aštriai įsakyta cercino- 
patarimąl”^ dalyviams niekam apie tai 

neprasitarti, nes tautos vadas 
norėjo padaryti Lietuvai siur-

sikelę, subėgo pasigėrėti Varšu
vos kalėdiniu prezentu, jie rado 
kojinę tuščią. Baisus nusivyli
mas !

Kodėl Lenkija taip skaudžiai 
suvylė musų tautos vadą ir Chi
cagos komunistus, tikrai neži
nia. Eina gandai, kad ji iš tie- 

Įsų norėjo tą prezenlą Lietuvai 
duoti, tik nesuspėjo iki Kalėdų 
visus lietuvius Vilniaus krašte 

Taigi išgirdęs apie šitą genia-,sukišti į kalėjimą. Bet iki atei- 
lišką Chicagos komunistų su-'nančių Kalėdų lenkai su tuo 
manymą, tautos vadas mušė te- reikalu, gal būt, apsidirbs. Te
legramą į Varšuvą, kad Lietu-'dėl Smetonos pančeka, tariant 
va be atidėliojimo 
drulio ir Yagmino

stoja į An- kojinė, palikta kitam kartui.
bloką. Tuo Tikrasis Demokratas

Tėvai Išėjo Parkų Biudžetas
1939 m. —

Kūdikis Pasikorėgerbimui lietuvio sportininko 
Juozo “Ed” Beinoriaus. Kliu- 
bą sudaro Notre Daine univer
siteto buvę studentai, kurie gy
vena Chicagoj. Beinor paeina 
iš Harvey, UI.

šis jaunas lietuvis šįmet pa- R 5048 Gi(kli slrcc(> iš. 
sizymejo, ka.po vienas geriau- jo jlinksmi„ti> Kad jų 2 
siu Notre Daine universiteto: _ . , . . . . . v 1(„ * , .v., T. ‘menesių dukrelei nebūtų salta,footballo komandos lošikų. Jis .. , .
laimėjo vietą “Ali American” i !!e |,a«u" c, M an «as,n,° 
komandoj ir gavo daug kitų 
titulų ir pažymėjimų.

Po vakarienes ir kalbų “Ed” 
Beinor vedė “grand maršą

Jis tebelanko universitetą 
studijuoja advokatūrą.

Keista Kalėdų Nelaimė
Kalėdų vakare jauni chi.a- 

giečiai Mr. ir Mrs. Fred Bir-

čiaus, padėję ten kelias pagal
ves.

$8,036,000
Parkų Distriktas, 

visus Chicagos vie- 
pereitą savaitę pa- 
1939 išlaidų turės

Du Jauni Lietuviai 
Footbolo Lošime 
Texas Valstijoj
Persieme su Texas Valstijos* 

“High School” čampionai*

Kūdikis neramiai miegojo ir 
su pagalvę nuo pėčiaus nusiri- 

ir to. Pagalvė nukrito ant žemes, 
bet mergytės marškinėliai už
kliuvo už gaso krano ant•pe
čiaus ir mergytę pradėjo 
smaugti. -

Kai tėvai sugrįžo namo už 
poros valandų, jų dukryte* jau 
buvo nebegyva.

šią žinią rašant rezultatai 
dar nežinomi, bet vaakar po 
pietų Chicagos “high school” 
footballo čampionai, tarp jų 
du lietuviai, persiėmė su 
Texas valstijos “high school 
pirmenybės laimėtojais.

Chicagos čampionais yra 
Fenger mokyklos komanda. 
Jie susikirto su Waco, Texas 
mokyklos footballininkais, ku
rie šįmet laimėjo tos valstybės 
pirmenybę.

Fenger komandoj lošė du 
lietuviai, Pavilonis, left tackle 
pozicijoj, ir Žilius, fullbakas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Chicagos 
kuris valdo 
šus parkus, 
skelbė, kad
<$8,036,000. Tai yra apie $2 mi- 
lionai dolerių mažiau, 
parkų distriktas išleido šįmet. 
Bet taip tik išrodo iš pavir
šiaus. 1938 metų $10 milionų 
biudžetas apėmė 12 menesių, 
o 1939 metų biudžetas numato 
pilną parkų operavimą tiktai 
8 mėnesiams, - *•.-

šalčiai Ateiną 
Chicagon

negu

Chicagos oro biuras prana
šauja, kad šiandien Chicagoj 
bus šalta, nes iš Alaskos ateina 
didelė šalčių banga. Bus lietaus, 
paskui snigs, o temperatūra nu
puls iki 10% ar žemiau.

Laimėjo Ketvirtą iš Eiles 
Krepšinio Lošimą.

Acme-Naujienų Telephoto
LOS ANGELES, CAL. — Martin Snyder, buvęs Ruth 

Etting vyras (po kairei), su savo advokatu Jerry Giesler. 
Teismas nusprendė, kad Snyden yra kaltas tuo, jog ban
dęs Myri Aldermaną, dabartinį Ruth vyrą, nužudyti.

Tumavick’s Žengia 
Pirmyn

“The Tumavick”, Cicero ( 
adv. N. Tumavičiaus užlaiko
ma krepšinio (basketball) ko
manda, susidedanti beveik iš
imtinai iš lietuvių, pereitos 
savaitės pabaigoj laimėjo ket
virtą iš eilės susikirtimą New 
Century Lygos lošimuose.

Marigold Gardens salėj jie 
supliekė (Playskool Toys ko
mandą, 48 prieš 44. Jeigu dar 
pasiseks laimėti tiek lošimų, 
tai komanda kartu laimės ir 
čempionatą New Century Bas
ketball lygoj, prie kurios ko
manda priklauso prie tos ly
gos. '• ■ ♦




