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Amerikos Respublikos Pasirašė 130 Paktų6

KONFERENCIJA NUTARĖ GINTI AMERI 
KOS INSTITUCIJAS NUO SVETIM

ŠALIU INTERVENCIJOS
Priėmė Hull’o principą prekyboms sutar
tims, pasmerkė rasinį persekiojimą, nuta
rė turėti finansų ekspertų pasitarimus 

prekybos reikalais
LIMA, Peru, gr. 27. — Aš- nansiniai suvaržymai labai 

tuntą Pan-Amerikos konferen- trukdo Jungt. Valstijų ir pie- 
cija pasibaigia šiandien, antra- tinių Amerikos respublikų pre- 
dienį. Iš konferencijos neišsi- 
veš niekas ypatingų pergalių . 
Bet vakarų pusrutulis (west- 
ern hemisphere), kurį konfe
rencijoj atstovavo 21 nos res
publikos delegacijos, priėmė. 
Monroe Doktriną kaipo savo 
politinį nusistatymą, kurio iki 
šiol laikėsi vien Jungt. Valsti
jos. Monroe Doktrina esmėje 
sako: Amerika priklauso ame
rikiečiams.

Pan-Amerikos konferencija, 
tarp kita ko, vienbalsiai nuta
rė:

kybą.
Viso Pan-Amerikos konferen

cijoj 21-nos Amerikos respub
likos atstovai’pasirašė 130 re
zoliucijų ir deklaracijų.

Francuzija siunčia 
kariuomenę į So

maliu žemę
gr.

1 — Palaikyti ir ginti Ame
rikos institucijas ir principus 
nuo visokios svetimšalių inter
vencijos ir nuo^bet kokių grū
mojančių svetimšalių žygių. 
21-nos respublikos užsienio rei
kalų ministeriai suvažiuos pa
sitarti, kai pasitarimo reikalaus 
ta ar kita Amerikos respubli
ka.

2 — Priimti Jungt. Valstijų 
užsienio reikalų sekretoriaus 
Hull’o prekybos sutartims prin
cipą, kaipo patvarią vakarų 
pusrutulio politiką. Hull prin
cipas — most favored nation 
basis — reiškia, kad jeigu bus 
padarytos prekybos sutartys su 
tomis ar kitomis šalimis ir jei
gu paskiau bet kuri sutartis 
su ta ar kita 
ma taip, kad 
jos lengvatos, 
tas lengvatas 
šalys, kurios
panašias sutartis, 
respublikos nutarė kaip galė
damos greičiau priimti šį prin
cipą prekybai, vietoj Vokietijos 
mainininkavimo sistemos su 
favoritizmu vieniems ir suvar
žymais kitiems.

3 — Pasmerkti rasinį perse
kiojimą ir pareikšti, kad jokių kuomet iki šiol stiklas 
ypatingų privilegijų 
kitoms tautinėms
Amerika neduos. Tai yra įspė
jimas 1,000,000-nui 
vokiečių ir 1,000,000 nui 
gentinos italų, kad jie yra ne 
Vokietijos arba Italijos, bet 
Brazilijos ir Argentinos gyven
tojai.

PARYŽIUS, Francuzija,
Generalus Francuzijos 

žemės gubernatorius 
Paryžiun skubiai pa- 

Somalių žemę daugiau

27. — 
Somaliu 
kreipėsi 
siųsti į
kariuomenės.

Kariuomenė buvo pasiųsta.
Dienraštis <įParis Soir” įdė

jo pranešimą iŠ Somaliu žemės, 
kurs sako, kad .generalus gu
bernatorius pareikalavo dau
giau kariuomenės ryšium su 
koncentravimu italų kariuome
nės pasieny ir italų pastango
mis ruošti demonstracijas ir 
reikalauti Somaliu žemės Itali
jai.

Du kiti dienraščiai taipgi 
pranešė apie judrumą didelių 
Italijos karo pajėgų rytų Af
rikoje.

šalimi pakeičia- 
suteikiama nau- 
tai automatiškai 
gauna ir kitos 
yra padariusios 

Amerikos

Surastas varnišis 
stiklui padaryti 

nematomam
SCHENECTADY, gr. 27. 

Dr. Katharine B. Blodgett 
rado naujos rųšies varnišj. 
teptas 
sidaro 
kant, 
stiklas
kaip oras. Toks stiklas pralei
džia 99

su-
Ap- 
pa- 
sa-

tuo varniški stiklas 
nematomas. Kitaip 
apteptas tuo varniški 

pasidaro permatomas

nuošimčius šviesos,

toms arpe^S(^avo tik 92 nuošimčius švie- 
grupėms sos*

šituo varnišiu apteptas stik- 
Brazilijos ^as» Padengiąs rodykles (dials), 

J vitrinų ir mažų langų stiklas 
'atrodo visai išnykęs.

Naujo varnišo sudėtis laiko
ma kol kas paslapty. Dr. Blod- 

| gett dirba General Electric kom- 
4 — Turėti Amerikos res-.PaniJai tyrinėjimų laboratori

jose.finansų ministerijųpublikų
ekspertų reguliarius pasitari
mus, kurie galėtų, reikalui ki
lus, palengvinti kreditus. Fi-

10,000 žuvo Ispani 
jos mūšiuose

Gruodžio 9 d. įvykusių Klaipėdoje B. Jonušio laidotuvių 1. Velionės draugai prie karsto 2. Gausingi visuomenės vai
nikai 3. Į kapus velionį palydi didžiulės ftiinios žmonių. tetev..'.
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• PERPINGNAN, Francu
zija, gr. 27. — Ispanijos suki
lėlių pranešimai sako, kad per 
penkias dienas jie atėmė iš lo- 
jalistų 230 kvadratinių mylių 
žemės, daugiau kaip dešimtį 
miestelių ir daugelį kaimų. Ki
ti pranešimai sako, kad loja- 
listų valdžia planuoja perkelti 
respublikos sostinę, jei Barce- 
lonai grūmos pavojus.

• LIMA, Peru, gr. 27. — 
Baigiantis aštuntai Pan-Ameri
kos konferencijai, antradieni 
21-nos respublikos atstovai pa
sirašė 130 rezoliucijų ir dekla
racijų.

BAISI ŠEIMOS TRAGEDIJA PANEVĖŽY
AGRONOMAS K. KUBILIUS, PRALOŠĘS -22,000 LT 
IŽDO PINIGŲ, NUNUODIJO SAVO SUNŲ, NUŠOVĖ 

IR PATS. NUSIŠOVĖ.

VALST.
ŽMONA

PRANCŪZUOS SOCIALISTAI REMS 
ŠALIES APSAUGAI PASIRUOŠIMUS

q WASHINGTON, D. C., gr. 
27. — Prez. Rocseveltas išreiš
kė pritarimo planui, pagal ku
rį norima kas metai mokinti 
20,000 civilių lėktuvų vairuo
tojų.

Vakar diąhą Panevėžy įvyko Kubilius $avo : laiku tarnavo 
baisi Panevėžio apskr. agrono- musų atstovybėje ■■ Berlyne, 
mo K. Kubiliaus šeimos trage
dija: agr. Kubilius, pralošęs 
apie 22 tukst. Lt Žemės ūkio 
rūmų pinigų,: išžudė savo šei
mą ir pats, nusižudė.

Penkęrių metų amžiaus savo j , * 
šuneliui Kubilius į koją įšvirk- trukumo, bet tie trukumai; ne- 
štęs kažkokių nuodų ir sūnūs, keliant jų viešumon, buvo lik- 
nunuodytas, mirė. Po to pisto- viduoti. Tačiau Kubilius ir po 
lėtu jis vietoje nušovė savo to savo asmeniško gyvenimo 
žmoną ir ant jos lavono pats, nesutvarkė — azartiškai 
nusišovė; Kubilius su žmona kortomis iš pinigų. Kortos 
rasti jau negyvi, o apnuodytas vedė ir prie tragiško visos 
sūnelis mirė vėliau. Agronomas mos galo.

Po to Kubilius kurį laiką 
tarnavo Klaipėdos gubernatu- 
roj agronomijos referentu. IŠ 
Klaipėdos perkeltas į Panevėžį 
apskrities agronomu.

Prieš keletą metų buvo irgi 
kilę nesusipratimų dėl pinigų

lošė 
pri- 
šei-

PARYŽIUS, Francuzija,
£7. —- Antradienį Francuzijos ji bus silpna. Francuzija turi 
socialistų partijos kongresas* pasidarbuoti, kad sudarius ga- 
laikomas Montrogue, Paryžiaus lingą tautų koaliciją prieš fa- 
priemiestyje, 4,320 balsais prieš 
2,337 balsus priėmė Leono Blu- 
mo rezoliuciją, kuri remia 
Francuzijos ginklavimąsi, ben
drą demokratinių valstybių 
frontą ir palaikymą Francuzi- 
još-Sovietų Rusijos santykių. 
Susilaikiusių nuo balsavimo bal
sų buvo 1,014.

Francuzijos socialistų kon
greso dauguma pareiškė, kad 
ji neišsižada socializmo, kad ji 
nekenčia karo ir darbuosis prieš 
karą, kaip darbavosi iki šiol. 
Tačiau akcentavo, jogei Fran-

e PARYŽIUS, Francuzija, 
gr. 27. — Francuzija gavo $95,- 
130,000 paskolą iš Šveicarijos

gr. [cuzijos niekas nepaisys, jeiglį jy JRnlnndijns bankų.

šistinius agresorius. Francuzija 
turi pasidarbuoti, kad suarti
nus Anglijos ir Amerikos de
mokratijas su Rusija.

Dauguma taipgi pareiškė, 
kad ji nėra priešinga Francu
zijos deryboms su diktatoriais, 
jeigu jos bus sveikai pagrįs
tos. Ji betgi labiau pritaria 
tarptautinei konferencijai, į ku
rią galėtų įeiti visos tautos ir 
valstybės. Prieš įvyksiant šito
kiai konferencijai turėtų būti 
ištraukti iš Ispanijos italai ir 
vokiečiai.

-e NEW YORK, N. Y., gr. 
27, 
varantus areštuoti keturis as
menis, kurie ėmė pinigus grū
mojimais iš Costerio-Musicos.

FederalČ valdžia davė

4 užmušti, 5 sužeisti 
Palestinoje

JERUZALĖ, Palestina, gr. 
27. — Pereitos savaitės gale, 
prieš pat Kalėdas, Palestinoje 
užmušta keturi asmenys, o su
žeista penki.

Nauja “mašina” že 
mėlapiams daryti

Ruošiasi vajui dudti 
darbo bedarbiams

MIRĖ EMILE VANDERVELDE, BEL 
GIJOS DARBININKŲ VADAS

47,133 japonai žuvo 
kare

RICHMOND, Virginia, gr. 
27. — The National Geographic 
Society praneša, kad ji priver
sta buvo naują “mašiną”, iš
vystyti žemėlapiams daryti. 
Hitlerio, Mussolinio ir Japoni
jos armijos Kinijoj nuolat kei
čia rubežius. Todėl žemėlapių 
braižytojams tenka skubintis.

Naujoji “mašina” žemėla
piams daryti yra fotografinis 
aparatas labai tiksliai užfik
suojąs vardus miestų, upių, 
valstijų, pavietų ir geografinius 
rubežius, kai pagrindinis že
mėlapis (master map) būna 
paruoštas.

Reikalauja daugiau 
socialio užtikrinimo 

vaikams

WASHINGTON, D. C., gr. 
27. — Naujas komercijos de
partamento sekretorius, Harry 
Hopkins, jau turėjo pasitarimų 
su biznio vadais New Yorke 
ir Washingtone. Jisai pasiūlė 
jiems planą išvystyti vajų vi
soj šaly, kad samdytojai pa
imtų į darbą kiek galima dau
giau žmonių iš dešimties mi- 
lionų šalies bedarbių.

Planas jau paruoštas smul
kiai. Tie biznieriai, kurie turė
jo progos Hopkinso planą stu
dijuoti, pripažįsta, kad planas 
turi vertingų ypatybių. Jei pla
tesniuose biznierių sluoksniuo
se pasirodys planui pritarimo, 
tai jį bus galima pradėti vyk
dyti artimoj ateity.

BRUSSELS, Belgija, gr. 27. rijų nariu. Jis buvo vienas Bel- 
i— Antradienį mirė Emile Van- gijos atstovų pasirašiusių Ver- 
dervelde, Belgijos socialistų ir, baliaus taikos sutartį.
bendrai, Belgijos darbininkų Vandervelde pagarsėjo kaipo 
vadas. Jis buvo 72 metų senu-1 politikas, žurnalistas, autorius, 
mo. j lektorius ir filosofas. Jis buvo

Gimęs 1866 metais prasisie-1 garsus ir kaipo oratorius. Ir 
kusioj šeimoje Emile Vander-(kai jis sakydavo kalbą, tai į 
veide išėjo mokslą Brussels ją kreipdavo dėmesio taip drau- 
universitete ir neužilgo po to gai, kaip ir priešininkai. Nes 
įstojo į socialistų partiją. II-(kalbėdavo jis palyginti retkar- 
goję politinėje karjeroje Van-'čiais, kalbėdavo kai turėdavo 
dervelde buvo įvairių ministe- ką nors .svarbaus pasakyti.

Prez. Roosevelto sū
nūs kritikuoja 

Meksiką

Nacių policija areš 
tavo 22 asmenis Au

Sirijoje

SHANGHAI, Kinija, gr. ^27. 
— Japonijos vyriausybė antra
dienį paskelbė, kad 17 mėnesių 
kinų-japonų karo laikotarpiu 
žuvo 47,133 japonai kareiviai. 
Japonai apskaičiuoja, kad tuo 
pačiu laikotarpiu kinų žuvo 
apie 2,000,000.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

FORT W0RTH, Tex., gr. 27. 
— Elliot Rooševėlt, prezidento 
Roosevelto sūnūs, 
per radiją Texas 
smarkiai kritikavo 
vakare Mėksikos 
Pasak jaunojo
Meksikos prezidentas Cardenas 
visai neseniai pareiškė, kad

Rusai ir suomiai už 
gyrė rubėžiaus 

. f1 ’ 

sutartį

kalbėdamas 
valstijoje, 

pirmadienio 
vyriausybę. 
Roosevelto,

vyrus. Kaltina
valstybei, t.y.WASHINGTON, D. C., gr. 

27. —- Pnia Eilėn S.
ward, socialio užtikrinimo ta
rybos naujai paskirtas narys, 
antradienį pareiškė, kad dabar
tiniu laiku diskusijos ypatingą 
dėmesį kreipia į aprūpinimą 
pensijomis senų žmonių. P-nia 
Woodward sako, kad socialio 
užtikrinimo įstatymą reikia to
bulinti ir ta kriptimi, 
suteiktų tinkamesnės 
vaikams.

HENDAYE, Francuzija, gr.
27. — Antradienį jau penktą

M dieną Ispanijos sukilėliai tęsė 
Upl ofensyvą prieš lojalistus. Suki

lėliai, gaunamomis čia žinio
mis, nors povai, visgi stumiasi 
pirmyn, Barcelonos linkui.

Apskaičiuojama, kad abiejų 
Bendrai giedra; šalta; silp- pusių — lojalistų ir sukilėlių 

nė ją šiaurės vakarų vėjai, pa- — kariuomenės mūšių fronte 
sikeičią į lengvus įvairius vė-,yra 500,000 vyrų. Keturių die- 
jus; saulė teka 7:17 v. r., lei- nų ofensyve jau žuvo 10,000 
džiasi 4:25 v. v. karių.

įORFIte:

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

Wood

kad jis 
globos

MASKVA, Sovietų Rusija,
gr. 27. — čia paskelbta, kad,Meksika parduos aliejų tik de- 
tapo užgirta (ratifikuota) su- mokratinėms šalims. Dabar gi 
tartis nustatantį Supmijos7Ru- Meksika padarė sutartį su Vo- 
sijos rubežių, kurs yra apie kietija, pagal kurią $17,000,000 
700 mylių ilgio ir eina dau-ibiznis bus atimtas Jungt. Val
giausia per dykuma® ir mažai stijoms ir atiduotas naciams, 
apgyventas apylinkes. Tuo tarpu Jungt. Valstijos, sa-

VIENA, Austrija, gr. 27. — 
Austrijos nacių policija arešta
vo 22 jaunus 
juos priešinga
naciams, veikla. Dar keturi ar 
penki areštuotųjų draugai pa
bėgo. Policija ieško jų. Polici
jos pranešimu, areštuotieji pri
klausę .kairiajai srovei ir sklei
dę priešvalstybinę propagandą.

ko Elliot Roosevelt, gali suvar
toti visą aliejų, kurį Meksika 
išsemia iš žemės.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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(Tęsinys)

Nors Morta ir labai uoržlo 
būti drauge ir padėti tą vaiku
ti išprausti, bei pamanė tegul 
Povilas vienas tai padaro. Nu
ėjo į virtuvę ir pradėjo ruošti 
pusryčius. Povilas atėjęs pasa
kė.

— Mieloji, geriau paruošk ta- 
cą ir nunešk valgį į iov«. Jis 
tiek yra nusilpęs, kad prie sta
lo negales pavalgyti.

Morta vos neišmetė lėkštę;— 
Argi . . . jis serga, Povilai?

— Jis turi karštį. Be to, Jis 
tiek išbadėjęs, kad pas jį lik# 
(ik oda ir kaulai. Aš nežinau 
kaip žmonės taip gali kankinti 
mažus vaikus. Kur jų sąžinė ir* 
žmoniškumas!—pareiškė kiek

prato, ką ji jautė širdyje.
— Morta, tu taip visai nema

nyk, jis nėra musų, biancioii! 
Jis-----
... Jis man labai primena Al
gį 1—Ji pareiškė įtikinančiai. — 
Pasitikim jį pas save ir augin
iam.

— Bet jis nėra musų!—pasi
priešino Povilas piktai.

—Pamanyk, brangusis! Algio 
kambarys, Algio ‘ žaislai—visi 
tie daikteliai, kuriuos bū
tume atidavę, dykai. Pamanyk 
kaip šiam vaikučiui jie reikalin
gi. Dėlko jis atėjo pereitą nak
tį į Čia? Tik kad sulaikytu jų 
atidavimą. Pamanyk sau, kad 
taip butų atsitikę Algiui?—Jo 
visa ateitis, visas gyvenimas, vi
si tie daiktai buvo laikomi per 
visus metus, neišduoti niekur ir 
dabar atėjo tas momentas, kad 
viskas gali būti sunaudok la
bai naudingai.—Morta kalbėjo 
jausmingai.

Povilas susigraudino. Perėjo 
kelis kartus per kambarį ir su-

grm {tetas išauklėjimas viską 
reiškia. O mes jam galine duo
ti kuo gerinusią išamklė.P'jia. Tu 
žiuai, kad jo motina jau keli 
metai yra mirusi. Taipgi jis ne
turi ir tėvo—r—.

—-Tai ką jis sako. Gal jis y- 
ra didžiausias melagis pasauly-1 
je.

- Ar jis yra? Ar tu gali žiū
rėdamas į tą suvargusį vaikutį

vis tiek
sužinoti, iš

Morta įsikibo į Povilo ranką 
ir abudu išėjo į valgomąjį kam- 
abrį. Ji jaudinosi. Jos rankos 
drebėjo. Virpančiu ir gailingu 
balsu ji kreipėsi į jį.

- Brangusis, tas jo atsiradi
mas čia, atrotlo kaip koks sic-į stojo prie Mortos.
buklus. Jis čia atėjo kaip tik! —Gerai, paimkime jį augin
tum laiku, kada mes norime tu-i tl, bet jis niekad neužims Algio 
reti kitą vaiką-----

Staigus Povilo rankos nuo 
jos ištraukimas nutraukė jos 
kalbą. Jis tuoj suprato, ką Mor
ta nori pasakyli, bet jis nesu*

vielos. Jis ne musų sūnūs, ir 
ką mes žinome, iš kokių jis 
žmonių yra kilęs.

—Ką tas turi bendro, iš kur 
jis kilęs ir kas jis yra. Žmo-

01/01/ MAN TAIP 
SKAUDA

YPAKENTĖK TRUPUTI <«< AŠ ' 
į VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRlN-

KAD NET 
ISSITI ESTI

XV MUSKULUS, i SUPAIN-EMPEUERIUį '
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS 

: Palengvės

Kiek susivaldęs Povilas pasi
lenkė ir pabučiavo jos dreban
čias lupas.

—Ne, aš negaliu, mano mie
loji, Aš tikiu juo^ mc 
reikia suieškoti ir
kur jis yra kilęs ir kas jo tėvai, 
arba kas tie, kurie jį iki dabar 
prižiūrėjo. Mes turime sužinoti, 
iš kur jis atėjo . . . Brangioji,' 
nežiūrėk į mane tai, aš ... aš 
noriu būti žmoniškas, bet ne
galiu. Gal jis ir yra geras vai
kutis ir simpatingas, bet jis ne
gali būti musų sūnūs. Jis ne 
musų kūno ir kraujo. Aš nega
liu ir pamislyti kitaip...

Morta pažvelgė giliai jam į 
akis ir prašančiai pareiškė:

—Povilai, aš—aš jo noriu!...
Jos prašymui nebuvo jėgų at

sisakyti, kadangi jis ją baisiai 
mylėjo. Jis turėjo sutikti sti jos 
noru. Kada jis dar galvą pakra
tė ir nusisukęs nuėjo šalin, jos 
širdis iš baimės sustojo plaku
si. Bet vistiek ji tikėjosi laimė
sianti.

Kada Morta įėjo į kambariu
ką valgiu nešina, vaikas gulėjo 
ant minkštų priegalvių. Jo oda 
dabar buvo švari ir jo tamsiai 
geltoni garbanuoti plaukai bu
vo jau beveik sausi. Jis buvo 
gražiai įvyktas į Algio nakti
nius rūbelius, kurių mėlyni pa
puošimai labai gražiai pritiko 
jo išbalusiam veidui.

Morta įėjusi jam gražiai nu
sišypsojo nuo pat savo širdies. 
Ji jautė, kad jis čia turės pa
silikti ir rasti prieglaudą. Ji pa-

gulėjo rainiai pagal lovelę, sa- ■ likti viską gerai,—jis sumurmė- pą atgaudamas
vp smikį padėjęs ant Mortos jo. Atsiklaupė šalia jos ir ap- mo ir lyg dar netikėdamas tuo, 
kojos. įkabino rankomis jos liemenį. Ji i kas čia atsiliko, kartojo jis tuos

Morta ašarotomis akimis ir uždėjo savo rankas jam ant 
drebančiu balsu kreipėsi į sve- pečių ir prispaudė jį prie savęs, 
čią: [Povilas Susikaupė savyje ir

—Ko (u dar bijai? Tv. beveik kreipėsi | vaikutį:
ėsi kaip ligonis ir visa tai pa-; —Jei aš galėčiau viską lega-
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NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

•f

CRANE COĄJL COMį’ANY- 
5332 So. Long Avenue 

' Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

kuris jptė minules jjgatsitrauke 
nuo vaikučio, pasitiko ją links
mai žiūrėdamas, ir lyg persitik
rini i norėdamas pasistiepęs pa
uosto valgį. Paskiau lėtai pasi
traukė į šalį ir leido viską pa
dėti prieš vaikutį ant lovos.

Berniuko akys plačiai atsida
rė, kai iis pamate valei. Vos
pakukždomis tarė:

—Ar tas viskas—man?
— Valgyk, AI, visa lai iš lėto. 
Ji atsisėdo ant krašto, loveles. 

Kieno nors jis buvo išmokytas 
gražaus apsiėjimo.

Jam kiek pasistiprinus, Mor
ta pradėjo jį motiniškai apklau 
sineti. To pasakojimo atėjo ir 
Povilas pasiklausyti. Jo motu
lės mirtis, paskiau našiai lynas. 
Vėliau jis buvo išsiųstas pas ją, 

| kurios vardą, jis n en orė j o mi
nėti. Jis ir dar keli kili vaikai 
ten buvo laikomi visauus labai 
apiplyšę, purvini ir alkani. Kai 
ateidavę iš našiai lyno peržiūrė
tojai, ir jei kurie iš vaikų pa- 
siskųsdavę, už lai būdavę ne- 
mielaširdingai plakami.

Jis pasakodamas vėl pradėjo 
iš baimės drebėti. Morta vis 
prašė ir ragino jį viską' išpasa
koti.

Negalėdamas daugiau tokTo

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams j 
Lietuvą ir kitur mtlsų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskilc savo užsakymus tuo jaus. Kas užsi- 
raSys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

*J' ..... .1 ..

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

OflM TeL Yards 6921 

DR. BERTASD 
756 Wcsf 35th St.

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

f Nedėliotnis pagal sutartį.
RėS. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Offcrt Tėk Vlrglnia 0030 
Resideneo TeL BEVERLV 9244 

bučiavo taip, kaip motina butų DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos -~9—10 A. M. 
Nedalioj narai sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDVVAY 0001

žodžius po kelis kartus su tik-j 
ra meile.

Povilas paleido vaikutį iš sa
vo raumeningų rankų ir jis at
sidūrė Mortos motiniškam glė- j ” 

Pasakyk liai sutvarkyti, Al, ar tu nore-ibyje. Ji glaudė jį, glamonėjo ir
ėsi kaip ligonis ir visa tai pa-į 
eina tik iš* baimės. N
man. • tumei pasitikti pas mus ir būti

Povilas atsikreipė ntro langu kaip ir įnirtų tikras va’ka*? 
vis dar susiraukęs. Vaikas aki- Vaikučio mažas kūnelis pra- 
mis šaudė tai į Mortą, tai į Po- dėjo drebėti ir dar giliau į prie- 
vilą. Paskiau sukaupęs visą sa- 'gailves spaustis. Nuo staigaus 
vo drąsą—prabi o: j susijaudinimo jo akys plačiai

— Jus mane . . , pasiųsite at-,atsidarė ir nentikrypo nuo Po- 
gal pas... ją...—-jis vosi ištarė,

Morta atsikreipė į Povilą. Su
sitikę jųdviejų akių žvilgsniai, nori 
gal ilgiiiusiai išsilaikė, negu ka-į Povilo burna prasižiojo ir li

ko toje pozoje valandėlę. Tik 
paskiau iš jos balsas išėjo*

, —Al, mano mažyti. Mes pra
radome savo sūnų taip, kaip tu 
netekai savo motutės. Aš ma-

Vilo.
—Bet—bet, kad tu manęs ne

ištarė pro verksmus.

da nors. Atrodo, kad juodu 
akių žvilgiu viens antrą galine- 
ja ir vienodai galvoja. Tik pas 
Povilą reiškėsi baimė, o pas 
Mortą viltis.

—Aš nežinau, ar aš įstengsiu niau, kad niekas jo vietos ne
gražiai elgtis ir1 mylėti svetimą' galės užimti, bet jeigu tu su
vaiką,—pirmas prabilo Povilas, tinki būti jo vieloje, aš manau, 
—:Ta mintis manyje įaugo, ka- kad aš galėsiu priprasti if tave 
da mirė musų Algis.

—Mano brangusis, tu prie jo nų. Tu žinai, kaip tie dalykai 
labai greitai priprasi, Netru- sunkiai įvykinami,—jis pradėjo 
kas tu jausiesi, kad jis ne tik kalbeli lyg
musų, bet tikrai tavo,—ji pa-jlavęs noriu. Motina Morta iš
sakė jam užtikrinamai.

—Tu turėsi imti aut savęs 
daugiau atsakomybės, negu tau 
priklauso iki aš priprasiu.

—Aš jį mylėsiu pakankamai
Už mudu abudu. Ir žinau, kad 
tu jį irgi pamilsi ir mylėsi.

Povilas įtraukė į plaučius oro 
srovę. Priėjo prie Mortos ir ją 
pabučiavo.

—Te Dievas mus laimina at-

taip mylėti, kaip savo tiktą su

savo vaiką sulaukusi po ilgos 
kelionės arba labai ilgai nema
čiusi. Vaikučio veidelius plovė 
ašaros. Ašaros, kurios reiškia 
ne skausmą, bet džiaugsmą. Jis 
glaudė savo garbanuotą galvu
tę prie busimos motinos kruti
nės, o stambios Mortos ašaros 
krito į geltonas vaiko garbanas.

Povilo akyse sužibo ašaros. 
Bet kaip vyras, stengėsi jų iš 
akių neišleisti, lyg ir butų ko
kia tai brangenybė; stengėsi už-1 
slėpti savyje.

—Aleksandras musų 3n f rasis 
sūnus!—sušuko Morta pro, aša
ras, glamonėdama vaiką.—Kas 
sakė, kad nėra Kalėdų Diedu
ko? Aš tikrai dabar tikiu, kad 
jis yra. Ir štai nuo jo tikroji 
Kalėdų dovana!

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GTDYTOJASCniRURGAS, X-RAV
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6698

vytas | vyrą.—Aš

gi tave labai myli ir nori, i<au 
tu pasitiktum. Ką sakai? Ar 
busi musų stintts ir leisi man 
būti tavo tėvu?

Vaikutis kūkčiojančiai giliai 
atsiduso. Linktelėjo galvute ir 
puolė į išties Povilo rankas su 
Vaikišku tėviškos meilės pasiil
gimu.

—Mano tėvas, Povilas!—jis 
ištarė džiaugsmingai, vos kva-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
via nauding-os.

ADVOKATAI

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

2400 WEST MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AKELIS
Physician and Surgeon 

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

st

jęs pabėgti. Ir vieną naktį, kai 
visi sumigo, jis iš ten slaptai 
išbėgo ir ėjo pats nežinodamas 
kur ir neturėdamas tikslo. Ėjo 
iki išaušo, nors buvo šalta ir 
baisu. Ėjo per visą dieną ir tik 
vėl sutemus jis pamatė iš to
lo šviesą, kuri priėjus arčiau 
pylėsi iš lango. Nieko namie 
nebuvę, nieks jo nejsileidęs, o 
čia atviras langas, pienas su 
sausainiais, minkšta lova ir tiek 
daug įvairių žaislų, šuo jį pa
matęs, rodos, prašyte prašęs į- 
eiti. Jis btivęs labai alkanas, 
tai susigundęs ir įlipęs pro lan
gą pieno ir sausainių paragau
ti. Jausdamasis išvargęs, atsi
gulė ir užmigo.

Kada jis baigė savo pasakoji- 
mą, Morta verkė kaip mažas 
kūdikis. Povilas nusisukęs žili* 
rėjų į lauką pro langą. Sabalas

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas fr Chirurgas
Ofisas SO. ASHLAND AVt.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fc 
vak. Nedalioj pagal susitarimu 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospeet 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.

K'U Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Anurikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai
Phonė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir7—8 

Seredomis rf nedSĖ pagal sutartį 
Rex. 6631 S<k Caltfornia Avenue 

Telefoną* RennhlJr 780S

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

avnvTojAS ir chircroas 
2808 West 63rd SL 

VALANDOSI 2—4 popiet ir 7—4 
vakaro, trečiidLniaiė ir seknftadie- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6IH

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratdria
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St 

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7404

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, JLL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY S8M

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 3 iki 9 po

*
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Dar mano žodelis
Stalino asilėliams

Stalino sukirpimo komunistų savybe. — 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
tybių. — Grigaitis ir komunistai. — Stalino nešven
tinto tvarto mokyklos auklėtinių prigimtis.

Dvasios silpnumas. — Perkainavimas ver-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

kad 
visai 
ga’iu

(Tęsinys)
O dabar iš musų šiaudinės 

pastogės, štai Lietuva, rodos, 
ponas Pruseika, labai gerai ži
nai, koks jos vidaus režimas, 
rodosi, jos vidaus tvarkos ne- 
giri, smerki, net priešingas esi 
jos kariuomenės stiprinimui, o 
betgi Lietuva turi šiokias to
kias sutartis su SSSR.

Tr net / labai sielojiesi, 
Lietuva gali tų sutarčių 
išsižadėti. Tamstai į ausį
pakuždėti, kad SSSR su Lietu
va labai gerai ūkiškai sugyve
na. Prekyba eina, štai Kaune 
užtiksi SSSR gamybos fordu- 
kus. Tiesa, pagal susitarimą su 
milijonieriumi, jūsų USA mili
jonieriumi Fordu, tuos automo
bilius neturi teises 
modelių pagaminti, 
metais jie turi nuo 
silikti. Taip veikia 
milijonierius SSSR! 
giau galiu pasakyti, 
tą susitarimą SSSR 
stemos automobilius

paskutinių 
vis vienais 
mados at
lasai jūsų 
Dar dau- 

kad pagal 
Fordo si- 
užsienyje

se — Persijoje , Turkijoje, 
Mongolijoje ir tai senesnius 
modelius. Taip panorėjo jo ga
lybė ponas Fordas, ir draugas 
Stalinas sutiko. Bet geraširdis

... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.75
... $5.00
ŠAUKITE

Fordas pasižadėjo tuose rytuo
se savo tikros gamybos auto
mobilių nepardavinėti. Tik štai 
Lietuvoje painiojasi vieni ir 
kiti. Reikia spėti, tai jau savo
tiškos rųšies šmugelis. Na, be 
jo gyvenime rieapsieisi.

Dar, ponas Pruseika, galiu 
pranešti, kad Vokietijoje veikia 
mišros SSSR ir vokiečių kapi
talistų draudimo bendrovės!

Toksai jau pasaulis. Tiesa, 
murzinas, bet, deja, mudviejų 
niekas nekviečia jo veidą nu
plauti, o, be to, tasai pasaulis 
toks margas ir didelis, kad mu
du, mažo ūgio vyrukai, jo vei
do nė nepasiektuva nuprausti.

Esu tikras, kad tamsta visai 
neatsisakytum jo prausti, dar 
tikiu paties tokiu revoliucioniš- 
kumu, jei tai butų galima at
likti be jokios rizikos.

štai tamsta Amerikoje visai 
drąsiai ir laisvai rašai ne kuo 
nerizikuodamas, o man tenka 
dangstytis ir net į tolimą USA 
savo laiškus siųsti. Oi, ponas 
Pruseika, rizikuoju!

O tamstos vedama gazieta 
tiek džentelmeniška, kad pra
deda knisinetis kas rašo. Ar su
pranti tamsta, ar dar tamstos 
sąžinė tiek nesnrai^bėjusi, ar 
nejauti, kad tokiu knisinėjimu, 
uostinėjimu padedi tam tik
riems vidaus reikalų ministeri
jos organams! '

Nenoriu įtarti, kad tamsta 
tai sąmoningai atlieki ir kad 
butum tos institucijos bendra
darbis.

Bet šiuo atsitikimu tamsta

WAVV

aCME-NaUJIKNŲ Teiephoto
Generalis Missouri valsti

jos prokuroras Roy McKitt- 
rick pradės tyrinėti Kansas 
City, kur esanti įsikerojusi 
korupcija. Tai jis daro gu
bernatoriaus įsakymu.

NAUJIENŲ-ACME Teiephoto
Prokuroras W. W. Gra- 

ves iš Jackson County. Gu
bernatorius Stark prikiša 
jam apsileidimą.

čia kitaip galvojančių, nes to-los tolumos kariais paseku ju- kliudo bet Į kokį bendra dar- 
kia mintis juos užmuša. sų ginčus ir visai bešaliai lur.u bą sueiti.sų ginčus ir visai bešaliai lur.u 

Proto menkystė, valios uba-l4a,4i> kad jus vyrukai iš nc- 
gyslė, ištižusi energija juos ver- šventinto Stalino ■ tvarto esate 
čia lik kitus pamėgdžioti. Tai uodegoje. Virškinate tai, 
nelaimingi papūgos, kurie iš- kas Grigaičio yra pasakyta, 
moksta tik svetimus žodžius jokios savistovios minties ne
kartoti. Taip lygiai, kaip ir pa-1 sugebate ir nemokate pareikš- 
skiro žmogaus gyvenime buvo 
susmukifno valandos, taip ly-1 Aš visai bešaliai tai galiu sa-) 
giai tautos, valstybės, žmonių kyli, visai P. Grigaičiui nepa- jjajs jyS einate? Kas jumis ga- 
grupčs pergyvena savo ištižimo taikaujant, nes P. Grigaitis ma- jį patikėti?
valandas. Ir dabar Europa yra n?s visai nepažįsta ir tikriau-* i<as ga}į patikėti tais, kurie 
kamuojama įvairių'spalvų dik- stai net nežino, kas tas eilutes Stalino nešventinto tvarto ino- 
tatorių. Tai gilaus ištižimo me- raš°« 
tai.

Žmonijos gyvenimas neina 
tiesiąja, kuri tolydžiai vis kiltų 
į aukštumą, siektų išlaisvės, er-i 
dvės. Jisai eina kreivąja, kuri 
kartais žemyn, tai aukštyn. Bet 
kam lemta aru skristi, tasai 
nors kartais ir žemiau vištos 
nusileidžia, bet višta niekuomet 
aukščiau aro nepakils.

i
Nepriimkite, Stalino asileliai, 

tuos mano žodžius už piktą. 
Noriu tikėti, kad jus taip pat 
sielo j a lės dėl savo 
savo krašto likimo, 
dėl visos žmonijos 
tai leiskite turėti 
tiems tokiais pat rūpesčiais gy- 
venti. z

Kas iš musų teisus ir klysta, įjg 
tai jau spręs istorija, jei kas 
nors suras musų ginčų pčdsa- 
kus. 58

bą sueiti.
Sakykite, kokia garantija, 

koksai laidas, kad jus nepra- 
dėsite kerštauti, kur galima 
(davinėti, o kur galima suda
ryti tokius absurdiškus teis
mus, kokius jūsų vienminčiai 
sudaro SSSR.

Ar nusimanote, kokiais ko-7

jkyklą yra išėję! Visai nuošir- 
, be veid- 

pakeiskite savo 
tuomet susikalbėsime.

Jaip, vyručiai, tokiose sąly- (j^ja^ nedviprasmiai, 
gose inan tenka bendradar-, mainiavimo 
biauti!

Neišmanėliai.
darote, uostinėjate tenai, kur 
visai nereikia uostinėti.

Šita jūsų tikrai nemaloni 
ypatybe uostinėti apie asmenis Bukite sveiki ir Stalino 
ir juos smerkti yra viena iš laiminti. Para Bellum. 
svarbiausių priežasčių, kuri (GALAS)

Nežinote, ką ge» jūsų laukti to netenka

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

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Ponas Pruseika, gal pačiam 
visa tai eina į sveikatą: juo 
labiau kitus šmeiži, juo gal 
patsai riebiau gyveni.

Man netenka kazionos duo
nos valgyti. Tą ragaišį pilnai 
dovanoju pačiam! Betgi noriu 
šiuo atsitikimu, ar gal šia pro-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

Spausdinam

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— tt z-i —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO* ILLINOIS 
Tet Ganai 8500

ga užtarti ir valdininkus. Aš jų 
visų akies plotu nesmerkiu. 
Juk ir tamsta nori valgyti duo
ną. O tie, kurie nori sočiai gy
venti, nėra visi smerktini.

Vienas gabesnių SSSR buvu
sių diplomatų kadaise buvo ca- 
ristinės Rusijos valdininkas ir 
tarnavo Rusijos pasiuntinybėje 
Londone, tai čičerinas. Kitas 
diplomatas, Krasinas, buvo ga
bus Rusijos Petrograde vertei
va, o paskui liko SSSR atsa
kingu pareigūnu.

Vorošilovas, Bliucheris, Bu- 
deny buvo rusų caro armijos 
pareigūnai. Caro armijos gene
rolas Brusilovas savo laiku 
raudonajai armijai padėjo su
mušti lenkus ir iš viso jisai 
daug turi nuopelnų kovoje su 
baltaisiais.

Jūsų garbinamas ir dievona- 
mas Stalinas kadaise lanke po
pų seminariją. O štai buvo lai
kai, kada ir tamsta be kelnai
čių rėpliojai. Kai jas uždėjai, 
sveiko mamytei sudarydavai 
daug rūpesčio, nes ne visuomet 
laiku sugebėjai jas atsakstyti... 
teko mamytei jas plauti.

Tikiu, kad dabar jau tokių 
nuotykių neturi. Juk vyras esi! 
Bet visai nesmerkiu tamstą už 
praeitį, nes ir aš esu žmogus, 
ne dievų augintas, Stalino auk
lėtas, bet tarp žmonių užau
gęs.

O gal staliniškos linijos lai
kydamasis paneigsi savo vai
kystę? Tik silpni dvasioje ne
prisipažįsta savo jaunystės klai
dų, tik silpnavaliai, tvirtina nie
kuomet neklydę.

Tik protiniai neūžaugos ak
lai seka įsikabinę diktatoriams 
į skvernus, nes savo liurbystės 
neįgali.

Lhirbystes apimti jie bijosi 
lakios, laisvos minties, neken-

tautos, dėl 
pagaliau ir 
ateities, —

NESUŽALOKITE Savo 
“Viduriu” su Aitriais 

Liuosuotojais!
jūsų viduriai yra užkietėję ir jusJei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 

norit gero išvalymo, jums reikalin
ga Euosuotojo—bet jums nereikalin
ga tam jokio šiurkštaus gydymosi! 
Kadangi yra toks liuosuotojas, kuris 
suteiks gerą, visišką išvalymą—bet 
be to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — 
bet švelniai, be sukrėtimo jūsų vi
durių, be koktumo ar nusilpnėjimo. 
Ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį skonj, kaip gar
dus šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. IŠtikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKG- 
NĮ. VEIKTA GERIAU ir yra DAUį 

' ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.nes tokia jūsų prigimtis, o pri
gimtį pakeisti yra vienas sun- Lygiai geras ir vaikams, ir suau-

pa-

iNaujos 1939 Metu
&

SSSR komunistai jau 
kad Suvorovas, Kutu- 

Lomonosavas, Puškinas, 
Lermontovas veik jau anuomet 
dirbę komunistinį darbą. Beša- 
lus ateities kritikas tikriausiai 
įvertins, kad Pijus Grigaitis 
buvo vienas iš tų vyrų, kuris 
savo tikrai šauniais publicisti
kos straipsniais Vertė jus savo SS 
smegenimis pavartalioti ir am
žinai nesustingti jūsų mėgia
moje liurbystėje. Jisai yra la
sai akylus, pastabas vyras, ku
ris atsidėjęs atsiliepdamas j 
kiekvieną gyveninio reiškinį ir 
jums už akių užbėgdamas ver
tė jus tolydžiai budėti, galvoti, 
mąstyti ir rašyti.

Juk jei nebūtų Pijaus Gri- SS 
gaičio, susimildami, pasakykite SS 
apie ką jus turėtumėte rašyti, SS 
ką turėtumėt kplioti?

Tuštuma ir snaudulys 
gobtų jūsų visą gyvenimą. 

; Gyvenu toli nuo jūsų ir iš jįį| 
ijsį

randa, 
zovas,

ap-

.w

SS

...... -

v.y?' J

x>...
ji

* ”*^**V%^

Badiosl
SS

gusiemM

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

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

\O'

ir 25 centą dėžutės yra pas 
jusli Vaistininką.§8

Paveiksle parodoma graži 1939 m. Zcnilh Radio atpigin-įg 
ta iki $99.50 ir duodama didele nuolaida už jūsų radio.įįjį

SS
Į8
įjojus galite pasirinkti sau radio kokią tiktai nori Budriko§J[ 

Krautuvėje — RCA Victor, Radionas, Philco.
Mažos Radios po $6.95 -ŠE

RCA Victor Midget už $9.95 IŠi

Jos. F. Sudrik,!"|
3409-21 So. Halsted Street B

Tel. YARds 3088 g?.

JS

10

WRADIO PROGRAMA: WCFL—970 k. nedėlioj 5:30 P. M. 
WAAF 920 k. pirmadieniais ir penktadienias 3:30 P. M. 
WHFC 1420 k. ketvergas 7 P. M. Chicagos laiku

NEPADĖJUS
nėra ko rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai. .. jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų it 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- 
KO J. '

Į< «Ar«TV>< 
' o» vovn ' 
«NV(«TMCNT

Užtikrink Hsavd indeliams tikrą apsaugą 
■ Ir pelną

čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

_ *5,000.00

•SS

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Pirkite savo apielinkčs 
krautuvėse

Rudeninių Madų 
Knyga

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

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Iii.LITRUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS'N

1739 SOUTH HALSTED STREET
TELEFONAS, CAA'AL 8500
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dė, Vandervelde kartu su kitais demokratinio socializmo 
atstovais įkūrė dabartinį Socialistų ir Darbininkų Inter
nacionalą. Vienu laiku jisai buvo šio internacionalo pir
mininkas. Iš tos vietos jisai pasitraukė, kuomet Belgijo
je buvo sudaryta nauja koalicinė vyriausybė, dalyvau
jant penkiems socialistų atstovams. Vandervelde buvo 
vice-premjeras. Paskui jisai iš kabineto rezignavo, nesu
tikdamas su daugumos nusistatymu Ispanijos klausime. 
Vandervelde buvo ir iki savo mirties pasiliko tvirtas Is
panijos lojalistų pritarėjas ir atsisakė remti “nesikišimo” 
politiką, kurią belgams, taip pat kaip ir franeuzams už
korė Anglijos konservatoriai.

Sakoma, kad po Vandervelde’o mirties Belgijos Dar
bo Partija pasidarysianti konservatyviškesnė. Bet tai 
priklausys nuo aplinkybių. Belgijos darbininkų judėjimas 
yra masinis, ir vienas asmuo, kad ir dar taip stambus, 
jam diktuoti nebegalėtų.

Paukštis nelabasis Margumynai

Mirė Emile Vandervelde
Sulaukęs 72 metų amžiaus, mirė didis Belgijos Dar

bo Partijos vadas ir vienas žymiausiųjų Europos socia
listų, Emile Vandervelde. Jo asmenyje ne tik Belgijos, 
bet ir viso pasaulio darbininkų judėjimas neteko stam
bios protinės ir moralinės jėgos.

Velionis buvo didelis idealistas. Gimęs pasiturinčioje 
“buržuazinėje” šeimoje ir išėjęs aukštą mokslą, jisai ne
sistengė padaryti naudingą sau karjerą, kas jam butų 
buvę nesunku pasiekti, nes jisaį buvo gabus, bet įstojo į 
socialistų organizaciją ir pašventė visą savo gyvenimą 
darbininkų švietimui ir kovai dėl darbininkų klasės iš
vadavimo.

Kartu su aukštu idealizmu, tačiau, Vandervelde tu
rėjo ir daug praktiškos nuovokos. Jisai suprato, kad dar
bininkų masių išauklėjimui reikia ne tiktai teorijos, bet 
ir patyrimo. Todėl jisai taip pat, kaip ir kiti Belgijos, 
darbininkų vadai, daug dėmesio kreipė į kooperacijų ir 
profesinių sąjungų organizavimą. Dar prieš kar^ visoje 
Europoje buvo pagarsėjęs “Liaudies Namas” Ghente, ku
ris buvo įsteigtas bendromis įvairių darbininkų organi
zacijų jėgomis. Panašius kooperacinius centrus vėliau 
Belgijos darbininkai įsisteigė kiekviename didesniame 
mieste. *

Teorija su praktišku kasdieninio gyvenimo veikimu 
buvo sujungta taip pat ir politiniame Belgijos darbinin
kų judėjime. Vandervelde, de Brouckere ir įriti Belgijos 
socialistai sujungė socialistines organizacijas su darbi
ninkų profesinėmis sąjungomis (unijomis) ir kooperaci
jomis ir tuo budu susidarė Belgijos Darbo Partija. Bel
gijos socialistai pasirinko vidurinį kelią tarpe Vokietijos 
socialdemokratų ir Anglijos darbiečių. Pas juos buvo 
daugiau teoretinio aiškumo, negu pas anglus, kurie tik 
pasaulio karo metu priėmė socialistinį programą; bet jie 
nebuvo taip griežti, kaip vokiečiai socialdemokratai, ku
rią programas buvo grynai marksistinis. Belgijos Dar
bo Partija šiandien yra stipriausia už visas partijas ir 
jos atstovas Spaak yra premjeras.

Vandervelde ir jo draugai būdavo už tai dažnai 
smerkiami, kaipo “opprtunistai”. Ypatingai piktai tą jų 
“oportunizmą” niekindavo Rusijos bolševikai. Pasaulio 
karo metu Belgijos socialistai, kaip žinoma, karštai gy
nė savo kraštą nuo įsiveržusių Vokietijos armijų. Van- 
^ervelde įėjo ir į valdžią, — už ką Leninas, Trockis, Ži
no vjevas ir kiti Rusijos bolševikai jį apšaukė “social-pa- 
triotu” ir “darbininkų klasės išdaviku”, tyčiodamiesi iš 
^o, kaip iš “karaliaus ministerio”.

Šiandien jau ir patys bolševikai supranta, kad dar
bininkai turi ne tiktai teisę, bet ir pareigą ginti save 
tėvynę, kuomet ji yra neteisingai užpulta priešo. Taigi 
šitame klausime gyvenimo patyrimas įrodė, kad Vander- 
yeide’o protas buvo daug gilesnis, negu Lenino.

Bet pokarinė tikrovė sugriovė ir daug kitų bolševi-1 
kiškų prietarų, su kuriais kovojo Vandervelde. Jisai gy
nė demokratiją, kurią Leninas ir jo pasekėjai niekino; o 
šiandien patys bolševikai pripažįsta, kad demokratiją 
reikia ginti (tik ne Rusijoje!). Darbininkų dalyvavimas 

už ką bolševikai taip aštriai 
’ą, dabar jau ir komunistų yra lai-

APIE NERAMUMUS LIETU
VOS UNIVERSITETEAmerikos laikraščių ir žinių agentūrų korespondentai, kaip žinoma, neseniai buvo telegramomis pranešę, kad kilo dide

lių neramumų Lietuvos aukštų
jų mokyklų studentijoje, ypač 
V. D. Universitete, Kaune, kur 
studentai rengė masinį mitingą 
ir išėjo į streiką, už ką Uni
versitetas buvo uždarytas ir a- 
pie 100 studentų suimta.

Musų komunistai tuose studentų neramumuose įžiūrėjo 
“Hitlerio agentų” ir “voldema- 
rininkų” judėjimą, todėl “Vil
nis” viešai pagyrė Smetonos po
liciją už studentų suareštavimą.

Tuo gi tarpu “Naujienos” ,lį- spėjo visuomenę, kad tas Lietuvos studentijos judėjimas anaiptol negali būti hitleriškas, bet veikiausia išreiškia plačiosios Lietuvos visuomenės balsą prieš diktatorišką Smetonos valdžią. “Naujienų” nuomonę pilnai patvirtina tik-ką atėję iš Kauno laikraščiai. Nors cenzūra labai apkarpė tų laikraščių pranešimus ir neleido jiems aiškiai nušviesti kalbamus įvykius, tačiau iš žinių, kurios tuose laikraščiuose tilpo, galima numanyti, kad su nacių intrigomis tie studentų neramumai neturi nieko bendro.“Liet, žinios”, pav. praneša, kad tarp policijos suimtų studentų Kaune yra “ateitininkų, neolituanų, varpininkų, šaulių ir kitų korporacijų”, vadinasi, judėjime dalyvavo visų srovių 
moksleivija.

Ką sako “Lietuvos žinios”Vai. liaudininkų dienraštis “Lietuvos Žinios” aprašo tuos įvykius Kauno universitete ši-

vo, bet ir apmušė, nes žinioje ■pasakyta, kad “keletas studen- tų nukentėjo”. Na, o Chicagos komunistų organas už tą smurtą prieš moksleivius % policiją pagyrė!
STUDENTAI REIKALAVO 

KOALICINĖS VYRIAU
SYBĖS irLietuvos spaudoje įdėta oficialus Smetonos propagandos biuro — Visuomenės Darbo Va- dybos^ (VDV — “Viešpaties Dievo Valia”) paaiškinimas apie tuos įvykius Kauno universitete. Tas paaiškinimas, žinoma, yra tendencingas. Juo stengiamasi įtikinti visuomenę, kad neramumų kaltininkai buvę “svetimų įtakų” sukurstyti. Bet iš faktų ir pavardžių, kurie yra paduoti paaiškinime, vis tiek nesunku suprasti, kad tai buvo ne hitlerininkų ir ne voldemarinin- kų iššaukiąs judėjimas.Aiškų, kąd veikliausia grupe taip studentijos pasirodė “ateitininkai” (kr. demokratai). Verslininkų studentų šaukiamam susirinkime turėjo kalbėti profesoriai Pakštas (buv. či- kagietis) -ir Kolupaila (kuris pernai nięjąis lankėsi Amerikoje, jėgos kongrese)—abu krikš

čionys demokratai. Studentų mitinge buvo priimtos rezoliucijos, kuriose reikalaujama koalicinės vyriausybės. Po viena proklamacija buvo pasirašyta 
“Antrojo Steigiamojo Seimo iniciatoriai”. Štai ką pasakoja apie tuos įvykius valdžios biuras:

smerkė V 
komas leistinu ir net naudingu dalyku. Patys komunis
tai agituoja už “liaudies frontus”, kurie yra ne kas kita, 
kaip koalicinė politika.

Pagalios, ir tas Vandervelde’o nusistatymas, kad į 
politini darbininką veikimą reikia traukti ne tiktai tuos, 
kurie priima šimto nuošimčių socialistini programą, bet 
kiekvieną darbininką, kuris nori ginti savo klasės reika
lus nuo išnaudotojų, — šiandien jau ir pačių komunistų 
nėra vadinamas “oportunizmu”. Komunistai dabar eina 
daug toliau, negu kada nors ėjo Vandervelde, tiesdami 
“draugišką ranką” ir katalikams, ir net kai kuriose vie
tose fašistams.

Tokiu budu idėjinėje kovoje tarpe VanderVelde’o ir 
bolševikų pirmasis laimėjo pilną pergalę kiekviename 
klausime.

Jisai buvo vienas iš stambiųjų Antrojo Internaciona
lo vadų, o po to, kai bolševikai tą Internacionalą suskal

“Gruodžio 10 d. V. D. Universiteto studentai verslininkai šaukė susirinkimą apsvarstyti klausimą dėl platesnio lietuvių dalyvavimo versluose. V. D. Universiteto rektorius susirinkimo neleido. I rūmų salėje įvyko studentų susirinkimas, kuriame studentai sujaudinti paskutinių politinių įvykių Lietuvoje, pareiškė savo nuomonę ir pageidavimus. įrodymui, kad studentija svarbiais valstybės klausimais yra vieninga, per susirinkimą buvo paskelbta, kad studentai tris dienas (gruodžio 12, 13 ir 14 d.) nelankys universiteto.“Po susirinkimo studentui prie V. D. universiteto I rūmų sudainavo keletą patrijo- tinio turinio dainų ir sugiedojo himną. Tuo momentu įsikišo policija, kuri studentus po kurio laiko išsklaidė. 
Keletas studentų nukentėjo, o keliolika studentų policija 
sulaikė. Sulaikyta ateitinin
kų,* neolituanų, varpininkų, šaulių ir kitų korporaciją.”Tai reiškia, kad čia buvo vieningas visos studentijos protestas prieš valdžią, ir policija tuos studentus, matyt, ne lik arešta-j

“Ryškiausias to pasireiškimas yra gruodžio 10 dienos Vytauto Didžiojo Universiteto studentų dalies mitingas, kuris buvo surengtas su tam tikra priedanga. Į tariamąj susirinkimą studentai buvo kviečiami šitokiu tikslu: ‘Kolegos studentai! šiandien gruodžio 10 dieną 18 valandą I Universiteto Rūmuose di- ša ūkiamas lietuviškosios susirinkimas miesto atlie-

Taip žmonės iš seno šneka, tokią pasaką seka. Tarp jaunų ir senų žmonių tasai padavimas seniai pasakojamas.Tenais, lauko gale, kur du platus vieškeliai žemės kylį su-l daro, auga storulis aukštas ą- žuolas. Oi seniai, seniai tasai ą- žuolas čia stūkso, kas jo dabar šimtmečius suskaitys. Tasai ą- žuolas, lyg norėdamas nuo žmonių nuslėpti savo amžių, vidurius išpildė. Dabar į jo vidurius galėtų keletas žmonių į- eiti ir tenais pasislėpti. Taip ir daro. Kai gamta rūstauti pradeda, kai lietus pilte pila, ar kitos audros užeina dažnai pakeleiviai čia susirenka ir neretai vienas kitam į širdį pasaka prabyla.Aukštai tasai ąžuolas pakėlęs savo šakas laiko, o tarp tų šakų yra skyle išpuvusi, kur, a- not tos pasakos, piktas paukš-1 vargsta, skursta, lis nelabasis gyvena. Niekas jo nelaimės neinate, niekas jo skrendant ne- negali, pastebėjo, lik vis tikrina, kad Ar yra tasai paukštis, aš jo taip yra, kad tasai paukštis tik- regėte neregėjau, girdėte negirtai čia lizdą sukrovęs turi. Jis dėjau, nors iš seno čia su ąžuo- juodas esąs, kaip tamsi naktis, ht kaiminystėje gyvenu, bet jei Jo riestas snapas ir aštrus na- žmonės sako, tai taip yra! gai balti, kaip baltas žiemos —žmonių balsas dangaus ne-sniegas. Jisai dieną miega ir, pasiekia, nes dangus aukštai, kai užeina tamsios naktys, kai aukštai, jisai čia žemėje pasi- žmogaus akis visai neįžiūri ta- lieka ir nuostabiausią pasaką sai paukštis nelabasis išskren- palieka. Mokėk, brolau, žmo- da. Ir kai vos švisti pradeda, ji- nių išmintį patirti ir tiesą pasai vėl atgal grįžta į tą savo žin!i. Žmogus žemėje gyvena, lizdą. Paukštis nelabasis dar kuri jam taip mažai duoda, o žmonių pramintas nelaimių sč- gyvenimas tiek daug reikalauja, jiku. Jei jisai kur nors ant Iro- Iš seno, kaip lik žmogus žmo- besių nulups, tiems namams kurni save pajuto, kai tik že- nclaimę atneša. Tokią skaudžią, mėje įsigalėjo, jo gyvenimą sunkią nelaimę, kad iš jos nie- graži pasaka lydėjo. Ne dievų kas negali išsisukti. Vis viena, Ji sekta, ne dangaus galybių ji ar lenais skurdžius žmogus gy- sukurta, o tik pačio žmogaus ventų, ar turtuolis išteklių iš- lupomis atpasakota, proto, žino- lepintas, ar apsukrus, gudrus, gaus išminties sudaryta. Jei pa- kaip vijurkas, ar nemokša, ne- saka nusako, kad tasai paukš- išmanėlis — visus vienodai ne- tis nelabasis, tų nelaimių sėji- laukla,viešnia nelaime aplanko, kas gyvena, tai tikėk, kad taip Ji uteiM iš 'pasalų, tyliai, ne- yra. Bet neieškok tu to paukš- paslcbiahiat iF į tokias bėdas čio ąžuolo lizde, negaudyk jo žmogų įvelia, kad patsai žmo- nakties tamsoje beskraidančio, gus tikra nelaime virsta. | bet apsidairyk gyvenime, turei<Niekas ir niekas tokiam žmo- akis, laikyk ausis, širdį stebėk, gui padėti negali, niekas jo ne* proto išmintį sek, tuomet tą laimėje rankos ištiesti jam ne- paukštį pamatysi, savųjų tarpe pajėgia. Tuomet žmogus visą pastebėsi.savo amžių skursta, vargsta ir Oi baisus tasai paukštis įlietą nelaimę viešnią į kapus su- kadėjas, žmonių nelaimių nešė- savim nusineša. |jas! žinok, kad pasaka gyvenimo alspindis, kitais žodžiais, žmonių nusakyta, kitais vardais daiktai pavadinta.Dėlko pasaka tokia, o ne kitokia?Išmanyk, kad žmonių gyvenimas atvirkščiai eina ir geruoju žmones nesusieina.Susieis, susieis, kai žmogus žmogaus įrankiu netaps, kai žmogus visiems ne sau dirbs.Tasai paukštis nelabasis dings, bet pasaka, pasaka amžinai paliks. Ją seks kili, nauji žmones, kitam skaislcsniani gyvenimui.Nutilo bylojęs mano senis ir nutilęs akis į šimtametį ąžuolą nukreipė.Kiek tylėjęs senis tarė:—Vaike, tikėk žmonių pasaka! Juodasai paukštis tik nakties tamsoje gali gyventi, sename ąžuole lizdą turėti, juo tik akli gali tikėti. Bet pasaka tikėk! Oi žmogau ją mylėk, sek ir stebėk! Žmogaus "balsas niekais neina, dangaus nepasiekia, čia žemėje palieka. Paukštis nelabasis, lasai nelaimių sėjikas, tikras žmonių vargų pakalikas pasakoje nusakytas, žmonių sudarytas. Gyvenimas atvirkščiomis eina ir žmogus su žmogumi nesusieina. Taty buvo, gal dar ilgai taip bus.„ .žmones dąiktus tikrais vardais nevadins iki kitą gyvenimą prasimanys, bet pasaka, pasako amžiais paliks kitais žodžiais nusakyta, kitomis vaiskiomis varsomis nusagstyta.
—Vistaspats

O tasai paukštis — nelaimių sėjikas — naktis iš nakties žiuri, stebi kur nutupi* ir kur nelaimę viešnią apgyvendinti.Nėra jokių priemonių, nėra jokių ginklų to paukščio nelabojo apsiginti. Nes niekas nežino, kada jisai iš savo lizdo išskrenda, niekas nemato, kada jisai ant namų nutupia.Taip žmonės šneka.Taip man pasakojo ir tasai senis, kur anapus tų vieškelių ties ąžuolu gyvena. Žilas, ilgaplaukis senis, daug savo gyvenime matęs, regėjęs, daug visokių patyrimų turėjęs.—Tai tiesa sakai, kad žmonių likimas nevienodas.niems visą gyvenimą sekasi, laimė tiesiog į akis žiuri. Ką jis neims, ko jis nesitvers iš jo nagų tik laimikis byrės. O kitas Įvisą savo amžių kamuojasi, dirba ir tos viešnios nusikratyti

MOTORLAIVIŲ LENKTY
NĖS APIE AFRIKĄ

Vie-

Prancūzai Raymondas Fau- caltas ir Nicolas Bridrė, abu iš Marselio, išplaukė į didelę kelionę apie Afriką. Prieš keletą dienų, rašo užs. spauda, šie abu turtingi vyrai susiginčijo kiekvienas dėl savo motorlaivio spartumo ir ištvermingumo. Žodis po žodžio ir sukirto lažybas plaukti apie visą Afriką. Ilgai nedelsdami juodu ir ryžosi įrodyti kiekvienas savo tiesą. Juodu pas advokatą padėjo po 25 tūkstančius frankų. Kuris pirmą atplauks į Marselį, tam advokatas išmokės visus 50 tūkstančių frankų.R. Faucallas ir N. Bridrė iš- tplaukė iš Marselio, tik vienas į rytus, kitas į vakarus. R. Faucaltas Viduržemio jura, Su- ezo kanalu, Raudonąja jura, Indijos vandenynu plauks rytiniu Afrikos pakraščiu ir vakariniu pro Gibraltarą grįš į Marselį. N. Bridrė plauks priešingu keliu.Sunkus ir tolimas kelias. Juoba kad reikės laikytis Afrikos pakraščių, kur nuolat reikės paimti kuro bei tepalo. Jei viskas gerai eis, abu lenktynių- kai prasilenks tarp Kapštato ir Durbano. Lenktynės kelia didelio susidomėjimo.
Kaip Ilgai Trunka 

Valanda?Keistas paklausimas, ar netiesa? Kiekvienas nepagalvojęs galėtų atsakyti: valanda trunka valandą. Taip. Tačiau tą laiko tarpą žmonės dažnai labai nevienodai įvertina. Paryžiuje, Sorbonos universiteto medicinos fakultete, buvo neseniai padaryta eilei įdomių bandymų. Visai eilei studentų buvo pasiūlyta be laikrodžio pagelbos nustatyti valandos tarpą. Aplamai imant, daugumas jų įspėjo, kiek trunka valanda, nuo 5 iki 10 minučių tikslumu, o buvo ir tokių, kurie tepadarė tiktai 20 sekun- rczultatai
mauta ne tik universiteto rūmuose, bet ir gatvėje, be to, dar pasipriešinta policijai, kuri norėjo gatvėje daryti tvarką, tai trylika studentų buvo sulaikyta ir iškvosta.” (Pabraukimai visur musų.— “N.” Red.).Valdžios biuras toliau pasakoja, kad tyrinėjant to nerimo priežastis buvę surasta kaltininkų “ir. vienoje negausingoje politinėje grupėje, kuri yra vadinama voldemarininkais”. Bet kiekvienas gali suprasti, kad “voldemarininkai” čia įkišti tiktai su tikslu apdumti akis publikai, nes jeigu ta grupė “negausinga”, tai ne joje reikia ieškoti studentų judėjimo vadų. Tai parodo ir rezoliucijos, kurias priėmė studentų mitingas. VDV paaiškinime apie tai skaitome:“Kitą dieną studentų vardu buvo išleisti du rotatoriumi spausdinti provokaciniai atsišaukimai. Vienas nukreiptas prieš prorektorių prof. Blažį (kurį valdžia neseniai paskyrė, vietoje prof. Pureno. — 
“N.” Red.), o antrame surašytos tariamos rezoliucijos, kurios gruodžio 10 d. mitinge buvusios iškeltos. Rezoliu
cijose reikalaujama taip pat 
koalicinės vyriausybės.”Taigi čia negali būti abejonės, kad Universiteto studentai reikalavo to, ko reikalauja plačioji Lietuvos visuomene: kad diktatoriškoji Smetonos valdžia pasitrauktų ir kad jos vietoje butų sudaryta vyriausybė iš (į-

svarstyti musų tuvinimo ir verslų klausimas. Kalbės profesoriai: Pakštas ir Kolupaila ir studentų kor- poracijų atstovai. Lietuvos visuomene šiais klausimais laukia studentijos ryžtingo žodžio. Gausiai dalyvaukite. Rengėjai.’ Kaip žinoma, šis mitingas universiteto vadovybes buvo neleistas. Tačiau neatsakingas elementas į universiteto auditoriją įsiveržė jėga ir padarė susirinkimą.“Vadinamajame susirinkime atsirado prelegentų, kurie ėmė kalbėti ne apie musų miesto atlfetuvinimą ir vers- 
Jų klausimus, bet apie politi
nius dalykus... Kalbėtojų tikslas buvo sukurstyti studentus prieš dabartines vyriau-: sybės vedamą politiką ir iškelti šiems laikams netinkamos koalicijos sudarymo rei- , kalą. Kadangi buvo kursto-
ma prieš vyriausybę, lriukš-i|vairių demokratinių partijų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

klaida, šitie iš pagrindų keitėsi vos studentams, matuojan- valandą, būdavo duoda-belgilik tiemsma narkotikų, ar kitokių stiprių vaistų. Pavyzdžiui, priėmę alkoholio, kokaino ar chinino, darė klaidas į vieną ar kitą pusę. Vienam valanda truko 2 vai. 16 m., kitas vėl, priėmęslandą praėjus jau po 36 minusiu. c

Rūmai Su šmėklomisApskaičiuojama, kad Anglijoje esama 150 rūmų, kur gyventojus gąsdiną šmėklos. Anglai tomis šmėklomis šventai tiki ir kai kurie rūmų savininkai net tomis šmėklomis didžiuojasi. Bet vis dėlto šmūk- i los sudaro kai kurių nepatogumų. Pavyzdžiui, jei norima rūmus parduoti, ne visi nori kartu su rūmais šmėklas nusipirkti. Tad rimčiausiaine anglų laikraštyje “Times” buvo įdė
tas skelbimas šmėklų specialisto, kuris apsiima šmėklas išvv- 

: ti. Tik , is prašo leisti jam pa- ( gyvenli tam tikrą laiką rūmuose su šmėklomis. Atlyginimą 
<iž šmėklų išvarymą šis specialistas sutinka imti tik po to, 

• kai šmėklos bus galutinai išvytos. Bet kili tyčia perka tokius rumus, kuriuose rodosi šmėklos, štai vienas turtingas amerikietis, pirkęs neseniai Škotijoje pilį, nusipirko kartu 
su ja ir vaiduoklį. Tarnas, kuris vaidino pilyje vaiduoklio rolę, pasiliko tarnauti ir nau
jam savininkui. Už tam tikrą atlyginimą tarnas turįs kiekvieną naktį nuo 12—3 vai. pilyje

: lyčia vaidenti.
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Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn”, kuris sausio 1 d., atvyksta į Toronto, Ont. Naujų 
Metų Koncertui. Atvažiuos apie 50 dainininkų būrys, su žymiausiais “Pirmyn” Choro solis
tais: pp. A. Steponavičiene, S. Rimkaite, L. Stuparaitė, O. Skeveriute, S. Galdikaite, C. Kriš
čiūnaite, A. Barkiute; Jonu Rukštala, Andriu Norbutu, A. Braziu, B. Januliu ir B. Namavi- 
čium.

Koncertas įvyks Ukrainų salėj, 404 Bathurst St., 4:30 valandą po pietų. “Pirmyn” Cho
rą priims ir koncertą rengia S.L.A. 236 kuopos veikėjai ir choro simpatikai.

IS TORONTO PADANGES
Visi lietuviai ateikime pasi- žiai įvertintas. Lanko jis da- 
klausyti Pirmyn choro <bar lietuvių kolonijas ir Ame

rikoje, kur tenka labai išvarg
ti, dažnai po koncerto skuba 

j namo, negavę malonumo nei 
tinkamo poilsio nesiskundžia 
dėl to, bet džiaugiasi, kad pa
tenkino lietuvius, kurie amži-i 
nai lieka dėkingi jauniems ir' 
energingiems jaunuoliams.

Brangus Toronto lietuviai, 
aš drįstu kreiptis į jus, prašy
dama mesti visokias intrigas, 

• į visokius skirtumus, kurių dė- 
jlei kaip kada iškrypstam iš 

l. žmoniškumo dėsnių, užmiršti 
’ viską sausio 1 d. ir pasijusti 

nors trumpam momentui—nie
ku daugiau kaip tik lietuviais. 
Visi su jaukia Naujų Metų 
nuotaika atversdami naują gy
venimo lapą—užpildykime jį 
širdingumu, kurį įneš į musų 
padanges garbingas jaunų jėgų 
“Pirmyn” choras. Ateidami jo 
išgirsti įvertinsime jo pionie
rišką žygį, pareikalavusi nepa
prastos patvaros, kantrybės ir 
pasiaukavimo. įvertinkim tą 
gražų “Pirmyn” choro užda
vinį varyti tam tikrą muzikos 
kultūros barą. Susidomėkime 
sritimi, kurios dar mes iki 
šiol negirdėjome ir nepažino
me. Pasekime kitų kolonijų 
lietuvius, kuriose 
visokių pažiūrų, 
“Pirmyn” choro 
susirenka visi iš 
lietuviai. Aš tikiu, 
tiečiai moka ir nori būti šir
dingais žmonėmis ir įvertiną 

įmeną be jokių skirtumų, todėl 
nome, vaidina didelį vaidine-,sausio 1 d. visi pasimatysime 
nį kitu chorų tarpe. Savo en-, ukrainų salėje, 404 Bathurst

Gaunant progos pasinaudoti 
spauda, reiškiame per ją sa
vas mintis įvairiais įvykiais, 
pasidaliname džiaugsmu ar lin
dėsiu, pasiguodžiam ir pasi- 
skundžiam. Tarp visokių raši
nių dažnai sutinkame nusi
skundimų, kad mes kanadie
čiai esame nuskriausti žymes
nių žmonių, kurie sugebėttj 
mus sujungti į bendrą lietu-i

galėtumėm nors kaip ką nau
dingo atlikti sau ar visuomenei. 
Patys negalėdami savas jėgas 
sustiprinti, ieškome malonu
mo iš kitur. Pirmi išgirdo mu
sų nusiskundimus, ištroškusius 
pasiilgusius muzikos-meno, o 
ypač plačiausiai prieinamos 
meno dalies-dainos, amerikie
čiai lietuviai. Ir per kelis pa
staruosius metus turėjome To
ronte jau bent kelis amerikie
čių choras, kurie paliko mu
myse neišdildomai malonius 
įspūdžius. Mes lietuviai esame 
su daina gimusi tauta; dainin
gumas yra įaugęs į musų krau
ją. Todėl savaime aišku, kad 
mes dainos duodančios nepa-

RASEINIAI. — Lapkričio 
mėn. sueina lygiai 20 metų nuo 
įsisteigimo pirmos miesto sa
vivaldybės nepriklausomoje Lie
tuvoje. Per tą laiką miestas 
žynfai išaugo — šiuo metu 
mieste yra apie 7,000 gyven
tojų. Pravesta ir išgrįsta daug 
gatvių. Vien gatvių grindiniui 
išleista v‘rš 170,000 Lt. S-bes 
pastatyta šie pastatai: didele 
muro pr. mokykla, skerdykla, 
elektros stotis. Svarbiausi mie
sto pajamų šaltiniai: elektros 
stotis, vaistine, 
pirtis. Užmiestyje 
stambų ūkį. Dėl 
nuosavybės teisių 
tų miestas bylinėjosi virš 60 
metų ir tik š. m. lapkr. mėn. 
9 d. galutinai bylą laimėjo. Mie
sto 
mas 
tas taip pat turi ir skolų — 
apie 150,000 Lt. Miestas turi 
du viešus sodus ir vieną aik
štę. Gan žymus įvairiais atžvil
giais s bes darbas — senosios 
turgavietės iškėlimas naujon 
vieton.

Miesto s-bė turi šiuos planus 
ateičiai: pravesti ir išgrįsti 
daug naujų gatvių, pergrįsti 
senas gatves, pastatyti dar vie
nus namus pr. mokyklai, pa
statyti s-bei namus, pravesti 
kanalizaciją, parūpinti gero 
vandens ir kt. šiems darbams 
lėšų numatoma gauti, likvida
vus dali miestui priklausančios 
žemės. Likusioje žemėje, kurio
je yra dideli kiekiai tinkamo 
plytų gamybai molio, projek
tuojama įsteigti stambią ply
tinę.

Už tėvo nunuodijimą 
duktė nubausta 15 

metų kalėjimo
Lietuvoje yra 2,331 pra
džios mokykla ir jose 
dirba 5,258 mokytojai
KAUNAS.

tuvoje (be Klaipėdos krašto) 
buvo 2,331 (2,313) pradžios 
mokykla (skliaustuose parodo
ma Į937 m; spalių 1 d. skai
čiai). Iš jų 375 (295) moky
klos buvo šešerių metų kurso. 
Savuose namuose buvo 1,(103 
(946) mokyklos ir 2,473 (2,255) 
komplektai. Pradžios mokyklo
se dirbo 5,258 (4,935) moky
tojai: vyrų — 2,148 (£,049) ir 
moterų
kat. tarnautojų mokytojų bu
vo 329 (267), VIII — 653 (457), 
VII — 3,142 (3,282), VI — 
1,031 (821) ir be atlyginimo 
iš Šv. ministerijos kreditų — 
103 (108).

Pasipiovė Skustuvo 
Peiliuku.

•PANEVĖŽYS. — Lapkričio 
.23 d. apie 16 vai. rastas Pa
nevėžy, Stoties g. 30 Nr. pasi
plovęs pil. Tušys Jonas 27 me-

P-lė Lilija Stuparaitė, jaunu
tė ir gabi “Pirmyn” Choro so
listė, kuri dalyvaus choro kon
certe, Toronte, O n t.

L. ž.” jau 2 
apy- 
Gar- 
pre- 
šau-

bra

400 
tam

šautuvus

KAUNAS. — Sasnavos vals., 
Smalinyčios km. 1937 m. ba
landžio 10 d. mirė R. čėsna, 
nunuodytas aršeniku. * 

čėsnos nunuodijimu buvo ap
kaltinta velionies žmona ir trys 
dukterys.

Apygardos teismas žmoną ir 
vieną dukterį išteisino, o dvi 
dukteris nubaudė: Oną čėsnai 
tę visą amžių kalėti, Elzę — - 
15 metų sunk, darbų kalėjimo.

Nubaustosios padavė skundus 
Apeliaciniams rūmams, kurie 
dabar tą bylą sprendė ir apy
gardos teismo sprendimą pakei
tė: Onai bausmę sumažino ligi 
15 metų sunk, darbų kalėjimo, 
o Elzę visai išteisino.

Paskelbus teismo sprendimą 
Ona linksmai šypsojos, o El
zė pradėjo smarkiai verkti.

tų amž. Jis buvo psichiniai ne-j 
sveikas ir jau kelis kartus ban-, 
dė nusižudyti. Prieš keletą die- i 
nų jis buvo grįžęs iš Klaipėdos 
psichiatrines ligoninės protiniai 
ne kiek nepasveikęs.

Tušys Jonas 17 metų am
žiaus įstojo į prancūzų svetim
šalių legijoną Maroke. Motina 
j į-parsigabeno Lietuvon iš Mar
selio psichiatrinės ligonines. 
Buvo gana prasilavinęs ir tar
navo laivyne.
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BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE’
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas>

Mieste ir Priemiesčiuose. «
Tel. ARDMORE 697$

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

66 99

JUBILIEJINIAI 
Piknikai—1939 1 

Gegužės 21 Dienų 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio 13 Dieną 
SUNSET DARŽE

gaanstatSGGBHErsnnEESūnnt

AUCTION SALE

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

VISŲ I6DIKBYSCIŲ 
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. 

Te). LAFAYETTE 3534.

DBOBAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės j NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvų 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- 
dėl dienius.

11 V AL. RYTO

KETVIRTADIENI

GRUODŽIO 29

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS..

• APDRAUDĄ 
UGNIES.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir narni 

ninku, kurioje ran 
vemai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

savi-

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
g Jeigu rakandų jums butų ir nerei 
| kalinga, vistiek jus turėtumėt atsi 
Slankyti į šį didelį išpardavimą.

Virš $20,000 vertės rakandų bus iš 
parduota kad ir už mažiausią jų 
vertę.

! Rakandai susidedanti iš parlor setų,! 
dining room setų, bedroom setų, kar 
petų, gesinių ir alivinių pečių, lempų,! 
[stalų ir staliukų. Tie visi rankandai! 
[buvo nupirkti iš Famous Corner Fur-| 
Įniture Kompanijos ir Krause Furn.; 
iMfg. Kompanijos. Dabar turi būt 
[PARDUOTI Į DVI DIENAS, nežiu- 
irint kokią kainą jus pasiūlysit. Galį 
‘jus nupirksite puikų parlor setą už 
doleri arba penkis.

Nepamirškite laiko nei adreso 
GRUODŽIO 29-tą dieną, 11 vai. ryto 
iki 7. vai. vakaro. Ir paskutinis uždą 
rymas durų penktadienį, Gruodžio 30, 
nuo 11 vai. ryto iki 7:00 vai. vakaro.

ROOSEVELT
FURNITURE CO

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

po pietų.stiprybei, esame visuomet iš-

FulMiavored

visų

KANADIEČIAI SVEIKINA NAUJIENAS

balsų ir

1930

Naujie-

2301 W. ROOSEVELT RD
(Skersai Gatvės nuo Senosios Krautuvės)

vien kaipo 
kad toron-choras pasi

nius at-

taippat yra
o vienok

nį kitų chorų tarpe. Savo en
ergingo vadovo K. Steponavi
čiaus vadovaujamas, jis ap
lankė Lietuvą, duodamas daug

nuoti niekuomet nenusibostu 
Išgirdęs musų troškimą ir žy
musis “‘
šventusiai—pasiryžo
lankyti—Naujųjų Metų dieną.

Pirmyn choras, kaip jau ži-

L St., 4:30 vai. po pietų.
Labai gražus vaikučių

ItUlfYV IjAVlUYCį, VI U VI C* Įlieta VlClUį' | J

gražių koncertų. Teko jam dai-1Koncertas 
nuoti ir kituose žymiose Euro- Prieš kalėdas bendrai 
pos vietose ir visur buvo gra- Toronto pradinių mokyklų bu-

Iš Toronto “Naujienų” redaktorius gavo 
laiškų su pasveikinimu, štai ištrauka iš to 
laiško:

“Priimkite musų širdingus linkėjimus 
"Naujienoms’ visad būti musų žinių nešėjoms 
ir tiesos skleidėjoms, o Tamstai ilgus ilgus me
tus nenuilstamai ir uoliai vadovauti ‘Naujie
noms’. Siunčiame per Tamstų ir ‘money orde
rį’ sumoje dešimties dolerių, kuriuos malonė
kite perduoti ‘namo fondui’.

Tamstų gerbiantys,
J. O. MANKAI ir 
O. J. INDRELIAI”

Linksmas, miklus akordeonis
tas Andrius Narbutas visuomet 
pagražina “Pirmyn” Choro kon
certus, kur jie neįvyktų. Daly
vaus su choru jisai ir Toronto 
koncerte.

Brakoniėfiai vėl prisi
pirko daug šautuvų 

•■ -U---------------

KAUNAS.
kartus buvo'-J rašyta, kad 
linkės brakonieriai Kaune, 
dino g. pas'' senų geležų 
kiautoją perka tuos pačius 
tuvus, kuriubs iš jų policija
atima. Dabar tokia istorija vėl 
pasikartojo. Neseniai saugumo 
departamentas surinktus iš 
konierių šautuvus perdavė Miš 
kų departamentui, apie 
šautuvų, kuriuos pardavė
pačiam geležų prekiautojui. Prie 
šautuvų perdavimo prekiauto
jui buvo komisija, kurios aki
vaizdoje šautuvus turėjo su
daužyti. Daužant
darbininkai, kur buvo tik ge
resni šautuvai, metė į krūvą 
prie sudaužytų sveikus, komisi
jai nematant. Tų šautuvų šio
mis dienomis, daugiausiai pri
sipirko Lekėčių vals. brakonie
riai, mokėdami už šautuvą po 
2—6 Lt.

vo suruoštas vaikams Toron
to simfonijos orkestro koncer
tas pavadintas “Children’s 
Christmas party”, kurs įvyko 
didžiulėj “Masscy Hali”, ir bu
vo pilnutėlis beveik tik vaikų 
—ateities žmonių. Koncertas 
buvo paįvairintas vaikų mėgia
momis lėlėmis-marionetemis, 
kurios šoko įvairius baleto nu
merius; gražiais gyvaisiais pa
veikslais ir vieno veiksmo 
“Snieginaitė su savo nykštu
kais”. Svarbiausias ir triukš
mingai sutiktas buvo vaikų 
“Kalėdų Diedukas”, kurs atva
žiavo mažų skautų lydimas ir 
iš didžiulio maišo bėre vai
kams saldainius, žodžiu, kon
certas buvo labai vertingas ir 
naudingas vaikams, tik gaila, 
kad lietuvių vaikučių vos ke
li tebuvo. Reikėtų daugiau at
kreipti domės į tokius viešus

duoti jiems progos juos pa
matyti. Sekantis panašus kon
certas įvyks sausio 20 d., 1939 
metais toje*,pat salėje. Patar
tina visiems pamatyti.

Toronto SLA 236 kuopa už 
centro kėlimą i Pittsburghų

I

Gruodžio mėn. kuop. susi
rinkime įvyko ir gana svarbus 
centro kėlimo balsavimai, bet 
rezultatai šio balsavimo buvo 
pamiršti pažymėti, taigi nors 
dabar norisi juos pateikti. Iš 
balsų matyti, kad musų na
riai nenumatė tinkamesnės 
centrui vielos kaip Pittsburgh- 
as, todėl daugumas 
teko jam.
Su besiartinančiais 
metais

širdingai sveikinu
nas” ir jos pareiginius, žymus 
bendradarbius, rėmėjus ir 
skaitytojus. Taipgi sveikinu vi
sus lietuvius, kur jie nebūtų ir 
kas jie nebūtų, linkėdama 
daug laimės ir svarbiausia san
taikos bendruose darbuose vi 
sos tautos gerovei.

o

for cookingl
9 Kraft American has a mcllow, 
full-flavored richncss that m akės 
it perfect for Bandwiches. And for 
cooked dishcfl you cau depend on 
this American Cheesc to mėlt 
perfccdy

MfLUONS O.F 3OUNDS HAVF BLLN 
USf D B Y OUR GOVERNMENT

cpoonful to a eup of sifttd 
flour for tnort racipot.

IKjRBAKING 
HkwPOWDER
Šame price today 
as 48 years ago 
25ounces 254 
Manufactur«4 br baklnf MwW«r 

wiw m«lt« b«rt
baltins un4«r superviuen
• I chamiata af natianal

L ra»vtatian. ._______ _ |
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Ir Užvakar 
“Pirmyn” Išvažiuoja 
Į Torontą, Kanadą
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. c

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 tu
ri giminių Toronte, gali juos

aplankyti ir nuvažiuoti ten ir 
atgal už žymiai numažintą kai
ną. Paprastai bilietai į Toronto 
yra po $22 su viršum, bet šiai 
ekskursijai kainos buvo nu
muštos iki $15.45. Tokia kaina 
yra nustatyta tiktai tiems ke
leiviams, kurie nori prie choro 
ekskursijos prisidėti.

Dėl platesnių informacijų 
prašom susižinoti su Grand 
Trunk gelžkeliu arba su Pir
myn choro pirmininku A. Vai
vada. Telefonas CANal 8500.

(Skelb.)

1939 Mėtų Vadas

Kalbės Apie 
Apdraustus 
“Mortgičius
Penktadienį Liet.

Be n dro vi ų Snsuri nki m as Wm. B. Sebastian

Iš Žagariečių 
Kliubo Susirinkimo

Rengiasi Prie Vaidinimo 
Vasario 19 d.

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

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

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Wm. B. Sebastian, Dariaus- 
Girėno Posto 271 Amerikos Le
giono 1939 m. vadas.

Posto šešių metų gyvenimu 
galima pasidžiaugti ir lietuviš
ka visuomenė, be abejonės, di
džiuojasi legionierių nuveiktais 

* darbais ir kėlimu lietuvių var- 
yra svarbių reikalų. Yra už-’^° svetimtaučių tarpe, 
kviestas atstovas iš Federal 
Housing Administration, kuris 
aiškins apie apdraustus mort
gičius. (Sp.)

Lietuvių Skolinimo ir Būda
vo ji mo Bendrovių Lygos susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 30 d., Gramonto sve
tainėj, 4535 S. Rockwell St., 
7:30 v. v.

Visi delegatai ir bendrovių 
atstovai prašomi susirinkti, nes

Naujienų .Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
l'riešmetinis susirinkimas Laisv. Etinės Kultūros Draugijos 5 

kuopos bus D-ro A. L. Graičuno ofice 3310 So. Halsted St. 
Chicago, III. ketvirtadienį, gruodžio 29 d. 8 vai. vak. Bus 
rinkimas valdybos sekantiems 1939 metams. Meldžiu visus 
5 kuopos narius būtinai ateiti susirinkimam

Dr. A. L. Graičunas, sekr. 
Liet. Jaun. Kultūros Ratelio priešmetinis susirinkimas įvyks tre

čiadienį, gruodžio 28 d. 7:30 vakare, Holly wood salėje, 2417 
W. 43rd S t. Svarbu visiems dalyvauti, nes bus renkama val
dyba ir komisijos dėl 1939 m. Nepamirškite atsivesti ri nau
jų narių, nes iki naujų metų priimame be įstojimo —A.J.P.

No. 1673—Truputį sunkokas ir nuobodus darbas, bet 
užbaigsit, turėsit kuo pasidžiaugti.

1939 metams jau yra užsi
brėžtas platus programas, ku
ris, turint priešakyje gabų, su
maningą ir pavyzdingą biznie
rių, vadą Wm. B. Sebastian, 
bus tikrai įvykintas. Jis yra pa
siryžęs pašvęsti Dariaus Girėno

sunkaus darbo. Mums visiems 
reikia bendrai ir vieningai su 
juo kooperuoti ir padaryti 1939 
melus istoriškais.

Linkiu visiems laimingų Nau
jų Metų.

Dariaus-Girėno Post 271
J. A. M. Koresp.

P. S. — Mėnesinis posto su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio 29, 8 vai. vak., 2417 
W. 43 St. Šis susirinkimas bus 
paskutinis šių metų. Jį remia 
musų žymus gydytojas Dr. S. 
Biežis. Bus skanatis alučio, už
kandžių ir įvairių linkmybių. 
Taigi prašome visus skaitlingai 
susirinkti. —J. A. M.

žagariečių Kliubas' gruodžio J 
25 d. laikė susirinkimą Holly-1 
wood svetainėje. Tai buvo prieš-• 
metinis susirinkimas. Pirminin
kavo p. Arlauskas.

Į kliubą įstojo dvi naujos 
narės, Stella Mickevičiūtė ir, 
Stefanija Kuruzinskaitė, abi 
jaunuolės.

Sofija Jesiunienė perskaitė 
pereito susirinkimo protokolą,! 
o p. Arlauskas pranešė, kad 
19 d. vasario yra paimta Liuo- 
sybės svetainė, Cicero, ir yra, 
rengiamasi perstatyti gražų 
veikalą, “pavogtas kūdikis”.: 
Taipgi tam vakarui paimta vie
na iš geriausių orkestrų. Pir
mininkas ragino visus steig
tis kuodaugiausuti tikietųzišpla
tinti. f ‘

J. Keturakis pranešė, kad 
ateinančiai 'vasarai yra paimtas 
Spaičio daržas, kur bus ren
giami du išvažiavimai, vienas 
pavasary, o kitas rudenį.

Nauja Valdyba
Ateinantiems metams valdy

ba išrinkta iš sekančių: pirmi
ninku—Petras Arlauskas; pirm, 
pagelbininku—Alex Niprikas; 
protokolų rašt.—J. Keturakis; 
finansų rašt.—Ona Užkuraitė; 
pagelbininke—Emilija Rama- 
šauskienė; kasierium—St. Nip
rikas; kasos globėjais—P. Po
vilaitis ir A. Mieravičia. Mar
šalka—Charles Gesper; kores
pondentas J. Balakas; knygas 
peržiūrėti—R. šiliukas ir J. Ba
lakas. J. B.

Pavyzdinga Valdyba
Tarnauja Jau
Ketvirtus Metus

DYKAI ESTABI.ISHEO |'<H

PRISTATYMAS = Te,ef°47?R 
,CANAL 4738

35 Metų Sukakties ir Kalėdų-Nauju Metų— 
IŠPARDAVIMAS

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

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

Galionas ■
BOTTLED IN BOND

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

BIG SPRINGS 

$1.89 kv. 95c pt
KENTUCKY SEAL 

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

Lietuvos Valstybinės Degtinės 
Distributorius

i WEXBERG’S |
Į KALĖDŲ DĖDUKO BŪSTINE K
| 1908 So. Halsted St. $

Greitai Palengvina 
Skausmus

Jei jus kankina muskulų gė
limas, sustyrimas ar skaudėji
mas, paeinantys nuo oro at
mainos, nuo ųersidirbimo ar 
nuovargio, nekentėkite berei
kalingai nei vienos minutės. 
Nusipirkite Pain-Expellerio. Per 
virš 70 metų milijonai žmonių 

, Europoj e ir Amerikoje sunau
dojo 17 milijonų bonkučių, kas 
aiškiai įrodo nepaprastą geru
mą šių vaistų. Vikrus, papras
tas ištrynihias PAIN-EXPEL- 
LERIU skaudamų vietų, ‘sutei
kia nepaprastai greitą paleng
vinimą. Didelė daugybė žmo-

, nių naudoja PAIN-EXPELLE* 
kai i RĮ palengvinimui muskulų 

skausmo, paeinančio nuo per- 
sidirbimo, nuovargio ar oro at
mainos. Paklauskite savo drau
gų kaip jie naudoja PAIN-
EXPELLERĮ. Nusipirkite PAIN, Zucchero pasimirė. Jo kamba- 
EXPELLERIO bonkutę iš savoiryj buvo rastas raštelio, kuria- 
vaistininką. Dabokite, kad ant me atsisveikina su broliu My- 
pakelio butų vardas PAIN- kolų, ir prašo jo apsivesti su 
EXPELLER užrašas ir Inkaro 24 metų mergina Stella Nardi 
vaisbaženklis. (Skelb.) “ir laimingai gyventi meilėj”.

Iš Upytės Draugiško Kliubo
l

Upytes Draugiškas Kliubas 
laikė priešmetinį susirinkimą 
Gruodžio 3. u

Atsilankė daug senų narių 
ir keletas naujų narių.

Valdyba ateinantiems metams 
vienbalsiai palieka ta pati, ku
ri jau tarnaus Icliubui ketvirtus 
metus iš eilės. Nariai yra la
bai patenkinti jos darbais. Val
dybą sudaro: pirm. Juozapas 
Kishkunas; vice pirm. Adomas 
Bartus; ižd. Leon Giniotis; 
rast. Elzbieta Ta j dus.

Nariai nutarė laukti Naujų 
Metų bendrai, tadgi, kurie no
rite dalyvauti, duokite žinią ko
misijai. E. T.

Nusižudė, Prašyda 
mas Brolio 
Apsivesti

leloj ties 2753 W. Chicago 
avenue policija rado sunkiai su
žeistą 2’3 metų darbininką Jo- 
seph Zucchero. šalę gulėjo re- 

'volveris. Nugabentas ligoninėn,

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

j

f^RAND
O

NAUJIENOS
.. r _ • • , ‘

ų sh^er
PRICE g

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

Ctose-Maver

YPATYBĖS: — Dvilypė veikla Dia
mond Brand skutimo galva, kuri 
skuta trumpus ir ilgus plaukus kaip 
britva 
karto 
pradedąs motoras.

Dykai 10 Dienų Išbandymui

nebrėžia ... patenkina iš 
. be radio kliūčių ... pats 110*120 VOLTS AC

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

Tel. YARds 3088

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
tadieni, pradedant sausio 6 d. 

Veda TERESA DOLAN. 
Privačių pamokų studija.

1545 E. 63 St. Tel. Hyde Park 3080

SUTAUPYK 25%
Ant Smuikų, Gitarų, Tenorų 
Banjoes, Mandolinų, Klarine- 
tų, Trumpėtų, Trombonų būg
nų, ir būgnų priedelių, Temp
le blocks, High Hats, Fort Pė
dais, Cymbolų, Drum Heads, 
String Basses, Cellos, Violos 
ir strunų.

Seną instrumentą imsime į 
mainus.
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell Street 
Canal 6114.

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

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

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

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iŠ Jersey City: 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 3S 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktj gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 35e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

MM

No. 1673
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Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

ama ....

FOTOGRAFAS

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė ..................................... '....................................

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
. 1739 So. Halsted St, Chicago, III. Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

V7MO— U4LJMI
• W/BLL, I CUBSS' 

I'N/V RC-AOV RDft

QlGMT7

........—■■ n 1 ,.................. ■■■■■■ II II

WWATS ~TUAT N1O1SB?
Someoke oltt>sids

MY *

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI g.SO
GYDYMAS....................... $£ft.00
. LIGONINĖJE .............. ”
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje   $ I5.00
REUMATIZMAS^ $2.00

Greitai Palen ‘ ama .... “
VISAS LIGAS G MA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus'

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a a 
garantuotas-

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840



ių laukėm visijdusios paliko seną tėvuką, tris 
augę ir maži, dukteris ir tris sūnūs, kurie

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ne- 
se- 

vie- 
an- 
abu

PERSONAL
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

MERGINA 22-35 m. bendram na
mų darbui be skalbimo. Paprastas 
virimas- Būti $10.00. Wellington 
8687.

IEŠKAU MARTINO KRISCIAUS, 
gyvenusio daug metų Batavia, III. 
Keli metai apsigyveno kitur. Gal 
kas žinote,—praneškite, arba pats 
atsišaukite, busiu dėkingas. Mike 
Bacelunas, 138 So. Van Buren St., 
Batavia, III.

RENDON ŠTORAS su 6 kamba
rių flatu. Karštu vandeniu apšildy
mas. Brighton Park apylinkėj. Ge
lta vieta bile kokiam bizniui. Atsi
šaukite 4177 Archer Avė. P. M. 
Smith, Tel. Virginia 9665.

SITUATION WANTED 
___________ Ieško Dybo.

IEŠKO DARBO už bučerį dėl 
šeštadienių — patyręs. Tel. Lafa- 
yette 0392. šaukti tarpe 5:30 įr 
7:30 P. M. Klausk Joe-

HELP WANTED—FEMALE

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

Trečiadienis, ghiod. 28,1&38
•---------------.,, M

KALĖDŲ ŠVENTĖMS ATĖJUS VIETOJ 
DŽIAUGSMO LIKO LIŪDESYS

Nemalonios Buvo Šventės Marųuette 
parkiečiams Dulksniams

Kalėdų švenč
jauni, seni augę ir maži, 

linksmai laukė ir Mar- 
Park biznieriai# Jonas ir 
Dulksniai, kurie užlaiko
8weet Shop- biznį ant

Taipgi 
ųuette 
Adelė 
Lawn
69th St. (2519 West 69th St.).

Ten švenčių laukė nejuokais 
prisirengę. Na ir kodėl jiems 
Kalėdų švenčių linksmai 
laukti, kad jiems gyventi 
kasi gana gražiai, čia jų 
natinis sūnūs auga ir jau 
tra^ Kalėdas švenčia. Jie
sveiki, biznis sekasi neblogai. 
Pats J. Dulksnis, nors retkar
čiais, bet gauna padirbėti Kar- 
pens Brothers dirbtuvėj, kad 
sudaro įplaukas gana geras dėl 
jų šeimynos.

Kalėdų švenčių proga jie abu 
per “Naujienas” pasveikino vi
sus savo kostumerius ir rėmė
jus su Kalėdų šventėmis, lin
kėdami jiems Laimingų Naujų 
Metų.

Bet štai, jie nespėjo sulauk
ti tų linksmųjų 
laiškanešys jiems 
iš Lietuvos. Jie 
pamanę, kad tai
nimas iš Lietuvos nuo tėve
lių.

Bet virto visai kitaip. Vietoj 
džiaugsmo liko liūdesys. Laiš
ke pranešama, kad Jono ma
inytė Anelė Dulksnienė, Naivių 
kaimo, Kupiškio parapijos, mi
rė lapkričio 20 dieną, sulaukus 
virš 60 melų amžiaus. Nuliu-

visi išsiskirstę po platų pasau
lį. Vienas Amerikoj, antras Ar
gentinoj, o tretysis Lietuvos 
kariuomenėj tarnauja už pul
kininką, kuris tik vienas iš sū 
nų su savo šeima galėjo daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
mamytei Dulksnienei paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Taigi mamytė Dulksnienė 
jau užbaigė savo gyvenimo 
vargus. Ji mirė užbaigus savo 
darbą, reiškia, išauklėjo savo 
sūnūs ir dukteris. Gaila nete
kus jos ir tas širdies skaus
mas pasiliks ilgai sūnų ir duk
terų širdyse. Bet liūdesys nie
ko negelbės. Numirusiams ra- 
,miai ilsėtis, o mes, gyvi, turim 
dirbti ir rūpintis savo likimu, 
gal rytoj ar dieną vėliau mus 
sutiks tas patsai likimas ir nuo 
mirties nei vienas nepabėgsim.
Dulksnių šeimyna, priimkit nuo 
manęs žodį giliausios užuojau
tos. P. B.

NAUJIENOS, Chicago, EI

į~ CLASSIFIED APS. ]
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
$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
$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

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St.

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

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

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

CALumet 5269.

FURNITURE-FIXTURE-WANTED 
Rakandų ir įtaisų Reikia /

REIKALINGAS ŠILDOM 
čius ant minkštų anglių. Praneškite 
JOE BARTKUS, 959 West “

pe-
St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

švenčių, kaip 
atneša laišką 
apsidžiaugia 

bus pasveiki-

NAUJIENŲ-ACME Photo
Kandidatės į Pasadena Rožių turnamento karalaites. Jos yra Pasadena (Cal.) ko

legijų studentės.

Mirė Nuėjusi Kalėdų 
Dovanų Pažiūrėti

Traginga 3 Metų Kūdikio 
Mirtis

MADOS

Per Tris Trumpas |
Valandas Aplankius 
Visa Lietuva c c

Nepaprastai {domus Brolių
Motuzu Filmai •r

Stebėtinai graži brolių Motu-
Kalėdų rytą atsikėlusi ankš

čiau už kitus, 3 metų mergytė 
Mary Kryzston, 1403 121st St., zų filmą, kuri per tris valandas 
Whiting, Ind., nuėjo prie cg- išvedžioja publiką po visą L’e- 
laitės pažiūrėti kokias dova
nas “Santa Claus” jai atnešė.

Mergyte priėjo prie pečiaus 
virtuvėj ir kokiu tai bildu už
sidegė jos rūbai. Tėvus paža
dino jos riksmas. Jie bandė 
degančius rūbus gęsinti, bet 
jau buvo pervėlu. Vakar mer
gyte pasimirė South Chicago 
ligoninėj.

minimai — gegužinės, gražus 
artistiški šokiai po tyru dangu
mi, miškuosę, ant žalios pieve
lės.

20 metų Lietuvos nepriklau
somo gyvavimo paminėjimas— 
vaikštynės. Organizacijų, drau
gijų, fabrikų darbininkijos, jų 
puošnus pasirėdimai, f 
spalvų rūbai, tiesiog akį veria 
bežiūrint.

Istorikų Konvencija
Dalyvauja 1,000 Mokslininką

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- 
tuaniea avė. 35-tos gatvės kampas 
arba telefonuoti Chas. H- Serum, 
3301 W. Chicago Avė., Van Buren 
7000.

No. 4939—Mergaitei suknele ir 
bliuzka. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 
12, 14 ir 18 rolių per krutinę.

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

tuvą. Tai buvo gruodžio 21 d. 
šv. Jurgio par. svetainėj, Brid- 
geporle. Aprašyti visus matytus 
vaizdus nėra galimybes. Užim
tu daug vielos ir laiko.

čia pažymėsiu tik trumpai, 
kad susižavėjusi publika stebė
ja savo gimtojo krašto vaizdus. 
Čia matytis miestai — mieste
liai, kaimai — sodybos. Ban
guojantieji rugių laukai. Džiau-
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MATEWS KUKURAITIS 
gyveno 220 E. 79th Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 24 d., 8 vai- vakaro, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
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 Kloris, švogerį Stanley 
Klotis ir jų šeimyną ir daug 
giminių ir draugų.

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

Visi a. a. Matevvs Kuku
raičio. giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
tiavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Svogeris 

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

YARDS 1741-

Linksma ir maloni šicnapiutė, 
jaunų bernelių piovčjėlių ir 
mergaičių grėbėjėlių. Čia maty
tis žalios ošiančios girios, ir 
skrajojantieji giesmininkai — 
paukšteliai. Matosi žaliose lan
kose vingiuojančios upes upe
liukai, kalnai pakalnės.

Matosi gražus, žavinti Nemu
no krantai su sidabru, blizgan
čiu vandeniu. Visos los gamtos 
grožis džiugina, ir gaivina su
vargusią sielą, ir tykiai kvie-

Negalima plunksna išreikšti 
tą džiaugsmą, žiūrint į taisyk
lingai išsirikiavusią gražiai pa
sipuošusią jaunąją Lietuvos gy
nėjų kariuomenę. Taip pat jna- 
lonu stebėti jaunųjų pasilinks-

11 Gėlės MylintiemsM M f į Vestuvėms, Ban- UlIUn kietams, Laido
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENOS Pattern Dep*.

atsiųsti man pavyzdį No.

Mferoa , -------  per

(Varia* ir p*varil>

« Siunčiam Gėles10 VEIK IS
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagtabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 730S

(AdMMft) i
, l įįįJMMH

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MARIJONA BELSKIENĖ, 
po tėvais Dvylaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 25 d., 2:30 vai. po
piet, 1938 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

fnylimą dukterį Julijoną ir 
žentą Ėdlvard Burba ir jų 
šeimą ir sūnų Joną, dukterį 
Albiną ir marčią Junę ir 
daug giminių, pažįstamų ir 
draugų-

Kūnas pašarvotas 2544 W. 
39th Place. Laidotuvės Įvyks 
Ketvirtad., Gruędžio 29 d., 
8:30 vai. ryto iš namų į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
18th ir Union gat., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Velionės sielą, ė iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Marijonos Bels- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikiu jai paskubini patarna^ 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs it kitos 

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

[ YARDS 1741.

l

'■V*

Vakar ir šiandien Chicagon 
suvažiavo apie 1,000 istorikų 
iš įvairių vietų J. V. ir Kana- 

;dos, dalyvauti 53-čioj metinėj 
i Historical Associa- 

tion konvencijoj, kuri vyks 
per tris dienas Stevens vieš- 
butyj, pradedant šiendien.

Konvencijoj kalbės R. M. 
Hutchins, Chicagos un. prezi-

įvairių [American

į pavergtas 
uis Rasų kapai, kur 
^tėvynės laisvę kar-

Čia matos į misų 
Vilnius, gą, 
palaidoti u 
žygiai, gražiį$ ir rūpestingai jų dentas, buvęs gubernatorius 
apžiuriami kapai. Matosi gra- Frank O. Lowden ir Oscar Jas- 
žioji Klaipėda, r Garsioj 1. Birutės zi, I 
Palanga su puikiausiu kurortu, kas, kuris dabar profesoriau

ja Obcrlin kolegijoj, Obcrlin, 
Ohio.

bųygs^.Ąustrijos, valdiniu-

GENTS FURNISHINGS — biz
nis gerai išdirbtas, pačiam vidury 
lietuvių — lenkų apylinkės (Brid- 
geport), garu šildymas — su kam
bariais. Žema renda. Rašyti 1739 
So. Halsted St., Box 915.

PARSIDUODA TAVERN, —Ge
ra vieta bile kokiam bizniui- Ge- 
ar priimsiu pusininką.

6818 So. Ashland.

La Šalies — Packards

Zarasai, Z&rašai! Oi gražus 
kraštas! Tai tikra Lietuvos 
Šveicarija. Lai nesiranda nei 
vieno lietuvio, kuris apleistų ne
matęs stebėtinai gražią savo ša
lį ir meniškai sutvarkytus vaiz
dus". Garbe priklauso musų ne- 
imilstanticms jaunuoliams1 bro
liukams Motuzams, kurie daug 
vargo ir triūso turėjo panešti 
kdd surinkti ir atvaizduoti Lie
tuvą mums, čia gyvenantiems 
toli, toli, nuo to mylimo krašto. 
Užtat musų pareiga yra įvertin
ti jų triūsą. Skaitlingai lanky
tis. Paremti juos tame sunkia
me darbe.
Sausio 5 d. Rodys Antrą Filmų 

Dalį
Graži buvo pirmoji dalis fil

mų. Bet antroji busianti dar 
gražesnė, dar įdomesnė. Tai 
bus naujas dalykas.

Taigi antroji dalis bus rodo
ma sausio 5 d. ketvirtadienio 
vakare 7:30 vai. šv. Jurgio par. 
svetainėj Bridgeportc. 
t ■ •

Ateikite visi, nepaisant, kuris 
iš kurio krašto esate kilę. Visi 
pamatysite savo gimtuosius

Pamatysite gražiąją ir šventąją 
Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją 
ir kitas vietas. Kaip virš pami
nėta, apvaikščiosite 
nuo krašto iki kraštu, 
valandas.

Lietuvą 
per tris

Laima

Chicagiečiai Laimėjo 
Texas Valstijoj

Fe,nger-^\4\ Waco—0.
Feiigef mokyklos footballo 

komanda, kuri užvakar lošė, 
Waco mieste, Tex., su Texas 
valstijos high school lygos 
čampionais, smarkiai juos su
pliekė. Lošiiim rezultatas buvo 
Fenger—14, Waco—0.

Lošime pasižymėjo trys lie
tuviai, Povilonis žilius ir Yuk- 
tonis. J .

Iš Lietuvos
Vos nenutrenkė 

elektra
18
Mau-

d.TELŠIAI. — Lapkričio 
apie 16—17 vai. vežėjas 
šovičius norėjo įtaisyti ant sto
go anteną ir susukęs į kamuo
lį ją mele kitam piliečiui, ku
ris buvo užsilipęs ant stogo. 
Tačiau ant stogo buvęs mestos 
antenos nesugavo ir ji nukri
to ant elektros magistralės lai
dų. Kaip tik antena susijungė 
su elektros laidais, tuoj Mau- 
šovičius buvo permestas į pur
vyną ir čia negalėdamas palei
sti vielos raitėsi. Laimei neto- 
liesi moteriškė šlavė gatvę, tai 
pribėgusi su šluota iš Maušo- 
vičiaus rankų išmušė vielą ir 
atpalaidavo nuo srovės išgelbč- 
dama gyvybę. Maušovičius tuoj 
buvo nuvežtas į žydų ligoninę, 
kur sąmonę atgavo tik ryto
jaus dieną.

Lietuvos ir Lenkijos 
spaudos susitarimai

KAUNAS. — Sužinota, kad 
atitinkamų Lietuvos ir Lenki
jos žinybų principiškai susitar
ta dėl laisvo abišalio spaudinių 
platinimo ir pardavinėjimo, ta
čiau ligi konkretesnio susita
rimo dar nusistatyta rinkti tin
kamus duomenis ir žinias.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
rai išdirbtas biznis. Parduosiu visą 
nebrangi renda — dykai gesas — 
parduos už $325.00. 2501 W. 39thSt.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bučernė visokių tautų apgyventa, 
seniai išdirbta- Bargenas dėl gero 
žmogaus, šaukite *Republic 1284. 
Vakarais atsilankykite 7318 South 
Oakley Avė.

CLOTHES AND FURS
Dr^ 

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $4000. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modebų to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų gąrantija 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 iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk Šio didžio išpardavimo.

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

VVATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

gimnazijos Dusetose. įsteigimo 
klausimas gana aktualus ir 
rimtas, nes norinčių savo vai
kus leisti į aukštesnes mokyk- 

yra

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
apylinkėje

daug.

Nuodijosi
LapkričioPANEVĖŽYS.

24 d. apie 12 vai. Panevėžy 
'Žalgirio g-vėj 46 Nr. kieme 
muilo akmens skiediniu apsi
nuodijo pil. Raudonikis Jonas 
41 metų amžiaus. Raudonikis 
vedęs ir turi vaikus. Patalpin
tas Panevėžio apskr. ligoninė
je. Gyvybė pavojuje. Paklaus
tas kodėl nuodijosi atsakė, kad 
nusibodo gyventi.

Įdomu, kad ir jo brolis 1930 
metais nuodijosi taip pat mui
lo

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

COAL-COAL
EGG ..... .v.... .............. $6.00
NUT .............   $6.00
BIG LUMP ................. $6 00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS ..... . $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

akmeniu.

Ir Vėl Stambus 
Apiplėšimas.

TELŠIAI. — Lapkričio 22 d. 
apie 15—1G vai. vėl įvyko 
stambus apiplėšimas. Kelyje 
Luokė — Kuršėnai llgšilių miš
ke pastojo kelią automobiliui, 
kuriame važiavo 5 asmens — 
įvairių firmų prekių pasiūlyto- 
jai, inkasentai ir padėjęs sker
sai kelio išvilktą iš miško rąst
galį sustabdė mašiną it visus 
apiplėšė. Iš jų atimta apie 10,- 

kis dar toliau. Be to, šie mies- suma pinigų. Apie įvy
tai reikalauja didesnių išlaidų-M pranešta kriminalinei poli- 
moksleiviams išlaikyti. Pro-

Nori progimnazijos

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

DUSETOS. — Dusetos yra 
įžymesnis centras plačioje a- 
pylinkėje. Pažangiausioji Du
setų visuomenė kėlia klausi
mą, dėl progimnazijos įsteigi
mo. Taip pat yha suslrupinę 
ir ūkininkai. Į Zarasus yra 33 
km., į Uteną 37 km., o Rokiš-

*

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

FAŠAUKIT MUS TUOJ AUS
CANAL 8500

einamos. Už pakartoti] 
daodMna gerą Molaidą.

.... i .i......   -



‘ 8 NATTJIRNdS, CMeagtf, a ' Trečiadienis, gruod. 28, 1938

Štai jau ir vėl prabėgo vieni metai...
“1939” Bus Svarbus Jubiliejiniai Metai
Na, tai ir vėl prabėgo vieni 

metai. Už dienos kitos jau vie
toje “1938” rašysime “1939”. 
Pats numerio pakeitimas gal 
būt nebūt tiek svarbus, jei bent 
tiek, kad mes busime vienais 
metais senesni, jei nesupullų su 
svarbesniais įvykiais musų lie
tuviškame gyvenime.

Kalbant apie svarbesnius įvy
kius, ir galima surasti daug ir 
gana įvairių lietuvių gyvenimo 
srytyje, tačiau šio rašinio tiks
las yra, atkreipti lietuvių visuo
menę, lietuvių organizacijas, 
bei organizacijų darbuotojus į 
ypatingai svarbų reikalą.

Ateinančiais, būtent, 1939 
metais, kovo mėnesį sueina 25 
metai nuo “Naujienų” įsteigi
mo. Reiškia 1939 metai tai Nau
jienų Jubiliejiniai metai.

“Naujienos” susiorganizavo 
kaipo visuomeniška įstaiga, ir 
kaipo tokia nuo pat pradžios 
rado gyvo pritarimo lietuvių vi
suomenėje. Lietuvių organizac - 
jos “Naujienas” sutiko su di-; 
džiausiu džiaugsmu, nes tų lai
kų laikraščiai organizacijų rei
kalavimų nepatenkino.

Todėl galima tvirtinti, kad, 
nuo pat pirmųjų dienų “Nau
jienos” buvo nors ir neoficialiu 
organu organizacijoms ne vien

Temperatūra
Chicagoj Vakar

šiandien Busią 2-6 Laipsniai
žemiau Zero

Temperatūra Chicagoj 
Vnkar Ir Užvakar

3 p. m.............................  36
4 p. m............................. 36
5 p. m............................. 36
6 p. m.....................   35
7 p. m...................   34
8 p. m............................. 31
9 p. m............................. 26

10 p. m............................. 21
11 p. m. .. ....................   16
12 vidurnaktį .................. 16

X a. m............................... 14
2 a. m....................   13
3 a. m............................... 12
4 ai. m............................. 11
5 a. m............................. 10
6 a. m............................. 9
7 a. m............................. 7
8 a. m............................. o
9 a. m............................. 4

10 a. m............................. 4
11 a. m............................. 5
12 dieną .......................... 7

1 p. m. .. ........................... 9
2 p. m.............................  10

žiema užvakar naktį galų 
gale Chicagon atpyškėjo.

Oro pranašas Chicagos. oro 
biure kelis kartus pranašavo 
didelius šalčius, bet nei kartą 
jo pranašavimai neišsipildė. Bet 
užvakar jis nepamelavo.

Jisai pranašavo, kad tik va
kar rytą Chicagon ateis šal
čiai iš Alaskos, bet jau užva
kar naktį visi pajuto ką žiema 
reiškia. Iki septynių vakaro 
temperatūra stovėjo apie 36 
virš zero, bet staiga šuoliais ter
mometrai ėmė pulti žemyn ir 
apie vidurnaktį jie rodė tik 15 
virš zero. O vakar apie 9-tą 
valandą ryto Chicago purtė 4 
laipsnių virš zero šaltis.

Kaip vakar vakare turėjo 
būti apie zero, o šiandien, jei
gu pranašas gerai atspėjo, tem
peratūra nupuls iki 2-6 žemiau 
zero.

Pačioj Chicagoj, o ypatingai 
už Chicagos automobiliais la
bai pavojinga važiuoti, nes vi
si keliai aptraukti ledu.

Prašo Janitorių Pagalbos
Chicagos Janitorių unijos 

prezidentas McFettridge vakar 
kreipėsi j visus janitorius pra
šydamas išpilti šaligatvius ir 

Chicagoj, bet ir plačioje Suvie
nytų Valstijų teritorijoje.

Per 25 metus organizacijų 
valdybos naudojosi “Naujieno
mis”. Reikia turėti mintyje, kad 
kasmet valdybos keičiasi. Tokiu 
budu tūkstančiai organizacijų 
viršininkų rado patarnavimo 
“Naujienose”. Tokiu budu 
“Naujienos” prisidėjo išaugini- 
mui musų organizacijų nežiū
rint po kokiais jos butų.

“Naujienos” niekuomet ne
prašė aukų. Jos ir dabar jų ne 
prašo. “Naujienos” tik kviečia 
draugijas, kliubus ir kitas or
ganizacijas prisidėti prie išlei
dimo jubiliejinio numerio. Ta
me numeryje organizacijos ga
lės pasinaudoti ir savo organi
zacijų tikslams aprašydamos sa
vo organizacijas. Kadangi to
kio didelio numerio išleidimas 
sudarys dideles išlaidas, tai sa
vaime aišku, kad organizacijos 
turėtų prisidėti prie išlaidų pa
dengimo, nes “Naujienų” Jubi
liejinis numeris kartu bus ir 25 
metų Amerikos lietuvių istori
jos dalis.

Todėl sekančiame organizaci
jų susirinkime padėkime dieno
tvarkėje “Naujienų” jubi iejaus 
klausimą, nes “Naujienos” tar
nauja visiems lietuviams.

—Koksių Jonas

Vėl Atsinaujino 
CIO. Skerdyklų 
Derybos
f » . -—L... , R. . ■

Skerdyklos Pabūgo Naujo 
Streiko

Vakar vėl atsinaujino dery
bos tarp Skerdyklų bendrovės, 
Union Stockyards and Transit 
Company, ir C.I.O. unijos, 
Livestdck Handlers lokalo 567.

Unija buvo paskelbusi strei
ką šio mėnesio pradžioj, bet 
jį atšaukė po 12 dienų, kai ben
drovė sutiko 'derėtis. Unija pa
siliko teišę vėl paskelbti strei
ką, jeigu bendrovė derybas 
trukdys.

Bendrovės atstovai derybas 
kaip tik ikišiol ir trukdė, bet 
unijai pagrąsinus nauju strei
ku, vakar vėl pradėjo tartis su 
jos atstovais. Ginčas dabar ei
na daugiausiai už "closed shop”, 
ko reikalauja unija, o su tuo 
bendrovė nenori sutikti.

Vėjas Pagelbėjo 
Suimti Netikusių 
Čekių Platintoją

Persmarkiai putė prie 35 ir 
Western

George Tiemann, 78 metų se
nelis ir garsus apgavikas, sto
vėjo netoli 35-tos ir, Western 
avenue kampo. Užėjo smar
kus vėjas, iš jo rankų išpūtė 
čekį ir nunešė jį netoli vietos, 
kur stovėjo Brighton Parko 
nuovados policistas Cornelius 
Koelikant.

Policistas priėjo prie Tie- 
mann’o ir paklausė ar tai jo 
čekis. Bet Tiemann užsigynė. 
Tada Koelikant nužiūrėjo, kad 
kas nors čia negerai ir senelį 
nusivedė nuovadon, kad pasiro
dė, kad jisai kišeniuose turėjo 
daug tuščių čekių, juos išpildy
davo vienos maisto bendroves 
vardu ir mainydavo.

Trys Brighton Parko biznie
riai pranešė, kad Tiemann 
jiems įkišo netikusius čekius, 
viso $200 sumoj.

pavojingesnes kryžkeles prie 
savo namų druska, pelenais ar 
smėliu, kad pagelbėti išvengti 
ausižeidimų ir automobilių ne
laimių.

NAUJ1ENV-AUME TelephOtO
Prezidentas Rooseveltas (po kairei) žiuri į vyriausio teismo teisėją Stanley 

Reed, kuris saikdina Ilarry Hopkinsą J. V. prekybos sekretoriaus pareigoms.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Babe Didrickson, pąskilbusi atletė, ištekėjo už ristiko 
teisėjas Jannopoula afliko vedybų ceremonijas.

fe - -— .............. .. ■ . ■ ■" -

ST. LOUIS, MO. — 
George Zaharias. Taikos

Suėmė 18 Apylinkės 
Gyventoją Už 
Lietuvio “Nušovimą”

Nelaimingas Kalėdų Įvykis

Maxwell policija suėmė ir 
dabar kamantinėja 32 metų 
Albert Brewer, 18-tos apylin
kės gyventoją, nuo 2013 Ca-' 
nalport Avenue, už nušovimą! 
lietuvio Joseph Tashkuno (?).',

Tashkunas buvo atvykęs Ka
lėdoms iš Grafton, III., kur’ 
dirba CCC stovykloj, draugus' 
aplankyti. Besisvečiuojant pas 
William ir Jeanette Clay’us, 
2013 Canalport, Brewer išsi
traukė revolverį iš holsterio 
ir buk pradėjęs jį rodyti drau
gams. Bet revolveris iškrito iš 
rankų, šovė ir užmušė Tash- 
kuną.

Tashkunas rankose laikė 
Clay’ų 3 mėnesių kūdikį, bet 
kūdikis išliko sveikas. Brewer! 
po įvykio pabėgo ir slapstėsi; 
kurį laiky, bet vėliau pasidavė 
policijai.

Keista Trokų 
Nelaime
Uždegė Alinę Ir Tris Sunkiai 

Sužeidė

Prie Ogden ir Barry Point 
Road vakar anksti rytą susi
kūlė du sunkus tolimų distan
cijų trokai. Vienas važiavo į 
rytus, o antras, važiuojantis į 
vakarus, paslydo ant ledo ir 
pasvyro į nesavo pusę kelio, 
pirmąjį troką apversdamas. 
Tas trokas, su dideliu gyvulių 
transportu, užsidegė.Visi gy
vuliai sudegė, o kartu nuo tro- 
ko Užsidegė ir gerokai apdegė 
prie to kampo esanti alinė.

Alinei; ir trokams padarytį 
nuostoliai siekia apie $3,000. 
Trys žmonės, du šoferiai ir ke
leivis pirmam troke, buvo sun
kokai sužeisti.

Nežino Kodėl Taip Padūrę

TolepUuto
WINNETKA, ILL. — Hu- 

bert Heintz, brokerio sūnūs, 
prisipažino apiplėšęs Chiča- 
go Loan kompaniją.

Sveikinimai 
Lietuvon • 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
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”.

į ADM.
... — ——- 

telkimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Žmona Ir Pats Ban
C,

dė Nusišauti

! Liūdna buvo Kalėdų pabaiga 
-chicagiečių Cox’ų šeimoj, kuri 
‘gyvena adresu, 1721 East 86th 
/ Street/ • •’; '

Nakties laiku Gordon T. Cox 
atsikėlė iš lovos, pasiėmė re- 

’volverį ir nušovė savo miegan
čią žmoną Grace, šūvis paža
dino jo 10 metų dukrelę Jeanne. 
Ji pamatė, kad tėvas sėdi kė
dėj prie motinos lovos ir ran
koj laiko revolverį.

“Kas atsitiko, Daddy”, ji 
pradėjo verkti. “Kas atsitiko 
su mama — ką tu jai pada
rei?” j !

Tėvas nieko neatsakė, bet 
pridėjęs revolverį prie kaktos 
paleido šūvį. Kulka perėjo kiau
rai per visą galvą, bet jo mir
tinai nesužeidė. Dabar jis gu
li Bridewell ligoninėj ir turbut 
pasveiksi

Policijos kam antinė j amas 
dėl taip padarė,, Cox nieko 
galėjo atsakyti. Sako, kad 
atsimena ir nežino kas tuo 
ku su juo atsitiko.

Prieš porą mėnesių jis
rėjo nervų paįrimą, bet pasku-

ko
ne- 
ne-
lai- 

tu-

tiniu laiku buk buvęs sveikas. 
Kadangi jis dirbo tik vieną- 
kitą dieną j savaitę ir vos ga
lėjo pragyventi, tai spėjama, 
kad gal vargas pastūmėjo Cox’ą 
prie kruvino darbo. 

.—.——.—
Kaimynų pašaukta policija 

bute ties 2440 Lakeyiew, rado 
kūną 40 metų moteriškės Al- 
ice Spooner. Prie kūno buvo 
didelis skaičius tuščių., degti
nės butelių. Kitam kambaryj, 
lovoj gulėjo gyvas, bet girtas 
moteriškės vyr.as Albert Spoo- 
ner. Policija jį suėmė. Atro
do, kad moteriškė mirė nuo 
širdies ligos, bet policija ne
nori tam tikėti.

National Geographic Society Apie 
Klaipėdos Kraštą

“Lietuva Klaipėdos Kraštą Atgaivino”
National Geographic Society 

Washingtone šiomis dienomis 
išleido Amerikos spaudai įdo
mų straipsnį apie Klaipėdą ir 
Klaipėdos Kraštą, ryšy su na
cių neramumais, kuris ten ne
seniai įvyko. Straipsnyje ta 
organizacija painformuoja A- 
merikos spaudą, kuri labai 
mažai apie Klaipėdą žinojo, 
apie uostoj ir krašto praeitį, 
gyventojus, pramonę, komer
cinius santykius su Lietuva ir 
taip toliau.

National Georgraphic So
ciety yra garsi Amerikos or
ganizacija, kuri paprastai ne
sikiša į politiką, yra bešališka, 
ir rūpinasi vien tik geografi
niais reikalais.

Gaila, kad jos straipsnis ne
sigilina į Klaipėdos gyventojų 
sudėtį, ir neužginčija Ameri
kos spaudoj skleidžiamus gan
dus apie tai, kad “Klaipėdos 
kraštas yra beveik vien vokie
čių apgyventas”, bet visgi or
ganizacija suteikia Lietuvai 
moralės paramos, nurodyda
ma, kad “Lietuva Klaipėdos 
kraštą ir Klaipėdą atgaivino ir 
padarė jį didžiuliu uostu ir 
centru vietinei ir užsienio pre
kybai.”

Žemiau seka pilnas to strai
psnio tekstas:.

“WASU1NGTON, Dec. 27. 
—Recent eleetions in Mė
mei, Lithuania, resulting in 
reported Nazi party vieto- 
ries, swings thc busy Euro- 
pean news spotligbt to ano- 
ther German border sorc 
spot.

“Lying along thc north- 
east fronlier of East Prus- 
sia (now eut off from thc 
ręst of Germany by the 
(‘Polish Corridor’), Memel 
Territory is an irregular 
sliver of land covering an 
area of about 1,000 sąuare 
miles.

“In general a farming 
and cattleraising region, it 
has a population of about 
150,000 people and includes 
the long-contested and vital 
Baltic port of Memel— 
‘Klaipėda’ to the Lithua
nians.

"Ceded to Lithuania by 
League of Nations”

“Given u p by Germany 
under the Versailles Treaty, 
Memelland was administer- 
cd by the Allied Powers for 
Severai years after the 
World War.

“In 1924, following Lithu- 
ania’s action of the pre- 
vious year in taking over 
the area. Memel Territory 
—with certain autonomous 
rights — was legally cedcd 
to that country in ą League 
of Nations pact signed by 
Great Britain, France, Italy, 
Japan and Lithuania. Since 
then Memel has periodical- 
ly rated news space as one 
of Europe’s problem chil- 
dren.

“Such dramatic events as 
it has seen since the war, 
howevcr, are mild compa- 
red with the bloody past 
of this strip of land on the 
crossroads of international 
history.

“More than 700 years 
ago, before the town of Me
mel was founded, its site 
was a battleground between 
Lithuanian tribes and in- 
vading Teutonic knights, a 
inilitary and religious order 
of German erusaders. Des- 
troying the Lithuanian fort- 
ress which stood guard 
against Baltic pirates, the 
knights built their own 
stronghold, following it 
with the town of ‘Memel- 
burg.’

“As an early trade center 
Memel grew and prospered, 

būt found little peace. In 
the 13th, 14th and 15th cen- 
turies it was attacked and 
burned time and again in a 
three-čornered tug-of-war 
between Lithuanians, Poles 
and Teutons, the latter win- 
ing out in the Peace of Mel
no in 1422.

“For a sl>)rt time in the 
IGOOs the Swedes called 
Memel theirs; later it was 
occupied by Russian troops. 
After sacking and burning 
the town they lefl it to the 
mercy of a deadly plague. 
Būt the stubborn city again 
struggled to its fect. As a 
thriving Prussian town it 
became, until the World 
War, Germany’s northern- 
inost Baltic port.
"Modernized and Given neiv 

Lease o n Life b y 
Lithuanians"

“Today Memel is the Lith
uanian Republic’s only good 
port. Modernized by the 
government, w i t h n e w 
yvharvcs, warehouses, dock- 
ing machinery, grain cle- 
vators a n d coldstorage 
eųuipment, the old city has 
been given a new lease on 
life, not only as a tiinbcr 
center būt as a general 
transit port for forcign and 
domestic trade.

“Regular shipping Service 
links it with British, Polish 
and Lalvian ports; rail and 
airplane lines connect it 
with Beri i n and Moscow.

“1,400 Ships In One Year."
“Much of L i t h u a n i a’s 

commerce flows through 
Memel, including importsof 
textiles, coal, machinery 
and ceinent; and exports of 
bacon, butter, eggs, lumber 
and skins. To its proteeted 
harbor, which, unlike many 
other Baltic ports, never 
freczes over, nearly 1,400 
ships came i n 1936.

“Lumber floated down 
from Lithuania’s great for- 
ests by canal and river, pro- 
vides raw material for a 
busy industrial life in Me- 
mel’s sawmills, cellulose 
plants and shipbuilding 
yards. Varied cnterprises 
in which Memellanders 
make their living include 
an ancient and famous in- 
dustry which produces am- 
ber trinkets from fossil gum 
recovercd along Baltic 
shores.
“Vitai to thc Lithuanian 

hinterland, however, as is this 
active port of some 50,000 in- 
habitants, Memel has only la- 
tely been connected with the 
interior by dircct railway Serv
ice. Until the opening of a new 
route to Telšiai in 1932 the 
only communication between 
the port and Lithuania’s Capi
tal, Kaunas, was by way of 
Germany.

“Sanwiched betwecn East 
(Prussia and Lithuania, both 
the territory and town of Me
mel are mixtures of German 
and Lithuanian influence. 
Likę that other borber region 
of Sudetenland, where Ger- 
man population is largely cen- 
tered in the cities, with the 
Czechs in the country, Memel- 
land’s Teutonic concentration 
is urban; the Lithuanians are 
pfedominant in rural distriets.

“Memelland has not only 
Lithuania’s sole port būt also 
four fifths of its already li- 
mited seaboard, with a teem- 
ing fishing industry. While 
Memmelland is not epscially 
fertile, particularly in the 
sandy regions near the shore, 
it holds the Iower and navi- 
gable section of Lithuania’s 
chief river, the Nemunas, a 
vital economic artery of the 
country.”




