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ATŠAUKĖ LIETUVOS POLICIJĄ 
IŠ KLAIPĖDOS

Vidaus reikalų departamento sekretorius 
Ickes pavadino žydų pogromus Vokietijoj 

gyvuliškais

PRIPAŽINO KLAIPĖDIEČIAMS PIRMENYBĘ 
VALDIŠKOSE VIETOSE

Vokietija, gr. prašyti, mėgino pateisinti Ickeso 
Oficiali Vokietijos žinių pareiškimus.

Kol šitokius metodus, mato
mai tarnaujančius žydų intere
sams, bet ignoruojančius tik
rus Vokietijos-Amerikos intere
sus, praktikuoja Amerikos už
sienio reikalų departamentas, 
tol negajima tikėtis, kad Vo
kietijos Amerikos santykiai pa
gerėtų, sako Vokietijos žinių 
agentijos pareiškimas.

Jungt. Valstijų vidaus reika
lų departamento sekretorius 
Ickes pasakė supykdžiusią na
cius kalbą gruodžio 18 dieną. 
Kalbėdamas apie žydų pogro-

BERLYNAS, 
30.
agėntija D.N.B. penktadienio 
vakare išleido pareiškimą, kurs 
sako, kad nėra vilties - Vokie
tijos — Jungt. Valstijų santy
kius pagerinti.

D.N.B. rašo, kad Jungt. Val
stijų vidaus reikalų departa
mento sekretorius Harold Ickes 
pasakė kalbą zionislų sąjungai 
Clevelande. Neaprašomais žod
žiais Ickes užpuolęs taip Vo
kietijos vadus, kaip ir visą Vo
kietiją.

Vokietijos charge d’affaires 
griežtai užprotestavęs Ickeso
kalbą Jungt. Valstijų užsienio mus Vokietijoje, Ickes tarp ko 
reikalų departamentui. Tačiau kita pareiškė, kad nacių žygiai 
tas departamentas, užuot atsi-iyra gyvuliški.

Numatomi pakeiti
mai Japonijos ka

binete

Pradėjo vajų sveti 
mų šalių šnipams 

gaudyti

Nuoširdžiai sveikina visus savo Skaitytojus, Drau 
gus, Bendradarbius, Rėmė j 
geros valios Lietuvius r
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KAUNAS, gr. 30. — Lietu
vos ministerių kabinetas pir
madienį nusileido Klaipėdos 
riausybei, kuri reikalavo 
šaukti iš Klaipėdos lietuvių 
liciją.

vy- 
at-
po -

Kabinetas įsakė Lietuvos po
liciją išgabenti, taipgi sutiko, 
kad Klaipėdos valdiškoms vie
toms užpildyti pirmenybė bu
tų duodama klaipėdiečiams.

LOJALISTAI PRADĖJO STIPRIAS 
KONTRATAKAS

Francuzija, | griebė sukilėliai pereitą savai-
— ... Lojalistų vadovybė sako,

i Ispanijos
. ________ ~__________ ____ ;_______ :____ ................................t . .■......................... •........................................   - . . ...................- ■ . i

Persijos šachas nu- Siųs Rumunijos stu- Naciai konfiskavo
traukė santykius su 

Francuzija
denius-į Rusiją

BUCHAREST," Rumunija, gr. 
30. — Rumunijos vyriausybe 
paskelbė, kad bus įsteigtas fon- 

pa-’das studentams siųsti į užsie-

katalikų jaunuo 
menės fondus

gr.

... TOKIO, - Japonija, • gr.- 80. —- 
čia laukiama pakeitimų mini
sterių kabinete. Keletas svar
bių kabineto narių turėjo kon
ferenciją su premjeru Konoye 
tuo reikalu. Gal būt, -kad re
zignuos prekybos ministeris 
Shehin Ikeda.

gr. 
įsa- 
ty-

Sumušė Goebbelsą, 
nacių vadą

New York 
iš Berne,

NEW YORK, N.
— Dienraštis “The 
Daily News” gavo 
Šveicarijoj, pranešimą, kad di
delis nacių šulas, Vokietijos 
propagandos ministeris Dr. 
Goebbels, guli ligoninėje.

Jo liga esanti tokia: išmuš
tas priešakinis dantis, sudau
žyta galva ir uždaužytos akys. 
Nelaimė ištiko Goebbelsą akto
rės Lida Baarova name.

Aktorės vyras, pats pasižy
mėjęs aktorius, Gustav Froe- 
lich, yra laikomas koncentraci
jos stovykloje. Tačiau akto
riaus draugai, užtikę Goebbelsą 
pas Froelicho žmoną, sukurė 
jam pirtį. Gal Goebbels ir ko
jas butų padžiovęs, bet jį iš
gelbėjo nuo mirties jo šofe
ris.

Tuo tarpu Goebbelso žmona, 
Magda Goebbels, planuoja rei
kalauti skirybų.

Hitleris uždraudė Goebbelso 
žmonai ieškoti skirybų, sako 
vėlesnieji penktadienio praneši
mai. Hitleris susipykęs su 
Goebbelsu.

. WASHINGTON; D. C.;
30. — Ketvirtadienį duotas 
kymas iždo departamento 
rinėjimo agentijoms kreipti
ypatingo dėmesio į faktus, ku
rie gali būt svetimų šalių šni
pų veiklos išdavos. Įsakyta ne 
tik viršininkams, bet ir mažes
niems samdiniams ieškoti šni
pų pėdsakų.

Šnipų medžioklę koordinuoja 
majoras Elmer Lincoln Irey. 
Jis yra tas asmuo, kurs vado
vavo investigacijai Caponės 
operacijų ir kurs susekė Lind- 
bergho vaiko pavogėją Haupt- 
maną.

Viso, kartu su valdžios tar
nautojais, vajuje prieš svetimų 
šalių šnipus dalyvaują apie 80,- 
000 žmonių.

1938 metai Chamber 
lainui geri

LONDONAS, Anglija, gr. 30. 
— Premjeras Neville Cham- 
berlain, siųsdamas pasveikini
mą konservatorių partijai Nau
jų Metų išvakarėje sako, kad 
kvotimai ir abejonės 1938 me
tais buvę mažesni, negu laimė
jimai. Pasak Chamberlaino, 
1938 metai neduoda pagrindo 
pesimizmui.

Chamberlain, 
kad Britanijos 
programa šiuo
tiek progreso padariusi, jogei 
britai šiandie gali išpildyti 
reigas, kurių reikalauja jų 
kininkai ir jų imperija.

be to, sako, 
ginklavimosi 

momentu yra

pa
tai-

^ORR
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Dalinai apsiniaukę; kįlanti 
temperatūra; lengvi įvairus vė
jai; saulė teka 7:18 v. r.Į lei
džiasi 4:28 v. v. Sekmadienį 
debesuota; truputį šilčiau.

Užtvanka sprogo, 
pavojus 15,000 

žmonių

PERPIGNAN,
__ gr. 30. — Po septynių dienų'tę. .Lojalistų vadovybė sako, 
88 sukilėlių ofensyvo, penktadienį | kad jeigu šį miestelį pavyks 

!nr—lojalistai pradėjo J
=: kontratakas Katalonijos fron

te.
Lojalistų kontrataka išvysty

ta svarbiausia tame punkte, 
-kuriame Italijos kariuomenės 
randasi daugiausia.

Kontratakos tikslas yra pa-
į imti miestelį Sarroca, kurį už-gr.BERLYNAS, Vokietija, 

i 30. — Pareinio vyriausybė
PARYŽIUS, Francuzija,

30. — Persijos vyriausybė
informavo franeuzų pasiuntinį nius mokytis;-— į Washingtopenktadienį įsakė konfiskuoti
Taherane, kad ji nutraukė di- ną, Varšuvą, | Maskvą ir Ox- katalikų jaunuomenės sąjun-
plomatinius santykius su Fran- fordą. 
euzija. Priežastis yra ta, kad 
Francuzij os jumoristiniai žur
nalai ir vėl pajuokę Persiją

Susidomėjimas reiškiamas . 
tuo, kad studentai bus siun- 

naliu ll' vei pajuodę, Ye'SIJ/ čiami ir j iT^unistu Rusija ' Del^ahcuzijos Juokų'• zitmhj į T;*a ,„q ';dro^aa‘ so„ei Rumn.

MANILA, gr. 30. — Panay 
saloje, centialiniuose Filipinuo
se, penktadienį sprogo užtvan
ka. Vanduo pasipylė į pakal
nėje esantį miestelį ir 14 kai
mų, kuriuose gyvena 15,000 
žmonių. Reiškiama baimė, kad 
dėl potvynio žuvo žmonių.

pastabų incidentas įvyko ir 
pernai.

ADF ir CIO nori vie

Išvadas daromas, jogei Rumu
nija ieško susiartinimo su Ru
sija, bijodama nacių Vokieti
jos.

gos Aachen diecezijoje pinigus, 
kitokią nuosavybę ir sporto 
įrengimus.

Konfiskavimui priežastis ta, 
kad sąjunga “ turinti komunis 
tinių tendencijų. 1

Konfiskavimas neištikimų 
naciams organizacijų turto ei
na visoj Vokietijoj.

Iš Lietuvos
Išdaužė Jono Aušros

Langus. • '

rašo,

nokių įstatymų
SPRINGFIELD, III., gr. 30. 

— CIO Nepartinė Sąjunga ir 
Amerikos - Darbo Federacija 
Illinois valstijoj turi paruošų-; 
sios programas, kurios rodo, 
kokių įstatymų jos norėtų iš 
busimos legislaturos sesijos.

Taip CIO, kaip ADF nori 
įstatymo, kurs paliuosuotų val
džios statomus namus pigiomis 
rendomis nuo taksų mokėjimo. 
Abi nori įstatymo teikiančio 
didesnes senatvės pensijas, ne
gu mokamos dabar. Nori di
desnės pašalpos bedarbiams. 
Dviejų savaičių apmokamų ato
stogų per metus visiems val
stijos darbininkams ir darbi
ninkėms. Nori valstijos darbo 
santykių akto, panašaus Wag- 
nerio Darbo Santykių Aktui.

ADF ir CIO programos su
sideda kiekviena iš 18 punktų. 
Dvylika jų punktų susija.

Viešųjų' darbų pro
grama vykdoma

WASHINGTON, D. C., gr. 
30. — Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Harold Ickes

■ penktadienį įteikė prezidentui 
Rooseveltui raportą apie vie
šuosius darbus. P-nas Ickes 
praneša, kad 7,853 projektams 
vykdyti išduoti kontraktai. 
Kontraktų suma siekia $1,574,- 
769,686. Įvairios įmonės gami- šioje programoje esąs Chicagos 
nančios reikmenas kontrak- kardinolas 
tams išleidžia kasdien po $11,- kitų, kurių pagalbos preziden-

Organizuoja bažny
čios frontą prieš 

fašizmą
WASHINGTON, D. C., gr. 

30. — Girdai eina, kad prez. 
Rooseveltas organizuoja tikybi
nes organizacijas kovai su fa
šizmu ir su komunizmu. Vie
nas jo stipriausių talkininkų

Mundelein. Tarpe

$4,000,000 paskirta
Illinois vieškeliams

WASHINGTON, D.
30. — Agrikultūros 
mento sekretorius

C., gr. 
departa- 
Wallace

000,000. 
vykdyti 
vasarį, 
sidejus.

Tikrasis projektams 
sąjūdis pasireikš pa- 

statybos sezonui pra-

tas tikisi, esą Charles Clayton 
Morrison iš Chicagos, Rufus 
M. Jonės iš Philadelphijos, De 
Witt Jonės iš Detroito ir eilė 
žymių veikėjų, vyrų ir moterų, 
bažnytinėse organizacijose ir 
tikybiniuose rateliuose.

gr.

Vokietija statys di 
delį submarinų 

laivyną
BERLYNAS^ Vokietija,

30. — Vokietijos vyriausybe 
penktadienį painformavo Brita
niją, kad ji planuoja padau
ginti savo submarinų laivyną 
iki t/bkio 
Britanijos 
nąs.

Be to, 
Britaniją,

didumo, koks yra 
submarinų laivy-

naciai painformavo 
kad jie planuoja su-

penktadienį paskirstė tarp jvai- stiprinti ir 'savąjį kreiserių lai- 
rių valstijų $136,000 vieškelių vyną.
reikalams. IŠ tos sumos Illinois i 
valstijai teks $5,680,296. Pini
gus valstija gaus liepos 1 d. 
1939 m.

Lenkai protestuoja

21 asmens byla teis
me Vokietijoj

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
30. — Sausio mėnesį prasidės 
nagrinėjimas bylos iškeltos 21-m 
asmeniui. Nacių vyriausybė 
kaltina juos valstybės išdavi
mu. t

Tarp kitų teismo laukia

VARŠUVA, Lenkija, gr. 30.
— Lenkijos vyriausybė pareiš
kė vokiečiams protestą dėl to, 
kad iš Danzigo žydai su Len
kijos pasportais deportuodami Ernst Niekisch, buvęs deŠinė- 
į Lenkiją. Lenkai sako, kad jie;sės srovės rašytojas, redaga- 
pradės deportuoti vokiečius išivęs konservatyvų žurnalą “Wie- 
Lenkijos. rdėrstand’*.

įsivęs Konservai 
rdėrstand“.

Syrija reikalauja ne
priklausomybės

KLAIPĖDA. — “V.
kad pirmadienį apie 18 vai. Jo
no Aušros butan Pievų skers
gatvis Nr. 2, pro langus ėmė 
kristi geležies gabaliukai ir by
rėti langų stiklai. Taip buvo 
išdaužyta trys langai. Vienas 
langas buvo išdaužytas jau 
prieš tris dienas. Pasirodė, kad 
langus išdaužė trys 10—12 me
tų vaikai, kurie tuo laiku at
sidarę kitoje gatvės pusėje 
(Pievų skersg. 1 esančio na
mo langus ir iš katapulto (ra- 
gatkos) šaudė geležies gaba

liukais į Aušros langus. Apie 
j įvykį tuojau buvo pranešta po
licijai, kuri išaiškino, kad šitą 
piktą darbą padarė Mitelšulės 
mokiniai Mankau, Lorenz ir 
dar vienas. Šaudyta buvo iš 
Mankau buto. Tėvų tuo metu 
namuose nebuvo. Sužinojęs 
apie vaikų išdykavimą, Mankau 
tėvas atėjo pas Aušrą, atsipra
šė ir prižadėjo stiklus sudėti. 
Jonas Aušra yra senas Santa
ros veikėjas ir dabartinės cen
tro vadovybės narys.

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
30. — Francuzija valdo Syri- 
ją pagal Tautų Sąjungos man
datą. 1936 m. Francuzija pri
žadėjo duoti Syrijai nepriklau
somybę. Dabar Syrijos vadai 
reikalauja prižadą išpildyt;, 
duoti nepriklausomybę juo 
greičiau. Syrijoj gyventojų 
nuotaika esanti tokia, kad ga
li išsiveržti sukilimas.

4,000,000 gaus WPA 
drabužius

WASHINGTOnT D. C., gr. 
30. — Corrington Gili, Works 
Progresą administratorius pa
vaduotojas, paskelbė penktadie
nį, kad daugiau nei 4,000,000 
asmenų gaus žiemos drabužių, 
kuriuos supirko WPA už $16,- 
750,000. Apie 1,000,000 ploščių, 
švarkų ir dresių jau išdalinta 
pagalbos reikalingoms šeimoms.

Sukilėliai skelbia 
laimėjimus

gr. 
ka-

HENDAYE, Francuzija, 
30. — Ispanijos sukilėlių 
ro vadovybė penktadienį išlei
do pranešimą, jogei sukilėliai 
žygiuoja 
tuose.

pirmyn visuose fron-

vertus, lojalistų pra- 
sakė, kad sukilėlių

Antra 
nešimai 
atakos buvo atmuštos su sun
kiais jiems nuostoliais, kad jie 
prisiartino prie svarbiųjų res
publikos fortifikacijų.

Tačiau respublikos gynėjai 
pripažino, kad jų kariuomenė 
pasitraukė Montero kalno, Ba- 
laguer ir Granadera sektoruo- 
se. Sukilėliai apskaič:uoja, kad 
jie atėmė lojalistams apie 400 
kvadratinių mylių septynių 
dienų ofensyvo pasėkoje.

atsiimti, tai sukilėliams teks 
pasitraukti iš šitos apylinkės. 
Sarroca randasi 12 mylių į pie
tus nuo Lerida, sukilėlių ofen- 
šyvo centre.

Po keleto valandų atakų gen. 
Hernandez pareiškė, kad loja
listų akcija sėkmingai progre
suoja.

Lojalistų laivui ne
pavyko pabėgti

' GlBRALTAR, gr. 30. — Lo- 
jalistų^kafo laivas, 1,650 tonų 
naikintuvas Jose Louis Diez, 
buvo apdaužytas mūšy pereitą 
rugpiutj mėnesį ir pasislėpė 
šiame uoste. Pataisytas, jis 
laukė progos sugrįžti į lojalis
tų vandenis.

Ji tačiau saugojo Ispanijos 
.sukilėlių blokada. Penktadienio 
rytą Jose Louis Diez mėgino 
tamsoje prasimušti per kordo
ną. Apšaudomas sukilėlių pa
trankų, Jose Louis Diez įvažia
vo į krantą. Bet bebėgdamas 
jis smogė į sukilėlių 1,500 to
nų laivą Jupiter ir jį paskan
dino. Dar nužiūrima, kad jis 
užgavęs sukilėlių laivą Calvo 
Sotelo.

Numato daugiau 
darbų

DETROIT, Mich., gr. 30. — 
Alvin McCauley, Automobilių 
Fabrikantų Sąjungos preziden
tas, kalbėdamas per radiją ket
virtadienio vakare pareiškė, 
kad automobilių išdirbėjai 1939 
metais mato padaugėjimą pro
dukcijos 20 nuošimčių, palygi
nus su 1938 metais.

Tatai, pasakė McCauley, reiš
kia darbo dar 90,000 darbinin
kų automobilių dirbtuvėse ir 
150,000 darbininkų pramonėse, 
kurios gamina plieną, stiklą, 
gumą ir kitokias automobiliams 
reikmenas.

NAUJŲ METŲ DIE
NĄ ir Sausio 2 d. 
Naujienos neišeis — 
Raštinė bus 
UŽDARYTA

Apgarsinimus galite 
telefonu paduoti Pir
madienį, Sausio 2 
d. po 4:00 vai. popiet, 
šaukite CANAL 8500
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Ką Žmonės Mano
———I   ——

20,000 metu skulptūra ir jos autorė
f “ »

Čikagos Field muziejuje ge- ta gal dėl “veisimosi iš kil- 
rėjiesi ir stebiesi dideliu Mal- naių” (kaip sakoma prie kito 
vinos Hofinan drožtų figūrų laikotarpio vaizdo), tai gal čia 
rinkiniu, apimančiu visas že- koks anų laikų patologistas 
mes rases. Tai naujovės laikų (ar jų galėjo būti pačioje 
kūrybos ir apimties padaras, žmonijos, tat sveikiausioje, ne-' 
Giliau susimąstyti verčia esąs galėjusioje spėti išsigimti, pra- 
žemai vaizdas (šeštas) iš lai- džioje?!); užėjęs skulptorę olo- 
kotarpio prieš 20,000 metų je užpuolė ir jos pačios tit- 
Europoje: olos sienose gana naginiu bružikliu-peiliuku nu- 
gabiai išskaptuoti laukinių gy- dūrė?!... 
vulių pavidalai; tame vaizde 
padarytame taip, kaip jis ras
tas, yra ir (padirbtas) subyrė
jęs skeletas, ir jau tikras ten 
rastasis skeletas įdėtas į atski
rą langą, —tai kokios 18 me
tų merginos skeletas, ant ku
rios pilvo vietos rastas titna
ginis skaptukas, (girdi, galė
jęs būti ir tos mergaitės mir
ties priežastimi, nes kaulai 
nerodą jokios ligos ženklo).1 
Iš tokio tolimo žmonijos lai
kotarpio — prieš 20,000 metų 
prieš musų laikus—šis mer
gaitės skeletas yra vienintelis 
Jungtinėse Valstybėse. Tai be- 
abejo—skeletas skulptorės, ku
ri toje oloje kalė, krapštė lau
kinių gyvulių pavidalus. 20,- 
(MM) metų laikotarpis nuslėpė 
nuo musų jos mirties priežas
tį. Ar tai nebuvo kokia už-’ 
puolimo baisybė, (kokių <la-^ (Inr' Iail£nil“ bizonų” ir "arklių 
bar, po 20,(MM) metų, liek daz- Jnmkštinitį, laisvai laukuose

Šiaip ar taip,—yra ko pa-, 
mąstyti dėl 20,000 metų, kurie' 
skiria mus, žiūrinčius į tikrą
jį, Amerikon atvežtą mergai
tes skeletą, ir matančius anais 
laikais paliktą vaizdą, (kopi
juotą iš tikrosios radimo vie
los)... Kas, pavyzdžiui, “galė
jo manyti,” kad dvidešimto 
amžiaus lietuvis, už jurų ma
rių atvykęs į tą vietą, kur ka
da buvo Mišiganoj ežeras (juk 
Field muziejus stovi ant už
piltos ežero vietos...), o pir
miau ledynai ir dar kažin kas, 
galės žiūrėti į kaulus, kurie 
irgi po tokio laikotarpio (20, 
tūkstančių metų!) buvo (“m- 
sai netikėtai” iš v 
vežti “bala žino” kur! (Tik
rai “bala žino,” nes pirma eže- 

. ro butą...) Juk to skeleto bu- 
jvusios gyvos ausys girdėjo

Naujienų-Acmp Telenhoto
SAN FRANCISCO, GAL. — William Gallagher (po 

kairei) ir Paul Francis, našlaičių įstaigos auklėtiniai, 
kurie įsigavo į pinigų (centų) dirbyklą ir liko suimti.

$•J

Ž. Ūkiuose Draudimas’niškėli aleis 5 vaL 56 min- ir 
nuo Nelaimingų Atsiti-'L^uLateio L 
kimų Palies 1 Milijoną 

20) Tukst. Asmenų
KAUNAS. — Atitinkamų į- ( 

staigų apskaiči įlota, kad nau-į 
jasis nukentėjusiems nuo ne-: 
laimingų atsitikimų dirbantiems j, 
žemės ūkyje aprūpinti įstaty-j 

tinas, l.uiivo bus draudžiami ž. 
i ūkio darbininkai, amatininkai, 
■talkininkai, praktikantai ir že
mes ūkių valdytojai bei jų Šei
mų nariai, kurie dirba žemes 

! ūkiuose, palies apie 1,200,000 
1 žmonių.

įAutomotrisa 8 Nr. iš Biržų iš
eis 4 vai. 45 min., į Joniškėlį 
ateis 5 vai. 55 min. ir į Šiau
lius ateis 3 vai. Automotrisa 
6 Nr. iš Biržų išeis 15 vai. 25 

i min., į Joniškėlį ateis' 16 vai. 
(37 min. ir į Šiaulius ateis 18 
sval. 45 min.

Kitų traukinių kursuojančių

Atidaroma Nauja Gele
žinkelių Linija

tarp Šiaulių — Biržų stočių 
tvarkrašlis nekeičiamas.

{sakymas, Liečiąs Lie
tuvių Mokslo Draugiją 

Vilniuje.

KAUNAS. — Geležinkelių 
i valdyba praneša, kad nuo gruo- 
! džio 4 d. pradės vaikščioti traU’ 
i kiniai naujai pastatytu Pane- 
s vėžys — Joniškėlis siauruoju 
geležinkeliu, šiuo tvarkaraščiu: 
automotrisa iš Panevėžio išeis
4 vai. 55 min., į Joniškėlį ateis
5 vai. 54 min.; iš Joniškėlio 
išeis 6 vai. 05 min., į Panevė-

_. e |žį ateis 7 vai. 04 min. Prekių

Lietuvos Nauiienos ^‘2 “£ S 
i Joniškėlį ateis 16 vai. 23 min.; 
*iš Joniškėlio išeis 16 vai. 45 
min., į Panevėžį ateis 18 vai.

OflM TeL TarAs 6921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLV 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofisn valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMGNT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M 
Nedėlioj pagal sutarti

Marguette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

2-4

anksto!) at- Priekulėje užpultas ir. Išdaužyti V. D. gimna-
sunkiai sužalotas 

B. Janušys.

bar, po 20,(MM) melų, liek daž- šniokštinl,t luisvai .... ...
na civilizuotoje Čikagoje), nes besiganant, kur nors iš už ak- 
paprastu budu mergaitė mirti menil dabojo tu gyvuliu for- tinai SHŽeistas- 'apie 1 vai. 
negalėjo,—tą rodo: .........c x v' ’ TZ’ ’ “1
(visi sveiki dantys!) ir nepa-^i perduoti I 
laidojimas — palikimas oloje metų! 
trūnyti... Manoma, kad pana
šias vietas (su gyvulių.— vis 
nėščių—kaltais vaizdais) dary- X žmogus kalbąs į mus po

sijos langai Klaipėdoje 13 min
’ ‘ I Sus; si
KLAIPĖDA. ~

Susisiekimui tarp Panevėžio 
Gruodžio 6 įr j^įržų pagerinti, dalinai pa- 

j tvarkraš- 
džiojo gimnazijos' mašinraščio tis tarp Šiaulių ir Biržų, bu- 
ir fizikos klasių langai. Apie tent: traukinys 51 Nr. iš šiau- 
įvykį pranešta policijai. lių išeis 3 vai. 30 min. į Jo-

KLAIPĖDA. — Gruodžio 4 d. i d. naktį išdaužyti Vytauto Di- keičiamas traukinių
22 vai. 30 min. Priekulėje bu-į 
vo užpultas B. Jonušys ir mir-

jaunumas mas, kad titnago pagalba jas ^0 min. atvežtas į Klaipėdos 
i... kam? _  mums, po Raudonojo Kryžiaus ligoninę

ir čia guli mirties agonijoje.
. <t , . Nėra jokios vilties, kad B. Jo-

i enas, gili žmonijos istori-, nu§yS pasveiktų. B. Jonušiui

3®

Pirkite Savo Apielinkės 
Krautuvėse.

f X , t T * pu<nuo smūgiu suskaldyta galva,20,000 metų Eik te paskiau-1-vt v, .. c . JT *' . * 1 ištaškyti smegenys ir sudaužy
—Arėjas Vitkauskas. tas visas kūnas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Tel. Portsmouth 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $0.50
0^ ^>3 Perkant toną ar daugiau ..................

B. Jonušys iš viso niekados 
negerdavo, buvo taikaus ir ge
ro budo jaunuolis, 22 m. am
žiaus. ' .

VDV Klaipėdos koresponden
tas kreipėsi į Priekulės polici
ją, klausdamas ją platesnių ži- 
nių. Vienas policijos valdinin
kas paaiškino, kad jis žinąs tik 
tiek, kad Jonušys buvo- užpul
tas. Tas valdininkas po užpuo
limo buvęs įvykio vietoje ir B. 

jJonušį pavedęs 2 asmenims nu- 
. vesti namo. Tokiu budu polici
ja Jonušiui nesuteikė jokios 
Į pagalbos. Ji ir dabar dar ne 
I žino, kas Jonušį užpuolė ir kas 
jį sužeidė. Taip pat ji nežino, 
kad jis yra ligoninėje ir guli 
mirties agonijoje. ♦

Priekulėje sužalotasis B. Jo
nušys gruodžio 5 d. apie 13 
vai. Klaipėdos Raudonojo Kry

žiaus ligoninėje mirė.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.AMBULANCE
i. . DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

■j—t) • koplyčios visose
Ji—J ~'yr -LšL LT1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
7 vaL vakaro 13 W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS,

VARŠUVA. Elta. — Lenkijos 
telegramų agentūra “Patas” 
oficialiai praneša, kad Lenkijos 
vidaus reikalų ministeris leido 
prie mokslinio pobūdžio drau
gijos atidaryti etnografinį mu- Jei 
ziejų, kurs buvo sudarytas iš ----
buvusios Lietuvių Mokslo drau-| 
gijos Vilniuje kolekcijų. Minė
tos mokslinio pobūdžio draugi-, Dr. F. PlllSUCki Lc Vfin 
jos įstatai, baigus juos reda< GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
guoti, bus patvirtinti kompe-' Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
tentingų valdžios organų. ; 1957 W. Garficld Blvd.

Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid M D
W»-st Town State Bank Bldg. 

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

i Tel. Sceley 7330
Namu telef«mas Brun«wick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

ADVOKATAI
K. R G ŪGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

JOSEPH J. GRISU
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephonc: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723 ____ r_________________________ 

“a. a. slakis 

"advokatas
7 So.- Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Ofiso vaM Nuo 2,iki 4 ir nuo 6 ikTI** 
vak.’-Ned^ioj pagal susitarimą 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet’i 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299Laidotuvių Direktoriai

NAUJIENŲ
KITATAUČIAIJUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

WAY 2881

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Tel. Office Wentworth 633d 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

•t.

LIETUVIAI

Buroko, Kopu'sto ir Ar
būzo Konkursas

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero , 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

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

15 CENTŲ
• •' • ' 'j i, ' v . .

Prisiųskite savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, I1L

KAUNAS. — Praeitą pava
sarį jaunųjų ūkininkų ratelių 
sąjunga paskelbė dįdžiausio pa
šarinio buroko, kopūsto ir ar
būzo konkursą, kuriame daly
vavo 173 asmens. Dabar pa
skelbti ir to konkurso rezulta
tai, būtent: pirmas premijas 
po 50 Lt laimėjo — Al. Blaže
vičius iš Kaišiadorių ap., užau
ginęs didžiausį buroką 9,1 kg 
svorio, Kr. Bistraitė, iš Pane
vėžio ap., užauginusi didžiausį 
kopūstą 8,1 kg svorio ir J. Bal
čiūnaitė, iš Šiaulių ap., išaugi- 

!,nusi didžiausį arbūzą 70 kg 
: svorio.

Antrai premijai gauti buvo 
po kelis kandidatus, būtent: 2 
kandidatai, kurių burokai svė
rė po 9 kg, 4 kandidatai, ku- 

j rių kopūstai svėrė po 8 kg ir 
3 kandidatai, kurių arbūzai 
svėrė po 6,5 kg. Todėl po 25 
Lt premijas laimėjo, burtų ke- 

įliu, šie asmens: M. Matulis, iš 
{Kėdainių apskr., už buroką, H. 
; Brazas, iš Šiaulių ap., už ko
pūstą ir A. Survila, iš Šiaulių

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South į9th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesl 23rd Place Phone Cana! 2515
SKYRIUS: 43-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue > Phone Yards 4908

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomėtrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugi jos Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

1>kfnn«» Repuhlic 7R8M

DR. BRUNO J.
ZlTBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK SIU

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3J 
metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
I OFISAS
‘4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

I pietų. 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone FLAZA KM
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KORESPONDENCIJOS
Rockford, III.

ŠIS TAS Iš MUSŲ KOLO
NIJOS

Kai pažvelgiame j šios ko
lonijos visuomeninę veiklą ir 
bendrai į dirbamus kulturinius 
darbus, tai turime su pasiten
kinimu pabrėžti tas faktas, jog 
vietos lietuviai gana smarkiai 
žengia pirmyn. Tai aiškiai liu~

'gai veikti, turime kooperuoti. 
Tik tada galėsime tinkamai sa
vo uždavinį atlikti.

Tikrai yra malonu pažymė
ti, kad rockfordiečiai savo tar
pe turi labai nuoširdžių ir kil
niems darbams atsidavusių 
žmonių. Jie visi tinkamai pasi
reiškia kulturiniuose ir visuo-- 
meniniuose darbuose bei suge
ba išvystyti sėkmingą judėji
mą, kuris yra naudingas ne

IACME-NAUJIEN v Fotu
MEMPHIS, TENN. — M i- 

chael L. Deming, 21 mene-

ĮVAIRENYBES
I AR ŽMOGUS GALI UŽ
AUGTI SU VILKAIS?

Legenda pasakoja, kad Ro.*
mos steigėjus dvynukus Romu-"M T” ■ TTV • J v • • T f K.T • • •• fN 1 1 11K o L Vi llo H V J ItlJlllll

Kokie Yra, Didžiausi Ir, Nauja Priemone Skęs-.Įų jr Rėmų užaugino vilke. Rot
1 l.t . Al 1% 4T n v r... E, nnMn ■■ j _ __ v. -r • Tr i • • I. .....Giliauši Musu Ežerai tančio Laivo Keleiviams tai gali būti ir pasaka be pa-

Gelbėti

LITHUANIAN

dija, jų atlikti darbai. Kiekvie- tik vietos lietuviams, bet ir 
nas socialio pobūdžio klausi- bendrai visai lietuvių išeivijai, 
mas, kiekvienas naujas ir nau- Tarpe geroko būrelio čionykš- 
dingas sumanymas vietos lie- čių nuoširdžių žmonių figuruo- 
tuviuose randa palankumo, ja ir p-ia Marė Bružienė.
Daug energijos, daug pasišven- P-ia Bružienė jau yra pa- 
timo rodoma tiems reikalams, gyvenusi moteris. Ji yra iš- 
Ir paprastai yra dedamos vi- auklėjusi gražią šeimą, daug 
sos pastangos tam, kad nau- visko patyrusi kasdieniniame 
dingi sumanymai butų galima gyvenime. Tačiau jos dvasia te
įvykti gyveniman. Tokiais at- bėra jauna. Ji neatsilieka nuo 
vėjais nepakanka pasiryžti bei gyvenimo, bet drauge su juo 
optimistiškai nusiteikti, — rei- progresuoja. Ji pasižymi savo 
kalingas taip pat nuoširdumas nuoširdumu ir atvirumu visuo- 
bei atsidavimas. O be tikro meniniuose klausimuose, yra 
nuoširdumo, be sąžiningo san- pilna energijos ir pasiryžimo 
tykiavimo su kitais žmonėmis, dirbti kulturinį darbą. Reikia 
nėra įmanomas pasisekimas Jiesą pasakyti, jog p-ios Ružie- 
svarbesniuose visuomeniniuose žienės asmenyje pasireiškia ir 
darbuose. Mes turime vienin- sklandus poetiškas talentas: ji

šio amžiaus, kurį kritiškai 
sužeidė Albert Blanenship, 
kai jis per klaidą sumaišė 
žaislinį revolverį su tikruo
ju. Tikrasis revolveris yra 
viršuje, o žaislas apačioje.

Musų ežerai yra daugiausiai 
moreninės kilmės, kitaip sa
kant, ledynų palikimas. Neabe
jojama, kad senovėje J------
ežerų skaičius buvo žymiai di
desnis, negu dabar. Bet 
rioms nykstant, mažėjo < 
mes kiekis ir daugelis ežerų iš- 

nepalikdami ne žymės. rą įr pluduriuoti gana ilgą lai- 
tarpu daugiausia ežerų net keletą dienų. Jis taip 

yra musų krašto rytuose, Žara- įrengtas, kad negali jo ban- 
sų ir Utenos apskrityse. Tačiau gos nei apversti, nei sudaužyti.

telkšo ir pačiuose Kad žmonės turėtų kuo alsuo
ti, jame yra įrengti indai su 
deguonimi. Rutulys yra aprū
pintas mažu radijo siųstuvu, 
kad keleiviai galėtų prisišauk
ti pagalbos.

grindo. Nėra galima jos patik
rinti. Bet yra dabar toks fak-

Tuo

nemažai jų 
rytuose bei pietuose, ši ežerų 
grupė apriečia vidurio Lietu
vą dideliu puslankiu. Kita dide
lė ežerų grupe užtinkama va
karuose, Telšių apskrityje.

Anglų inžinierius Massonas ^as» kurį galime patikrinti. 1923 
išrado naują priemonę gelbėti:111- inžinieriai, dirbdami žemes 
skęstančio laivo keleiviams, darbus Bario Bankio provinci- 

f i Ta priemonė, tai didžiulis ru- joje, Indijoje, prikėlė pulką vil- 
5‘" tulys, į kurį gali tilpti apie 40 kų ir rado čia apie 7 metų am- 

žmonių. Nelaimės motu toks ziaus berniuką, šokinėjanti ant 
rutulys gali būti nuleistas į ju-Į keturių kojų (kojų ir rankų). 

Jis nenorėjo duotis suimti. Pas
kui išaiškinta, kad vilkai pasi
gavo jį ir nusinešė į mišką, kai 
jis buvo vos 12 mėnesių am
žiaus. Jis gyveno su vilkais ir, 
sako inžinieriai, pasidaręs vil
kinio budo! x

Galima Gauti
WEXBERG LIQUOR 

STORE
1908 SO. HALSTED STREET
1411 MIIAVAUKEE AVENUE, 

Chisago, III.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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VALDININKAI IR DIREKTORIAI LINKI SJt 
•\VLINKSMŲ NAUJŲ METŲ |5

Chicago City Bank |
Trust Co. |

H
15 W. 63rd St. Arti 63 ir Halsted.!®'

ks

vykusiai savo eilėse išdėsto mo
tinos gilų pasiaukojimą ir am
žiną atsidavimą savo šeimai. 
Ji sugeba įpinti daug nuošir
dumo, daug gražių minčių apie 
motinos meilės tyrumą. Apdai
nuoja ji taip pat ir tėvo parei
gas kaipo šeimos palaikytojo, 
ir kokį svarbų vaidmenį jis 
vaidina gyvenime.

P-ia Ružienė moka įvertinti 
ir laiko svarbą bei jo reikšmę. 
Juk yra lakas pamokslams ir 
maldoms, ir laikas įvairiems 
pasilinksminimams. Kaip sako
ma, viskas savo vietoje ir sa
vo laiku, šia proga pravartu 
prisiminti kunigą Muhlenburgą, 
kuris pareiškė, jog laikas mal-

Nepriklausomo je Lietuvoje j
didžiausias ežeras yra Dusios 
ežeras, turįs 2,333 ha arba 23 
kvadratinius kilometrus ploto. 
Po jo eina Avilio ežeras, turįs 
1300 ha, Sartų — 1270 ha, Me
telio — 1267 ha, Luodžio — 
1240 ha, Platelių 1— 1205 ir 
Rekyvos — 1166 ha. Tačiau pa
tys didžiausia musų ežerai yra 
susispietę Vilniaus krašte. Iš 
jų tenka paminėti Naručio eže
rą, tūriųtį 8050 ha, Snūdų —- i 
3000 ha, S t rus tą — 6300 ha, 

Drūkšių 4470 ha, Dysnų — 
2408 ha, Vigrių — 2300 ha.

Ilgiausio ežero Lietuvoje gar
bė tenka Dubingių ežerui: Jis 
yra 22.5 km. ilgio, beveik per 
vidurį kertamas administraci
jos linijos, šalia jo stovi Alse- 
tos ežeras, turįs ilgio 16 km. 
Tačiau kuris ežeras yra iš tik
rųjų ilgiausias, pasakyti sun
kiau. Paprastai, musų ežerų 
daugumas nėra taisyklingos 
formos. Kai kurie jų yra taip

Si
JS

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS MANO 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS LINKI
IDEAL BEAUTY SHOPPE

CHAS. STORIES, Sav.
1747 South Halsted Street K M SS

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkiu Visiems savo koslumeriams, 

Draugams ir Pažįstamiems ir 
D ilsimiems Kostumeriams

' ....

FRANK’S BARBER SHOP 
FRANK DRUKTAINIS, Sav.

2351 W. 68 St. ir Western Avė.
Chicago, III.

uz-g Dėl rezervacijos pašaukite Commodore 1946.
S kandžiai, trukšmadariai, gera muzika šokiams.
« ANTON BALCHUNAS, Sav.

Širdingai kviečfyfyne Naujus 
Metus Sutikti į

ROSEMOOR BUFFET % 
10314 So. Michigan Avenue 

šeštad., Gruodžio 31, 1938
Dykai

ROOSEVELT 
F U R NIT U R E C O M P A N Y

7 dalių Dining Room Setas vėliausios mados 
iš gražiausio riešuto medžio 
tik..............................................

$49.50

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

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

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresni alų, kur| užvardino NECTAR. Šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2423 W. 64th Street Tek Hemlock 6240

doms ir pasilinksminimams pra
ėjo, o užstojo darbo laikas. Ir 
tuos žodžius taręs, jis numetė 
kunigo rubus susirinkusių 
Woostocko piliečių akivaizdoje 
ir užsivilkęs pulkininko unifor
mą ėjo vadovauti Virginijos 
armijai Amerikos išsilaisvini
mo laikais.

/Momento svarbumas privertė 
garsųjį Virginijos kunigą atsi
sakyti kunigo pareigų, nes tė
vynės garbė to reikalavo. Jis 
kaipo geras tėvynės sūnūs dau
giau įvertino šalies garbę, ne
gu kunigystę.

Iš dalies taip elgiasi ir p-ia 
Ružienė, kuri dažnai apleidžia 
tiesioginę šeimos ruošą, kad ga
lėtų pasidarbuoti visuomenės 
gerovei bei paremti visa, kas 
yra gražu, lietuviška ir kul
tūringa.

— Volungis.

išsišakoję, kad nelengva nu
spręsti, kurios šakos yra pri- 
skaitytinos . ilgumui ir kurios
platumui. Dėl to kai kas ban-: 
do apie ežerų ilgį spręsti iš jų 
kranto ilgumo. Klausimą stai: 
tant taip,) tuomet išeina, kad! 
ilgiausias yra Sartų ežeras, tu
rįs net 75 km. krantų, o antrą 
vietą užima Narutis, kurio 
krantai sudaro tik 42 km.

Ilgą laiką giliausiu musų 
ežeru Buvo laikomas Daugų 
ežeras. Kai kas net teigė, kad! 
jis turi 200 metrų gilumo ir Į 
yra giliausias visoje Europoje.'
Bet dabar šis ežeras savo gar
bės neteko. Pasirodo, kad Eu
ropoje esama keleto ežerų, tu
rinčių gilumo beveik po 5000 
metrų. O Daugų ežere didžiau
sias gilumas rastas tik 42.2 me
tro. Musų geografai mano, kad 
apie ežerų gilumą reikėtų spręs
ti ne iš vienos kurio nors eže

Asbestos table pad, vertas $12.00, 
Dykai su Šiuo Setu

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

VISŲ ISDIRBYSČIŲ 
Parduoda, ______

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
M5.00

ir aukščiau,
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė. 
Prie Archer Avenue 

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Iš Lietuvos
Kiek Ūkininkaičių Mo

kosi Įvairiose žemės
Ūkio Mokyklose

KAUNAS. — Vien tik že
mesnėse žemės ūkio mokyklo
se, kurių Lietuvoje yra devy
nios, šiais mokslo metais mo
kosi 563 berniukai ir 645 mer
gaitės: Alytuj — 116, Aštrio
joj Kirsnoj — 128, Joniškėly
— 168, Kvietišky — 123, Ra
seiniuose — 111, Salose — 215, 
Vepriuose 106, Plinkšiuose
— 130, Zypliuose — 92 ir Gruz
džiuose 19.

Be to, specialėse žemės ūkio 
mokyklose, kaip vidurinėj gy
vulininkystės, pienininkystės ir 
sodininkystės mokosi 119 mo
kinių, 101 berniukas ir 18 mer
gaičių. Gyvulininkystės mokyk
loje mokosi 27 mokiniai, pie
nininkystės — 43 ir sodininky
stės — 49.

Dar yra 17 žiemos žemės 
ūkio mokyklų, kuriose mokosi 
420 mokinių: 263 berniukai ir 
157 mergaitės.

ro vietos, bet iš bendro gylio. 
Laikantis to, giliausiu ežeru 
tenka pripažinti Tauragno eže
rą, kurio vidutinis gilumas yra 
19 metrų. Vilniaus krašte gi
liausias yra Ančios ežeras, tu
rįs vidutinio gilumo 42 metrus.

Pasaulio Galas 1980 
Metais?

Nelabai seniai italų spauda 
daug rašė apie vieną aiškiare
gį (Lurgi Aliverti), kuris tu
rįs įgimtą savybę numatyti to
limiausius įvykius. Savo metu 
jis numatęs Abisinijos karą, o 
paskiau didelius socialinius 
streikus ir sąjūdžius Prancūzi
joje. Be to, jis daug kitų daly
kų numatė, kurie, esą visi iš
sipildę. Tas pats aiškiaregis 
kažkada pareiškęs, kad 1980 
metais busianti pasaulio pabai
ga, kuri įvyks suskilus žemės 
rutuliui į tris dalis. Nereikia 
betgi nusigąsti aiškiaregio spė
liojimais. Gali vienas du spe- 
liojimąi, paprastesnio pobūdžio, 
išsipildyti, bet tai nereiškia, 
kad visa, ką jis pranašauja, tu
ri išsipildyti. Moksliškai imant, 
žemei kol kas negresia joks pa
vojus. Ir artimiausioj ateityje 
nieko ypatirigo nenumatoma.

ROOSEVELT
Furniture Co.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
IR

2301 WEST ROOSEVELT ROAD
BARGENŲ KRAUTUVE SKERSAI GATV.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

' BIZNIO KORTELES
j DR-MS ATVIRUKUS

KONSTITUCIJAS IR 
| . DAROME VISOKIUS

SPAUDOS DARBUS

I

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

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

po pietų.

Remkite tuos, .kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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Published Daily Except Sūnday by
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cana] 8500.

Užaakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _____ —______
Pusei metų __________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ ..._________  8c
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Mėnesiui .... ........................... .. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 
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Orderiu kartu sų užsakymu,

roji) darbininko alga hitleriškoje Vokietijoje yra ketu
ris kartus žemesnė, negu Amerikoje; o mussoliniškoje 
Italijoje devynis kartus žemesnė, ir staliniškoje Rusijoje 
dvyliką kartų žemesnė! Taigi, juo ilgiau kurioje šalyje 
diktatūra valdo, juo sunkesnis darosi darbo žmonių gy- 
venimąs, Diktatūros atneša ne tik politinę priespaudą ir 
dvasinę vergiją, bet ir ekonomini skurdą.

Šitą tiesą žmonės turės anksčiau ar vėliau suprasti. 
Ir kai jie ją supras, tai jokios teroro priemonės diktatu*

Todėl, nors šioje valandoje ir negalima atspėti, ku
rion pusėn gyvenimas pakryps artimiausioje ateityje, bet 
nėra abejonės, kad laisvės ir žmoniškumo idealai ilgai
niui turės laimėti.

Su šituo įsitikinimu pradės 1939 metus milionai žmo
nių taip šiame krašte, kaip ir visame pasaulyje. Taigi ir 
mes, lietuviai, neprivalome nustoti vilties.

Tad visiems “Naujienos” linki laimingų Naujų Metų!Palydint senuosius metus
1938 metai atnešė žmonijai daug skaudžių nusivyli

mų. Stambiausias šių metų įvykis buvo vadinamoji Miun
cheno taika, kurios pasėkoje buvo sudraskyta Čekoslova
kija ir be galo įsigalėjo Europos kontinente hitleriškoji 
Vokietija. Tuo įvykiu pasibaigė Versalio sistemos gady
nė, kuri pasižymėjo tuo, kad pasaulio karą laimėjusios 
valstybės laikė, apsiautusios karo sąjungų grandine, Vo
kietiją ir stengėsi neduoti jai atsigauti.

Toje Versalio sistemoje pralaužė spragą pirmiausia 
sovietų Rusija, kuri pasirašė Rapallo sutartį su Vokieti
ja ir, po tos sutarties priedanga, ėmė slaptai gaminti vo
kiečių generaliniam štabui ginklus ir amuniciją. Vokie
tijai padėjo atsistoti ant kojų ir Anglija, kuriai rūpėjo 
susilpninti Francuzijos galybę Europos kontinente. Pa
galiau, tai sistemai sudavė skaudų smūgį Lenkija, persi
mesdama į Vokietijos pusę, ir jos galutinį griuvimą paJ 
ruošė Italija, sudarydama su vokiečiais Romos-Berlyno 

s • \ Iasj.
Susitarimas Miunchene buvo tiktai paskutinis žings

nis šitoje evoliucijoje. Čekoslovakija buvo sudraskyta dėl 
to, kad ji buvo svarbiausia grandis tame karo sąjungų 
retežyje, kuriuo buvo suveržta Vokietija. Kadangi tą re
težį savo rankose laikė Francuzija, tai ji daugiausia iš 
didžiųjų valstybių Miunchene prakišo.

Peržiūrėjimas Versalio sutarties buvo neišvengia
mas. Jisai butų turėjęs vistiek įvykti, nežiūrint ar Vo
kietiją butų valdęs Hitleris, ar demokratinė valdžia. Bet, 
deja, aplinkybės taip susidėjo, kad kreditas už “Versalio 
pančių” sutraukymą teko nuožmiam ir fanatiškam dik
tatoriui.

Galimas daiktas, kad tą Versalio sistemą butų su
gebėjusios taikiu budu likviduoti demokratijos, jeigu ne 
Rusijos bolševizmas, kuris per 15 metų vedė atkaklią ko
vą prieš demokratijas ir skaldė darbininkų jėgas kiek
vienoje šalyje. Peržiūrėjimui ir pakeitimui taikos sutar
čių butų galėjusi patarnauti Tautų Sąjunga. Bet per 
daugelį metų Tautų Sąjunga nenorėjo įsileisti Vokieti
jos, o Rusija Tautų Sąjungą boikotavo, “kaipo imperia
listinių plėšikų sąjungą.”

Tik kai 1933 m. Vokietijos valdžia pateko į rudųjų 
fašistų rankas, tai Maskva ėmė taikytis su “imperialis
tiniais plėšikais”, įstojo į Tautų Sąjungą ir atšaukė karą 
prieš demokratiją. Bet vos spėjo bolševikų atstovai su
šildyti kojas Genevoje, kai iš Tautų Sąjungos išėjo Japo
nija ir Vokietija ir faktinai iš jos pasitraukė Italija. Tau
tų Sąjungos autoritetas nupuolė. Tokiu budu Vokietijos 
atsipalaidavimas nuo “Versalio pančių” įvyko per Miun-| 
heną.

Kaltė už tą hitlerizmo įsigalėjimą Europoje krinta 
ne tik ant didžiųjų demokratinių valstybių, bet ir ant 
bolševikiškosios Rusijos. Demokratinės valstybės padėjo 
Hitleriui savo pasyvumu, o bolševizmas rėmė jį aktingai 
— viena, kovodamas prieš demokratiją; antra, teikda
mas naciams (Vokietijoje) tiesioginę paramą.

Žengdamas į Naujus Metus, pasaulis stovį ant slenka* 
čio į naują laikotarpį. Koks jisai bus, šiandien sunku pa
sakyti. Vieni laukia visiško nacių ir fašistų įsigalėjimo 
oenamjame Pasaulyje; kiti sako, kad netrukus įvyks an
tras didelis karas, kuriame sugrius ne tik visos dabartį 
nės diktatūros — nacių, fašistų ir bolševikų, bet ir kapi
talizmo sistema; o treti tikisi, kad diktatorius pažebos 
stambieji kapitalistinių šalių finansininkai# kurie laips
niškai atsteigs Europoje ir Azijoje “normalius santy
kius.”

Kaip bus, iš tiesų, paaiškės, gal būt, ateinančiais me^ 
tais, Galima pastebėti tiktai viena, tai kad diktatoriš
kos valdžios yra nenusistovėjusių visuomenės santykių 
vaisius. Kiekviena diktatūra pasilaiko smurtu ir nuola
tos ruošiasi naujiems smurto žygiams. Ji yra sėkminga 
tiktai, kaip griovimo įrankis, bet ne kaip konstruktyvė 
jėga.

Visose diktatorių valdomose šalyse ekonominė žmo
nių būklė eina blogyn ir blogyn, štai Vokietijoje jau yra 
faktinai panaikinta 8 valandų darbo diena, kurią darbi* 
ninkai buvo iškovoję Weimaro respublikoje. Reali (tik-

ĮDOMI POLITINĖ BYLA 
VOKIETIJOJE

Chicagos “Tribūne” vakar į- 
dėjo savo korespondento tele
gramų iš Berlyno, kurioje sako
ma, kad sausio mėn. pradžioje 
prasidėsianti viena didžiausiųjų 
krašto išdavimo bylų Vokietijo
je. Busiųs teisiamas Ernst Nie- 
kisch, buvęs laikraščio leidėjas 
ir rašytojas, ir 20 jo draugų. 
Juos teis Liaudies teismas, kai
po sąmokslininkus prieš vado
vaujančius nacių režimo žmo
nes, Toliau, “Tribūne” kores
pondentas paduoda tokių in
formacijų:

“Niekisch pirmiau leido de
šiniojo krypsnio laikraštį 
‘AViderstand’ (Pasipriešini
mas). Jisai buvo suimtas 
1934 metais ir nugabentas į 
koncentracijos stovyklų.”

Paskui jisai buvęs paleistas, 
bet 1936 m. vėl suareštuotas.

Įdomu yra pažymėti, kad 
apie tų bylų jau rašė daug pla
čiau “Naujieną” specialus ko
respondentas V< Jo ilgas, dviejų 
su puse špaltų1, pranešimas apie 
Nikišo bylų (“Budinga Vokieti
joje byla”) buvo įdėtas “Nau
jienose” š. m. gruodžio 20 d. 
— reiškia, pusantros savaites 
anksčiau, negu ta žinia tilpo 
“Tribūne’oje”!

Musų korespondentas apie 
Nikišo bylų

“Naujienų” specialus kores
pondentas apie tų bylų rašė:

“Šį ar kitų mėnesį Vokieti
joje bus svarstoma -visais po
žiūriais labai,budinga politinė

Neramios žinios iš Lietuvos
Vokiečių teroras Klaipėdos krašte. — Studentai reikala

vo koalicinės valdžios. — Streikas aukštosiose mo
kyklose. — Areštai. — Ir vėl kalbama apie pasikei
timus valdžioje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

mių Lietuvos visuomenės vei-

nių demokratų ministeris pir
mininkas, žymus publicistas ir 
profesorius, Bistras; katalikiš
kojo jaunimo veikėjas prof. De- 
lininkaitis ir daugelis kitų.

Kas čia įdomiausia, kad Klai
pėdos krašto reakcininkai čia 
surado bendrų kalbų. Centro

joje; taigi jisai kvietė nacius 
susijungti su bolševizmu.

Nacionalsocializmas, su j ting
ias su bolševizmu, t. y. nacio- 
nalbolševizmas, turįs būt pa
remtas ne rasizmu ir žydų ne
apykanta, bet “proletarine idė
ja”. Kad naciai susijungtų su 
bolševikais, jau 1922 metais bu
to sumanęs Karolis Radekas 
(garsus sovietų žurnalistas, ku
ris dabar sėdi kalėjime, kaipo 
“išdavikas”): jisai atvykęs į Vo
kietijų ir kvietęs pačius remti 
Leniną. Bet naciai tuomet pasi
rinko už savo vadų Hitlerį, ir 
po Hitlerio vadovybe, sako Ni
kiš, nacionalsocializmas iškry
po iš tiesaus kelio.

Apie trečiąjį, nacionalbolšcvi- 
kiškų imperializmų Nikis kalba

nacionalsocialistas. ši byla 
bus labai panaši į kai kurias 
SSSR buvusias politines by
las, o be to, ji turi net kai 
kurių ryšių su SSSR gyveni
mu. Svarbiausioji tos bylos 
figūra, — tai vokiečių laik
raštininkas, publicistas, poli
tikas, žymus nacionalsociaMs' 
tų ideologas Ernstas Nikiš, 
buvusio nacionalsocialistų lai
kraščio ‘Pasipriešinimas’ re
daktorius.

“Erpstąs NikiŠ ątstovąvo 
ngcjon^lsociąlistų kairįjį 
sparnų ir jis yra parašęs iš
garsėjusių knygų ‘Trečioji

“Naujienų” korespondentas 
nurodo, kad tas buv. nacių gar
senybė yra didelis Lenino gar
bintojus, Sako:

“Nftcionalsocializmo judėji
mo pradžių esąs davęs ne kas 
kitas, kaip Leninas, kurį E. 
Nikiš tiesiog dievina.”

Sekdamas Leninų, Nikiš su 
panieka atmetė asmens laisvę, 
kaipo tinginių, bukapročių, ifei- 
gimėlių ir buržuazijos išmisjų”. 
Jisai mokino, kad busimoje vi
suomenėje asmuo busiąs tik 
^mažutis krumpliukas, mažutis 
jungiuUUs didelėje mašinoje”. 
It Nikiš sakė, kad Stalinas to
kių visuomenę jau įkyrė Rfisi-

“Esą, pirmasai pasaulyje 
imperializmas tai buvęs se
novės Romos imperializmas. 
Antras, tai buvęs žydiškos 
krikščionybės imperializmas, 
ir dabai* prasidedąs tretysis, 

imperializmas, 
kosmosas.” —

Musų gyvenimas nėra tikras. 
Jis lydimas visokių sensacijų, ; 
įvykių, nuotykių ir netikėtinu
mų, kurie nejaukiomis spalvo
mis nudažo musų dienas. Tų 
sensacijų ir įvykių dalis jau ir 
užsienio spaudoje yra pasiro
džiusi ir iš viso užsienių spau
da dabar atidžiai seka musų 
gyvenimų. Spėju, kad kai ku
rios žinios bus pasiekę ir jus, 
ir jus busite jau savaip tuos 
visus įvykius įvertinę ir suvirš
kinę. Aišku daug apie kų jau 
pavėluotai rašau, bet užtat gau
site žymiai tikslesnes žinias. Už
sienių spaudos korespondentai 
nėra linkę tiksliau viskų atpa
sakoti, jiems labiau rupi sen
sacijos ir į visas smulkmenas 
nesigilina. Tenka kaip kas pa
sakyti buvusiais Klaipėdos sei
melio rinkimais.

Kaip ir visi panašus rinkiniai 
sukelia visų juose dalyvaujan
čių grupių aistras ir tokiu me
tu kariais įvyksta ir visokios 
rūšies peštynių, nesusipratimų. 
Tokiais atsitikimais nei teroro 
priemonės nėra visai svetimas 
daiktas. Konkuruojančios rinki
muose politines grupės stengia
si kaip moka ir gali paveikti 
rinkikus.

Visos šios priemonės buvo iš
mėgintos ir šiuose Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimuose. Vo
kietijos didžiulė valstybė savo 
autoritetu ir jėga taip pat vei
kė tuos rinkinius, kad sulaukus

darbininkų
proletariato
(“Kosmos”, reiškia pasaulis.
— “N.’1 Red.)
Tai toks nacių pranašas buvo 

Vokietijoje teisiamas už “vals
tybės išdavimų”.

vaizduoli, kaip aštuoniasdešim
ties milijonų tauta šiuo atsitiki
mu valstybė, veikia šešiasdešim
tis tūkstančių rinkikų ir kokių

moralizavo. Tai labai liūdnos ir 
apgailėtinos pasėkos tautiškojo 
darbo Klaipėdos krašte.

Čia kitoms lietuvių politi
nėms partijoms nieko neprikiši 
ir neprimesi, nes musų gyveni
mo sąlygose tik tautininkai ga
li veikli, todėl šiuo atsilikimu 
jiems vieniems visa atsakomy
bė tenka!

Klaipėdos krašto seimelio rin
kimus stebėti suvažiavo nema
ža užsienių spaudos korespon
dentų. Bet jie 
pačių rinkimų 
nuotaiką, kuri 
rinkimų melu.

Savo jie akimis turėjo pro
gos vaizdžiai įsitikinti vokiečių 
brutalumu, jų varomu teroru 
ir lietuvių teisių visame uzur- 
pavime,

O vienas tų korespondentų 
net savo kailiu patyrė visus vo
kiečių kultūros malonumus. 
New Yorko vieno dienraščio 
korespondentas pirmiau buvo 
gatvėje apkultas vokiečių smo
gikų, o paskiau dar priedo gavo 
iš vietos policijos, kuri taip pat 
išimtinai nacionalsocialistiška!

Šitas vyras jau dabar bešaliai 
galės pranešti, kaip Klaipėdoje 
vokiečiai yra lietuvių “skriau
džiami”. Juk anuose pereituose 

, rinkimuose buvo vienas toksai 
USA spaudos korespondentas, 

, kuris mėgino vokiečius visame 
. pateisinti. Reikia tikėli, kad ši- 
; tas korespondentas savo kailiu 
. patyręs vokiškąją kultūrų su- 
. pras ir jo tikrąją prasmę. Žino- 
. ma, šitokia ironija lai ne visai 
. vietoje, bet tai karčios tikrovės

Mato-

stebėjo ne tiek 
eigų, kiek tų 
pasireiškė tų

DARYS MARKSO RAŠTŲ 
“REVIZIJĄ”.

Stalinas įsakė Markso-Engel- 
so Institutui Maskvoje padaryti 
“Markso, Engelso ir Lenino raš
tų revizijų”. Reiškia, tie raštai 
dabartiniam sovietų diktatoriui 
pasidarė jau “nekošer”.

Oficialiame sovietų valdžios 
laikraštyje “Izvestija” tas įsa
kymas buvo paskelbtas lapkrb 
čio 15 d. 1938 m. Stalino ^mok
slininkai” surado Markso ir En
gelso veikalų rusiškuose verti
muose daug “stambių klaidų” 
ir “nukrypimų”. Ar čia tik ne
bus kaltas trockizmas?

laukti!
Dar daugiau, Klaipėdos kraš

to vokietininkai jau yra sukū
rę smogikų dalis, kurios taip 
pat savotiškai veikė rinkikus... 
Vjso to veikimo pasėkoje dau
geliui lietuvių ir iš viso neso- 
cialsocidlistiškai manančių žan
dai iškraipyti, kilų visam am
žiui sužaloti, o net vienam ir 
gyvybė palydėta! Prie viso šito 
vaizdo dar pridėkite Vokietijos 
spaudos ir radio alermą, kad 
Klaipėdoje vokiečiai lietuvių y- 
ra persekiojami... Įsivaizduoki
te sau, kad rinkimų melu Klai
pėdos krašte veik be vokiškų 
smogikų jokios kitos vyriausy
bes visai nesijautė. Centro vy-

Margumynai
Japonai Surado “Aukso 

Kalnus” Kinijoje
Vieno laikraščio pranešimu, 

japonų kariuomenės dalys, vy- 
damosios vienų kinų dalinį 
Vangitango kalnuose, apie 20 
kilometrų į pietų vakarus nuo 
Jangsino, aptiko keistų uolos 
skeveldrų, atskeltų kinų svie
dinio. Vienas japonų geologi
jos ekspertas nustatė, kad tose 
uolos skeveldrose esame daug 
aukso. Taigi, kinų patrankos 
sviedinys padėjo atrasti aukso.

Ką, Vokietija Gauna 
Prisijungdama Sudėtu 

Kraštą
Užėmusi Sudetų kraštų, Vo

kietija gaus ne lik 3 mil. gy-

3 mil. kv. avižų ir 3 mil. kv. 
miežių.

bet kokių galių ir pasitikėjimų, 
o autonominė policija vykdė 
tiktai tai, kas smogikų buvo įsa
kyta. Ir vis dėlto ir tokiose rin
kimų sąlygose lietuviai keletas 
atstovų praveda. Kas dar įdo
mu, kad lietuviai ėjo keliais są
rašais, būtent, socialiniai ir da
linai politiniai susiskaldę, tuo 
metu kai vokiečiai sudarė tik 
vienų vokiškų sąrašų, kurį ir 
vokiečių darbininkai palaikė. 
Tiesa, lietuvių visi sąrašai su
siblokavo.

Bet netektų vien tik tautine 
prasme į tuos rinkimus žiūrėti. 
Vokiečių nacionalsocialistų va
do pavaduotojas yra lietuvis, 
kurio tėvas gerai nemoka lietu
viškai kalbėti. O išsigimėliai vi
suomet savo pasielgimuose yra 
žymiai įžūlesni ir šlykštesni, to
kiu yra ir šiuo atsitikimu tasai 
išsigimėlis, parsidavėlis lietuvis, 
kuris vokiečiams bernauja.

Tai nesudaro musų tautai 
garbės, nesudaro dar ir todėl, 
kad tokių išsigimėlių Klaipėdos 
krašte šimtais galima skaityti.

Lietuvos eeptro tautiškoji vy
riausybė su savo visais visuo
meninio gyvenimo monopoliais 
ne tik lietuvius, vietos lietuvius, 
atšaldė nuo Lietuvos bendro gy
venimo, bet pusėtinai juos de-

doje suimti keli voldcmarinin- 
kai, kurie čia mėgino savo veik
lą perkelti ir net laikraštį ke- 
sesi išleisti, bet jis pasaulio ne
išvydęs buvo tuoj konfiskuotas.

Taigi šiuo atsilikimu vieni 
kitiems atėjo į talką.

jau jums mus numanu kokia 
nuotaika dabar mes gyvename 
ir kaip ruošiamės žiemos šven
tes sutikti! Visos gyveninio siū
lės braška. Visos tos siūlės, ku
rios taip buvo rūpestingai tau
tininkų siūtos, dabar braška.

Lietuva dabar labiau negu 
kada nors yra reikalinga visų 
jos krašto intelektualių pajėgų 
kosulidacijos, jų subūrimo, jų 
aktingumo ir darbo, o vienok 
kaip matote yra tiek aklo už
sispyrimo, tiek Įžtdaus noro 
nepasiduoti. Kad ir kažkokio
mis aukomis nepasiduoti, bet 
išsilaikyti.

Toksai užsispyrimas gal bu
tų vietoje, jei užsispyrėliai mo-

išspausta karti šypsena.
te, buržuazines spaudos atsto
vai ne visuomet pastebi tikrai 
skriaudžiamuosius. Reikia tikė
li, kad šiuo atsitikimu tasai ko
respondentas bus Įgijęs 
vaizdą, kas Klaipėdoje

to reikalus tvarkyti ir juos ves
ti, bet tikrumoje mes regime 
visai kilų. Klaipėdos krašte sau
valiauja vokietininkai ir ne tik 
sauvaliauja, bet visiškai nesi
skaito su centro vyriausybe.

Dar mažutis faktas, kiek jau 
visiems paliko Įkyri esama pa
dėtis. Žinote, Lietuvoje veikia 
Darbo Bumai. Šituose Bumuo
se sėdi patikimiausias elemen
tas, tai vidaus Reikalų ministe
rijos rinkli darbininkai, šiai ir 
jie dabar susirinkę neiškentė ir 
pareikalavo spaudai laisves!

Atrodo, kad jau Lietuvoje vi
sai nėra kas šių dienų šeiminin
kams butų visa širdžių paliki
mas.

tikrų
yra

ma, tai labai nemalonu, kad 
Lietuvos vyriausybė šiuo atsiti
kimu yra visiškai bejėgė su
drausti tikrus gatves mokšus. 
nors jie ir butų uniformuoti, 
kitaip tarus, vietos valdžios at
stovai, bet savo darbais tik įžū
lus gatvės nuobradai, vokiškų 
nacių akli įrankiai.

Šitas centro valdžios autori
teto Klaipėdoje visiškas prara
dimas išjudino Lietuvos akade
minį jaunimų. Lietuvos akade
minis jaunimas labai skaudžiai 
ir jautriai pergyveno paskuti
nius įvykius.

Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimų išvakarėse Kaune V. 
D. universiteto akademinis jau
nimas susirinko ir žodis po žo
džio surado nuolaikų, kuri da
bar visame Lietuvos krašte vie
špatauja, tai visų bendras no
ras tureli koalicinę vyriausybę. 
Nors tikrumoje ne visi vieno
dai tuos savo norus deklaravo, 
bet galutini siekimai visų buvo 
vieni. Net tautiškasai jaunimas, 
tai yra lasai jaunimas, kuris 
tautininkų sąjungos globoje, ir 
lasai jaunimas stojo bendron 
kovon.

Iš universiteto tasai jauni
mas išsiveržė į gatvę, čia suti
ko stiprius policijos būrius. Aiš
ku* policija juos įveikė ir sma
giai į jų kailį savo gumines laz
das išmėgino. Daug suimtų ir 
dėl šito įvykio visas Lietuvos 
akądeminis jaunimas paskelbė 
streiką, taip kad dabar Lietuvo
je visos aukštosios mokyklos 
uždarytos! Berods, jau ir prasi
dėjo švenčių atostogos, tai iš 
esmės mokslas nedaug nuken
tės. Kauno apskrityje jau įves
tas sustiprintas apsaugos sto
vis.

O be to, suimta keletas žy-

lokiais atsitikimais sveika 
išmintis diktuoto diktuoja ieš
koti kame nors paramos, bet 
šito visai nešimalo.

Aklai slenkame Į bedugnę.
Užsienių spauda deda aler- 

muojančias žinias, kad Vokieti
ja prieš Naujus Melus, tai yra 
gruodžio 31 dieną, Klaipėdos 
kraštų prijungsianti prie Vokie
tijos, bet musų oficialioji spau
da dar kažkokiomis iliuzijomis 
save ramina.

Bet skaudžiausia, kad visais 
tais klausimais spauda neturi 
galimybės viešai pasisakyti.

Štai dėlko paskutiniu metu 
tiek daug visų tarpe pasėta rū
pesčio. Bet kas iš to? Tenka tik 
dejuoti, nes veikti niekas nega-

Tai žiemos šventės mums 
nieko gero nežada. Mes visi di- 
džiuliausiuosc rūpesčiuose pa
skendę ir nerimo apimti. ’

Sunku patikėti, kad šiuo me
tu visos tos audros nenuskriau- 
dę Lietuvą ramiai praslinks.

Švenčių proga tikrai nesinori 
jūsų ramybę drumsti ir tokias 
nejaukias žinias jums rašyti.

Butų žymiai maloniau kas 
nors gero iš musų gyvenimo 
pranešti, bet ir didžiausiu susi
kaupimu ir noru tų gerų žinių 
negalima surasti.

Sunku net pasakyti kas už 
kelių dienų bus. Atmainų lau
kiame visokių, štai kad ir turi
me jau naujų vyriausybę, bet 
vėl gandai plinta, kad ir ši vy
riausybė susilauksianti žymių 
pakeitimų, o, rodos, buvo ma
nyta, kad ji jau sudaryta ilges
niam laikui. J. K.

Antrą Kartą Išaugo 
Kopūstai

ŠIAULIAI. — 
dens kai kuriu 
žuosc kopūstai 
karta nedidukes 
muose išsprogo

Dėl vėlyvo ru- 
šiauliečių dar- 
susuko antrą 
galvas, o k r u- 
pumpurai.
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IET U VOS
LAIVININKYSTE, EKSPORTAS IR IMPOR

TAS PER KLAIPĖDOS UOST4

’ipąs pačiame krašte. Išimtį su- 
darė tik miško medžiaga, kuri 
ėjo iš Didž. Lietuvos girių, 
esančių arčiau Nemuno.

Dar 1856 m. importas Klai
pėdos uoste sudarė tik 26% 
visos apyvartos, o 74% tenka 
eksportui. Didžiausia dalis lai-

Klaipėdos uostas senesniais 
laikais

Nors Klaipėdos uostas ir se
niau jau vaidino gana žymią 
rolę, tačiau judėjimas uoste 
senesniais laikotarpiais buvo 
mažas. Nuo 1671 ligi 1711 m. 
įplaukė į uostą kasmet vidu
tiniškai po 32 laivus. Laivų 
skaičius kas met svyruodavo 
tarp 16 ir 51. Tada žymiausios 
eksporto prekės buvo—apdirb
ta ir neapdirbta miško me
džiaga, oda, kailiai, šeriai, ka
napės, linai, sūdyta mėsa, ja
vai, vašias, gintaras, apiniai, 
sėmenys, taukai, riešutai. Mi
ško medžiagos išvežimas, ku
ris vėlesniais ir dabartiniais 
laikais užima tokią žymią vie
tą Klaipėdos eksporte, tuomet 
buvo nedidelis. Daugiausia bu
vo išvežami žemės ūkio pro
duktai iš pačios Klaipėdos apy
linkių ir iš Klaipėdos užnuga
rio — Didž. Lietuvos.

Po 75 metų, 1788 m., jau 
įplaukė Klaipėdon 811 laivų 
ir išplaukė 800 laivų. Kaimy
niškame Karaliaučiaus uoste 
tuo pačiu laikotarpiu įplaukė 
802 ir išplaukė 807 laivai. Iš 
šitų skaitlinių matome, kad 
laivų judėjimas Klaipėdos uo
ste jau buvo žymiai padidėjęs. 
Ir prieš pat pasaulinį karą ši
tas skaičius buvo nedaug pasi
keitęs. Taip pat įdomu, kad 
judėjimas Karaliaučiaus uoste 
tuomet buvo dar kiek mažes
nis, negu Klaipėdoje.

Statistika rodo, kad per 60 
metų prieš pasaulinį karą lai
vų skaičius liko beveik pasto
vus, tik pamažu didėjo laivų 
tonažas, paleidžiant į apyvartą 
vis didesnius laivus. Pilnų lai
vų 1856-60 m.'įplaukė viduti
niškai 39%, o tuščių apie 
60%. Reiškia, uostas tuomet 
buvo pirmoj eilėj eksporto

uostas. Tik vėlesniais metais, 
didėjant importui, vaizdas kei
čiasi. Prieš pat pasaulinį karą 
pilnų laivų įplaukia 64%, o 
tuščių 36%,

(Pereito šimtmečio antroj pu
sėj žymiausios importo pre
kių rūšys buvo: druska, an
glys, silkės, chemikaluos. An
glių ir chemikalijų importas 
per paskutinius 20 metų žy
miai pakilo po celulozos ir 
trąšų fabriko “Union” įsteigi
mo. Nepaprastai sumažėjo 
druskos importas, nes 1913 m. 
siekė tik 1000 tonų. Taip pat 
pusiau sumažėjo ir silkių įve
žimas.

Po 1885 m. žymiai padidė
jo miško medžiagos eksportas, 
prašokdamas 200,000 tonų per 
metus. Miško medžiaga se
niau daugumoj ėjo į Anglijos 
uostus, bet vėliau, ryšium su 
Vokietijos ekonominiu pakili
mu, kuris ėmė reikštis po vo- 
kiečių-prancuzų karo 1870-71 
m., pradėjo eiti į Vokietijos 
uostus.

Be to, buvo eksportuojami 
javai, linai (po 1905 m. beveik 
visai sustojo, nes tuomet bu
vo išvežami per Liepojų, Ka
raliaučių ir Rygą) ir skarma
lai.
Klaipėdos uosto atsilikimas

Tais laikais apyvarta Vokie
tijos uostuose padidėjo 440%, 
kituose uostuose 273%, bet 
Klaipėdos uoste tik 50%. Iš to 
matyti, kad Klaipėdos uostui 
teko aprūpinti tik siaurą Ry
tų Prūsų provincijos šiaurinę 
dalį ir kad Klaipėdai tuomet 
truko didžiojo užnugario— 
Didž. Lietuvos. Susisiekimas 
su Lietuva, kuri tuomet buvo 
po Rusijos suverenumu, buvo 
gana silpnas, ir Klaipėdos uo
sto apyvarta didėjo tik tiek, 
kiek didėjo prekių suvartoji-

vų įplaukė be prekių su tiks
lu pasiimti uoste piiškos me
džiagos. Vėlesniais metais im
portas pradeda didėti, ypatin
gai padidėjus chemikalijų į- 
vežimui. Importo vertė svyruo
ja 1856-1905 metais tarp 9, 
500,000 ir 8,500,000 markių. 
Tik 1913 metais įvežimas sie
kia 52%, įvežtų prekių vertė 
siekia 19,657,700 markių. •

Panašiai, išsivysto ir ekspor
tas. 1856 m. jis sudaro 74%. 
Vėlesniais metais, didėjant ek
sporto %, jis mažėja. 1913 m. 
eksportas siekė 48% visos apy
vartos. Paskutiniais prieškari
niais metais importas ir eks
portas beveik išsilygino, * * «
Klaipėda didž. karo metais

Pasaulinio karo metu labai 
nukentėjo judėjimas Klaipėdos 
uoste. Dėl karo veiksmų rytų 
fronte visiškai užsidarė buvu
si vokiečių-rusų siena; tas la
bai neigiamai paveikė miško 
eksportą. Jau 1914 m. gerokai 
sumažėjo importas ir ekspor
tas. Bet vėliau importas ir 
eksportas sumažėjo ligi mi
nimumo. Savo žemiausį laips
nį jis pasiekė 1917 metais, o 
apie 1918 metus nerandama 
tikslių žinių.

Štai kaip mažėjo prekių per-
vežimas per Klaipėdos uostą 
didžiojo karo metu:
Metai Importas Eksportas

tonų tonų
1914 m. 206,6651 210,8801.
1915 m. 47,5211. 48,790t.
1916 m. 51,930t. 35,378t.
1917 m. 15,210t. 4,878t.

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 W00D ST.)

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Musų Rėmėjams, Draugams 

ir Pažystamiems

LOVEIKIS
3316 So. Halsted Street Chicago, III.

1009 NORTH ASHLAND AVENUE

JAN MARUSZCZAK, VcdėjTel. Brunswįck 8863

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ LINKI 

SAVO DRAUGAMS
IR RĖMĖJAMS "

Ashland Sausage Co
ĮVAIRIŲ rūšių DEŠRŲ DIRBTUVĖ

Berods, dalis prekių, kurios 
seniau ateidavo laivais, tuo
met pradėjo eiti geležinke
liais. Tokiu budu karo metu 
žymiai pakilo prekių apyvar
ta geležinkeliais. Bet, jeigu ją 
lyginti su 1913 m., tai visa pre
kių apyvarta, laivais ir gele
žinkeliais, pasiekdavo 1915, 
1916 ir 1917 metais,4ik 25% 
prieškarinės apyvartos.

Ir įplaukiančių ir išplau
kiančių laivų skaičius gerokai 
sumažėjo.

Po Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Didž. Lietuvos 
pirmaisiais metais uosto apy
varta, palyginti su / karo me
tais, žymiai padidėjo, bet ben
dra apyvarta nepasiekė prieš
karinių laikų. Tačiau sutvar
kius uostą ir padėčiai nusi
stovėjus, pradėjo didėti uoste 
judėjimas ir prekių apyvarta.

Klaipėdos atkutimas po 
prijungimo prie Lietuvos
Klaipėdos uostas, jį prijun

gus prie Lietuvos, iš karto vir
to importo uostu. 1924-1928 
metais importas labai padidė
jo, bet eksportas sumažėjo pu
siau. Į eksporto sumažėjimą 
didžiausios įtakos turėjo miš
ko medžiagos išvežimas, nes 
dėl Lietuvos-Lenkijos konflik
to nėjo medžiai iš viršutinio 
Nemuno. O miško išvežimas 
prieškariniais laikais sudarė 
žymiausią Klaipėdos eksportą. 
Bet jau 1929-1933 metais uos-
to apyvarta prašoka prieška
rinę normą su 109,000 tonų, o
1934 metais net su 444,000 to
nų. 1935 m. importas jau buvo 
dvigubai didesnis, o eksportas 
viršijo prieškarinį vidutinį eks
portą 89,000 tonų. Eksportas
1935 m. per Klaipėdos uostą 
žymiai padidėjo todėl, kad la
bai sumažėjo išvežimas į Vo
kietiją ir tranzitu per Vokie
tiją. Šita rinka buvo užsidariu
si dėl pelitinio įtempimo. Tai
gi didžiausia dalis Lietuvos 
prekių ėjo per Klaipėdos uos- 
hb

1936 metai parodė, kad 1935 
metų uosto apyvartos padidė
jimas nebuvo tik laikino po
būdžio, nes tais metais taip pat 
žymiai padidėjo uosto apyvar
ta (165,000 tonų daugiau). Ir 
1937 m. uosto apyvarta didė
jo.

Kiek ko j vežama ir išveža
ma per Klaipėdos uosą
Štai kokių prekių daugiausia 

dabar įvežama per Klaipėdos 
uostą (procentais): popier
malkė ir apvali miško medžia
ga 38.38%, akmens, anglių, 
kokso, briketų 28.17%, benzi
no, alyvos, taukų, dervos, as
falto 4.34%, trąšų 3.92%, kal
ki o akmenų 3.74%, druskos 
3A7%, sieros masės 2.92%, 
fosfato žaliavos 1.76%, silkių 
1.21%, cukraus 0.18% ir įvai
kių kilų prekių 5.96%.

Eksportuota 'šitų prekių: 
miško ir miško išdirbinių 52. 
48%, žemes ūkio produktų 
43.14%, sieros masės nuode- 
guolių 2.87%, geležies laužo 
0.91% ir kitų prekių 0.60%.

Daugiausia įvežta prekių: iš 
Anglijos 308,474 tonų, Rusijos 
295,918 t., Belgijos 53,488 t., 
Švedijos 41,297 t., Danijos 26, 
227 t., Olandijos 17, 464 t., Vo
kietijos 15,077 t., Ispanijos 12, 
972 t. Norvegijos 12,250 t., Al- 
žerijos 8,080, t., Indijos 6,867 t., 
Portugalijos 2,854 t., U. S. A. 
2,546 t., Suomijos 2,011 t., Es
tijos 1,597 t., Lenkijos 1,256 t., 
Dancigo 1,025 t., Latvijos 663 
t., (Prancūzijos 486 t., Argenti
nos 84 t., Palestinos 26 t. ir 
Brazilijos 9 t.

Daugiausia išvežta: į Angli-l 
ją 182,728 t., Belgiją 62,303 t., 
Olandiją, 43,291 t., Daniją 28, 
011 t., Vokietiją 26,843 t., 
Prancūziją 26,133 t., Švediją 
23,904 t., U. S. A. 17,365 t., 
Čekoslovakiją 10,625 t., Suomi
ją 7,391 t., Norvegiją 6,829 t., 
Afriką 5,347 t., Austriją 4,281! 
t., Italiją 2,240 t., Airiją 2,010 
t., Meksiką 1,698 t., Estiją 1, 
557 t., Australiją 1,219 t., Hon
dūrą 1,200 t., Argentiną 1,194 
t., Dancigą 1,162 t., Lenkiją 1, 
148 t., Indiją 1,083 t., Latviją 
700 ir Šveicariją 582 t. Įi kitas 
čia nepažymėtas valstybes iš
vežta dar mažesni kiekiai. • t

Ir prekių vertės atžvilgiu 
matoma taip pat didelė pažan
ga. 1913 m., kai buvo pasiek
tas aukščiausios importo ir 
eksporto, sumos, buvo impor
tuota už 47,160,00j litų, o eks
portuota už 70,272,000 litų, vi
so 117,432,000 Lt. 1934 m. jau 
įvežta per Klaipėdos uostą pre
kių 130,375;470 Lt., o išvežta 
už 96,966,929 Lt; viso 227,342, 
399 Lt.

1935 m. įvežta už 152,292,034 
Lt, išvežta 155,752,208 Lt; vi
so 308,044,242 Lt.

Klaipėdos uosto reikšmė ' 
Lietuvai

Tikrai didelę pažangą Klai
pėdos uostas yra padaręs po
kariniais laikais. Jis yra jau 
gerokai sutvarkytas, ir nuolat 
tobulinamas ir prilaikomas 
naujiems reikalavimams. Pre
kių apyvarta žymiai pakilo, o 
paskutiniais laikais net padvi
gubėjo. Tai įvyko laikotarpiu, 
kai apyvarta kiekviename Eu
ropos uoste (išėmus Gydnią) 
žymiai sumažėjo ir ligi šiol dar 
nepasiekė prieškarinių normų. 
Reiškia, kad Klaipėdos uostas, 
žiūrint iš ekonominės pusės, 
natūraliai priklauso prie Lie
tuvos ir kad senoji politinė 
priklausomybė jau daug šimt
mečių reiškė jam merdėjimą 
ir bergždžią kovą su savo kai
myniniais uosiais, kurie jį vi
sokiais budais stengėsi nusmel
kti.

Lygiai didelės reikšmės uo
stas turi pačiam Klaipėdos kra
štui, o ypatingai Klaipėdos 
miestui. Aišku, kad uoste įdė
ti milijonai didele dalimi te
ko miestui ir kraštui. Uostas 
duoda daugeliui tūkstančių 
darbininkams nuolatinį darbą. 
Kartu uostas skatina įsisteigti 
įvairiai pramonei. Darbininkų 
skaičius mieste siekė 1924 m. 
apie 6,000, o 1937 m. pakilo li
gi 9,900. Klaipėdos miestas dar 
1924 metais turėjo 35,000 gy
ventojų, o 1937 metais jau bu
vo 50,000 gyventojų, ir dabar 
yra antras miestas L'ctuvoje.

Miestui augant, kyla Klaipė
dos krašto ir Vakarų žėmaiti- 
jos žemės ūkis, rasdaipas kas
met didesnių rinką savo gami
niams,

Lietuvos valstybei turi labai 
didelės svarbos Klaipėdos uo
stas, kaip išėjimas į jurą. Uo
stas žymiai padidina valsty
bės ekonominį savarankišku
mą. Uostas ypač turi didelės 
reikšmės mažesnėms valsty
bėms. Neturėdama Klaipėdos 
uosto, Lietuva butų priversta 
pasirinkti kelią per kaimyni
nių valstybių uostus. Tokia 
priklausomybė valstybei yra 
labai nenaudinga. Kitos valsty
bės tokią priklausomybę iš
naudotų savo tikslams, padi- 
dindamo uosto rinkliavą, ge
ležinkelių tarifus arba parei
kalautų ūkiškų kompensaci
jų (atlyginimų).

Uostas sudaro sąlygas įsi
kurti savam tautiniam laivy
nui. Pradeda susikurti savas 
laivynas, kuris valstybės pre
kybos balanse vaidins žymų

vaidmenį ir didins Lietuvos 
ūkišką nepriklausomybę.

Lietuvos vyriausybė, įvertin
dama uosto reikšmę, nesigaili 
pastangų ir lėšų uostui tvarky
ti, padidinti ir tobulinti. Iš 
mažo prieškarinio malkų uo
sto greitai išaugo didelis, gyvas 
ir laivų mielai lankomas uos
tas. Ir ateity Klaipėdos uostas 
turi sąlygas didėti ir stiprėti. 
Uostas pradeda grąžinti vai-, 
stybei milijonus, kurie ligi šiol 
yra į uostą sudėti. Jo didėjimas 
ir klestėjimas kartu aiškiai į- 
i-odo, kad kaip tik dabartinė 
santvarka Klaipėdos uostui ir 
miestui yra naudinga.

V. D. V.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

EGG .......................-- $6.00
NUT ......................    $6.00
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ......... ........ $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

IŠPARDAVIMAS ŠEŠTADIENĮ, SEKMA
DIENI IR PIRMADIENĮ

DYKAI ejtablished ih<

PRISTATYMAS WEXBERG'S
II0U0R5

Telefonas
CANAL

GAMTA VISAS 
NEGALES GYDO

Pasiliuosuok nuo daugumos 
kūno negalių—švelnių, rimtų ir 
užsibuvusių. Jei nori išvengti o- 
peracijos, vėžio ar kitokios nepa
gydomos ligos, šaukis šaknų vai
stų, atsakančio namų ar elektros 
magnetinio gydymo. Tūkstančiai 
pasveiko. Patarimas ir ekzamina- 
cija DYKAI. Gydymas $1.00 iki 
$2.00. Valandos 11 8 v. v., sek
madienį iki 1 v- popiet.

DR. P. SIMANSKI 
Naturalio Gydymo Specialistas, 

Daktaras.
Įsteigta 18 metų.

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas

Tel. ARMITAGE 8200

35 Metų Sukakties ir Naujų Metų 
IŠPARDAVIMAS

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

BOTTLED IN BOND 
4 metų senumo, 100% \ 
puikios kokybės degtinė, 
kur kas daugiau

BIG SPRINGS

I $1.89 Kv.

proof, 
Verta

95c Pt.

LIETUVOS VALSTYBINĖS

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

PORT IR MUSCATEL g 
Seno rezervinio Brand, gryno $ 
California, pilno stiprumo V Y- fe 
NAS 65c »/2 gal. $ 4 fe 

Galionas LCv fe
KENTUCKY SEAL

90 proof, 18 mėnesių senumo, fe 
turtinga ir švelni Bourbon Deg- K 
tinž.. ........... Kv- 98c |

DEGTINĖS DISTRIBUTORIUS

WEXBERG’S
1908 So. Halsted St.

j.

m < o a o iim a a a aa aar aa»

Valdyba — Direktoriai — visa darbininkų
organizacija Sveikina savo 

ir visus Lietuvius
kostumerius
su

Linki geros sveikatos — laimės ir 
gyvenime pilną pasisekimą, sykiu 

pageidauja, kad Lietuvių namai būt 
moderniškiausiai įrengti su tinka

miausiomis namų reikmenimis. O ši įstaiga 
gali sėkmingiau lietuviams pa

tarnauti ir kiekvieną pilnai užganėdinti

4179-83 Archer Avenue 
2536-40 W. 63rd Street 

VALDYBA IR VEDĖJAI

M. T. Kezes
J. A. K rūkas

S. Krukas

A. Lapenas
J, Nakrošis*

D. Semailis

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

DUODAME
1

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

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

Kreipkitės j NAU
JIENŲ x SPULKA. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 

I sąlygomis.
Lithuanian Building
Loan and Savings 

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

At the first sign of

S ORE- 
THROAT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 

I paduoda Gamtai pagelbos ranką.
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku. 
Lambert Pharmacal Co., SL Louis, Mo.

Kilis gerins in throat
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Išsiėmė Leidimus
V edybbms
(Chicagoj)

Edward Barshis, 26, su Eli-
zabeth Disis, 23

Walter Trzaskus, 29, su Au
na Popielaiz, 22

Reikalauja
Perskirų

Jessie Nasilunas nuo Peter
Nasilunas

Gavo
Perskiras

Mary Peters nuo Walter Pe- 
terš.

Prie 39-tos Ir Halsted 
Rasta Raktai

Prie 39-tos ir Halsted Street, 
Benny Petrauskas, nuo 1827 S. 
Halsted St., rado 8 raktus. Kas 
pametėte, atsišaukite į “Nau
jienų’* ofisą. Adm.

Stato “Sevilijos 
Kirpėją’’ Operoj 
N. M. Išvakarėse

šįmet ir Opera ruošiasi iš
kilmingai sutikti Naujus Me
tus.

Gruodžio 31 d., vakare Civic 
Opera rūmuose bus pastatyta 
linksma ir gyva opera “Barber 
of Seville” — “Sevilijos Kirpė
jas”. .

Sąstate dalyvaus garsus dai
nininkai Maria Kurenko, Bento- 
nelli, Paggi, lenkų solistas Cza- 
plicki, Trevisan ir keli kiti, o 
diriguos Jerzy Bojanovvski.

Bilietai yra nuo $1.10 iki 
$4.40 ir juos dabar galima įsi
gyti rengėjo Harry Zelzer raš
tinėj, kambaryj 330, Civic Opera 
rūmuose, arba Marshall Field 
krautuvėj.

Po operos įvyks vakarienė ir 
šokiai, kuriems reikės atskirų 
bilietų. Bet perkant operos bi
lietą, vakarienei nebūtina pirk
ti. ‘ (Sk.)

||r1------

Lietuviški Naujų
Metu Radio V
Programai
BUDRIKO RADIO VALANDA

Joseph Uksas
3464 Lituanica Avė.

užkviečia visus savo draugus ir 
pažystamus į išleistuves — ba- 
liavoti ant Naujų Metų. Aš 
norėčiau pasimatyti su savo 
draugais ir pažystamais, pra
leisti Naujus Metus gražiai, 
apleisdamas savo biznį. Utar- 
ninke po Naujų Metų paima 
mano tavern .John Dereška. Jis 
Lūs naujas savininkas.

DABAR EINA 
Naują Sovietų Epiką 

“D R A U G A I”
Dalyvaujant’ dviem Sovietų ki- 
noteatro žymioms žvaigždėms

BOTUS BABOCHKIN 
(CHAPAYEV) ir 

MKOLAI CHERKASSOV 
(PETRAS I.)

ŠONOTONE 
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 

Sept. ir šventes.
Specia'is Naujiems Metams per

statymas 12 v. šią naktį.

Virkite savo apielinKčs 
K i autuv s e

Pasekmingas 
Kalėdų 
Vakaras

Jaunimo Kultūros Ratelis 
turėjo pasekmingą vakarą Ka
lėdų dieną, Hollywood salėje.

Buvo graži publika. 
t

Rengėjai linksmino publiką 
su savo lietuviškomis dainomis, 
ratelio žaidimais ir šokiais. Bu
vo monologas, taippat ir Ka
lėdų Diedukas, sakęs atvažia
vęs iš Lietuvos. Apdovanojęs 
publiką mažom dovanėlėm Ka- 
lėkų Diedukas atsisveikino ir 
išvažiavo.

Man teko pastebėti, kad J. 
;K. Ratelis žengia pirmyn, ku
rią dieną bus stipri ir galinga 
organizacija, kaip ir kiti kliu 
bai.

Jis turi stiprią lietuvišką 
dvasią. Turi net ir savo chorą, 

(tik choras dar jaunutis apie 
3 4 mėnesių (neblogiausiai su
dainuoja), turi savo muzikan
tus, groja visus lietuviškus šo
kius, taippat ir angliškus.

Linkiu Ratelieč^ams ir ‘ to
linus pasekmingus šokius reng
ti, nes publiką patenkina.

Ten buvusi. <

Septintad.en:o vakare, nuo 
5:30 iki 6:30, Chicagos laiku, 
sausio 1 dieną, per Naujus me
tus, lietuvių visuomenė vėl tu
rės progą pasigerėti gražia ra
dio valanda, pilna lietuviškų 
dainų ir muzikos.

Programe dalyvaus žymus 
talentai — Budriko Radio Sim
fonijos Orkestrą iš 12 instru
mentų, gražus duetai ir žymus 
solistai — Stasys Rimkus, Cha- 
pas ir kiti, taipgi choras. Taip
gi bus proga išgirsti daug gra-/ 
žiu dainelių dainuojant su or- 
kestros pritarimu. Be to, bus 
dialogas — Seni Metai ir Nau
ji Metai, — su prityrimu ir 
be prityrimo, — linksmas vaiz
delis pamokinantis Naujus Me
tus.

šituos programus leidžia Juo
zo Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuvė, 3409 So. Halsted St.

Kaip praeitą septintadienį, 
taip ir šitą, per Naujus Metus, 
programas bus labai įspūdin
gas. Per visas 60 minučių bus 
gera lietuvių muzika ir dainos. 
Skirtumas tarp šito programo 
ir kitų bus tame, kad šitame 
bus visai mažai skelbimų.

— Radio žinovas.

Gražus ir Smagus Nau
jų Metų ŪRadio 
Programas

“HAPPY NEW YEAR”

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Draugystės Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus inetin's susi

rinkimas įvyks antradienį, sausio 3 d. 1939 metais, 7:30’ v; 
v. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes randas daug svarbių dalykų 
aptarti. Frank Bakutis, nu t. rašt.

L. U. N. Klubo metinis susirinkimas įvyks sausio 1 d. 1939 m.
1 v. p.p. bažnytinėj svetainėj, St. Charles, III.

Draugijos Šv. Petronėlės metinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
sausio 1 d., 1 vai. po pietų parapijos svetainėje. Narės ma
lonėkite pribūti, yra rengiama balius prieš užgavėnes ir ki
loki svarstomi raportai. A. Laurinaviche, rašt.

Simano Daukanto Draugijos metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 1 d. 1939 metų, 12 vai. dieną, Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pri
būti. Taipjau, kurie esate pasilikę su mokesčiais, pasirūpin
kite apsimokėti. P. K. sekr.

Rytoj, 1-mą dieną , Sausio, 
11-tą valandą prieš piet, patar
tina radio klausytojams užsi- 
statyti savo radio ir pasiklau
syti tikrai gražaus ir malonaus 
radio programo, kurį specialiai 
rengia Progress Bendroves 
Krautuvė.

Leidėjai šių kilnių programų 
tiki, kad Nauji Metai reikia 
pradėti linksmai, dėl to ir šis 
programas bus pilnas linksmy
bių ir įdomybių. Jo išpildymui 
yra užprašyta žymus daininin
kės, kalbėtojai ir muzikai, ku
rie visi sudarys vieną iš sma
giausių valandėlių.

Prie to širdingi sveikinimai, 
linkėjimai, patarimai ir sykiu 
pranešimai bus labai įdomu ir 
naudinga kiekvienam pasiklau
syti. Malonėkite nepamiršti.

XX.

Alešauskas Ir Simai 
Naujoj Vietoj

AIex Alešauskas & Sons ra
kandų krautuvė jau tiek iškilo, 
kad šiandien su džiaugsmu gali 
pranešti apie savą naująją bu
veinę. Iš paprasto Marąuette 
parke beismento vienų metų su
kakties proga persikėlė į naują 
ir didelę krautuvę, kuri randa
si ties 6341-43 So. Western Ave- 
nue. Iškilmingas krautuvės ati
darymas įvyko gruodžio 17 d.

Aleksas Alešauskas, jaunasis, 
yra tos krautuvės vedėjas. Jis 

(žinomas tarpe lietuvių iš jau
nystės dienų savo visuomenine 

įveikia jaunimo tarpe, šiandien 
jis jauniausias tos rūšies preky- 

į boję.
Tačiau, nors ir jauniausias, 

bet nusistatęs gyvenimiškai į 
viską pažvelgti. Jis nusistatęs 
savo įstaigą vesti taip, kad ji 
atsižymėtų kokybės prekėmis, o 
ne maitinti savo pirkėjus juo
kingais pasiūlymais.

Skelbimai Naujienose 
’voda naudą dėlto,

1 r> >Aina Naujienos
yra naudingos.

Jau Gavo Balotus 
SLA Centro Kėlimo 
Balsavimams

SLA. 226 Kuopos Metinis, 
Susirinkimas

NORTH SIDE. — Kaip jau 
daugumai S.L.A. 226 kuopos 
narių žinoma, ši kuopa negavo 
balsavimo balotų Centro perkė
limo reikale prieš priešmetinj 
mitingą. Tad šiuomi yra praL 
nešiama, kad jau tie balotai 
atėjo. Todėl, gerbiamieji, mes 
turime skaitlingai dalyvauti me
tiniame susirinkime, kuris 
įvyks sausio 4 d., 7:30 vai. va
kare, Grigaičio svetainėj, 3804 
Armitage Avė.

šitas mitingas yra šaukiamas 
atvirutėmis, tačiau jeigu kurie 
ir negautų atvirutes, visgi da
lyvaukite, nes mums turi būti 
svarbu, kur S.D A. Centras bus 
perkeltas. Pittsburghas pasiro
do yra tinkamiausia vieta mu
sų Centrui.

Prie to dar šitame susirin
kime bus šiokios-tokios cere
monijos įvesdinimo naujos 1939 
metams valdybos. Ceremonijo
se dalyvaus S.L.A. ižd. Gugis.

Dar pakartoju: kiekvienas 
pribukite šitame mitinge.

J. Naujalis, užrašų sekr.

Būrys Veiklių 
Žmonių Sudaro 
Šią Draugiją

Veikli ir nauja 1939 metų 
valdyba

Lietuvos Ūkininko Draugija 
šiomis dienomis turėjo savo 
priešmetinj susirinkimą, kuria
me buvo išrinkta -valdyba se
kantiems metams, būtent: pir
mininku paliko gerai žinomas 
westsidiečiams biznierius Juo
zas žurkauskas, pereitų metų 
pirmininkas ir jau per eilę me
tų ėjęs pirmininko pareigas. 
Suprantama, ponas J. Žurkauš- 
kas ir toliau darbuosis draugi
jos labui bei gerovėj.

Pirmu vice-pirmininku iš
rinktas Jonas Zaura, irgi senas 
L. U. D. narys bei darbuotojas. 
Jis yra turėjęs įvairių vietų 
draugijos prezidiume.

Antru vice-pirmininku yra 
panelė S. Šličkaitė, irgi uoli 
dr-jos darbuotoja.

Nutarimų raštininku liko iš
rinktas pernykščius raštininkas 
p-as Antanas Linkus. Jis ma
žai kalba, bet daug dirba.

Finansų raštininke palikta 
p-lė Ieva Lukošiūtė, žinoma 
tarpe katalikų kaipo sumani 
darbuotoja ir energinga kores
pondentė, rašanti daugeliui lie
tuviškų laikraščių.

Duoba —- iždininkas
Ponas V. Duoba, tai jau se

nas westsidiečių veteranas, pa
liko kasierium. V. Duoba d-joj 
visuomet užima kokį nors “ci
ną” ir darbuojas kiek jam lai
kas pavelija. Taipgi p. Duoba 
yra Simano Daukanto spulkos 
direktorium.

Iždo globėjais btivo išrinkti 
p-lė Mikšaitė ir ponas Žičkus. 
Turiu pastebėti, kad ir jie yra 
seni nariai bei darbuotojai.

Gerai žinomas weštsidie- 
čiams Ben. Kazanauskas, Sima
no Daukanto spulkos sekreto
rius, kuris teisėjo pareigas jau 
per ilgus metus atlieka, vėl bu
vo paliktas tam darbui. Dar 
dvi jaunos merginos įėjo į val
dybą, būtent, paneles Pranskai- 
tės: viena raštininkės "pagelbi- 
ninkė, o kita aplikacijų pildy- 
toja.

Butų geistina, kad daugiau 
jaunuolių prisirašytų prie šios 
draugijos ir bandytų dirbti lie
tuvybės darbus,

Buvo kas tai pakėlęs klausi
mą apie Lietuvos laisves bonus, 
bef vienbalsiai nutarė palikti 
neaprubežiuotam laikui.

Narys.

...........  ..... ................................. .................. ....................................... .....................................M.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Lauksim Naujų Metų 
Willow Springs 
Miškuose

M

WM. DAMBRAUSKAS, ant 
kalnelio, užpakalyj Big Tree 
Inn. Laukia savo svečiu.

JOS. LIEPA, Kean Avė., prie • 
šais Tautiškų Kapinių vartus. 
Taipgi turės sulauk tu ves.

' PETE YOUNG, Kean Avė., 
priešais Tautiškų Kapinių var
tus. Lauks Naujų Metų pilnu 
smarkumu.

MOTHER BLUE GOOSE, 
Archer Avė., tuoj už Kean Avė 
Kaip ir kas melai, turės
les sulauktuves. — VBA.

NAUJŲ METŲ SUKAKTUVĖS Į 
PAS pp. KAZY |

MARŲUETTE PARK — Pp. 
Frank ir Anloinette Kazy yra 
seni pavyzdingi biznieriai, bet 
apie juos mažai kas tėra para-j 
šoma laikraščiuose.

Jie turi gražią ir nepanrastaij 
švariai užlaiko alinę adresu 
7253 South Western avenue.

Jų dukrelė Evelyn išvažiuoja 
su “Pirmyn” choru Naujiems 
Melams į Toronto, Kanadą, bet 
pp. F. ir A. Kazy, palikę namie 
vieni, nemažiau triukšmingai 
Naujus Melus sutiks negu Eve-i 
lyn. Talkon sukvies visus savo 
draugus ir “uš”.

Svečiams bus parūpinta mu-! 
zika, ir pp. Kazy, kaip ir vi-j
suomei, atsilankiusius pavaišins i 
kuo geriausiai.

Tad, jeigu žadate kur važiuo-
. ti sutiktuvėms, pirmiausiai už- 

dide-( sukite pas pp. Kazius. Ten ir 
pasilikkite. VBA.!

Paskutinį Karią
CHICAGOJE IR AMERIKOJE BROLIŲ 

MOTUZŲ Filmų Antroji Dalis

Tautinė Olimpijada, Skautų Sąskridis, Žemaitijos Žemės 
Ūkio Paroda, Tautos šventė, Kooperacijos Šventė Rokiš
ky. Gražus rudens ir žiemos vaizdai SPALVOSĘ.

Trečiadienį, Sausio 4 d.
7:30 Valandą Vakaro.

Lietuvių Auditorijoj
3133 South Halsted Street

Paskutiniai paveikslai! ER. MOTUZAI daugiau nebeatvažiuos su 
paveikslais!

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

k——n. .n........    >

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.

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

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

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.

LAIMINGUS NAUJUS METUS

ši

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA 
Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

gjoe Ukrin Sam Kambern
^iiiiiiiiiiiiiDiiiiitiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiuiDic

•SS
Visiems Savo Kostumeriams, Rėmėjams -Si

ir Prieteliams Linki B

PROGRESS BENDROVĖS
KRAUTUVĖS

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.
SS

. .. Si Valdyba, visa Darbininkų Organizacija
SS 
SS 
•Si Ktf o___

j dy toj aus įrodomas per 
«« kotarpį. Bandymo gy .

Vartok seną paraištį ar įsigyk nau- 
ją pigiai už $5.00 ant lengvų Jšmo- 

?•» kėjimų. ’ 
prižiūrėtoja,

įjjj Kreiptis dėl dykai ekzaminacijos. 
f HEAL-U-SERVICE

Į® of DR. P. SIMANSKI

Su Pradžia Naujų Metų
Progress Krautuvė Apskelbia 

JANUARY CLEARANCE
Išpardavimų

PARAIŠTIS GYDO 
KYLĄS

be piovimo, skausmo ar laiko su
gaišties. Išgydymas specialisto gy- 

................... ‘10 dienų lai- 
gydymas $1.00.

ėjimų. Gydome moteris. Moteris 
kalba lietuviškai.

& HEAL-U-SERVICE

Si Kur kiekvienas atsilankęs turės progos ras 
ti didžiausias prekių vertybes ant visokių 
namam reikmenų, Rakandų — Kaurų — 
Pečių — Radio — Refrigeratorių — Drabu- Š 
žiams Plovyklių — Lovų įrengimų etc. etc. gjf

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

'ĮSfĮltfįĮ Bp CCjJ

ffureCt
J. Kaledinskas, Vedėjas

3222-24-26 South Halsted Street
gg----------------------------------------------------------

Girdėkit musų Naujų Metų programą Nedėlioję, Sau- 
“‘Į šio 1-mą dieną, 11-tą vai. prieš piet iš stoties WGES į

1869 N. DAMEN AVENUE 
Antras aukštas.

Tel. ARMITAGE 8200.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ........................... ■ "
GYDYMAS $£0.00

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

diena Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HO S P IT AL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St
«el. ENG. 5883-5840



šeštadienis, grUoęt ŠI, 1&3S

BAIGIASI METAI 1938, PRASIDEDA 1939-ti
“Nevelyk Kitam To Kas Pačiam Negerai”

NAUJIENOS, Chicago,
Į-......... ...........""" ................ ................ ................... ....................................................................u ....

Naujų Metų Operos Dirigentas

Su kiekvienais naujais Ine- 
tais daugumas daro rezoliuci
jas, prižadus ir tas tęsiasi per 
metų metus. O skriaudos, iš
naudojimas vis eina didyn ir 
didyn. Ar ateis kada nors tokie 
Nauji Melai, kurie prašalins 
skriaudas, silpnųjų išnaudoji
mų?

Ne. To nebus, tokie metai 
neateis. Nq*; 2000-ių metų pra
eitis tai parodo. Per tų perijo- 
dų šimtmečių šimtmečiai praė
jo su gražiais ūbaisiais.

“Mylėk artimų kaip pats sa
ve”. Paikiaus skambėti nei ne
gali. Bet ką praktika parodo? 
To gražaus obalsio niekas nesi
laikė ir nesilaiko. Tai kas lie
ka daryti? Kur ateitis iš metų 
j metus apgaudinėjant save ir 
kitus?

Atrodo, kad kitaip ir nebus. 
Tad darykite kaip kas išmano
te, tik vieno nepamirškite, “ne
velyk kitam to, kas pačiam ne
gerai”, Ir jeigu nuo didžiausio 
iki mažiausio visi to sakinio 
laikytųsi, tai butų gerinus ne
gu kad “mylėk savo artimų 
kaip pats save.” Tas jau pase
nęs. Niekas nepraktikuoja, tik 
taip sau skamba ir skamba.

- Mano kolonija, Cicero, yra 
garsi visam lietuviškam pasau
lyj-

šlamšto”. Tai viskas kų jie pa
sako.

Šiandien, brač, to nepakanka. 
Mažai kas duodasi už nosies va
džioti. Skaito plačiai vadinamų 
bedievių spaudų ir pasidėkojant 
tai vadinamai bedievių spaudai, 
ypatingai “Naujienoms”, leng
vai galim atskirti gerų nuo blo
go dirbančių klesoj.

Aš iš savo pusės linkiu geros 
ištvermės Petrui, Jonui, ir Jo
kūbui tankiau rašinėti “Naujie
noms”. 0 “Naujienas” visi skai
to ir laukia 25 m. Jubiliejau^.

“N.” Rašėjas

{domus Ir Gražus 
Joniškiečių Klubo 
Vakaras*

Visi Buvo “Farmeriai”
— — ■—1 — •

Gruodžio 11 d., Hollywood 
Inu svetainėje buvo Joniškie
čių Kliubo balius, “Baru 
Dance”. Publikos susirinko 
daug. Buvo ir “farmeriai”; tie 
pridavė įvairumo.

Prie tikietų pardavimo sė
dėjo diktas “farmerys”, su 
apšepusia šiaudine skrybėlė, 
ir kiekvienam darė pastabas 
nusipirkti tikietų. Tai buvo p. 
Danta.

C L A S S I F I E D ADVT.
, ________________________________________________ 1___________________ _ _________ _____

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PAIEŠKAI! DARBO— pusamžė 
moteris, turiu patyrimą prie namų 
darbo — Lunchroom, delikatessen 
ir taverne. šaukti CANAL 2688.

HELP VV ANT E D—FE MALĖ 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA į ofi
są, kuri supranta lietuviškai rašy
ti ir gali vartoti typewriterį —at
sišaukite asmeniškai. 4108 Archer 
Avė., F. G. LUCAS and Co.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS MUZIKANTAS 
mokąs groti akordijoną-pianą ir 
gitarą akompanuoti dėl šokių ir 
naujų kompozicijų. Atsišaukite — 
3147 So. Halsted St., Peter Žeb
rauskas.

PARTNERS WANTED 
Reikia, Partnerių

IEŠKAU PUSININKO į taverną, 
kampinis namas, biznis išdirbtas— 
vienam persunku laikyti.

3300 So- Halsted Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyyenimujKambariai

RENDON 2 atskiri šviesus kam
bariai. Porai ar pavieniams, karštu 
vandeniu šildomi. 5715 So. Trum- 
bull Avė.

JERZY B0JAN0WSKI, garsus buvęs Varšuvos ir kitų 
operų- dirigentas, šįvakar diriguos “Sevilijos Kirpėjo” 
operų Civic operos rūmuose. Bilietai parsiduosf prie sa
les arba iš anksto juos galima įsigyti Marshall Field 
krautuvėj ii* kambary 330, Civic operos rūmuose, ren
gėjo Harry Zelzer raštinėj. Pradžia 8 v.iv.

RENDON KAMBARYS, pavie
niui blaiviam žmogui. Apšildomas 
ir šviesus, prie mažos šeimynos- 
Pigiai. 3434 So. Halsted St.

RENDON KAMBARYS, karštu 
vandeniu šildomas. Pirmas aukštas. 
Galima matyti visados. 6834 South 
Talman Avė;

Pastaruoju laiku gana plačiai 
aidai eina Petro, Jono ir Jokū
bo. Kartais jie iškelia gana įdo
mių klausimų ir dėlto kaip kam 
darosi gana karšta. Įpuola ne- 
papraston istorijon, šaukia baž
nyčioj, šaukia susirinkimuose ir 
per savo organų “Draugų”, bet 
faktų atremti nestengia ir su 
faktais jie ir nesiskaito. Visas 
jų argumentas “šmeižia mus 
bedieviais. Neskaityki t bedievių

ANTON KNISTOFT
Persiskyrė su' šiuo pasau

liu Gruodžio 29 d., 9:00 vai. 
vakaro, 1938 m., gimęs Lie
tuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs: Anton ir Edward, 
marčią May, 3 dukteris: He- 
len Vimont, žentą Julės, Eli- 
zabeth Hoštetler, žentą Ro- 
Jand ir Marthą Ryan, žentą 
Edward, brolį Petrą Knistoft, 
seserį Mrs. Jos. Minako, anū
kus ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4928 W. 31st St., Cicero

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, sausio 2 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Anton Knistoft 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Sunai, Dukterys ir kitos 
Giminės.

Laid. Dir K. Kulasik, Tel. 
CICERO 3005.

Įėjus svetainėn, matai gražų 
reginį. Visur išrėdyta kernais, 
ir pageltusiais ąžuolų lapais, 
ir geltonais arbūzais. Už baro 
du vikrus vyrukai nespėjo, pri 
pildyti stiklus, nes svečiai ap
stoję per tris eiles apie barų. 
Prie registerio “farmerka” 
tik skambina, “punčiuoja” su
šilusi. Vėliau' ir kepurę pasi
dėjo, sako paršilta. Tai buvo 
Dantienė.

Kitas “farmerys” buvo dau
giau panašus į lietuviškų ūki
ninkų su dideliais, rudais 
ūsais. Tai buvo p. Keturakis. 
Jam buvo pavesta tvarkyli 
laimėjimai, kurių buvo ne 
mažai ir įvairumo. Lietuviška 
merigna su grėbliu, padarytu 
lietuvišku stilium, buvo Ketu- 
rakienė. Ji turėjo darbo pakol 
sugrėbė išsklaidytus lapus, ku
rių buvo pabirusių, nes šokė
jai besisukdami išspardo į pa
kraščius.

Buvo ir daugiau pasirengu
sių panašiai į “farmerius.”

O Rimdžiunienė, tai tikrai 
turėjo “farmeriškų” valgių 
prisigaminusi. Galėjai gauti 
visko, jei paprašei.

šokiams orkestrą buvo gera, 
šoko seni ir jauni, nes jauni
mo buvo daug, ir jie šoko įvai
rius šdkius, man pirmu kartu 
matytus, kaip tai “Sųuare 
Dance”, “Broom Dance”, “Rob- 
ber’s Dance” ir kitokius. Visi 
linksmus, smagus, net gražiu 

’ žiūrėti.
Kaip pamato, kad tas auk

štas “farmeris” usus išpūtęs

eina ant estrados bušelį ran
koj nešinąs, tai visi bėgo ar
tyn. žinojo, jogei bus laimėji
mas. Na, ir buvo visokių do
vanų ir vis “farmerski” pro
duktai, o kaip tik muzika su
stojo groti, tai pasigirsdavo 
dainų garsai.

Iškilmingos
Vestuves

Ten kur buvo Lietuvaitė su T0WN OF’LAKE — Ryloj

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

BUSINESS CHANCES 
PardavimuiBizniai

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

TAVERNAS, gera vieta, arti te
atro ir pašto ofiso—geras lysas— 
nebrangi renda. Pigiai už cash.

629 West 63rd Street.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas Marąuette Parke. Tik du žmo
nės, singelis arba vedusi pora. Ne
brangiai. 7207 So. ,Maplewood Av.

TAVERNAS PARDAVIMUI, kam
pas, 4 kamb. gyvenimui. Visi nauji 
fikčeriai. Geras biznis.

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Restaurantas, dirbtuvių apylinkėj- 
Tavernas įsteigtas prieš penkis 
metus. Restaurantas — 14 metų. 
Parsiduoda dėl ligos. 902 W. 38th 
Place, YARDS 0388.

PARDAVIMUI TAVERNAS ant 
kampo. Gera vieta. 6604 South 
Damen Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, vienai moterei 
persunku biznis vesti. 3416 South 
Wallaee St.

KAMBARYS ANT RENDOS, hot 
water heat prie mažos šeimynos, 
atskiras įėjimas, be valgio- 3104 
Archer Avė. Lafayette 3533.

RENDAI Furnišiuotas kambarys 
garu apšildomas dėl vedusios poros. 
Yra ir garažas. 5612 So. Carptenter 
Avė., 2-ras aukštas- Wentworth 
2034.

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

PARDAVIMUI tavernas. Biznis 
gerai išdirbtas. 6 kambariai pra
gyvenimui. Priežastis — vienai per 
sunku. 4200 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA PEKARNĖ. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus —ren
da nebrangi — Parduosiu pigiai.

3838 So. Kedzie Avenue.

HARLEM AVENUE ūkis apie 600 
pėdų į ilgį, arti 79 gat. Aukštas u 
fruntas. Kaina $575.00. $100 sash. , 

6.00 mėnesy. Savininkas, 1739 So. t 
Halsted St-, Box E45.

GRAŽI 5 AKRŲ NUOSAVYBĖ * 
tuoj už Archer Avė.,— į vakarus 
nuo Palos kalnų. $150.00 už akrą. 
Patogus terminai. 1739 So. Halsted 
St., Box K-10.

ATRODO KAIP UŽ $4750—pa
aukuos už $2150—naujas 6 kamba- • 
rių, veik pilnas namas su žemės 
nusitęsimu nuo Higgins Road iki 
Devon avenue. Abi eatvės išgrįstos, ; 
nėra assesmentų. "Elektriką, žemi •. 
taksai. Tuoj už miesto ribų- $300.00 , 
cash $25.00 mėnesy. Nuosavybė ba- X 
landžio 1, 1939. Rašyti savininkui. 
1739 So. Halsted St., Box H-54.

IDEALUS LAIKINAS GARA-,1 
ŽAS, namas (naujas su vištų ir 
daržovių ukiu), prie grįsto kelio, 
arti Higgins Road. Elektriką. Tuoj -; 
už miesto ribų- Kaina $850.00. 
$150 cash, $12.00 mėnesy. Savinin- 11 
kas. 1739 So. Halsted St., Box L-28.

127 GAT. (Grįstas •. akmens ke
lias), 10 akrų ūkis į vakarus nuo 
Palos kalnelių, arti busų stoties. 
Kaina $100 už akrą, $200 cash, $15 
mėnesy. Savininkas. 1739 So. Hals
ted St , Box R-72.

PAGERINTAS ŪKIS, maža kom
binacija, katedž prie grįsto kelio. 
Elektriką. Tuoj už Cicero avenue, 
arti 143 gatvės. Kaina $750.00. $150 
cash, $10 mėnesy. 1739 So. Halsted 
St., Box A-16.

PARSIDUODA TAVERNAS sale 
teatro. Gera vieta, priimsiu pusi
ninką arba mainysiu ant automo
bilio. 6844 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI TAVERN su ar
ba be namo. Union Tavern, 3437 S. 
Union Avenue.

griebliu, būrys moterų uždai
navo “Valio grėbleli,, Valio leng- 
vutėli”. Man ' prisiminė Lietu
va šienpiutis. Po daugel metų 
aš pirmą‘kartų išgirdau’ tą dai
nelę. ■■

žodžiu sakant, Joniškiečių, 
vakaras buvo smagus. Beabejo, 
komitetas turėjo daug darbo, 
pakol tą viską prirengė.

Daugiau reikia tokių paren
gimų.

Humpty Dumpty.

“Naujos Gadynės” 
Choras Apleidžia 
Chicago

čia įvyks iškilmingos veseluvės, 
kurios sujungs į naujų šeimynų 
du jaunus žntones p-lę Anna 
Neniunaitę sdlJ)i John Dercon’u. 
P-le Nemunaitė yra duktė* pp. 
Juliaus ir Orios Nemunų, 4511 
South Wood Street, Town of 
Lake biznierių. Ji yra gabi dai- 
mnįnke ir šia vasarų lankėsi 
Lietuvoj su ^Pirmyn” Choru.

5 valandų po pietų vietos šv. 
Kryžiaus bažnyčioj įvyks šlubas 
o vestuvių puota rengiama 
John Dimbelio svetainėj, 4523 
South Wood Street.

Jaunavedžiams linkini laimės 
vedybiniam gyvenime ir laimin
gų Naujų Metų. Draugas

N. M. Sutiktuvės

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON STORAS su 6 kamba
rių flatu. Karštu vandeniu apšildy
mas. Brightoii' Park apylinkėj. Ge
ra vieta bilė^kokiam bizniui. Atsi
šaukite 4177 Archer Avė. P. M. 
Smith, Tel. Virginia 9665.

GERA PROGA ĮSIGYTI BIZNĮ
Svarbi priežastis verčia parduoti 

perilgus metus išdirbto “Taverno” 
biznį, su visais įrengimais ir sve
taine. Taipgi, muro namą su 2 fl. 
po 4 kamb. Namas su bizniu yra 
Brighton Parke. Kaina tik $3800. 
Įmokėt $2,000. Kreiptis pas:

K. J. MACKE-MAČIUKAS, 
2346 West 69th Street 

Tel. Prospect 3140.

Vyksta Detroitan

“Kaip Atrodo Lie
tuva Rudens ir 
Žiemos Metu”

Antroji dalis brolių Motuzų 
programo

CICERO. Turiu parduoti pilnai 
įrengtą taverną, teisingas pasiūly
mas perka. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Kas indomau- 
jat apie biznį atsišaukite. 1342 So. 
48th Avė.

BUSINESS—TO RENT

RENDON TAVERNAS,. 2616 W. 
59th St. su visais Fikčeriais — 4 
kamb. pagyvenimui, štymu šildomi. 
Galima užimti sausio 15 d.

Savininkas. 1152 W. 59th St. 
Antros lubos.

ROZALIJA BE1N0RIENĖ
po tėvais PETROKAITĖ.

Gyveno po Nr. 4603 So. Hermitage Avė. Yards 6199.
Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 29 dieną, 12:55 valandą

popiet, 1938 m, sulaukus pusės amžiaus, gimus Raseinių apskr., 
Viduklės mieste.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 dukteris: Stanislavą ir Helen; 

žentą Mykolą Roženskį ir jų šeimyną; 2 sūnūs: Feliksą ir 
Antaną, anūką Alfonsą Beinor; marčiąAntaną, anūką Alfonsą Beinor; marčią — Eleanor ir 
jų šeimyną; seserį Moniką Mauragas, Scranton, Pa., 2 brolius: 
Rapolą ir Antaną Petrokus ir jų šeimynas ir brolio sūnų Juo
zapą Petroką, Port Washington, Wis.; 2 švogerkas—Veroniką 
-Jablonskienę ir jos šeimą Prancišką Kasmauskienę ir jos šei
mą, ir švogerį Antaną Bieržinskį ir daug giminių, draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas randasi 4605 So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks Antradienį, Sausio 3 d., 8:00 vai. ryto iš J. 

F. Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus parap- bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Rozalijos Beinorienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nu’udę liekame,
Dukterys, Sunai, Seserys, Broliai ir Kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Eudeikis. Tel. YARDS 1741-

šiandien, gruodžio 31 d., kaip 
11 v. prieš pietus “N. G.” cho
ras apleidžia Chicagų, nuo 
Westside sales, 2242 W. 23rd 
PI., kur choras mokinas. Va
žiuos dviem busais į Detroit, 
Mieli.

Dar vietos randas 5 ar 6 
žmonėms. Tel. NEVada 2061. 
Detroitiečiai lauks Naujų Melų 
ir “Naujos Gadynes” choro at
vykstant. Rodos, jų sulauk tuvių
vieta yra 9236 Cordoni avė., o 
sekmadienį, sausio 1 d., 14th 
St., ir McGrow, Finų svetainėj 
kaip 4 v. bus pastatyta operete 
“Mikado”. f

“N. G.” choras mano grįžti 
sausio 2 d. atgal į Chicago.

Reporteris

B 11 n n A Gėles Mylintiems 
K K A Vestuvėms, Ban- 

B U 11 U M kietams, La i d o- 
tuvenas, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phonc LAFAYETTE 5800

l AiiFiiftA Siunčiam GėlesLO VEIKIS
KVIETKJNINKAS I 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 |

Nepamirškite Naujų Metų 
laukti ir smagiai laikų praleisti.

Cicero avenue Cafe, 1400 S. 
48lh avė. Pp. -Kavaliauskų užei
ga;

pas Šaulį-Mikulį, 4845 West 
14th street;

pas p. Paliulį, 2320 S. 48th 
avenue, ir daUgelyj kitų vietų.

. i
Linksminkimės ir su džiaugs

mu sutikime Naujus Melus.
“N.” Rašėjas

MOTINOS ELENOS 
ŠAKNYS NUO

VISŲ NEGALIŲ
Nesvarbu kokia butų negalė He

lena Šimanskienė, garsi herbalistė, 
sveika ir tvirta 70-se metuose, yra 
gimusi gabi, kad pagydyti, pasek
mingais tūkstančius. Ji pasiūlo šak
nų liuosuotoją už $.1.00 DYKAI su 
$1.00 buteliu pagerinto Pur-Erb to
nikų. šis, padarytas iš Amerikos ir 
Europos šaknų neša greitas, sau
gias pasėkas visuose atkakliuose, 
užsisenėjusiuose atsitikimuose. Na
tūralūs šaknų liuosuotojas dykai 
bandyti-

i Helena Šimanskienė
Herbaliste per 40 metų,

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas.

Tel. BRUNSWICK 4900

r*" "i......... 'i ...........................................................o n

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas. '

4184 Archer Avė.
i ii i >

Labai patogiai supuola musų 
Chicagos oras su antraja dalim 
brolių Motuzų filmuotos Lietu
vos žiemos metu. Pas mus jau 
tikra žiema. Apsnigo, sušalo, 
gatvės pavirto ledais. Bet kas 
gali pasigerėti musų didmies
čio gamta?

Kas kita Lietuvoje. Ten ir 
miesto gamtos vaizdai yra ly
giai gražus ir vaizdingi kaip' ir 
kaime. Nes nėra aukštų trobe
sių. Veik visi stogai galima 
matyti balto sniego skraiste ap
dengti. Na, o kų bekalbėti apie 
ūkio gyveninių. ĮJetuvos kai
mas, viensėdžiai, bakūžės s sa
manotos ir Lietuvos miškai 
sniego papuošti žavėte žavėja.

Tų viską bus galima pamaty
ti brolių Motuzų antroje dalyje 
programo “Lietuva žiemos Me
tu”. Tuojaus po Naujų Melų, 
pirmas rodymas įvyks Lietuvių 
Auditorijoje, sausio 4 d. Katrie 
matėte filmuotų Lietuvų vasa
ros metu, nepraleiskite progos 
pamatyti Lietuvų ir žiemos me
tu. Busite lygiai gerai patenkin
ti, Galima lengvai suprasti, kad 
savo kaštais atlankyti Lietuvų 
ir tų viską pamatyti, kas yra 
nufilmuota brolių Motuzų, yra 
visiškai neįmanoma. Imtų per
daug laiko ir perdaug kainuo
tų. Prie to, nevisi turi lėšų ir 
progos Lietuvon nuvykti.

Tėmykil brolių Motuzų skel
bimų Naujienose, — ten yra 
pasakyta kur ir kada paveiks
lai bus rodomi. —VDA.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^

ROOMING HOUSES bargeno kai
nomis North Sidėj, $650 pajamų, 
kaina $2750. Lincoln Pk- 46 kam
bariai, pajamų $550. Kaina $3000. 
Daug kitų visokio didumo. 2839 N. 
Clark St.

$5000 PINIGAIS
Nupirks N- Kenneth Avenue 9 

apartmentų gražų, geltonų plytų 
namą. Rendos $4160 metams. Grei
tas pardavimas $17,500.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai PardavijnaI ,
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

$6000 PINIGAIS
Nupirks Diversey Avenue 19 

apartmentų, 2 krautuvės. Puikus 
investmentas. Rendos $9200 me
tams. Greitas pardavimas $36,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

TURIME PIRKĖJŲ STAKAMS, 
nekilnojamo turto bondsams, arba 
pirmiems morgičiams- Veikti grei
tai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Spaulding 1500

$1000 PINIGAIS
Nupirks kampinį Karlov Avenue 

IV2 aukšto plytinį namą, puikus 
namas ir pajamos. Greitas pardavi
mas $4500.00.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’’ 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. ų Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

Įsimaina
3 flatų mūrinis namas. Kaina 

6500. Mainysiu į 12 flatų namą, lo
tą, bučernę ir rooming house. Kas 
pirmas—tas laimės.

4108 Archer Avė. 
Lafayette 5107

F. G. LUCAS and CO.

FURNITURE-FIXTURE FOR SAU 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
EINA Iš BIZNIO, STAČIAI šluo

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

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA VISI taverno į- 
reneįmai — ANNA PŪKIS, 87tli 
ir Forest Avenue.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.
•

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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kad lietuviai turėtų daugiau vie
ningumo ir daugiau suprastų 
viens kitą ir dirbtų dėl labo vi
sų, kad pagerinti būvį.

Sena “Naujienų” tradicija y- 
ra kiekvienų metų pabaigoj at
siklausti savo skaitytojų — ir 
neskaitytojų — su kokiomis vil
timis jie žada pradėti naujuo
sius metus, kokie yra jų norai 
ir troškimai.

Atsakymų būna visokių, nes 
atsiklausiama visokių žmonių.

Rezoliucijomis pažadų iš ank
sto daryti neapsimoka, nes ne- 
visuomet galima juos išpildyti. 
Tik noriu, kad pasaulyje vieš
patautų taika ir kad jį valdytų 
protingi žmonės.

NAUJIENOS, Chlcago, H).
' , • , ............... . -..... L-—1--------------- -- ---------------

SVEIKINU
iri,

MUZIKOS
ŽINIOS

fesionalų, ir darbininkų ir “pil
kosios liaudies”, kuri tyliai, be 
triukšmo, ir nefiguruodama lai
kraščiuose, varo kasdieninio gy
venimo vagą. Kai kurie atsaky
mai yra rimti, kai kurie nerim
ti. Vieni turi kilnius sumany
mus, kiti pesimistiškai 
moja.

Štai pluoštelis tų norų 
kčjiinų, kuriuos surinko 
Bulaw:

ranką

ir lin-
Frank

J. P. RAKŠTIS, — Vaistinin
kas:

Ateinančiais metais aš auko
siu visą savo laiką stropiau pa
sidarbuoti tarp jaunuolių. Mes, 
suaugę, daug laiko praleidžiam 
besiginčydami politiškais klau
simais ir dažnai dirbam tik 
tuos darbus, iš kurių turime as
menišką naudą. užmiršdami 
svarbiausi dalyką gyvenime — 
vaikučius. Tad, šiais, 1939 me
tais, aš ir nusitariau kiekvienoj 
Chicagos lietuvių kolonijoj su
organizuoti jaunuolius į skau
tų grupes. Darbą jau pradėjau.

ANTANAS ŽYMONTAS,— Iš 
“Naujienų” Skelbimų Departa
mento:

1939 metams linkiu, kad visi 
lietuviai butų sveiki, laimingi, 
linksmi, patenkinti. Kad šeimos 
sutikime gyventų: vaikai klau
sytų tėvų, tėvai gražiai elgtųsi 
su vaikais. Kad pas višus dau
giau butų užsitikėjimo; kad gy
venimas eitų “kaip ant sviesto”.

O svarbiausia, kad “Naujie
nų” Jubiliejinis numeris butų 
pavyzdingiausias ir didžiausias 
visame lietuviškame pasaulyje. 
Dėl to aš norėsiu pasimatyti su 
visais biznieriais ir profesiona
lais ir pilnai esu įsitikinęs, kad 
mano patarimo jie paklausys.

NAUJIENAS” naujas kurinys -llHUvILIinU 4pai;eisiU DAINUŽĘ
Ričardas Kurdinaitis iš Brook - 

lyn, N. Y. atsiuntė spaudoje 
paminėti savo parašytą muziką 
J. Steponaičio žodžiąms “Palei
siu Dainužę”. Tai yra merginų 
chorui daina. Reikia pasakyti, 
kad tokios rųšies dainų pas 
mus rasis tik viena-kita — 
merginų chorui, keturiems bal
sams! Melodija graži, nesun
kiam rakte (vienas flat), gana 
ilgoka, bet nenuobodi, remiasi 
lietuvių liaudies dainų moty
vais.

PETRAS DAUŽVARDIS, — 
Lietuvos Konsulas Chicagoje:

Valdininkui rezoliucijos ir 
planai padaryti įstatymų bei jo 
viršininkų, — jam lik .tenka 
pavestas rezoliucijas—pareigas 
vvkdvti.

Sekdamas valdišką bei tarny
binę formulę siulau organizaci
jų vadams ir kolonijų veikė
jams lietuviškus planus išsidirb
ti ir juos kruopščiai bei neat- 
laidžiai vykdvti.

Chicagicčiams linkiu 1939 m. 
sustiprinti savo verslus — pro
fesijas bei lietuvišką veikimą ir 
įvykdyti ir įnešti sekamas rezo
liucijas; bent į tris “aiškules”, 
(Kelly, Linbleem ir Harper) į- 
vesli lietuvių kalbą. Meisteriškai 
prisiruošti masiniai dalyvauti ir 
artistiškai pasirodyti Lietuvos 
Dienoje, Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke, — ir planingai bei 
reikšmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės dvidešimts 
vienų metų sukaktuves.

J. P. RIDIKAS, — Laidotu
vių Direktorių Asociacijos Iždi
ninkas:

Linkiu, kad šie Nąuji Metai 
visiems lietuviams butų geresni 
ir laimingesni. O svarbiausia

PAUL MILLER, — C.L.D. fi
nansų sekretorius:

Ne lik mano, bet ir visų Chi
cagos Lietuvių Draugijos narių 
šiais metais turėtų būt vienin-

tai, kad visi lietuviai butų svei- telis ir svarbiausias tikslas įsi- 
ki ir visi parodytų daugiau vie- gyti nuosavas namas. Šiam rei

kale žadu daug \ pasidarbuoti, 
tad ir be rezoliucijos bus tiks
las atsiektas.

ningumo Riekdami geresnės . 
būklės.

J. NEKROŠIUS, — Prezidcn- 
tas Peoples Furniture Co.:

Aš pageidauju, kad šiais me
tais butų daugiau darbų. Na, 
tuomet ir daugiau jaunuolių ga
lėtų apsivesti. Vadinas, jie visi 
pirktų rakandus, šių metų ger-

pagerėjimo.

JOHN DEGUTIS, — Iždinin-

PETRAS Z. ZALATORIUS,— 
Gydytojas ir chirurgas:

Rodos, kad viskas tvarkoje. 
Kiek rezoliucijų buvo padaryta, 
jos visos nuėjo niekais. Svar
biausia mano, kaip ir visų, yra 
vienintelis pageidavimas geres
nių ir laimingesnių metų. O kad 
tarp žmonių viešpatautų santai
ka ir laisvė, tai to mes visi 
trokštame.

JOS. F. BUDRICK, — Bud- 
riek rakandų krautuvių savihin- 
kas:

, Būti tikrais arijonais ir da
ryti biznį tik su lietuviais ir ari
jonais.

jos:
Taip, ir šiais metais lieka tik 

sunkiai dirbti, o nuo darbo kaip 
tik ir priklauso geresni metai 
kiekvienam žmogui.

J. P. VARKALA, — Sekreto
rius lietuvių Vaizbos Buto:

Aš pasitikiu, kad Vaizbos Bu
to Nariams patiko Kalėdų pa
sveikinimas nuo organizacijos.

Pasitikiu, kad kalbama orga
nizacija, sulaukus Kalėdų 1939 
metais, turės jau 1,000 narių, 
kurių varde pasveikins lietuvių 
visuomenę ir suteiks, kuriems

ANTANAS RAPKEVIČIUS,— 
Sekretorius Lithuanian Build- 
ing Loan and Saving Ass’n:

Esu užsibrėžęs ir stengsiuosi 
išaiškinti Chicagos ir apylinkės 
lietuviams, kodėl jie turi laikyti 
savo pinigus “talkose” (spulko- 
se) ir kreiptis dėl paskolų dau
giausiai į šią bendrovę.

kets”, visą šimtą vietoje 
kiasdešimts penkių.*

“bas-
pen-

S. BIEŽIS, — gydytojas ir 
chirurgas:

Butų labai gražus ir malonus 
daiktas, kad mes Amerikos lie
tuviai bandytume jungti savo 
lietuviškas jėgas bendram dar
bui, kad tomis bendromis jėgo
mis mes galėtume Lietuvos val
stybės nepriklausomybę išlaiky
ti, neužmiršdami Vilniaus, tik
rosios lietuvių sostinės.

JOKŪBAS MASKALIUNAS, 
— Taverno savininkas:

Su 1939 metais ir aš, jau Šli
aukęs 50 metų pasižadu, gerti 

į dieną tik po 10 stikliukų “a- 
merikoniškos”. Na, jei šitą re
zoliuciją ir sulaužysiu tai nie
kam skriaudos nepadarysiu. 
Linkiu, kad šie metai butų ge
resni ne tik man, bet ir visiems 
mano draugams.

J. KALEDINSKAS, — Pro- 
gress Furniture Kompanijos ve
dėjas:

Biznyje mano yra nusistaty
mas šiais metais duoti didesnį 
ypatišką patenkinimą savo kos- 
tumeriams ir draugams. La
biausiai pageidauju, kad šiais 
metais kiekviena; lietuvių šeima 
išpuoštų savo butus vėliausios 
mados rakandais. Tam reikale 
pasitarnauti šiais metais mano 
bus vyriausia užduotis.

O kadangi taip smarkiai iš 
kalno pasižadam dirbti, tai, be- 
abejonės, reikia tikėtis, kad ir 
Nauji Metai ką nors geresnio 
atneš.

sa-

vis 
iš

BRONIUS LIUDKEVIčIA, — 
Piešėjas, Vaidyla: —

Aš, kaipo scenos mėgėjas, lin
kiu, kad lietuviams dar geriau 
sektųsi įdomiau perstatyti dra
mos ir muzikos veikalus.

EVA KELNAR, — Grožio 
liono savininkė:

Kasmet vis naujos viltys, 
ko nors geresnio laukiam
Naujų Metų. Bet tie Nauji ir 
vėl Nauji Metai nėra taip mie- 
laširdingi. Tad trupučiuką rei
kia paabejoti ar jie ir šiuo 1 
tu musų( tik nesuvils.

kar

S. B. KOMAIKO, — Apdr. a- 
genturos viršininkas ir didelis 
lietuvių draugas:

“Grant us Peace, Thy mosi 
precious gift. O Thou eternal 
source of peace, and enable us 
to be messengers of peace unto 
the peoples of the carth. Bless 
our country that it may ever be 
a stronghold of peace, and be 
its advocate in the councils of 
nations. May contentment reign 
within its borders, health and 
happiness within its homes. 
Strengthen the bonds of friend- 
ship and followship between all 
the inhabitants of our land. 
Plaut virine in every soul and 
may love of Thy name hallow 
every heart.”

Praying with you and for 
you. —S. B. Komaiko

AV. V. Mankus, —
Aš stengsiuos šiais 

mažiau dirbti ir daugiau mie- 
go'kj-

inėtais

JUOZAS ŽUKAS, — Tenisis- 
tas:

Pasižadu Chicagoje suorgani
zuoti tennis komandą iš jaunų 
lietuvių. Stengsiuos baigti Kūno 
Kultūros mokslus. Bendrai sten
gsiuos būti geras sau ir visuo
menei lietuvis.

Leiskite man savo nuo
monę išreikšti apie 
“Naujienas”.

Kaip greit prabėgo 
tie 25 metai, kai “Nau
jienos” pasirodė! Atsi
menu, kada jos buvo 
mažutės, o dabar joks 
lietuvių laikraštis nei 
čia, nei kitur su jomis 
negali susilyginti, tiek 
didumu, tiek straipsnių 
bei žinių įvairumu.

TodėL linkiu “Naujie
noms” geriausio pasise
kimo, kad skleistų ap
švietę tarpe ' tų, kurie 
kalbamo laikraščio ne
skaito. Linkiu joms gy
vuoti ilgus metus ir 'su 
laukti auksinio, jubilie
jaus su milžinišku skai
čium naujų skaitytojų.

—C. K. BRAZE.

Ričardas Kurdinaitis yra šioj 
šaly gimęs ir augęs. Mokslus 
ėjęs Didžiojo New Yorko insti
tutuose. Už kontrapunktą ir 
orkestraciją gavęs aukštus pa
žymėjimus. Palyginti dar jau
nas vyras, nevedęs ir gyvena 
su savo gerąja 
p. Kurdinaitis 
žmogus, bet jo 
niai daugiausia 
gražiai kalba 
lietuviškai rašo,
nepažymėta, bet norinti užsi
sakyti, redakcija tarpininkaus.

mamyte. Nors 
ir šios šalies 
muzikos kuri- 
lietuviški. Jis 
ir taisyklingai 
Leidinio kaina

tais visi skaitytų “Naujienose” 
vedamą kas ketvirtadienį Mo
terų Žinių Skyrių. O labiausiai 
pageidauju, kad moterys tuo 
skyrių dar labiau įdomautųsi, 
kad visos jį skaitytų ir rašytų, 
kas labiausiai paliečia moterų 
reikalus.

JŲSTIN MACKEWICZ,_ Se- 
krėtprius Standard Fedcral Sav- 
ings and Loan Association:

Iš visų pusių atrodo, kad 
Nauji 1939 metą;, bus pasėkiu [il
gesni už praėjusius metus, štai, 
Chicagoj jau žymiai pasireiškia 
stoka namų, kur jų šiais metais 
reikės nemažai p^stajytl. čia ir 
požeminiai tuneli reikės kas
ti. Taip šiais męt^js visiems bus 
daugiau darbų, cjąugiau biznio. 
O tai reiškia, kad visięms bus 
geresni melai.

JONAS GRĮŠIĄS,— Barz- 
daskutis:

Jei matysime šiais metais 
žmones gražiai apsikirpusiais 
plaukais ir apsiskutusius, 
reikš, kad yra geri metai, 
jei žmonės bus kai kelmai 
želę, tai iš to bus aišku', 
musų visi troškimai eina 
n i op .

tai 
Bet 
ap- 
kad 
vel-

MYKOLAS STRIKOLIS, — 
Gydytojas ir chirurgas:

Raginti žmones savo sveikatą 
geriau prižiūrėti ir visais gali
mais budais daugiau visuome
nei pasitarnauti.

NAUJAS SCENOS 
VEIKALAS

Kanklininkas, gražus 
kūrinys. Parašė J. Steponaitis. 
Devyni asmenys turi svarbes
nes roles.' ir dalyvauja choras. 
Parodoma, kad Lietuvos kan
klininkas, tai yra kuklus skly
po žemės savininkas. Daug 
vargęs kentėjęs, kovojęs už 
Lietuvos laisvę, tuo pat sykiu 
yra išdainavęs, kanklėmis iš
skambinęs tūkstančius lietuviš
kų damų, kuriose ragino sukil
ti prieš pavergėjus. Yra gražių, 
jaudinančių ir gan juokingų 
scenų, ypač kai amerikiečiai 
nuvykę į Lietuvą padaro įsišo
kimų, paskui palys 
Įvesta gražių dainų, 
dekoracijos nesunkios, 
ti lengva. Tebėra dar
dinta. Draugijos bei meno ra
teliai galėtų su autorium susi
tarti ir išleisti. X.

scenos

susigėdi. 
Scenoms 
pastaty- 
nespaus--

PASIKALBĖJIMAS
DZŪKO SU
DRAUGU

ANTANAS MONTVIDAS, — 
Gydytojas ir chirurgas:

Šiais metais reiktų gerai “su- 
parėtkavoti svietas”. O svar
biausia, tai reikia visuomenei ir 
“Naujienoms” pastatyti didelis 
namas. Na, kai didelį namą sta
tysime tai ir užteks visiems me
tams darbo.

MARY ANN FAIRWEA- 
THER, — Grožio operatore:

Kad šie metai visiems butų 
linksmi, malonus ir pasekmin
gi to sau ir visiems nuoširdžiai 
linkiu.

M. P. JOVARAUSKAS,—Pre
zidentas Roosevelt Furniture 
Kompanijos:

Aš manau, kad jei visi biz
nieriai šiais metais susivienytų 
j vieną organizaciją, tuomet jie 
galėtų nuveikti ir labai didelius 
darbus visuomenės labui.

V. B. AMBROSE, — “Naujie
nų” bendradarbis:

Kadangi ateina “Naujienų” 
jubiliejinis vajus, kartu ir ug
dymas fondo naujam “Naujie
nų” namui, tai aš apsispren
džiau atsižadėti visų savo senų 
papročių ir paimti tik vieną 
naują paprotį ieškoti daugiau 
biznio, “bet ne tarp drinksų”.

KAZIMIERAS i P. GUGIS, — 
Advokatas:

11 Washingtono valdžios pra
nešimų ir įstaigų,, kurios studi
juoja ekonominius gyvenimo 
klausinius galima tikėtis, kad 
ateinanti 1939 metai bus geres
ni tuom,‘ kad daugiau žmonių 
gaus darbo.

Žmonėms gi, ypatingai lietu
viams, reikia būti atsargesniais 
su savo uždirbtais pinigais ir 
taupyti tik atsakomingose įstai
gose. ;

Iš praeities patirta, kad pa
sakiški investmęntų uždarbiai 
bei pelnai dažnai buvo žalingi 
ir neatsiekė tiksjo.

Apart to patartina nedėti per
daug didelių vilčių ant “eudau- 
nų” daktarų, advokatų ir kitų, 
kurie labai daug žada, o mažai 
duoda.

TADAS DUNDULIS, — Gy
dytojas ir chirurgas:

Veliju visiems geresnių atei
nančių Naujų Metų. Ypatingai,

MARIA JURGELONIS, — 
“Naujienų” Administratorė ir 
Motery Skyriaus vedėja:

Aš pageidauju* kad' šiais me

NORA GUGIS, — “N.” Muzi
kos žinių vedėja:

Aš netikiu į metines rezoliu- 
sijas, bet tikiii j kasdieninį veik
smą. Aš trokštu, kad bėgyje 
1939 metų musų lietuvių muzi
kos mylėtojų ir darbuotojų 
skaičius labai padidėtų.

(Bus baugiau)

< 
apkabinę ilsisi. Jie nebegirdi 
nei muzikos, nei kalbų, nei nuo 
topelių krintančių ledų, nei va
saros metų topelių lapų šlamė
jimo. Jiems vis tas pat...

Gyviesiems tačiau daug leng
vesnė krūtinė prisiminus Tau
tiškas Kapines — laisvas ka
pines. Laisvos kapinės, laisvas 
laidojimas. Kitas pasakys, argi 
ir numiręs dar negali būti lais
vas?... Taip, prietarų garbinto
jai, burtų vykintojai, žmogų ir 
numirusį neatsisveikins be bur
tų, be apsunkinimo. Tautiško
se Kapinėse laidojimas yra He 
burtų (nebent kurio mirusio 
giminės pageidautų laidoti su 
bažnytinėm apeigom). Laisvai 
laidojant nenešama jokie žvan
gučiai, jokie smilkalai, jokie 
kiti kobiniai, kurie tik primena 
tamsiuosius amžius, bažnyčios 
inkviziciją, žmonių deginimo, 
kankinimo įrankius. Neskamba 
nei bokštuose įkelti 'varpai, ku
rių skambesio tikslas yra tave 
užglušinti ir nuo pat kūdiky
stės įvarytą baimę atnaujinti. 
Laisvam laidojime šilų visų ža
bangų nėra, čia tik atlydi bū
rys draugų atsisveikinti. Pa
rinkti žmonės pasako kalbas, 
apibudina velionies gyvenimą. 
Pagroja orkestras arba choras 

Kapinių tylą pertraukia ret- išpildo meniškus kurinius. Taip 
karčiais atsilankę ir užpirko pat draugai susikaupę, atsidu - 
muzikos kurinį. Iš naujos kbp- sę skirstosi palikę žemėje už- 
lyčios pasigirsta balsas: Tas ir!kastą savo vienmintį. Paskui 
tas, atminimui to ir to, auko- kapinės yra lankomos, puošia- 
ja tokį ir tokį muzikos kuri- mos, prižiūrimos.
nį! Ir kapinyne pasigirsta tai 
choro, tai orkestro, tai vargonų tų proga pagalvoti apie savo 
dūdų balsai.„Vėl tyla... Viskuo! busimąją naują tėvynę. Ir pa- 
džiaugiasi gyvieji. Kiti, kapi-i matysite, kaip prieisite išvados, 
nyną atlankę, prisiminę amži- kad užbaigus šios žemės ke- 
nastį, raminasi. Negyvieji sa- lionę yra daug verčiau pasi- 
Vo rezoliucijos - nebekeičia. Jų laidoti laisvai, laisvose kapi- 
kaulai supuvusio grabo lentas nėse. — V.B.A.

Naujų Metų išvakarės. Prie
blandoj stypsoja pakumpę to
peliai, nuo šakų kai kada nu
krinta išgaubti ledukai. Tai to
pelio šedevrai... Ir platus ir 
siauri takai degli: vietomis 
spindi ledas, kitur sniegas, ki
tur juodi žemės lopai, dar ki
tur raudonuoja smiltys. Tau
tiškos Kapinės. Tylu... šio skly
po gyventojai užmigę amžinu 
miegu... Kapinių naujas pasta- 
tas-koplyčia prieblandoj atrodo 
daug platesnis, daug aukštes
nis, — tikras milžinas!

Gyvieji,žmonės mažai ką pai
so apie tą amžinai miegančiųjų 
sklypą. Miestas didžiausiam 
triukšme, spindesy; bilda pa- 
viršis ir požemis. Laukia Nau
jų Metų... Vieni plaukia šeimy 
nėlę apsikabinę, susiglaudę, ta
rytum norėdami sugretinti šir
dies plakimą... Tariasi, kaip 
pradės naujus metus, kaip gy
vens per visą ateinantį metą. 
Kiti smuklėse, pabalusiomis 
akimis, apgniaužę degtinės stik
liuką, garbina dievą Bachą, — 
bijo kad juos Naujas Metas 
neužkluptų tuščiomis rankomis, 
— be stikliuko... Šio sklypo 
gyventojai paskendę svaigu
liuose.

Mirė 10 Metą
Lietuvaitė Nuo
Neva Menkos Žaizdos
Susižeidė kelį eidama namo iš 

bažnyčios
CICERO — Cook apskričio 

ligoninėj vakar pasimirė 10 me
lų lietuvaitė Eleanor Matulonis, 
nuo'1500 South 49th avenue, 
Cicero.

Ne pro šalj butų Naujų Me-

Ieško Velionio
Antano Žukausko
Giminiu

Naujų Metų linkėjimai 
“Naujienoms”

Dzūkas: Nu, žinai, bracia, kų 
aš sumislinau?

Draugas: Argi tu gali ką

Dzūkas: Tu busi supraiz! Aš 
sumisliilau, kad mes abudu pa
siųstume “Naujienoms” Naujų 
Metų pasveikinimą. Kų tu sa
kai, ar tai nėra geras išmistas?

Draugas: Teisybė, kad tai 
yra labai geras sumanymas. 
Bet kaip mes tą pasveikinimą 
siųsim: abu vieną, ar tu pasiu
si nuo savęs, o aš nuo savęs?

Dzūkas: Nu, tai pasiųskim 
vienų nuo musų dzviejų.

Draugas: Ne. Bus geriau, jei
gu tu ]

Jos mirtis yra nepaprastai 
skaudus smūgis tėvams. Nevien 
dėl to, kad tai jų jaunutė duk
tė, bet dar ir dėl to, kad jai 
gyvybę atėmė žaizda, kuri pra
džioje atrodė labai menka.

Eleanor susižeidė gruodžio 11 
d., eidama namo iš šv. Antano 
bažnyčios, kur klausė pam’aldų. 
Prie pat savo namų durų ji pa
virto ir susižeidė kairįjį kelį.

Mergytė neatkreipė didelio 
dėmesio į žaizdą, nes ji neatro
dė didelė ir neskaudėjo per
daug. Bet kelioms dienoms pra
slinkus, žaizda užsinuodijo ir 
pasikankinus kelias dienas, mer
gytė numirė.

Jos nelaimingiems

Mirė Netikėtai Gruodžio 29 d.
BRIDGEPORT. — Gruodžio 

29 d., vakare, sėdėdamas na
mie prie stalo, netikėtai su
griuvo ir pasimirė Antanas 
Žukauskas, 50-60 metų bridgc- 
portietis. Jisai 
3417 Lituanica 
vedęs.

Velionis per 
bo Link Bell bendrovės dirb
tuvėse, bet paskutiniu laiku 
buvo be darbo.

Mirties j 
širdies liga.

Kūnas dabar randasi pas 
laid. direktorių S. P. Mažei
ką, 3319 Lituanica avė. Tel. 
Yards 1139. Giminės yra pra
šomi atsišaukti laidotuvių rei
kalais. (Sp.)

gyvcno adresu 
avė. Buvo ne-

buvusi

i parašysi pasveikinimą reiškiame gilią užuajautą. 
nuo savęs, o aš nuo savęs. Tu R metai jų namuose bus
parašyk ir aš parašysiu; tuo
met tuos du pasveikinimus įdė
sim į konvertą ir pasiųsime.

Dzūkas: Nu, tai gerai.
Draugo linkėjimai

Laimingų ir sėkmingų Naujų 
Metų “Naujienoms”. Lai jos 
šviečia, kai iki šiol švietė, dar
bininko tamsų kelią ir lai jos 
veda jį į geresnę ateitį. Lai jos 
gyvuoja daugel, daugel metų!

Draugas.

liūdni.

tėvams 
Nau- 
labai 

D.

Paliuosavo Tash 
kūno Mirties 
Kaltininką

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima

Tai Buvo “Accident”
Koronerio džiury paliuosavo 

nuo atsakomybės 18-tos apyl. 
gyventoją Albert Brevver, 32, 
nuo 2013 Canalport avenue, ku
ris Kalėdų dieną “nušovė” P. 
Tashkuną.

Revolveris, kurį Brewer ap
žiūrinėjo, iškrito jam iš rankų, 
ir atsimušęs į grindis, šovė, už-

kad tai

Tashkunas, 45 metų vyras,

pa
siųsti Lietuvon Naujų Metų mušdamas Tashkuną. Korone- 
sveikinimus telegramomis. rio džiury nuspr 

Į miestą pasiųstas sveikini- buvo “accident”.
mas kainuoja $1.10, o siunčiant
telegramą kaiman, reikia pri-'buvo atvykęs iš Graftono, III., 
mokėti po 50 lietuviškų centų praleisti šventes su draugais 18 
(pusę lito) už kiekvieną kilo- apylinkėj.

Miestuose1 -----------------
Amalgamated Trust and Sav- 

ings Bank, 111 S. Dearborn st., 
metus gyvepci. Dzievej šios specialės telegramos kai- pasirašė sutartį su C.I.O. Office 

padėk konogeriausia. To noš galios 
širdies trokštu.

Dzūkas.
J. Naujalis

Dzūko. linkėjimai
Dabar aš vėlinu “Naujie

noms” iš visos savo širdies metrą pristatymui. Miestuose1 
linksmų naujų metų, kad Dzie- ir miesteliuose pristatymas vel- 
vas duotų joms gerų sveikatų, tui. 
ilgus 
joms 
aš iš

and Professional Workers uni-
Blankas 

tus galima

iki sausio 6 d.
ir sveikinimų teks- jos lokalu 24, Bankas pakėlė aL 
gauti “Naujienose”, gaą 50 darbininkų 5 doleriais į 

ADM. mėnesį.MIKAS ŠILEIKIS, — Daili
ninkas:
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Tikėjimas tikyba, religija ir 
iaisvamanybė

Rašo J. šmotelis

Tikėjimas nėra religija
• “Jie išplėšia tikėjimą — iš

plėšia Dievą”. Arba: “Jie griau
na tikėjimą — užnuodija tikė
jimą” — tokius ir tam pana
šius nusiskundimus dažnai ten
ka skaityti katalikiškoje spau
doje. Atrodo, kad tie rašytojai 
įsivaizduoja tikėjimą ir Dievą 
lyg kokią knygą, kurios lapus 
galima išplėšti, arba lyg kokį 
sugriaunamą ir užnuodijamą 
daiktą.

Veikiausia čia bus ne koks 
nors įsivaizdavimas, bet liktai 
senas į?”*.‘imas klaidingai var
toti žoc’ “tikėjimas”. Yra ra
šoma: “tikėjimų istorija”, o tu
rėtų būt — “religijų istorija”. 
Yra rašoma: “tikėjimiškos ap
eigos; tikėjimo reikalai; tikėji
mų žinovai”; o turėtų būt — 
‘‘religiškos apeigos; religijos 
reikalai; religijų žinovai”.. Ti
kėjimas, tikyba ir religija yra 
taip dažnai sumaišoma į daiktą, 
lyg tai butų vienas ir tas pats 
dalykas. Bet taip nėra. Kiekvie
nas tų žodžių turi savo reikš
mę ir ta reikšmė yra gana skir
tinga. Ir tokias klaidas daro ne 
tik katalikai rašytojai, bet ir 
daugelis laisvamanių.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad tikėjimas nėra išplėšiamas 
nė kuria plėšimo prasme — 
nei kaipo knygos lapas, nei 
kaip spinta ar brangenybių san
dėlis. Ir iš žmogaus asmens ne
galima tikėjimo išplėšti. Nega
lima jo nė užnuodyti taip ko
kį šulinį ar sriubą, arba su
griauti kaip kokį seną pastatą.

Musų kalboje žodis “tikiu” 
yra labai dažnai vartojamas 
Sakome: “aš tikiu tavimi; aš 
tikiu tavo žodžiais; aš tikiu, 
kad rytoj bus giedra; aš tikiu, 
kad geri laikai . visvien kada 
nors ateis; tikiu, kad ši žinia 
yra teisinga” ir t. p. Ką tasai 
žodis “tikiu” reiškia? Nieko 
daugiau kaip tikėjimą.

Tikėjimas, kaip matome, yra 
tam tikras žmogaus , minties 
veiksnys, tam tikras prileidi- 
mas, kad girdėti faktai, žinios 
ar pasakojimai yra verti dėme
sio ir gali būt teisingi. Tikėji
mas dagi nereiškia, kad iš tik
ro taip yra arba taip bus. Apie 
faktų ir žinių teisingumą spren
džia ne tikėjimas, bet protas ir 
kiti minties veiksniai, šis min
ties veiksnys yra pas kiekvieną 
protiškai sveiką žmogų. Ir jis 
nėra religiškas. Juk esmėje nė
ra jokio skirtumo ar žmogus 
tiki, kad Biblija yra Dievo 
įkvėptas raštas, ar kad tai yra 
tik žmonių pasakojimai sura
šyti į tam tikras knygas. Ne
daro skirtumo kur tą veiksnį 
kreipsime, kokiais pasakoji
mais ar žiniomis tikėsime, jis 
vis vien bus tiktai minties 
veiksnys. Vienintelis skirtumas 
gali būt tiktai toks, kad pas 
vieną jisai yra veiklesnis, o pas 
kitą lėtesnis. Vienas daug grei
čiau patiki žiniomis ir prade
da jas tyrinėti, o kitas — lė
čiau.

Be tikėjimo, žmogaus minty
je yra ir daugiau panašių veik
snių, kaip antai: viltis, abejo
nė, rūpestis, dėmesys, įsivaiz
davimas, svajonė, meilė, neapy
kanta ir kiti.

šis minties veiksnys — tikė
jimas — yra svarbus tuo, kad 
jis tarnauja protui kaip koks 
žinių priimtuvas ar laboratori
jos įrankis. Visos žinios, ku
rias žmogus girdi ar skaito, 
pirmiausia patenka į tą priim

tuvą. Kada žmogus vienokiu ar 
kitokiu budu gauna žinią ar 
girdi pasakojimą, dar nežino 
apie jų teisingumą ar klaidin
gumą, bet jis tiki. Tikėjimas 
atkreipia jo dėmesį ir duoda 
progos tuos dalykus tirti. Per
tą priimtuvą yra perėjęs visas 
žmonių žinojimas, visas moks
las. Kas jau yra patirta ir ži
noma, tikėti į tai nebereikia. 
Tada žmogus žino.

Kas butų, jei kas nors tą 
veiksnį žmogui “išplėštų”? Rei
kia pasakyti, kad tai butų la
bai keblu. Kiti minties veiks
niai vargiai galėtų jo uždavi
nį atlikti. Jei žmogus netikėtų 
ir nekreiptų dėmesio į tas ži
nias, kurias girdi ar skaito, tai 
jo žinojimas butų menkas. Jei 
mokinys netikėtų mokytoju ar
ba tuo vadovėliu, iš kurio mo
kosi, tai jis nieko neišmoktų. 
Tikėjimas padeda žmogui mo
kytis, padeda daryti tyrinėji
mus ir sužinoti kas yra tiesa, 
o kas ne.

Moksle tikėjimas ir pasitikė
jimas yra taip svarbus,• kad be 
jų negalėtume įsigyti nė pa
grindinio supratimo. Juk to, ką 
žinome, negalėtume patikrinti 
nė prie didžiausių pastangų. 
Paimkim tokias paprastas 
mokslo šakas kaip geografiją 
ar istoriją. Juk visų geografi
joje paduotų faktų negalėtų 
patikrinti nė gabiausias spe
cialistas. Tačiau ir paprastas 
žmogus studijuodamas ir tikė
damas kitų surinktais ir patik
rintais faktais, gali įsigyti vidu
tinišką geografijos supratimą. 
Istorija yra dar sunkiau patik
rinama. Juk niekas negali žino
ti, kas ir kaip dėjosi tūkstan
čiai metų atgal. Niekas negali 
nukeliauti į tą tolimą senovę. 
Čia jau būtinai reikia pasitikė
ti taisT laikais gyvenusių istori
kų teisingumu ir akylumu.

Tačiau istorija ir geografija 
pasiduoda tyrinėjimui. Tenai 
nieko nėra uždrausto ir miste
riško. Ir tyrinėjimas nuolatos 
eina. Geografijoje surandama 
klaidų ir netikslumų, ir tas 
klaidas taisoma; o istorijoje 
randama daugybę neaiškumų, 
o kai kada ir klastų.

Tos mokslo šakos, kurios re
miasi teorijomis, yra dar pai
nesnės. Juk teorijos fiziškai 
nepatikrinsi. Vienintelis patik
rinimas yra kritika. Jeigu teo
rija išlaiko specialistų kritikos 
kvotimus, ji lieka verta pasiti
kėjimo ir mes tokiomis teori
jomis tikime; bet jei laikui bė
gant teorijos tampa sukritikuo
tos, tada mes jas atmetame. Ir 
niekas dėl tokių mokslinių te
orijų sukritikavimo ar atmeti
mo neprotestuoja.

Taip pat ir religija remiasi 
tikėjimu. Jeigu žmonės religi
ja netikėtų, tai ji butų atmes
ta ir mirtų visų apleista. Ir jau 
ne viena religija yra mirusi. 
Tokių mirusių religijų palaikai 
yra muziejuose ir istorijoje; o 
kai kurios ir iš istorijos yra 
išbrauktos.

Tačiau moksle tikėjimas tar
nauja kaipo žinių priimtuvas, o 
religijoje kaipo tikyba. Moks
las pasiduoda tyrinėjimui ir 
kritikai, o religija — ne. Jeigu 
pradėsi religiją tyrinėti ir kri
tikuoti, tai be jokių ceremoni
jų busi apšauktas “netikėliu”, 
“bedieviu” ir kitokiais kuni
gams žinomais vardais ir pra
vardžiavimais. Viduramžiais už
katalikybės kritikavimą žmo-

Feljetonas

Linksmi Nauji Metai
Galva Bastučio

(Versta iš italų kalbos)
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Dvi aukštosios draugijos debiutantės: Eleanor Roosevelt (po kairei), preziden

to Roosevelto giminaitė, ir Brenda Diana Duff Frazįer. Pastarajai New Yorko Ritz 
Carlton viešbutyje buvo surengtas debiuto pokylis, kuris atsiėjo apie $50,000.

nes būdavo baudžiami mirtimi 
ir gyvi ant laužų deginami.

Bet jeigu religija remiasi ti
kėjimu, tai dar nereiškia, kad 
ji pati yra tikėjimas. Ne, reli
gija nėra tikėjimas. Ne daik
tas, kuriuo tikime, yra tikėji
mas, bet veiksnys. Religija ga
li mirti, o tikėjimas visados 
bus.

Ir tikyba nėra religija
Religija savo esmėje yra or

ganizmas, susidedąs iš dauge
lio veiklių organų, o tikyba,— 
tiktai tam tikras žmonių įsiti
kinimas. Religija turi savo val
džią ir valdininkus, savo pri
sakymus ir prisakytojus, savo 
teisėjus ir agitatorius, savo 
mokyklas ir mokytojus — tu- 

•ri savo gerai suplanuotą ir 
veiklią organizaciją; o tikyba 
jokių tokių ir tam panašių or
ganų neturi. Tikyba yra tiktai! 
saitas, kuris riša žmones prie 
religijos.

Juk tikyba arba religinis 
žmonių įsitikinimas nėra kūry
binis veiksnys. Juk žmonės, 
kurie tiki į religiškus pasako
jimus, į dogmas, į keistai aiški
namus paprastus dalykus — 
jie tų dalykų nesukuria. Kūry
binį darbą religijose atlieka jų 
vadai ir ekleziastai. Žmonėms 
pasilieka tik du pasirinkimai: 
tikėti arba netikėti. O senovėje 
net ir tokių pasirinkimų ne vi
sur buvo. Kūdikis gimė, tapo 
pririštas prie religijos ir turė
jo būti pririštas iki mirties. 
Atsisakymas nuo religijos, ar 
atsisakymas tikėti į bet kurias 
ekleziastų'; nesąmones reikšdavo 
kankinimus ir mirtį. Dar ir 
dabar atsisakymas nuo religi
jos yra draudžiamas ir bau
džiamas. Tik dabar dvasi^kija 
neturi galios bausti gyvus, tai 
laukia kol nusidėjėlis numirs. 
Vadinasi, ir įnirusiems neduo
da ramybės.

Taigi tikyba, trumpai pasa
kius, yra saitas. Ir tai gana 
keistas saitas: nematomas, nę- 
apčiuopiamas, o stiprus. Kar
tais ir už plieno retežį stipres
nis! Tasai saitas tam tikru at
veju tinka ir religijos įvardini- 

|mui. Yra visai tikslu ir teisin
ga sakyti: katalikų tikyba,

evangelikų tikyba, musulmonų 
tikyba, keista tikyba ir t. p. 
Sakydami katalikų tikyba mes 
pasakome du dalyku: viena, 
kad šios religijos pasekėjai va
dinasi katalikai ir antra, kad 
jų religija vadinasi katalikiška 
ar • katalikybė.' Kitaip sakant, 
mes įvardiname religiją ir jos 
pasekėjus. Tai tik įvardiname 
ir daugiaus nieko.

(Bus daugiau)

NAUJIEMS METAMS
f *

...“Nusibraukime ašaras, sto
kim petys į petį, kaip vienas, 
prie darbo. Rūpinkimės, sten
kimės, kad musų tėvynė, pa
plūdusi ašaromis, aptaškyta 
krauju, atsigaivintų, apsivaly
tų ir atsikeltų švari ir laisva.

Tik dirbkime, o turtai patys 
mus apipils. / Nesistiebkime 
aukštyn — musų darbo vai
siai paty£ mus išaukštins. My
lėkimės! Mylėkim ir savo prie
šus, o laimė, tikra artimo mei
lė mus apšvies, nuramins ir 
gyvenimą mums pasaldins.

Tokios doros, garbės, laimės 
ir meilės linkime sau ir vi
siems saviškiams lietuviams, 
baigdami tuos vargingus ir 
skaudžius metelius, o tikime 
naujų laimingesnių ir links
mesnių sulaukti-

1916 m.

Kad tave bala, kokius links
mus naujus metus šiemet turė
jau! Buvau prisizopostijęs “me
talo”, sakiau sušmozysim kaip 
reikia — tai ne šokia diena, 
kad po šmičką liekarstų įminė
ti! — gi pasitaikė visai atbu
lai. Gal kiek ir pasikarščiavau, 
žinote, iš anksto, — tai todėl...

Nugi, ėjau į musų draugijos 
— kukutiečių — naujų metų 
sutikimą, fijau kaip reikiant. 
Kelinės šviežiai iš po proso. Vi
duje manęs — kieliškai, ant 
kelio paimti. Kišeniuje nepra- 
imta gero metalo bonka. 
(Brangi gyvatė). Einu, žinote, 
kaip bajoras. Truputį raugiju. 
Smagu. Baigiasi rūpesčiai, pra
sideda nauji kalendoriai!

Tur būt, ne į tas duris pirma 
pataikiau. Prišiukšlinta biskį ir 
bendrai nejauku truputį — kur 
keltuvas į viršų. Negi, manau, 
tokiame beržo tošės dangorai
žyje musų kukutiečiai naujų 
metų balių butų surengę!.. Tru
putį įtartina pasidarė... Bačkos 
kokios ten dvi paridintos, jaš- 
čikas (kuparas) stovi... Neki- 
taip, sakau, kaip į užpakalinį 
keltuvą busiu pataikęs. Bet — 
nieko, manau. Tyčia pasikelsiu 
tuo keltuvu ir ■— iš kitos pusės 
ant kukutiečių:

Margumynai
PAGAUTAS IKI ŠIOL 
LIETUVOJ NEMATY
TO DYDŽIO ŠAMAS

Šiomis dienomis Zarasų kraš
to Sartų ežere žvejai tinklu su
gavo milžiniško didumo šamą. 
Tą dieną keli žvejai gaudę žu
vis jau įrėši prie kranto, nes 
maža buvo laimės. Staiga jie 
pajuto, kad tinkle daužosi di
džiulė žuvis. Pakėlę tinklą net 
patys nusigando. Ten daužėsi 
kaž kokia daugiau kaip dviejų 
m. ilgio žuvis. Su dideliu var
gu žuvį ištraukė į krantą. Čia 
paaiškėjo, kad čia esama šamo. 
Jis svėrė daugiau kaip vieną 
cen tnerį.

Žvejai, sugavę tą milžinišką 
šamą, nusikratė didelio vargo. 
Mat, toji žuvis nekartą jiems 
sudraskė tinklus, apvertė ma
žesnes valtis. Be to, šamas iki 
šiam laikui išrijo daugybę žu
vų. Vieną rytą, kai Sartų eže
ro pakrantėje maudėsi keli vai
kai, tasai šamas buvo išplaukęs 
į vandens paviršių. Vaikai ir 
viena moteris, mačiusieji ša
mą, tuojau išlipo iš vandens, 
nes jiems atrodė, kad toji mil
žiniška žuvis yra pavojinga.

Bet Sartų ežere be sugauto
jo šamo didelių žuvų yra ir 
daugiau. Spėjama, kad tai yra 
irgi šamai, šį šamą vietos gy
ventojai vadino Sartų ežero pa
baisa.

Pykčio Nuodai
Pasirodo, kad baisiausius, 

net mirtinus nuodus mes nešio
jame savyje. Tie nuodai — tai 
musų pyktis. Bloga nuotaika 
taip žalingai veikia musų svei
katą, kaip drignė arba aršeni-1 
kas. Pavyzdžiai, buvo ištirta 
žmogaus prakaitas, jam stip
riai susijaudinus, kitaip sa
kant, stipriai pykstant, ir ras
ta jame daug stipriai veikian
čių nuodų. Pyktis gali sukelti 
galvos skaudėjimą, apetito sto
ką, virškinimo negalavimus ir 
apalpimą. Kartą supykusi mo
tina davė krūtį kūdikiui, ku
ris, kai tik pradėjo žįsti, buvo 
sutrauktas mėšlungio ir greitai 
mirė. ,

“Y-hy!!!.. Su naujais me
tais!!!” z

Iščiulpiau vieną mažiulį 
prieš kelią į viršų (keli, mažiu
kai kišeniuose — dėl atsargos), 
ūsą pasišluosčiau, iškilmingai 
įėjau į keltuvą, paieškojęs gu- 
ziką paspaudžiau... šrrrr!!!.. — 
sušniurėjo mašina ir nudūmė 
mane., žemyn ! Smala pasmir- 
do, šalčiu padvelkė... Kas do 
biesas, mislinu, — ne į tą ga
lą! Dilinsiu atgal!... Spaudžiu 
ir spaudau guziką, — mašina 
nejuda... Spaudau, spaudau, — 
ni čerta!.. Per širdį ūžt — “ka
ro stovis”!.. Tamsu, velniai gal 
ten, — o kukutiečiai gal viršuj 
ten, ko tas Bruzdulis neina — 
klausia...

Atsiminiau kaip dzidzi bijo
davau į tamsą išeiti pas mamą 
tebebūnant, šaltis per manišką 
nudiegė, — kitą mažiuką atsi- 
kimšau... Ar nuo mažiuko, ar 
nuo bendrų įspūdžių, — spau
džiu: guzikas vistiek vietoj... 
Dar — mažiuką. Po pertrau
kos — vėl... Ir vėl... Guzikas — 
ne iš vietos!..

Didįjį “metalo” indą per nak
tį ištuštinau. Dantis kalenu ir 
tuštinu. Sako, arielka šildo, o
— manęs ne! Rankas trinu, šo
kinėju, seną arielką virškinu. 
Baimės, teisybė, nebeliko. Apsi
pratau, ar ką Jau ir daiktus įsi
žiūrėjau. Rytą ugnelę iš dėžių 
susikroviau. Ant kitos sėdžiu, 
į ugnelę žiūriu, — linksma... 
Vistiek nauji metai! Nutariau 
numigti. Prikroviau didelę mal
kinę dėžių šonų, kad nesušal
čiau, įpučiau, išmaukiau kas 
nuo naujų metų sutikimo liko, 
atsiguliau ant šiukšlių... Nieko,
— miegasi! Sapnai atėjo. Apie 
tėvynę ir mergelę... Kaip buvau 
jaunas... Pirmoji cigarnyčia... 
Iš dėdės vogtas peiliukas.., Na
kvoju kaip naktinis sargas, nie
kas netrukdo... Ant šieno veži-, 
mo važiuoju. Aukštielninkas, 
ir smilga zubuose. Jauku!

Tik, jaučiu, verčia kas su 
šake nuo vežilho, “štai — žmo
gus!” šaukia... “Žmogus — nu 
tai kas!?” — noriu, žinote, at
sakyti ir pakreipiu galvą ant 
šono!., čia mane papurtė, pa
tempė, ir — nubudau... Ugnia
gesių esama!

Sako, naujų metų dfeną 
ėmęs didysis dangoraižis vidu-

ry miesto rūkti visas. Gaisras!.. 
Ugniagesiai pribuvo. “Su nau
jais metais!” — pasveikinau, 
kai pikti džentelmenai užvedė 
sliestvą — kodėl ir kaip... “Aš 
tau — su naujais metais!” —■ 
tarė pats sudžia, —ir aš nekal
tai nukentėjau.

Dabar valgau gatavą duoną 
ir galvoju, kad, tur būt, nerei
kėjo tų mažiukų, dėl atsargos, 
imtis... Tos didžiosios bonkutės, 
drauge su kukutiečiais, prie 
vieno stalo, butų pakakę... O 
dabar — kaip gi?!.. Mat, kad 
net ne į tą budinką buvau pa
tekęs. Kai aš linksminausi ta- 
vorų skiepe vienas, kukutiečiai 
vieni be Bruzdulio dainavo 
naujus metus visai kitoj tro
boj...

e Ale, sako, gyveni žmogus ir 
mokinies. Tikrai taip!

O ką ši apysaka pasako? Ar 
ne taip užklausite autoriaus?! 
Ir — kam monologo stiliuje?... 
Ir — kaip ga’ėjo būti naujų 
metų vakarą dangoraižio (vi
dury miesto!) prekių skyrius 
atidaras ir be žmonių?! Ir — 
daug panašių klausimų, gerbia
mi skaitytojai, gal Bastučio 
Galvai užduosite... Nereikia jų! 
Patikėkite, kad, pasak “Šekspy
ro, — “Daug yra dalykų, drau
ge Horacijau, kurių mes iš
minčiai, ir nesapnavome!..”

Tigi!

KAS PERSKRIDO 
Anglijos kanalą?

Pirmą kartą oru perskrido 
Anglijos kanalą prancūzas Jean 
Pierre Blanchard ir amerikie
tis gydytojas Dr. Jeffries, 1785 
m. sausio m. 7 d., balionu per
sikėlė iš Doverio į Calais. Po 
to praėjo apie 125 metai, ir 
1909 m. liepos m. 25 d. penktą 
vai. ryto prancūzas Louis Ble- 
riot, savo monoplanu, padary
tu iš medžio ir varomu 23 ark 
lių jėgos motoru, pasikėlė Ca- 
laise ir per 40 minučių perskri
do kanalą, nusileisdamas Dove- 
re- Tas jo skridimas buvo taip 
netikėtas, kad Anglijoje nie
kas jo nepasitiko ir niekas ne
pasveikino tokiame . ypatingos 
svarbos momente. Bleriotas iš
skrido be pusryčių ir, pasiekęs 
Angliją, ėjo ieškoti viešbučio 
pavalgyti. Savo skridimu Ble
riotas laimėjo premiją apie 50, 
000 litų, skirta tam, kas pir
mas perskris Anglijos kanalą.

Kiek metų gyvena įvai
rių profesijų ir verslų 

žmonės?
Anglijoje taip vadinamas 

Registrar General skelbia, kad 
įvairių profesijų ir verslų žmo
nės vidutiniškai imant, gyve
na dvasininkai — 71 metus, 
advokatai — 70 metų su puse, 
ūkio darbininkai — 69 m. su 
puse, aludininkai — 66 m- su 
puse, bankų tarnautojai — 66 
m., gelžk. stoties viršininkai—
64 m. su puse, menininkai—
63 m. su puse, kaminkrėčiai
— 62 m. su puse, gydytojai— 
61 m. su puse, rašytojai—60
m., valstybės tarnautojai — 58 
m., pardavėjai gatvėse — 58 
m., fotografai — 57 m., anglia
kasiai — 55 m., monteriai—51 
m., aktoriai — 53 m., kirpėjai 
—52 m., krautuvių pardavėjai 
—48 m., barų — aludžių par
davėjai ir pardavėjos — 47 su 
puse, autobusų konduktoriai— 
39 metus.-.
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PASIKALBĖJIMAS d?ukq su 
DKAIGI

MUSŲ NAMAS

Dzukaą: Nų, kąp giUi, tyą- 
ęią, pralų^ąi švepįas ^alėc^s? 

į Draugą?: Kąip ir kįtąs šven
tes. Savų šęiiųyną, keįį go
naičiai ir draugai pribuvo, na, 
žinoma, pąsidąiįąoni Ką 
švenčių sveikinimais įjęį linkc-

I sikalbėjoiųe apie įvairius pa-
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(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Išmokėjom 4% už padėtus pinigus. Pirm 
sausio U-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto

Subatom nuo
iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 
9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-
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25 METŲ GARANTIJA
Garantuojama besąlyginiai 
25 metams! Tik Flexsteel 
drįsta padaryti tokį nuo
stabų pasiūlymą dėlto, kad 
Felxsteel tedaro tokią ne
varginančią ilgos ištvermės 
su dideliu patogumu kom
binaciją
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Dzūką?: Tai cįk ciek?!
Draugus: Na, taį ko gi daų- 

gįau reikėjo?
Dzūkas: Nu, tai jus negėrei 

nei viskęs, nei alaus? ,
Draugus: Suprantama, katį 

po vienų kitų stiklų išsigerėm. 
Na, o kaip gi tu šveptei Kalė
das?

Dzūkas: Aš, bracią, acikėliąų 
anksci ir nuvėjąų bažnyčion, 
pasimeldžiau, išklausiau trijų 
mišių, o parėjęs namo, tai kap 
pradėjau gere ir uliavoc, tai net 
per dzvi dzienas uliavojau- 
O-o-o! ųtarnyko rylų tap galvų 
sopėjo! Net negalėjau darban 
aici.

Draugas: Ar tu pianai, kad 
tai gerai padarei?

Dzūkas: Tai žinoma, kad ge
rai. Cik Kalėdos tam ir yra, 
kad meįseis ir uliavoc.

Draugas: Ne, draugai, aš su 
tavo nuomone nesutinku, ypač 
su ta puomonc, kad žmogus 
turi gerti perdaug svaiginančių 
gėrimų. Žiūrėk, kas atsitiko. 
Per 500 žmonių liko užmušti 
įvairiuose nelaiminguose atsiti
kimuose! O priežastis jų min
ties, be abejonės, buvo alkoho
lis!

Dzūkas: Ale 
mūšau. I • r? • 

Draugas: Aš 
nu, o tik tavo 
tokių nuomonę bei paprotį, kad 
jie turi pasigerti bilc kokiai 
svarbesnei šventei įvykus.

Dzūkas: Kųgi mes visi civili- 
zuoci žmonės turime džiaukcis, 
kad Jėzus užgimė atpirkti svie
tų nuo peklos. Jaigu Dzįevas 
jo butų neatsiuntęs ant žemės, 
tai šitas svietas ir dar nebūtų 
civilizuotas.

Draugas: Taip, Jėzus 
labai geras žmogus. Ji;

aš nieko neuž-

tavęs ir nekalti- 
ir kitų žmonių

GYVENAMO* KAMBARIO SETAI
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Pats įsitikink kodėl šios rūšies 
konstrukcija yra aukščiausia. Vi
sos seno stiliaus silpnybės, riestų 
sprinksų konstrukcijos pašalini
mą- Vartojant Flexsteel springsų 

konstrukciją, nėra gali
mybės šniūrams nutrukti 
sėdynėms susmukti ar 
sprinksams išlysti. Jo at
vira konstrukcija pašalina 
slaptas kandžių vietas. 
F1exsteel springsų kon
strukcija užtikrina pato
gumą ir ištvermę. Garan- 
tojama 25 metams!

Alei Alesąuskas & Sons 
Asmeninio patarnavimo rakandų namai

6343 Sq. Western Avė. Tel. Rępųblic 6051

buvo 
buvo 

išmintingas. Jis buvo tų laikų 
savo rųšies filosofas. Jis moki
no žmones viens kitų mylėti, 
viens kito neskriausti, viens 
kito neužmušti, viens kitam 
blogo nelinkėti, viens nuo kilo 

'nevogti ir taip toliau, ir taip 
toliau. Ir Jėzus gyveno taip 
kaip jis mokino. Jis praktika
vo, kų jis mokino. Na, ir, žino
ma, daugeliui žmonių jo moks
las patįko. Jis vis daugiau ir 
daugiau įgijo pasekėjų. Jo pa

sekėjai, tai yra apaštalai, ėjo į 
pasaulį ir skelbė jo mokslų. Ir 
taip su kiekvienu metu, su 
kiekvienu šimtmečiu jo moki
niam? augo, platinosi. Ištisos 
šalys bei tautos priėmė jo

čių, kuriose jo įpėdiniai skel- 
,bia jo žodį. Gi eiliniai krikščio
nys eina į bažnyčias, garbina 

■jį, meldžiasi prie jo...
Dzūkas: Nu, ragi, kų aš tau 

ir sakau, kad mes turime Jė-
3 zaus gimimo dzienų labai pui- 
m kiai paminėci 1 
m Draugas Aš nemanau, kad

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ST.
Earl Hubburd, kuris prisipa
žino išeikvojęs $200,000.

ACME-NAUJ1E1ŠŲ Telephoto
LOUIS, MO. — C

surėdymas, arba geriau pasa
kius sistema. Bei kas (a siste
mų įyeąę.^įę^ųš? Visąį ne. To
kių sistemų įvejp jo “įpėdiiiiai’ 
“apaštalai”, jo mokslo “skelbė 
jai”. Ir pagal šilą sislema pasi

vąy- 
giai galės įžengli į dangaus ka
ralystę, nors Jėzus ir pasako, 
kad kupranugaris lengviau pe
reis per ųtląlps Skyįę, negu tųr- 
tųoliš įeįs į (landaus karaįys- 

A'- ' ......... ... ...................
D^ukąs: Ale tu man ciek 

daug speki apie šitų sistemų, 
kad aš jaįi net susipainiojau ir 
ųcgąliu suprašei tavi’ Ar nega
lėtum ųiąn geniau įškluinočyc, 
kap šitas surėdymas pataikau
ją geriau bagočiąms, negu bięd- 
niems?

Draugus: Geraį. Prileiskim, 
fu esi geras katąįikąs, tai yra 
atlieki visas kataįikiškas parei
gas, bet esi tik pąprastas darbi
ninkas ir biednas. Tačiau per 
savo darbštumų ir skupumų tu 
susičėdinai keletu šimtų dole
rių. Ir štai vieųų gražių dienų 
tau pąsįnpręjo ypatįškai pama
tyti popiežių, kuris yra galva 
katalikų tikėjimo. Na, ir tu 
vyksti į Romų. Pribuvęs tenai 
tu pasisakai, kad tu esi labai 
geras katalikas ir nori turėti 
audiencijų su popiežium. Ir tu 
manai, kad jį pamatytum? Vi
sai ne! Be to, dar tau gręstų 
areštaviinas ir patalpinimas 
“boghaųzę”. Jie manytų, kac 
su favim kas nors yra negerai.

Tačiau, prileiskimc, Henry 
Fordas panorėtų turėti audien
cijų su popiežium. Viskas, kų 
jis turėtų padaryti, tai vykti 
Romų ir popiežius su mielu no
ru priims jį, nors jis ir neka- 
talikas.

Dząkas: Išciesų, tai jau 
nėra spravedlyvascies.

Draugas: Žinoma, kad 
Bet tai dar ne viskas. Aš noriu 
duoti dar vienų pavyzdį. Pri- 
lęiskime, tu esi vedęs ir turi 5 
ąr 6 kūdikius, bet esi papras
tas darbininkas ir kaip tik ga-

Margumynai
KOKIA ĘUS ATEITYJE 

FILMOS KNYGA?

Ateities knyga bus ne tokia, 
kaip šiandien — jį nebus sun
ki, nebus nepatogi nešioti ir 
vežioti, nebus brangi. Ar gali
te įsivaizduoti knygų, kurios 
puslapiai nufotografuoti ant 
siauros, pašto ženklelio platu
mo, filmos? Tokio puslapio 
platumas butų apie pustrečio 
centimetro. 500 puslapių kny
ga sutilptų ant plonytes filmos 
maždaug 4 ir pusės metro ilgu
mo. Turėdamas sau filmoms 
rodyti aparatėlį namie, nusi
statė! knygų ir atmušti jų ant 
kambarinio ekrano — sėdi ir 
skaitai! Ęąigęs skaityti, padė
jai filmų į šalį ir baigta. Ne
reikia lentynų, nereikia biblio
tekos. Ir pigu ir patogu.

čia

ne

tavo moteris persiskiria su šiuo 
pasauliu. Tu, kaipo geras kata
likas, nori palaidoti jų su’ yiso- 
rnis bažnytinėmis iškilmėmis 
bei apeigomis. Tačiau tu patiri, 
kad tos bažnytinės iškilmės tau 
ątsieis pusėtinai pinigų, kurių 
tu neturi arba visai mažai tu
ri. Be to, tau dar rupi, kad tie 
kūdikiai butų aprūpinti. Na, ir 
prisieiną tau palaidoti savo my
limų moterį visai paprastai, gal 
ir be mišių.

Tačiau jeigu turtingas šeimy
nos narys numiršta, tai jis yra 
laidojamas su puikiausioms 
bąžnytinęms ceremonijoms. Du 
arba ir daugiau kunigu laiko 
lųišias. Bažnyčia dailiai papuoš
tą. Visos žvakės ir elektros 
šviesos dega. Visas bažnytinis 
choras ir keletas vargonininkų 
gieda ir taip toliau. Žinoma, tas 
pats yra ir su šįiųbąis.

Dzūkas: Tai, bracia, aš apie 
tai nei nepamislinau, o tai yra 
ei k ra ciesa.

Draugas: žinoma, kad tau 
nėra leista apie tai domėtis. 
Jeigu fu pasfpęięšintum šitai 
sistemai, tai fu liktum^apšauk
tas bedieviu! Tačiau^ jeigu Jė
zus pats pamatytų šitų’sistemų, 
nėra mažiausios abejonės, kad 
jis jų pasmergtų!

Dzūkas: Ale kokis surėdy
mas turėtų būci?

Draugas: Surėdymas turėtų 
būti tokis, kad kiekvienam ka
talikui, nežiūrint ąr jis butų 
furfįpgiąu?iąs ąrįą Ipiędnįąųf 
šias., butų suteiktą vįęnękięs- 

, ‘ jjąŽnyUpės ąpeigos. Šitokia sį- 
jeigu'stcpia atafiktų Jėzaus norų ir

| Dzūkas: Išcieęų tas butų Įa-

« čįoųiško pasaulio tokįu “puikiu 
paminėjimu”, kuris paeina tik 
iš lupų vienų dienų į metus! 
Jėzus norėtų matyti, kad krikš-' 
čioniškąs pasaulis aktualiai 
praktikuotų kiekvienų dienų 
per ištisų metų tų jo mokslų. 
Bet ai’ yra taip šiandie? Visai 
ne. Šiandien jo mokslas yra pa
verstas į biznį, likosi paremtas 
ant pinigo! Nors tu bųtuhi ir 
geriausias krikščionis, ųors tą 
buįum ii? geriausias ka|ąllkas,1 
tu visąi ąiėko riąręiški, V 
Iii esi biednas, jeigu tu neturį jo mokslų, 
pmįgų. r ' ' ‘ |

Pžųlęąs; Nu, lai rągi jau yrą bai gerai.
fokis surėdymas. Draugas: Žinoma, kąęĮ bąty

Povandeniniai Laivai
Prekybai

Modernių povandeninių lai
vų išradėjas amerikietis Simo
nas Lake, 72 metų amžiaus, 
galvoja apie panaudojimų po
vandeninių laivų jurų preky
bai, visai nebenaudoj ant pa-

Lake, dešimt ar dvylika žmo
nių gali lengvai aptarnauti po
vandeninį laivų, tai reiškia, 
kad aptarnautojų reikia čia 
žymiai mažiau, negu tokio pat 
didumo paprastam laivui. Jo 
nuomone, galima butų nusta
tyti nuolatinį pavandeninių lai
vų susisiekimų tarp Amerikos 
ir Europos ir net su Tolimai
siais Rytais. Lake su savo pla
nais eina dar toliau. Jis siūlo 
siųsti pavandeninius laivus ne 
per Suezo Kanalų, plaukiant į 
Tolimuosius Rytus, bet pro 
šiaurės ašigalį, po ledais.

gerai. Tada nebūtų turtingi per
daug aukštinami, o biedni per
daug žeminami. —J. Naujalis.
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ATEIK I DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU KPARDAVIM4
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj I
Visų išdirbysčių ir modelių tok: 

niekur pstf. Kokio merkėte neles 
mes galime patarnauti

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolefs—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Piymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—k ai kurie naUjutėRai. ’• r

Kiekvienas karas inūsų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai Visų išatrbysčių Už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip' {mokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais įmokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyyeptum, nepraleisk šio didžio iš- 
pardavimd.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį. '' ‘f r

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California

Luuucnų vuniomiš kainomis, kokių negalima 
ąrkete neieškotum—naujo ar šerto karo i— 
geraf —Ir 'sutaupyti jums šimttiš dolerių.

|| Laimingų Naujų Metų Visiems Draugams ir^ 
Kostumeriamę Linki M
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| Lemont Ęląiry Co. g
Į840 W. 31st St. Jęl. Vįctoyy 1143§
ĮSI AUKŠTOS KOKYBĖS PIENAS ŠĮ

tPRISTATOM KASDIEN
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ĮSI
FRANK BOBRYTZKE 

Direkcijos pirm.
H. S. FRENCH 

Prezidentas Si
C. D. OAKLEY, Viceprez. ir Kasierius

FRANK A. BRAN^T, Viceprez 
JQS. J. B^LUS, Viceprez.

M. A. SAJEWSKI, Kasin. pagelb.
WIKTOR JANKOSKI, Kasin. Pagelb.

C. N. PALECZNY, Kasin- Pagelb.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MILWAUKEE AVĖ.
NATIONAL BANK

t f c*. c z~ r L

MĮhvaukee Ąvenue, prie EĮivisįon Gat.

GARSINKITES ‘NAUJIENOSE
A ........... —

Chicagos LiętųYiąiRS, Męgėjanis Musų

Draugijoms, KĮįubąms, Tavernoms Linkime 
Pasekmingų Nąųju 1939 Metų

White Eagle Brewing Co.
Į JAN Prez.

ęerdinąnd ęoRTz
Viceprez.

JERZY SZAI^ĘI 

JAN 4- REUTER 
ADAM KUSHEMBA

DIREKTORIAI

JOZEF ŠLIVVKA
" •> ' » F

3735 South Ratine Avė.
• ■ • * • * r f
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FRĄNC^SZEK A. BRANDI 
Fįn. Sekr.

FRĄNCISZEK A. DANIEL 
JGNĄCY J. MI^ERKA 

LEON J* NIED3WI£CKI

Tel. YARDS 746Q
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•FKiek tik leis mano gabumai dėsiu visas pastangas ateity,K 

©kaip tai dariau praeity, patarnauti jums geriausiai. jb

I JAMES F. |
| KOVARIK
§? Alderiųąp Į5th Wąr<l |

Sveikatos Skyrius
■MMiiiiiiiHiiiiiuiiKiiuKiniiiin skyrių Tvarko ir Prižiūri ....

AMERIKOS LIETUVIŲ ĄĄKTĄRŲ pęAUGĮJA
A /.a. i h vif f t: «» ♦ <•- • •*'' 4 .. .

Trijų Bilijonų Dolerių Liga
Rašo Dr. S. Ęiežis

I
 Laimingų Naujų Metų Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams

B. R. I’IETKOKZ and CO.MORTGAQE BANKĘRS — REAL ESTATE 
Home Builders — Steamship Tickets — Foreign Exchange 

LOANS AND INSURANCE — NOTARY PUBLIC

2608 W. 47th St. Tek Lafayette 1083

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIU VISIEMS SAVO K
DRAUGAMS IR KLIJENTAMS Ssf

ADVOKATAS jg.
7 So. Dearbo^n St. Tel. Centrą! 1824S1 

Room 1230

.JIS ®
»• LINKSMŲ NAUJŲ METŲ LINKI BS

I CICEh0 STATE BANK
SS CICERO AVĖ. IR 25-ta GATVE
jw CICERO, ILLINOIS
Št s. D. W1TKOWSKI, Viceprez. D. DANKOWSKI, Kas.
«s
H SANTAUPOS APBAUSTOS IKI $5,000

Ši liga yra tiek išsiplatinusi, 
kad butų sunku rasti asmeųį, 
kuris jąja nebūtų sirgęs. Pagal 
apskaičiavimus bėgyje meto % 
gyventųjų du sykius šia liga su
serga, kas bendrai sudaro 200 
milijonų susirgimų, kiekvienas 
susirgimas ligoniui kainuoja 15 
dolerių, įskaitant gydytojo pa
tarnavimą, vaistus ir nuostolius 
dėlei išlikimo iš darbo. Taigi iš 
viso šiai šaliai ši liga kainuoja 
trys bilionai dolerių. Šios ligos 
vardas visiems labai gerai žino
mas — tai paprastasai šaltis.

ši liga yra apkrečiama, t. y. 
vienas susirgęs kosėdamas arba 
čiaudydamas labai lengvai ap- 
krečia sveikuosius. Todėl ji esti 
taip be galo paplitusi. Daugu
moje atsitikimų ji tęsiasi apie 
savaitę laiko ir savaimi pranyk
sta. Užtat į jų žmonės taip len
gvai žiuri. Visgi nereikia pa
miršti, kad kai kuriais atsiliki
mais tas paprastasai šaltis duo
da progos įsigalėti kitoms daug 
sunkesnėms ligoms, nuo kurių 
daugelis ir miršta. Todėl šituo 
sumetimu į šių kad ir menkų li
gų reikia žiūrėti rimtai ir iš pat 
pradžios stropiai jų gydyti.

Dažniausiai šaltis įsigauna 
per nosį, kurių gamta taip su- 
budavojo, kad duoda labai daug 
atsparumo ir palyginamai kal
bant lik retais atsitikimais mes 
tesusergamc, ir tai daugiausia 
mes palys esame kalti. Žmonės, 
kurie dirba raštinėse arba šiaip 
jau daugiausia laiko praleidžia 
viduje, daug dažniau serga, ne
gu dirbantieji lauke. Tam prie
žastys esti sekamos: suterštas 
oras, peršildytį kambariai ir 
persausas oras. Pastarasis fak
tas yra daugiau kaltas šalčio 
paplitimu, negu kas kitas, Mat, 
persųusas oras išdžiovina nosies 
išklodalų, kuris kuomet sausas 
nebepajėgia kovoti su šalčio pe
rais. Orų kambariuose galima 
veik atitinkamai sudrėkinti už
dėjus puodus vandens ant ra
diatorių arba šilto pečiaus žie
mos metu. Vasarų to, žinoma, 
nereikia, nes langai esti dažnai 
atdari ir pakankamai drėgno 
oro įeina iš lauko.

Prie šios progos reikia net 
pabrėžtinai pasakyti, kad šaltis 
yra veik grynai civilizacijos li-

tųosyk visai nereikės gydytis. 
Kad tinkamai apsisaugo jus, pir
miausią reikia žinoti kas veda 
prie ligos. Kaip jau pirmiau mi
nčiau, kad vyriausios šalčio li
gos priežastys yra: suterštas o- 
ras stuboje,, peršilti kambariai 
ir sausas oras. Užtat šito viso 
reikia vęngtį ir tųsyk šalčio at
sitikimų skaičius gerokai suma
žės.

Iš Lietuvos
Suimti B. Jonušio Už

puolikai.

KLAIPĖDA. — Krašto poli
cija jau suėmė Priekulėje du 
B. Jonušio užpuolikus Adolfą 
Buchardlą ir Edmundų Buschi- 
ningą.

Jau patirtos ir smulkmenos 
apie B. Jonušio užpuolimų. Ve
lionis tarnavo pas ūkininką 
žiobrį, su kuriuo, kartu prieš 
užpuolimų buvo atvažiavęs į 
Priekulę. Žiobrys užėjo Prieku
lėje į vienų smuklę alaus, ūki
ninkų pasekė ir jo tarnautojas 
B. Jonušys. Smuklėje velionis 
rado vienų pažįstamų ir jį pa
sveikino. Pasveikintasis atsakė 
naujuoju sveikinimu. Kadangi 
B. Jonušys nesisveikino nau
juoju budu, lai smuklėje buvo 
keli Vyrukai pradėjo ji pulti. 
Jonušys bėgo, jį keli vyrukai 
vijosi ir mirtinai sužeidė. Žio
brys stengėsi savo tarnautojų 
ginti, šaukėsi policijos, tačiau 
jo pagalbos šauksmo neklausy
ta ir užpultojo B. Tlbnušio ne
ginta. >

Nušovė Berniuką
TELŠIAI. — Lapkričio 20 d., 

Telšių vai., Rųbėžaičių kaime 
vietos šaulių būrio vadas Po
cius turėjo pas save kariška 
šautuvų. Jam išėjus, pasiliko 
jo jaunesnysis brolis ir piemuo. 
Abu nepilnamečiai pasilikę vie
ni sugalvojo išbandyti šautuvo 
veikimų. Tuoj surado stalčiuje 
šovinių ir pradėjo juos dėsty
ti ir išiminėti, šautuvų ban
dant įvyko šūvis ir mirtinai 
sužeidė Pocių.

< ŠIRDINGIAUSI LINKEJIMAI
DEL NAUJŲ METŲ

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII0

PUBLISHERS
ENGRAVING

\ t,, •

co
J. M. LATTAL

iHIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIilIlIllUIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIilIUIIIllilIU

20th & AŲchigan Avė. Tel. Viętęry 3211

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ga. Sakysime, eskimosai gyven- s 
darni šiauriuose visai nežinojo i 
kas yra šaltis, iki nesusidūrė su 5 
baltais civilizuotais žmonėmis. J 
Taipgi yra labai gerai žinomas » 
faktas, kad medžiotojai šiau- j 
riuose mėnęsimis išgyvena po !! 
atviru dangumi visai nežinoda- 5 
mi kas šaltis yra. O kai sugrįž
ta pas sąvuossius, tai taip pat « 
dažnai suserga šalčiu, kaip ir ; 
visi kįti. Taigi ne šaltas oras, i 
ne sniegas ar lietus pagaminą i 
šalčio ligų, o musų gyveninio į 
aplinkybės, musų moderninė cl- 5 
vilizacija. Taigi reikia ne šalin- ■ 
tis nuę gamtos, o kuoaręiausia 
prie jos gyventi.

Susirgus šalčiu nereikia ma
nyti, jog tai menkniekis, jog tai 
savaime viskas baigsis gerai, 
nes nevisuomet taip esti. Pirmų 
pirmiausia reikia atsigulti lo
von ir ilsėtis bent porų dienų, 
kas žymiai sutrumpins ligos ei
gų. Reikia l^ų nors šilto dažnai 
gerti ir lengvų maistų valgyti. 
Jei į dvi,•tris dienas šaltis nei
na geryn, tai jau tuosyk verta 
gydytojo pagalbos ieškoti. Yra 
labai žalingas nusenęs įprotis 
nepasiduoti ligai. Tokis nepasi- 
dųvimas kaip tik gelbsti ligai 
vyrauti ir platintis, iš ko dažnai 
kyla įvairios rimtos komplika
cijos.

Gi užvis geriausia, tai bandy
ti apsisaugoti susirgimo, nes

kimo Visiems Musų Drau-$ 
gams ir ’ Kostumeriams |

E®
JULIA ir PAUL 

GAILIUS
GAIĖIUS TAVERN

3159. Sę. Halsted St. 
Chicago, Ilk

$

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 y. ryte 
iki 9:16 v-

•JĮ ’y

Išgirsit vėliausias žinias, 
mužikų ir kitus įdomius 

pranešimas*

Sophie 
Barčus

RYTINE RĄPIO 
VALANDA

KORESPONDENCIJA
Kingstpn, fa.

- I > lur * /. * t

šiurpi žniog^udyste
Prieš Kalėdas Edward Marti

no šeinąaį teko, pergyventi šiur
pių tragedijų. Ir tai jau antrų iš 
eilės. Pirmų skaudų smūgį Mar
tinams teko pergyvepti 1925 
metais, kada prieš pat Kalėdas 
pasimirė jų jaunutis keturių 
metų sūnūs, kurį teko laidoti 
dienų prieš Kalėdas.

Tai buvo skaudus smūgis, bet 
vis dėlto, taip sakant, pateisi
namas: susirgo sunkia liga ir 
mirė. Nuo to nė vienas nėra ap
draustas.

Visai kitoks reikalas dabar. 
Jų devyniolikos metų dukrelė, 
Margaret Martin, žuvo tikrai 
šiurpia mirtimi: ji liko nužudy
ta kažkokio išsigimėlio.

Margaret buvo labai gabi 
mergina. Birželio mėnesį jinai 
baigė prekybos kolegijų. Baigė 
labai gerai su pagyrimu. Tačiau 
darbo vis negalėjo gauti.

Pagaliau štai nusišypsojo lai
mė: ji liko pašaukta pas kaimy
nų, kad atsakytų telefonų, šau
kė kažkoks vyras. Teisinosi, 
kad jis nežinojęs jos adreso, o 
telefono numerį gavęs iš kole
gijos. Girdi, kolegijos preziden
tas jų rekomendavęs kaipo ga
bių stenografę. Na, o jam kaip 
tik esanti stenografė reikalinga. 
Jis lauksiųs jos ant kampo, o 
paskui parvešiąs namo. Busian
ti geriausia proga susitarti dėl 
darbo sąlygų.

Mergina- labai apsidžiaugė. Ji 
parbėgo namo ir papasakojo, 
jog pageliau gausianti darbą. 
Girdi, tiu.-j turinti pasimatyti su 
savo busimu darbdaviu. Po po
ros valandų sugrįšianti atgal.

Praėjo dvi, trys ir keturios 
valandos, o Margaret negrįžo. 
Motina pradėjo rūpintis. Prane
šė policijai. Prasidėjo bruzdėji
mas. Suskato pražuvusios mer
ginos ieškoti ir kituose artimuo
se miestuose. Bet niekur nieko: 
c^ingo kaip akmuo vandenyje.

Bet štai visai netikėtai ket
virtą dienų būrys jaunuolių su
rado merginos kūną upėje. Jis 
buvo sužalotas ir įkištas į mai
šų.

Egzaminavimas parodė, jog 
pusėtinai buvo apdaužytas mer
ginos veidas. Iš to galima spręs
ti, jog ji visais budais priešino
si išsigimėliui. Pilvas buvo per
skrostas peiliu.

Dabar beveik nėra jokios 
ąbejonės, jog merginų nužudė 
lytinis išsigimėlis. Jis tą baisų 
darbų atliko tiek sumaniai, jog 
nepaliko beveik jokių pėdsakų. 
Todėl bus labai sunku jį pagau
ti.

TaigP dienų prieš Kalėdas po
nams Martinams ir vėl teko lai
dotuvėmis rūpintis: laidoti savo 
baisia ir šiurpia mirtimi.

jau paaiškėjo, jog iš tiesų 
kažkoks nepažįstamas vyras 
buvo užsukęs į prekybos kole
giją ir prašė prezidentą, kad 
rekomenduotų jam gabių sle- 
nografę. Jis sakėsi esųs Davis 
iy varąs apdraudos biznį. Pre
zidentas jam rekomendavęs 
Margaret Martin.

Tolįau paaiškėjo, jog per te
lefonų tas vyras pasisakęs esųs 
Wilhams. Žinoma, tiek vienų, 
tiek kitu atsitikimu jis padavė 
pramanytų pavardę.

Ta šiurpi žmogžudystę labai 
sujaudino vietos gyventojus. 
Policija irgi deda visas pastan
gas, kad galėtų išsigimusį 
žmogžudį išaiškinti. —Z.

Tikrina Pastoges.
• * . • ♦ » • t- y

ŠĮĄULIAI. — Policijos ir 
Aigniagęsių atstovai pradėjo tik
rinai gyvenamųjų namų pasto
ges, ar laikomasi priešlėktuvi
nes apsaugos nurodytų taisyk
lų. Paug’elyje vietų randama 
apsileidimo, rašomi protokolai 
iy dedamos^ baudos.

MOKAME 496 
z DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

1 Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOĄN ASSOCiĄTION of 
CHICAGO, kur kiękvjeno gsmens 
taupiniai apdrausti įkį $5000.00 
Federal Sayings and Loan Insur
ance Corporation, Wąshįington,

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių Nuo 
5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmpkėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

iIFederalŠavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

y Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 

Chicago, III.

Apsaugos Ženklas

Perkant rūkytus lašinius, 
žiūrėkite, kad butų šis ženk
las, nes tai yra jūsų paten
kinimo užtikrinimas. Pri
statome į visas miesto puses.

Tęl. Victory 5330

L. MĄK0WSKI,
Savininkas ir vedęjas

-

Laimingų ir pasek
mingų Naujų Metų 
visiems musų rėmė

jams ir draugams

REAL
Packing 

Co.
2710 Poplar Avė-

Didžiausia miesto pietų
sėje rūkytų lašinių “R^aj 
murkęs gamintoją.

GREEN MILE BREAD

LAIMINGŲ IR PĄSERMINŲŲ NAUJŲ METįŲ 
ŲINKIM^E VLSIŲMS SAVO, DRAUŲĄMS IR 

KOSTUMERIAMS



NAUJIENOS, Chicagn, III

lETIJA IR ISLAMAS

O taipgi ir Visiems Lietuviams

NEW

14-to Wardo Aldermanas ir Komitimanas
F* P

JUSTIN MACKIEW1CH
4192 ARCHER AVENUEArcher-Kedzie Recreation Center

RUDCKI BROS Tel. Lafayette 0461
Tel. Lafayette 7265įjj

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Sutiks Naujus Metus Operoj VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS

IR DRAUGAMS

110*120 VOLT* AC

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

HARRY POTICHA, Sav
Ų METŲ LINKIME

LIETUVIAMS

GENERAL SAUSAGE
COMPANY

JAN HARCZAK BRONISLAW HARCZAK

Tel. Canal 69002001 Blue Island Avė.

ištikimo anglams 
Huseino įtakoje, 
genčių sukilimas 
viešpatavimų.

ir toli 
ir Af-

YPA^'YBtS 
mond 
skuta trumpus ir ilgus plaukus kaip 
britva 
karto 
pradedąs motoras.

Dykai 10 Dienų Išbandymui

Dvilype veikla Dia- 
Brand skutimo galva, kuri

prancūzų laikraštis

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI 
BUDRIKO RAKANDŲ IR 

RADIO KRAUTUVĖ

CZAPEICKI, žymus Chicagos City operos daininin-\ 
kas šįvakar pagelbės chicagiečiams sutikti Naujus Me
tus operoj. Jis dainuos vadovaujamų rolę linksmam 
veikale “Sevilijos Kirpėjus”—(Barber of Seville), kuris 
bus pastatytas šįvakar Civic Operos rūmuose. Pradžia 8 
valandų vak., o bilietai nuo $1.10 iki $b.00. Po operos, 
nusipirkus atskirus bilietus (po $3.50 asmeniui) bus ga
lima dalyvauti Naujų Metui vakarienėje ir šokiuose, ku
rie įvyks tuose pauiuose rūmuose. Bilietus galima gauti 
kambaryje 330 Operos rūmuose, prie salės, ir Marshall 
Field krautuvėje.

jįji LINKSMŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS MUSŲ RĖMĖJAMS^ 
įSįlR DRAUGAMS, BOWLERS IR SPORTININKAMS NUOįįį

LINKSMŲ NA
MUSŲ K6 

VISIEM

nebrėžia ... patenkina iš 
» be radio kliūčių... pats

Linksmų ir Pasekmingų' Naujų Metų Linki 
Visiems 14 Wardtf Piliečiams ir Pilietėms

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

. “NAUJIENOSE”

su tuhi vokiečių diplomatu He
li tig. Jiedu aini atvyko į Kabu
lu. Jie darė čia ką galėdami, 
kad išprovokuotų incidentus 
Indijos šiaurės vakarų parube-

Kitos pastangos, nors 
nužengusios, — Peisijoj 
ganistane, tedavė galų gale irgi 
lik menkų rezultatų. Čia veikė 
vokiečių konsulo Wasmuss ir 
bavarų generalinio štabo kari
ninko Niedermeyer misijos, 
kombinuojančios savo veiks
mus su Vokietijos diplomatų 
intrigomis Teherane.

Niedermeyeris išvyko iš Bag
dado 1915 m. ir pravažiavo

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

Tel. Y AR (k 3088

Palestinos neramumai, perei
nu, pažiūrėti, į tikrų arabų su- 
kilirdų prieš anglu^, kreipia į 
save viso pasaulio akis. Judėji
mas, vikrių rankų kurstomas, 
persimeta į Artimuosius Rytus, 
į šiaurinę Afrikų,—virsta “mu
zulmonų nepatenkinimo sąjū
džiu” prieš anglus ir prancu- 

Kad tų sąjūdį diriguoja ir 
išplėsti Hitleris ir 
nėra niekam jokios

Metų dienų kaip 5:30 iki 6:30 vakare 
GRAŽUS PROGRAMAS!

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME VISIEMS 
KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETfiJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

Kad Vokietija dalyvauja Pa
lestinos neramumuose — nėra 
jokios abejones.

Vokiečiai, kurie stengiasi na
rėm ti visame pasaulyje įvairios 
rūšies neramumų kėlikus — vi
sose šalyse, kur tik jiems galė
tų tekti kada intervenuoti pa
laikant savo politinius ir eko
nominius interesus, — rengiasi 
vėl iš naujo, jei prireiks, lošti 
musulmoniškųjų kortų.

Tas jų pastangas Anglija ir 
Prancūzija turės sekti visų lai
kų didžiausiu stropumu.

žus 
stengiasi 
Mussolini 
abejonės.

Vienas 
paduoda įdomių smulkmenų a- 
pie tai, kaip Vokietija viena pa
ti, be Italijos, — dar prieš didį
jį karų, varė plačių ir nuoty
kingų “Islamo politikų.”

Jau ilgų laikų prieš 1914 m. 
ir dar nežinodama, kai]) susi
dės ateitis, vokiečių vyriausybė 
dėjo pastangas susidaryti sim
patijų musulmonų pasaulyje. 
Vokiečių m iii tarinė misija Tur
kijoje, vadovaujama generolo 
fon der Golco, garsiai išbubny- 
ta Vilhelmo II kelionė Palesti
non, sudarė Vokietijai galimu
mų vesti metodingų akcijų Ar
timuose Rytuose. Garsusis vo* 
kiečių kaizerio išlipimas 1905 
m. Tanžero uoste siekė tų pat 
rezultatų, nors ir be didelio pa
sisekimo, šiaurės Afrikos at
žvilgiu.

Šitaip vokiečiai tikėjosi galė
siu, kuomet suliepsnos paga
liau karas, kurį jie buvo pasi
ryžę sukelti palankiu sau mo
mentu, — turėdami prieš save 
Rusiją, ar Prancūziją, ar Angli
ju — pasinaudoti nukreipian
čiu priešininko jėgas šventuo
ju karu — “Džihad”, kurį pa
sinaudodamas didele savo įta
ka, butų jų naudai sukėlęs visų 
“tikinčiųjų” galva — Konstan
tinopolio sultonas.

Bet sekdami įprastų jiems 
darbo metodų — neapleisti jo
kios smulkmenos, vokiečiai ne
pasitenkino vien lik tuo. Jų pi
liečiai buvo ke|įąvę ir gyvenę 
po visus muzulmonų kraštus, 
užmezgę čia santykius, išmokę 
čiabuvių kalbos, išstudijavę vi
sus galimumus veikti.

Kuomet kilo pasaulinis ka
ras, paliai visų prancūzų Maro
ko parubežį mažne vienu laiku 
įvyko čiabuvių sukilimai, kurių 
suderinimas aiškiai liudyjo, kad 
jie yra diriguojami iš šalies.

Eilė kitų Vokietijos ranko
mis parengtų projektų turėjo 
iširti, kuomet generolas Liote 
(Lyautey) ėmėsi energingų 
priemonių ir areštavo visus 
priešo valstybių piliečius, gyve
nančius Marokoje.

Egipte, kai tik kilo karas, 
Anglija buvo priversta paso
dinti į sostų kitų karalių, — 
kad liautųsi pavojus Sueso ka
nalui.

Buvo mėginta, nors be sėk
mės, žalingai paveikti ir pate-* 
kusius nelaisvėn prancūzų šiau
rinės Afrikos kareivius. Tripo
lyje 'italai, net dar neprisidėję 
prie karo, buvo priversti eva
kuoti, maištininkų spaudžiami, 
visų krašto vidurinę sritį.

Patys stambieji projektai bu
vo tačiau nukreipti į Egiptą ir 
Indiją.

1914 m. lapkričio mėn. buvo 
pasiųstas vokiečių tyrinėtojas 
Frobenijus, Abisinijon, kad pa
trauktų tų kraštų Vokietijos pu
sėn.

1915 m. šiaurės Arabijon bu
vo deleguotas majoras fon Sto- 
cingen, gerai mokus arabų kal
bų, su keleriopa misija. Jam 
buvo pavesta pastatyti Sanaoje 
radio stotį, kurios pagalba bu
tų galima susisiekti su vokiškų- 
ja rytų Afrika ir užmegzti san
tykius su čiabuvių giminėmis 
Sudane, Eritrijoj, ir Somalijoj, 
kad sukelti maištus, paskui, iš-, 
vien su turkų majoru Kari Bei, 
organizuoti puolimus prieš an
glų karo uostą Adeną. Tačiau

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIU 
DRAUGAMS, PAŽĮSTAMIEMS IR 

. VISIEMS LIETUVIAMS

Mekos šerifo 
įvyko arabų

buvo sudaręs sąmokslų, kad jė
ga priverstų Persi j dk šachų pa
sisakyti prieš Rusijų ir prieš 
Angliju, mėgino tuomet įvyk
dyti Savo projektą; bet jis bu
vo išduotas, nusižudė ir Berly
no vyriausybei teko atšaukti 
kunigaikštį fon Reuss iš jo pa
siuntinio vietos.

Nepasitenkindamas dar ta 
parama, kurių vokiečių kari
ninkai davė turkams tiek Už- 
kuukazyje, tiek Dardaneluose 
ir pasikėsinimuose prieš Sueso 
kanalų, vokiečių generalinis šta
bas delegavo Turkijon maršalų 
fon der Golcų, vadovaujantį 
militarinėms ir diplomatinėms 
operacijoms Mezopotamijoj ir 
Persijoj, vėliau gi taip pat ir 
Turkijoj, — bet jis netrukus 
pasimirė nuo šiltinės. Anglai, 
bežygiuodami prieš Bagdadą, 
buvo tuo tarpu smarkiai su
mušti prie Kut-el-Amaros, kur 
generolas Townshend buvo už
blokuotas ir priverstas kapitu
liuoti, o turkai įsiveržė į persų 
provincijas, kad išstumtų iš jų 
rusus. Bet anglai atsigriebė. Ge
nerolo Maude armija užėmė 
1917 m. kovo mėn. Bagdadą ir 
25,000 rusų kariuomenės, vado
vaujant generolui Baratovui, 
rengėsi jau suderinti savo veik
smus su anglais — kuomet už
ėjusi revoliucija įnešė suirutę.

Nelaimingi jų patyrimų re
zultatai muzulmonų šalyse di
džiojo karo metu, nenuinušė vo
kiečiams nuotaikos.

Prancūzams teko pajusti jų 
akcijų rifkabilų kare. Jie ieško 
kiekvienos progos užmegzti vėl 
savo senuosius santykius su 
Turkija, kad galėtų sudaryti 
sunkumų Anglijai ir Prancuzi-

JAMES J.
MeDERMOTT

Pačioje Persijoje,- konsulas 
Wasmuss nuvyko į Chirazo sri
tį ir ten sėkmingai kėlė čiabu
vių gimines prieš anglus.

Visa persų vyriausybės 
riuomeiič tebuvo vadinama 
zokų brigada, vadovaujama 
sų karininkų, ir 10—12,000 
žandarmerijos, kurių buvo su
darę čia švedų instruktoriai. 
Karui prasidėjus, Stokholmo 
vyriausybė anuliavo tų instruk
torių kontraktus, bet Vokieti
jos charge d’affaircs, fon Kar- 
doff, pasamdė tuos karininkus 
tarnauti Vokietijai, pavesdamas 
jiems vadovauti ir toliau persų 
žandarmerijai. Bent kiek vė
liau, Vokietijos pasiuntinys, ku
nigaikštis fon Reuss, ir jo ka
ro attache, grafas Kanitz mėgi
no padidinti tos žandarmerijos 
skaičių ir išdalino šiaurinės 
Persijos gentims pinigines pa
šalpas ir ginklus, kad jos veik
tų prieš rusus. Tai nesukliudė 
tačiau rusams užimti persų gy
venamas sritis anapus Kaukazo. 
Jie išlaipino 1915 m. liepos 
mėn. kariuomenę pietinėje Kas
pijos juros pakrantėje, kad su
darytų spaudimų Teheranui ir 
padarytų pagaliau galų toms 
pavojingoms intrigoms. Joms 
tačiau besitęsiant toliau, vienas 
rusų kareivių būrys nužygiavo 
į sostinę. Grafaš Kanitz, kuris
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