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200 Kinijos Vadu Areštuota
IŠ VALDŽIOS PARTIJOS IŠMESTAS BUVĘS 

PREMJERAS WANG CHING-WEI
Wang Ching-wei ieško taikos su japonais, 

kiti pritaria taikai
SHANGHAI, Kinija, sausio [yaldžia suklups bekariaudama 

2. — Kuomintang partijos (ki- su japonais.
Be Wang Chingwei, pašalin-nų vyriausybės partijos) pil

dantysis komitetas išmetė iŠ ti iš partijos yra Peng Sueh- 
narių tarpo buvusį Kinijos pei, Kinijos susisiekimo vice
premjerą Wang Ching-wei. piinisteris, ir 
Wang pašalintas iš partijos to
dėl, kad jis ieškojo taikos su pranešama, 
japonais ir tuo budu išėjo prieš 
bendrą šalies politiką, šiuo me
tu Wang randasi franeuzų In
do Kini joj.

Wang taipgi mėginęs pa
kreipti 
Yunnap 
'UOS 
slaĮ 
Wu 
ko,

Tao-fan, buvęs 
susisiekimo vice ministeris. Dar 

kad ketina rezig
nuoti Wang Chung-hui, Kini
jos užsienio reikalų ministe
ris.

savo pusėn Szechuan ir 
provincijų kariuome- 

lūs. Jis, be to, turėjęs 
■pasitarimų su generolu 

Pei-fu, kurį, pranešimai sa- 
Japonija yra pasirinkusi

Daugiau nei 200 kitų Kuo- 
mintang partijos lyderių areš
tuota, nes jie ir jie buvę pa
lankus taikai su japonais.

Wango pašalinimas iš Kuo- 
mintango ir areštavimas 200 
tos partijos lyderių skaitoma

:#
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! Acme-Naujienų Telephoto

SAN FRANCISCO, CAL. — J. V*'valstijų pinigų liejimo įstaiga, į kurią įsi
gavo du jaunuoliai: William Gallaghęr ir Paul Francis.

■i

B

kaipo vadą naujos kinų vyriau-į dideliu sukrėtimu Kinijos val- 
sybės, kai Chiang Kai-sheko1 džioje.

Naciai reikalauja 
daugiau pasiaukoji

mų iš vokiečių

Murphy paskirtas 
generaliu pro

kuroru

“VALO” SOVIETŲ AVIATORIUS

BERLYNAS, Vokietija, 
šio 2. — Naujus metus r

sau- 
ade- 

' dant VokT^ijt^n^af^tsisau- 
kė į šalies gyventojus reikalau
dami paramos Hitlerio progra
mai. O jo programa numato 
stiprinti armiją ir laivyną ir 
ruošti šalį tolesnėms “istori
nėms problemos rišti”. Nacių 
spauda pareiškė, kad visi, pro
gramos punktai, kaip kad ją 
mato Hitleris, bus išpildyti iki 
smulkiausių detalių. Tatai gi 
vokiečiams žada daugiau dar
bo ir mažiau, gyvenimo reik
menų.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 2. — Homer S. Cummnigsui 
rezignavus, generaliu Jungt. 
Valstijų prokuroru (attorney 
general) prez. Rooseveltas pa
skyrė buvusį Michigan valsti
jos gubernatorių Frank Mur- 
phy.

Antradienį, sausio 3 d., 
sidės 76-ta Jungt. Valstijų 
greso sesija.

Jungt. Valstijų senate,
turi patvirtinti Murphy pasky
rimą generalaus prokuroro vie
tai ir Hopkinso paskyrimą pre
kybos departamento sekreto
riaus vietai, yra nemažai abie
jų paskirtųjų priešininkų. Tai
gi laukiama gan stiprios opo
zicijos ir smarkių debatų, pirm 
negu senatas užgirs jų dviejų 
paskyrimą.

pra- 
kon-

kurs

UKRAINŲ PROBLEMA 
VARGAS

LENKŲ

RIGA, Latvija, sausio 2. — ukrainams ruošti pagarbos iš- 
Lenkų rašytojas, kurio vardo kilmes saviškiams, žuvusiems 

kare, su pamaldomis ir para
dais; 6 — pašalinti iš mokyklų 
vadovėlių įžeidžiančias ukrai- 
nus pastabas; 7 —' suteikti to
kias teises, kokias turi lenkai, 
visiems ukrainams, kurie rodo

neminima, neseniai išleido kny
gą lenkų-ukrainų santykių klau
simu. Lenkijos valdžia knygą 
konfiskavo. Ir konfiskavo ją 
todėl, kad autorius rekomenda
vo lenkų-ukrainų santykiuose 
(šitokiai pakaitas: 1 — Lenki- noro kooperuoti su Lenkija, 
ja turi pripažinti ukrainus kai
po tautą; 2 — tose apylinkė- nekenčia taip lenkų, kaip ru
se, kuriose gyvena daug ukrai-jsų. Tačiau galima tikėtis, kad 
nų, ant valstybės įstaigų durų, ukrainų nuotaika pasikeis, jei 
užrašai turi būti taip lenkų, I lenkai parodys Jlem^ prielan- 
kaip ir ukrainų kalba; 3 — 1 
maišytose lenkų ir ukrainų apy
linkėse valstybės įstaigos turi
vartoti ir lenkų ir ukrainų kai-'rami dėl Ukrainos, ir net pa- 
bas; 4 — leisti ukrainams pa- tys lenkai abejoja vyriausybės 
roduoti savas vėliavas ir dai- politikos, 
nuoti savo dainas; 5 — leisti mintingumu.

Autorius sako, kad Ukrainai

kūmo.
Lenkijos vyriausybė knygą 

konfiskavo. Iš viso Lenkija ne-

ukrainu reikalu, iš-

Francuzijos ambasa
dorius Įspėjo Italiją

Daladier išvyko Af 
rikos kolonijų at

lankyti

LONDONAS, Anglija, sausio Lindbergh atlankė Maskvą 1937 
2. — Dienraštis “The Daily m. rudenį. 
Mail” cituoja' Rusijos komunis
tų partijos organą “Pravda”, 
kurs praneša, kad daugelis so-

Kai kurie viršininkai paša
linti. Toks pat likimas ištiko

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

@ WASHINGTON, 1^. C., 
sausio .2. — Jungt. ValstijosK. / » Leni dQį ,Minsko> Kijevo ir j. į , j

reikalus raudonojo kryžiaus bų vlrslninkus’" ' rika pasilaiko visas teises Ki-
nrc-anizaciios. susidedančios iš Dienraštis “The London nijoj, kurias turėjo iki šiol.Dienraštis “The ______

talpina pra-
organizacijos, susidedančios iš 
4,000,000 narių, tvarko eikvo- Daily Telegraph 
tojai ir naikintojai, kurie pa- nešimą iš Maskvos, kurs sako, 
raližavo pastangas šalį apsau- kad Centralinio sovietų aero 
goti sveikatos atžvilgiu. Pasak klubo viršininkas Bielousov yra'1’? 
“Pravdos”, j _ _ .
narių duoklės pražuvo viršinin-(įsakymus. Btibnof, sporto avia- 
kų kišenėse.

O Maskvos Aero Klubo vir- dėl daugelio lėktuvų nelaimių 
šininkai yra kaltinami tuo, kad 1938 m. Vyriausias lėktuvų in- 
^‘ie perdaug atvirai kalbėjosi spektorius Panišev kaltinamas 
su pulk. Lindberghu apie so- tuo, kad slėpęs lėktuvų nelai- 
vietų oro laivyno trukumus, kai mių priežastis.

® BERLYNAS, Vokietija, 
sausio 2. — Aukštuose nacių 
rateliuose eina kalbos, kad Vo- 

raudonojo kryžiaus kaltinamas kaipo pildęs priešų. kieti ja atšauks iš Jungt. Val-
— - - - Jstijų savo charge d’affaires,

oijos viršininkas, kaltinamas ‘Hans Thomseną. Ambasadorius 
Dieckhoff jau yra atšauktas.

ROMA, Italija, sausio 21. — 
Andre Francois Poncet, Fran
cuzijos ambasadorius Italijai, 
Naujų Metų dienoje kalbėjo 
franeuzų kolonijos Romoje su
sirinkimui.

“Kas nežino, kad spekuliuo- 
silpni’ yra 

j bergždžias darbas?” — pareiš
kė ambasadorius ir pridėjo, 
kad Francuzija perdaug bran
gios kainos už posilsį, už tai
ką nemokės. Kitaip sakant, jis 
įspėjo italus, kad Francuzija 
kariaus, užuot patenkinti 
re i k ala v i m u s Francuzijos 
tori jos.

Sukilėlių bombos 
užmušė 60 civilių 

gyventojų

italų 
tbri-

Pabaltijo valstybės 
nepriims žydų

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 2. — Naujų Metų dieną 
premjeras Daladier išvyko Kor
sikos ir Tunisijos — Francu
zijos kolonijų — atlankyti.

Tunisija ir Korsika yra Fran
cuzijos žemės, kurių Italija rei
kalauja.

Kartu su Daladieru išvyko 
laivyno ministeris Campinchi, 
generolas Gaston Georgės ir 
generalus štabo oro laivyno vir
šininkas, gen. Vuillemin. Dala
dier kelionė skaitoma kaipo 
ženklas, kad Francuzija neke
tina savo kolonijų italams ati
duoti.

Išgelbėjo 19 anglia 
kasių

RIGA, Latvija, sausio 2. — 
Berlyno dienraščiuose šiomis 
dienomis tilpo pranešimas, kad 
Amerikos žydų komitetas lan
kosi Pabaltijo 'valstybėse ir

Rumunija pamėg
džioja fašistus

BUCHAREST, Rumunija, 
sausio 2. — Naujų Metų die
ną Rumunijos ministerių kabi
netas atsilankė karalių Karolį 
pasveikinti. Pasveikino jį fašis
tiniu saliutavimu. Premjeras

O WASHINGTON, D. C., 
sausio 2. — Demokratai Jungt. 
Valstijų senate kaip vienu bal
su išrinko daugumos partijos 
(demokratų) vadu senatorių 
Barley.

Goebbels prakiš dar
bą ir rangą

. Tuo tarpu Francuzijos par
lamentas priėmė vyriausybės 
biudžetą suma $1,746,000,000. 
Parlamentas išsiskyrė iki sau
sio 10 dienos.

CLINTON, Ind., sausio 2. — 
6-tą valandą ryto, Naujų Metų 
dieną, 19 angliakasių buvo iš
kelti iš Crescent Coal Co. ka
syklos No. 6, kuri randasi 5 
mylių atstumo j e nuo šio mies
telio. Kasykloje kilo gaisras. 
Tuo metu, kai gaisras kilo, jo
je buvo 150 darbininkų. Devy
niolikai jų ugnis užblokavo ke
lią išeiti.

Vienas iš tų 19 žuvo. Kitus 
išvadavo nuo mirties gelbėto
jai. Šie 18 angliakasių 
degančioj kasykloje 17 
dų pirm negu susilaukė 
bos.

išbuvo 
valan- 
pagal-

prašo tų valstybių vyriausybes jcristea, pareiškė, kad , jo vado
priimti žydus, kuriuos Hitleris 
veja lauk iš Vokietijos ir iš 
Austrijos, šį pranešimą sausio 
1 dieną paneigė Lietuvos, Lat
vijos ir Ęstijos vyriausybės.

vaujama vyriausybė dės pastan 
gas žydams iš profesijų ir iš 
biznio pašalinti.

Ministeriai atsilankė pas ka-

O NEW HAVEN, Conn., sau
sio 2. — Dr. Luther A. Weigle, 
pirmininkas komiteto, kurs dar
buojasi Amerikos standartinei 
biblijai pataisyti, praneša, kad 
iš pataisytos biblijos bus iš
mestas žodžis “Jehova”,. o jo 
vietoj vartojamas žodis “Lord”.

• MUNICH, Vokietija, sau
sio 2. — Kardinolas von FauL 
haber, Miuncheno arkivyskupas,

klių pasirėdę specialiomis uni- sakydamas pamokslų pereitą
Sakytos valstybes pareiškė, j formomis. Taigi ne tik Rumu- šeštadieni gyrė Hitlerio asme-

kad nepriims daugiau žydų pas nijos kariuomenė, policija ir! 
save. Ir ne tik, kad naujai emi- įvairus pareigūnai, bet ir pa- 
gracijai žydų iš Vokietijos ir • tys ministerių kabineto nariai 
Austrijos nėra vietos Pabaltijo tapo įspausti į uniformas, 
valstybėse, bet sugrįžimas į Pa-j 
baltijo valstybes 10,000 žydų 
iš užsienio jau iškėlė žymių ke
blumų jose< >

ninius papročius. Iš viso kar
dinolas stengėsi Hitleriui pa
taikauti.

Vokietija, 
“Pereitieji metai

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

Daugiausia apsiniaukę; 
peratura kįla; saulė teka 
v. r.; leidžiasi 4:30 v. v.

tem- 
7:18

Ispanijos sukilėliai 
areštavo du britus
BURGOS, Ispanija, sausio 2. 

— Ispanijos sukilėlių karo va
dovybė pirmadienį paskelbė, 
kad ji areštavo Britanijos pro
konsulą Ernest Goldingą ir jo 
žmoną mieste San Sebastian. 
Jųdviejų byla nagrinėjama. 
Prokonsulas ir žmona nužiūri
mi kaip įvelti į šnipų 
sukilėlių Ispanijoje.

Armija išleis $33, 
000,000 amunici

jos įmoiėms

• BERLYNAS 
sausio 2.

t buvo dideli sprendimų metai.
Ateinantys metai bus didelių

Sovietų Rusija, įvykių metai” — taip pareiš- 
teisiami kęs privačiame pasikalbėjime

Teisiami 5 Rusijos 
policijos viršininkai

MASKVA'
sausio 2. — Kijeve 
penki politinės policijos nariai. (prieš Naujus Metus Hitleris. Iš
Jie tarnavo Moldavijos autono- pareiškimo daromas išva- 
zninei respublikai, kuri randa- das, kad Hitleris ruošiasi ka- 
|si prie Rumunijos rubežiaus. rui šiemet.

WASHINGTON, D. C., sau- Teisiamieji yra kaltinami tuo,' i 1
šio 2. — Majoras generolas kad areštavę nekaltus žmones įjos konsulas ap 
Wesson, Jungt. Valstijų armi- ir vertę juos prisipažinti kai 
jos užsakymų viršininkas, sek- tais buvus.
madienį pareiškė, jogei armija šeštasis, Moldavijos respub-.
planuoja įsigyti $33,500,000 likos politinės policijosr komisą-šio 2. -
vertės amunicijai gaminti ma- ras široki, vadovavęs teisiamų- žinių agentija,
šinerijos. Tą mašineriją armi-jų policininkų žygiams. Jis jau, Italijos

veiklą ja pavartos, kai atsiras reika- sakoma, prisipažinęs, kad yra Somaliu 
kaltas. iDjiboutilas.

BASEL, Šveicarija, sausio 
— Iki šiol trys svarbiausi : 
eiai Vokietijoje buvo — Hitle
ris, Goeringas ir z

Goebelso, kaipo 
ministerio, žinioje 
tijos teatrai ir filmos. Bekon- 
troliuodamas filmas Goebbels 
pmė sukinėtis apie aktorę Lidą 
Baarovą, 
Froelich, 
pasiųstas 
vykią.

Froelicho draugai prieš 10 
dienų užtiko Goebbelsą Baaro- 
vos name ir skaudžiai ji su
mušė. Tiek skaudžiai, kad jis 
Naujų Metų dienoje dar gydė
si Šveicarijoje.

Hitleris smarkiai supyko ant 
Goebbelsb už skandalą. Pasiruo
šęs jį nubausti. Pirmiausia ke
tina atimti iš jo teatrų ir fil
mų kontrolę. Paskui Goebbels 
neteksiąs ministerio darbo vi
sai. Jam pasiliksianti tik Ber-i 
lyno apskrities nacių vado ro-i

Goebbels.

na-

propagandos 
buvo Vokie-

kurios vyras, Gustav 
taipgi aktorius, yra 
į koncentracijos sto-

Pradėti Viešieji Darbai.

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 2. — Ispanijos sukilėlių lėk
tuvai Naujų Metų dieną mėtė 
bombas j Barceloną, lojafistų 
sostinę. 60 civilių gyventojų 
užmušta arba mirė vėliau dėl 
žaizdų* ^70 kitų gyventojų su
žeista sunkiau ar lengviau.

Sukilėlių pranešimai pirma
dieni skelbė, kad gen. Franco 
kariuomenė grūmoja svarbiau
siems lojalistų sustiprinimams 
žemojoj Katalonijoj. Tie patys 
pranešimai sakė, kad sukilėliai 
apsupo dalį lojalistų kariuome
nės Segre ir Ebro upių sekto- 
re.

Lojalistų pranešimai pripaži
no, jogei sukilėliai padarėt pro
greso Ebro upės sektore, 
čiau sakė, kad sukilėlių 
syvas sulaikytas toliau į 
rę.

ta- 
ofen 
šiau-

porąUKMERGĖ. — Prieš 
dienų užsidegė Vasario 16 d. 
g-vėj esanti Pagiro virvių dirb
tuvė ir šalia esantis Buršteino 
G. baldų dirbtuvės sandėlis. Vi
sa virvių dirbtuvė ir daugelis 
esančių sandėly baldų sudegė. 
Nuostolių1 padaryta 2—4 tūk
stančių litų. Turtas nebuvo ap
draustas. m

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

ŠIAULIAI — Lapkričio 21 
d. pradėti viešieji darbai, ku
rie vykdomi Trakų gatvėje/ 
Čia bus klojami kanalizacijos 
vamzdžiai iki Dar.-Girėno gat-j 
vės. Darbu aprūpinti visi be-į 
darbiai, kurių skaičius tuo 

/ praneša, kad tarpu nėra per didelis, nes kai 
konsulas Francuzijos kur dar vyksta šiemet statybos 
žemei apleidęs uostą ir dalis darbininkų dar ten tu- 
ir išvykęs į Italiją, »ri darbo.

leido jpjibouti
PARYŽIUS, Francuzija, sau- 

Havas, Francuzijos

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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tikėjimas tikyba, religija ir 
iaisvamanybe

Rašo J. šmotelis

(Tęsinys)
Dar viena svarbi pastaba dėl. 

šio magiško saito. Nežiūrint

kybą, kariais net priešingą bet 
I kuriai religijai?

Yra. Kartais tokios asmeni
nės tikybos dagi virsta religiš- 

j komis sektomis ar “kultais”.
Seniau politika ir religija bu-nėra vien tik religiška. Gerai 

išnagrinėję surasime, kad ji tu- • , ...
ri ir Cu.kiij reikšmę. Be reli- a5'lma\Tia_.SU_kU? 
giškosfflar gali būt politiška ir 
asmeninė. Taip iš tiesų ir yra.

Žodis “tikyba” susideda iš 
dviejų žodžių: tiki ir be že
maitiškai ba. Reiškia: tikėji
mas be kritikos, be tyrinėjimo 
— “aklas tikėjimas”. Tikėjimas 
į tokius daiktus, 
dogmas, kurių 
yra draudžiamas;
tokias esybes žmogiškas ar ant 
žmogiškas, kurių buvimo nega
lima patikrinti, ar kurių kriti
kavimas yra skaitoma nuodė
mė ar prasižengimas; tikėjimas 
į misterijas ar stebuklus; tikė
jimas į i prietarus ir tokius įsi
vaizdavimus, kurie neišlaiko 
kritikos.

Tai tokia yra tikroji to žo
džio sąvoka ir reikšmė.

Ar politikoje nepi tokių 
rėdymų, kur kritika butų 
drausta?

principus ar 
kritikavimas 

tikėjimas į

pa- 
už-

susijungusios, kad net ir at
skirti badavo sunku. Prasižen
gimas prieš vieną ar kitą bū
davo lygiai baudžiama*. Kai 
kurios religijos dar ir šiandie 
stengiasi laikyti politišką galią 
savo rankose; o žmonės 
tiktai tikėti ir pritarti.

Bet ir ten, kur politika 
religijos atsiskyrusi — ir 
atsiranda “vadų”, kurie paėmę 
politišką galią į savo rankas, 
laikosi su pagelba tikybos ir 
ginklų. Ir tokie “vadai” persi- 
stato esą kokiais tai “pašauk
tais” žmonėmis, kokiais tai 
žmog-dieviais ir reikalauja, kad 
kiti juos garbintų, jų klausytų 
ir tiktai jiems tikėtų.

Ir tiki!
Juk ir 

valstybių 
režimai, 
trempta. Juk ir ten viešpatauja 
žiaurumai ir priespauda beveik

gali

nuo
ten

Ir klauso1
šiandien visoje eilėje 
yra įvesta žiauriausi 
Žmonių laisvė su-

Ar nėra tokiu asmenų*, kurie i I'3'!’ viduramžiais. O vienok ir 
*- - i _ __ _____ • i _ •

sukuria savotišką asmeninę ti-

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

CRANE COAL COMPANY
533Ž So. Long’ Avenue '

4 Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50
Perkant toną ar daugiau

■ tokie žiaurus režimai turi savo 
! pasekėjus. Kartais net nuosta
bu ir nesuprantama kaip lais
vi žmonės, laisva valia pasiduo
da į nelaisvę ir priespaudą! Ir 
ne tik pasiduoda, bet, kaip ka
da, stačiai prašosi ir veržiasi. 
Veržiasi patys ir kitus agituoja, 
ir norėtų visą pasaulį ten pa
skandinti.

[■'Kuunc DDSV3B

N A UJlkibl Ų-ACME Telcphoto
Mary Brandino, kuri buvo 

areštuota New Yorke ry
šium su Philip Musica šmu-

svarbumo, religijos
kunigai nesirūpina

»
r* .♦

Kodėl tie diktatorių pasėkė
jai taip veržiasi į tokias žiau-

Dėl tikybos.
Žinoma, kai kurie tatai daro 

matydami sau aiškią materialę 
naudą, bet daugumas — aklai 
tikėdami diktatorių pažadais. 
Dėl tikybos jie išsižada laisves 
ir seka paskui tuos, kurie su-

ii pririšti. Jie nesugeba ir ne
nori permatyti tos apgaules, 
kuri slepiasi diktatorių paža
duose. Jie be jokios kritikos 
leidžia įsigalėti demagogams ir 
drąsiems apgavikams. Jie tiki 
:aip, kad jokiais argumentais 
jų nepertikrinsi.

Tai tasai aklas tikėjimas po
litiškais demagogais ir yra

t» )
'A$ PARDUODU DAUGIAU 

PAIN-BXPSLURIO.NE6U KITŲ 
ŲAISnj.SESIKANKtNANIlfM^ 

RfUMATZMO SKAUSMAIS. 
T0KI5 PUIKUS VAISTAS.

KAD IR AŠ PATS JI 
NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

<1JL J££C.IJL

paprastai -prakti-. Greitai Palengvina 
Skausmusnežino.

visą dangaus ir pragaro

Ir tai nėra naujas klausimas, 
r lai yra klausimas, kuris, ro- 

turėtų rūpėti kiekvienam 
ręJgįjos mokovui ir paprastam 
prakti kantui.

^Bet nežiūrint šjo klausimo se- 
dLumo ir
mokovai ir

atsakyti, o 
Icantai visai 
‘žiim
inventorių — “žino” kaip ilga 
/e nio uodega, kokios formos 
yo ragai; kaip karšia pragaro 
ugnis; kokias šakes tenai var- 
uOįja ir kokią smalą verda; “ži
no 
ainainos;
Dievą po dešinei, o kas po kai
rei ;
gaus angelai gieda; “žino” kaip 
šviesu, kaip linksma ir šilta 
danguje — bet savo religijos 
esmes nežino! Nežino nors mo
kinasi ir prakliltuoja nuo kū
dikystės iki senatvės. Religija 
dėl jų tai tik “tikėjimas”, o 
prie geriausios nuotaikos - 
"‘šventas- tikėjimas”.

■ i . >

ntiška tikyba. ,Nuo. religiško
sios ji skiriasi lik savo nepas
tovumu, bet ne kuo kilu. Reli-

nuoti, kad juos sunku greitai 
jatikrinti; o politiški — pasi- 
ikrina Į trumpesnį laiką.

bą vadina “nuomone”, bet tai 
yra klaida. Nuomonė yra ap
galvotas nusistatymas, o ne ak
las tikėjimas. Nuomonė kar
tais gali būti klaidinga, bet ji 
visuomet pasiduoda kritikai.

Trečia tikybos rųšis yra as
meninė. Manau, daugeliui yra 
tekę sutikti asmenų, kurie įsi
vaizduoja nebuitis, negalimus 
ir, kartais, labai kvailus daly
kus, ir tiki jais. Ir dar taip ti
ki, kad jokiais argumentais jų 
nepertikrinsi. Tokia asmenine 
tikyba daugiausia pasižymi vi
sokie neurastenikai ir histerikai, 
o kaip kada ir sveiki žmonės. 
Jų yra apsčiai šiandien ir bu
vo visais laikais. Juk ir Moha- 
medas net nuo pat jaunystės 
kentėjo his tori jos priepuolius. 
Kada jisai pradėjo skelbti savo 
evangeliją, būdamas 41 melų, 
tie priepuoliai būdavo taip ašt
rus, kad jis “girdėdavo” nie
kam negirdžiainus garsus ir 

į “regėdavo” neregimus vaizdus. 
Ir tas nelaimingas h isterikas 
tapo mohamedonų išganytoju 
ir dievu. Ir katalikų bažnyčia 
savo šventųjų tarpe turi daug 
histeri'kų ir histerikių. Labiau
sia žymios yra šios: Št. Teresė 
ir št. Kotrina.

Marųuette ’Medical Building 
6155 So. Kedzle Avė.

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

OFISO VALANDOS^
I

Treč. Susitarus 
, Jei kiti telefonai neatsakys šauk 
' MIDWAY 0001

Margumynai
J _____________________

Lenkija Daugiausia Su
vartoja Bulvių, o Lietu- 2.4 k tiT^^**^#** m 

va — Rugių

Jei jus kankina muskulų gė
limas, sustyrimas ar skaudėji
mas, .paeinantys nuo oro at
mainos, nuo persidirbimo ar 

, . . ... , ! nuovargio, nekentėkite berei-kaip nusidėjėlių sielos kan-L .. . . . •1 t4V. ’ e I kalingai nei vienos minutės.
z>no kas sc.li l>as Nusil>irkite Pain.Expcnerio. Per 

„ . . . . . i virš 70 metų milijonai žmoniųžino” kokias giesmes dan-‘1? A .. .” .Europoje ir Amerikoje sunau
dojo 17 milijonų bonkučių, kas 
aiškiai įrodo nepaprastą geru
mą šių vaistų. Vikrus, papras
tas ištrynimas PAIN-EXPEL- 
LERIU skaudamų vietų, sutei
kia nepaprastai greitą paleng
vinimą. Didelė daugybė žmo
nių naudoja PAIN-EXPELLE- 
RĮ palengvinimui muskulų 

ir sektų skausmo, paeinančio nuo per- 
daugiau, sidirbimo, nuovargio ar oro at

karti reli- mainos. Paklauskite savo drau
gų kaip jie naudoja PAIN- 
EXPELLERĮ. Nusipirkite PAIN 
EXPELLERIO bonkutę iš savo 
vaistininką. Dabokite, kad ant 
pakeli© butų vardas PAIN- 
EXPELLER užrašas ir Inkaro 
vaisbaženklis. (Skelb.)

žmonės žino truputį 
lir truputį kitaip. Kai 
gija apart tikėjimo dar reiškia 
“Dievo žodis” ar “mokslas baž
nyčios šventos*5, ar “Jėzaus Kri
staus evangelija,” ar 4‘dievų ap
reiškimas ir šventas parėdy
mas,” ar “dangiškasis mokslas” 
ir tam panašiai.

Tai tokia yra padėtis po dau
gelio metų ir amžių religijos 
mokymo, niokiniinoši ir prakti
kavimo !

(Bus daugiau)

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

Apskaičiuota, kad Lenkijoje 
vienas gyventojas (imant vidu
tiniškai) per metus suvartoja 
768 klg: bulvių. Po Lenkijos 
daugiausia bulvių suvartojama 
Vokietijoje: per metus vienam 
gyventojui 700 klg. bulvių. Ki
tuose kraštuose vienas gyvento
jas nesuvarlojo ir 500 klg.

Cukraus daugiausia suvarto
jama Danijoje: 50.4 klg. vienas 
gyventojas; kviečių daugiausia 
suvartojama Prancūzijoje — 
257 klg. vienas gyv.; o rugių 
daugiausia suvartojama Lietu
voje — 244 klg. vienas gyven
tojas.

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

2400 IVEST MADISON STREE1 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunsvrick 0507

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:3* p. m

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Pirkite savo apiclinkės 
krautuvėje

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RA1
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6698I

rrr«

ADVOKATAI

st.
K. P. G UGI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1484—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.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

JOSEPH J. GRISK j 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
tTelephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

M

Klausykite musų Lietuvių r^dio programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUSIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

TeL Prospect 1012

LAIDOTUVIŲ DIREKTOIUUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTŲ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 

t—v • koplyčios visose
GL1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 5 

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie* 

"hiais pagiri susitarimą.
Telefonas HEMLOCK *111

4KISJ SPECIALISTAI |DR- CJ-V^elts
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS

kasklausimą:

KALENDORIŲ

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

isti 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. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

K Hi Lietuviai paktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Caljfornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

15 CENTŲ
Prisiųskike savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi- 

„ rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted ,8L Chicago, III

galima pripasakoti daugybę 
įdomitj dalykų, bet šiame 
straipsnyje nėra tam vietos. 
Šio straipsnio tikslas yru api
brėžti tikybos prasmę ir, man 
rodos, tą atlikau.

Kas yra religija?
Ar ne keista, kad po tiek am

žių gyvenimo religijos globoje, 
turime statyti

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

4'11 ■ "»»« ^iį"< . .......................... ,111.1,111 i.iiim, »

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______  Draugi jog 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 

Telefonas Renuhlir 786?

OflMi TcL Yards *1121

DR. BERTASH
756 West 35t.h St

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

Nerišliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHfGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virrinia 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMGNT AVR
Valandos —9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74*4

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 288*

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 0 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Boa. Telephone FLAZA 1'4**
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GALVA BASTUČ1O (Versta iš italų kalbos)

Šokiai
»

(Feljetonas).
šokiai, žinote, didelis daly-’ 

Per šokius aš ir apsiženi- 
Motule padavė man te
žinote, išnokusią dukterį, 
atsisėdo pasieny su kū

mutėm paniukę baigti, o ma
ne šokis surėmė, pagavo ir, 
nulingavo... Taip ir žuvau. 
Paskui labai jau žmonikė da- jau\ Kramtau ir 
bodavo, kad neičiau šokti (su i priešakį. Bet jos lengvos, 
kitom, nes, mat, mumis Die^ I°K nelekia, vis vienam džentel- 
vulis palaimino pretkų lauki- j menui ant kepalušo pataiko. At
imi...). Girdi, per šokius mo- sisuka džentelmenas. Kartą, ki- 
terų negerbimas apsireiškia.!tų... “Okei, Amerika!” rėkiu, į 
Ir taip toliau atsitinka. Žod-^okį rodau. Malonus atsaky- 
žiu,—uošvė pareiškė trumpai: mas neateina, — labai visi jau- 
savo atšokai!

kas. 
jau. 
kią,

ten pilvai laksto, kiškos švys
čioja, minkštimai rašo, rašo, 
greitai, stenografiškai!.. U-uf, 

ikad sušilau tada! Toks grakš- 
įtumas, toks judesys, liek ug
nies! (O svarbiausia — žmo
nos nėra ir uošvė toli...). 
“Dokš riešutų!” sakau praei
nančiam juodžiui. “Dakš tuo- 

žieves melu

i ACM K-N A UJ1EN Ų Eolo i

Lindley C. Beckwith, jau
niausias kongreso narys. Jis 
yra tik 25 metų amžiaus ir 
atstovauja Texas valstijai.

■o

^ĮVAIRENYBES
I -- Ti'-^

Žaibas Trenkė Į Skėtį
Latvių spauda praneša, kad

trenkė į skėtį, kur nukentėjo 
skėčio savininkė. Ji kartu su 
savo vyru buvo išvažiavusi ap
lankyti dukterį, kuri atostogavo 

Atvykę pas dukterį 
pasimaudyti, 
užklupti lie-

pajūryje.
nuvyko į pajūrį 
o grįždami buvo 
taus.

Beveik jau buvo grįžę į savo 
vasarvietę ir iki vartų betruko 
tik 10 metrų, kai ore pasirodė

KIEK KUR YRA 
ŠVENČIŲ?

devynias. Portugalija taip phl 
turi 9, ir dar po vieną daugiau 
Lisabonoje ir* Oporto miestuo
se. Jungtinės Valstybės turi 
vienuolika, priskailant čia Lin-į Raumenų 
kolno, \Vaslnng(ono ir Kolum-į 
bo šventes. Brazilijoje šven-'

Pagelbai 
Nuo

Tik užmiršus džentcl-
. v . .. . • y i m • y meną ir pasileidus galva ir ko- Kad šokti, tai šokti! Taip as . . . . , . ,v. _j jom, kiek leidžia sėdimos ap- 

suprantu. O kad kokie ten ba- linminfi ir su visnis

lėtai nibi tai eudus šokiuose Sukauti, juntu, kad staiga inai- 
ab- šiukas

manstva viena! Buvau gi (per mano rankų ir kažin kas stai-
mano nelaimės
kaktuves—mat, uošvė privertė'tykšta akiniai., Noriu lenktis jų

_ — a * a . a w a a ! a a . a «

išdaro, tai

metines

su riešutais išlekia iš

su-’gus iškelia mane į orą.

į pasitaikiusįdukterį su ja 
baletą nuvilkti), mačiau kaip 
šoka. Ne, tai ne šokis! Pasta
tė baleriną ant vienos kojos 
pirštų galų ir eina liurbis koks 
šokdytojas aplinkui... Eina ir 
balerina už juosmens laiko.

ta juk laukti!... Dėkudie, di-

pasiimti, — ranka vėl mane 
pakelia ir staiga taip atsimušt! 
į dangų, kad nusižeria žvaigž
dėmis horizontai, o aš kabinuos 
į džentelmeną. Manim, juntu, 
nori nusikratyti, aš laikaus įsi
kibęs, mano smakras laiks nuo 
laiko atsimuša į ką kietą, lyg 
atbulas pilvu krisčiau nuo laip-

desnę dalį tų šokių numigau. bet ag §oj<u drauge su džen- 
Tik kai prisiega kumštelėjo telmenu, desperatiškai ieškoda- 
inane ar neturi dantikrapš-|mas nors kokjų atramos punk- 

nubudau, bet jau den- -r nebeinatydamas nė žvaigž-

Tik kai prisiega

gė sceną, ir aš laisviau atsi
kvėpiau. Uošvė (o sako, me
nas ne kiekvieną sielą 
nina! taip saldžiai, su

sušvel- 
cukre-

“Na, kaip patiko?”
Kažin ką numykiau, 

ręs šypseną per visą savo bas 
tutį (kopūstą).

O iš baleto grįžau liūdnas ir:

pada-

džių... Mane galutinai, kaip li
kimo ranka, meta kažin kam 
ant galvų (girdžiu cypimą), pa
skui mina kojomis, o paskui...

Sėdžiu apklostytas lovoj ir 
klausau kaip žmonikė isteriš
kai rėkia:

V-ACME Tolephoto
NEW YORK. — Walter 

R. Cragg, netekęs teisių 
praktikuoti advokatas, ku
ris yra kaltinamas juodran- 
kišku darbu.

riu sužinoti, kaip uošvė, ar ne
atsitiko kas jai grįžtant, — 

Ir tu man taip buk neatsar- taip norėtųsi įsivaizduoti tikrą 
Į gus! Dabar, ■

Skausmo

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Pagal švenčių skaičių, sako, 
galima spręsti ir apie žmonių 
darbingumą.
čių turi Škotija ir Anglija: be rai sukinėtis ir rankioti vietas, 
paprastų sekmadienių, pirmo- Brazilijoje gali švęsti kokia 
šios ir antiosios Kalėdų ir Ve-, nors šventę kas dieną per išti

sus metus, čili turi 18 švenčių; 
Cohimbia turi 20; Ekuadoras 
— 16 švenčių, Guatemala — 
25. Lietuvoje turime 18 šven
čių, nerkaitant visokių švenčių 
įvairiose parapijose, kur ap-. 
vaikščiojami bažnyčių patronai.

tos — vienos jų švenčiamos 
tiktai vienose valstybėse, kito5 

Mažiausiai sven-J— kitose. Sako, iei mokėsi ne

lykų dienų škotai turi penkias, 
o anglai turi šešias šventes per 
metus. Airiai savo Laisvoje 
Valstybėje turi 8 šventes. Bel
gija turi 16 švenčių ir dar dvi, 
jei tenka gyventi Briuselyje.v * ) u J v.

nepaprasta sviesa ir pasigirdo Prancūzija ir Vokietija turi po
perkūno trenksmas. Skėtis lai
komas rankose suplaišėjo ir 
susmuko. Savininkė buvo per- 
trenkta ir nustojo sąmonės. 
Ten pat buvo pertrenktas ir jos 
berniukas. Pats savininkas taip 
prit nukentėjo, bet nebuvo žai
bo taip nudegintas, kaip jo 
žmona. Moteriai žaibas apde
gino kairįjį petį. Vyras buvo iš 
kitos pusės, tai jam daugiau 
kliuvo iš dešines. Žaibas tikrų 
tikriausiai trenkė į skėtį. Ta
čiau skėtis visus žmones išgel
bėjo, nes elektros srovė skėčio 
kotu nutekėjo žemyn. Skėčio 
koto rankena buvo metinė, ši
tą nuotykį matė ir kiti žmo
nės.

Čankaišekas Sumanė 
Įvesti Vienodą Kiny 
Kalbą Literatūroje ir

Ir Įstaigose
Kinų tauta, kaip žinoma, yra 

labai didelė. Todėl sunku jai 
išlaikyti vienodą kalbą. Kiek
vienoje provincijoje tie palys 
kinai kitaip kalba. Ir taip ki
nas iš šiaurinių provincijų ne
gali stačiai susikalbėti su savo 
tautiečiu iš pietinių provincijų. 
Čankaišekas ryžosi sutvarkytiX C C -------------------------- --------- C ---------- V

— kada musų dau-Įautomobiliaus nelaimės vaizdą, šitą reikalą. Neseniai jis išleido 
(J iš baleto grjžau liūdnas ir. gjall į Juk a§ fau vjs sakau — bet uošvė judošiškaų atsiliepia: parėdymą, kuriuo įvedė litera-

vat žmona (tas tai naujiena,gį tu* dabar panašus visas!. 
man!)—kas tau — paklausė.
Nieko, sakau. O pats apie jau
nystę galvoju. Ech, būdavo!...

Užsidėsi už kepurės kuodi- 
džiausį jurginą, įsikąsi į pat 
lupų kampą cigarnyčią, pa
mirksėsi Petronėlei, pirma su
duosi jai per minkštimą, pas
kui treptelsi aslon, kad laiky
tųsi atsileidusi padkava, ir kad 
jau imsi, kad imsi žaryti tan- • 
cių!... Smagus būdavo šokis. 
Marškinius reikia gręžti. Batų 
už pusmetį atitrankai. O jau; 
pana, — kad ims pieniška 
bandute šypsotis, kad ims ap
sisukimuose figūra talaškuoti, 
net striokas ima, — sudribs 
merga, susmuks visai manai... 
Bet ne, — kilstelėjo apsisuku
si sijoną, atsiduso, šypt krypt 
akim ir veidu padarė ir vėl 
vali!...

O dabar... Prašokau savo 
jaunystę. Įšokau į balą, (kur t 
velniai manęs jau laukė). Uoš
vę turiu. Moteris palaženijoj. 
Nei tu sušoksi, (su ja ir nesi
nori!), nei sutrepsėsi, — ir 
taip jos mylima motulė vis 
klausia: ko tas biesas ten vis 
trankos?.. Aš, vadinas. Biesas! 
(Kad išnokusią dukterį nuo su
džiūvimo ir geltonosios panys
tės išgelbėjau!..).

O yra ir dabar žmoniškų šo
kių. Yra. Mačiau. (Tai — kai 
motka su prieangliu ir uošvele 
brangia paviešėti vasarą išva
žiavus būna). Susirinko koks 
šimtas tūkstančių entuziastiško' 
jaunimo, sugriuvo, sulipo į be
galę sėdynių, cypia, rėkia, že
mės riešutus ryja, šaltakoše už 
apykaklių drabstosi. Na, ir kad 
prasidės, be skirtumo tikybų ir 
lyčių, tancius parengtoj vietoj, 
kad ims visi ir visos kratyti 
savo minkštimus, lyg įsisiurbu
sią vapsvą norėtų nuo ten nu
varyti, kad ims!... Niuriu, aki
nius prasitrynęs, žiuriu ir jau
dinuos, parasonu kokį ten 
džentelmeną (su pantuke kiše- 
niuje) vis per petį kliudau, o

nuskendęs~ atsimminH!^ tų automobilių! ( Į ką “a§ čia”, man nuo to širdis vi- turon ir vijsos Kjpijos įstaigosr $
sai užsikerta ir aš nušoku užuo- na vieną bendrinę kalbą, kuri 
marštin... yra vadinama mandarinų, arba

Šokiai didelis dalykas, ponai! mokytų žmonių kalba.
Man darosi silpna. Susimai

šo mintvs. Kažin kodėl aš no- •/
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MALONUMAS
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Padarykite Chesterfield 
jūsų Naujo Meto rezoliucija... 
jie jums suteiks daugiau malo
numo negu bile kitas cigaretas 
kokį kada nors esate rūkę.

Chesterfields yra geresni dėl 
to ko jie jums suteikia—gaivi- 
nančio lengvumo, geresnio sko
nio ir aromos.

Chesterfields yra tikra kom
binacija lengvų nunokusių 
amerikoniškų ir aromatiškų 
turkiškų tabakų — suvyniota 
gryna cigareto popiera.
Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
dėlko Chesterfields suteikia milijo
nams vyrų ir moterų daugiau rūkymo 
malonumo... dėlko JIE PATENKINA.

'hesterfield
šumaišymas kuri negalima nukopijuoti

LINKSMA KOMBINACIJA pasaulio 
geriausių cigareto tabakų

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles 
$15.00 

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNĖR

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue 

AL DzkRAS, lietuvis pardavėjas
Atdara antrad., ketvirtad ir 
Šeštad- vakarais, iki 9 vai.

Tol. LAFAYETTE 3534.

INSURANCE
'APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Rudeninių Madų 
Knypa

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chlcago, IU.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg

Published Daily Except Sunday b>
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$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 einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted Sto Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Renkasi kongresas
Rytoj Washingtone susirinks 76-is kongresas ir pra

dės pirmąją sesiją, kuri tęsis, gal būt, kokius šešis mėne
sius. Visi atstovų buto nariai, kurie šitoje sesijoje daly
vaus, buvo išrinkti lapkričio mėn. 8 d.

Pirmiau buvo kitokia kongreso posėdžių tvarka. Kai 
žmonės išrinkdavo naująjį kongresą, tai jie nepradėdavo 
eiti savo pareigų (jeigu prezidentas nesušaukdavo vasa
rą nepaprastos sesijos) iki kitų metų gruodžio mėnesio, 
t. y. daugiau kaip per metus laiko. Jeigu dar tebegaliotų 
ta senoji tvarka, tai dabar veiktų 75-is kongresas. Jisai 
dar per kelis mėnesius leistų kraštui įstatymus, o naujai 
išrinktieji kongresmanai neturėtų jokios galios.

Bet dabar tų “raišųjų ančių” sesijų daugiau nebėra, 
kai tapo priimta ir patvirtinta J. V. konstitucijos patai
sa, kuri nustato, kad rudenį išrinktas kongresas susiren
ka tuoj po Naujų Metų ir pradeda savo darbą. Ėmė daug 
metų, iki tokia, rodos, paprasta reforma buvo padaryta.

Mažosios valstybės
Dr. Kazys Grinius, buvęs Lietuvos respublikos prezi

dentas, padavė “L. žiniose” turinį įdomios brošiūros, ku
rią parašė vienas gabiausiųjų Lietuvos teisininkų, V. 
Stankevičiui. Toje brošiūroje kalbama apie dideles ir ma
žas valstybes. Nebus pro šalį kai kurias jo mintis čia pa
kartoti.

Yra labai plačiu pasklidusi nuomonė, kad juo dides
nė valstybė, tuo geresnė. Šitai nuomonei ypatingai daug 

'žmonių pritaria Amerikoje. Čia, mat, viskas yra garbi
nama, kas yra “big”: didelis kraštas, dideli lobiai, dide
lės dirbtuvės, dideli dangoraižiai. Apie tokias mažas vals
tybėles, kaip Lietuva, amerikiečiai dažnai kalba tiesiog 
su panieka. Kai po pasaulio karo įsikūrė Europoje visa 
eilė mažų nepriklausomų respublikų, tai daugelis Ameri-. 
kos politikų ir rašytojų pūsakė, kad Europą tapusi “su- 
balkanizuota”.

Šitą panieką mažpms nepriklousomoms tautoms jau 
mokyklose įgyja ateivių vaikai. Lietuvių vaikai, pavyz
džiui, neretai jaučiasi lyg susarmatyti, kai jų “tyčerkos” 
pastebi su pasigailėjimu: “Kokia mažiukė ta jūsų kon- 
trė!”

Tuo gi tarpu yra faktas, kad dar ir šiandien pasau
lyje gyvuoja daug didesnis skaičius mažų valstybių, ne
gu didelių. Jeigu didelėmis laikyti tas valstybes, kurios 
turi 40 milionų arba daugiau gyventojų, vidutinėmis — 
tas, kurios turi tarp 10 milionų ir 40 milionų gyventojų, 
o mažomis — tas, kurios turi ne daugiau kaip 10 milio
nų, tai šiandien pasaulyje yra 10 didelių valstybių, 10 Vi-1 Am. Darbo partijos, kaipo* at
dūlintų ir 55 mažos valstybės. Taigi netoli 75 nuošimčiai škira organizacija autonominė- 
valstybių yra mažos. • # mis teisėmis. Bet A. D. partija

Kitas pažymėtinas faktas yra tas, kad apie 20 tų pasiūlymą atmetė. Tuomet 
mažų valstybių atsirado musų laikais. Vadinasi, mažo- Normano Thomaso partija nu-

. i , i i i i n ,. tarė paleisti referendumui klau-sios valstybes ne nyksta, bet daugėja. simą> ar jos nariams; kaipo pa.
Bet, gal būt, tos mažosios valstybės yra blogesnės už skiriems asmenims, stoti į Am. 

didžiąsias? Darbo partiją. Dauguma nubal-
Visiems aišku, kad maža valstybė negali turėti tiek savo stoti, 

kareivių ir ginklų, kiek didelė valstybė. Mažos valstybės
silpnos. Neretai didieji milžinai jas arba užpuola ir su- c ■ —  ——
naikina, arba pavartoja jas savo intrigoms. Kartais dėl žoji Judėja. Italijoje pražydo mokslas, literatūra ir me- 
vienos ar kitos tų mažųjų valstybių didžiosios susipeša nas tiktai tuomet, kai Romos imperija sugriuvo ir jos 
ir kyla baisus karai — kaip, pav. kad pereitas pasaulio vietoje įsikūrė visa eilė mažų‘Valstybėlių.
karas kilo dėl rusų ir vokiečių susikirtimo Serbijoje. Pagalios, knygelės autorius nurodo, kad ir naujojoje

Bet šalia neramių Balkanų pusiausalio valstybėlių gadynėje mažosios valstybės yra davusios ir duoda daug 
matome seną Šveicarijos respubliką, kuri per eilę gent- daugiau (atsižvelgiant į gyventojų skaičių) garsių moks- 
karčių buvo tvarkingumo ir taikos pavyzdys pašauliui. llininkų, rašytojų, kompozitorių ir išradėjų, negu didžio- 
Mątomė mažas, bet gražiai gyvenančias Skandinavijos sios imperijos. Tiesa, Amerikoje, paviršutiniškai žiūrint, 
Valstybes. Didžiausių ir galingiausių imperijų valdiniai atrodo kitaip, nes čia milžiniškas Jungtinių Valstijų plo- 
pavydi gerovės ir laisvės, kuriomis naudojasi tų vahsty- tas netrukdo nei materialinės, nei dvasinės pažangos. Bet 
bėlių piliečiai. Į reikia neužmiršti, kąct ši didelė yalsty^Į yra ąųdąryta įš

48 ftiažu respublikų,kurios t tiri ,pla$aš autonomines tei
ses federacijos rėmuose.

Taigi ir Europoje, jeigu mažos valstybės susidėtų į 
laisvą federaciją, tai fas kontinentas daug geriau tarptų, 
negu patekęs po dyiejų arba trijų galingų imperijų, jun-

Savo knygelėje V. Stankevičius parodo, kad didžio- 48 inažų respublikų, kurios ttiri plačias autonomines tei
sios valstybės ir praeityje nesuteikdavo gerovės žmonių 
masėms. Romos imperija žmones plėšdavo ir išnaudoda
vo, tuo tarpu kai mažosios graikų valstybėlės buvo sukū
lusios aukščiausio laipsnio kultūrą — meną, mokslą, li
teratūrą. Krikščionybę davė žmonijai ne Roma, bet ma-įgu.

Užsakymo kaina:
Chicago j e — paštu:

Metams _____________
Pusei metų __ ________
Trims mCnesiams .........
Dviem menesiams .........
Vienam mčnesiui _____

Chįcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________ ____ 3c
Savaitei ..........-.........................  18c
Mčnesiui .... .............~.........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ________
Pusei metų ____
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............. -............. ..... $8.00
Pusei metų ..............-.............. 4.00
Trims mėnesiams ......-.......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00

.. $8.00 

... 4.00 

.... 2.00 

.... 1.50 

.... .75 ja New Yorko valstijoje, vei
kiausia, susilies su Am. Darbo 
partija.

FRANCUZIJOS SOCIALISTAI 
ATSISAKĖ NUO “BEND

RO FRONTO”

.Ketvertų metų “bendras fron
tas” Francuzijoje eina prie pa
baigos, nes Prancūzijos socialis
tų partijos konvencija, kaip 
praneša “The New Leader”, nu 
tate nutraukti ryšius su komu
nistais.

Konvencija dauguma balsų 
priėmė partijos sekretoriaus, 
Paul Faure, rezoliuciją šituo 
klausimu (rezoliucijos tekstas 
Amerikoje dar negautas). Ta 
pati konvencija priėmė buv. 
prehijero, Leono Bluih’o, rezo- 
iiūcijį, prieš kulią kovojo Paul 
Faure, apie užsienių politiką.

Pastarasis stojo už pacifizmą, 
o Leon Bhmi reikalavo, kad 
Francuzija ginkluotųsi ir kartu 
su Anglija ir Amerika ruoštųsi 
kovai prieš fašistų diktatūras. 
Vienas punktas Blumo rezoliu
cijoje, be to, pasisako už tai, 
kad Francuzija neatsisakytų 
nuo apsigynimo sutarties su so
vietų Rusija.

• Kokie santykiai susidarys da
bar Francuzijos politiniame gy
venime, kolkas dar nepaaiškė
jo. Pirma negu socialistų parti
ja nutrauk^ ryšius su komunis
tais, jau buvo sugriuvęs “liau
dies frontas”, kuris susidėjo iš 
radikalų, socialistų ir komunis-

N. THOMASO PASEKĖJAI 
STOJA Į AM. DARBO 

PARTIJĄ

Senoji Socialistų Partija, ku
riai vadovauja Norman Tho- 
mas, referendumo keliu priėmė 
sumanymų, kad jos nariai New 
Yorko valstįjųje s.tęjų, kaip at
skiri asmens, į Amerikos Dar
bo Partiją. * <

Kaiį) žinoma, Am. Darbo Par
tijų suorganizavo vadinami “de
šinieji” socialistai, kurie atsime
tė nuo Socialistų Partijos, kuo
met ši pradėjo flirtuoti su bol
ševikais ir pasisakė už “gink
luotų sukilimą” ir mažumos 
diktatūrą. Socialistų Partijos 
vadas, Norman Thornas, prieš 
tuos “senosios gvardijos” socia
listus smarkiai kovojo, kol iš
vaikė iš partijos daugumų na
rių. šio rudens rinkimuose Nor
mali Thornas kandidatavo savo 
partijos sųrašu į New Yorko 
gubernatorius ir surinko ma
žiau, kaip 25,000 balsų, tuo tar
pu kai Am. Darbo partija ga
vo apie 400,000 balsų.

Tboniaso vadovaujama orga
nizacija norėjo prisidėti prie

JAUTRUS CNATLYVUMAS

Nuostabu, kaip mūsiškių ko-; 
munistų supratimas apie “pado
rumų” supuola su Vokietijos; 
nacių supratimu. Nacių spauda] 
ir kalbėtojai nuolatos plūstų ir 
šmeižia kitų tautų žmones, vi
suomenės veikėjus ir valdžios 
narius. Bet kuomet kas nors pa J 
vadina tikruoju vardu Berlyno 
Žiktalorius, tai jie tuojau ima 

eiti-triukšmų ir protestus.
Taip, neseniai Vokietijos pa

šiūri tiiiybės narys Washingtone, 
Dr. Hans Thomsėh, pareiškė 
oficialų protestų J. V. valstybės 
departamentui dėl vidaus reika
lų sekretoriaus Ickes’o kalbos, 
kurioje pastarasis apibudino žy
dų progromus Vokietijoje, kaip 
“gyvuliškus”. Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas, Sumner 
Welles, tų nacių pasiuntinio 
protestų atmetė ir jam pasakė 
daug-maž taip: Ar Tamstos val
džiai nė sarmata kelti protestus 
dėl Ickes’o užgaulioj ančios kal
bos, kuomet Vokietijos spauda, 
kurių valdžia kontroliuoja, yra 
daug kartų bjauriausiais žo
džiais pludusi gyvus ir mirusius 
Amerikos veikėjus ir valdžios; 
atstovus?

Amerikos visuomenė šitų 
Wclles’o atsakymų pilnai užgy- 
re.

Bet dabar visai panašiai, kaip 
tas hitleriškas Hansas, elgiasi 
mūsiškiai komunistai. “Vilnyje” 
ir “Laisvėje” jie rėkia, kam 
“Naujienos’’ įdėjo savo kores
pondento Lietuvoje, Para Bei- 
lum’o “plūdimus”. O tuo tarpu 
jie “užmiršta”, kad jie patys tą 
musų korespondentą ne tik plū
do ir begėdiškiausiu budu 
šmeižė, įtapdami jį esant “fa
šistų agentu”, s bet dar ir bandė 
pataikauti žvalgybai, šnipinėda
mi apie jo asmenį! Cnatlyvasis 
Andrulis tą judošystę nesisar- 
matijo detij.ų savo laikraštį, o 
cnatlyvieji vyrai iš brooklyniš- 
kio stalincg organo pastagės 
apsimetė nematą, ligi kokio 
“padorumo’’ laipsnio nusmuko 
jų kolegoseChicagoje. Bet da
bar, kai musų korespondentas 
Para Bellum tą jų niekšystę 
tinkamais žodžiais apibudino, 
tai jie rėkia! 

' i
Tenka ypatingai

“Laisvės” redakcijos ‘'opumu”. 
Ji visai neseniai paskelbė vieno 
pasislėpusio po pseudonimu 
chamo bjauriausių šmeižtų li
taniją prieš P. Grigaitį ir “Nau
jienų” Bendrovę ir dar iki šiol 
to purvo neatšaukė! Tačiau ji 
dabar turi drąsos reikšti savo 
“pasipiktinimą”, kam “Naujie
nos” davusios vietos savo špal- 
tpse Para Belluin’o atsakymui 
į “Vilnies” insinuacijas.

Jeigu komunistai mokintųsi 
padorumo Ją* moralybės ne iš 
Stalino karalystės, bet iš civili
zuotų šalių, tai jie žinotų, kad 
tas, kuris ieško teisingumo, pri- 

Todel dabar Socialistų parti- valo pats turėti švarias rankas.

stebėtis

smugio, tai radikališkame vi
suomeninio judėjimo sparne tie 
elementai, kurie nemoka logiš
kai protauti ir neturi nugarkau
lio, pradeda krypti į bolševiz- 1 
nlą. Taip buvo, sakysime, po 
Lietuvos 1926 m. gruodžio per- 
veršiho: į Amerikos lietuvių ko- 
m u iii s tų eiles staiga pradėjo ei
ti žmones, kurie pirmiau buvo 
(drba bent mane, kad jie yra) 
demokratijos šalininkai.

Vėliau, kuomet Hitleris su
naikino Vokietijos demokratinę 
Respubliką, tai sovietų “rojaus” 
garbintojais patapo daugelis A- 
merikos liberalų, ir net Socia
listų partijos vadas Norman 
Thoriias buvo bepradedąs pri
tarti “ginkluoto sukilimo” idė
jai. Dabar, po “Miuncheno tai
kos”, Vėl pastebimas panašūs 
reiškinys. Kai kurie asmens, ku
rie jau, rodos, buvo nuo bol
ševikiškų smalkių prasiblaivę, 
ima girti Stalino “proletarinę 
demokratiją”.

Tik, deja, Stalino režimas 
savo nuožmiomis “čistkomis” 
yra taip susikompromitavęs- vi
so pasaulio akyse, kad bent 
kiek daugiau apsišvietusių žmo
nių jisai prie savęs jau netrau
kia. Išimant kazionus Maskvos 
garbintojus, kurie iš to valgo 
duoną, Šiandien sovietų “demo
kratija” gėrisi tiktai ignorantai, 
kurie nežino ir nenori žinoti, 
kas pasaulyje dedasi.

Vienas šitokių “novobrancų”, 
kuriuos “Miuncheno taika” da
vė bolševizmui, yra Juozas Bal
trušaitis. Mums jau teko neper
seniai parodyti, kaip tas asmuo 
drąsiai kalba apie tokius daly
kus, apie kūriūos jisai neturi 
mažiausios nuovokos. Pavyz
džiui, jisai “sukritikavo” Angli-

tindamas, kad Darbo Partijos 
vadai, kurie anąmet sudarė mi- 
nisterių kabinetą, turėjo visi 
būt pakelti į lordus ir magary
čioms gavo dar po dvarą nuo 
karaliaus, nes, girdi, Anglijoje 
tokia tvarka, kad tik “niinas 
lordas” gali būti ministeriu!

Taigi šitas drąsuolis yra nea
bejotinas Miuncheno dvasios 
produktas, naujas atsivertėlis 
prie Stalino evangelijos. Prieš 
Miuncheno laikus jisai tokių 
paikų nesąmonių nerašydavo. 
Tik su juo beda yra ta,> kad ji
sai, nors ir bando pasekti “pa
saulio tautų vadą”, bet yra to
li nuo jo atsilikęs. Tai, ką šian
dien J. Baltrušaitis skelbia, tik
rumoje yra tik atrugos “trečio
jo periodo”, kurį Maskva se
niai yra užkasusi Lubiankos 
kiemo patvoryje (kartu su “pa
siutusiais šunimis” — Zinovje- 
vu, Kamenevu, Buchaririu ir 
k.). Štai kokių “demokratiškų” 
žemčiūgų jisai pabėrė komunis
tiškos spaudos skaitytojams.

Atsakydamas į “Naujienų” 
bendradarbio pastabą, kad de
mokratinėje santvarkoje eina 
“politinių jėgų rungtynės”, Bal
trušaitis rašo;

“Yes. Bet tik tarpe kapita
listinių partijų. ‘Two-party 
government’ — dviejų parti
jų valdžia (tų partijų rungty
nių pasėka) — tai idealas, — 
sako politikieriai. Trečios 
partijos nereikią. Idealas įvy
kęs ir turįs nuolatos vykti ir 
ateityje. Taip tiki politikie
riai turčiai ir dėl to jie pa
laiko demokratiją dar gyva. 
Kai šis ‘idealas’ neįvyks, tai 

pagalios 
tvarka, 

priešas:

eis eilė siutimų ir 
gali įvykti fašistinė 
arba tosios griežtas 
darbininkų klesos 
mas. Tada demokratija persi
keis iš buržuazinės į darbi
ninkiškųjų, jei darbininkai 
laimės.”
Juk tai aklo žmogaus pasaka. 

Visi žino, kad dviejų partijų 
sistema yra įsigyvenusi tiktai 
kai kuriose šalyse; riet Ameri
kos Jungtinėse Valstijose, kur 
ji buvo, gal būt, tvirčiausia, ji 
šiandien jau šlubuoja, nes viso
je eilėje atskirų^teitų ne tiktai 
veikia, bet kartais ir laimi “tre
čiosios partijos”. O Europoje

“TREČIOJO PERIODO” 
ATRUGOS

.Kiekvieną kartą, kai demo
kratija Europoje susilaukia 
kiekvienoje laisvesnėje šalyje 
yra ir buvo po keletą partijų.

Visi žino taip pat, kad beveik 
visur kova jau seniai paliovė e- 
jusi tiktai tarp kapitalistinių 
partijų. Anglijoje stipriausia jė
ga prieš konservatorius yra 
Darbo Partija. Skandinavijos 
šalyse socialistai seniai pasivijo 
ir pralenkė visas kitas partijas, 
ir šiandien jau kelinti metai kai 
jie tūs šalis valdo, kartu su val
stiečių partijų atstovais. Belgi
joje valdžia susideda iš socialis
tų, katalikų ir liberalų koalici
jos. Fralicuziją per metus su 
viršum laiko valdė “liaudies 
frontas”, t. y. radikalų, socialis
tų ir komunistų blokas, o da
bar valdo viena to bloko par
tijų (radikalai), kuomet kitos 
dvi kairiosios partijos perėjo į 
opoziciją, ir dešinėje pusėje yra 
dar koks pustuzinis konservaty- 
viškti. atžagareiviškų ir fašis-
tuoj ančių grupių.

Bet Baltrušaitis to visko ne
nori matyti. Toliau jisai moki-

“Demokratijose taip pat 
laimi tik kapitalistų šalinin
kai. (Čia kalba eina apie val
diškų rinkimų laimėjimus.). 
Čia nėra diktatūros (bent vie
šumoje sistematizuotos visoj 
šalyje), bet rinkimų laimėji
mas visada buvo turčių pu
sėje. Tikrai sakant, ar rinki
mai yra ar nėra, turčių idė
jos santvarkoje visada laimė

prasidės tik tada, kai jie sa
vo idėjos santvarkų įsteigs. 
Jų demokratija tada bus jų, 
be jų išnaudotojų teisių. Ki
taip ir būti negali.”
Šitaip mulkindavo darbinin

kus, “trečiojo periodo” laikais, 
Maskva. Visai logiškai, išeida
ma iš šitos teorijos (pasiskolin
tos, beje, iš Bakunino ir Kian
čiui), ji tuomet skelbė kovų de
mokratijai. Nes jeigu demokra
tijose visuomet laimi tik kapita
listų šalininkai ir “kitaip ir bū
ti negali”, tai kam darbininkai 
turi demokratija rūpintis? Juo 
greičiau ji bus sunaikinta, juo 
bus geriau! Taip Maskva ir jos 
šalininkai ir elgdavosi. Vokieti
joje jie net balsuodavo kartu 
su Hitlerio pastekėjais, kovoda
mi prieš demokratijų!

Tačiau nuo to laiko, kai Hit
leris ėmė savo priešams (taip 
pat ir savo, buvusiems talkinin
kams komunistams!) kapoti 
galvas, tai Maskva atsikvošėjo 
ir įsakė visiems Kominterno 
skyriams agituoti už demokra
tiją. Paskui ji liepė komunis
tams, kur tik galima, eiti į blo
ką su liberališka buržuazija 
(dėtis į “liaudies frontus”). Ji 
liepė jiems Ispanijoje kariauti 
už “buržuazinę” demokratiją; o 
kuomet trockistai bandė tą ka
rą, pagal senąjį Lenino receptą, 
peversti pilietiniu karu prieš 
buržuaziją ir steigti “proletaria
to diktatūrą”, tai staliniški ko
munistai apšaukė juos “išdavi
kais”, “fašistų agentais” ir pa
reikalavo juos nubausti mir
tim! O Amerikoje komunistai 
remia net rooseveltinius demo
kratus.

Bet J. Baltrušaitis tą visą bol
ševizmo padarytą per paskuti
nius penkis metus evoliuciją 
pramiegojo. Prasikrapštęs akis, 
jisai dabar įsivaizduoja, kad 
“trečiojo periodo” kvailiojimas 
dar vis tebesitęsia. O gal jį ap
niko “trockizmo” blusos?

Tačiau komunistai tą jovalą 
deda be jokių pastabų. Ar tai 
reiškia, kad ir jie mano, jogei 
demokratijoje gali laimėti tik
tai kapitalistai ir jų šalininkai? 
Jeigu taip, tai bus įdomu apie 
tai patirti visuomenei, kuriai 
komunistai peršasi į demokrati
jos gynėjus.

Iš Lietuvos
Mirusiųjų šventė 

Klaipėdoj
KLAIPĖDA. — Lapkričio 20 

d. Klaipėdoje kaip ir kasmet 
juvo švenčiamas taip vadina
mas mirusiųjų sekmadienis. 
Klaipėdiškiai gausiai lankė 
saviškių kapus, juos puošė 
vainikais ir gėlėmis. Bažny
čiose buvo už mirusius laiko
mos pamaldos.

baugiausia dėmesio sukėlė 
Klaipėdos Vokiečių Kultūrinio 
Susivienijimo surengtas kare 
žuvusiųjų minėjimas. Apie 10 
vai. Klaipėdos Turgaus aikš
tėje pradėjo rinktis mokyklos 
ir įvairios kitos organizacijos • 
su vėliavomis ir vainikais. Ai
kštėje buvo visi surikiuoti, iš 
kur apie 10,30 vai. eita į mies
to miškų (ten yra paminklas 
paminėti Didžiajame kare žu
vusius). Eitynių pradžioje ėjo 
organizacijų atstovai su vaini
kais, vėliavos, mokyklos, orga
nizacijos ir priekyje— Dr. 
Neumanas. Eitynėse dalyvavo 
apie 7,000 asmenų. Prie pa
minklo choras giedojo žuvu
sioms paminėti giesmę, čia 
pirmiausia kalbėjo Dr.z Neu
manas, kuris prisiminė visus 
žuvusiuosius Didžiajame kare 
Klaipėdos vokiečius. Paskirai 
jis paminėjo feldmaršalus Hin- 
denburgą ir Ludendorfą, kurie 
Didžiojo karo metu Klaipėdą 
išvadavo iš rusų. Toliau kal
bėjo Klaipėdos miesto mokyk
lų patarėjas Le Coutėris. Pa
minklo viršuje liepsnojo ug
nis. Sugiedotos kelios giesmės 
ir tuo minėjimas baigėsi.

Eitynių metu tvarkų palaikė 
krašto policija.

Klaipėdos darbinin
kams pakelti at

lyginimai
Šiomis die-KLAIPĖDA.

nomis i Kaune lankėsi Klaipė
dos darbininkų delegacija, ku
riai vadovavo Klaipėdos dar
bininkų ir amatininkų susivie
nijimo pirm. Adomonis. Dele
gacija Kaune rūpinosi ekono
miniais ir kultūriniais reika
lais, lankėsi pas min. pirm, 
kun. Mironų ir kit. ir prašė, 
kad Klaipėdos krašto įmonių, 
kuriose dalyvauja V. iždas 
savo kapitalais, darbininkams 
mokami atlyginimai butų pa
didinti ir prilyginti atlygini
mams, kuriuos moka kitos 
įmonės.

Vakar šis klausimas buvo 
svarstytas Ministcrių taryboje 
ir nutarta pakelti atlyginimas 
nuo 4 ligi 10 nuoš. Tiems dar
bininkams, kurie ligi šiol gau
davo mažesnį atlyginimų, bus 
taikomas didesnis atlyginimo 
padidinimo procentas ir atvir
kščiai.

Dėl kultūrinių Klaipėdos kr. 
darbininkų reikalų delegacija 
susitarė su D. rūmais, kurie 
pažadėjo artimiau su Klaipė
dos -darbininkais kultūrinėje 
srityje bendradarbiauti ir rem 
ti jų kultūrinę veiklų.

Pabėgo Vokietijon Ve
terinarijos Instituto 

Lektorius
KAUNAS. — Klaipėdos kra

što pil. Valteris Zugaras valsty
bės lėšomis specializavosi Vie
noje ir iš ten sugrįžęs buvo 
paskirtas Veterinarijos institu
to parazitologijos katedros lek
torium. Dabar jis pabėgo Vo- 
kiėtijon, iš kur parašė laišką 
prašydamas jį iš pareigų at
leisti. V. Zugaras 'valstybei lie
ka skolingas apie 30,000 Lt.

Nesidomi Rinkimais
žmonės nuo rinkimų ir do

mėjimosi viešais reikalais jau 
tiek atpratinti, kad Selynos 
seniūnija visi metai kaip ne
įstengė išrinkti valsčiaus tary
bos narių. Vargais negalais iš
rinktas lapkr. 20 d. uk. Lašas.
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MARGUMYNAI

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PRAEITIES

1912 metų valdyba. — Miršta 
pirmas draugijos narys 

Antanai Banionis
Į valdybų 1912 metais buvo iš
rinkti Petras Galskis preziden
tu, K. čepukas vice-prezidentu, 
J. Degutis protokolų sekreto
rium, S. Cherry finansų sekre
torium, A Petrulis iždininku, 
Jonas Jokantas kontroles rašti
ninku, A Marcinauskaitė ir F. 
Juozapavičius iždo globėjais ir 
J. Dauginis maršalka.

Tie melai gal reikšmingi gal 
tik tuo, kad pasimirė pirmas 
draugijos narys, būtent, Anta
nas Banionis, kuris buvo išsi
kėlęs gyventi į Grand Rapids, 
Mieli.

Narių skaičius 1912 melais 
pašoko iki 175, o turto draugi
ja turėjo 1,383.21. šiaip nieko 
ypatingo per tuos metus neįvy
ko.

1913 metų valdyba
1913 melais į valdybų buvo 

išrinkti šie asmenys: P. M. Kai
lis prezidentu, J j Kuzmickis vi
ce-prezidentu, J. Degutis proto
kolų raštininku, J. Jodelė finan
sų sekretorium, D. Kulikauskas 
kontroles raštininku, A. Petru
lis iždininku, Valerija Antana
vičiūtė bei Julius Mickevičius 
iždo globėjais ir J. Dauginis 
maršalka. > •••

Baigdamas 1913 metus drau
gijos turtas paaugo iki $2,066.- 
75, o narių skaičius iki 210.
1914 metų valdyba. — Maži ne

susipratimai. — Kruvina 
tragedija

1911 melų valdyba pusėtinai 
pasikeitė, būtent, buvo išrinkti 
šie asmenys: Julius Mickevičius 
prezidentu, K. Čepukas vice-pre
zidentu, Juozas Šmotelis proto
kolų sekretorium, Domininkas 
Kulikauskas finansų sekreto
rium, F. Juozapavičius kontro
lės raštininku, A. Petrulis iždi
ninku, B. Trečiokas bei Juozo ; 
Jokantas iždo globėjais ir J. 
Dauginis maršalka.

Įvyko nesusipratimas laido
jant du draugijos narius, bū
tent, Poniškų ir Andriukaitienę. 
Tie nariai žuvo tragiška mirti
mi: Poniška nušovė Andriukai
tienę, o paskui pats sau galų 

pasidarė. Ta tragedija įvyko dėl 
meiliškų dalykų.

Susirinkime, kuris įvyko tuos 
narius palaidojus buvo sukeltas 
skandalas. Mat, dalykas tokis, 
kad kai kurie nariai įžiūrėjo, 
kad valdyba nėra nešališka ir 
remia žuvusio Poniškio bičiu
lius. Už tų lyg ir šališkumų 
prezidentui ir sekretoriui, kaip 
sakoma, kliuvo daug vėjo. Jie 
buvo puolami ir barami. J. 
Šmotelis, protokolų raštininkas 
įteikė rezignacijų protestuoda
mas prieš nepagrįstų puolimų.

Į rezignavusio šmotelio vietų 
raštininku buvo išrinktas Dane- 
lavičius. Kuriam laikui praėjus, 
būtent, rugpjūčio mėnesį rezig
navo ir Julius Mickevičius. Re
zignavo jis dėl to, kad turėjo 
išvažiuoti į Worcestcr, Mass. 
Iki metų galo prezidento parei
gas perėmė Kazys čepukas.

1914 metų gale narių skai
čius siekė 219, o turtas — $2,- 
453.59.

1915 metų valdyba
1915 metais į valdybų buvo 

išrinkti šie asmenys: Petras 
Galskis prezidentu, F. Juozapa
vičius vice-prezidentu, J. Degu
tis protokolų sekretorium, D. 
Kulikauskus finansų sekreto
rium. K. Čepukas kontrolės raš
tininku, A. Petrulis iždininku, 
Andrius Viščiulis bei J. Gajaus
kas iždo globėjais ir J. Daugi
nis maršalka.

Tais melais draugija pastate 
paminklų mirusiam nariui Juo
zui Poniškiui Lietuvių Tautiš
kose kapinėse. Be to, buvo nu
tarta pirkti “Naujienų” Šerų ir 
“Naujienas” pasirinkti už drau
gijos organų.

Draugija 1915 melų gale na
rių turėjo 246, o pinigais $2,- 
507.43.

(Bus daugiau)

VALDYBŲ RINKIMAI
Lietuvių kultūros draugijose 

veikimas dabar yra pusėtinai 
alšlugęs. Svarbiausia priežastis 
ta, kad visur įvyksta rinkimai. 
Senosios valdybos tad nenori 
nieko pradėti, todėl veikimas ir 
yrą sustojęs. Tačiau po Naujų 
Melų, kiek galima numanyti, 
prasidės pusėtinai didelis judė-

j imas. Ypač kai kurie skyriai 
yra pasiryžę daug veikli.

Kadangi šį menesį visose kul
tūros draugijose bus išrinktos 
naujos valdybos, lai sekretoriai 
yra prašomi pranešti naujų val
dybų sąstatų. Visų draugijų val
dybos bus šiame skyriuje pa
skelbtos. Be to, pageidaujama 
ir šiaip daugiau žinių iš kultū
ros draugijų veiklos.

PABAIGĖME METUS
Jau atsisveikinome su 1938 

melais. Per tuos melus draugi
jai teko pakelti gana skaudų 
nuostolį, būtent, mirė draugijos 
prezidentas Julius Mickevičius, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
organizacijos išugdymo.

Mirė ir keli kili darbštus or
ganizacijos nariai. Mes su jais 
atsisveikinome ir palydėjome į 
amžinų atilsio vielų. Vadinasi, 
musų draugija atliko savo pa
reigų,

Per pereitus metus kelis šim
tus narių buvo užklupusios vie
nokios ar kitokios ligos. Kai kil
poms teko ir pusėtinai pasirgti. 
Ii.

Ligonių atžvilgiu draugija ir
gi atliko savo pareigų: kiekvie
nam sergančiam nariui išmokė
jo tokių pašalpų, kokia jam pri
klauso.

Taigi, per pereitus metus 
draugija savo pareigas atliko, ir 
atliko jas tinkamai, šiaip drau
gijos veikimas ėjo gana sklan
džiai: jei ir buvo kokių nesusi
pratimų, tai palyginti nedaug ir 
apie juos neapsimoka kalbėti.

PRADEDAME JUBILIE
JINIUS METUS

Prasidėjo 1939 melai. Iš drau
gijos istorijos, kuri yra spaus
dinama šiame skyriuje, dauge
lis pirmų kartų patyrė, jog Chi-

i

Acme-Naujienų Telephoto
SHENANDOAH, IA. — Hcrbett Hoover Depression 

Rogers, 7 metų amžiaus, stovi prie savo neseniai gimu
sio broliuko, kuris liko pavadintas Franklin Delano 
Roosevelt Reccssion Rogers.

cagos Lietuvių Draugijai su
kanka 30 metų.

Tai reiškia, kad mes turėsime 
tinkamai pažymėti ta įvykį. Pir
mas, taip sakant, šūvis bus me
tinis ir drauge jubiliejinis va
karas šilusio 15 d. Amalgamai- 
ed Centre, 333 S. Ashland Blvd.

Tai Ims pradžia musų veik
los. Tuoj po to, būtent, vasario 
1 d. pradėsime konteslų nau
jiems nariams gauti. Kontestas 
truks per visus metus.

Kovo 25 ir 26 dd. Lietuvių 
Auditorijoje turėsime bazarų, o 
vasarų didelį piknikų.

Taigi, kaip matote, šiems me
tams veikimo programa yra ga
na plati. To veikimo pasiseki
mas iš dalies priklausys nuo vi
sų musų. Tai nėra vieno ar ke
lių žmonių ddrbas.

Pavyzdžiui, imkime kad ir 
bazarų, kuriam ypač yra reika
linga didelė [laika. Reikia iš 
anksto išplatinti kiek galima 
daugiau serijų. O tai gali pada
ryti tik didelis būrys žmonių. 
Prašome tad<visus prisidėti prie 
to darbo. Kas šimtui ar dviem 
šimtam padaryti visai lengva, 
to jokiu budu neįstengs atlikti 
keli žmonės. ‘ Dabar prasideda 
visokie parengimai, visokie po
būviai, visokios sueigos. Nėra 
abejonės, kad daugelis musų 
•draugijos n <rių ten dalyvaus. 
Jų pareiga butų pasiimti nors' 
po viena serijų ir išplatinti jų 
tarp savo giminių, draugų ir 
pažįstamų. Vienų serijų išplatin
ti bus nesunku. Ir jei keli šim
tai tatai padarys, tai bazaro pa
sisekimas bus užtikrintas.

Kitas dalykas — tai kontes
tas.. čia irgi bus reikalinga di
delė talka. Vadinasi, nemažas 
būrys kontestantų ii’ Chicagoje 
ir kolonijose.

Taigi, kas tik norės šiais me
tais pasidarbuoti draugijos ge- 

' rovei, tai progų tam tVirėš viso
kių.

Hitlerininkai Įvedė Au
strijoje Vieno Patiekalo 

Pietus
Praėjusį sekmadienį Visos 

Austrijos valgyklose jr restora
nuose įvesta vieno patiekalo 
pietus, panašiai, kaip jaU yra 
įvesta pačioje Vokietijoje. To
kių pietų kaina geresnėse val
gyklose nustatyta 2 mrk. Be 
to mokesčio reikės mokėti po 
1 mrk. 20 pt (sakyta taip pat 
piivatuoąe haniupsė ruošti pie
tus vieno pąti'ekų’o.

KUR YMA štiO DINGO?

Šis klausimas atrodo netai
syklingai parašytas. Kalbame 
čia apie šuiiį, kurs lotyniškai 
vadinamas cahis dingo. Tai yra 
ypatinga laukinių Šunų veislė 
Australijoje. Buvo manoma, 
kad jis yra tikras Austrijos gy
ventojas, bet vė’iau mokslinin
kai įrodė, kad šuO dingo Vei
kiausiai atėjo į Australiją kar
tu su pirmais sėsliais, vykusiais 
į Australiją iš Azijos žemyno. 
Dingo yra mažesnis už vilkų, 
ilgom kojom, papurusia uode
ga, gerai išvystytom ausim, 
pilkšvai rusvos akys; viršugal
vis rausvai rudas su juodos 
spalvos priemaiša. Dingo užei
namas visoje Australijoje ir 
dažnai puola ūkininkų bandas 
— plėšrumas ir kenksmingu
mas yra toks, kad '’^riausybė 
skiria dovanas už dingo naiki
nimų. Avis jis drasko ir apkan
džioja, noris ir neėda; naminius 
paukščius taip pat drasko ir 
užmuša. Savo papročiais dingo 
labiau primena lapę ne kaip 
vilkų. Dienos mėtų retai jis tė
ra matomas, medžioja nakti
mis. Kartais dingo pasirodo di
deliais pulkais po keliasdešimt, 
ligi, šimto, nors paprastai jie 
bėgioja šeimomis po šešis. Kaip 
ir Egipto parijai šalies, dingo 
pasiskirta sau sritį ir iš jos ne
išeina, bet taip pat įieįsileidžia 
ir kitiems dingams medžioti jo

i.ii ■

DISTRIBUTOR
(GEItKIT TIK GERĄ ALty, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuoinėt kreipkitės pas NOlRKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
pktarhąvimį-

2423 W. 64th Street Tek Hemlock 6240
»— frl>Wni!rgRi"n»<W III11 11 11 —f ■■ TW1Į||JĮ!. I ... I yiiinĮyjĮiĮgMĮiiŲi

.srityje. Mažiukus kalė dingo 
atsiVeda dažniausiai medžio 
drevėje. Šiaip dingai neloja, 
bet, pabuvę su naminiais šuni
mis, išmoksta. Pagautas dingas 
visatja prisimeta negyvas!

Kiek Suvalgo Vienas 
Anglas

Anglijos karo ministerija, 
sudarinėdama neseniai krašto 
išmaitinimo planų karo atveju, 
pasirėmė tam tikromis Statisti
komis, pagdl kurias vienas ang
las per visų gyvenimų suvalgo 
maždaug 20 jaučių, 20 tonų 
duonOs, 10 tonų daržovių ir 
vaisių bei 12,000 kiaušinių.

Inkstai Turi
Išvalyt Rūgščios
Iš kraujo ruęščių pervirši ir nuodingas 

atmatas pašalinami per 9 mllionų smulkučiu 
inkstu kanalėlius arba koštuvėlius. Inkstų ir 
pūslės negeras veikimas gali būti prietasti- 
inl nakties išbudinto, nervingumo, kojų skau
smo, Juodymų apie akis, svaigulio, nugaros 
skausmo, kulnų ištinimo ir deginančių apsi
reiškimų. Padėkit inkstams išvalyti rūgščius 
iš kraujo su Cystex. Paprastai Jau pirmoji 
dpzft padeda inkstams kraujų išvalyti ir greit 
pasijausti vėl kaip naujas. Po pinigų grąfci- 
įiimo garantija Cystex turi patenkinti arba 
Jums niekas nekainuoja. Įslgykit Cystex (ssis- 
tex) šiandien. Pas vaistininkus doza tik 3c, 
o garantija apsaugoja Jus.

v.
Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

r
iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Neciar

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

PRANEŠIMAS IŠ 
BRIDGEPORTO

Keistučio Spulkos Di
rektoriai savo susirin
kime laikytame Ket
virtadienį, Gruod ž i o 
29-tą, 1938, > nutarė, 
kad nuošimtis už pini
gus padėtus iki sausio 
10-tos, 1939, bus mo
kamas nuo sausio 1-s, 
1939 m.
Paskutinis nuošimtis 
mokėtais buvo 4-tas.*

JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

DUODAME
PINIGUS!

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

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

I Loan and Savings
Association

1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dienų nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne* 
: dėldienius.

Chicagos Lietuvių Draugija rengia

BAZARA
L

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors.vienų 

serija ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisų.

ĮHIHYBES
1

Varlės Sulaikė Traukini
Nesenai Prancūzijoje netoli 

Grenoblio miesto buvo toks at
sitikimas. Pro minėtų vietų ei
nantį geležinkelį “užėmė” keli 
milijonai varlių, kurios iš vie
nos pusės geležinkelio šliaužė 
kiton pusėn, kur yra didelės 
balos. Tuo metu, kaip tik pro 
tų vietų turėjo važiuoti trau
kinys. Bet Varlės traukinio ne
praleido. Traukinys turėjo 5 
valandas laukti, kol visos Var
les peršliaužė geležinkelį,

• •> I

^kėlbifnai Naujienose 
itioda nauda dėjtd, 
’%d pačios Naujienos ' 
vVa 'naudingos
'*!■?.... »■■■»■’«■«.......     '7 ■

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

ęniGĄęa Illinois 
M (tinai 8500

ssr.’/ /, i—'^14 i! i i  —

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagoibg, reikia dau
giau, negu “tik m ’Bi.ieB.’* Reikia “l’rleš- 
erzinančlo,” tokio kaip aeno švelninan
čio, raminančio MusU-r<>la, kad persun
kti per odos pavir§j. pagalbai nuo krau
jo aukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų dlrcjmaa, Rkau«mas ir su 
atmgimaa j>api'<.t»tai greit pavyksta nu
gai'dt.

Goriau negu seno budo mtistardinis 
nlasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vąrtoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. va kų (švelnus) ir ekstra stip- 

6, 40c visose vaistinėse.



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 3, 1939

Diena Iš Dienos
P-s Radauskas tuojaus su-r 

prato, kad su biednais žmonė
mis busi daugiaus sotus ir link
smas, ne su bagotais.

—VBA. ,

Nauji Metai Pas 
Leo. Radauską

BRIDGEPORT. — Susikvietę 
visus savo draugus ir pažysta
mus į savo stubą sulaukti Nau
jų Metų, o pats dirba Edge- 
vvater Beach viešbutyj už ku- 
korių milionieriams. Svečiai su
sirinko ir laukia kada p. Ra
dauskas pareis visus pasveikin
ti, Radausko nesimato. Svečiai į 
patys turėjo linksmintis su po
nios Radauskienės pagelba ir 
laukti, kada Radauskas pareis 
namo iš milionicrių hotelio.

VBA Sutiko Naujus 
Metus pas pp. Lapaičius 
ir pp. Kishonus

MARQUETTE PARK. — Ne- 
svarbu kur papuls būti, bet 
Nauji Metai visvien turi atei
ti. šį kartą man papuolė sulauk
ti Naujų Metų pas pp. Lapai

čius, kurie gyvena kartu su pp.<
Kishon, Marųuette Parke. P ą 
Lapaitį aš gerai atsimenu ir 
turiu seną pažintį dar iš Boston, 
Mass., kada p. Lapaitis dirbo 
prie “Keleivio” spaustuvėje.

3

5- 
h
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Butu Gal Tvarkingai!'”11. buv?,,gc7i’lik <lnr lril.ko*- ® Į pinigų. Uz drapanų paremia-
Ir Gyvenęs, Jei Ne j 
Nauji Metai !

Nugi pareina žmogus neval-|Kartu su mumis buvo ir pp. 
gęs, pavargęs, drūčiai išalkęs Kairiai, “Naujienų” štabo Na- 
ir randa savo svečius visus pil-lrys”, kuris papasakojo daug 
nai sotus ir linksmus. įdomių dalykų iš Karo lauko,

lACME-NAU.HKNU Foto i
GLORIA YOŪNGBLOOD, ' 

šokėja, kuri buvo labai susi
draugavusi su Rudy Vallee. 
Buvo pradėję eiti gandai, 
kad jie susituoksią, bet Val
lee tatai užginčija.

Praleiskite Smagią Va
landėlę Klausydami 
“Peoples” Pirmo Naujų 
Metų Programo.

Peoples Rakandų Bendrove 
tiki,, kad šie metai bus daug 
pelningesni ir malonesni kiek
vienam. Ta pačia proga Peoples 
Bendrovė ruošia labai smagų 
ir įdomų pirmą Naujų Metų 
programą šiandien, antradienį, 
iš stoties W.G.E.S., 7-tą yalan- 
dą vakare. Programe dalyvaus 
grupė žymių dainininkų ir mu
zikų. Tarpe jų ir “Radio Gra- 
nadierių” trio, kurie visi išpil
dys daug smagių dainelių ir 
gražių melodijų. Prie to bus 
visokių naujenybių ir įdomy
bių. Taigi, pradėkite Naujus 
Metus smagiai, pasiklausykite 
Peoples radio programo.

Rep. xxx
kada Lietuva tvėrėsi. Labai 
gražioj ir smagioj nuotaikoj 
sutikome jaunus Naujus Metus 
prie užkandos ir smagaus pa-

—VBA.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Žemaičių Kultūros Kliubo metinis susirinkimas įvyks trečiadie- x . 

nį, sausio 4-tą, j. Yuškos salėj (Hollyvvood Inn) 2417 W.iS e 
43rd St. 7:30 vai. vakare. Visi nariai atsilankykite ir atsi-|— — 
veskite naujų narių prisirašymui. Bus renkama kliubo va!-' 
dyba 1939 metams. Be to, bus renkami darbininkai dėl pa-' 
rengimo, kuris įvyks J. Yuškos svetainėj subatoj, sausio 
28 d., 1939 m. Žemaičių Kultūros Kliubo laikinas pirminiu- _  Karsokas,, 15156 W.
kas, Steponas ’Nark’s Grand Avė., kartu jo žmo -

šįvakar įvyksta SLA 139 kuopos metinis susirinkimas Palmer na> afou yra gimę per Naujus 
Parko svetainėje ant antrų lubų, įėjimas iš rytų pusės. Vi- Metus. Todėl, ta proga jie tu
si kuopo; nariai prašomi dalyvauti susirinkime. Kaipo1 me- rčj0 dvilypę parę. Abu yra gi- 
tiniame bus daug kuopoj svarbių reikalų aptariama. Taipgi'mę Naujais Metais ir abu iškėlė 
primename kuopos nariams, kad pakviestumet ir savo drau-įparę paminėti savo gimtadienį 
gus atsilankyti į kuopos susirinkimą ir prisirašyti prie SLAJ jr patikti Naujus Metus. Tai 

. A. Narbutas, org. didelė retinybė. —VBA.
SLA 109 kuopos susirinkimas bus trečiadienį, sausio 4 d. Nef- _______

fo svetainėj, 2435 S. Leavitt St. Kviečiami nariai dalyvauti į ji Metai Pas
Juozų Ažuką

BRIDGEPORT.

i Dvilypė Naujų 
Metų Parė

NORTH SIDE. — Happy Bill

ir kuo daugiausia atsivesti naujų narių įrašyti. Dabar va
jaus laikas ir gera proga įsirašyk A. Kondrotas^ 10 ) kp. org. 

Draugystės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus mėliu s rus’- 
rinkimas įvyks antradienį, sausio 3 d. 1939 metais, 7

- .Seniausia 
v. taverna Bridgeporte yra p. Juo- 

v. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. Halsted St. Ma- zo Ažuko, kuri randasi prie 
lonėkite visi atsilankyti, nes randas daug svarbių dalykų kampo 33-čios ir Lituanica Avė. 
aptarti. Frank Bakutis, nu t. rašt. Naujų Metų proga broliai Leš-

čiauskai, muzikantai, išpildė la
bai gražų muzikalį programą ir 

.'visus svečius smagiai palinks
mino. P-s Ažukas yra labai pa- 

į tenkintas sulaukęs linksmų 
Naujų Metų. —VBA.

LĖLĖS KALĖDŲ DOVANOMS...

Pirmutinė Šių 
Metų Auka

COPR. IM4, NEEDLCCRAFT SERVICE, INC.

PEASANT DOLLS PATTERN 189°

No. 189T—štai gražios lėles, kurias už mažus pinigus 
lit pasiųsti ir dovanoti savo mėgiamai mergaitei.

Dr. S. Naikelis 
Perkėlė Savo 
Ofisą

tį. O jo meilužė sėdi ir laukia. 
Laukė ir nesulaukė... Rytmeti
niam laikraštyje pamato jo 
paveikslų ir sužino, kas atsiti
ko.

Ivimą reikėjo sumokėti iš ank- 
slo, tad visi pinigučiai ir din- 

įgo. Išėjus su meiluže, reikės 
užeiti vienur ir kitur, juk visi 
kiti eina, smagiai, džiūgauja. 
Bet čia reikia pinigų. Taip be
galvodamas, apie finansus 
besikankindamas, pamato, kad 
išeina iš krautuvės žmogus ir 
sėdasi į automobilį važiuoti. 
Tai tos krautuvės savininkas. 
Ką jis ten iki vėlumos darė, 
tai jau ne taip svarbu, bet jis 
gali turėti pinigų. Prevost ilgai 
negalvodamas prieina prie 
automobiliaus, parodo rcvol-; 
verį ir pasisako, kokiu reikalu 
čia atėjęs. Jau viskas butų 
buvę gerai, jei ne poras detek
tyvų. Šie iš kažin kur čia 
tuojau atsirado, tarsi Aladino 
lempą patrynus, ir Prevost su-

A. Prevost, buvęs kada gan 
pavojingas banditas dabar per 
kokį laiką gan tvarkingai gy
veno ir gal butų taip pasilikęs 
ant visados. Bet štai, susitin
ka mergelę, susižavi ja, įsimy
li, o čia dargi Nauji Metai, 
visi cclcbruoja, reikia ir jam 
savo meilužei parodyti “good 
tfrne”. Jis kiek turėdamas pi
nigų pasisamdė, pasirendavo 
parėdnius ir taip, tarsi kokis 

j princas, nuvykęs pas ją. O ji 
laukia savo namuose. Ji taipgi, 
iš kažin kur sugriebusi 
dolerius, nusipirko naują 
nclę. Pasirėdžius laukia, 
pro langą, o jos “princo” 
nėr, taip nėr... šiam gi viskas ima. Nugabena į policijos sto

BRIDGEPORT.— Dr. S. Nai
kelis jau seniai praktikuoja 
Bridgeporto kolonijoj. Paskuti
niu laiku jis turėjo ofisą adre
su: 3103 S. Halsted St. Bet šioj 
vietoj išbuvo tik 8 mėnesius 
čia vieta nelabai tinkanti gy
dytojo ofisui.

Dabar perkėlė savo ofisą ad
resu 3261 S. Halsted St.

• Taigi pacijentai dabar turės

ir labai jaukiai. Kaip 
Dr. Naikelis jau daug

naują ofisą yra įrengęs moder
niškai 
žinia,
metų praktikuoja mediciną ir
yra patyręs profesionalas.

Reikia dar pastebėti, kad Dr. 
Naikelis augina > gražią dukrelę 
ir sūnų:1 Saulutė- ir Ugnys. Visi 
šeimynos nariai yra sveiki ir 
laimingai gyvena.*

Linkime daktarui NąikeLui 
pasisekimo naujame ofise.<

1 Vietinis.

Naujų Mėtų 
Dovana Miestui 
$177 Milionai

kelis 
suk-

kaip

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOCIATION o f 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

Skoliname Pinigus ant Pirmu Morgičiy Nuo
5 iki 20 Metu Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

^hiEDERAL SAV1NGS
®!aND LOAN ASSOCIATION 

y OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887

• BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
Chicago, III.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGF 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonai
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit frel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

■-» i-b rt-rr1_______________________________________________________

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreatio.i
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

1 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.

Buvęs vidurmiestyje pasitik- 
Įti Naujus 1939 metus Ernui 
j Laco, 27 metų vyras, važiavo 
'gatvekariu namo, 8406 Green 
(Bay Avė. Bet štai, važiuojant 
, 88th st. pasigirdo suvis ir La
co gatvekary sėdėjęs susmu
ko. Per gatvekario langą kul
ka pataikė jam tiesiog j galvą, 

i Nuvežtas į Carnegic Illinois

Chicagos miestas susilaukė 
Naujų Metų dovanos. Kada vi
si linksminosi Sanitarinio Dis- 
trikto Lockporto punktas—ne, 
— jis pasuko rankeną milio- 
niniam darbui pradėti.

Pagal aukščiausio teismo 
sprendimą Michigano ežeras tu
ri būti taip reguliuotas ,t.y. jo

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

I

□

| 
B

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

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta g
Tel. Victory 9605 |

Epoe Ukrin Sam Kamberg
□iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiniiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiniial

Steel Plant Hospital, patirta, 
kad kulka nelabai giliai įstri
gus ir gal nesudarys didelio 
pavojaus gyvybei. Kas šovė— 
nežinia,—tokių šaudymų daug 
buvo, nors Nauji Metai jau 
buvo prasidėję.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liąuid f or Itching of 

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

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa
gelba. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iŠ visnr, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “X 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 38 
metus.'’

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos {degimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri- 
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

i narna laipsniškai iki 1500 pėdų 
į sekundę. Rengiamasi ir prie 
kitų gerinimų. Vienas iš svar
biausių tai srutų kanalizacijos 
pagerinimas, paskui, vandens 
užtvaro pagerinimas, kad už
kilus upiams, vanduo neimtų 
veržtis atgal į ežerą. O, juk, 
jau 'visiems žinoma, kad Chica- 
gos upė teka prieš savo pri
gimtą tėkmės kryptį, t.y. iš eže
ro. Taigi, visas tas darbas ap
sieis apie 177 milionų dolerių.

Jos kryptį pakeitė inžinierių 
jos mokslas 1900 metais.

No. 1893

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

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

IR.OK1

A5TIST.

GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, km 
skelbiasi Naujienose,

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS • LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ .................................................. ■ “
GYDYMAS $CH.OO

LIGONINĖJE .............. v U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje ....... $ 15.00
REUMATIZMAS $J>.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 6Srd St 
Tek ENG. 5883-5840



Antradienis, sausio S, 1939

Iš Priešmetinio Lie
tuvių Keistučio Pa- 
šelpos Kliubo Susi
rinkimo 

a-

Gruodžio 6 d. Hollywood 
svetainėje, įvyko L. K. P. Kliu
bo susirinkimas. Kadangi bu
vo valdybos rinkimas, tai ir 
susirinkime daug keistutiečių 
dalyvavo, nes visiems rupi or
ganizacijos reikalai. Pirm. J. 
Shaltman pranešė, kad šiais 
metais tarpe valdybos ir narių 
buvo gera santaika ir Keistu
čio Kliubo turtas siekia $35,- 
000.00 su viršum. Rast. Helen 
Chapas perskaitė laiškus. Vie
nas buvo nuo Naujienų, kvie
čiant musų kliubą dalyvauti 
Naujienų 25 metų sukaktuvė
se. Antras laiškas buvo nuo 
Amerikos Liet. Kongreso, ku
riame kvietė į konferenciją 18 
d. gruodžio Liet. Auditorium. 
I konferenciją išrinkta 15 de
legatų.

Fin. raštininkas W. Sharka 
smarkiai dirbo priimdamas 
narių duokles. ,

Pranešta, kad šiais metais 
mirė 18 keistutiečių. Iždinin
kė P. Varnienė pranešė, kad 
finansai yra tvarkoje ir $18,- 
000 galima iš banko išimti ant 
pareikalavimo. Dr. Strikolis 
patikrino naujų aplikantų 
sveikatą. Į Keistučio Kliubą 
priimta 21 naujas narys. Tas

parodo, kad vajaus komitetas 
dirba. Daugiausiai narių pri
rašė Walter Sharka, J. Stul-į 
gaitis, stengiasia Sharką pra-l 
lenkti.

Biznio komisija pranešė, 
kad nuo parengimo, kai buvo 
suvaidinta drama “iš Meilės”, 
pelno atliko $700.00. Visi keis- 
tutiečiai patenkinti. Sokol sve
tainė buvo pilnutė svečių.

Apšvietos komisijos narys 
M. Kasparaitis pažymėjo, kad 
keistutiečiai skaito ir knygas, 
nes kas mėnesį išduodama iki 
10 knygų.

L. K. P. Kliubo Valdyba 
Sekantiems Metams.

Pirm. J. Shaltman, pagelb. 
J. Stalioraitis, prot. rašt. He
len Chapas, fin. rašt. W. Shar
ka, ižd. P. Varnienė, kontr. 
fin. rašt. J. Bepirštis, iždo gi. 
M. Ališauskas, knygius —M. 
Kasparaitis, maršalka M. Ma- 
siokas, teisių patar.—P. Man
kos, koresp.J. D. Bendokaitis.

Tapo išrinkta kontrolės ko
misija iš 5 narių ir vajaus 
kom. iš 5 narių.

Po susirinkimo vajaus komi
sija turėjo savo pasitarimą. 
Nutarė surengti bankietą vaji- 
ninkams, naujiems nariams 
ir valdybai. O kuris nei vieno 
nario nėra gavęs, tas turi užsi
mokėti įžangą.

—J. D. Bendokaitis.

Darbai Vis Dar

H. BEGEMAN 1
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

4184 Archer Avė.

MADOS

Negerėja
CICERO — Šios visos apy

linkės milžinas, tai Western 
Electric kompanija. Kai ši įstai
ga dirba, tjii čia daugiausia ir 
musų tautiečiai užsidirba sau 
duonutę. Daugiausia čia dirba 
merginų ir moterų, bet taip jau 
ir vyrų. Į Western Electric 
kompaniją užtai visų akys ir 
nukreiptos. Šiomis dienomis vi
siems'akys prašvito, kai ši įstai
ga priėmė keletą asmenų į dar
bą. Buvo manyta, kad jau dar
bai pagerės, bet kelių asmenų 
priėmimu viskas ir baigėsi. 
Dirbtuvė šiek tiek juda ir kurie 
dirba, tai kartais išdirba 4 ir 5 
dienas. Žinoma, geriau negu vi
sai nedirbti, bet su tokiu uždar
biu pragyvenimas skurdus, ma
žai ką geresnis už dirbančių 
prie WPA. Senas Cicerietis

No. 4988—Namie dėvėti rūbas. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

ALEKSANDRAS 
PAŠKAUSKAS

Persikyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 31 d., 4:10 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Truskavos par-, Bru- 
nuipių dvare.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Mortą, po tėvais Ra- 
votaitę, dvi dukteris Oną ir 
Bronislavą, 3 sūnūs Aleksan
drą, Joną ir Juozapą ir du 
pusbrolius ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoj—brolį Joną ir se
serį Oną Janulevičienę.

Kūnas pašarvotas 11943 S. 
Wallace St. Tel. Pullman 9085

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
Sausio 5 d., 8 vai. ryto ir na
mų į šv. Petro ir Povilo pąr. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Paš- 
kausko gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai ir 

kitos Giiųinės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St^ Chicago, HL 

čia (dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No------- ---

Mieros _____ .____  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir ▼ditij*)

■B

8 S fl A Gėlės Mylintiems 
iHKH Vestuvėms, Ban- 

M J1 U fu kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

............H III ■ ——
1 Siunčiam Gėles
J llVklK Telegramų i 
LUVElMO Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

NAUJIENOS, Čhicagd, Iii.

Labai Įdomus Indusu“High-Wheel” Cars for Rural Roads

Sausio 9 d.
tau-

IEŠKAU Jono Walio, gimęs ža
du voj e, Šiaulių apskr. Gyveno Day- 
ton, Ohio- Prašau pranešti. Frank 
Shemett, 3336 So. Lituanica Avė.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA. 3856 So. Union Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PATYRUSI OPERATORĖ PRIE 
PLAUNAMŲ DRESIŲ. 3729 Bel- 
mont Avė. 2-nd Floor.

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA 25-30 visam namų 
priežiūros darbui, virti, būti- Maža 
suaugusių dirbanti šeima. $7.00.

Crawford 0882.

BUSINESS CHANCES 
Pardavina ui Bizniai

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

HARLEM AVENUE ūkis apie 600 
i pėdų į ilgį, arti 79 gat. Aukštas 
gruntas. Kaina $575.00. $100 sash. 
$6.00 mėnesy. Savininkas, 1739 So. 
Halsted St , Box E45.

inouths pasižymi įdomiomis savybėmis.

Joniškiečių L ir K. Žagarę ir 
m L n • v r • Žagariecn 
Klubo Pnesmetims I —
Susirinkimas

Gruodžio 11 d. p. 
svetainėje įvyko 
L. ir K. Kliubo 
susirinkimas su dovanomis ir

Publikos alsi-!
Daugiaus1
Valdyba 

senoji iš-

išlaimėjimais. 
lankė labai daug, 
negu buvo tikėtasi, 
pasiliko 
skiriant 
ris liko 
raitis ir

Indijoj yra daug įvairių 
•tų, kurios tiki į visokius tikėji
mus ir kurių papročiai yra ga
na keisti. Dauguma indusų pri
klauso prie Brahaiilinų tikėji- , 
mo, seniausio tikėjimo visame 
pasaulyje. Manoma, kad iš Bra- 
haminų tikėjimo atsirado ir ki
ti pasaulio 'tikėjimai: Budiz
mas, Zardtustrizmas, < žydų, 
krikščionių ir mohametonų ti
kėjimai. Brahaminai buvo pir
miausi pasaulyje, kurie šukutė 
šventąją panelę ir šventą trejy- 
bę tūkstančius metų prieš krik
ščionybę ir da tebetiki į šv. 
Dievą Tėvą vardu Brahma, Šv. 
paną Kalį ir trejybę Brahma- 
Višnu-šiva. Miestuose ir ypatin
gai prie pašventintos Indusų 
upės Ganges daug žinyčių tre- 
jybei ir šv. Motinai yra pasta
tyta.

Upė Ganges šventa indusams 
dėlto, kad, pasak jų įsitikinimo, 
Šventoji Motina nuo dangaus 
nulipo per kalnus Mimalajų ir 
virto upe, kad žmonijos nuodė
mės butų išvalytos šiame van
denyje, kursai yra jos y pala. 
Atlaidai laikomi ant upės kran
to ir milijonai indusų maudo
si jo vandenyje, ateidami iš to
limiausių šalių. Numirėlius 
prieš jų sudeginimą taip pat 
maudo Ganges upėj, norėdami 
nuplauti jų nuodėmes, kad jie 
turėtų švarų atgimimą atkarto
tame gyvenime (Re-inkarnaci- 
joj).

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyvenimuiKambarial

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

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 gatvės išgrįstos, 
nėra assesmentų. Elektriką, žemi 
taksai. Tuoj už miesto ribų- $300.00 
cash- $25.00 mėnesy. Nuosavybė ba
landžio 1, 1939. Rašyti savininkui. 
1739 So. Halsted St., Box H-54.

KAMBARYS ANT RENDOS, hot 
water heat prie- mažos šeimynos, 
atskiras įėjimas, be valgio.
4104 Archer Avė. Lafayette 3533.| Lietuvoje Žagarės miestas 

yra vienas iš puikiausių mies- 
itų Šiaulių apskrityje. Patsai 
'miestas yra lyg ir palomėj,per 

Yuškos ’ v*-duri teka upė ir ji suka net 
.v, . v. tris malūnus. Miestas apsuptas 

' ?nyls <15cl5l miškeliais, kuriuose pavasary 
pnešmetims gegutEs k„kuoja> balalldžiai 

į burkuoja, lakštingalos čiulba 
i ir įvairiausi kiti paukšteliai 
švilpauja. Apie Žagarę gan 
derlinga žemė. Rugiuose ne
pastebėsi nei vienos dirsės. 
Kartais net bandydavo ūki
ninkai iš kitur parsivežę dir
sių užauginti. Pirmą metą pa
sėjus dar keletas išdygo, o 
paskui vėl visai išnyko. Kvie
čiuose kūkalių taipgi ieškoda
mas nerasi. Tai yra tikrai ap
dovanota gainios grožiu ir že
melės našumu visa ši apylin
kė.

Reikia parašyti keletą žod
žių ir apie ‘ ‘Žagarės gyvento
jus. Žagariui ai yra kultūringi 
ir linksmaus budo žmonės. Jų 
veiduose visuomet matysi šyp
seną, vienas.;, kitą pagerbia ir 
vengia nęsųęįprątimų.

Chicagoje» žagariečiaL -turi 
savo kliubą,! kuris jau dauge
lis metų kai gyvuoja. Prie kliu 
bo priklauso vyrai, moterys ir 
jaunimas. Mokestis liktai 10 
centų mėnesi 
yra daug. $7 
ma 50 dolerių, nuperkama gė
lių ir grabnęšiai duodama ne
mokamai. '

Jeigu kas įdomautųsi musų 
kliubu arba norėtų prisirašyti, 
■tai užkviečiam atsilankyti į 
musų susirinkimą, kuris yra 
garsinamas Naujienose. Atei
kite suaugę ir paraginkite, 
siveskit januoulius. —-J.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiaiir Kailiniai

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

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

kiti

veik visa 
vice pirmininkas, ku- 
išrinktas V. Kazimie- 
kasos globėja išrink

ta —M. Mieravičienė. Visi
palikti iš praeitų metų.

Joniškiečių jaunimas 
biausiai rūpinos vakaro suren
gime ir turėjo didelį pasiseki
mą. Svetainė buvo išpuošta ar
būzais ir kornais kas labai 
paįvairino svetaines išpuoši
mą. p. Keturakienė gastroliavo 
su grėbliu, kas labai patiko 
publikai. Gaila, kad buvo žie
mos laikas, p. Povįlaitienė 
taipgi pasižymėjo savo gastro
lėmis. p. Danta, atrodė kaip 
kaubojus,— pardavinėjo bilie
tus prie durų. P-ia Dantienė 
sėdėjo prie registerio ir ėmė 
pinigus nepaisydama kas juos 
moka. Buvo ir laimėjimų. Prie 
įžangos bilietų buvo 
jimai. p. Keturakis 
sek a n č i u s lai m ė j us i us 
—iš Marąuette Parko, 
čiai laimėjo Gaidį. J.
laimėjo zuikį, tūlas jaunuolis 
laimėjo bušelį kopusių, Danta 
(sūnūs)—laimėjo bušelį obuo
lių. Vyno galoną laimėjo Gur
skis. Pusę tuzino arbūzų teko 
Povilaičiui iš Rosclando.

la-

išlaimė- 
ištraukė 
dovanas 
Povilai- 
Balakas

ųL Naudos tačiau 
ųiiirtinės išmoka-

Dainomis labiausiai pasižy
mėjo p. Gasparaitis. Jo augš- 
tas balsas visą svetainę pri
pildė.

Komitetas verias pagarbos 
už surengimą to ša-unaus va
karo. Rengimo komisija se
kanti: —Jaunuolės p-lės S. 
Mickevičiūte, R. Keniušo, ir J. 
Jaunkaus. —M. M.

PAULINA PRASHUKIENE, 
po tėvais Miniekaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 1 d-, 9:50 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių miestely, Telšių 
apskrity’

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Viktoriją ir žentą Da- 
niel Donohue, 2 brolius Juo
zapą ir Kazimierą Miniekus, 
dvi brolienes Bronislavą ir 
Teresą ir jų šeimynas, sesers ; 
dukteris Antaniną Knistoft, 
Veroniką Kriaučiūnienę ir 
daug giminių, pažįstamų ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas 5740 So. ; 
Morgan St. Laidotuvės įvyks 
Seredoj, Sausio 4 d., 8 vai. 
ryto, iš namų į šv. Jurgio 
parąp. bažnyčią (Bridgeporte) : 
kurioje atsibus gedulingos pa- - 
maldos už velionės .sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka- j 
zirųiero kapines.

Visi a. a. Paulinos Prashu- ! 
kienės giminės, draugai ir pa- Į 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- ■ 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Broliai ir kitos gim.

Laid. Dir. J. F- Eudeikis, 
Tel. YARDS 174J, j

at-

Courtney Nori 
Būti Meru

REAL ESTATE FOR SALE
Na^

$50001 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

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.

Tarp indusų randasi viena 
labai karinga tauta. Jie beveik 
stipriausi visoj Indijoj ir žino
mi po vardu Ražput’ai. Tie 
rašputai iš visų Brahaminų die
vų daugiausiai garbina Kovų 
Dievą “Indra” ir Ugnies Dievą

Beliajaušj- koncerte turėsite 
progą pamatyti “ražputus”. 
Juozas Bimbalas, Feliksas Ta
nias, William Migon, William 
Brilliant ir Irving Lev prieš 
estradoj degančią ugnį šoks šo
kį, kurį Ražpu tinai visuomet

re ir kovoj.

se arba pas Vytautą Beliajų, 
6210 So. Park Avė. Koncertas 
bus sausio 9-tą, Chicago Wo- 
men’s Club teatre, 62 E. llth 
S t. —Z.

Nauji Metai Atneš 
Daug Permainų 
Ciceroj

Ketvirtadienio vakare proku
roras Thomas .J. Courtnęy per 
radio pareiškė, kad kandidatuo
ja ą ChLcagos merus, prieš da
bartinį merą E. J. Kelly, kuris 
taipgi neseniai paskelbė, kad 
vėl kandidatuos.

Courtney pareiškė, kad jis 
rinkiminėj kampanijoj nesitiki 
pasigailėjimo, ir pats to nero
dys merui Kelly. Galima tikėtis, 
kad judviejų kova už nomina-n- 
ei ją bus labai aštri. Abu demo
kratai.

ATLANTIC. — Musų apylin
kėje vagiliai pradėjo smarkiai 
darbuotis. Jie ir nakties ir die
nos metu puola ypač krautuves 
bei kitas biznio įstaigas. Užpuo
lė gesolino stotį, kuri yra aut 
kampo 51st ir Weniworth. At
ėmė 30 dolerių ir pabėgo. Pas
kui užpuolė A and P. krautu
vę, 5115 Wentworth avė. ir at
ėmė 40 dol. Bet čia vagilis pa
puolė į policijos rankas. Tuoj 
po apiplėšimo pranešta polici
jai ir ši už trumpo laiko jau 
atsiveda juoduką, kuris ten pat 
prisipažino apiplėšęs krautuvę. 
Nukentėjusiems pinigai grąžin
ti, o juodukas patupdytas į ka
lėjimą. M. K. |

žinios Apie Vietos Biznierius
CICERO — Su Naujais Me

tais čia bus kai kurių permainų, 
kaip tarp lietuvių, taip ir tarp 
svetimtaučių. Keletas tavernų 
užsidarys. Sako, nėra biznio, 
nėra Lizino, negalima padaryti 
gyvenimo.

Bet pilietis C* Andrijauskas 
Jam netiki. Jisai čia seniai gy
vena, turi gražią, parankią vie
tą, kur taverną laiko per daug 
melų. Adresas yra 1410 S. 49th 
avenue.

Nuo p. Skiriaus išėjimo, vie
lą pripuolamai taisė, remonta
vo ir buvo pasidyžęs pavesti ki
tiems, bet neatsirado atsakan
čių “perėmėjų”. Nuo Naujų 
Metų pats užlaikys vietą, o už 
menadžerį paėmė Bruno Masi
liūnų* Jis pilnai kvalifikuotas 
tam bizniui.

14-ta Gatvė “Skamba”
S. Kietos paukščių krautuve, 

progresuoja. Giesmininkų —ka- 
narkų turi gerą skaičių. Visa 
14-ta gatvė skamba nuo čiulbė
jimo. Kam ko reikia, užeikite 
adresu 4841 W. 14th St.

“N.” Kasėjas

$6000 PINIGAIS
Nupirks Diversey Avenue 

apartmentų, 2 krautuvės. : 
investmentas. Rendos $9200 me-1 
tams. Greitas pardavimas $36,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimuile 19 i---------------------------------------------

Puikus ■ ATEIK į Didžiausį Kokį Chi-
caga Bet Kada Y7ra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to- 

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
Dę Sotos — Studebakers — Cadil-

— La Šalies — Packards — 
Dodges -r- Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie Alini •

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

ANNA ” PUKis’’ 87th naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau- 
i jo karo ir dešimties dienų važiavi-

- I mo bandymo garantijas.
-j i Nereikia jums ir grynų pinigų— 

i mes imsime jūsų seną karą kaip 
! įmokėjimą—likusią dalį mažais mė- ’ 
i nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
j metų. Nesvarbu kur gyventum, ne- 
I 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.

$1000 PINIGAIS
Nupirks kampinį Karlov Avenue 

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

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

įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

te šluoja visus sampelius ir staką, 
iclznifnnf boro T iinnh T?ivfiirno __ * *

PARSIDUODA VISI_ taverno į- 
rengimai — / 
ir Forest Avenue.

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

Graži Brighton 
Parko Jaunuolių 
Parė

BRIGHTON PARK. — Gruo
džio 21 d. čia įvyko Jaunuolių

lywood (Yuškos) svetainėje. 
Prie gražios eglaitės jaunuoliai 
gražiai dainavo, žaidė įvairius 
žaidimus, linksminosi, vaišino
si. Šių vaišių tikslui Jaunuolių 
Draugijėlei Brighton Parko Mo
terų klubas davė 5 dol. už ką 
joms priklauso didelis dėkų.

Kai kurie mokyklėles moki
niai savo mokytojai A. Zabu- 
kienei įteikė dovanėlę, už jos 
darbavimąsi ir mokinimą. Įvai
rias dovanėles davė: Kristina 
Milleris, Jane Ragauskas, Jean 
ir Joan Kianc, Dorothy Sadaus
kas, Eleonor Tvarionas, Lillian 
Sherman, Valeria Bernot ir 
Frances Marks. Joe Kr ūkas ir 
jo dukrelė Emuly įteikė gražią 
“Floor Lamp.”

Mokytoja gražiai padėkoj© už 
dovaneles ir palinkėjo visiems 
linksmų švenčių.’

Jane Roga
Helen Aglynas

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

4752 Fullerton Spaulding

COAL—WOOD—OIL

arba 
grei-

CO.
1500

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

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.



NAUJIENOS, Chieago, 111.

Trukšmingiausis Naujųjų 
Metų Sutikimas

Vidmiestis “ėjo ZJ proto*1; lie
tuvių apylinkėse policinin

kams neteko gailėtis.

Nors pasauly ne visur ramu, 
Europoje ir Azijoje milionai 
kenčia karo nelaimes, diktatū
rų priespaudą, Dėdės Šamo 
fronte viskas “ramu”, džiau
giasi, juokauja, šposus krečia, 
didžiausia jausmų laisvė. Vie
ni, rodos, pamiršę depresiją 
ir jos pasėkas, nedarbą, kiti 
kad ir pertekliaus galo nema
tą, — visi rinkosi į vidmiestj 
ir kaip kas išmanė ir išgalėjo 
savaip sveikino Naujus Metus 
ir Senus palydėjo.

Kas dėjosi State ir Van Bu- 
ren gatvėse, lik apčiuopiamai 
tegalima pasakyti. Vieni barš
kalais barškino, kiti birbynė
mis birbino ir dzindziliukais 
trukšmą kėlė. Eismas buvo vi
siškai sulaikytas. Tokio džiū
gavimo ir tokios sauvalios 
Chicagai neteko matyti nuo 
1929 metų. Atsirado net ir to
kių štukorių, kurie tiek per
žengė laisvės ribas, kad lipo 
ant gatvėkarių ir troley virves 
piaustė. Krėtė ir kitokius “špo
sus”, nukentėjo ir ne vienas 
automobilis, bet viskas buvo 
priimta kaip šposas. Jei dar ir 
bandė policininkai tvarkos at
statyti, jie sutiko tokią jau
nuolių nenuoramų barjerą, 
kad teko tik ranka pamoti ir 
pasakyti: HLct tbe kids enjoy 
themselves.”
II oteliairestauranlai pergy

veno gerbūvį.
Vienok, butų klaidinga ma

nyti, kad čikagiečiai vien tik 
šposus krėtė. Gana rimtas dar
bas ėjo restaurantuose ir ko
teliuose. Čia rinkosi draugijos, 
grupės ir atskiri didmiesčio 
piliečiai ir lenkė stiklelius už 
Naujų Metų sveikatą. Paskui,

State ir Madison gatvių kry- 
žainėje rinkosi jaunieji ir šoko 
rimtus šokius. Bet čia vėl ta 
eismo policija. Vienas polici
ninkas pamėgino tvarką atsta
tyti, bet nepasijuto kaip pate
ko į šokėjų sūkurį ir, žinoma, 
iš balanso išėjęs po kojomis 
atsidūrė. Jam gal šiandien 
kiek ir nesmagu prisiminti 
tuos įvykius, deja, toks tai bu
vo jo likimas.

Pats didysis įsismaginimas 
prasidėjo tuoj po sutemos. 
Prie to, reikia pripažinti, pri
sidėjo ir sušilęs oras. Nuosta
bu, juk, kad dar vakarykščiai 
šalčiai ausis graibė. Bet Naujų 
Metų diena tiek šilta ir graži, 
kad notoms nenoroms kiek
vieną automobilistą šaukė gat
vėn. Bet grįžkime į lietuvių 
apylinkes.
Gyvas judėjimas iki gaidelių.

Dar apie trečią valandą vi
sose lietuvių gyvenamose apy
linkėse matėsi pro langus be
žibančios, įvairiaspalviais ži
bučiais išpuoštos, eglaitės, 
prie stalų sėdintys draugai, 
pažįstami linksmoj nuotaiko
je. Matėsi veik visuose taver- 
nuose ir restaurantuose gyvas 
judėjimas ir Bachuso garbini
mas lygiai taip, kaip ir vid- 
miesly, tik, gal su kiek mažes
ne pumpa. Nebuvo čia ir tokio 
jausmų įkaitimo, kad butų te
kę kam ir ant gatvėkario sto
go kabintis, virvę nupiauti, ei
smo (trafiko) statybti. Čia, 
gal, neteko ir nė vienam poli
cininkui nukęsti nuo įsismagi
nusių jaunuolių sauvalės ir, 
po jų kojomis atsigulus, šo
kių žingsniotės sekti.

Visi buvo linksmus, džiau
gėsi nauja viltimi ir sveikino 
Naujus, dar nepatirtus, Metus.

—Rep.-x-y.

Sveikinimas 
Naujienoms

Ponia Ona Mittskus, 1907 
Evergreen Avė., sveikina “Nau
jienas” 25 metų Jubiliejaus pro-| 
ga ir linki Dr. P. Grigaičiui il
giausių metų kartu ir Naujie-' 
noms tęsti tą pačią kovą, ku
rią Naujienos iš pat pradžios 
buvo užsibrežusios išlaimėti.

O. M.

Mrs. Julia Braze 
Sveikina Naujienas

Nuoširdus naujienieciai iš Ke- 
noslios pp. Brazus Kalėdų šven
tes praleidžia Floridoj ir siun
čia “Naujienoms” linkėjimus: 
“Linkiu ilgiausių metų Naujie
noms! Linkiu, kad Naujienos j 
sulauktų 50 metų jubiliejaus, o 
šiais metais, kad susilauktų mi
lijono skaitytojų. Su pagarba,

Mrs. Julia Braze

Nuo Vandenynų 
Sveikinimai p-niai 
Jurgelionienei

I 
1 P-nia Maria Jurgelionienė,1 

Naujienų Administratorė ir Mo
terų Skyriaus vedėja gavo šven-• 
čių pasveikinimą nuo Moterų 
Skyriaus sandarbininkės rašyto-1 
jos ponios Lapienės, iš Lor'* Ts- 
land, N. Y.

Ponia Lapienė rašo; “Geriau
si linkėjimai Naujieniečiams! 
Šiais metais Kalėdas praleidau 
Meksikos Įlankos vandenyse. SI. 
Petersburg, Fla. Lapienė”

Iškilmingai Palai
dota Domicėlė 
Virdienė

Automobilių 
Nelaimių Skaičius 
Mažėja

Gruodžio 20 d. tapo iškilmin
gai palaidota Domicėlė Virdie
nė, kilusi iš Plungės parap. Lie- 
palaukės kaimo, Kretingoje. Mi
rė sulaukusi pusę amžiaus. Pa
liko nubudime Vyrą Joną, duk
terį Konstanciją, žentą Steponą 
Kix, sūnų Albertą, motiną Kon
stanciją ir kitus gimines. Pri
klausė prie Cbicagos Lietuvių 
Draugijos. Tapo palaidota Šv. 
Kazimiero Kapinėse. O.M.

Nelaimingi 
Nauji Metai

T0WN OF LAKE. — P-s 
Bielanskis netikėtai parėjo na
mo biskutį pasitikęs Naujus 
Metus ir jo žmona už tai bis
kutį pyktelėjo. Buvo pašaukta 
policija ir p. Bielanskis atsira
do policijos nuovadoje už gir
tumą. Jie gyvena prie 3807 
Spaulding Avė.

Sveikinimai 
Lietuvon 
Telegramomis

Per “Naujienas” galima pa
siųsti Lietuvon Naujų Metų 
sveikinimus telegramomis.

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

šios specialės telegramos kai
nos galios iki sausio 6 d.

Blankas ir sveikinimų teks
tus galima gauti “Naujienose”.

ADM.

Pavojingiausias amžius 
nuo 21 iki 40

Kaip matyti dedamos pastan
gos auto nelaimėms išvengti 
pradeda duoti gerus vaisius,— 
mirimai mažėja. Kadir nedaug 
dar pasiekta, betgi, padėtis ge
rėja. Pasirodo, kad praeitais 
metais bendras nelaimių skai
čius sumažėjo 20%, lyginant 
su 1937 metais. Chicagos mie
sto nelaimių skaičius lyginasi 
21% viso krašto ir 19% — Uli- 
nojaus valstijos skaičiaus.

Cook apskrity nelaimės su
mažėjo iki 915. Tokiu budu 
praeitais metais buvo išgelbė
ta 193 gyvybių.

Koronerio pranešimas nurodo 
dar ir tai, kad už vis pavojin
giausi važiuotojai yra nuo 21 
metų amžiaus iki 40; kad pra
eitais metais vyrai viršijo mo
teris: 803 nelaimes įvykdė vy
rai draiveriai, o tik 2*3 mote
rys, — ir 89 atsitikimai ne
nustatyti. Daugiausiai nelaimių 
įvyko per Gruodžio mėn. 1937, 
sausio ir spalių 1938. Vyrų ir 
berniukų žuvo 714, taigi, dau
giau neigti moterų. Pavojingiau
sias laikas važinėti yra rytas.

Keista Auto 
Nelaimė

BRIDGEPORT. — Chas. Kaz- 
dalės, 8229 So. Lituanica Avė. 
turėjo nelaimę su kitu automo- 
bilium. Jis sugalvojo, kad pir
ma gerinus eiti į namus tėvui j 
pasakyti apie atsitikimą. Savoj 
karą paliko nelaimės vietoj. Da
bar jis sėdi už grotų iki vis
kas genaus paaiškės.

Mergaitė Kandida
tas į 18 Wardo 
Aldermanus
Biznierius M. Narvid Ruošiasi 
Kandidatuoti į 13-to Wardo 

Aldermonus
Penktadienį buvo pirma die

na registravimui peticijų nuo 
chicagiečių, kurie žada kandi
datuoti į Chicagos majorus at
einančiais rinkimais.

Pirmoji kandidatė buvo 22 
metų mergaite Eileen McCar- 
thy, nuo 6840 E. Elizabeth S t. 
Ji nori būti 18-to wardo alder- 
monu.

Į 11-to wardo aldermonus 
kandidatuoja brigeportietis Al- 
exander J. Ciok, nuo 2513 S. 
Halsted Street.

Savo kandidatūros dar neuž
registravo, bet peticijas jau iš
platino 13-to wardo biznierius 
Mykolas Narvid, nuo 2424 W. 
79 th Street.

LOIS LAURE L

VIRGIN IA LAUREL
Vera Illeana, šokėja ir 

trečioji Stan Laurui žmona, 
reikalauja $1,500 per mė
nesį iš savo vyro. Ji sako, 
kad su vyru.pegalinti gy
venti, nes jo-^buvusios dvi 
pirmosios žinybos visur ją 
persekiojančios: užsiun-
čios policiją, gaisrininkus ir 
lt. Pirmoji Laurui žmona 
buvo Lois, o antroji —Vir- 
ginia. n \

[ ACME-NAUJIENŲ Koto)
•). ■

[ACME-NAUJIENŲ Futol

NEW YORK. — Cyrena 
Van Gordon Smith, Chica
gos Operos dainininkė, kuri 

atsiskyrė nuo savo vyro.

Kas Pirmas Gimė 
Šiais Metais?
Lenktynės buvo “karštos”, ne

galima pasakyti kas gimė 
pirmas.
Seniems metams praeinant 

ir naujiems ateinant, Cbicagoj 
įvyko tikros gimimų lenktynės. 
Kas gimė pirmuoju vargu bus 
galima pasakyti, nes dirbtuvių 
sirenoms švilpiant, barškalams 
barškant ir birbynėms trukš
mą keliant tarpe daugybę mie
sto ligoninių įvyko daug gi

mimų, ir, atrodo, kad visi gi
mė pirmaisiais.

Gal būt,didžiausi garbė ten
ka p. Irena Stefanski, 30 m., 
nuo 1522 South Grove Avenue. 
Ji pagimdė dvyni tikus berniu 
kus šv. Elzbietos ligoninėje. 
Vienas s'vėrė 4 svarus 14 un
cijų ir gimė penkias minutes 
prieš vidurnaktį. Tokiu budu 
šis skaitosi paskutinis gimęs 
1938 metais. Kitas gimė vieną 
minulę po vidurnakčio. Svėrė 
kiek virš penkių svarų, taigi, 
vienas iš pirmųjų gimusių Nau
jas Metais.

Per pirmą minutę po vidur
nakčio gimė dar sekantys: mer
gaitė p-iai Mildred Young, 26 
m., gyv. 3222 West 65th gat. 
Ji gimė Oak Park ligoninėje. 
Taipgi, mergaitė p-iai Mary 
Van Iten, 27 m., gyv. 15644 
Cary Avė., Phoenix. Ji gimė 
Ingalls Memorial ligoninėje. Ir
gi mergaitė p-iai Margaret Velt, 
30 m., nuo 5870 North Mariem 
avenue. — Mercy ligoninėje, 
irgi, mergaitė p-iai Mary Irena 
Browne, 38 m., 3806 S. Albany 
avenue, ji gimė Lcwis Mater- 
nily ligoninėje, ir mergaitė, 

| p-iai Arling Thom, 35 m., nuo 
14844 Winthrop avė. — Illinois 
Masonic ligoninėje.

Pirma Užmušo Mer
ginas, Paskui, 
Nusižudė Pats 
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šeštadienį koronerio jury iš
nešė sprendimą, kad ta baisi 
žmogžudystė, kuri įvyko prie 
Palos miestelio ant 104 ir Mc 
Carthy vieškelio įvyko prie se
kančių aplinkybių.

Fred Milleris kalbinęs vieną 
iš nužudytų merginų, būtent, 
Hazel Lefler vesti, nors pats 
vedęs buvo. Vieną kartą Jis jai 
jau buvo pareiškęs, kad “kitas 
tavęs irgi negaus”. Kita mer
gina Lorraine McNichols buvo 
artima draugė ir greičiausiai 
buvo sutikusi aną palydėti, nes 
loji bijojusi viena su Milleriu 
Važiuoti. Lefler buvo išsisky
rusi, 23 metų amžiaus.

Tardymas parode, kad mer
ginos buvo pirma užmuštos ir 
lik vėliau, Milleris paleidęs iš 
automobilio per prijungtą vam
zdį gasą, pats nusižudė.

Antradienis, sausio 3, 1939

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBAS 
SVEIKINA NAUJIENAS

Sekmadieni, sausio 1 d. įvykęs Lietuvių Kei
stučio Pašalpos Kliubo susirinkimas nutarė pa
sveikinti “Naujienas” jų dvidešimt penkių metų 
sukakties proga ir paskyrė dovaną $25.

Susirinkimas jvyko J. Yuškos salėje, 2417 W. 
43 gat. ir buvo labai gyya's, nes “Vilnies” apašta
lai Stalioraitis, Stulgaitis, Jurganas ir Klimas 
pasiūlymui labai priešinosi, bet jų pastangos nu
ėjo niekais,—naujienieciai pravedė savo nusista
tymą, kuriems vadovavo J. Yuška, St. Narkis, J. 
Kondroška ir kiti. Bravo Naujienieciai!

Susirinkimas, palyginant, nebuvo skaitlin
gas. Mat, susirinkimds nors ir metinis, nebuvo 
šauktas per Naujienas. Jis buvo paskelbtas tik 
per Vilnį. Vienok, nežiūrint to skymo, naujienie- 
čiai čia pasirodė didžiumoje.

—Narys.

SPIEGEL KOMPANIJA UŽTIKRINA SAVO 
DARBININKAMS, KAD DIRBS VISA

ATEINANTI METĄ
Užtikrina, kad bus visiems darbo per visų 
metų 52 savaites ir kad bus pilnai atmokėta

__________

Jonas Milaševičius 
Pagautas Auto 
Nelaimėje

NORTH SIDE. — Jonas Mi
laševičius, 2750 No. Neva Avė., 
norėdamas užbaigti senus me • 
tus pavyzdingai atėjo į North 
Avė. garo pirtį išprakaituoti 
senus metus. Užbaigus savo 
pirktį jis ėjo skersai North Avc. 
kada jį užgavo mašina ir nu
laužė vieną koją visiškai, o an
trą drūčiai sužalojo. P-s Mila
ševičius dabar randasi Cook 
County ligoninėje.

Motorlaivis Dolomite užplaukė’ PADRE ISLAND 
Texas kranto.

MAUJIjoM Ų-AUMu; 'l'elepnoio 
ant seklumos netoli

Policija Bus 
Aprūpinta 
Radijo Siųstuvais
Pirmas detektyvas gavo siųstu

vą šeštadienį, kiti — gaus 
šią savaitę.

Iki šiol patruliuojanti polici
ja, detektyvai susinešdavo su 
nuovadija telefonais, iš nuo va
di jos gaudavo įsakymus ir per 
radijo priimtuvus. Bet nuo da
bar dalykai pasikeis, — susi- 
nešimas bus sumodernintas, 
tani tikrais atsitikimais siųs 
pranešimus abipusiai per radijo 
priimtuvą-siųstuvą.

Pirmą tokį pabūklą gavo de
tektyvas Albertas Millderis pra
eitą šeštadienį. Dar penkiolika 
gaus per šią savaitę, gi apie 
metų vidurį numatoma, kad 
bus tokių prietaisų Čikagos gat
vėse apie poras šimtų. Taigi, 
kaip matome su Naujais Me
tais miesto policija ima moder- 
nizuotis.

Pirmieji bandymai davė 
geras pasėkas

Pirmieji bandymai buvo pa
daryti vidurmiesty šeštadienį, 
dalyvaujant radijo inžinieriui 
Roy Bowman ir detektyvų vir
šininkui Įeit. Archie Kane. Bu 
vo bandyta įsakymus duoti iš 
vieno skvadkario į kitą, ir pra
nešimus siųsti į būstinę. Pasi- 
rodo, kad pranešimai iš lauko 
į nuovadiją buvo aiškesni. Tai
gi, pasėkos geros.

Spiegei kompanijos generalis 
menedžeris M. J. Spiegei, Jr. 
pranešė, kad .jų samdomi apie 
3,600 darbininkų turės darbo 
per visą ateinantį metą. Busią 
priimta dar ir daugiau darbi
ninkų, jei priseis reikalas, viso 
galėsią siekti iki 4,200 darbinin
kų, bet kili dirbsią tik kaip lai
kini darbininkai. Spiegei kom
panijos pažadai labai gražiai 
skamba. Jei tai visa ištesės, tai 
darbininkams tikrai yra kuo pa
sidžiaugti.

Kompanija, pavyzdžiui sako, 
kad jeigu darbininkas vietoj 
nusatytų 40 vai. savaitei išdirbs 
kai kada tik 36 valandas, tai 
visliek gaus atlyginimą už pil
ną savaitę, o tas keturias ne- 
dadirbtas valandas durininkas 
bus skolingas kompanijai ir 
progai pasitaikius jas atidirbs. 
Bet jei tokia proga nepasitaik/y- 
tų per visą metą, tai su pabai
ga metų pasibaigs ir toji skola, 
taip sakant, toji skola bus pa
naikinta. Arba jei darbininkas 
mestų darbą ar butų atleistas, 
tai jam bus išmokėta pilnai, o 
jei darbininkas bus kiek valan
dų kompanijai skolingas, lai 
tas jau nesiskaitys.

Jei darbininkai dirbs viršlai
kį, tai kompanija atmokėsianti 
sulig nauju įstatymo aktu, — 
už laiką ir pusę. Merginos čia 
dirbsiančios 36 valandas per sa
vaitę. ši kompanija sakosi, kad 
savo budžetą jau dabar yra nu
stačiusi ir todėl darbininkų al
gų išmokėjimą užpilną laiką ga
li iš anksto užtikrinti.

Skelbimai Naujienose 
<>da naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
v i-a naudingos.

Pildom
Income

Per Naujų'Metų šventes bu- 
kiams negręsė joks pavojus. 
Mat, prokuroro policija nutarė 
švęsti, o gal kirviai buvo atši
pę ir, todėl, teko juos patekin
ti. Bet už tai žada gerokai pa
dirbėti po švenčių.

Palauksim — pamatysim. Bet 
po Naujų Metų naujiems rinki
mams besiartinant, visko gali- 
ma tikėtis.

Blankas

KASDIEN NUO 8 v. 
RYTO IKI 8 v. VA
KARO.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




