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PRIMINĖ RUSU PAREIŠKIMUS, KAD JIE 
NENORI SVETIMOS TERITORIJOS

Sako, ir mažoms valstybėms reikia pripa 
žinti apsisprendimo teisę

HELSINKIS, Suomija, gruo- atnaujinti derybas su Maskva, 
džio 15. — Suomija penktadie- tačiau Rusija atmetė taikos pa- 
nj pašaukė daugiau rezervų į siūlymus. Rusija atmetė šved i- 
armiją. Pašauktiesiems įsakyta jos 
būti priėmimo punktuose šešta
dienį. Suomijoj mobilizacija at
liekama greitai.

Penktadienį Suomija dar kar
tą pasiūlė Rusijai taikytis. Už
sienių reikalų ministeris Tanner 
atsišaukė per radiją į Rusijos 
premjerą Molotovą.

Tanner pareiškė, kad suomiai 
sutinka .sulaikyti mušius ir pra
dėti taikos derybas. Derybos tu
ri remtis tokiu pagrindu: ir 
mažoms valstybėms reikia pri
pažinti apsisprendimo teisę.

Tanner priminė rusams, kad 
praeity jie pripažino šitą prin
cipą. Jis priminė taipgi, kad ke
liais atvejais Suomija mėgino

Sąjungos pa-

Tanner, oras
Ir jis, Tan-

pastangas tarpininkauti 
konflikte. Ji pasiliko kurčia to
kiam pat Tautų 
siūlymui.

Bet, pareiškė 
pasilieka atviras,
nėr, dar kartą kviečia sovietus 
taikytis.

“Kai aš neseniai atlankiau 
žemės ūkio parodą Maskvoje, 
tai pastebėjau ant vieno pasta
to sienos užrašą, kad Sovietų 
Sąjunga nenori ne vieno sve
timos teritorijos colio, bet gins 
kiekvieną savo teritorijos co-

“Šiuo 
išgelbėti 
"paskęsti 
Vaino Tanner.

momentu yra svarbu 
tą Šukį, neleisti jam 

tamsoje”, pareiškė

Tautų Sąjunga koor 
dinuos pagalbą .
. : Suomijai

Suomija užmokėjo 
skolą Jungtinėms 

Valstijoms
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‘ MAUJIEkV-ACME 'Telephotp 
is Kariniais laivais su-

Montevideo
Britų kreiseris Acbilles, kurią • draugą, su dviem kitai 

žalojo vokiečių karo laivą “Graf Spec’f ir privertė jį pasislėpti 
(Urugvajaus) uoste. ; *

VĖLESNIEJI PRA-
NEŠIMAI

SUOMIAI VEJA RUSUS Į PELKES
: 9 . .. i   ■■■ .. „

RUSAI SKELBIA LAIMĖJIMUS FRONTO CENTRE

GENEVA, Švetearija< gruo
džio 15- Sovietų Rusija pa
šalinta iŠ Tautų Sąjungos. Tau
tų Sąjungos ekspertai koordi
nuosią pastangas Suomijai kre
ditų parūpinti, padėsią reikme
nų pirkti ir jas Suomijai pri
statyti.

Tautų Sąjungos sveikatos 
skyrius teiks pagalbos Suomijos 
sužeistiesiems prižiūrėti.

Francuzija ir Britanija paža
dėjo Suomijai kreditų, amuni
cijos ir lėktuvų. Pažadėjo tiek 
pagalbos, kiek galės duoti, at
sižvelgdamos į savo pačių rei
kalus kare su vokiečiais ir į 
efektyvvjną suomių karo prieš 
rusus.

Jau pradėtas organizuotis 
svetimšalių legionas karui su 
rusais Suomijoje.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 15. —- Suomija kariauja. 
Rusijos lokyĄ 'terioja ją. Bet 
Suomijos pasiuntinys Jungt. 
Valstijoms, Hjalmar J. Procope, 
penktadienį užmokėjo iždo de
partamento sekretoriui Morgen- 
thau $234,693. Tai yra antra 
metinė dalis skolos, kurią Suo
mija išmoka Jungt. Valstijoms.

Užmokėjo taipgi Vengrija 
$9,828 skolos Jungt. Valstijoms*. 
Kitos šalys sakosi esančios ne
turtingos, skolų nestengiančios 
mokėti.

Leista Vok i e t i j o s 
šarvuotlaiviui ilgiau 

pasilikti uoste

Suomijos pranešimas vė
lai ketvirtadienio vakare sa
ko, kad sovietų Rusijos, kh- 
ro laivas naikintuvas (de- 
štroyėr) tapo paskandintas. 
Dvidešimt sovietų tankų 
suomiai paėmė ir tūlų skai
čių sunaikipo. Rusijos ka
riuomenė nugalėta 24 valan- 
dų mugjr. x .

Paskutinioji nelaime ru- 
sus ištiko 225 mylias į šiau
rę nuo Ladoga ežero — ruo
že kur rusai mėgina perkir
sti Suomiją i dvi dalis. Da
lis nugalėtų rusų apsupta 
Suomusalmi apylinkėje. Ru
sų atakos Karelijoj atmuš
tos.

Be to, suomiai- paėmė 15 
rusų tankų Tolvajavri apy
linkėje, 45 mylias į šiaurę 
nuo Ladoga ežero.

Maskva smerkia Šve
dijos socialdemo

kratus
i—4i —y

MASKVA,, sovietų Rusija, 
gruodžio 15. ?— Maskvos į radi
jas ketvirtadienio vakare tran
sliavo piktą’ ataką prieš švedi-. 
jos socialdemokratus. Epitetų 
“vergai”, “kapitalistų 'pataikū
nai”ir panašųjį nesigailėta sių
sti socialdemokratų Adresu.

Rusai, mat, užsirūstinę, kad 
Švedijos, socialdemokratai ne- 
augštą- nuomonę turi apie rau
donosios Maskvos armijos ko
kybę.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Suomija pašaukė tar 
nybon paskutinius 

rezervus

Sunkiai sužalojo vo
kiečių kreiseri

LONDONAS, Anglija, gruo
džio’ 15. —- Nors iš karto” vo-! 
kiečiai nuginčijo; bet penkta
dienį pasirodė, kad britų sub- 
marinas prieš porą dienų sun- 
kiai sužalojo nacių kreiserį šiau
rės juroje. Penktadienį, kai vo
kiečių lėktuvai ir karo laivų es
kadra palydėjo sužalotą krei
serį į jo bazę, Britanijos lėk
tuvai vėl Užpuolė laivą. Kauty
nėse, sako Britanijos praneši
mas
britu lėktuvai žuvo

keturi vokiečių ir trys

Smarkus mūšiai eina 
Suomijos šiaurės 

fronte
COPENHAGEN, Danija, gruo

džio 15. — Penktadienį smar
kus mušis ėjo 20 mylių į pie
tus nuo suomių miestelio Sal- 
mijarvi, sako pranešimai gau
nami čia iš Suomijos-Norvegi- 
jos pasienio.

Rusai puola suomių apsigy
nimo liniją. Pėstininkams pade
da rusų tankai ir lėktuvai. Pra
nešimais iš Norvegijos pasie
nio, mušis atrodo smarkesnis 
nei bet kuris kitas pirmiau įvy
kęs rusų-suomių susirėmimas 
šiaurės Suomijoj.

MONTEVIDEO, Uruguay, 
gruodžio 15. — Vokietijos šar
vuotlaivis Adm. Graf Spee pa
bėgo j Montevideo uostą nuo 
mūšio su britų kreiseriais. Pa
gal tarptautines sutartis jis tu
rėjo apleisti uostą į 24 valan 
das. Bet Uruguay vyriausybe 
pareiškė, kad ji leis šarvuot
laiviui pasilikti uoste ilgiau — 
iki bus padarytos reikalingos 
pataisos. Kiek tikrai laiko Uru- 
gūay vyriausybė leis vokiečių 
laivui pasilikti uoste, nepar 
skelbta.

Tuo tarpu. daugiau britų ka
ro laivų atplaukė į Montevideo 
apylinkę. Čia plaukiąs ir galin
gas Francuzijos šarvuotlaivis 
Dunkėrąue, 26,500 tonų. Šitie 
laivai yra prisiruošę pastoti 
Adm. Grafui Spee kelią, jeigu 
jis mėgins pabėgti į atvirą 
rą.

j u

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

Debesuota; -tempera turą žy
miai nepasikeis; saulė teka 7:11 
v. r., leidžiasi 4:20 v. v. Sek
madienį debesuota, nešalta.

Kinai atakuoja 
japonus

HONG KONG, Kinija, gruo- 
džio 15. — Kinijos pranešimai 
sako penktadienį^ kad kinų ka
riuomenė įvairiose šalies daly
se išvystė 
nūs.

atakas prieš japo

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 15. — Suomijos valdžia 
penktadienį pašaukė kariuome
nės tarnybon daugiau vyrų. 
Stebėtojai sako, kad pašaukti 
kariuomenėn paskutiniai šalies 
rezervai. Ir dabar bus mobili
zuota pilnai dešimta šalies gy
ventojų dalis.

Tautų Sąjunga — 
britų ir franeuzų 

įnagis
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 15. — Tautų Sąjunga 
ketvirtadienį išmetė 'Rusiją iš 
savo tarpo. Maskvos spAuda, 
komentuodama šį įvykį sako, 
kad Tautų Sąjunga esanti ne 
kas kitas, kaip tik britų ir fran- 
cuzų įnagis.

Stalincai .kelia pro
testus Jugoslavijoj

BELGRADE, Jugos 1 a Vi j a, 
gruodžio 15. — Ketvirtadienio 
vakare Belgrade įvyko Stalino 
šalininkų demonstracija. Daly
vavo joje darbininkų ir studen
tų. Mėtyti akmens į policiją. 
Demonstruoto j ai reikalavo su
laikyti “imperialistini karą”i 
Policija areštavo 60 demon
struotojų.

Gaunama įrodymų, kad Ju
goslavijos stalincų judėjimą tik
rumoj finansuoja Vokietijos 
naciai.

Hitleris vėl manev
ruojąs taikytis su 

talkininkais
. HAAGA, Holandija, gruodžio 

15. — Čia eina gandai, kad Hit
lerio agentai vėl manevruoju 
tikslu palinkti talkininkus tai
kytis su Vokietija. I už nešvarą.

Chamberlain išvyko 
į Francuziją

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 15. — Pranešama, penk
tadienį premjeras Chamberlain 
atvyko i Francuziją. Jis čia iš
bus keletą dienų. Apžiūrines 
britų pozicijas vakąrų fronte.
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Maža švaros

Lapkričio 6 d. vienai kėpy k- 
f lai buvo sustatytas protokolas 
už nešvarą.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 15. — Amerikos korespon
dentai, Atlankę suomių liniją 
Karelijos fronte - sako, kad ru
sai atrodo visai sulaikyti šia
me sek tore.

—x—x—x—
MONTEVIDEO, Uruguay, 

gruodžio 15. — Britanijos ka
ro laivai daboja Montevideo uo
stą, kur prieglaudą surado lai
kinai Vokietijos šarvuotlaivis 
Adm.r 1 Graf Speė. pranešama, 
vokiečių laivas pasiėmė kuro. 
Gal būt neužilgo mėgins prasi
mušti per britų laivų blokadą.

—X---- X—X----
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 15. — Vokietijos karo lai
vų eskadra penktadienį buvo 
išplaukusi į šiaurės jurą. Jos 
tikslas buvo palydėti į 
bazę sunkiai sužalotą 
kreiserį.

namų 
nacių

—X—X---- X—
STOCKHOLM, Švedija, 

džio 15. — Smarkus suomių- 
rusų mušis eina dvidešimt my
lių į pietus nuo Salmijarvi mie
stelio. Kanuolių griausmas aiš
kiai girdimas Norvegijoj, pasie
nio apylinkėse.

—X—X---- X----
1 BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 15. — Naciai reiškia pasi
piktinimo tuo, kad britų krei
seriai mūšy su Graf Spee šar
vuotlaiviu vartoje sviedinius su 
dujomis. Britanija betgi tvirti
na, kad jų kreiseriai šitokių 
sviedinių ^nevartoję.

—X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 15. — Suomija pašaukė, ka
riuomenės tarnybon paskutinius 
savo rezervus. Dabar bus mo
bilizuota dešimt nuošimčių vi
sų šalies gyventojų.

—X—X—X—,
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 15. — Suomija penktadie
nį užmokėjo* $234,693 skolos 
Jungt. Valstijoms. Kitos valsty
bės sakosi nepajėgiančios mokė
ti; jos ir nemokėjo.

—X—X—X----
GENE VA, Šveicarija, gruo

džio 15. — Šveicarijai mobili- 
zacijA kaštuoja $1,000,000 kas
dien. Oficialiai šalis yra neu
trali, bet bendrai gyventojai 
nusistatę prieš Hitlerį.

gruo-

Plės prekybą
< 1 • , 1
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Žemės ūkio d-ja, Kęstučio 

g-Vėje, netrukus atidarys savo 
skyrių.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 15. — Sovietų prane
šimai penktadienį sako, kad iu- 
sai veržiasi pirmyn Suomijos 
fronto centre. Per paskutines 
24 valandas jie čia pasistūmė 
pirmyn dar devynias mylias, 
šitame sektore suomių pajėgos 
yra menkos. Rusai tikisi pa
siekti Boteno Marę į dešimtį 
dienų ir perkirsti šalį j dvi da
lis. Iš čia rusų planas yra žy
giuoti, pagal Boteno Marę pie
tų link, sako rusų pranešimai.

Bet kol kas rušai Boteno Ma
res nepasiekė, kol kas jie ne
žygiuoja pietų link, o į dešim
tį dienų dar nežinia kas juos 
šiame sektore gali ištikti.

Gi netikėtumų rusai jau tu
rėjo ne vieną, štai kad ir į 
šiaurę nuo Ladoga ežero...

--- X--- X--- X---
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 15. — Ketvirtadienį trum
pas suomių pranešimas paskel

bė, kad jie sunaikino du rusų 
kariuomenės pulkus ir kad svar
bioji rusų armija, mėginusi ap
link Ladogą užeiti suomiams 
už nugaros Karelijoje, traukia
si atgal.

Penktadienio pranešimai, vis 
taippat trumpus, duoda supra
sti, kad šitam sektore rusai te
besitraukia. Ir štai kas atrodo 
rusams dar aršiau: jiems ten
ka trauktis į pelkes, tolyn nuo 
bet kokių kelių.

Suomijos karo vadovybė ne
skelbia, bet jau neutralių šalių 
stebėtojai penktadienį prana
šauja, kad suomiai-ruošia Ru
sijos armijai tokį pat likimą, 
kokį vokiečiai suruošė Nikalo- 
jaus II-jo armijoms 1915 me
tais Mozūrų ežerų srity. Ten 
rusai neteko iš karto 110,000 
karių. •

Ar suomiai pakartos vokiečių 
žygį? Artima ateitis duosianti 
atsakymą.

RUSAI SULAIKYTI KARELIJOJ
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 15. — Keletas Amerikos 
korespondentų ketvirtadienį at
lankė priešakines suomių pozi- 
cijAs Karelijos fronte. Jie liu
dija, kad visi rusų pasigirimai 
apie “užkariąvimus”, “veržimą
si i pirmyn” yra tuščios kalbos. 
Bent šitame fronte rusai sulai
kyti. Jie nežengia ne žingsnio 
pirmyn.

Veikia rusų artilerija. Fakti-

Įvairios Žinios
— Pranešama, britai pasta

to po 1 lėktuvą kas valanda.
— Du buvusieji Suomijos ge

neralinio štabo karininkai areš
tuoti Čekijoj.

— Paskandinti penktadienį 5 
laivai — 3 britų, 1 belgų ir 1 
graikų.

— Britai suėmė vieną vokie
čių prekybinį laivą, kitą paskan
dino.

— Talkininkai suėmė arba 
paskandino daugiau- nei 4 nuo
šimčius visų prekybinių Vokie
tijos laivų.

— Uruguay vyriausybė įsa
kė vokiečių šarvuotlaiviui Graf 
Spee pasišalinti iš Montevideo 
uosto ne vėliau, kaip sekma
dienio naktį.

nai rusai šaudo dešimt kartų 
daugiau patrankų sviedinių, ne
gu suomiai. Bet sviediniai ne
daro suomiams žalos, yra ne
efektyvus.

Kelis kartus rusų kariuo
menė buvo siunčiama atakoms 
prieš suomių pozicijas. Kiekvie
ną kartą ji baisiai nukentėjo. 
Paskutinį kartą, gruodžio 10 
d., kai rusai pasitraukė iš ata
kos, tai suomiai girdėjo pasi
traukusių užnugary kulkosvyd
žių tratėjimą. Kalbama, rusų 
GPU šaudžiusi savus kareivius, 
kurie grįžo atgal iš nesėkmių 
gos atakos.

Rusai mėgino statyti panto- 
ninį tiltą per Taipale upę. Trys 
suomių patrankos sviediniai iš
blaškė tą darbą šipuliais. Rusai 
paliovė darbą.

Dar rusai mėgino didelėm'S 
baržomis atgabenti kanuolių ir 
iš Ladoga ežero apšaudyt suo
mių pozicijas. Keletas suomių 
patrankų sviedinių vieną baržą 
paskandino, kitą sužalojo. Tre
čia pasiskubino pabėgti. Ir iš 
ežero rusai nebemėgina prisi
artinti suomių liniją.

Suomiai, sako koresponden
tai atlankiusieji frontą, taupi- 
na amuniciją, šaudo taip, kad 
kiekvienas suvis savo tikslo 
siektų.

Stato pančiakų įmo
nę kolegijos auklė

tinėms
ATHENS, Ala., gruodžio 15. 

— Šiame miestely yra sena 
mergaitėms kolegija. Praeity 
joje buvo auklėjamos pietinių 
valstijų aristokratų dukterys, 
šiandien kolegija stato pančia- 
koms mėgsti įmonę. Įmonėje 
galės gauti darbo ir užsidirbti 
pragyvenimą merginos lankan
čios mękyklą.

j ■ ..........

Išsiuntinėjo taksų 
bilas

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 1$. — Penktadienį valdžia 
išsiuntinėjo bilas asmeninių pa
jamų taksams už paskutinį me
tų ketvirtį užsimokėti.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
Į LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir j Vilniaus kraštą tele
grama.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaręs kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet



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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
gydytojas Ir chirurgas 

, ir Akinius PritaiKo 
8343 S. HALSTED ST.

atsa

\KIV SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarki

PIRMAS

ANTRAS:

TREČIAS

KITATAUČIAI

$129
Laidotuvių Direktoriai

831$ AVerttte

ADVOKATAI

’ -y •"

ŠALTINU ERO
Phonfe IMdyėtte "3572

-YARDS 1419

■iiiiMiii'ii'iiiiivii'liVitiihtiiihitti

■NARJAi-;
"Chica^š,
Cicere -
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijas
lųiiiuitiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiUiitii
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Ambiilance 
PjaStattiavi- 
toaš Dieną 
ir naktį

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nėdėlioj pagal Susitarimą 
Ofiso TeL: YAtoS 4187 

Namų Tel.: TROSPECT 1930

patol visos ligos visu 
eis pirmyn. Nedaug

‘TURIME 
KOPLYČIAS 
ŠO^E MIESTO

DALASE
iiihiiihitoiiitillii/ttoimu

DR. G. SERNER
UlETuVlft gydytojas 

Tel. Yards 18219 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

‘Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas 'Halsted -St.
Valaridoš huo -10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

$6:bo
Telefonas 'Boulevaird 7000 $

ArnĮjlifiet. Padaryti jūsų 
paciiį balsui.

Naujausio Išradimo Radio

•A. Montvid, M. >D.
Wėst Town 45tflte Bank ‘Bldg.

M00 WEST MADI8ON STREET 
vai. 1 iki 5 po Wų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas «EBLtY 7380 
Namų telefonas Brunsrwick 0587

£ DYKAI—DYKAI—DYKAI’
Kalėdų Eglaitė, ir Turke 

JJSu kiėkvffenu užsakymu btifcl: 
« 10 tonų gar :daugiaūs, jeifcu 
K * pirkaite 'pas

z . i uuiiEvtcius
4348 S. California Avenuė

Ofiso Tel. YARPS 5921

DR. BERTASII
756 Wešt 35th St.

,rČdr. of 35th 'and Hhlstėd Sts.
Ofiso valandos huo 1-3 -n ūb 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
“Rėz. 4910 SO. MlCHlGAN BLVD.

Tel. KemvoOd £107.

•Svambiausias—Patys savo 
namuose galite padaryti 
sau (rekordą tokį, koks 
jutos patinka. DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

tnėtus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrij, moterų ir Vaikų pagal hau- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus.

./Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandds nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, : išskiriant Šeštadienio vakare 
ir hedėliomis.

Tel. GAN Al 8140
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

35-tOs ir NORlfaAL AVĖ.
(Bridgeporte)

Anglis gąlit pirkti.'dabar ‘it už 
mokėti 1940 mėtai pagal ^jUšų 

patogutną
Indiana Egg Nut tikt 

. (Takai ekfra)

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-«4 ir ’6O vak,

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Dr. Matgeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phdne YARDS 7299.

DR. BRUNO J.
ZUDRlCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trėčiadiėniais ir sekmadfe 

nįafs pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Tėl. Office Wentworth 6330 
Rez. Įlydė Park 3395 

Dr. Susanna Šlakis 
Moterų ir .tfaikų ligų gydytoja

gamybhi, ’išifntttiih Vtefi ltfk TiėJ 
balai, o vitaminas B su mine
ralinėmis, pačiomis svarbiau-; 
siomis druskomis paliekama 
pasukose bei išrūgose ir suvar
tojama kiaulių ir vištų paša
rui!

Argi neaišku, -khfl ’tes 40% 
pieno, kuriame yra 'ir vitami
no B -ir. mineralinių druskų, 
duotų daugiau naudos supylus 
jį 'duonos tešlon, negu paver-' 
čiarit beveik į niekų?

'žmogus šiandien suvalgb 
daug bulvių, bet jos negali'at-, 
pildyti stoką vitaminų B ir G 
maišto dietoj; gi mėsoj ne tik, 
stoka vitaminų B ir P, bet ma
žai yra ir vitaminų ^B ir G.. .

Sherma'n’&s yrą į nustatę tam. 
tikrų •saiką, sulyg jkūfio freikė-. 
tų įnūttdoti pienų duobos 'kepi-, 
*me. Sulig , jo, į du 'trečdaliu-teiti 
fiki‘6 kiekio baltų miltų reikia 
įpilti trečdalį pieno. Tada -būtli 
atpildyta reikiamas kiekis vita*‘ 

fmifio B duonoje. Sviešhtį ir su 
Tini suvartojamu per metus 
4*688,000,000 svarų pieno, ę 
duonai ir pyragams 2B,O0O;00b,-' 
000 svarų miltų. Taigi .piėhds,’ 
naudojamas sviesto ;ir 'šlttio 
gamyboj, beveik atpildytų -Yėk 
kiamų kiekį vitaminų duonoje.'

Stilig tyrimų, kuriuos pada-. 
be daktarai Obsborne, Maudei, 
MčCuIldn ir Davis, iš kiekio 
špinakų, kopūstų, morkų ir‘pa- 
įhidorų, kokį Šiandien kiekvie
nas žmogus suvartoja, jjų ku^ 
nas tegauna 10% reikiamų vi
taminų. Jeigu kiekvienas -žmo'\ 
gus vartotų keleriopai didesnį

nniffHHtfUiii rnrt , ■■ w

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jiišų gararitavimas.

'Opthftiėtriėklly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptethitno, hervuotu- 
fhb, škatiddmą akių karštį, Ptitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Višildse at
itikimuose egzaminavimas dalomas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidąs. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitafečfhds.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki '8 v. 

Nėdėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Khone YARDS 1373.

GYDYTOJAI %r denTisTai 
Amerikos ^Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

yra geriausia Kalėdoms Dovana 
. ■ -.L. • .. • .5' • ' z' .

visos šėifriyjiofe.

K. P. GI GIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

.gus turėtų gauti maždaug du 
Stiklu kasdidh. Tas Itiekis rei
kalingas ypač apsaugai dantų 
ifr* juos apgaubusių smegenų.

Natubališkam maiste yra ik- 
’vųliai vitaminų, taipgi kalkio ir 
fosforo mineralinių druskų. 

‘Jeigu to maisto butų vartoja
ma ‘reikiamas kiekis, tai žmo
gų nekankintų kūno ir kaulų 
bei dantų ligos, ©ėda tačiau ta
me, kad šiandien žmogui mai
tinantis natūraliu maistu viso
kiausias kliūtis stato gddusis 
dievaitis — doleris. Dėkh jarh, 
šiandien žmdnėse pirmą Yidtą 
iulimh SekanlOs ligos: Vėžys^ 
džiova, širdies,, akių, nosų, au- 

. sų, gerklės, inkstų, jaknų, du
sulio, nervų, vidurių, -kaulų su- 
fttitikŠtėjimo, puliatėkio, cukri- 
’ftė ir visa eilė Jkitų ligų. Abel
iai imant, iSids ftigtfs diena iš 
dienos THhdh ^au 'dirvos ir vi
lta Tj^tumU Žetigla ipirmyn. 
5Kai kttrltts šių 'ligų Vaistais nu- 
.gUlbti begalima, typač Vėžys ir 
!ptdiU‘teWis ^pyuftlhea) kasdien 
įgauna ‘tUksteUčius naujų aukų.

Teisybę sakė »Ė)r. Br6wn, bu- 
Vdgs ^Nėw Yorko 'miešto sveika- 
?tos 'dupabtamento tgaiva: “Ne- 
'iUŠkdkite figų -bei ip^rų labora- 
fdrijdSU; 'eikite Įį ‘muisto gamy- 
’bos Jįmones 5teU rasite, kų 
’i^kdtfe!”

^a’koi -ilėbtis -sukontroliuota

Miestietis, atvykęs 4 kaimąu 
užėjo į aludę. Norėdamas pasi
rodyti šnekus ir draugiškas, 
užkalbino vyruką, kurs sėdėjo 
pats vienas prie stalelio, pasi
statęs prieš save alaus butelį.

— Na, tamstų kaime visai 
ramu! — pratarė miestietis.

— Taip, taip, ramu, 
ko vienišas kaimietis 
kad Čia '‘atvažiuotum kitą £a- 
Vait^ tai matytum, kad Viskas 
bus išvartyta....

— O kas čia atsitiks, kad vis- p , • g ,
kas bus išvartyta kitą savai
tę? — klausia susidomėjęs mie
stietis.

— Pudymūs arsime! — pa
šnabždomis atsakė kaimietis.

A. A. ŠLAKE 
AdV6kaTas 

7 So. Dfearborh St. 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.»--Hyde Perk 3395

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj. pagal sutartį.

Valandos—1— 
išskyrus seredomls ir subatofnis.

Yards 1139
Vartis 4.-138

..y..-., —.tUi K ,

Kada pamąstai apie tą nepa- 
j teitų miltų, cuk

raus, ryžių ir daržųvių aliejų, 
kurie suvhffOjUma ?taušų pais
tui, tai kylą £an ’kėistUs -klMttši- 

‘tttes: Kodėl Žteoguš ’VU’lgo ■to
kius 'maišto ^temeh’ttts, kurie 
jbhi tedUodk -tiek MUtlos, kaip 
-hikllui šiaudai? Ar fie juokin
ga, kad šihOgus šUVabtOja 8,- 
000,000,000 šVhrų maišto ’me- 

’dSiagOs, kuHdjė, d^igiiitflėj ‘jos 
formoj, buVo ik v aiiki ’-ir Vitami
no B Jr mmcbalimų ’drUškų, 'bet 
Vė, kėli ta maisto medžiaga pa- 
štekČ vartotoją, iš *jOs jau bttvo 
išimta 'patys sVarUteUŠieji mais
to 'elementai ir %ttšeVti gyvu
liams!

hŠfciip jėtu 'sakyta, 'iiiūsų šalies

ir atpildytų reikiamą vitamiifO 
B kiekį, kurio stęka "baltuose 
unituose. •

O kaip su cukrum? Jo kas
met ' suvartojama dpie fl-,0dO,- 
000,000 svarų. Bcil<ia\ tiesiog 
sakyti, kad nėra šaltinių* -iš ku-į 
fių ‘butų galima gauti liek vitar 
minų, kad susidarytų maisto 
Člėmėiilų lygsva’ra žmogaus kū
ne sulig kiekio suvartojamo 
cukraus. Tiesa, šioj šaly užau-5 
ginama labai daug vaisių iiį 
daržovių, kurias apščiai . varį 
tojsint butų galima atpildyti 
stoką vithmlno C kituose mąjs* 
To elementuose. "Bet lyg tyčia 
daržovių ir vaisių žmones var
toja liėpakankaURii, o ypač per* 
mažai jų galt ha vaikai, šiub Utį 
veju geros vitaminų -naikinto
jos yra fnodėrniškOsios ‘Jgaspa- 
dines”, ’kUrios virdamos daržo
vės dalį vitamino Č sunaikina^ 
o'kas dar lieka, tai ir tą su vb 
rtflo skysčiu išpila srutynan.

Gal kai kam atrodys keista*' 
bet . tikra teisybė, kad musų šą<| 
ly apelsinų iT pdmi&oTų (toma-ji 
čiųl, kurie labai gausingi vita^į 
minu C, lieužauginama kiek,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

gydytojas ir chirurgas 
-2500 West 63rd Stffeet

Ofiso valandos: -nuo 1—4 ir nuo 
*1—9 Vai. VafcUfo ir pagal ‘šutaftį. 
Ofiso Tel. PROSPECfr 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

)r. V. E SIEDLINSK1
DENTIŠTAS

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

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

Tel. LAFAYeTTE 3650

Dr. Charles Segal 
ofiSaS

4729 So. Ashland Avė. 
;2-ros lubos 

ČHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS

12 vai. ryto; nuo 2 iki

Rašo Dr. A. k WSSEN, Cicero, Rl 

(Pabaiga)
CukfUS yra vienas tų maisto 

elementų, kuris žmogaus kunui 
duoda 'Uhugiauslai ėnergfjos bfci 
kttro. ^Rjžiai, bdlti kviečių bfci 
kukuru^ų ’mfltai, kukUfuMiį sjr-i 
rupas, kukuruzų Ir medvilnes 
■sėklų aliejai 
maišto, 'kubia’iriė stinga veik Vf-; 
sų viTam’inų. u

Skr^dbyluoše, mėsoj ir riėba-v tpf#^tą kiekį 
hiose’turi būt vitaminų ir mi
neralinių 'druskų, kad sudarius! 
lygsvarą žmogaus 'dietoje. Nė 
vien Vaiko, 'bet suaugusio ir <pa- 
^enuslo 'žmogaus kunO sistema

metiirė ipiėilo gft'hiYbh Wdkih' ^;- 
8OO,O0Oį(ld0 -svarų zptetto. W% 
pieno suvartojaiiia ^šviesto, <o 
20% ^surio gamybai. ipteoo,!

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grorvehill 0142
1410 South 49th Coiirt, Čičero Phone Cicero 2109

•p J--’:-- '--'V . ■ ..Z I. . « ..........-gi—

sieiti. - , , t
Mėsoje yra mažai vitaminų, 

išskfriant Vitaminą A, kubisi 
gddnamas 4š jautienos (geltonų
jų tetikų, įtfknų, širdžių fr liUū-j 
kinių organų; to vitamTno yra 

tai dalis tokio i/Heroje žuvyje, bet džioviu- 
toje ar rūkytoje žuvyje jo ne-(

*' < ' \ l. J. 25OUP (Phohe YaTds 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

,, A.-.L 'ir.*4tjiar.2rtAr.-r.T m-rt-.', ..r.-r a t..-;.   ...............

Nuo
4 vai. popiet ir ntlo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 1SOUTH ASHLAND AVfc.

Ofiso valandos.
Nuo 10 ilp 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rež. Telbphohe FLAZA 3806
■hrtUJIn .ai III H. Iii. > . ■ l.liil liiA ...

Mrs. A. K. JARUSZ
Thysical Therapy 

I and Midwife
E Pratlži°je savaitės 

Kiekvieną dieną 
būna

6630 S. Westcrn a v.
ĮĘyĮ i Tel. Hemlock 9252 

Subatoj ir Nėdėlioj 
| Cehtral AvertUe, 

Bcverly Shores,
Indiana

Tel.
2799—R3.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-2201 West 22nd Street
Valanads: ‘hho 1-^*5 ir 7—8 

Seredoihis ir n£dėl. pagal sutartį 
6631 So. Ualiforriia Avenue 

TelČfoikis ‘Republic 7868
^^2--------- ~ ■■ .-.V Į M ŽI-ĮpiA.'.-.-. .......... • Zi.1 Ui -

Ofiso Tel. Virgihia 0036.
TResidėnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T DUNDULIS
GVbYtOJAS. Įfc CHIRURGAS 

4167 ARCHER XVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 1—3 ir nuo h—8:30 vai. vakaro 
W9 SOUTH OLAHeMONT AVĖ. 

Valandos^-®—JO A. M. 
Nėdėlioj • pagal sutartį.

atos Skyrius 
•| Skyrių Trteko ir "Prlžiuri .......  *......

AMERIKOS LDSTUVIV DAKTARŲ DRAUGIJA 
Milu —miJiib HjbM’įp'ĮiįjĮiį^H .m. inn UiH .u i

MAISTAS IR VITAMINAI

KLAUSYKIME 
RYTMtmilĮ i ■ i .. . . .

W.H.I.P. * • , ■ /a * ' <

MrOfi. — Alnlly
btflisths bu savo ffktfiiįja tauriu ipt> veltybtj c'tfrerttdiiijos.

ifBikfe. ’Ftlktits tfdto, ikafi 
įjtts Wttš <i!ib ‘Htfgltfttts iitHpdl’- 
‘ItldMts ttptlNitltrs ^KfViJn > ijtltfe 
Įjth'verttts iį 'lii^ietltffii 

suvarfdjaffiO ifr Wt«i«Wtt9to -iite
Ildttgittii :kdtf> >pb 'tinčijį kaBtiteh. 'ritakito ‘gtffiiyba -fr -utsteigta vi- 
Gi pamidorų sunkos kiekvie-(taminų ir mineralinių druskų 
nam žmogui išeiną tik „po tris lygsvara kasdieninėje žmogaus 
ketvirtadalius uncijos kasdien, dietoje - 
Tuo tarpu, apelsinų ir pamidorų ryžtumu 
sunkos vien Ilk vaikas 'kašdiėh ’tėgėibės nei vaistai, hei X-spin- 
.fUT^tų 'gatiti 'iiė ‘mažiau »kah) dūliai, nei tūdiūmu gydymai 
6—8 uncijas, o ,suaugęs'žmo-nei operacijos.

LAIDOTUVRJ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
į ^tfRjilA’UĮBlA IR iDIDtlAUSlA LAIDOJIMO {STAIGA

: XMBULANC£
DIENA iiR NAKTĮ I'

| Viši Telefonai YARDS 1741-1742 

J 4605-07 So. Hermitage Avė.
y 4447 South Faii-field Avenue

I •

h LACHAWTCZ IR SŪNŪS
2314 WeBt 23rd PlHCfe Phbtle Ciklai 2515
SKYRIUS: 4Ž-44 tttšt 408ih Street Tel. Pullman 1270

; A4J3ERT V. -PETKUS
4704 So. Western Avteiue ’Phbife ‘Lffifayette 8024
a .. • •-•**-r---*'**f1*r~ritti*T*-i—- n • * »<*■•>*f*,A.........»i_

. - . ANTANAS M PRILUPS.
330V Xituahica -Avenue Phone Yafds 4908
■q--r— ' --r — -i-r - y tu intri —- - —r-r—■

ROOSEVEITFURNITURECO
23iOF ROOSEYELT ROAD SttLEY 8760
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Turtas virš - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas - $275,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus* Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

1 n i nof)

'L

•$

Ką Žmonės Mano

z

krikščionis neturi
i

ir skel- 
tačiau 

tik ne-

poterius sukalbėti — jau vis- 
kas. Jeigu Jėz.is butų kūręs tik 
tokių krikščionių bendrūmenę, 
tai krikščionybė senai jau butų

o autoriai tokių 
kurių čia na- 
poras sakinių

CHARTERED bY U. S. 
GOVERNMENT 

SAV1NGS FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau v’snkios rųš*es naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lencrvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

NEUŽMIRŠTINA KALĖDŲ DOVANA 
aiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinicn 

$500.00 APDRAUDA 
ŽEMA KAINA KĄ BET KAS GALI MOKĖT

FEPEPALjAVtNGS 
LOAN ASSOCIATION of Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS I 20 METŲ 

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, *1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939. 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karij iš visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadieni

COOK COUNTY FINANCE CO
1340 W. 63rd STREET (Prie Lpomis)

JOHNPAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

NĖRA 
MEDIKALĖS 
Ekzaminacijos

Atdara vyrams, moterims 
ir vaikams

Amžiaus 1 iki 75
Kainuoja Efjr i 

vos wUw mėnesį 
pagal amžiaus.

ir inkorporuota einant Illinojaus 
Laidotuvių Apdraudos Įstatymais.

Pasiųskite Šį Dabar
Chicago, Illinois.
kt - — VARDASNo. 4 f*■ o ANTRAŠAS

MIESTAS ..

Praktiška, žema kaina, lengvus 
išmokėjimai. Nėra klausinėjimų, 
kolektos. Nėra ir didelių bertai- 
ninių ar metinių premijų. Dėl 
smulkesnių žinių, aplikacijos blan
ko, arba pavyzdinio kantrakto 
pasiųskite šį kuponą.

. Nėra Išlaidų Nė 
Prievolių

NAUJIENOS, tthgo, Tll
-|------Vr-t

Ju Tradicinis Vakaras Rytoj

Studentų Kliubo (L.U.C.) origiralus Dainos ir Dramos Vakarai per keturis me
tus pritraukė vis daugiau publikos ir dabar yra lietuvių laukiami kaipo tradiciniai 
parengimai. Rytoj, Dariaus-Girėno salėje, .4414 So. Westcrn Avė., įvyks penktas toks 
metinis vakaras. Naujas veikalas, “Sapnuok/ Lietuvi”, su priediniąis šokiais, muzi
ka ir dainomis bus suvaidintas kliubo narių. Po pro^ramui, kuris prasidės 4:30 va
landą, bus šokiai, Įžanga 55 centai.

Apie tuščias ir netuščias kalbas
Bostono “Darbininkas” lap- Po šitokio popiežiaus pareiš* 

kričio 7, 1939 turėjo du štraips- kimo katalikybės dalykai nege
niu, kurie mane užinteresavo. 
Vienas tų straipsnių buvo ant
rašte “Tuščios Laisvaman ų 
Kalkes”, o antras — “Krikščio
niškoji Asmenybė”.

Iš pirmojo straipsnio užten- 
<a pacituoti porą sakinių, kad 
jutų galima pamatyti, jog tuš
čiomis kalbomis užsiima ne 
aisvamaniai 
straipsnių, vieną 
grinėjame. štai 
iš to straipsnio:

“Net juokinga, kada įvairus 
comunistai, liberalai ar koki 
tai biblistai pradeda pasakoti ir 
aiškinti, kad^ gteitąį4š|iyk|iiąs 
<atalikų tikėjimas, busianti re
ligijos mirtis. Daug jau metų 
praėjo, kai jie skelbė 
bia šią savo “išmintį”, 
katalikų tikėjimas ne 
mirė, bet jis bujoja ir 
ir kasdien, kasmet katalikų ti
kėjimą priima šimtai tūkstan
čių žmonių.”

Koks tai užsimerkėlis ir ig- 
norantas tasai autorius! Užsi
merkėlis dėl to, kad nemato 
gyvenimo, o ignorantas dėl to, 
kad nė to nežino, ką pats po
piežius ir kiti žymus Romos 
katalikų bažnyčios vadai sako 
apie Romos katalikų tikėjimo 
bujojimą ir plėtimąsi.

Popiežius Pins XI yra pareiš
kęs: “Didžiausia krikščioniško
jo pasaulio katastrofa yra 
biednuomenės bėgimas nuo 
bažnyčios. Yra tai didžiausia 
musų laikų tragedija, kad tiek 
daug milijonų darbininkų ap
leido bažnyčią ir, ieškodami iš
ganymo, puolė į glėbį socijaliz- 
mo ir komunizmo.”

Kunigas J. M. Gillis, redakto
rius “Calholic World”, tuo pat 
klausimu rašė šitaip: “Tie varg
šai yra musų žmonės ir su 
skaudžiausiu pasigailėjimu pri
sieina pripažinti, kad mes jų 
netekome dėl to, kad jie mano, 
jog mes einame prieš juos iš
vien su turtuoliais... Mes turime 
laimėti atgal tas varguomenės 
minias visose šalyse, mes tu
rime išgelbėti juos nuo klaidin
gų pranašų ir klaidingų išga
nytojų.”

Šitas citatas imu iš “Our Sun- 
day Visitor” liepos 18 1937 m. 
Tai va, matome, kad jau seniai 
popiežius ir kiti Romos katali
kų bažnyčięs vadai pažvelgė 
gyvenimui į akis ir turėjo drą
sos pripažinti faktą. Minėtas 
popiežiaus Piaus XI pareiški
mas ir apgailestavimas dėl var-\ 
guomenes bėgimo nuo bažny
čios neseniai buvo cituotas pa
čiame “Darbininke”, būtent, 
rugsėjo 22 d. 1939 m. straips
nyje “Užmirštas Popiežių Įsa- riais ir bažnyčios lankymu. Iš 
kymas.” 1

ir auka. Mes keliaujame lyg 
ant kietos, be dvasios uolos, 
kad iš jos išskeltame gyvybę ir 
dvasių. Kas turi eiti uolėtu ke
liu,. tas pats turi būti kietas, 
kaip granitas,”'

Čia vėl gražiai nukalbėta 
Krikščionybė nėra vien poteria- 
viihas, brevijoriaus saki tymas, 
bažnyčios lankymas. O musų

rėjo, o net labai blogėjo. Ailti- 
krikščioniškas nacizmas ir anti
religinis- komunizmas stiprėjo 
ir plėtėsi.

“Draugas” neseniai rašė apie* * * * , 1 ’ 
tai, kad Europą užplūstų nauji 
barbarai ir kad Romos katali
kų vadai nežiną nei būdų, nei 
priemonių, kaip prieiti prie mo
derniškojo žmogaus ir kaip 
jam užimponuoti/1*

Iš tikrųjų, tad, .reikia būti 
dideliu užsimerkėliu ir dideliu 
ignorantu, kad -tvirtinti, buk 
Romos katalikų tikėjimas kas
dien ir kasmet stiprėja ir bų- 
,JOja< „• r.y... v.. KĮį | j į* ■. -f

Dabar eisime prie antrojo 
“Darbininko” U straipsnio 
“Krikščioniškoj; ' ^smenybė”. 
Čia tai jau kita giesmė ir kita 
gaida. Straipsnis pilnas prakil
nių minčių ir ^avinčių .pareiški
mų. Daug mjnčiųi ir pareiški
mų, tiesa, reikalauja papildy
mo, .|>et šiek liek ąpsiskaitęs ir 
gyvenimo pamokytas skaityto
jas tuos papildymus lengvai gaj 
Ii padaryti, štai keletas pavyz
džių. Autorius krikščionį pie
šia kaipo ' didžiausių idealista. 
Girdi:

“Jis neskaičiuoja “praktiš
kai”, kiek uždirbs pinigų už sa
vo idealizmą ir auką, jis ne
klausia, ar jam kas mokės, ar 
ne, ar kas matys jo gerus dar
bus, ar ne, ar kas pagirs, ar 
papeiks. Krikščionis yra princi
pų ir linijos žmogus.”

šis pareiškimas yra, taip sa
kant, mastas. Tą mastą taiky
dami žmogui, pamatome, koks 
krikščionis Jis yra. Pasiimkimę 
tą mastą ir išmėginkime jį ant 
kai kurių žmonių. Taikinkime 
tą mastą tai žmonių grupei, ku
ri sudaro krikščionių idealistų 
avangardą. O ta grupė, aišku, 
yra Romos katalikų bažnyčios 
kunigai. Dėkime prie jų minė 
tą mastų.

Mastas rodo, kad tikras krik
ščionis neskaičiuoja, kiek pini
gų uždirbs, nepaiso ar kas ma
tys jo darbus ar ne, ar kas pa
girs ar papeiks. Iš rūstaus gy
venimo patyrimo visi žinome, 
kad niekas nėra taip praktiškas 
savo kišenęs reikaluose, kaip 
Romos katalikų kunigai, niekas 
taip rūpestingai neskaičiuoją, 
kiek uždirbs, kaip kunigai; nie
kas taip nesirūpina, kad jų tuš
ti darbai butų išgarsinti laikraš
čiuose, kaip romiški kunigui; 
niekas taip nelaukia pagyrimo 
ir niekas taip nebijo papeiki
mo, kaip romiški kunigai. Kas 
bandys užginčyti, kad taip ne* 
ra? Toliau skaitome;

“ftrikščionybę Vertinam pote-

lė žmonėms Į galvas, kad, ro 
dpš, jie butų krikščioniško gy
venimo pagrindas.

Štai dar vienas gražus pareiš
kimas: “Taigi krikščionies ke
lias ne šilku ir aksomu deng
tas, ne skaniu valgiu ar gėri
mu pasaldintas, bet geležimi, 
krauju .ir ugnimi grįstas.”

Bet'mūšų' kuiligų kelias, lai 
iš,X tikrųjų "šilkli '■■■ ir aksomu 
dengtas, skaniais valgiais ir gė
rimais pasaldintas ir kitokių 
gėrybių ir malonumų apsuptas.

Kaip matome, Romos katali
kų kunigai kaip sykis yra tuo, 
kuo tikras 
būti/'.
. Dabar irDabar ir galime suprasti, ko- 
(lėl įvyko * ta baisi katastrofa, 
dėl kurios sudejavo popiežius 
Piųs .* XI, o paskui jį dejuoja *. * ’ • • kiti Romos katalikų bažnyčios 
vadai/ -Galime suprasti, kodėl 
milijonai w darbininkų apleido 
Romos katalikų v bažnyčias ir 
klauso visokių kitokių pranašų, 
mokytojų ir išganytojų. Kad 
varguomenė ir apskritai kiti 
žmones, atsimetusieji nuo baž
nyčios, imtų į jų grįžti, tai pir
miausia kunigai privalo pradėti 
artintis prie to idealo, kurs vir
šuje paduotose citatose nupieš
tas. —Agnostikas

>

Narys Chamber of Commerce

KITAM KARUI PIRKTI
AMŽIUS

GERIAUSIA VIETA

Cash

GARSINKI® “NAUJIENOSE pareigos į bažnyčia nueiti ir

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

VISI MODELIAI, DIDELIS PASIRINKIMAS IŠ
Buick, Pontiac, Dodge, Plymouth, Chevrolet, Chrysler, 

z Ford, Packard, Studebaker, Oldsmobile, Nash
Ateikite ir pamatykite, arba, jei norite pašaukite mus. Mes atvyksime su karu ir 

Pavažinėsime.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 
Telefonas FORTSMOŪTH 9022
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daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ..... ......................
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
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Sales Tax ekstra. '
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Z . ■ • » , •
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Credit Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalė

dų, «arba pasinaudokk 
dų, arba pasinaudokite 

Plano nauda.
Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos darbo laikrodžius

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 ARCHER AVENUE — PRIE SACRAMENTO

3O4O S» Halsted Street
• BRIDGEPORTE

ANTANAS BACKYS
ANTANAS BALAlŠIS

Telefonas VICTORY
6992-6993
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Kovoja, bet siūlo taikytis

Aklos sovietų davatkos rėkia, 
kad “Suomija, kurią judo&škai 
užpuolė Stalinas, esanti valdo
ma “dvarponių”, “kapitalistų” 
ir “baltagvardiečių”. Kiekvie
nam bus aišku, koks biaurus tai 
yra melas, jeigu atkreipsime dė
mesį tiktai į tą faktų, kad Suo
mijos užsienių reikalų ministe- 
ris Tanner yra socialdemokra
tas ir žymiausias visame pasau
lyje kooperacijų veikėjas.

Suomija turi mažiau, kaip ke
turis milionus gyventojų, o 
Suomijos kooperacijose yra su 
viršum 600,000 narių. Paėmę tų 
narių šeimas (sakysime, po 4 
arba 5 asmenis), gausime mil
žinišką skaičių žmonių. Tokiu 
budu labai didelė Suomijos gy
ventojų dalis yra susijungusi 
kooperacijos ryšiais. Ir tų visų 
kooperacijų vyriausias vadas

Suomija, išlupus kailį Stalino raudonajai armijai, vėl 
pasiūlė rusams taikytis. Pasiūlymą padarė suomių užsie
nių reikalų ministeris, Vaino Tanner, kalbėdamas per ra- 
dio. A

Ministeris Tanner buvo narys delegacijos, kuri vedė 
derybas su sovietų valdžia Maskvoje. Savo radio kalboje 
jisai priminė komisarui Molotovui, kad ant vienos tro
bos sienos Maskvoje, žemdirbystės parodoje, uždėti tokie lyra dabartinis Suomijos užsie- 
stalino žodžiai: ' hių reikalų ministeris Tanner

(iki prasidėjo karas, jisai buvo 
“Sovietų Sąjunga negeidžia nė vieno colio kitl| finansų ministeris).’ Be to, jisai 

valstybių žemės, bet ji gins kiekvieną colį savo teri- yra viso pasaulio kooperatyvų 
torijos.”
Jeigu sovietų valdžia tikrai laikosi tokio nusistaty

mo, tai ji turi be atidėliojimo atšaukti savo kareivius iŠ į 
Suomijos žemės ir daryti taiką.

Bet Molotovas ir jo “bosas” Stalinas vargiai šitą Tan- 
nerio reikalavimą išpildys. Juodu atmetė prezidento Roo- 
sevelto paraginimą spręsti sovietų-suomių ginčą susitari
mo keliu. Juodu nepriėmė Skandinavijos valstybių atsi
šaukimo. Pagalios, juodu pasipriešino ir Tautų Sąjungos 
taikingai intervencijai.

Stalino žodžiai apie sovietų negeidimą “nė vieno co
lio kitų valstybių žemės” yra toks pat humbugas, kaip 
ir jo pasakos apie “socializmą”, “demokratiškumą”, “dar
bininkų valdžią” ir “laimingą gyvenimą” Rusijoje.

Stalinas trokšta galios ir garbės, kaip ir visi dikta
toriai. Jisai supranta tiktai jėgos argumentus. Jeigu Suo
mija norės išlikti laisva, ji turės kalbėti į Maskvą šautu
vais ir kanuolėmis.

Bet Tannerio kalba,, gal būt, pasiekė dalį Rusijos 
žmonių, gyvenančių pasienyje, ir kareivių, kuriuos Mas
kva siunčia Suomijon. Jie nežino, dėlko tas karas kilo, 
nes sovietų valdžia savo žmonėms tiesos nepasako. Tie iš 
jų, kurie girdėjo suomių ministerio kalbą iš Elsinkio ra
dio stoties, ims galvoti.

pirmininkas.
Štai ką rašo “Lietuvos Žinio

se” apie Suomiją Br, Kalnius:
“Suomija yra kooperacijos 

kraštas. Jos’kooperatyvų na
rių skaičius, imant \ reliaty*- 
viai, yra didžiausias, kaip 
bent kurioj kitoj valstybėj 
pasaulyje. Todėl ir tarptauti
nę kooperatyvų sąjungą ilgus 
metus veda labai sėkmingai 
žymus suomių kooperacijos 
atstovas, dabartinis finanšų 
ministeris (nuo gruodžio mė
nesio 2 d. užsienių reikalų 
ministeris.—“N.” Red.) Tan-i 
nėris. Iš Suomijos bendro gy
ventojų skaičiaus 605 tukst. 
yra suorgapizųoti į koopera
tyvus. Darbininkų ir valstie
čių didžioji dalis 'yra, įvairių 
kooperatyvų nariai. Koopera
ciją, kuri pagrįsta demokra
tiškais principais, stiprina. 
Suomijos demokratijos pa
grindus.”
Tai y e kokią šalį Mušk va ir 

jos pakalikai drįsta vadinti “bal- 
tagvardie tiška”! . ' ?

Iš Lietuvos
“ŽMONIŲ VALDŽIA”

Kodėl sovietų valdžia atmetė 
Tautų Sąjungos pasiūlymą tai
kytis su Suomija? Štai ką į tai 
atsako “Laisve”:

“Sovietai veikia išvien su 
Suomijos žmonių valdžia?’
Brooklyno komunistų orga

nas vadina “žmonių valdžia” 
Maskvoje gyvenusio komunisto 
Kuusineno vadovaujamą kliką, 
kuri sakosi įsteigusi savo “sos
tinę” Suomijos pasienio mieste
lyje Terijoki, kurį užėmė rau
donoji armija. Suomijos žmo
nes tos Kuusineno “valdžios” 
ne tiktai nerinko, bet apie ją 
nieko ir nežino. Tai kokiu bu
du ji gali būti “žmonių val
džia”?

Komitetas aprūpinti SSSR 
kariuomenės dalį maistu

KAUNAS (Elta). — Savo va
kar dienos i>osėdyje ministerių 
taryba nutarė sudaryti iš fiuąn- 
sų m-jos, krašto apsaugos 
m-jos ir žemės ūkio m-jos at
stovų komitetą, kuriam bus 
pa veski; susitarus su atitinka-

“Sulyg Lygos įstatymais, 
išmetimui nario reikia, kad 
visi Lygos nariai vienbalsiai 
pasisakytų, šiuo atveju ket
virtadalis atstovų susilaikė 
nuo balsavimo.,. Taigi išmeti
mas neteisėtas,..”
Tokio įstatymo, kad visi Tau

tu Sąjungos narni turi pasisa
kyti už išmetimą, norint pala-1 mais Sovietų Sąjungos orga- 
iinti narį iš Tautų Sąjungos, nė- nais, aprūpinti maišiu ir paša
ru. Ir aišku, kad tok,8 įstatymas Iru tas Sovietą Sąjungos gink- 
butų gryna nesąmonė, nes juk! luotas pajėga^ kurios yra mi- 
tuomet ne vieno nario nebūtų] matytos 103D m. spalių 10 id. 
galima išmesti^kadangi tas na- Lietuvos ir Sovietą Sąjungos 
rys, kuris norima išmesti, vie-Įsutariies 4 str. 
nu savo baku galėtų tokiam 
įnešimui pasipriešinti.

Pagal Tautų Sąjungos įstatus, 
klausimas apie nario išmetimą 
yra balsuojamas liktai T. S. ta
ryboje, ir balsai yra skaitomi

■■ —II
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ĘANDO PASLĖPTI STA
LINO GĖDĄ

Užvakar Tautų Sąjungos su
važiavimas Geuevoje vienbalsiai 
jMismerkė sovietų valdžią dėl 
agresijos prieš Suomiją ir Tau
tų Sąjungos taryba išmetė ją 
iš Tautų Sąjungos. Visa spauda 
šituos faktus' paskelbė, kaipo 
svarbias ir įdomias žinias.

■ 1
Bet komunistų “Vilnis”, a- 

žuot pranešusi tas žinias savo 
skaitytojams, įdėjo polemišką 
straipsnelj, kad, girdi, Rusijos 
išmetimas iš Tautų Sąjungos 
esąs atliktas “neteisetai”. Ji ra
šo;

KAIšIADORYS. — 1922 me
tais prie Kaišiadorių buvusį ir 
priklaususį Lenkijos piliiečiui 

tiktai tų, kurie balsuoją, o ne I grafui Tiškevičiui fcjbkso dva- 
tų, kurie susilaiko nuo balsavi- rą išdalinus, jo centras su Bro
mo, Kadangi, balsuojant Argen- besiais atiteko vyskupijos kuri- 
tinos (o ne Anglijos ir Francu* M Jįal^M gana gra
cijos, kaip rašo *‘Vitois”) įneši-, 
mą> kad sovietų Rusiją butų iš-; 
mesta, visi Tautų Sąjungos ta
rybos nariai, kurie dalyvavo 
balsavime, padavė balsą už įne
šimą, tai nutarimas tapo priim
tas vienbalsiai vadinasi — yra 
pilnai teisėtas.

Be to, Tautų Sąjungos visu
mos (“asaembly” arba plenu
mo) susirinkimas priėmė rezo
liuciją, pasmerkiančią sovietus 
už puolimą Suomijos. Čia vien
balsio nutarimo nef-eikejo; pa
kako tiktai daugumos balsą. 
Bet ir Tautų Sąjungos visumoje

Vilniuje jau iš seno buvau gy
venęs. Dar tais laikais čia dar
bavaus, kai Vilniuje caro biuro
kratija šeimininkavo. Čia bren
do mano, jaunatvės dienos, čia 
lyg kalvėje grūdinau savo pa
saulėžiūrą, čia mano laikrašti
nio darbo pradžia, čia gimė pir
mieji visuomeninio darbo lūkes
čiai, čia praktiškai tik lūkesčiai 
išbandyti. Ir čia ne viena skais
ti svajonė lyg pavasario šalnų 
užgauta į kapus palydėta ir pir
mieji skaudus nusivylimai pa
tikti, kurie vėlįau ne kartą gy
venimo žingsnius lydėjo. Tai su
prantama po dvidešimties me
tų pertraukos kokiais jausmais 
lydimas žygiavau, dabar į Vil
nių.

Atleist man nepažįstamasai. 
skaitytojau,_jei šis mano laiš
kas bus daugiau jausmais ap
kaišytas ir jei čia įkyriai brau- 

. nuos su tūlais savo pergyveni
mais, sentimentais. Yra^kas pri
siminti! Audringa, dar taip ne
tolima, bet turtinga ir įvairi 
praeitis mano šių dienų įspu- < 
džius, pergyvenimus lydi, lyg 
giedros metu šešėlis.

Vilniuje dabar veikia sustip
rintos apsaugos stovis su visais 
savo griežtais nuostatais ir kar
tu su tam tikrais nepatokumais. 
Vilniuje dabar galima vaikščio
ti tik iki 9 valandos vakaro ir 
5 valandą ryto jau vėl praside
da laisvas judėjimas. Tai nema- 
onųs nuostatai, bet jie karo, me
tu tikrai neišvengiami.

•» » »
Turiu progos, leidimą kišenė

je, ištisą naktį vaikščioti. Kai 
visos gatvės gyvenimas apmirš
ta, kai užeiiia naktis Vilniuje į- 
sigali tyla įr ramybė! Gatvės 
tuščios, spiildi elektros šviesa. 
Aš vienui Vienas klaidžioju Vil
niaus gatvėmis, gatvių kortese 
sutinku tvarką ir ramybę sau
gojančius policijos pareigūnus,. 
Tie aukoti, {augaloti vyrai tuno 
nakties taiųsoje ir tokių retų 
praeivių kaip ir aš tikrina as
mens dokumentus, gautus lei
dimus. Įsitikinę, kad turi teisę 
nakties metu vaikščioti pagar- 
bei palydi** mandagiai atsisvei
kina, Štai iš vieno kiemo išei
na Lietuvos kariuomenės gink
luotas patrulis. Jie pilnoje ka
riškoje apsaugoje. Jų šalmai 
juoduoja elektros šviesoje ir 
šautuvų durtuvai blizga, žiurau 
į tuos jaunus, stiprius, sveikus 
vyrus. Jie lyg kokia nepamai
noma tvirtovė čia pat rikiuoja^ 
si. Tvirti, savim pasitikį žings
niai. Girdisi drąsus komandos 
žodžiai.

—Žen-gte žen-gti! Marš!
Sutartinai aidi tamsumoje 

tvirti žingsniai.
Smagu žiūrėti į jų jaunatviš

ką, darnią rikiuotę!
Norėtųsi prie jų prieiti, bro

liškai pasveikinti, tarti nuošir
džius žodžius, palinkėti daug gė
rybių* Gimsta įvairios mintis, 
jaukios svajonės ir į krutinę ne- 
jučiomis ■ ^skverbiasi beribis 
džiaugsmas!

—Lietuvių tautos rinktin ai 
vyrai Vilniaus gatvėmis žygiuo-

“Jeigu padaryti gerą butų 
taip lengva kaip lengva su
prasti, kas yra gera, tuomet 
koplyčios virstų bažnyčiomis 
ir neturtingų žmonių bakūžė
lės princų pilimis.” Jau Šek
spyras šią išmintį pasauliui 
parodė. Ir pasaulis ją žino!

Deja, šiandien, kaip vakar 
ir užvakar, žmonės telinkę 
vieni kitiems pamokslus saky
ti, vieni kitus mokyti. Na, ir 
jei kas mus kalbų klauso? Jei 
ir išgirsta iš mus dar 'kartą 
priminant kas yra gera, jei 
tas suprantamas gera ir pačių 
pamokslininkų nėra vykdo- 

linas gyvenime? Tam juk rei-

vių dviratininkų patrulis. Jie 
lyg kokie paslaptingieji karžy
giai, tartum iš amžių glūdumos 
atsikėlę Čia pasirodė ir štai vėl 
dingsta tamsumoje. Tyliai, lėtai 
eina du policijos pareigūnai. Jie 
uoliai budi ištisą naktį. Žiurau 
j jų rimtus veidus. Jų budri a- 
kis seka mano judesius. Prisi
artina. Sveikinas. Mažutis for
malumas. Dokumentai patikrin
ti jr aš vėl laisvas, norisi kas 
nors jiems sakyti, žodis tarti, 
bet tos nakties tyloje, kada tiek ~ ___
krutinėję siaučia jausmų nepa-1 ^7 nepaprastos valios? Pavy- 
renki atitinkamų žodžių. Tyliai, sau džiaugsmo ne vienas 
lyg nebyliai skiriamės. Kas ži- nenorime. q džiugina mus ir,

ir pasikalba su ten išblaškyto
mis sunkaus likimo aukomis. 

Mes vienas nuošimtis neat
sižadame gerų pietų. Ne vie
na moteris nenori palikti be 
naujos suknelės. O žinome, 
labai gerai žinome, kad tais 
pinigais galėtume ne vienam 
priduoti skaisčios vilties.

Pasaulio išminčiai! Jus nu- 
piešiate pasaulį su visomis jo 
blogybėmis, atvaizduojate 
žmogų su visomis jo silpnybė
mis ir nurodote kovą su tuo, 
tik kodėl jus nepajėgiate su
drebinti musų sąžinių? Kodėl 
nepriverčiate mus pagalvoti

lyg nebyliai skiriamės. Kas ži- lienorjme q džiugina mus ir, 
no, gal ir juos tie patys jaus- pažiūrėti, visai netikę dalykė- 
mai, tokie pat pergyvenimai h liai Mat> Dievas, anot Levo 
panašios mintys lydi. Gal ir Tolstojaus, sutverdamas žmo- 
jiems šią valandą ties Gedimino gų nežinojęs, kas jo pilnai lai- 
kalnu trūksta žodžių savo jaus- mei būtinai reikalinga, užtat 
mus pareikšti?, be moters jis leido pasauly ir

Ar atspėsi kito širdies paslap- alkoholį, tabaką, opiumą ir 
tybes? Lėtai slenku toliau tuš- kitką, kuriuos žmogus turėjo 
čiomis Vilniaus miesto gatvė- išsiaiškinti, kas jam būtina, 
mis. Vaikštai be tikslo be pras- kas kenksminga ir vesti kova 
mes vien tik neramių jausmų su 
genamas. Miega Gedimino mies-j 
las„ tyla ir ramybė gaubia joj 
gatves. Išauš aušra, ateis diena 
ir jų, tasai miestas lyg skruzdė
lynas atgis. Tūkstančiai žmonių 
išeis į gatves. Vieni jų skubės į 
darbą, kiti eis suktais keliais 
pelnytis, treti neramiai žiūrės, 
lauks, ką jiems likimas neša. 
Skambės, čiauškės čia įvairių 
kalbų ir tarmių žodžiai.

Taip, Gedimino pakalnėje, 
Neries, Vilnelės pakrantėje pu
sėtinai pamiršta x viena seniau- 
slyjy, viena nuostabiausių Eu
ropos kalbų, lietuvių kalba.

Lietuvių tauta, lietuvių tautos 
genijus turi įkąsti tą kietą rie
šutą, kad su visais lygiai susi
prasti, kad visi lygiai išmoktų 
ir suprastų gerbti amžiną Lie
tuvos sostinę. O kol kas, kol kas 
iki dar lietuvių tautos dvasia 
čia pilnumoje neįsigalėjo. -

Vilniuje nakties metu tik su 
atitinkamais leidiniais galima 
vaikščioti. Tai dideli nepatogu
mai, bet jie taip suprantami ir 
butini. Taip, kaip butini jauni, 
sveiki, drąsus energingi lietuvių 
tautos ginkluoti vyrai!

Nuostabiai malonus, mistiš
kai gražus nakties metu Gedimi-

tuo. O kova nelengva. 
Žmogus nevisąda lieka kara
lium savo silpnybių. Nors jis 
žino daug, bet kartu nenori 
žinoti nieko. Tai labai gerai 
paliudija ir šiendieninč būtis, 
kuomet tas pats žmogus ra
mia sąžine gręžiasi nuo vargo 
patekusio jo brolio, kuris ne

jo sesers, kuri su buriu vaiku
čių tiesia jam ranką, maldau
dama palaikyti jos gyvybę.

Lietuva musų, 
nuotas ir melstas 
čiau jis perdaug 
vargo, kad pajėgtų 
sišypsoti. Vilniaus 
braukdamies 
musų pagalbos.

O mes? Dauguma 
krutinės didžiuojamės: 
sauli, matai, koks lietuvis di-

Vilnius dai- 
. musų. 'Pa

slegiamas 
mums mi
gy vonioj ai, 

ašaras, šaukia

išpūtę

galvojame apie save?!
Vilniuj vargstančiųjų liki

mas priklauso nuo musų visų. '* 
Jie žino, kad jų globėja Lie-. 
tuva, bet Lietuva daug vilties 
turi mumyse, amerikiečiuose, 
kurie dauguma soti ir paken
čiamai apsirėdę. Nors šiuo 
laiku, besiartinant reikšmiiv 
ginusiai metų šventei Kalė
doms, prisiminkime kuo duos- 
niau nelaimėj patekusiuosius. 
Moterims geriausia proga pra
tuštinti savo drabužines, pa- 
siunčiant nebereikalingus dra
bužius būtinai jų reikalin
giems. Vyrų “linksmai valan
dėlei” aukojamas doleris už-/ 
jury pasiųstas sustiprins kūne 
ir dvasioj jo alkaną brolį. Tam 
pačiam reikalui turėtų būti iš
naudojamos visos pramogos. 
Nė vienas būtinai nereikalin
gas daiktelis šiemet neturėtų 
būti perkamas. Ir vietoj pirk
ti vieni kitiems maža reikšmės 
turinčias dovanas, skirkime 
tuos dolerius tiems, kurie duo- 

į uos stokauja. O aukas galime 
. siųsti visi per 

komitetus ir kurie 
t niuj ar Lietuvoj 

galime tiesiog be 
vinto tai daryti.

susitverusius 
turime Vil- 
pažįstamų, 

tarpininką-

mes atgavome savo žemių dą- 
“Kokia laimė turėti

9

lį”. Kiti 
galingą ir geraširdį kaimyną

gerą, tokį gerą, kokį Krislus 
mums-skelbė, mes lengvesne 
.sąžine, galėsime., y ien i kitiems 
tarti: “Ramybė geros valios 
žmonėms.” Pr. Lapienė

tieji lyg ir skundžiasi: “Var
gas Lietuvą prislėgė, atgavus 
sumiesčionėjusius brolius ir 
lyg tuščia statine skambančiu 
Gedimino kalnu.”

Retas kuris prisimena Auš- 
no kūrybos padarinys Vilniaus!1508 Vartus, Retas kuris pakal- 
miestas! —J. K. ba aPie Marih> kilniąją mo-

_ 17__39 | tiną, pagimdžiusią pasauliui 
Išganytoją. Dar rečiau kas pa
laiko ją po Vilniaus kalnelius

O štai, ana Gedimino kalnas 
tamsumoje mistiškai stūkso, jo 
ipilies gruvesiai elektros šviesos* 
apšviesti taip maloniai spindi.

Gražus reginys! Gražus, nak- 
Ucs (ylos reginys! • Stoviu ties 
katedros varpine, toje vietoje, 

i knr senais laikais krivių krivai
čių vaideltttės saugojo musų 

t tanios dievams skirtą amžiną; 
• ugnį.

Koks išdidus, daugsakąs vaiz
das! Anų laikų kovojanti krikš-: 
čionybė neišdrįso šią vietą ’ pa- 

_  ! niekinti ir čia pastatė varpine,4 
tete^'Kune_____________________ va*T’ai ir dabar painal,
— - - - * • - « — - din-gjuosius kviečia nežinomam

i viešpačiui maldas sudėti ! Iš se
novės, iš senų laikų ir šiandien 
čia spindi tautos kilni dvasia.

Pravažiuoja ginkluotu karei*

žiai įsikorusi, likusią žemę z su
skirstė sklypais ir miestelio 
praplėtimo tikslu juos pardavė 
36 metams išsimokėtinai vie
tos gyventojams ir tarnauto
jams, ’ ‘ f

Nubausti už snjjnngjiiną
/ , .. ................................. .

KAUNAS. — KąriuommSs

V. šachBO-Doygaitės b$iwdž. by
lą, kaltinamos šnipinėj iwt /

Dovgaitč pripažinta kalta ir 
nubausta 10 metų 
kalėjimo.

dingnosius kviečia nežinomam

ŽINIOS K LIE 
TUVOS

Gabenamas i Angliją 
Lenkų atstovybes turtas 

pateko į vokiečių 
' rankas ■

KAUNAS* — Kaip žinoma, 
Lenkijai žlugus lenkų atstovas 
Lietuvai, F. CJiarvatas iš 
tuvos išsikraustė Rygon, 
ten į Vak. Europą.

Rygos spauda praneša, 
lenkų atstovybių Lietuvoje iri 
Latvijoje turtas “Rygos” laivu 
buvęs gabenamas į Angliją. Pa
keliui į Angliją, juroje “Ry-I 
gos” laivą sutikęs vokiečių ka
ro laivas* ir nusigabenęs jį j 
Štetino uostą, kur visas lenkų 
atstovybių turtas (tur būt, ir 
laivas) konfiskuotas. O vien iš 
Lietuvos išvežto turto ir įvai
rių vertybių buvę 70 dėžių ir 
čemodanų.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

| DULKIŲ VALYTOJAS YRA TINKAMIAU
SIA KALĖDINĖ DOVANA SAVIEMSIEMS.

GALITE PIRKTI ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos,, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir ki.tų mokslo dalykų. Musu 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslą 
{ devynis mėnesius: aukštesnį mok-; 
■slą į vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti \r mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
81$ vV. Place> Chicago, JUL

kad

V A C UŲM C L E A N E R S 
FOR JloU THAN THE
p RI c E O F> O N ELįj^

The greatest valtie 
Iri fine Vacuum 
Cleaners that 
Royal has e ve r 
offered.

A new and improved model o£ 
the famęus Royal De Lux«, $4 J 
with headlight. Mada to sėli for ■ *T——
The Royal Revolving Brush
Hand Cleaner. The lašt word _ _ 
in •Hjęiency and guality. 5 |RuU

Made to toli for I U
TOTAL VALUE s61™

BOTH, DURING THIS
SALE, FOR ONLY

ROOSEVELT]
FURNITURE COMPANY

2310 W. Roosevelt Rd Seeley 8760
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KORESPONDENCIJOS

KALĖDŲ DOVANAS
Dayton, Ohio

FOTOGRAFAS

$1.00

1,00

1.25

1.25

DIENA IŠ DIENOS

’J'lf1.

TELEFONU0KITE

MOKYKLOJE

iš stoties

W.GE.S

1.00

1.00

Įsuose # Visiem
■’dkia šio gr#Ž.ąus 
s&wd su kw

Skilvys ir žarnos
M 101

Inkstai ir pūslė

(IŠGYK
AR NEMOKĖK
ijLiudymaSs įle
dyta šimtais pa
gijusių be ope
racijos.

Vyras 
skustuvėlis! Negaliu nusiskųs

Lounging krėslai 
pasirinkimas nuo
$14,50

AT8IIMKITE
SKALBUSIUS

JAU GATAVUS
PROSYTI

RYTINE RADIO 
VALANDA

kalėdų Dovanos 
elektrikinis

EGG ......... ..........
NUT ...................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREEN1NGS 

PIRKIT DABAR! 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

įKIMBALb?

Ant Prezidento:
Bagočius ...........
Laukaitis ..........

Ant. Vice-Prezidento
Mažukna ,.........
Keševičius .... ,...,
Bagočius .........

Ant sekretoriaus:
Dr. Pilka ..........
Vjnikas .............

Ant Iždininko:
Gugis
Bačiunas ..........

/
Ant Iždo Globėjų:

Mikužiutė ..... .....
Dar gis ..............
Mockus ..............
Brazauskas .....

Ant Daktaro-Kvotėjo 
Stanislovaitis ... 
Biežis ...vw,n...,.,...

, pianus n 
rakandus bei Storus

Kitų Val»-
Mivi 
SVEIKATĄ

Remkite Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO, VVhęlesale

4797 S. Hateted St
Tel. Ęoulevard 0014

.... $6.00 
... $00 
.... $6.00 
.... $3.75 
... $5.00 
ŠAUKITE

Tinkamos
Garantuotas

prosas nuo $1.00
Tosteriai po $1.00

Veidrodžiai nuo $1,00

Prįstončiu jąoininadjų pasek 
mes ir žinutes iš SLA 205 kuo
pos {Dayton, Ohio) laikyto- su 
sirinkimo gruodžio 6 d. Pasek
mės tokios:

Pradžios mokyklos mokytoja 
pradėjo diktuoti diktąntą::

—, PransMi, — ktem moki
nį, dėlko fa

— Pas wėra pieštuko, 
.-urt atsako

— >0 ar aš tau nesakiau, kad, 
negalima sakyti “pas mane nė
ra!** Reikia sakyti “aš neturiu!” 
Klausyk, reikia sakyti: Aš ne
turiu. Tu neturh Jis neturi. 
Mes neturime, Jus neturiu,. Jie 
•neturi. " ■

' Na ir tar £i tie visi Piešt
ukai din^o, ‘kad visi neturi1? 
— Nustebo Pranaitukas.

zaminacija ir pmww <ydymą^ 
$1.00 ar rašyti AmmI 
gelbos. $1.00 pilęs W 
nių budu 50c.

—Ar dykai pilė *r žinfc* 
apie kylą.

—Kalbam littuy^kat
—Xjydo vyrus te #u>te“

rys atendantes dtatfgg.
Ątdara aki

Health CorreoTo 
Institute

Dr. Peter rfteekt
20 m. išsidteb^s s^c^tetas 
1869 IgO. DAMSV

Armitage 8200 Uk
Įėjimas per kampinę krautuvu.

Kaurų šlavikas nepaprastai 
ibrangi dovana už negirdėtai, 

pigią kainą, v-epti $3£0, » 
parsiduoda tik po

$f-95 ’

Mažieji džiaugsis per d.w$ 
metų su šiuo gražiu .-saukiu,į 

galite nupirkti tik už
53.95

Susivienijimo Liet. Amerikoje 
105 kuopa turj pilnų narių 65. 
Susirinkime dalyvavo 24. 3 na
riai atsisakė balsuoti. Taip pat 
buvo rinkimai į 105 kuopos vai-

»t W 1

Vetlėjai-PafdayėiM,: Jfefedinskas, A. Lukas, J. Miškus 
■' ir kL tamstoms patarnaiis

šis gražus, aukštos rūšies 
gesinis pečius bus neuž
mirštanti dovana šeiminin

kei, sumažinta kaina

$44.50

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS 
Per Getheoburgą, Švediją

Laivų išplaukimų tvarkraš- 
tis ir laivakorčių kainos 
suteikiamos veltui. Kreip
kitės | musų autorizuotus 
agentus ar bet kurią musų 
raštinę.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas.

SWEOISH-AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

dybą. Pirm. K. Paulauskas; vi- 
cepinn. T. pakaitis; fin. sekr. 
J. Urbonas; prot. rajšt, M. Pau- 
paras; ižd. J. Sakalas; iždo glo
bėjais VI. Adomaitis jr A. Mila
šienė; organizatorium M. Pau- 
paras.

Taip pat iš SLA 105 kuopos 
iždo liko aukota $15.00 Vilniaus 
lietuviams ir per kuopos narius 
liko suaukota 15 dol., iš viso 
$30.00 iš Dayton, Ohio.

Daytono lietuvių katalikiškos 
organizacijos griežtai atsisako 
aukoti Vilniaus lietuviams; pa
žangesni parapijonys sumanė 
sušaukti sąryšio mitingą, iš 
rinkti komitetą pasidarbavimui 
dėl vilniečių lietuvių, bet išgir
dęs kad vietinis klebonas L. 
Praspalius tą parapijonų pasiry 
žinią griežtai užprotestavo h 
ųurodė, jog neverta aukoti, i? 
aukos neatsieks savo tildo, sa
ko: pasinaudos kokie Lietuvos 
Mponai” ir tiek, ir nurodė, koks 
ten dvasiškis iš Lietuvos rinkęs 
aukas Amerikoj kokiam prakil 
niam darbui, o parvažiavęs į. 
Lietuvą dvarą nusipirko (tur 
būt, prel. Macijauskas), Gaila, 
kad klebonas nežino,, jog gali
ma aukas siųsti per konsulatus. 
Tai vot kokie musų Daytone pa
triotai parapijonys ir “prabaš 
Čius”.

štai ir mes SLA 105 kuopa 
susilaukėme įžymaus nario, t. 
y. Dr. G. Bložio, kuris persike- 
lė iš 109 kuopos Chicago, Ilk, į 
$L Ą105 kuopą, Dayton, Ohio. 
Dantisterijos ofisas yra 614 Hart 
St., Dayton, Ohio. Linkime Dr. 
G. Bložjuui gerų pasekmių Day- 
tojąe.

Beje, gerb. Dr. G. Bložis kuo
pos susirinkime gruodžio 6 die
ną davė paskaitą apie dantų hi
gieną. Visiems nariams labai 
patiko.
s Tai tiek iš Daytono.

SLA 105 narys

žmona; Nebūk kvailas, 
Juozeli^ Ar tu manai, kad ta
vo barzdos plaukai kietesni Už 
virvutės linoleumą, kurį šįryt 
karpiau su tavo skustuvu., ir 
gerai piovė!

Naujos Mados Parlor 
Setai, mio

$39.50

Jei Nepauvelkotc Bandydami 
tus, Tai Ateikit Pas 

ŠAKNŲ ARBATA GRAŽINA

S, J. Vondrak Tel. Lafayette 4960
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAME 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTA WQ0D SI.)

Drėgni Skalbiniai iki 30 svarų
TIKTAI $1 

3c už kiekvieną svarą

Platus pasirinkimas gražių 
naujos mados lėlėm veži

mėlių už specialu 
kąiną nuo •

$jĮ"95 1

Širdingai
Dėkoja. .

Melroseparkječiai Viktoras 
ir Ona Navickai šiuomi nori 
Širdingai padėkoti visiems 
draugams ir giminėms, kurie 
dalyvavo jų sidabrinėse vestu
vėse, lapkričio 26 d., jų na- 
mųoae, Melrose Parke. Tarp 
svečiu buvo didelis būrys ehi- 
.cagiečių^ ypatingai brighton- 
parkiečių.

Visiems svečiams ačiū už 
visas šaunias dovanas, ypač 
Melrose Parko kliubietėms, už 
labai gražų ir įdomų sidabri
nį medį, kuris jubiliejau tams 
buvo įteiktas iškilmių metu.

Dalyvavo suvirš 300 žmonių,

Naujos mados Hassocks 
puifer sėdynė ,tinka visur, 

spiftciaU kaina nuo

Riešuto medžio kombinaci 
jos kavos staliukai, tinka 

visuos namuos, po

$5.95

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pęrkrąustom forničius, 
visokius r:2 __ ’
Vežam j faiynas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatėm an 
•lis j visas miesto dalis.
HOG So. Halsted St.

Saukit TU, YARDS 34*8

Gražus, Standard padarymo 
1940 metų midget radios 

parsiduoda nuo

,1940 metų dideli Console 
Radios nuo

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
>a rantuotas.

420 W. 63rd St.
I'el. ENG. 5883-5840

Duokite Šią deskutę, ta 
praktiškiausia dovana dc 
mokinių ir kitų, pasirinki 

mas nuo

Pianas, ^'geriausia dovana 
kokią galite suteikti dėl jau
nuoliui* Geri, gražiai atro

danti, Vartoti pianai po
$28,oo

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Per vėlu!

Jei norite užsitikrinti ntto ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa- 
rupmtų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
MMes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 * Telefonas CENTRAJL 5209
GENERALĮAĮ AGENTAI šjų Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNiTY COMPANY 
COLUMB1A F1RE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL A&SURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE OOMPANY 
MASSACNUSETTS FiRE & MARINE TNSURANCjĘ CO. 
MICHIGAN FIRE ANO MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. (

TeLBRUNStVfCK 
S100 

ar ARMITAGE 
1935

Del jaunų ir visų moterų 
yrą naudinga turėti gražią 
Cedar inedžjo dėžę, pasirin

kimas nuo

ADVANCE s KRAUTUVĖJ

Plaučiu negalavimas 
o. 107 ■
Odos ligos ...... . .......

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
fadijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėtu
C. Miller Supply Co. i 

1247 W. Ūke St ■ 
TeL MONROE 3M?

Dabar Kiekviena
Diena Dolerinė 

Dien

ID¥a\N € IE
JFUBNITURECa
2536-40 West 63rd Street

Prie M#plewood Avenue

Advance Furniture 
Kompanijos Kalė
diniai Pasiūlymai

irrrr* r 1

Šios dienos A<N^ųjienų” skel
bime matysite A4v^nce Furni
ture Co. labai pasiūlymą 
prieš Kąlėdąs, didelį pasirinki
mą aukštos rųšies rakandų ga
na žema Uipgi visokių 
vertikų mažmožių dėl vaikų.

Tąd ^epwirškiie užeiti, pą- 
matyti ir pereltikriiiM k^mų 
skirtumą- Adresas ^ra: 253i6 W. 
63rd »t„ Oiicago, B.

.i. u jaįu'. xjin.ua1! jf

JUOKAI
M .■).!<'. IMI ty

........... ................... ... ................................................. ——■■įi.ii ! į ii '■■'■jrv iiyiy"1"1 a ... n

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Moterų ligos .............................
Vo. 88

Kepenos ir tulžie .................-
Ne- W

-J l»vą šlapinlmas (valkams) .... 1.00 
No . 9

Reumatizmas __ _—..............  1.00
No. 19

Nervingumas ....... ... ........     1.00
Gydytojo nurodymu specialiai ir atsargiai 
paruąžtas Šaknų puSlnys. Neapėkite save 
ligos—-ateikit ir pasikalbėkit su musų 
daktaru. Ekzaminacija, diagnozas ir re
ceptas DYKAI.
Atdara 1:00 p. p. Iki 8 ▼. v. antr. ir ketv:

SANITAS HERB TEA
\ 1143 Mlhvaukee Avenue

•Ohicagv, Itiinvib
Krautuvė atdara 9 v. r. iki 9 v. v. 

kasdien. 
Orderius t užmiestį siunčiame tuojau 

Laiškus galit rašyti lietuviškai

SLA 198 kuopos nominacijų 
pasėkos:
Prezidentas:

F. J. Bagočius  ...........36
V, F. Laukaiti* — 1
J, Miliauskas ............... 1

Viceprezidentas:
J. Mažukna J.......... . 38
F. i, Bagoėhis ............... #

Sek retortas:
Dr. Pilka    M
Mažukna ............. . . . . 2
Vinikas ww..^..w..w^.,.. 3
K. Micbelson.... ........  1;

Iždininkas:
K. Gugis ............   32

Pilka .............. .........
žebrysi . ..... ............
Bačiunas .... ...........
Dargis .................

Iždo globėjai:
E, MUrtiiintė...........
P. Dargjs .. .... .. .....
J. Bačiunas
J. Brazauskas ,.......
Miliauskas
Šmulkštys ................

Daktaras-Kvotė jas;
Dr. J. StanfcsJovaUis 
J. Brazauskas .....

.. .... A. Graičunas .........

Gold Medai Laundries 
iNCORJPORAJEJD 

CHICAGO, ILLINOIS

Del tamstų patogumo krautuvė yra atvira kas vakarą ir nedėliom nuo 10 vai. ryto iki 
4 vaL po pietų. — Mažas rankpinigis rezervuos bile daiktą dėl Kalėdų pristatymo.
- I ■■ 1 H ‘ JI ■■ »■ '   J *1 I J J'*-  I .» I ............... 1,1......................................................................................................■ ■ ■ ir ■■■■» I ■ ■ ■■■ ■■ ■   

Buk sveikas per specialistą dak
tarą 2P meto natyrkns 

KODĖL NE JUSI!
Gydykis patikinu naminiu budu 
natūraliais vaistais už 50c iki 
$1.50 daktaro priežiūra ar ofiso 
dykai.
—Jaųskjs geriau i savaitę
—Išgyk j 3 IN fi savaites
—Gydymas $2.00 6 už $10.00 
—Venk atakų ateity—tomjavi- 

mo—skausmų— _
—Ateik pasitarimųi-r^dykai. Ęk-

Isis&Z—______ ________ III UI B
i—vyjfyyfr



Diena Iš Dienos

1940 AUTOMATIC

energijos

Kaimynas

Boselandiečių Vakaras

AvenueVBA
Shenan16280užeigą.

16293
GRAND OPENING 16294

16295

16296

Dalis 1 ir 216301VBA

16305

16306

KaroGeležinio Vilko Maršas16307

16308

16309

16310

16311

atskiras

26023 Brooklyno Kvar

WHITEEAGLE CHOPIN Jos. F. BudrikSalyklinis Produktas
(RAKANDU IR RADIO KRAUTUVE

YARDS 7460

WHITE EAGLE BREWING C0

16299
16300

Šiandien Laidojamas
Vilimas Matusaveca

16286
16290

16297
16298

26105
73103
81763

16024
16025

TARP MUS 
BIZNIERII

16302
16303
16304

16026
16050
16109
16141
16229
26022

Bus palaidotas Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse

paren 
n epą 
suvai 
Palie

Leidžiamas žymus radio programas nedėlios vakare 5:30 ik i6:30 
P. M. iš WCFL, 970 k.

Programas Bus
Neperilgąs, Bet
Nenuobodus

Darbas Jiems 
Vien Malonumų 
Teikia

Juozas Olšauskas 
, __ Tamkiutė ir Ces

vieneriu me

Gula Ork. ir Alex

čerienė ir Biežienė 
Trubadorių Kvartetas

— Jonas Butėnas
Petras Petraitis

Linksma Giesme Mes Užtrauk-

Petras Petraitis 
Marijona Rakauskaitė 

Stasys Pilka

Gula ir jo ork.
W. Gula ir ork-

W. Gula orkestrą ir Alex

4916 SO. HALSTED STREET

GRUODŽIO 16 ir 17

3409-21 SO. HALSTED ST, 
Tel. Yards 3088.

Lyra Orkestrą
Klaipėda Lithuanian

ALAUS DfiŽE
YRA 

PUIKIAUSIA 
ką^edine 
DOVANA

Šiemet Galva
Su Ragais

BRIDGEPORT — Kada atei- 
na paskirtas laikas briedžius 
šaudyti, tai turi ateiti ir pa
skirtas laikas briedžius kepti.

Todėl Jokūbas Maskoliūnas 
ši šeš

Aš Turėjau Kaime Mergelę — A

Jaunystės Meilė, Tan

Ne vienas iš jūsų pa
žįstamų' apsidžiaugtų 
gero alaus stiklinę iš
gėręs, geriau negu 
paprasta dovana ga
vęs ... Tad, ko,dėl ne
pasiųsti kam dovano
mis gėrę White Eagle 
alaus dėžę? Užsaky
kite tai telefonu iš 
bravoro

Gydytojai- pataria Chopią Malt kaipo vaistą 
energijai atgaut. Tai ačiū tam, kad jis turi 
pačius svarbiausius vitaminus B ir D. Bet jis 
yra kartu ir gardus Ir gaivinantis gėrimas. 
Patariama visiems gerti einant gulti. Rytą pa
sijausite gyvesni ir entr£ingeshi. Gerkite 
Chopin Malt dėl sveikatos.

Vieneriu Metų 
Biznio Sukaktis

WILL0W SPRINGS, ILL.- 
Chicagiečiams gerai pažįsta 
nias biznierius p. Wm. Dam 
brauskas minės 
tų biznio sukaktį šį šeštadie- 

proga 
keps didelį briedį, kurį nušo
vė Michigan miškuose. Dam
brausko vieta vadinasi Vine- 
wood Tavern, prie 83 ir Ar
cher Avė,

jiems veikimas vien tik malo
niniu} teikia, štai, nesenai su
vaidino gana sėkmingai ‘Kup
rotų Oželf’, o dalar mokinasi 
komedijų “Knarkia Paliepus”, 
kurių,vaidins šausid 7 d., Rose
lando Lietuvių Kultūros Drau
gijos parengime.

Priėjus svarstyti naujus su
manymus, prisiminta ir Vil
niaus Lietuvių šelpimo klausi
mas.

Nors Ratelis dabartiniu lai- ?
ku nieko sau nerengia, vienok 
ųt j ausdamas vilniečių vargingų 
būklę, nutarė pagal savo išgales 
paaukuoti nors $5.00 dolerius.

— Stepukas.

GRAMAFONO ADATOS SPECIALIAI 2 PAKELIAI UŽ 5c 
VICTOR CHROMIUM ADATOS 6 UŽ 25c 

VICTOR PLIENINĖS ADATOS 10c PAKELIS
v PANEŠAMAS VICTROLAS PO $9.50

PANEŠAMAS RADIO IR VICTROLA PO $19.50
MAŽOS RADIOS PO $5.95

Bulovą Laikrodėliai, Parker ir Waterman Auksinės Plunksnos 
Rašomos Mašinėlės,'Royal, Corona, Underwood. Toastmasters, Mix- 

masters. Elektrikinės Britvos Lengvais Išmokėjimais.
KRAUTUVĖ ATDARA KOŽNĄ VAKARĄ—NEDALIOMIS 

IKI 4 VAL. VAKARE

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VII I ', 
Vincas Kiniauskas atidarė modernišką.

TAVERNĄ
1657 North Kildare Avenue

P-nas Kiniauskas pirmįąus turėjo užeigą, 3327 N. Western 
kurią jis dabar pavedė savo žentui.

Širdingai kviečiu draugus, klijentus atsilankyti į naują

Vilųnas Matusaveca, Simano 
Daukanto Draugijos narys, kurs 
pasimirė Oak Forest prieglau
doje, šiandien 1:30 valandų po 
pietų bus palaidotas Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Kūnas pašarvotas Povilo Ri
diko koplyčioje. Jo palaidojimu 
rūpinasi Simano Daukanto Drau
gija ir Jonas Gaubras, 3529 S. 
Halsted str. Jis. pirmutinis ir 
žinių gavo apie mirtį. Vakar 
buvo klaidingai pranešta, kad 
laidotuvės įvyks 23 d. šio me
nesio vietoj gruodžio 16 d.

Koplyčioje ir kapinėse gedu
lingų kalbų pasakys V. B. Am
brose

sekmadienį 
skelbia briedžio keptuves sa
vo užeigoj antrašu 5303 So. 
Halsted St. Ta proga susi
rinks draugai ir pažįstami pa
ragauti briedienos

Kviečiame visus atsilankyti.
MUZIKA, UŽKANDŽIAI. 
Visi turės “Good Time” 

K. B. SHIMKUS

Kad įgyti populiarumų 
žmogus

Tokiu yrąjr White Eagle 
alus. Jis žinomas visoj Chi- 
cagoj ir priemiesčiuose kaip 
geriausias, turįs gardų skonį 
ir kvapų.

CHICAGO WOMEN’S CLUB TEATRE, 72 East llth St.
Bufe Parodyta Du Sensaciniai Baletai

“Aušros Vartai” ir “Kiduš A Šem”
Atvaizduos Vytautas Beliajus su savo grupe iš Trisdešimts

Miklių ir Gyvų šokikų*
-Į A- . . < . ■ ' , ' ■

Tikietus gausite Naujienose—83c ir $1.10—arba rašykite
■ V. F. BELIAJUS, 514 E. 61st St. Plaza 8,177

Pirkite iš ^Anksto ir įsigykite Geras Sėdynes

alus. Chemikai jį 
_ , . kad “Christmas Brew”

alt ir Aliweiden, (jhevalier, atsakančiai padaryti, turi normalų 
|c gerosios gamybos alus teturi. White Eagle bravoras praneša,

Roselando Liet., Kultūros 
Draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų 7 d. gruodžio. Besiar
tinant metiniam susirinkimui, 
kuris įvyks 4 d. sausio, drau
gija nutarė šaukti narius per 
atvirutes, nes metinis susirin
kimas skaitomas svarbiausiu. 
Be to 7 d. sausio įvyksta Kul
tūros Draugijos metinis 
girnas. Parengimas bus 
prastas, Scenos Ratelis 
dins komedijų “Knarkia 
pus”. O Roselando Liet. Mote 
rų Kliubo choras sudainuos gra 
žiu dainelių. Programas bus ne 
perilgas, bet už tai nenuobo 
dus. — Stepukas.

Stirnos Pietus
' • ' ■ ■ 5 r . • ’ i

Ęereitų savaitę Julius Bąs- 
ker, tavernos savininkai, 4431- 
33 So. Halsted St., buvo išva
žiavęs medžioti ir jam pasise
ko nušauti stirnų. Kddangi 
stirna yra didelė, tai Julius 
sumanė surengti stirnos pie
tus nedelioj, gruodžio 17 d., 
kad stirniena pavaišinus savo 
kostumerius ir draugus.

Stirnos pietus kainuos vie
nas doleris, bet gėrimas bus 
nemokamai. Taipgi turės ir 
muzikų. Kurie norit stirnienos 
pietus pasivalgyti tai atvažiuo
kit pas pp. Baskius, kur pa- 
sivalgę skanius pietus galėsim 
smagiai laikų praleisti.—Ąlex

Nevilkinkite... užsakymą duokite tikrą- jį 
jam pristatytojui, taveme, arba kreipkitės re 
tięsial į bravorą. k

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms ■ 
(Chicagoj)

Joseph Mcekevich, 25, su 
Arina Skistimas, 19

Harokl B. Jonės, 31, su Mary 
L. Juskevich, 21

B. Shimmon, 48, su Anna D. 
Sargas, 21

Reikalauja
Perskirų

RuthZuper nuo Frank Zųper

Gavo
Perskiras

Helen Vadder nuo John Vad* 
der

Kalėdą 
Dovana

Kalėdų Diedukas jau aplan
kė Mr. ir Mrs. Frank ir Stella 
Mačernis ir paliko sveikų ir 
gražu 7 sv. sūnų. Tai buvo 
gruodžio 11 d. Motina Ir kū
dikis jaučiasi gerai, i| guli 
Loretto ligoninėj.

šventėms jau mano sugrįš- 
ti namo. Turi ir antrų sūnų, 3 
metų Stasiuką. Draugai linki 
pp. Mačenams naujų įpėdinį 
laimingai auginti ir susilaukti 
daugiau dovanų nuo Kalėdų 
Dieduko... —Draugė

Iš Scenos Mylėtojų Ratelio
ROSELAND.—Lietuvių Sce

nos Mylėtojų Ratelis la kė prieš- 
metinį susirinkimų d d. gruo
džio. Valdyba išrinkta — už
tvirtinta > senoji. Pirmininkas

J. ’PučkorĮus, Raštininkas-— 
U Dilis, Iždininkas—B. LiųęĮke- 
/ičius. Ratelis J gyvuoja gana 
gerai.

Rateliečiai

Storo Jono Polka ir Veskie Mane Šokti Polka 
dorio Ork. 
Kanklininkas ir Oi iLeoa Liepelė — 
Anoj Pusėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo 
na’čiutė . ,
Tekėk Dukra už čigono ir Ar Aš Ne Jauna, Ar Ne Vaini. 
kuota ,, , v
Menei Sakė Motinėlė ir Aš Pievele Buvau — K. Menkeh 
niutė, Soprano
Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda Man širdi — 
'Menkeliniutė
Kam Vakaras O Man Vakarėlis — K. Menkeliniutė ir Ka 
zemekas
Polka. Apynėlis ir Polka Vakarėlis — Lietuvių Ork. “Lyra’ 
Atjojo Berneli Lygiais Laukeliai ir Vaikinuką Aš Mylė. 
jau
Erei Polka ir Našlys Polka
Lakštutės Polka ir Dėdienė Polka —
Orkestrą
Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas 
Karo Muziejaus Ork.
Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka — 
Virbalio Polka ir Polka Del Numylėtos 
Kanapių Polka ir Ona Polka — 
Vasiliauskas 
Beržų Polka ir Daratytė Polka 
Vasiliauskas
Tai Nebuvo Meilė, Tango ir Ar Atsiminsi?—A. Sabaniaus 
kas ir Ork.
Marš Marš. Kareivėli ir
Mokyklos Choras
Tu Lietuva, Tu Mano ir
Dėdė
Buk Vyras Polka ir Kai 
Dvarionas 
Septintame Rojuje—Anglų Valsas 
go — A. Sabaniauskas
Mano Gitara, Tango ir Saulėtas Rytas, Anglų Valcas — 
A. Sabaniauskas

KALĖDINIAI REKORDAI
Gloria ir Kūtelė — Kun. Struckas
O Tu Palaiminta Kalėdų Nakti —: Ateikite Čia Jus Ištiki 
mieji
Oi Ištikėtoji Pušis ir šventoji Iškilmingoji Naktis 
Ei Kalėdos! ir Kalėdų Pasveikinimas 
Tyliąją Naktis ir Rami Naktis 
Sveikas Jėzau Mažiausis ir Gul šiandiena 

Angeliai Gied Danguje ir Tyliąją Nakti — 
Sveikas Jėzau Gimusis 
sim
Gul Šiandiena ir Atsiskubino Betlejun - 
tetas
Angeliai G’ed Danguje ir Tyliąją Nakti 
Linksma Diena ir Gul šiandiena 
Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis

IR PO $99-00
Įsigykite naują radio Kalėdoms. Budniko Krautuvėje jąs 
rasite aivas radios ir didžiausi pasirinkimą Philco, 
Zenith, RCA Victor, General Electric ir kitų. Kainos nėra 

kelia'mos ir dar daug pigesnės prieš Kalėdas

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI PO 490 i
Siunčiame ir į kitus miestus. Perkant 6, už prisiuntimų 

nieko nerokuojame

I Lietuvių Atstovas FRANK

Mod^ u.4
ISO.Oi

WHITE EAGLE’S

“Cljnstinas ^greto”
Kas tik paragauja “Christmas Brew” alaus, White Eagle da
ryto, tas pripąžįsta jį kaipo geriausių. Tai yra todėl,' kad 
“Christmas Brew” daromas iš geriausių dalykų. Pamėginkite.

f '

Užsakykite dar šiandien.

BIRTHDAY P ARTY
Šįvakar, Gruodžio’ (December) 16 d.

.1 Įvyks Birthday Parly JOSEPUINE PILKIS
6601 South Western Avenue

Ji kviečia visus savo; draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus gera 
muzika prieykųriQŠ: Visi galės linksmai pasišokti, keptos turkės ir 
liętuviškas kugelįs bus geriausi skanėsiai.

KAS NEĖUS—TAS GAILĖSIS

CPFFfHPP Lzl JLjJLuVI

įįįfoĮJv ’ innw ihii m’iuii»M<

Jau laikas visiems pasirūpinti šventėms alaus, štai jums VVhite Eagle 
daug, kartų analizavo ir tiek pat sykių patvirtino musų tvirtinimą 
VVhite Eagle Lager, Chopin Mi “ ' 
mielių kvapą ir skonį, ka tik i _ _ ___ Vi * —“
kad tai alus kaip dar niekad pirma, širdingai pasiūlome jums butelį, dėžę, mažą statinaitę, 
aštuntadalę (1/8) ar ketvirtadalį (H). Užsisakykite dar šiandien.

Combines Record 
and Radio 

Entertainment

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.- \8 CHICAGO, ILLINOIS | ’ i ivvgg

įg ŠAUKITE LIETUVI ATSTOVĄ FRANK P. SPEECHER 88



šeštadien, gruodžio 16, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI,

LAIDOTUVES paskui laidotuves CICE
RO!; KITOS VIETOS ŽINIOS

U M> Mh iii l |M ■II nU.—l

Atgarsiai iš metinio Draugystės Lietuvos 
Kareivių parengimo

CICĖNO. — Jau Ž7 metai 
kaip draugija gyvuoja ir reii-l 
gia patengiimis. Seniau, kai bu
vom visi jaunesni, tai pasiten- 
kiridavoni paprastais šokiais. 
Dabar jau kelinti metai šokiais 
nepasitenkiname, nes pirmieji 
draugijos tvėrėjai šokiams ir 
netinka, tad metiniams parengi
mams • duodame programus. 
Taip buvo ir šįmet.

■ 70

Rengimo komisija nusidėjo 
iš trijų darbščių Vyrų: Adomo 
Andrijausko, Jurgio Pociaus it* 
Klemenso Leudancko. Jie at
lankė draugijos rfiftiejtiš, ‘bik- 
nierius ir su jų parama ‘parne
šė draugijai .gražaus ipėlno. Tad, 
brangus biznieriai, draugijos 
rėmėjai, priimkite musų viešų 
padėkų varde draugijos: F.' Za- 
jauškas, K. Andrijauskas, Šau- 
lis-MikUlis, J. Jašktfnas, Al Ta- 
maliunas, Balčaitis, blatas, J. 
G. Shamet, J. Jahkauskas, K. 
Vasiliauskas, 'F.; Dartauskas, 
Kishkunas Jewelry, C. »’Syrevi* 
če, Bruno Drake, A. Petkus, W. 
Babitz, Genis &, Kinibark, L 
Angličkis, Waren &*Rock, 5310 
Tavern, p. ‘Palūlis, fr. Bbgtirskis, 
•P. Juknis, J. -Zigmbihas, Ii. Bu* 
rinskis, S. Danta ir N. Tuma* 
vick, du Donald ‘Briehtai mo
kyklų tarybos nariai dr geri lie
tuvių rėmėjai. '

Dar yra ilga eile vardų, bet 
nenorėdami ’pe/duttg laikrašty
je vartoti vietos, visiems 'bend
rai sakom ačiū ’ūž iparamų. 
Taipgi ačiū laikraščiams ir ra
dijų leidėjams. Be tų visų pa
togumų musų parengimai butų 
nežinomi plačiai visuomenei. 
Linkini visiems gerų pasekmių.

A. Andrijauskas,
J. Pocius, \
•K. Leudanckas.

Svarbus susirinkimas
Šį sekmadienį po Jpidtų

reivių priešmetinis , susirinki
mas Liuosybės svetainėj. Drau
gijos nariai dalyvaukite visi, 
išsirinksite tinkamų Valdybų ir 
padarykite planus ateičiai/ Iš
girsite pilnų atškaitųz iš įvyku
sio metinio parengimo. Taipgi 
nepamirškite atsivesti naujų 
narių. Dabar yra nupigintas įs
tojimas. *

Floridon!
Florida — ‘iiiasinbriiis kraš

tas. Kas tik išgali, ‘ten Važiuoja 
pasilsėti. Štai taikos teišėjus A. 
Žičkus dirbo sunkiai ir nu
sprendė atlankyti Floridų. Dar 
■pirmų kartų. Jisai ten ras pa
žįstamų — Cičerds ‘btenierių 
Joc Zigmontų. Zigmontas -Flori
dos tikras pilietis, .'priklauso 
prie kliubo ir turi Vietų apsi-

Ka-

Nauji patogumai... plūs vien - 
i utelė šaldyme* sistema, kuri 
yra TYLI — neturi JUDOMŲ 

DALIŲ

skiriant sau pirmąjį šaldytu- 
vą. ar* mainant senąjį, pamaty- 

kit Serve! Elęętrolux. Atsiminkite, 
km mažytė gaso liepsnelė atlieka 
Visą darbą, kas reiškia, kąd jus gau
nate:

• NUOLATINE TYLĄ
• 1BE JUDOMŲ DALIŲ NUSIDĖ

VĖTI
• VISADA ŽEMOS -IŠLAIKYMO 

IŠLAIDOS
• ILGESNI TARNYBOS METAI
• SANTAUPOS, KURIOS JĮ

Apmoka

pirkęs, planuoja pastoviai apsi-s 
gyventi. Let a% abejoju ar taip 
bus, nes perdaug yra atsirišęs 
su Cicero.

Trumpam Mke važiuos spa‘ti 
p. Zignmritiefffe. sSriko, ^rdlkią 
prižiūrėti, ’kad nepasileistų”. 
Na, na, tem 4b Rūpesčio. P-as 
Zigniont&s nėra {pliuškis.

Na, kaa <d&tigiaus važiuoja 
Floridoj ‘tų Važiuotojų bus 
nemažai 4r įfle 4aip patylomis] 
išvažiūojfh, Ikttd JWiėkas nei nestt* 
žino. Tik $ltfi$k, tfau nesimato? 
Turėtų rutfgti įleistu ves ir su- 
lauktuves. Tai feultų puiku.

LaiddtoVėfc dar kartų 
iialtaftttVės!

Laidotuvių lektoriaus A. 
Petkaus ’kdplyčih, 1410 S. 49th 
Ct., retafi iktfdh ibttna tuščia. Vi
sados t$imįa 4t užimta, štai 
praeitų šėŠtadfenį palaidojom 
Vincų 4Ttftfirdk Jatfūtavičių. 
Tuojaus {pašarvotas Jttoilas Ta-, 
moliunaš, Huip (diwa ’ir eina 
vienas pankui -kitų.

Velionis Vincas -llumftaViČhis 
nesveikaVO per. Jfidktftjį 
Buvo ndvedętL &b likimu ^pi
nosi sesuo ip. NRRuudkktuČ. Ttar-j 
dotuvės būVo igdiia 
Iš kapinių W |pfft0bV|n Wvo’ 
užprašyti jį ‘hUmitfc, 18S7 -S* 
Ct. Tai *ša’Uriiatisia ’rezltadijtr 
visoj apylinkėj.

Iš velionio artimųjų liko ’brb-^ 
liai Beilis, TMtrafe 41* seimo Gkr-i 
novaitė Wiiiaudkieflč. T^ie Jgyve^ 
na savyŠtdVitfi ift ViOhtlS Hčitumj 
gelbsti. ‘

Kiek daiko atgal Petras buvo 
stojęs taverilo MfeRin Mrlihudkų 
name, bet >jam ‘biznis ‘nepatiko. 
Grįžo algai savo mėgiamai! už
siėmimam Yra geras Ineėhanf- 
kas Western Electric ‘kompani
joj. •

Apie pačius pp. Miliauckuš 
butų daug kas rašyti, bet jie 
“publicity” Rbriiėgsta, <b »bė 4b 
yra plačiai žihomi. <Pdr savoj 
sugabumų (lestojo gražaus 4uft{ 
to. Dabar Visi sako, kad Mi- 
liauckai turtingiausi iš lietuvių 
visoj apylinkėj, ir aš lahi pil
nai pritariu.

Juozas Tainolmoa;' Tarnaus 
budo žmogus, ‘jaunose dienose^ 
gyveno North Side, .priklausė 
Savitarpinės; iPašUipds Draugi
jai. Jau kdlibtikų Rietu kaip

Išmokės M0

•■vnyriMjįfi’or

Tty$ ‘btrrfkai ‘tttffftr-* 
kus išmokės $149,864 dividen- 
dų saVo depožitoriams. Užsi
darę^ Humboldt State Bankas 
išmokės 5%i Adams State Ban
kas irgi 5%,'O Sheridan State( 
toank*45%. )

, .<■» j*,. . MW»

JAUNA$ VAIKINAS paieško dar
bo už b^altenUerį, tie Chicagoje. 
Pilnai patyręs. Rašykite Box 1112, 
1739 So. Halsted Št.

HELP W^^C8eMALE

PARTNERS VVANTĖD

=i&aiiio=
Rytoj
Pt'ogr&fhas \

Rytoj, 10-ta vai. ryte,Rytoj,z 10-ta vai. ryte, kaip 
ir kiekviehį dienų rytmečiais, 
girdėsite šaltimiero radio va
landų iŠ stoties WHIP (1480 
K.). Žymus dainininkai-kės 
dainuos gražias daineles kaip 
tai solistė Florencija Balsiutė, 
ktfPiOfe įvejantį balselį nekar- 
tų ^^6jote-v‘4t>ainuojanti Pi- 
/piirŽP ^Antanas Kaminskas ir 

iftukštala; “Trys Sesutės” 
^rio IŠierią Pečiukaitė, Chris- 

Kriščiūnaitė ir Florencija 
B^l^utęj; (, “ if i “Aidų Aidai” 
kVttittetasv 1 susi dėdantis iš F.

C. ^l’isčiunaitės, A.

REIKALINGA MERGINA NAMlįr 
Ruošos darbui tarp Ž0-30 metų. Vie
toje gyventi—$8 4 Savaitę ir dau
giau. 4548 So. Weritworth.

• REIKALINGA PINKEIRIŲ, heme- 
rių ir viena ’ądata operatorių — 
sekcijų darbas. būti patyrusios 
prie plaunamų sttknėlių.

WABANSIA lGARMENT CO. 
2256 WėibEta8ia <Ave.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui—būti—pulkus Hemai—mažti 
šeima. Fairfax 71916.

—————__ ■ i. ,-mf-_______  '
JAUNA MARGINA MOTINAI 

padėti, eiti. 3515' Rčosevelt Road, 
Crawford 0649.

HELP

PAIEŠKAU VYRO -NAMŲ DAR
BUI — nusinifeih'atitis apie namus 
dirbti ir troką (fraivlriti. Turi būti 
nepersenas. Ne ;girtubklls ir netin* 
ginys. Tinkamas prie bižnio. Geram 
vyrui geras Užmokestis. Jei bus 
tinkamas, tai Agal -galėdim ir šei
mynišką gyvenimų užvesti. Prašom 
greit atsišaukti M. M., 1036 East 
93rd Street.
J---
ANIMALS—foOGŠ-^-BIRDS—PETS

$autos iRrohičlavašj
ti* taiugi mtujika iKm-i 

iniečių Kapeli jos su Juozu 
Warputu. J. Zč į

Budriko Programas
iŠ WCFL , ''
i; j. ■■ » ’
$>akmadienį; gruodžio

, PARSIDUODA GRAŽUS ŠUNIU
KAS, mažittkas. 1532 North Pauli
na 'St. Ueleh -Maste.

ALESAUSKAS.
and SON

6343 S. WESTERN AVĖ.

I nUFlkię telegramų e'1’ LU V LIMO Visas Pasaulio
- Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

•ir -Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

VILIMAS 'MATUSA'flfctfA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio- 13 d., 1939 m., su- J 
laukęs 45 metų airtž., gimęs I 
Suvalkų rėdytoje.

Paliko dideliame fiUliųdime 
draugą Joną Gatlbą ir ‘kitus 
draugus ir pažįstamus.

Priklausė -prie Slmdno^Dau- 
kanto Draugystės.

KUnas pašarvotas Jrandasi 
P. J. Ridiko koplyčioj, -3354 .

• i v Ū- V

įvyks subatoj,
16 d., 1130 Vdl. po

nuo p:30 iki 6$0 vakare iš di
džiulės WCFL stoties chicagie- 
čiai ijr kitų mtiėstų lietuviai 4u-; 
Vės .progų^įšgy’stŲ cpuikų prieš-’ 
kalėdinį programų, ‘kurį duoda 
#os. ft. BuSbfito rakandų 'it lra-: 
dio krdutuyč e>Cliicagoje» 3^09ž 
S. Halsted Št.

^Programas _ btts įdomus 4r 
turtingas^, geftjsįlės didžiulę ra
dio orkeslra, jmdančių iph'iUiUš 
lietuviškus kurinius, harmonin
gas duetas palinksmins visitSĮ 
graŽidinili^n^die^ dainomis 

čia susikūrė savo lizdų, 1317 «oliirtė p|»ia Ona Juozai-
tidiiČ ‘irgi IiŠpiioyfc kelčių iphil^ų* 
numerių, o kaiii nebus malonu 
peWiuufiyti MdMtį įiramos^ 
Nepraleiskite Šio progbamo.

• Rėjei Tėikia pasdėTeti, 'kad 
Budriko kftiifftiVČs ^dabar prieš 
Kalėdas ;yra Atdaros ikas vnka-- 
<rų ^ki mėkmadleniuis <Ww
10 ryto iki 4 v. po pietų, čia. 
rasite didžiulį pasirinkimų įvai
rių kalėdinių ‘dovanų iš rakan
dų, radijų, attkidn’ių 4r 'Sidabri
nių daiktų, .Bulovą ir Tftgin 
laikrodėlių, fldOt Ucmpų, Thšo* 
Uių 'rtiašinėtių 4r elektrinių daik-

48th Ct. Gyveno, viskas sekėsi,t 
sūnūs jau vyras, bet nei iš šio, 
nei iš ‘to 'rtiiibtis Jkaip vo^te tpa4 
vogė. -Žmogus 'atsikelia eiti dar-, 
biin, Jo čia stiklumpa ‘ir viekais 
pasibaigia.

Carl BeVen, geriaus šiftoma^ 
Paugų ždrfttts, VyPėts, 
jų ir dirbo, alų Išvežiojo. Pra* 
Uitų savaitę Išvažiavo pas 
vtis. i'Stafiga susirgo ir mfine. Iii-, 
ko Ijttuna *mbtėrfs ‘it maža dtik-į 

trys laidotuvės pa*te. Matote, 
grečiui.

Praefto

-Bunco" 

šeštadienio vakare

1
11 R fl Gėlės Mylintiems į I i n n A Vestuvėms, Ban- U 11 !JHkietams- Laidotu-

" vėms, Papuoši-? J 
GĖLININKAS mams . 
4180 Archer Avenue 1

Phone LAFAYETTE 5800

So. Halsted, St.
Laidotuvės 

gruodžio 
plotų. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

•Visi a.
ca giminės, draugai ir $ažįs- ' 
tarni esat nuošįrdžiai kviečia- • 
mi dalyvauti laidotuvėse ir.. 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir dtšisvelkinfftią.

Nuliūdę liekame, , j
Draugai ir Pažįstami.

Laid. ‘Ėjirėktorius !t>. J. Ri- j 
dikas, Tel. YARDS 1'419.

Laidotuvėmis rūpinasi Jo-* j 
-nas Gaubas. ♦

-a. Vilifno Mūtusbve-

bunilo -pitriy Viėttfš 4Ki>’Uiros 
Draugijos, koinisija 4š (3 ’lbillžių 
Idbai įgražiai 'pasidarbavo, šu- 
Piriko 'daug vertybių. iGnila, 
publikos ’buvo ’neduugiaftfeia.

Skani- stirniena \ praeitų sek*- 
inadienį 'buvo pas fp. Paiulį/ 
5—1'0 Uavern, -2320 Gieoro' 
Avė. Svečiai ’strrfldSjo iš lįvtfirių 
'tautų ‘ir iš visos "apylinkės, 
tuviai turėjo gerų reprezoiitUdi-" 
jų. Jų dainos skambėjo gana 
garsiai. Labai -puiku, kad savie?

-palaiko draugiškumų ir re* 
mia vieni ikitus.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS . 'I

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine.
. . . . .-w . . • *

—THB HOME OF FINE PUBNITUBE” EtNCK 1W»
1748-50 West 47th St. Phone Valtis 5068

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį eiti. 
Nereikia pinigų, nė rendos mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni- 
ture, 6343 So. Westem Avenue.
—o—*—■—■■■■ ■■
FURNISHED ROOMS—IO 

^y^PimuiKaftibaitai
RENDAI kambarys vyrui, prie 

mažos šeimynos, su arba be valgio. 
817 W. 51 PI., antros lubos fronte.

FINANCIAL 
Finansai-Paskoloa

MOKAME AUKŠTAS KAINAS 
pinigais už pirmuosius morgičius— 
mokamus ar defoltuotus. Išduodame ' 
ir paskolas ant senų namų ir mo- ' 
derniškų betkur Chicagoj ar prie- • 
miešty. HENRY COMPANY, 109 
N. Dearborn St.

NORIU IŠDUOTI $4,000 arba ' 
$5,000 ant pirmų morgičių. Kam 
reikalingas—atsišaukite Prospect
1057.

RENDAI kambarys dėl vaikino ar 
merginos. 3120 S. Emerald, antros 
lubos užpakaly.

VIENAS ar du kambariai rendai, 
su baldais ar be baldų. Kreiptis 
6837 So. Campbell Avė., Republic 
6254.

AUTOS—TRUCKS FOR SAUk 
Aatomobiliai ir Trokai Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 6 
cilinderių Oldsmobile 1937 sedan, 
4 door. šildytuvas. Geram stovyje, 
4004 So. Rockwell St. Trečios lubos 
užpakaly. .

RENDON KAMBARYS DĖL vy
ro. Karštu vandeniu apšildomas. 
:2650 Wėst 45th St. antros lubos.

. » 1111 i i

FOR RENI—IN GENERAL 
Renddai-—Bendrai

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

RENDAI 4 ARBA 5 KAMBA
RIAI, moderniški, pigi renda, ant
ros lubos. 1049 W. 59th St. Normai 
8213.

-RENDAI KRAUTUVĖ arti perei
namo kampo, 2024 Blue Island 
Avė. —$25.00 į mėnesį. Kreiptis.

PIAST FEDERAL SAVINGS 
1700 West 21št St.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—-Paine s ta

$400 ATLYGINIMAS
už grąžinimą orientalių perlinių 
karolių su Marųuis diamondo kaba, 
pamesta vidmiesty ar arti kur 
gruodžio 5 d. W. H. HOLMES, 
Wabash 4300.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 16 d. 8 
vai. va'karo K. Dovidonės bute, 
1402 So. 49th Ct., Ciceroj svarbus. 
Bus renkama valdyba sekantiems 
metams, ir kiti svarbus reikalai ap
tarti. • • • 1 —P. B. sekretorius.

DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKI
NINKO“ priešmetihis susirinkimas 
ųvyks' sekmadienį, gruodžio 17 d., 
'Weišt Šide svetainėje, 2242-44 W. 
23rd PI., 1 vai. .popiet. Prašom na
ftų susirinkti, nes bus svarbių rei
kalų aptarti ir valdybos rinkimas 
*1940 metams. J. Žurkauskas, pirm.

LIEtUVlŲ TAUTINĖS PARAPI-

—^3:00 Vai. pdpiet, Sandaros svet., 
814 WėSt 33rd St. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Bus renkama 
dyba 1940 metams. Turėsime 
čią kalbėtoją. Prašome visus 
lankyti.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
litiško ir Pašelpinio Kliubo 12 Ward 
priešmetinis susirinkimas įvyks 1 
vai. popiet Hollywood Svet., 2417 
W. 43rd St. Bus daug svarbių ta- 
. Tatai X* Petraitis, fašt.1 'rimų.’

žavinčios Dainos, “Gy
venimo Bangos”, šau
ni Muzika, Visokios 
Įdomybės *

Svarbu priifiinli iadio klau
sytojams, kad. rytoj, sekmadie- 
nį, 11-tų Valandų ;pries piet, giiv; 
dėsis oro ■ bangomis gražus iii 
•įdomus 'regdliaris sekmadiepįo 
Tadio programas, kurio- leidimų 
‘rūpinasi Progrese <-Bendrovėsį 
Krautuvė, >3£24 South Halsted 
Street. . • . i > '.3 .1

. ■ ' z I

’ dlyt dibnos programų išpildyt 
gyvi dainininlčai Ir muzikai, ‘kti4 

—Flė ip^tmks 'gidžių -m^liodijųj

MM*
SKAITYTOJU
KONCERTAS

— įVVfcŠ -4-

fdOmiy patarimų, svambių ^a-j 
iiėSittiij tt jvairenybiij! 
“Gyvenimo Bangos” drama da-1

V

'tįsi 4#bai įdbih’i ytfa kielwie-

Sausio 14 d., 1940 
M HM ltW 

RTIBSIŪVIŲ SALĖJE! 
333 SO. AŠHLANb BLVD.

Pirkite ^ose krautuvėse, ku* 
<aos -garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”

,t

nam įdbfųu įgirdėti ir žinoti.! 
•Frife 4o pirkėjai kalė-

į dilbių $<wąnų 4r mamams rdlk- 
■ mėnų girdįs j^rų žinių iš Wo 
' gress !hės "šidiiiis
' aiehdfiiis člh eiha ^-leŠktHOdittis 

‘fšįrardavimųs sb nepaprastu ;pa- 
^idlymu Mndkių mau^ttšių prę* 
kių ufe mb'Mųųių kailių: 
klausykite.

BU S INE SS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVlMUI Novelty ir Variety 
krautuvė, 2519 W. 63rd Str., 10 me
tų įsteigta, gyvenimui 
užpakaly, pardavimo 
amžius. $2,000 pinigais
paimsi. Brokeriai nesikreipkite. Tel. 
Prošpect 6430.

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

$86.50 už $55.
Kviečiame pasirinkti sau instru
mentą iš naujų ir perdirbtų smui--1 
kų, styginių basų, klarnetų, sakso
fonų ir trombonų. Dalis turime vi
siems instrumentams ir fonogra
fams.

Jūsų instrum’entą imsime mainui, 
įvertinimui ir ekzaminavimui dy
kai. Drum heads perdedąme be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St.,
3 blokai nuo Halsted. 

Tel. Canal 6114
■ ■■!■■*■ . .!■■■!» > ■ II .  ......................... Į,

VVHULESALE FURNilUKE 
Rakandai tr Įtaisai PardaVimui

Mokėdamas cash už rakandus, su-• 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informącijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
£11. Phone Republic 6051.

kambariai 
priežastis— 

įmokėjęs,

DALIKATESAI, GROSERNĖ, 
kepykla, saldainiai, gerai einąs biz
nis geriausioj vietoj, prieš mokyk
lą, muvius ir tt., renda $35.00, pui
kus flatas, geri moderni fikčeriai, 
daug prekių, tikra pinigo darymo 
vieta, labai 'pigiai, jei tuoj parduo
ta. 502 North Parkside (5632 West)

val- 
sve- 
atsi-

Po-

JLietuviškosKučios 
Tautiškam Kampely]

Vytautas Miajus $avo “'Tau
tiškam Kampelyje”, 514 E. 61St 

;St., Tengla tikras lietuviškas 
'ktfČihs šeštadienį, gruodžio 23 
d. Bils dvylika rųšių valgių: 
šližikų/ košelienos, kisieliaus, 
kampoto, midaus) ir visų kitų 
kūčių ■•skanėsių. Bus ir šienas 
po staltiese.

Vietos -rezervacijos kainuoja 
doleris ir dvidešimts penki cen
tai už asmenį. Vietos bus tik 
pertkiasdešimčiai -žmonių, o tie, 
kurie .pirmiau rezervacijas iš- 
šiųs, tie .gaus pirmesnes vietas. 
Rezervacijos skubiai eina ir tai 
nuo Igana žymių asmenų. Visi 
svetimtaučiai. 4š tų svečių vie
nas yra kolegijos Čfean, kitas 
V. . K. :Brown—-Parkų valdyto-į 
'jas, 41 tfefcGfrVacijų -atėjo Iš įtieJ 
įtftesšlų, kaiplLa Grange, Westj

Sptings ir Doxvners/GtdveJ 
Tad, jšiga norit atkartoti 

rvo jaunas ’di^nas Lietuvoje, 
švenčiant Kūčias, -pasiruoškite 
-pri^iųšti savo rezervacijas iiį 
•nepraleiskit šios ‘malonios pro
gos įdomiai Kalėdas sutikti.

-z? i‘f ■
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NAUJIENĄ 
METINIS 

MMTAS 
Kwo 31 (1., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

į Wp?j,-i'2343 So. Kedrfė AVe
Vt?

REAL ESTATE FOR SALE,v 
’ rNamaijžehiė* Pardavimui
PARSIDUODA MŪRINIS NA

MAS, 3 flatai ir krautuvė rendai. 
6745 So. Racine Avė. Gera vieta, 
mažai įnešti, savininkas 3817 South 
Emerhld Avenue.

FORECLOŠURE — turi būti par
duotas greitai naujas 
flatas kampas, 
500.

6 kambarių 
mažai tereiki

C.
.. 2500
Phone

mūrinis 6 
. Rendų $300, tik $12, 
medinė katedž, $1,000

URNICH
W. 63rd St.
Prospect 6025

PRIVATUS savininkas priverstas 
pasiūlyti penkių kambarių plytinį 
bungalow. Šviesaus ąžuolo trimai, 
furnaso šildymas, garažas. 
ninkas<,3330 S. Prairie Avė., Brook- 
field,. III.

Savi-

PARSIDUODA ARBA IŠSIMAI
NO 8 flatų mūrinis kampas ir 4 
flatų mūrinis ant mažesnių namų 
—abu namai yra garu apšildomi. 
Randasi Marąuette Parko apylin
kėj. Taipgi bizniavas namas ant 
63-čios-^netoli -Western Avenue. 
Parsiduoda labai pigiai.

Šaukti ’ BUTKUS 
HEMLOČK 2310.

$300 RANKPINIGIŲ NUPIRKS 
4 ir 5 kambarių, pečium šildomą, 
plytinį ir freimlnį. Kaina $1600.00. 

Telefonas Keystone 3063.
**į»*w—III.      t , II II ■ III. I.

RE AL ES*TATE TO ĖXCHANGE 
______ Naitihii Žettič Mainais

. MAINYSIU. v GRAŽIOJ CICEROS 
apylinkėj rezidėričijos lotą į gerą 
automobilį arba biznį. Taipgi -biz- 
niėvą namą Marųuettė Parke- į 

-‘Į&ivafiŠką namą. 6912 So. WešteYn 
AVėhue. Tel, Prospect 1156.
-■Ji .1

FARMS FOR SALE 
Ujkiąii TardaidIųnĮUi

PARDAVIMUI PIENO, VIŠTŲ ar 
bulvių ūkis, 172 akrai, 5 kambarių 
namas, maža barnė, $20.00 akras.

HAMILTON BROS., . 
Rhinęlander, Wis.

' 1.U-..i »»»« i, a .11 ■>    ' i'

23 AKRAI, 1 MYLIA IKI CRYS- 
TAL Lake, modernas namas, gasas, 
elektriką, v maudynė, karšto van
dens šiluma: P. E. BĖRTRAM, 
Crystal Lake, III.

RESORT SERVICE

FLORIDOS REZORTAI.
Rašykite — suteiksim informaci

jas. Stanley Jonaitis, Star Road, 
Bunnell. Florida. Chicagoje telefo
nas Rockv/ell 3405 Mi\ Malin.

blJRNITURE^FlkrURE FOR SALĖ 
Rakandaiir Įtaisai Pardavimui ,

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

Tik NAUJI baldai! Vieninteli 
vieta Chicagoj, kur gali ateit ir ap
žiūrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

Pats nusisprendi! Visos kainos ai
škiai pažymėtos už PINIGUS. Jus 
pastebėsi! didelį skirtumą, pirkdami 
už PHįilGįįS' pas ■ . ■

Henry -M. Goodman
525 West 76th Street

3 blokai rytuos'nuo Halsted St.> 
Kasdien 9—6, ’ktvirtadienį ir šeš
tadienį iki 10, sekmadienį iki 6.

2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%. 
Neatsišaukti, sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. Neatsišau
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7^x9, 9x12,
9x13r/£, 9x18 $4 Iki $24. Nauji ’4x6, 
6x9, 8x10, 9x12, 10^x15 $10 iki $39. 
Nauji Wiltons, 8kl0, 9x12, 9x15
$35 iki $55. Tikri Orientali 2x4, 
4x6, 6x9 iki 9x12, $5 iki $75.(

CHECKER CLEANERS 
Ware House 6208 — 16 S. Racine' 
kasdien, antr., ketv., šešt. vakarais.

Tel. Englewood 9051.

PARSIDUODA KELETAS VAR
TOTŲ gesįnių .pečių, labai.geri, pi-t 
giai, nuo $2.00 ir augščiau. Atsišau
kite šiandien ir nedėliok 1943 N. • 
Kostnei’ Avė. Tel. Spaulaing 7452.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES' 
Al^rau^ ir Draugijos

' APDRAUDA 
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nUo, £aisro\ir -tor
nadų. M•>>? Į j .
Ben. J. Kazanauskas 

2202 W. CERMAK RD. ' 
Tel. Canal 8887. V ■ t

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
etos garsinasi “NAUJIENOSE”- 
-------------------- ---------------------i S

Tūkstantinės pirkėjų . armijos 
ieško vfeokių pirkinių, biz
nio prpgų ir L L 3 : į 

’ • *• t •
Todėl jeigu turite ką par-, 
dubti,, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jua<i /ge- 
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tėsŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 'l-jne 
ified” skyrių, 
•įvairių <getų bargenų.

. f VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos; 
Vėrtybės fclassified skyriaus pa-, 

. tarnavimu pašaukdami arba at-" 
yeždami:

CANal8SO0
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, M *

yje “Class- 
uldma daug



RYTOJ STUDENTAI (L. U. C.) STATO 
“SAPNUOK, LIETUVI” SCENOJE

Programas Su Šokiais
Rytoj Dariaus-Girėno salėja, 

4414 S. Western Avė., L. U. C. 
(Studentų Kliubas) vaišins Chi
cagos lietuvius savo penkto 
dainos ir dramos vakaru.

Naujas veikalas, “Sapnuok, 
Lietuvi”, parašytas kliubo na
res, Julie Rachens, bus stato
mas scenoj. Veikalas, kuriame 
randasi ir šokiai, muzika , ir 
dainos, originališkai parašytos 
ir prirengtos pačių studentų, 
bus ir atliktas kliubo narių.

Jų tarpe randasi jau gerai 
scenos lankytojams pažįstami 
Jonas Balanda, Algirdas Ralis, 
Albertas Drigotas ir Birutė Ba
landa. Kiti lošėjai, iš kurių tar- 

rpo keletas pasirodys ant scenos 
pirmu kartu, bus Stella Bart
kus, Izabelė Barr, Ona Benes, 
Blanche Stann, Stasys Cable ir 
veikalo autorė, Julie Rachens.

Viskas originalu
Kaip ir visuose L. U. C. pa

rengimuose stengtasi, kad vis
kas butų nauja, oirg nališka. 
Gabumų L. U. C. narių tarpe 
netrūksta, štai, šiam veikalui 
p-lė Juzė.Stanaitytė parašė ko
letų naujų muzikos -kurinių, 
kuriems Antanas Stelmokas 
pritaikė žodžius. Stelmokas 
taipgi veikalų režisuoja.

Muzikos srityje dargi pami
nėtina p-lė Pearl Juzėnas, ku
ri akompanuos kai kuriems šo
kiams, ir p-lė Stella Bartkus, 
kuri palinksmins publikų, kelio
mis solo dainomis.

Gabi šokėja
šokimo srityje L. U. C. turi, 

gal būt, geriausių šokėjų lietu
vių-tarpe, p-lę Vanetų Grybai
tę. Ji, be franeuziško “Can- 
Can”, atliks dar keletu origi
nalių šokių, specialiai priruoš
tų šiam vakarui. Ji taipgi išla
vino mergaičių ir vyrų baletus, 
kurie pasirodys veikale.

Programas prasidės lygiai 
4:30 valandų. Kadangi Dariaus- 
Girėno salė yra neperdidžiau- 
sia, nebūtų pro šalį paraginti 
publikų anksčiau susirinkti ir 
pasirinkti geresnes vietas. Du
rys salės atsidarys 4 valandų, 
įžanga tiktai 55 centai.

Gros Suvalkiečių Orkestras
Po vaidinimui bus šokiai iki 

vėlumai. Studentai šokiams nu
samdė Suvalkiečių orkestrų, tad 
ir senimui ir jaunimui užtikrin
tas linksmas laiko praleidimas.

Pelnas xnuo visų Studentų 
Kliubo parengimų yra .skiria
mas Kliubo stipendijų fondui, 
įkurtam prieš keletu metų, ku
ris sušelpia neturtingus lietu
vius moksleivius, siekiančius 
aukštesnius mokslus. Tad atsi
lankykite. Praleisite linksmai 
vakarų ir paremsite šį prakilnų 
studentų darbų.

Bruno Ray Math?ws.

Pieno Išvežiotojai 
Rinks Valdyba

Po 18 Melų.

Chicagos pieno išivežiotojų 
unija ruošiasi svarbiems val
dybos rinkimams. Tai bus pir
mi rinkimai nuo 1921 metų. 
Per 18 metų unija valdė viena 
ir ta pati valdyba, iždininkas 
Steve Suinmer, prezidentas R. 
G. Fitchie ir jų pasekėjai.

Dabar nariai nominavo du 
šlcitus—dabartinius ir naujus, 
o kai kuriems urėdams net po 
kelis kandidatus. Dabartinės 
valdybos opozicija nori virši
ninkų algas ir teises apkapoti. 
Sako, senoji valdyba tiek įsi
gyveno, kad nebapaiso narių 
norų..

Politikierius Kaltina 
Už Šelpimo Suirute
Suirutė Jiems Naudingesnė

City Club of Chicago vakar 
pasiuntė gubernatoriui Hornc- 
riui pareiškimų, kad profesio
naliai ir nevisuomet švarus 
politikieriai yra kalti’ už šelpi
mo reikalų suirutę Illinois val
stijoj.

Organizacija tikrina, kad 
kai tik 'valstijos legislatura 
bando reikalų sutvarkyti, tai 
tie politikieriai puola siūlomus 
projektus diskredituoti arba 
nugalėti legislaturoj. Suirutę 
jiems pelningesnė.

Lanko Filmų 
Artistus Gražioje 
Californijoje

Chicagieėįai “žvaigždžių 
Sostinėj

Nauja žvaigžde 
Chicagos Operoje

MARTA EGGERTH

Naujų metų išvakarėse Chi
cagos operos mėgėjai gaus 
progų išgirsti naujų, neseniai 
Amerikon atvykusių daininin
kę. Tai bus Marta Eggerth, 
Vengrijos žvaigždė, dainavusi 
filmuose, koncertuose ir ope
roj. Ji yra žmona lenkų solis
to, Jan Kiepuros.

Marta Eggerth dainuos ve
damųjų rolę operoj “La Bo- 
heme”, kurių Chicagos Operos 
bendrovė stato Naujų Metų 
sutikimui.

Bilietai bus nuo $1.65 iki 
$5.50.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KALĖDOS
JAU

NETOLI!

t

* Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

I M!
VAKAR GAUTA

Mrs. B. Rymsza/Rockdale, Joliet, III. (per Z. Stogį) 1.00 
Adv. J. Rymsza, Rockdale, Joliet, (per Z. Stogį) .... 1.00 . _ - 20() 

... 1.00 
... L00 

.. 1.00

Mr. and Mrs. V. Treigis, Simcoe, Ont., Canada 
Vanda Byanskas, Chicago,MII. ..............
Louis Zwanas (?), Chicago, III. ......;....
E. Shelpinaitė-Šimkuvienė, Chicago, III.

EUYO PASKELBTA ......

šeštą&en, gruGjžįo 16, 1939

Tolimoj Californijoj, . kur 
niekad Pelija, apelsinai auga 
ir filmų žvaigždės gyvena, 
dabar vieši chicagiečiai, Mrs. 
Nancy Spcechcr, jos sesuo ir 
švogeris, Nelson Meekeriai. 
Meekeriai ten dabar pastoviai 
apsigyvenę, tad gal jų chica- 
giečiais negalima skaityti,- o 
p-ia Speccher nuvažiavo ke
letu savaičių atgal. Ji yra savi
ninkė Nancy Beauty Shoppe, 
Marųuette Parke, adresu 6308 
Artesian avenue.

P-ia Speccher, galima spėti, 
nepavydi chicagiečiams, pati
kusiems senoj Chicagoj. Ji 
lanko Hollywoodo filmų žvai
gždes, žiūrinėja Visų 
Įdomybių ir džiaugiasi 
fornijos klimatu.

<P-ra Speecher yra
p. Frank Speecherio, gerai ži
nomo apsukraus chicagiečio 
lietuvio kuris dabartiniu laiku 
atstovauja White Eagle Brew- 
ing Co., bendrovę, 3735-55 So. 
Radine avenue. Aprūpina 
Chevalier, Allweiden ir Cho- 
pin Malt alumi žymesnes lie
tuvių įstaigas, kaip Dariaus- 
Girėno salę, Crystal Swimming 
Pool, Birutės, Oaks, Liberty, 
Spaičio Willp-West daržus ir 
naujų Petro Sudento vietų, ad
resu 6600 W. lltli sf., taipgi 
daugybę kitų įstaigų. (sp.);

filmų
Cali-

žmona

Viso Dabar Yra . . . '.

- Kas Daugiau?■ > > ;ą.< ®-.‘e ■' v
Komitetas,'Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Milier vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
gauto 1739 Sou^11 Kalsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

PARENGIMAI 
ŠIANDIEN IR RYTOJ

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 So. Kedzie Avė.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
KLIUBO (L.U.C.)—5-tas Meti
nis Dainų ir Dramos Vakaras, 
rytoj, 4:30 valandų po pietų, 
naujoj Dariaus-Girėno Salėj, 
4414 South Western avenue. 
Vaidins pačių studentų parašy
tų veikalą, “Sapnuok, Lietuvi!” 
— šokiai, dainos, juokai. Po 
programo šokiai. Visas pelnas 
eina neturtingų studentų šelpi
mo fondui. Įžanga 55 centai. 
Šokiams gros Suvalkiečių’ Or
kestras. y

i. . Y w;*. ■ •Z/ ; . ‘

KRUTAMI PAVEIKSLAI Iš 
VILNIAUS—Vilniaus Lietuvių 
Naudai — šįvakar, 7:80, Au
rora Labor Temple salėj, 215 
Main Street, Auroroj, III. Ren
gia Auroros Kultūros Draugija. 
Visas pelnas, eina vilniečiams. 
Įžanga 35c, vaikams—15c. Fil
mus rodys • broliai Motuzai. Iš 
Chicagos atvyks žymus kalbė
tojas. Vėliausi įvykiai Vilniuj 
ir. Lietuvoj. :

KRUTAMI PAVEIKSLAI Iš 
■ VILNIAUS—Melrose Parke, ry- 

toj, 6:30 valandų vakare, Mel
rose Park Public School salėj, 
tarp 17th ir 18th, prie Lake 
street. Kalbės Lietuvos konsu-

Motuzai. Vėliausi įvykiai Vil
niuj ir Lietuvėj. Įžanga 35c., 
vaikams—15c.

CICERO LDŠ 109 KP—Ry-
I * * ' * t ' '

toj, 2:30, Liuosybes svetainėj, 
Žaislų Parė ir Šokiui. Įžanga 
30c. 1^’

Krutami Paveikslai
*1 . " ’ ■ , ♦, . • -

Apie Vilnių

VAKAR
CHICAGOJ

*****
• Federaliaį agentai vakar 

suėmė garsiausią visos Artieri- 
kos apgaviką, Joseph Weil, 
dažnai vadinamą “Y ė l lo w 
Kid.“ Jis visokiausiais* gud
riais budais viliojo pinigus iš 
žmonių. Detektyvai jį užklupo 
adresu 6229 Ellis avenitė.

• Nežinoma^ vagilis pasi
vogė Į2 šmotui varių iš Mit- 
chell . Manufaųturing Compa- 
ny, 1160 HoweJ street. Tie me
talo gabalai y>a nuodingi, tai, 
lai piktadaris apsisaugo.

• Tragingai žuvo John E. 
Cųrran, bene gabiausius stu
dentas Northu^stern universi
tete. Jis buvo 20 metų amžiaus. 
Jis vežė automobilį garažiun. 
Neužgesinęs motoro išlipo du
ris už dar g ti. Nepamatęs tam
soj grėblio, ant jo užmynė ir

. , kotas/ jam imdrkiąp'įiįpto'-^pier
las Chicagoj, P. Daužvardis 1^ ^dlvą; Studenįdš' dpši>aigpt/^ 
“Naūjienų’*Tredaktorius, Dr. P.1/ ‘‘k * ‘ z
Grigaitis. Filmus rodys broliai nuodijo 

•’> / i ■ - ■ "i V’

“Naujienų” redaktorius, Dr. P.

Pelnų Skiria Vilniaus 
Gyventojams

Broliu Motuzų nauji filmai 
iš Lietuvos ir Vilniaus bus t ro
domi sekafmose vietose, už Chi
cagos ribų: (Visų rengimų pel
nas yif'a skiriamas Vilniaus Kra
što gyventoj^naudai).

Auroroj.
,1) Aurora Labor Temple 

Hali, 216 Main St., Aurora, III., 
subatoj, December 16, 
Kultūros Draugija.
7:30.

• “ ’' ■

Melrose Park.

Auroros
Pradžic

3)
17 d. 
turos

-J.'

Melrose Parke, gruodžio 
Rengia $LA kuopa, Kub 
Draugija ir Navickienė.

Melrose Park School sale, 17tl. 
ir Lakė Street. Pradžia 6:30.
.. . ' * ■ — —

< s

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ

KONCERTAS
t t Z

Sausio 14 d., 1940 , ■< ■■
nuodingos motoro dujos jį nu-? RUBSIUVIŲ SALĖJE

333 So. Ashland Blvd. I

a A; PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA
CIJŲ REZULTATAI

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 158, 289, 35, 38, 250, 217 188, 208 , 
68, 60,100, 284, 36, 55, 260, 121, 212, 64, 89, 109, 128, 342, 

242, 313, 344, 40, 14, 105, 301 ir 156)
(Naujos Kuopos: 211, 245, 124, 198 ir 157)

I PREZIDENTUS:
F. J. Bagočius ................
Laukaitis .... ...............

> . Miliauskas ..... .................
J. Grinius ......... ................
J. K. Mažukna.............-
Kerše vičius .................-
Gugis ........ ......................
Klinga ..............................
N. Rastenis .....................
Baltrušaitis ....................

į VICEPREZIDENTUS:
J. fc. Mažukna ..........
Kerševičius ....................
Klinga..............................

. Stungis............................
Šalnienė ........ ..................
Dr. Pilka.........................

, , Mockus ...........................
Bukšnaitis........................
Gugis ... :........ ............. ....
.Bagočius ........ ................
Laukaitis .......................
Vinikas ....................... .....
Mikužiutė  ............... - 
Michelsonas ....................
čepukas ...........................
Karpavičius ....................
Miliauskas ................ r.....

Į SEKRETORIUS:
Dr. D. Pilka ...................
Vinikas ...........................
Michelsonas ....................
Morris ....... .....................
Zablockas .......................
Jurgeliutė ......................
Labanauskas ..................
Bachunas ................. .......
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