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VILNIAUS KRAŠTE DAUG BEŽEMIŲ IR 
MAŽAŽEMIŲ VALSTIEČIŲ
Telegramos iš Lietuvos

Vilniaus Krašte

KAUNAS, gruodžio 15. — 
Seimas priėmė įstatymą žemes 
reformai Vilniaus krašte pra
vesti.

[Nors telegrama įstatymo tu
rinio nepaduoda, bet reikia ma
nyti, kad jis bus panašus į tą 
žemės reformos įstatymą, ku
rį priėmė Lietuvos Steigiamas 
Seimas.

Toje Vilniaus krašto dalyje, 
kuri teko Lietuvai pagal sutar
tį su sovietų Rusija, yra daug 
bežemių ir mažažemių valstie
čių, gyvenančių dideliame skur
de. Todėl, kai šitą teritoriją 
Lietuva perėmė, tuoj kilo bal
sai* Lietuvos visuomenėje, kad 
dvarai Vilniaus krašte privalo 
būti išparceliuoti ir beturčiai 
valstiečiai aprūpinti žeme, ši-

Vokiečiai nesitiki ka
rą laimėti — spręd- 

žia britai
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 18. — Prieš Vokietijos šar
vuotlaivį Adm._ Spee sto
vėjo alternatyva — priimti in
ternavimą ikŲ k^ro • " at^a
žūti. Kovoti su britų laivais jis 
nebegalėjo, nes buvo sunkiai 
sužalotas ir jo laukė kur kas 
stipresni talkininkų karo lai
vai.

Kadangi Adm. Graf Spee ne
panorėjo internavimo, tai rodo, 
kad patys naciai nesitiki karą 
laimėti. IŠ tikrųjų, pralaimėjus 
karą Adm. Graf Spee butų te
kęs Britanijai ar Francuzijai. 
Kad neatiduoti laivą talkinin
kams po karo, jis ir tapęs pa
skandintas — aiškina Britani
jos karo ekspertai.

Adm. Graf Spee de
gė per visą naktį

MONTEVIDEO, Uruguay, 
gruodžio 18. — Pirmą eksplo
ziją Vokietijos šarvuotlaivy 
Graf Spee įvykdė pats laivo ka
pitonas, Hans Langsdorff.

Po šitos eksplozijos įvyko, 
kuriam laikui praslinkus, kita. 
Šį kartą, manoma, eksplodavo 
amunicija. Bet ir vėliau, laivui 
nusėdus į vandenį, mažesnes 
eksplozijos pasikartojo.

Laivas degė per visą naktį. 
Aplink jį degė aliejus išsiver
žęs į juros paviršį. Per naktį 
buvo pavojinga prisiartinti šar
vuotlaivį per mylią.

Adm. Graf Spee paskandin
tas tik 25 pėdų gilumoje, tuoj 
už 3 mylių Uruguay vandenų 
zonos.

Laivo įgula ir kapitonas 
Langsdorff pasiekė Argentiną. 
Jie čia tapo internuoti.

tam reikalavimui pradžioje prie
šinosi Lietuvos tautininkų laik
raščiai, bet matyti demokrati
nių srovių nuomonė paėmė vir
šų.]
Lietuvos Vyr. štabo viršininkas 

išvyko į Rygą
KAUNAS, gruodžio 15 d. — 

Vyr. štabo viršininkas div. ge
nerolas Pundzevičius išvyko re- 
vizituoti Latvijos gen. štabo 
viršininką.
Steigiamas Pramonės Bankas

KAUNAS, gruodžio 15 d. - 
Lietuvoje kreipiama daug dė
mesio tinkamai remti ir kre
dituoti pramonę. Tam tikslui 
šiuo metu steigiamas Pramonės 
Bankas.

Japonija nusileid
žianti Juųgt. Val

stijoms

N A CJJIENŲ-aCME Teiepnoto

SUOMIŲ KAREIVIAI, KURIE KĄU.TASI SU BOLŠEVIKŲ ĮSIVERŽUSIĄ ARMIJA.
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Luxembourgo ka- ‘ 
riuomenė pastaty

ta sargyboje

SOVIETŲ OFENSYVAS SUOMIJOS 
CENTRE SULAUŽYTAS

20,000 RUSŲ KAREIVIŲ APSUPTA. RUSAI LAIMĖJO 
ŠIAURĖS FRONTO MŪŠIUOSE

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

TOKIO, Japonija, gruodžio 
18. — Japonijos užsienių rei
kalų ministeris Nomura ir J. 
Valstijų ambasadorius Grew 
pirmadienį turėjo trečią konfe
renciją. Svarstyta Jungt. Val
stijų ir Japonijos ginčas dėl 
Amerikos teisių Kinijoj.

Amerikos atstovai argumen
tuoja, kad Jungt. Valstijų pi
liečių teises japonai suvaržo Ki
nijoj. •

Nomura prižadėjęs ambasa
doriui Grew, kad artimoj atei
ty bus leista svetimų šalių pre
kybai plaukti Yangtze upe. Tai 
japonų nuolaida Jungt. Valsti
joms.

Manoma, japonai daro nuo
laidas norėdami padaryti nau
ją prekybinę su Jungt. Valsti
jomis sutartį. Senoji sutartis 
išsibaigia sausio mėnesį 194C 
m. '

Britai paskandino 
nacių kreiserį

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 18. — Admiralitetas pa
skelbė, kad Britanijos subma- 
rinas Ursula torpedavo ir pa
skandino Vokietijos kreiserį 
6,^00 tonų.

Nacių kreiseris, iš pranešimo 
tenka spręsti, tapo paskandin
tas pereitą ketvirtadienį. Britų 
submarino žygis buvęs labai 
drąsus. Jis praslinkęs vokiečių 
naikintuvų (destroyers) barje
rą ir pasiuntęs kreiserį į dug
ną.

Vokietijos karo vadovybė nu-, 
ginčija britų admiraliteto pra
nešimą.

LUXEMBOURG, gruodžio 18. 
— Luxembourgo valstybė su
daro mažiuką trikampį tarp 
Maginot ir Siegfried tvirtovių. 
Paskutinėmis dienomis keliais 
atvejais Vokietijos kareiviai 
buvo įėję į Luxembourgo teri
toriją. Taigi Luxembourgo val
džia pastatė visą savo kariuo
menę sargyboje. O kariuome
nės Luxembourg turi — 4 ka
rininkus ir 225 karius. Dar 
rezervų priskaitoma 170 vyrų.

Vokiečiai suėmė 
Britanijos di

plomatą
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 18. — Vokiečiai areštavo 
Britanijos paskirtą Bolivijai 
(pietų Amerikoje) pasiuntinį, 
Gordon Vereckerį. Diplomatas 
buvo suimtas estų laive, kuris 
plaukė į Švediją per Baltijos 
jurą.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 18. — Vėlesnieji pirma
dienio pranešimai sako, kad 
stiprios Ųrusų; kariuomenės jė
gos sulaužė;! suomių apsigynimo 
liniją į pietus nuo miestelio Sal- 
mijarvi. Tai yra mūšių frontas 
pačioje Suomijos šiaurėje, Per
šamo apylinkėje. Rusų kariuo
menė, padedama tankų ir lėk
tuvų, veržiasi pirmyn.

Tačiau kituose frontuose ru
sams nevyksta. Pranešimas iš 
miesto Rovaniemi kalba, kad 
fronto centre, Suomusalmi apy- 
ankėje ir į šiaurę nuo čia, suo
miai , užmušė arba paėmė ne
laisvėn apie 36,000 rusų.

--X--X—X--
COPENHAGEN, Danija, 

gruodžio 18. — Gauta prane
šimų, kad 10,000 
vių yra apsuptų

VOKIEČIAI

rusų karei- 
Suomuslami

apylinkėje, 245 mylias į šiaurę 
nuo Ladoga ežero, ir dar 10,- 
000 rusų Apsupta Tol'vajarvi 
srity, . 45. mylias į šiaurę nuo 
Ladoga^ :

Pačibje Suomijos fronto šiau
rėje rusai veržiasi pirmyn. Bet 
kokią kainą jie moka? Kores
pondentai iš Suomijos praneša, 
kad vienas tik suomių būrelis 
iš 9 kareivių užmušė 700 ru
sų. ;

Rusija matomai tokių nuo
stolių nepaiso. Apskaičiuojama, 
kad šiandien ji turi sukoncen
travusi Suomijoj keturis ka
reivius prieš vieną suomį ka
reivį. Abejojama betgi, ar tų 
jėgų rusams išteks. Kai kurie 
karo stebėtojai reiškia nuomo
nę, kad Suomijai įveikti rusai 
turi turėti 10 savo kareivių 
prieš vieną Suomijos kareivį.

NUŠOVĖ 34 BRITANIJOS 
BOMBONEŠIUS

Paskandino keturis 
britų laivus

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 18. — Vokietijos žinių 
agentūra DNB praneša, kad 
nacių lėktuvų atakos sekmadie
nį paskandino keturis britų pre
kybinius laivus ir sužalojo tris 
karo laivps.

BERLYNAS, Vokietija, gruo-. 
džio 18. — Pirmadienį popiet 
44 Britanijos bombonešiai at
skrido į Helgoland, Vokietijos 
karo laivų ir lėktuvų bazę. Kai 
tik britų lėktuvai pasirodė, Vo
kietijos lėktuvai pakilo oran 
kautynėms su jais.

Kautynėse 34 bintų lėktuvai 
buvo numušti. Vokiečiai tepra- 
žudė tik du savo lėktuvus.

Tai buvo didžiausios iki šiol 
lėktuvų kautynės.» Jas laimėjo 
vokiečiai. /

[Londone išleistas Britanijos 
pranešimas pripažįsta, kad bri 
tų lėktuvai atakavo vokiečiu 
bazes. Bet, sako jis, vokiečių 
pranešimas perdeda taip skaičių 
lėktuvų dalyvavusių kautynėse, 
kaip ir vokiečių laimėjimus.]

* J V>

Turkija ištrėmė
107 vokiečius

Rusija užtikrino 
italus

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

Apsiniaukę; šalčiau; viduti
nio stiprumo nepastovus vėjai, 
pasikeičią į šiaurės vakarų vė
jus; saulė teka 7:13 v. r., lei
džiasi 4:21 v. v.

Bendrai Britanija skaito pe
reitą savaitę itin pasekminga 
kare su vokiečiais; Kiek pir
miau buvo pranešta,- kad bri
tų submarinas torpedavo ir sun
kiai sužalojo vokiečių kreiserį. 
Dabar kitas pranešimas, kad 
dar vienas kreiseris paskandin
tas. Pagaliau vokiečiai patys 
paskandino Montevideo^ uosto 
apylinkėje savo šarvuotlaivį 
Adm. Graf Spee.

ISTANBUL, Turkija, gruo
džio 18. — Turkijos vyriausy
be, kovodama nacių propagan
da, įsakė 107-ms vokiečiams ap
leisti šalį. Ištremtieji vokiečiai 
nužiūrimi kaip asmens, kurie 
užsiėmė kenksminga Turkijai 
veikla.

NEW YORK, N. Y., gruo 
džio 18, r 
Broun, 51 metų, žinomas Ame
rikos žurnalistas ir laikrašti
ninkų (redakcijų darbininkų, ir 
žurnalistų) unijos prezidentas.

Mirė Heywbod

ROMA, Italija, gruodžio 18. 
— Pereitą šeštadienį Italijos 
užsienių reikalų ministeris Cia
no pasakė svarbią kalbą. Poli
tikus stebėtojai buvo nustebin
ti, kad Ciano kalba pasirodė 
visai taiki Rusijos atžvilgiu. 
Mat, praeity kart kartemis na
cių vadai yra pareiškę, jpgei 
jie nepakęs sovietų ekspansijoj 
į Balkanus.

Dabar kalbama: Ciano perei
tą šeštadienį nepuolęs Rusijos 
todėl, kad pastaroji davusi ita
lams reikiamų užtikrinimų, jo- 
gei ji neturinti užsimojimų priėš

C.Į.O. reikalauja pa 
keisti Darbo Santy

kių Aktą
WĄSHINGTON, D. C., gruo 

džio 18

Jo gyvybę pakirto plaučių už-j Italijos interesus Viduržemio
juros srity ir Balkanuose.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 18. — Gautais čia prane
šimais 32 britų lėktuvai iš 44 
nušauti. Britų lėktuvai mėgino 
užpulti vokiečių lėktuvų bazę 
Helgolandą. Tik du vokiečių 
lėktuvai žuvo.

—X—X—X--
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 18. — Mažas britų subma- 
rinas Ursula įplaukė j vokiečių 
laivyno bazę Helgolande ir pa
skandino 6,000 tonų kreiserį.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 18. — Rusai jau už
kariavę Suomijos šiaurės dalį, 
Ledjurio rate, Petsamo apylin
kėje.

—X—X—X—
. HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 18. — Suomiai pirmadie
nį atmušė dar vieną rusų ata
ką Taipale upės srity, Karelijo
je. ši buvo penkta nesėkmin
ga rusų ataka per paskutines

—Rusai turėjo laimėjimų 
Suomijos fronto šiaurėje. 
Tačiau jie skaudžiai nuken
tėjo kituose. trijuose fron
tuose. Karelijoj ir prie La
doga ežero 36 rusų tankai 
sudaužyti. Viso nuo karo 
pradžios suomiai jau sudau
žė arba paėmė 212 rusų tan
kų. Suomusalmi apylinkėje 
rusus ištiko dar skaudesnis 
smūgis. Čia suomiai sunai
kino 3 rusų pulkus.

—Vokiečiai skelbia, kad 
jie nušovė 34 britų lėktuvus. 
Britanijos • oro ministeris 
Churchill praneša, kad 7 
britų ir 12 vokiečių lėktuvų 
nušauta. Manoma, naciai 
nori sustiprinti gyventojų 
ūpą, kai šarvuotlaivis Graf 
Spee tapo paskandintas, 
pranešimais apie didelį lėk
tuvų laimėjimą.

—X—X—X—
BUENOS AIRES, Argentina, 

gruodžio 18. — Argentinos val
džia internavo nacių šarvuot
laivio Admiral Graf Spee įgulą, 
kuri atvyko čia iš Montevideo, 
paskandinusi sekmadienį savo 
laivą.

. —X<—X—x-*—
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 18. — Pereitos savaitės 
gale vokiečiai paskandino šešis 
prekybinius laivus. Iš jų du 
buvo britų, du norvegų, vienas 
švedų ir vienas graikų laivas.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 18. — Vokietija pareiškė 
protestą Uruguay vyriausybei. 
Vokietija sako, kad Uruguay 
nedavė pakankamai laiko jos 
šarvuotlaiviui Adm. Graf Spee 
pataisyti.

Kinai užpuolė japo 
nų kontroliuojamą 

miestą
SHANGHAI, Kinija, gruo

džio 18. — Pasiekusiais šį mie
stą pirmadienį pranešimais, ki
nų kariuomenė užpuolė japonų 
kontroliuojamą miestą Kaifeng, 
padegė kai kuriuos pastatus ir 
užėmė miesto dalį. Kinų-japonų 
mūšiai taipgi eina Nanchang 
apylinkėje, Hupeh provincijoje, 
ir Shansi provincijos pietų va
karų daly.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 18. ~ Vokietijos gyven
tojai nustebinti ir sujaudinti 
tuo, kad šarvuotlaivis Graf Spee 
pačių vokiečių tapo paskandin
tas. Hitlerio vyriausybė nein
formavo Vokietijos gyventojų 
apie talkininkų jėgas sukoncen
truotas prieš Graf Spee.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 18. — Pirmadienį išleistas 
14-tas Britanijos pranešimas 
apie lėktuvų nuostolius. Pasiro
do, iki šiam laikui jau žuvo 
464 britų aviatoriai.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
l LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Rusai skelbia laimė
jimus Suomijoje

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 18. —-• Sovietų karo 
komunikatas pirmadienį sako, 
kad raudonoji armija pasistū
mė pirmyn 46 mylias Peteamo 
srity. Rusai taipjau veržiasi 
pirmyn Ukhta piože. šitame 
ruože Suomija yra siaura. Čia 
rusų kariuomenė nužygiavusi 
jau 80 mylių į Suomiją. Ji ti
kisi perkirsti šalį į dvi dalis.

Rusijos karo komunikatas 
nieko nesako apie atakas Kare-

komitetas 
vadovaujamas John Lewiso, pir
madienį pareiškė reikalavimą 
pakeisti Wagnerio Darbo San
tykių Aktą. Pataisos, kurių 
Č.I.O. reikalauja, yra tokios:
1 —uždrausti Darbo Santykių 
Tarybai draskyti C.I.O. unijas, 
steigiant jose amatų vienetus;
2 —■ įterpti į, įstatymą baus
mes samdytojams, kurie jį lau
žo, ir 8 — uždrausti valdžiai 
duoti kontraktus samdytoj ams 
nusikaltusiems Darbo Santykių Į Ii jos fronte, Leningrado apylin 
Įstatymui.

žo, ir 8

kėje.

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir į 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
degimas.
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Ką Žmonės Mano
APIE STIPIAUSI4JĄ TVIRTOVĘ

“Draugus” lapkričio 28 d7 šl^ją tvirtovę yra gan stiprus 
1939 m. turėjo pastabą, kur sa
koma, kad tikėjimas tai stip
riausia tvirtovė. Rašoma, kad 
Vengrijoj naujo vyskupo Kasso 
įgreso proga ministras pirmi
ninkas Telekia pasakęs šitaip:

“Tikėjimas šiandien yra mu
sų stipriausia tvirtovė. Jei lik 
žmogus nors kiek grįžta į save, 
jis pasijunta toks mažas ir pa
žįsta, kad viskas pasauly praei
na, kad tik tikėjimo jėga yra 
vienintėlė, kuri gali padėti to
kiais sunkiais laikais, kaip mū
siškiai. Todėl šalia tų, kurie 
vadovauja politiniam gyveni
mui, turi būti ir tikėjimo vė
liavnešių ir gynėjų, kurių už
davinys — vadovauti sieloms 
taisiais sunkiaisiais laikais.”

Reikia pripažinti, kad cituo 
tas pareiškimas apie stipriau-

Iš stoties

W.G.E.S
9:15 vakaro.

Kasdien
Ud

vftltaurfaa ifafeą 
fe kitu* {domia* 

pranešimus.

RYTINE RA DIO 
VALANDA

Koujčia.. trūksta, tai tik gyveni
miškų pavyzdžių kaip tie tikė
jimo vėliavnešiai eina savo pa
reigas, kaip jie vadovauja šie- 
toms šiais sunkiaisiais laikais. 
Ant laimės, tų pavyzdžių nereL 
kia toli kur ieškoti. Jų yra ta
me pat “Draugo” numeryje, 
net toje pat špaltoje, būtent, 
straipsnyje apie 
Reikalus Vilniuje”, 
donia, kad Vilniaus 
po Jalbzykovskto 
lietuvių parapijos liko be lietu
vių kunigų, Jie pakeisti lenkais. 
Vilniaus kunigų seminarijoje 
proteguojami lenkai net ne iš 
Vilniaus krašto. Paskutiniu me
tu jau sovietams valdant ark. 
Jalbzykovskis eilę lietuvių ku
nigų pakeitė lenkais* atbėgu
siais iš Lenkijos. Skyrė net po 
kelis lenkus kunigus j lietuvių 
parapijas. O lietuviams kunL 
gams arkivyskupas patarė ke
liauti į Sovietų Rusiją. Savo 
politiką ark, Jalbzykovskis ne
pakeitė ir lietuviams užėmus 
Vilnių. Nemanoma, kad ark. 
Jalbzykovskis galėtų parodyti 
Lietuvai lojalumą.

Tai va ir turime gyvenimiš
ką faktą, rodantį kas toje stip
riausioje tvirtovėje dedasi. Tas 
faktas parodo, ką ta tvirtove 
priglaudžia, ką ji gina, kam 
tarnauja ir ką ji puola. Kaip 
matome, tas Vilniaus ark. Jal
bzykovskis yra nieko sau Ro
mos katalikų bažnyčios vėliav- 
nešis, jis yra tikra Romos ka
talikų bažnyčios pažiba.

Pasidarbuokime ir paieškoki
me daugiau pavyzdžių. Juk jei 
vienas vyras ne talka, tai vienas 
pavyzdys neįrodomas.

“Bažnyčios 
Ten nuror 
arkivysku- 
paredymu

- - — — -v w w —— -V — —— ~ Į

PHOENIN, ARIZ.—- Brino 
Hanks, pavojingiausias įna
mis psichopatų įstaigos, ku
ris pabėgo iš ligoninės.

....................................   — i i imu ii ■■>■■■ i........... . .......

Galvos Skaudėjimo) ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Vargintojai!

Blora® Kalv">» 8ka(Ude)lma^ nU<aclina nusi-1 
eikime... padaro visai eerfrantj! O vieši |

<įau<eli|» žmonių kančia nuo R.alVo^ skaudi-
Urna neseMtaJIngab dSlto, kad nežino Į
( ?u(ęža»tięB..
Kai kita kartų tau skąud^a galva,, patik
rink pats save. Gal tau reikalingas* tikrai 
geras palengvinimas, netvarklAi veikiančių 
vidurių. Ir jsiigų. tas yra. tąl maŽw E»-Lax. 
plytelė suteiks- tau- didelę pagalba-.
Ex-Lax yra labai patikimas liUoąuotojas. Jis 
yra efektingas Veikihio, bet taip . pat ir 
švelnus. Jis duoi.a rezultatus be jokių, išsi- 
tempipAn Ir nęsinagumų.

L Be to, Ex-La» yra. rąal n ils priimti. Jis, gar- 
įdUB Ikaip skanus šokoladas. Jfųė galite -gauti 
'dSžutg kiekvienoje vaiatindje už, 10 centų 
i ąrba už eeųtus.
1 'e-r

Keturi metai kalėti 
už radijo pranešimų 

klausimą

Antrad., gruodžio 19, 1939 ' 
........  ■.■■■■i.........................i ■■■ ■...—y   ........ ......................... ........................ ... .............. ..

ne 14 metų. Profesija buvo dak- Tel. YARDS 3146
favnc Ko ♦ a v_ l VALANDOS: * NUO U iki 12, 2 iW

I 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

taras y chirurgas. Ne kartą tai- _ _
pininkavo darbininkų ir samdy-Į Pirmadieniais : 2 iki 4 ir 7 iki 9 
tojų ginčuose, parašė keletą 
scenos veikalų, kurie buvo su
vaidinti New Yorko teatruose.

SAUGOK IT F.S PAMfidPŽIOJIMV! 
ATSISAKYKlt n PAKįctCIANČIVt

Oaininama tik vienas Ex>Lax 1
laicyjmSkUe raidea '^E^X^ArX” aut 
dėžutes ir kiekvienos plyte!5». Kad 
gautumėt gtaaą. tfasųkinea. reikalau
kite. origduaUo Ėx-Eax.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CH1CAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

I

sekreto- 
“Tautie- 
Vilmui,**

Ameri-

J r ■ m i i • l|l1,111W »riMW W Urtįg?«i 4 n n > »u    

Todėl imkime “Draugo” nu
merį sekančios dienos, tai yru 
lapkr. 29 dr 1939. Ten ponas L. 
šimutis, Federacijos 
riu», šitaip sušunka:
čiai, bent po dolerį 
Girdi, “netoli miliono 
kos lietuvių atgautam Vilnmi 
ne penkių tūkstančių dolerių 
dar nesusidėjo. Tiesiog skanda
las I Kui^ musų tautinis jaus
mas? Kur patrijotizmas? Kur 
tautos ir artimo meilė?”

-Skandalas, apie kurį p. ši
mutis kalba, juk įvyko toje pat 
stipriausioje tvirtovėje. Chica- 
goj štai jau praėjo Federacijos 
rengtas vajus Vilniaus reika
lams. Vajaus prakalbose kalbė
jo prof. K. Pakštas, kurio mar
šrutą kunigų Vienybės seimas 
buvo viešai pasižadėjęs remti. 
Pasirodė, kad čia stipriausios 
tvirtovės generolai, tikėjimo 
vėliavnešiai, tai yra musų Ro 
mos katalikų bažnyčios kuni
gai, šauniai pasirodė, bet iš 
antro galo. Visose parapijose 
prakalbos buvo visai menkos, 
laukos mažos, nes iš pačių ku
nigu tik vienas kitas lyg pasity-> 
čiodamas, išstenėjo po vieną ki
tą dolerį. O kunigų daugumus 
nė cento Vilniaus badaujan
tiems neaukojo. Tai antras pa
vyzdys to, kaip ir kuo pasižy
mi tikėjimo vėliavnešiai.

Ką žinome apie Vengriją, ku
rios ministeris pirmininkas pa
reiškė paduotą citatą apie tai, 
kad tikėjimas tai stipriausioji 
tvirtovė. Ogi žinome tą, kad 
Vengrija viena iš katalikiškiau
sių šalių pasaulyje. Vengrija 
yra taip katalikiška, kaip Len
kija, Ispanija arba Meksika. 
Bet taipgi žinome, kad Vengri
ja yra nemažiau poniška ir 
dvarininkiška, negu buvo Len
kija. Vengrijos Romos katalk 
kiški aristokratai, ponija ir ku
nigai, yra tokie pat kurčiai ir 
spitriai socialio teisingumo da-

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 17. — Willie Falke nubau
stas ketverių metų kalėjimui, 
[jis prarado civilines teises 
dviems metams, jo radijo še
rtas konfiskuotas dėl to, kad jis 
(klausėsi svetimų šalių radijo 
pranešimų.

Teisėjas paskirdamas baus- 
t.mę pareiškė, kad vokiečiui esan
ti negarbe klausytis kitų šalių 

[melų apie Vokietiją. ,

Dar vienas Hearsto 
laikraštis užsidarė
ATLANTA, Ga., gruodžio 17. 

— The- Atlanta Georgian-Ame
rican, Hearsto leidžiamas dien
raštis, paskelbė pereitą šešta
dienį, kad jo spausdinimas bus 
sulaikytas sekmadienį, gruod
žio 17 d. Kai kurie dienraščio 
skyriai ateity bus spausdinami 
dienrašty “The Atlanta Jour
nal”.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

City of Flint grįš į 
Jungt. Valstijas

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį Pa" 
žymėjimais, visų didesnių mie
stų, pagal k»r| galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

■ Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
našas, su pažymėjimais jų di- 
i dūmo ir gyventojų skaičius.
Į Kaina 15c.

t

BERGEN, Norvegija, gruod
žio 17. — Jungt. Valstijų lai- 
;vo City of Flint kapitonas J. 
A. Gianard sako, kad jo ko
manduojamas laivas išplauks i’ 

įjungt. Valstijas kai tik 
(arba balasto arba prekių 
vinį.

gaus
kro-

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue,. 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Mirė Jungt. Valstijų 
kongresmanas

AKIU SPECIALISTAI

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 17. — Sekmadienį mirė 
William I. Sirovich, Jungt. Val- 
rstijų atstovų rūmų narys, 57 

! Pirkite tose krautuvėse, ku-Įmetu senumo.
. rios- garsinasi “NAUJIENOSE” I Kongrese jis ištarnavo kuo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIOA

i DIENA IR NAKTĮ -į

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Herndtage Avė. " 
4447 South Fairf ield AveniM

, . ; V

Laidotuvių Direktoriai

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namą Tek: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT. I
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 1
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

' pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
» Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—9

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų TeL VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St'.'

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
$ Rez. Hyde Park 3395

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

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

8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

*
T

J

■i

Phone CANAL 6122

ADVOKATAI
v-

ves.

tautų, 
kokio 
tvirto-

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

" BEDROOM SETAS, a frM. BOUT LAMP IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, Iš—

" NEW CITY FURNITURE CO.,
■ ' .'.jL.'.n 1654-6, W. 47th STREET___________________

S DINING ROOM SETAS, Įš—
■ ROOSEVELT FURNITURE CO„

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD■ —.... .. .i..'...... ..................................................b.".

VICTOR RADIO 1939 MSTŲ MODEMO. IS—
■ JOS. F. BUDRIKO,
£ ____________ 3417 SOUTB BALSTED STREET________________

■ KITCHINETTE SETAS, Iš—
S V. BAGDONAS,
■ _______________ 3406 SOUTH UALSYED STREET __________

■ CEDAR CHEST Iš—
S BARSKIS FURNITURE CO.,

1748 WEST 47th STREET
■ fe dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bu$, išdalintos Koųtestą 

koncerte, kuris įvykf kontesto pabaigoje

1824 
3395

1 W| W|1. I ’V1111, 1 *1-!V . .................. .

Garsinkites “N-nose”

YARDS 1419
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Yards 1139

Ambulance

TURIME

DALYSE

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

Tel. Pullman 1270

3319 Litnanica Avenue

' K ■.

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 4908

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

I LUJ I -tU '>.‘1'111
Phone Cicero 2109

I1

JUBILIEJINIO KONTESTODOVANOS 
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Koniesto Dalyviams:

BU1CK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN- IŠ—
MILDA AUTO SALES 

_________________ 806 WESt* 318t STREET__________________ 

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš-— 
PEOPLES FURNITURE COM 

4183 ARCHER AVENUE

jos ar Meksikos. Taigi, visur, 
kur tik tos stipriausios Romos 
bažnyčios tvirtovės tapo išmū
rytos, ten visokie poną! ir ku
nigai turėjo sau malonią prie
glaudą ir turėjo visokiausį, 
“good time”. o darbininkai ten 
neišbrido iš vargų.

Tai ką? Juk dabar visiems 
aišku,- ką ta stipriausioji tvir
tovė gina, ką ji priglaudžia ir 
ką ji puola. Visi matome, kad 
tų romiškų tvirtovių komen
dantai yra tikri darbininkų en
gėjai.

Tas Romos katalikų bažny
čios tvirtoves galima prilygin
ti prie mitologijoje žinomo Au
gę jaus Tvarto, kur j Herkulejus 
išvalė. Ir už atlikimą tokio mik 
žigiško, švankaus ir biauraus 
darbo gavo tvirčiąusio vyro par 
saldyje garbę. '

Todėl dabar ir kyla didelis 
klausimas, ar atsiras mušti 
dienose kitas toks milžiniškas 
drutuolis, kurą pasišaus sau už 
tikslą išvalyti romiškas tvirto
ves nuo tų visų neteisybių, 
veidmainysčių, persekiojimo 
silpnesniųjų žpionių ir 
bei nuo to Viso brudo, 
yra. pilnos su kaupu tos

Agnostikas.

NARIAI
Chicagos Patarnavi
Cicero.
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
IIŲIIIIIIIIUlItlIHIlIlHUlIflItlIlI

P. J. RIDIKAS
3354 So^ Halsted Street

1640 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA

mas Diena
ir naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 28rd Place
SKYRIUS; 42,44 Easi 108th Street

Phone Canal 2515

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq, Western Avenue Phone Lafayette 8024

3307 Lituanica Avenue

Phonė GrovehilI 0142

4348 S, Califomia Avenua
J. UULEVICIUS

Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos1 Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

, DR. BERTASH
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandas—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 pa pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330, 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso teL CENTRAL
Namų TeL—Hyde Park
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Lietuvos Padangėje
ŽEMAITIJA STIPRĖJA IR KULTUREJA

(Keliaujančio korespondento |spudž;ai)

Maieikiai — Telšiai — Kretin
ga — Tauragė

Tarp Žemaitijos gyvenimo, 
kuriuo ji gyveno prieš de
šimts melų yra kuriuo ji dabar 
gyvena, yra didelis, nepapras
tas skirtumas. Iš kiekvieno 
kampo aišku, kad Žemaitija 
stiprėja ir kulturėja.

Mažeikiai neseniai buvo vi
sai menkutis, nuskurdęs ap
skrities miestas, kuriame ne
simatė ne vieno naujo mūri
nio namo. Uždarbiai buvo 
menki. Ir patį darbų sunku 
buvo susirasti. Daugeliui rei
kėjo eiti Latvijon uždarbiau
ti. Del to Mažeikių darbinin
ko gyvenimas buvo skurdus.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
"ei. ARDMORE 6975

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

I Linksmų Kalėdų ir Laimingų Sį
Naujų Metų Linkiu Visiems! K

JOE VALUŽIS k
TAVERNAS g

3601 SO. LOWE<AVENUE S
Skanus alus, degtinė ir man-» 

dagus patarnavimas visiems, jį 
»»»»»»»»»»»»»»»»»

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Pats Mažeikių miestas taip 
pat skrudo. Nebuvo net skai
tyklos — bibliotekos. Vos vie
na, kita lietuviška parduotu
vė. Mieste matėsi daug elgetų. 
Apylinkėje ne retenybė buvo 
vagystės ir net plėšimai.

Dabar Mažeikių miestas 
sparčiai tvarkosi. Daug naujų 
muro namų pastatyta ir dar 
daloma, žymiai sumažėjo np- 
ikaltimai. Dingo ir elgetos . iš 

gatvių kampų. Miesto savival
dybės pastangomis gerokai pa
sikeitė ir miesto vaizdas. Vei
kia didelis br. Šadauškų alaus 
bravoras, turtingas “Lietūkio” 
skyrius. Ijnų apdirbiino fab- 
ikas, plytine ir kt. Gerai gy
nėja visa eilė lietuviškų krau

tuvių. Yra viešoji biblioteka, 
dsa eile įvairių ^organizacijų, 
/eiklus šauliai ir k t.

Dabar miesto savivaldybe 
tūlosi didelius, gražius rū

mus. Juose bus miesto savi
valdybės raštinė, gaisrinė ir 
k t.

Miestų gražina naujieji aps. 
savivaldybės ligoninės rūmai, 
nauji pradžios mokyklos mū
riniai rūmai, nauja, graži mū
rinė bažnyčia.

Mažeikių turgavietė jau 
baigiama išgrįsti. Miestui el
ektros energijų teikia pati 
miesto savivaldybė.

Ir Mažeikiuose dar daug ko 
trūksta, bet tokia pažanga lei
džia manyti, kad ateitis bus 
dar našesnė.

— O—
Neatsilieka ir Telšiai. Pa

skyrus burmistru visuomeni
ninkų p. Mylimų, Telšiai per 
trejetų metų padarė tai, ko 
nebuvo padarę per 15 metų.

Gražiai tvarkomos miesto 
gatvės, statomi nauji namai, 
remontuojami seni. Gyventojai 
noriai tvarkosi.

Telšiuose gerai veikia dide
lis verpimo audimo (tekstilės) 
fabrikas “Mųstis”. Jo savinin
kais yra telšiškiai p. Augusti- 
navičiai. Pastatyti gražus “Al
kos” muziejui rūmai.

Yra didelės lietuvių krautu
vės, biblioteka, du kino teatrai.

—O—
Kretinga savo pažanga pra

lenkia abu aukščiau minėtus 
miestus. Neseniai Kretinga bu
vo daugiau panaši į papras
tų miestelį, negu į apskrities 
miestų. Dabar tokios Kretin
gos jau nebėra. Pats miestas 
gražiai tvarkosi. Yra gražių 
naujų namų. Gražus Lietuvos 
Banko rūmai, ypač dideli, nau
ji, erdvus pradžios mokyklos 
rūmai ir kt. Vienuolių pran-

NAUJIENOS, Chleago, UI.

NAŲJIENŲ-ACME Telenhoto
CHI<PEWA FALLS, WIS. — Edward Holtz, policijos viršininkas egzaminuoja 

griuvėsius namo, kuriame Don Cameron i^užudė savo žmonų, sūnų, žmonos tė
vus ir po 16 pats nusižudė.

Turtas virš - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas - - $275.000.00

Dabar Mokame 3^2% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

KLAUSYKIME
SALTI.IERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO 
n m tf1* n 1 ii II 10:00 VAL. R J^TOPROGRAMŲ

ciškonų įstaigos užima nemažų 
miesto dalį.

Dabar miesto reikalų tvar
kymui vadovauja burmistras 
p. Dambrauskas. Yra viešoji 
biblioteka ir stiprus šaulių da
liniai.

— O—,
Tauragė nepasiduoda nei 

vienam Žemaitijos miestui. Ji 
visais atžvilgiais eina pažan
gos keliu. Daug naujų gatvių 
pravesta, išgrįsta. Pastatyti 
gražus šaulių namai; statoma 
daug privatinių namų, gra
žios naujos ligoninės patalpos 
ir k t. Judėjimas Tauragėje gy
vas. Čia yra mokytojų semi
narija, gimnazija, pradžios 
mokyklos. Daugeliui tauragiš
kių darbo duoda “Maistas”, 
vasaros melu čia veikiančios 
plytinės, keli malūnai, lent
pjūvės ir kitokios įmonės. 
Miestas turi gražių, erdvių pre
kybos halę, didelę,V išgrįstų' 
turgavietę. ...  :

Veikia Darbo Rūmų kultū
ros klubas, viešoji skaitykla bei 
biblioteka.

Žemaitija stiprėja ir kultu
rėja. , “L. A.”

Naujo lenkų prezidento 
žmona Kaune

KAUNAS. — Kaune viešėjusi 
kelias dienas dabartinio naujo 
Lenkijos prezidento Račkevi- 
čiaus žmona, vakar vakare iš
vyko su palydovais iš Lietuvos 
į Rygų ir toliau į Prancuzijų. 
Račkevičienė ligšiol nuolat gy
venusi Vilniuje.

Iš Vilniaus į Kaunu taipgi yra 
atvykę keletai dienų viešėti Vil
niaus advokatų tarybos p-kas 
Bron. Kšyžanovskis, “Kur. Wi- 
lenski” leidėjas ir buv. lenkų 
žemės ūkio ministeris Vyt. Sta
nevičius, žymusis lenkų moks
lo atstovas, prof. Erenkreucas, 
lenkų didikas Huten-Čapskis ir 
kiti. Į Kaunu taipgi yra atvykę 
šiuo metu Vilniuje gyvenų kai
po pabėgėliai labai žymus len
kų rašytojai^ žurnalistai ir t. t.

V ________________ :----

Darbininkai grįžta
Iš Klaipėdos krašto darbinin

kai 'ir samdiniai jau baigia su
grįžti. Visų samdinių sutartys 
pasibaigia per Martynų. Daugu
mai algų neišmoka, bet siūlo 
natūra. Darbininkai pasakoja, 
kad maistas pablogėjo.

Vilijampolėj nėra 
valgyklos 

--- ;-----
KAUNĄS.— Vilijampolėj nė

ra nė vienos valgyklos, o tuo 
tarpu neblogai išsilaiko 4 resto
ranai. Vietos viengungiai turi 
pietauti Kaune arba priversti 
imti pietus restoranuose, ir ne
būdami mėgėjai juos lankyti. 
Jei kas atidarytų valgyklų, at
rodo, ji neblogai čia gyvuotų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinusi “NAUJIENOSE”

Del nevykusios meilės 
keturi revolverio šūviai 
ir keturi metai sunkių

jų darbų kalėjimo ‘ _____ 4
Spalių 30 d. Kauno apygar

dos teismas sprendė Veronikos 
Trakimaitės baudž. bylų. Kalti; 
namoji kaimietė mergina, 25 
metų amžiaus kilus iš Tilvikų 
km. Gelvonių valsč.

Ji keletu metų draugavo su 
savo kaimynu F. Januškevi
čium iš Mykoliškių km., Žas
lių valsč. Januškevičius už 
Trakimai tę buvo penkeriais 
melais vyresnis, bet ji liko jam* 
į porų ir buvo įkritus į akį..,

Juodu dažnai J susitikdavo, 
kartu vaikštinėdavo. Januške
vičius kaltinamajai pirkdavęs 
dovanų, nes mylėjęs ir tikrai 
vesti žadėjęs. Bet laikui bėgant 
Januškevičius nuo Trakimai
tės pradėjo atšalti, rečiau te- 
skirdavo pasimatyti, o blo-s 
giausia — pradėjo žvalgytis į 
kitas merginas.

Kadangi Trakųnaįtė meilės 
ir atsidavimo keliu toli buvo 
pažengusi, tai niw mylimojo 
atsitraukti jai buvo sunku.

Mylimasis tolinas nuo jos, o 
su juo netekusi ji širdies ra
mybės, nuolat susigraužus, ap
siverkus, darbas krinta iš ran4 
kų, valgyt nenori. į

Nusivylusi mergina išmeti
nėja mylimajam, kur susitik
dama kalba apie duotus paža
dus, apie žalojamų gyvenimų, 
liūdnų ateitį ir t. t.

Januškevičius iš pradžios 
svyruoja, retkarčiais su ja su
sitinka, neaiškiai kartoja se
niai duotus pažadus, bet' kitkų 
mano.

Trakimai te nusprendė, kad 
griūvant jos meilės sukurtoms 
svajonėms, griūva ir jos gyve
nimas,, kad mirtis geriau negu 
gyvenimas.

•Praėjusį pavasarį ji padarė 
savo teismų: neištikimų myli
mų ir save pasmerkė mirti.

Ji sugalvojo pameluoti, kad 
toks ir toks kaimynas trum
pam laikui paskolinti revolve
rį, o užstato už revolverį da
vęs 200 Lt.

Tuos 200 lietų Trakimaitė 
buvus slapta, pasiėmus iš savo 
tėvo.

Išeidama pas Januškevičių 
jį namie pasisakė einanti į Jo- 
navų.

Tai buvo birželio 20 dienų.
Ji nuėjo pas Januškevičių į 

namus, trumpai, bet nervingai 
kalbėjo. Januškevičius į nusi
vylusios merginos skausmų ne
reagavo, elgėsi šaltai. Išeidama 
Trakimaitė paprašė Januške
vičių,, kad jų palydėtų. Januš
kevičius nenoromis, bet paly
dėjo.

Eidami keliu juodu šaudėsi 
žodžiais, vienas antram išmė- 
tinėję o paskui Trakimaitė iš
traukė revolverį iš kišenės ir j 
Januškevičių' paleido keturis 
Šūvius.

Januškevičius buvo rastųs 
negyvas. •

J . *

• Policija, tyrinėdama nužu
dymo aplinkybes, netoli tos 
vietos, kur Januškevičius bu
vo nužudytas, . rado laiškų, 
kaltinamosios rašytų. Ji rašė 
tėvui, kad 200 Lt atidavus vie
nam ūkininkui, kuris paskoli
nęs jai revolverį. Januškevičių 
nužudžius dėl. to, kad jis jų 
suvedžiojęs, sugriovęs gyveni
mų. Ji ir pati nusižudysianti.

Be to, buvo rasta revolverio 
apkaba su (keliais šoviniais ir 
kt. smulkių daiktų.

Buvo manyta, kad Trakimai
tė nusižudė kur miške, ar nu
siskandino, nes namo ji nebe
grįžo. Miške ji ir naktį pra
leido. t

Ryto metų girininkas miš
ke pastebėjo besislapstančių 
moterį sulaikė jų ir pristatė 
policijai, kur jos asmenybė ir 
buvo ištiria. Vadinasi, mergi
nai pritruko valios sau galų 
pąsidąryYi4, nors ir buvo nusi- 
stiičimsi'. ’ ' * ’

Teisiama ji prisipažino kal
ta, bet teisinos nužudžius to
dėl, kad Januškevičius jų ke
letu metų apgaudinėjęs, ža
dėjęs vesti o paskui pametęs, 
atstūmęs, sugriuvęs jos gyve
nimų. J

Apygardos teismas Traki- 
maitę pripažino kalta ir nu
baudė 'tetveri ais metais sunk, 
darbų kalėjimo.

Už plakatų paišymą ir 
iškabinimą 1 mėn.

kalėjimo
VEVIRŽĖNAI.— Dar šių me- 

tų pavasarį Veviržėnuose iš po 
nakties pradėjo atsirasti plaka
tai, kuriuose buvo nupiešti ir 
apdainuoti keli vietiniai asme
nys. Buvo pradėta ieškoti “dai
lininko”, kuris pasirodė esųs 
A. L. Rietavo apylinkės teismas 
už “meniškus gabumus” apdo
vanojo vienu mėnesiu kalėjimo.

Labai daug lietuvių
VILNIUS. — Dar gal niekad 

Vilniuje nėra buvę tiek daug 
lietuviškai kalbančių, kaip šiuo 
metu. Ypač daug kalbančių lie
tuviškai Vilniaus proletarų. 
Dauguma visai* gražiai kalba. 
Daug lietuviškai kalbančių yra 
žydų tarpe. Eilėse prie miesto 
ir apskrities viršininko įstaigos 
ar prie miesto komandanturos 
bent 50—60% laisvai susikal
bu su lietuviais pareigūnais. O 
varguomenės tarpe, kuri reika
linga sušelpimo, rodos, butų 
sunku surasti lenkas. Sakosi 
esulietuviai,, tik apgailestauja 
vaikus leidę į lenkų mokyklas.

Šamarliakas
BIRŽAI. — XI. 11 d., už “ša- 

marliako” pardavinėjimų Apyl. 
teismas nubaudė Petrašauskų 
Poy. 600 Lt. bauda ir konfiska
vo “fabrikų”. Pagal Akc. ir fin. 
ipop. įst. nubausta ir Januše- 
vjČięnė Genė.

Automatinis... Greitas.,.
Svarus...Ekonomiškas
• Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
motinai elektrinio virimo progų. Greitis, šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo valandų .. .duoki
te daugiau jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeimai džiuginanle.sni—nes išsiverda 
savo naturalėse sullėse. •■*<**

■ .............. ........................

Elektrinius pečius parduoda elektri
nių įrankių dyleriai, gelžų, baldų ir 
departmentines krautuvės ir Com- 

monwealth Edison Company.

Virk Su Elektra

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

• non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

• Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
w negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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cų reikalus ar kalbėti Darbo 
Tumų^vardu. Yrū, teisybė, Rul- 
tauskaš, bet tik Viktoras. Ta
čiau ir jis nėra joks Darbo Rū
mų tarnautojas, o tik veikian
čios prie Darbo Rūmų darbini li
tų ir tarnautojų ekonominės 
sekcijos pirmininkas. P. Rut
kauskas Viktoras yra plačiai ži
nomas kaip padorus žmogus ir 
vienos Įstaigos aukštas valdinin
kas. P. Rutkauskas V. į šią sek
ciją įėjęs kaip gabus ir gerai 
pažįstąs darbo žmonių reikalus.

P. Rutkauskas V. jokių viešų 
funkcijų Darbo Rūmuose neat
lieka, konfliktų nesprendžia ir 
darbininkų tais reikalais nepri
ima. Jis rūpinasi tik priemonė
mis, kuriomis butų keliamas 
darbo žmonių ekottoftiiiiiš pajė
gumas. Gi darbinhikų konflik
tus sprendžia atitinkami darbo 
inspektoriai.

Todėl iš viso to, kaip matote, 
gerb. Užjūrio broliai, lietuviai 
korespondencijoj iš Lietuvos vi
sas jums reikalas nuo pradžios 
ligi galo buvo nušviestas netei
singai, kaip lygiai neteisingai 
kalbama apie recidivistą Rut
kauską kaip apie tariamą Dai- 
bo Rūmų tarnautoją, kuris su 
Darbo Rūmais niekuomet ne
turėjo nieko bendro, šie visi iš
kelti musų faktai duoda pagrin
do manyti, kad korespondentas 
iš Lietuvos, suvesdamas asme
niškas sąskaitas su recidivislu 
Rutkausku, nesuprantamais su
metimais kažkodėl palaikė jį 
Darbo Rūmų tarnautoju ir to
dėl be reikalo pats murzina Lie
tuvą, kad tik užjūrio brolių lie
tuvių tarpe galėtų sudaryti kuo 
blogiausį įspūdį apie darbo ap
saugos ir socialinio draudimo į- 
staigas Lietuvoje. Koresponden
tas iš Lietuvos, kaip matote, ab
soliučiai neturi jokio supratimo 
apie šių įstaigų paskirtį ir už
davinius ir tuo savo elgesiu pik
tina

NAUJIENOS, CMėagb, m."' .... .... ■'1 ■■■  - '■
šios progą fAŠistaniš if klėėikA- 
i'aihs kurstyti Žmonfes prieš dte- 
mokratiją ir organizuotis jos 
ŪUvėflittiūi.

RėikiA pripažinti, kad detab- 
ktatija, iŠ tiėšm takių klaidų 
yra padariusi. Savo priešams ji 
buvo perdaug “iibmiiškA“ Del 
jeigu taip, tai po tų skaudžių 
pamdkų> kurtas dėtttokmUja 
mt> Vbktotitajė, AūStf ijbj^

Dšl “Kas murzina Lietuvą”
(Ateakymiafe Specialiam Korespondentui)

1 *■ - K

budu pats “murzina? Lietuvą, 
ik be reikalo blogai nuteikda
mas užjūrio brolius lietuvius, 
talbėdamas, kad Lietuvos dar- 
ro apsaugos ir Sočialinio drAu
dimo įstaigos hėta tinkamoj 
lUkštumoj, korespondentas tik 
be reikalo klaidina laikraščio 
škaitytojūs. Jeigu koresponden
tas būtų turėjęs aiškią huovokų 
apiė Šių įstaigų socialinę, ekO- 
Uomirię bei kultūrinę paskirtį ir 
jų rbikšmę Lietuvos datbb žmd- 
nėrtiš, reikia tikėli, jis lokių ato 
surdų hbbutų buvęs rašęs.

šios įstaigos yrA kaip tik tin
kamoj aukštumoj. Tai rodo f ak* 
tas, kad apiė jas Spiečiasi viši 
Lietuvos darbo žmonės, ieško
dami visais savo rupimais rei
kalais realios pagalbos ir užta
rimo.

Kalbamos įstaigos yra visuo
met pAsiryžusios darbo žmo
nėms patarnauti, išklausyti jŲ 
pagrįstų pageidavimų ir įgyven
dinti j Uos veikiančių įstatymų 
ribose. Šiandien jau apie tai kal
ba pati gyvenimo tikrovė ir tie 
darbininkai, kuriems teko vie
nokiu ar kitbkiu reikalu kreip
tis į Šias įstaigas, kalbėti apie 
dršinimą ir provokacijas teU, 
iur darbininkai naudojasi visiš
ka socialine ir teisine pagalba, 
<ur nuoširdžiai ir rimtai svars
tomi ir rūpinami darbo žmonių 
reikalai, kur pati vyriausybė yra 
Suinteresuota socialine taika ir 
visų sluoksnių gerbūvio kėlimu 
esamais valstybės ištekliais ir 
sąlygomis, butų ne tik nesąmo
ne, bet ir moralinis nusikalti
mas asmens, kuris Amerikos 
lietuvių darbo visuomenę klai
dina su tam tikra tendencija. 
Nenorėdami girtis ir reklamuo
tis, turime vis dėlto pastebėti, 
kad dideliais šuoliais žengiame 
pažangos keliU kartu su visa pa
saulio kultūra bei civilizacija ir 
daldinės Su darbo žntonėmis to

da propagandą už tokią tvarką, 
kuri yra ViSAi priešinga 
Biliui’. Tai reiškia, kad jišifi 
tuos inteligentus giriu, bfei jų 
principą griūūja.

Už ką gi tubmtet jisai juos gb
J gu jų principas yra ne

geras? Aišku, iiž ki|: ilž lAi, kA$ 
tie liberališki inteligentai gina 
komunistus, nepaisydami to 
fakto) kaė ki
tiems žmonėms nepripažįsta lai
svės. Tuomet kyla klausimas, 
ar yrft išmintingas Šitoks įlį iū- 
teligejilų ėiįim'ašisV

Ar įįitttt lakVėS
priešų Imi ?

Patyrime pa pasaulio kan 
rodo dar ir S-tai kur Wnjė eM- 
j e šalių demokrutijA žuvo dėlto, 
kad ji buvo perdaug nųnteidi 
savo priėŠAhis. Patys komunis
tai yra ne karią tai pabrėžę. 

Į PavyždŽiUL jie kaitino Vokieti
jos socialdemokratus, kam jie 
nepa varto jo jėgos prieš monar- 
chistuš ir fašistus. Girdi, respu
blikos ir demokratinių laisvių 
priešams reikėjo neduoti atvi
rai veikti ir griauti valstybes 
pagrindus, reikėjo juos sutriUš^ 
kinti. Taip pa į ir kalbėdami 
Apie 1926 m. per Versmą Lietu
voje, komunistai per keletą mė
tų nesiliovė šaukę, kad demo
kratinės partijos, kurios turėjo 
Valdžią saVo rankose, buvusios 
“apšilėi'dusioS”, nes jos davd-

Uinkyme
Chicagoje—paštu:

Metams - -_______
Pusei metų —a.—T.-T...----- .
Trims mėnesiams ______—
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Vokiečių laivo “nusižudymas”

i ėiha kasdien, išski- 
adienlųa. .Leidžia Nąu- 
oVė, 1739 S. Halsfed Št; 
h Telefonas Canal 8660.

Nacių karo laivas Admiral dfėt Speė> kurį prieš ko
letą diedų smarkiai apdaužė ii* ntlvijo į ŪHigVajUus uoš- 
tą Montevideb, tapo sekmadiėhį pačios laivo įguloj sU- 
sprčgdihtas ir paskandintas. įgula pabėgo į Afgentinį, 
kur ji, žihOttta, bUs ihterhuOla iki kaito pabaigos. 1

Galima suprastų kodėl tUs laivas hfefižikavo plaukti 
į atdarą jurą, kur jo laukė keletas angių laiVų. Jam nė- 
buvb Vilties pabėgti arba atsiginti nUo priešų-. Bet jeigU 
anglų kanUblės butų jį sudaužiusios^ tai galėjo žūti visk 
Adrtiiral Orai Spėe įgula, dAugiaus kaip iš 1,000 vyrį; 
Suprantama^ kad eiti į tikrą mirtį tie žihonės nebūtų sU- 
tikę-. Galėjo kilti įgulos maištas prieš savo vyriausybę.

Mažiaus aišku, kodėl laivo kapitonas (arba jo virši
ninkai Betiyne) nenorėjo, kad laivas butų internuotas 
Montevideo uoste. Gal būt, dėlto,, kad jie labai supyko 
ant Urugvajaus valdžios, kuri neleido naciams būti uos
te tol, kol laivas nebus visai pataisytas. Kita nuomonė 
yra tokia, jogei vokiečiai sunaikino savo laivą> kad prie
šai negalėtų patirti kaip “stebuklingai” puikiai-jisai bu
vęs pastatytas ir įrengtas.

Bet kuomet tas jurų piratas pats padatė sau galą, 
tai anglai ir franeuzai turės mažiau rūpesčio.

kad ir ji eitų ttto pačiu ktaidė- 
gu keliu. Kas hon naudotis iAi- 
avėį tai tai pripužmli taisvę ir 
kiltoms. * kadėftgi ktunūnistai 
kiltoms žmbhėms tataves nepri
pažįsta ir ttmi agitajū ūž m- 
kią tvArkfy kbriūje VisėS pilie
čių tetaėš yra pttaiMnta> tai 
jūns užtariu kaip kad daru tie 
liberališki mteiigentai, yra lai
bai prastas patamavintaš demu- 
kralljAi ir višubhlėhėi.

Demoktatijd j ė, tiesa, niekūs 
neprivalo būti persekio jautas 
scuvališkai; net ir vagį be teis
mo įsakymo negalima sodinti į 
kalėjimą; Taigi ir komunistai 
tegali būti baudžiami tiktai už 
įstatymų peržengimą ir pagal 
teismo sprendimą. Ret juos pie1- 
štl, kaipo, “persekiojimo” ati
kas, nepasakant nė vieno žodžio 
apie tan kad jie patys garbinu 
žiauriausios rųšies, despotizmu, 
tai tikra nesąmonė.

Št. Miščikas-žiemys

Meksikos revoliucija 
kryžkelėje... 

-.... — ‘
(Perspausdinti draudžiama)

Mirė Heywood Broun

Tamstoš redaguojamajame i 
iaikmšty š/hu rugsėjo men. 6 
d. Jte-. yra įdėtas straipsnis, 
kuriamu spečialus jūsų kores
pondentas LtetUVOjU jUodžiaū- 
šiomis špatvomiš piešia sociali
nė draudimo įstaigas Lietuvoje, 
jų tarpe ir Lietuvos Darbo Ra
mus, kurie yra įsteigti darbo 
žmonių soeiaiiniams, ekonomi- 
biams ir kultūriniams reika-l 
tams rūpinti.

Rudumas Darbo Rūmų Pir
mininkas-, Aš lAikaU pAi’ėįgą tei
sybės vardan Tamstos gerb. 
laikraščio skaitytojams — užjū
rio broliams lietuviams pareikš- 
li-> kad kalbamos sbcialinio 
draudimo įstaigos Lietuvoje, jų 
tarpe ir Lietuvos Darbo Rūmai, 
nėra “murzinos”, kaip murzina 
jas pats jūsų laikraščio kores
pondentas iš Lietuvos.

Paskaičius straipsnį nenoro
mis susidaro įspūdis^ kad Nau
jienų korespondentui rūpėjo ne 

. kas kita kaip suvėsti savo as
meniškas sąskaitas. Korespon
dentas rašo taip nerealiai ii’ nai
viai, kad rodos taip rašyti te
gali tiktai < taši, kas absoliučiai 
nepažįsta darbo apsaugos ič so
cialinio draudimo įstaigų Lietu
voje gyveninio ir jų veiklos.

Korespondentas pirmiausia 
visą dalyką aprašo neobjekty
viai ir tendencingai. Toliau jis 
bando operuoti tokiais faktais, 
kdrių smulkmenų jis pats nė 
nežiiio. Kalbėdamas apie buvu
sį statybos darbininkų streiką 
Kaune, jis paminėjo tik įvyku
sį faktą, visiškai nuslėpdamas 
šio stkėiko tikrą pasiveiškimb 
pi’iežastį. Tuo tarpu streiką.ga
linta buvo lengvai išvengti, jei
gu darbininkai nebūtų buvę su
kurs tyli demagogų, kuriems, 
pasinaudojant tuo ihetU tarp
tautiniais politiniais įvykiais, tu
pėjo pasunkinti musų krašto 
padėlį. Kada paaiškėjo, kad 
streikui nebuvo rimto pagrindo, 
jis bematant buvo likviduotas 
pačių darbininkų.

Lietuvoje veikią įstatymai ir 
tam tikros darbo apsaugos bėi 
Šo'cialihib draudimo institucijos, 
kurios kootdinUoja ir tvarko 
darbo žmonių gyvenimą, ne
duoda jokio pagrindo pasireikš
ti h'ei UėšUsipratimams nei rim- 
te'sniėtas kdhfliktaihs.

Bėt Vis dėlto kad ir kaip tu
rint bUdtlą akį deslrUklyviniam 
elementui retkarčiais pavyksta 
iŠpfOVdkūoli stteiką ir pritrauk
ti į jį visai nekaltus darbinin
kus sU tariamais reikalavimais. 
Panašiai bUVo Atsitikę ir šį k’ar- 

” tą Su štatybiniiikų štreikū Kau- 
Aė.

Labai gaila, kad Jūsų koreS- 
pohdėbtas, nbišlyr4ęs faktines 
dalyko padėties, tyčia uaudojasi 
proVdkacihiais šaltihiais ir tuo

f i nė tik iššpčęisti žemės klausi
mą, darbininkų klausimą, bet ir 
švėtitao kapitalo-, imperialisti- 
ūir6 kapitalo'Viešpatavimo Ame
rikos Valstybės^ klAūšimą. Šis 
pAskūtiniš _tU'O .sVarbėšhiš, jog 
Meksika pitaha pakėlė balsą 
prieš Š. Atnerikoš k'ApItalą, kū- 
Vis visą laiką noVėjo pakeisti bu
vusį it tabevle^pataujantį d Au
relyje Lotyną Amerikos valsty
bių Ėūtaopd^ kapitalą;

NiekAIh jhepaslapti's, jog š. 
Aniėfik'O's ImpėfiAllžiha's būvb 
savo taiku tiek pAt baisūs, jėi 
hė baišėšhis už Eūropbs impe
rializmą, kuViaiii bent pitataą 
šniurį SŪtėikė Lotynų Ataerikū 
pasiliūošUddamA Iš j b karhiės 
vArgdVėš dėvyni'bliktb šiihtm'ė- 
’čib pradžioje, bet k’ūViš Veltau 
pakeitė savb parūko globą skam
bančios aukso monetos globa.

Viskas, kas Šidnaiėh yra Lo
tynų Amerikoje išaugo užsienio 
kapitalo tieka ir jei Šis užsienio 
kapitalas butų buvęs nė svėti* 
Ūias, he gL’b’būoniškas, bėt nuo
savas šių. jaunų respublikų, 
šiaridiėii Ainėrikdš kbntihėhlo 
balsas butų Svaresnis.

Užsienio kapitalas, kuris žiū
rėjo į šias naujas valstybėles, 
kaip į kažkokią Kiniją ar Abi
siniją, neleido joms augti, Vys
tytis ir jos atsilikę, be gyvento
jų, be susisiekimo kelių, .apsū
dyta keletą tlidžiūlių miestų, g5 
visas kraštas paliktas piktžoL 

ei j a Amėfikbs Ičoūtinbntui taSj lems4
Maža to, indėnai-, kurie šiosė 

valstybėse labai skaitlingi, iš
skyrus Argentiną, vaidino savou 
tišką rolę šių valstybių gyveni1- 
tte: jie buvo dvejopi vergai: ūž‘- 
sienio kapitalo*, kaip visas konu 
linėntas ir jos baltaodžių gyvenu 
tojų, kurie dar prisigėrę kolo1- 
hialių laikų dvasios skaitė juoš 
ūė Šio kontinento šeimininkais, 
bet dievo skirtais vergais balta
odžiui žmogui.

Jei Ėuropa savo socialėse ko 
vose turėjo tris luomus: buržii1- 
Aziją, proletariatą ir valstiečius^ 
tai Amerika- kiekviename luo4 
me> išskiriant buržuaziją, tarė1- 
jo po du daugiau, šalia Žemėš 
nuomininko buvo bernas ir ŠA1 
lia jo vergas- indėnas^ šalta 
smulkios buržuazijos ir prOletA^ 
rialo buvo beteisis indėnas pro1* 

vyksta visais froaftM Mk Ii•> Štaras, -k^Kįae lik gavo

■ -- Retkarčiais pasirodo spaūdojė
New 'Yorke mirė plaučių Uždegimu, sulaukęs vos 51 viena kita žinutė, trumpas 

metų afažiaus, žinomas feljetonistas (“kolumnistas”) straipsnelis apie Meksiką Vietos 
Heywood Broun. Jisai buvo Amerikos Laikraštininkų rpau’dbje,.bet bendrai pasaulyje 
Gildys prezidentdair pasižymėjo tuo, kad šitoje zurna- ma ir eilinis; sk;itytojas vėik 
listų organizacijoje jisai uoliai rėmė komunistų politiką. kiek0 116žhi6, kdd vienoje Cen- 

Nuo to laiko, kai Stalinas susidraugavo su Hitleriu J tralinės Amerikos valstybėje 
Heywood Broun pradėjo švelniai kritikuoti sovietų vūl- vyksta jau trisdešimt inetų re-1 
džią ir jos šalininkus. Bet seniaus jisai buvo vienas stam- voiiucija, kurios galutinis s^rėm! 
blausiųjų komuhistų “bendrakeleivių” tarpe Amerikos UiniAs ama', tfeisihgiAU pasakius, 
laikraštininkų. Ir kas keisčiausia, garbindamas Staibio PairtlgJimas ar pialAimėjiinaš 
“eksperimentą” Rusijoje, jisai susidraugavo su vienu je- eilyje; ateinančius pfeziden- 
zuitų kunigu ir pajuto didelį patraukimą prie Romos-kū- ę6 rihkimuš.
talikų bažnyčios; Pereitą vasarą jisai buvo formaliai pri- Tiesa, Meksikos revoliuciją 
imtas į katalikų bažnyčią, bet bolševikus jisai nesiliovė nustelbė iš karto Rusijos fevd- 
ir toliaus gynęs. Tik Maskvos sutartis su Berlynu jo “ii- liucija, kurios laidotuves ir išsi- 
niją” supainiojo. gimimą pasaulis šiahdleh stebi,

Velionis buvo seniaus prisidėjęs prie republikonti, \eliau» paskutimni įyykiAi, kū- 
paskui pHe socialistu - blausi, nesuras4, ~
sau vietos. Tačiau Teikiu pripažihti, kad jisai vartojo mėjo bendrai Lotyiių Amerikos 
gabią plunksną. Gaila, kad Amerikos, laikraštija tokio revoliucijomis$ kurios kasmet 
talento neteko. tai vienoje, tai kitoje valstybė-^

aa.;;, —— .je kyla ir kurtūs skaitė papras-.,
tu žmonių pasikeltimu> hieko 
bendro neturinčiu su socialiu 
gyvenimu-, o tuo labiau su pa- 

] saulinės sVabbos klausimi bei 
problemų sprendimu.

L Bet jokiu DiidU nėgAlima 
Meksikos revoliucijos, prasidė
jusias dar prieš pirmą Pasauli^ 
karą (1910) lyginti su kitomis 

j šiame kontinėhte v.ykslahČidmiš 
i revoliucijomis. Ne per daug bus 
pasakytu, jog Mėksikos revoliu-

* u.

me savo nenuilstamu, sunkiu ir 
kruopščiu darbu.

Turiu pažymėti, kad šiandien 
darbo žmonės Lietuvoje jau 
plačiai naudojasi teikiama jiems 
medicinos pagalba, poilsio bei 
sveikatos namais, sanatorijo
mis: yra apdrausti Uito nelai
mingų atsitikimų, turi darbą ii’ 
garantuotų atlyginimų. Jiems 
sudaromos higieniškos darbo 
sąlygos ir stengiamasi, kad sa
vo laisvalaikį naudotų tinkamo
se ir kultūrinėse sųlygoste. Tam 
reikalui Veikia prie Darbo Rū
mų įvairios švietimo įstaigos ir 
kultūriniai klubai, kurie keliA 
darbininkų kultūros lygį ir sta
to juos į lygiavebčių socialinę

11 ilii ui

PILIETINĖS TEISĖS jisai labai nenuosakus. Jisai rib- 
ri, kad pilietinės fei'ses Ameri
koje būtų apgintos, o tuo pa
čiu laiku jisai pilnai užgiria so
vietų Rusijos tvarką*, kurioje 
jokių pilietinių teisių ir laisvių 
nėra. Ne tiktai užgiria, bet Ir 
stato tą tvarką pavyzdžiu Amb1- 
rikai If kitotas šalims. Vbš 
prieš kėlė tą dienų jisūi kitame 
laikraštyje (“švi'ėsojė”) išreiš
kė pageidavimą, kad Lietuvoje i . * 9 l ° xi.u»51JVk> cnopvi nuviltu
m tų įsteigta šov etinė sau tvata- jpasirudšęs pulti į bėviltę, dfespC- 
k A į t. y. tū santvarka, kurioje tūrėtų savo žvllgsiiį ūt-
hėfAmei laisvės Italbėti, nei lAiš . Meksiką> kur (aš pafc
veš Sušitiūkti-, nei lAi’sVėš rAŠy* 
Iii

Tenai jisai pasakė, kad toklA. 

ūž dfetadkratiją, vadinasi, gereS1- 
he ir ūž Amerikos tvarką, km 
rioje veikta Teisių Bilitfe (Bill 
6f ftights).

Tai kas čia išeina? Komuniš1- 
tų redaktorius džiaugiasi, ka!(k 
62 Amerikos profesoriai, rašyi 
tpjai, artistai ir visuomeninim 
kūi, Vardan Teisių Diliaus, pro1- 
testuoja prieš komunistų pArli*

Kelios dešimtys Amerikos Ii- 
* berališkų inteligentų pasirašė 

po pareiškimu, įspėjančiu, kad, 
jeigu valdžia ims persekioti ko
munistus, tai atsidurs pavojuje 
ir kitų žmonių pilietinės teisės. 
Parfeiškimė nurodoma, kad dau
gelyje šalių po pasaulio kare) 
buvo slopinami pradžioje tilr- 
tai komunistai, o paskui prasi
dėjo kampanija prieš žydūs, ka
talikus, masonus it kitus.

Apie šitų libečatiškU inteli
gentų pareiškhhų šU didėliu pa
sigėrėjimu kalba “Laisvė”.

“TAi gražiai ir teisingai pa
sakyta. Tai kolektyvus žo
džiai žymiųjų Amerikos vyrų 
ir moterų.

“Kol tekiė žtnūūės pana
šius pareiškimus darb, už ci
vilines teišeš kovoja, tai yfa 
vilties, kad mūsų krašte btis 
išlaikytas Teisių BHiuš, sau
gojąs laisvę kalbėti, laisvę 
susirinkti, laisvę rašyti.”
Taiį> ra& R. Miihra. bet

pais, kas buvo Didžioji PkūncU’-. 
idjos revoliucija Europai ir Vi
sam pasauliui. TUo labiau šiūn-, 
dieh, ku’omet VisAs pasaulis apu. 
sivylęš Riisij'oš ekspėrimfeiitū

- ’ ^]raėijų> tūrėtų savo žvllgsiiį A t-]

vyksta, t. y. tas pats ekspėri5- 
mehtas daromas — pareiti priė 
sočtaliznro išsprendžiant Visūs

santvarka butų geresnė net h šocfaiittSį rasirtitis, tikybinius tth
bA moralius klausimus, kurie 
taip tragiškai frakasavo Rusijoj 
je.

Seniai sakoma, jog AmerikA 
ateities pasaulis-, Amėrifca išgek 
bes pasaulio kultūrų, bet, tai’, 
buk šioje misijoj Bene svarbiau
sia rolė teks Meksikai. >•

Meksika turi atstaVaūti visai 
Lotynų Amerikai ir jos kovė 

jb's feifcpibinfą, lt kafta,jisai ye* ' J“ / ' 5

kesnę algų, negu dargi moteris 
baltaodė, bet bendrai buvo be
teisis vergas^ kuriuo dargi ne
sirūpino jo darbo ir nelaimių 
draugas baltaodis darbininkas-. 
Ir visa tai ne tik trukdė darbi
ninkų kovą, bet davė progos 
tarp pačių indėnų gimti grynai 
rasinėms, šovinistinėms idė
joms', kurių daugelis buvo pri- 

( dengta gražiais ūbaisiais, bet 
kurios negalėjo ne patenkinti 
nei išspręsti visų Lotynų Ameri* 
kos socialių klausimų, nes nesi1- 
derino su viso krašto interesais^, 
įnešdavo grybai rašinį Atspalvį-.

Juk šiahdfėhiniš Aprištų ju
dėjimas, taip smarkiai paplitęš 
Rferiį fCspublikoje ir randas nęu 
MažA pasekėjų kai kuriose P. 
Ainėrikos valstybėse, kaip R&- 
ragvAjUs, RblfVija, Pėžiufint jo 
rėVdiiiieiiigtilYio, SaVyje tūri d‘Ar 
labai daug grynai rasinių obai- 
*$iU. Jku Vi'ehaS tas, jog pirmoje 
vietoje skMtomą ift'dėh’O pasL 
liUOšaVimas, o nė Visų pAvbrg1- 
tųjų, verčia daugelį susirūpinti.

(Buk daugiai)

Lietuvos darbo visuomenę. 
Pr. šulaitis, pirmininkas, 
SL Bajorinas, Direktorius.

Iš Lietuvos
Vilniaus žydų kredito 
kooperacija jsijungė vi
sos Lietuvos žydų kre
dito kooperacijos or

ganizacijoje
VILNIUS. — šiomis dieno

mis įvyko Liet, žydų 1. banke
lių sąjuhgoš valdybos posėdis, 
kuriame taipgi dalyvavo Vil
niaus žydų kredito kooperaci
jos atstovai. Buvo pasikeista 
savo tarpe tinkamais pasveiki
nimais bei pareiškimais ir pra
nešimais. Vilniaus Žydų kredi
to kooperacijos atstovai paga
liau prašė ją įjungti į visos Lie
tuvos žydų kredito kooperaci
jos organizaciją, kas buvo vien
balsiai nutarta. Ateinančiame 
visos Lietuvos žydų 1. bankelių 
įgaliotinių suvažiavime jau da
lyvaus ir Vilniaus krašto žydų 
1. bankelių atstovai.

Dar dhng yra visbkių projek
tų ir sumanymų, kuriais siekia
ma ir bus siekiama gerinti dar
bo žmonių būklę, tačiau šių su
manymų iV projektų realizavi
mas bus vykdomas pamažu, de- 
rihahliš pVie mūsų krašto eko
nominio bėi ūkinio pajėgumo ir 
kitų svūVbių gyvenimo veiksnių.

AlsakmgėS pArčigos paveda
mas ilfe kūtjiėristams, kaip klai
dingai pažymi komspmtdeiiias, 
bei lik žmonėms, pAslžymin- 
IfeMlS SAVU l3iiniAhUmii> įgiltu pa
reigų sbptatimū, aūkšta erudi
cija ir tol'ėčAhčijA, žbdžiu, kupi
ni ėnėrgijbS dirbti ir kurti, nes 
tįk tokie žmones, mano supra
timu, gali būti naudingi ir dirb
ti pozityvų darbą musų krašto 
ir pačių darbu žnmnių gerovei. 
Tad to principo taikydamiesi, 
Darbo hūlHAi ir kitos Sociallhio 
drAudimo įslaigbs ytA tvarko
mos ir dirba didelį atsakingą 
dArbą^ kurį jiemš Uždeda įslaiyi 
ttiūi it pidi VyrTAusybė.

Mbilntaš straipshlb rėtidlVis- 
las ir buvęs tardytojas Rutkaus
kas J. (ubzas), Dafbd Rūmuose 
niOkAd no tarnavo ir notarnau^ 
ja. Tad savaimė supraūtama vi* 
ŠiškAi Neįtikėtinas ir tas faktai
kad jis galėjęs spręsti darbiniu- pat buvęs girtas.

Bedat-bilj delegacija pas 
Vilniaus burmistrą

VlLNlVS. — Vilniaus bedar
bių delegacija lankėsi pas Vil
niaus burmistrų Kaminską. 
Būrin. Kaminskas pasižadėjo 
teigiainai išspręsti jų prašymą 
ir likusiems bedarbiams duoti 
darbo.

Mirties bausmės
' KLAIPĖDA. — “M. D.” pra

neša, kad ypatingas teismas nu
baudę mirties bausme Hėrtūa- 
hą Preūsą iš RoinelfcVilėsv 41 
metų amžiaus, Už (ak kad bū
damas visiškai girtas norėjo 
pažiūrėtu ar įdega kluonas su 
javais.

Richas Langanka nubaustas 
mirties Imusme už tai, kad 
priešlėktuvinio pa'vOjAuM (Amsa 
pasinaudodamas pavogę laikro
dį ir apvogė restoraną. Vaiki
nas turėjo 23 metus. Jisai taip
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NAUJIEJI MIEGO TYRINĖJIMAI
Tinkamas Miegas Žmogui Turi 

Nepaprastos Reikšmėsžmogus, dirbęs šiokį ar tokį darbą, nuvargsta ir yra reikalingas poilsio. Ir juo sunkesnį fizinį darbą dirbame, tuo greičiau ir stipriau nuvargs- tame. šiek tiek nustoję tą darbą dirbti, praleidę keletą minučių mes jaučiame, kad jėgos šiek tiek vėl atgautos ir tą darbą galime dirbti toliau.ferotinis darbas mus taip pAt nuvargina giau, bėjus esame reiBet tų trumpųjų valandėlių, tų nedidelių darbo pertraukų dirbančiam žmogui nepakanka: žmogaus organizmas reikalauja ilgesnio poilsio, kokį mes turime nakties metu miegodami. Visiems gerai žinoma, kad miegas žmogui taip pat yra reikalingas, kaip oras, kaip maistas. Net ir tiems žmonėms kurie jokių protinių, — nedirba tinai yra reikalingas. Tegu pabando kas nors bent keletą naktų praleisti be miego, ir pamatys, kad tiesiog besėdėdamas užmigs. Tiesa, pasaulyje esama kėletos žmonių, kurie

5’“ n — kartais net dau- kaip fizinis. Ilgiau padir- protinį darbą taip pat kalingi poilsio.

nei fizinių, nei sunkesnių darbų miegas vis dėlto bu-

niekuomet negali Užmigti, bet tai yra žmonės, kurie buvo, sužeistirie, šiaip ar taip kalbėsime, nebėra sveiki, normalus žmonės.Pagaliau, kaip mes gerai esame pastebėję, miega ir įvairus gyvuliai.Kode! žmogaus organizmas negali išsiilsėti šiaip sau nieko nedirbdamas, bet nemiegodamas? Mokslininkai tą klausimą jau seniai tyrė ir surado šiokių tokių atsakymų. Kai kurie iš jų spėja, kad, esą, žmogui ką nors dirbant, galvojant, pagaliau, net ir nieko nėdirb- ant, organizme prisirenka lyg ir kokių nuodų, kurie iŠ organizmo turi būti pašalinti. O tie nuodai, tas musų jėgų išsekimas, raumenų ir smegenų energijos sumažėjimas gali būti pašalinamas tik žmogui miegant. Taigi, miegas ir yra ne kas kitas, kaip tų žmogaus organizmui prisirinkusių nuodų pašalinimas.Yra daromi įvairus bandymai kenksmingų dalių pašalinti kokiu nors dirbtiniu budu — tuomet žmogui visiškai nereikėtų miegoti. Pirmieji bandymai buvo padaryti su juros kiaulytėmis. Moks!. Weinhardtas tyrimams naudojo tam tikrus
iittm.tf.~Ti i I ■■ .............u. Į—— <ii n -

GRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avėniiė 
Telefonas PORTSMOttlt 9022 

POCAHONTAS Mine feūn iš geriausių mamų, 
daug ddlkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau ............................. ■
PETROLEUM CARBON CČKfc s-y.n
Perkant 5 tonus ar daugiaU Tonas * ■

Sales Tėx ėkstra.

__ ________________________ NAUJIfiNOb, Chičkgo, IIIvaistus, Vad. antikėnotokirt, ku-1 HBBHIMMSHMIIHBBIHBI ridos leido juros kiaulytėms.
Esą, pasiekta patenkinamų re-1______ ų. šiandien, žittoiti'a, dar -žllllalptet Ahksti kAlbėti Apife tAi, kad tokie Vaistai gveil btiš išrasti ii* Žhipįus tiktai galės apsieiti bė teiegn (lai būtų puikus dalykas, nes khu'sų gyvenimas ttvėmet juk visu trečdalių pa- iigėto‘1) bet ateity viskas gali buto' VtohAš gafšus gydytojas iš- teidb didžitltę knygą, pAŠvęštą vtoh lik miego kTatisimamš fej>d.yibjAš feorhe, tos knygos autofids, plačiai savo knygoj Apžvelgia miegą, kaip Žmogaus sveikatos pAgriudą. Toje knygoje yta sudėta daugybes įvai- tiansių fotografijų, ptešinių, diagramų iv kt, ktmais uum- domu, kaip žmogus turi miegoti norėdamas kuo geriausiai iš- slini'ėgoti ir t. t. Čia nors trumpai peržVelkitoe, ką toj didžiulėj knygoj rašo gydytojas G. M, feorne.Miegas, rašo G. M. Horne, nė kiek nemažesnės svarbos organizmui kaip ir maistas. Tačiau tie kiekvienas miegas lygiai teigiamai atsiliepiąs žmogaus sveikatai. VisupUsiškai naudingas tėra lik sveikas miegas. Be miego ar blogame miege praleista naktis ateinančios diėnbš darbui bus šūiiki našta, o sveikatai milžiniška it neati- Inisoma žala. Netinkamai ar visai nemiegojęs žmogus per dieną jaučiasi paliegėlis, menkai Ar het Visai nedarbingas, tiek protiniu tiek ir fiziniu atžvilgiu-. Be to toks žnibgUs 00- gaiieštihgai kapoja 'savo sveikatos medžio šaknis, .lis būna pats pirmasis kandidatas susitikti su Kočho bacila, maža- krAUjyšte, nervų sutrikimu, vidurių negalėmis ir t. t.Miegui reikia tinkamai paruošti patalpą savo organižmą ir dvasią. Nepaprastai daug reikšmės miegui turi maistas, Šiuo atžvilgiu ypač vakarienė.—a—į,-,.;*. ,U fr r;

iSJAČJIENŲ-ACME TefefoMfoMADisON, Wito —Tto^ mas fe. Goteinan, didėlės dičblUVėš pPėžidėiltaš, kuVis p'ėSipikltoęš ' boiŠfeVikų b'ė- sivėržihm į1 Suomiją ViOŠUi pareiškė, jog jis pahaikiuąs kohtčaktUS, pagal klteilteš jis tUVėjo pagaminti llUšijai didelį ki'ėkį mašiną.
.y.ivtairriKMžižin'Ogli *, kPHs pčieš ‘ėidaitoas miegoti smulkiai tižV'MgO, ttfe- kad UčUiVes tinkate'0 poilsio. Net dai’ daugiau, tokiam Žm'b- g ii i UAktiš bUs nė poilsio, Ogiuste žmogaus miego palydovai esti neramus sapnai, nešvarus vAiž'dai, o ilgAintoi pn- ruoŠianiAš kelias į nakliVAikš- tas, teieguiviuš. tižiai eiUAnl gulti reikia griežtai vengti VAl- gyti sunkiai Virškinamąjlį Valgių, stiprųjų prieskonių ir gerti alkoholinių gėrimų. Kai miegama, miega Visas organižmaš. Kraujotakos organų veiklUteaS stilėtėja, todėl sunkesnis maistas negali būti tinkamai suvirškintas ir panaudotas organizmui atstatyti. Tačiau ir lengvai virškinamu maistu vaka-

NAUJIENŲ SKAITYTOJU
—iZAkinroTAC__“^vlivLIi 1110 =

SEKMADIENI

Sausio-Januar y 1 1940

RubsiuviifaSvetainė je
’ 333 SOUTH ASHLAND AVENUE 0M3K

Visi “Naujienų” skaitytojau kurie prie du
rų parodys kvitą už apmokėtą prenume
ratą, bus įleidžiami Veltui.
. ’ ■ ' ■» t

Siame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Liet* Vyrų Choras, po vadovyste K. STE
PONAVIČIAUS.

šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras

re pasistiprinus nedera tuoj eiti gUlti. ytbAi*, dfi valandaš pavalgius neiti miego, reiškia valandą prailgintą miegą ir liek pat pratęsta gyvenimą. Tačiau UVo Alėtu reikia ne sė- d^ti, d judėti, Vaikščioti. Naujo degUOttiO iŠ 0¥o įtraukimas jį plattčtoš gtyhihia kraują, nuramina nfervuš to Apskritai ne- paprastai teigiamai Veikia savijautą; Miegamojo išvėdinimas haūdihgėšftiš to Reikalingesnis už mą ligonio dnbu- žm dėžintėkčij^ Higtena TeU kniauja, kad vimm MogtH hambmyjo butą šešiolika kibimą motvų gvyuo ovo valandai. Mtegamnjaw> dfMdžto- mo laikyti gėtoš, jos nakčia gvTiaU gė¥ą OVUS O iŠlėidžiA sugedu^ kas kitos taip išganingai paveikia sveikatą, kaip aušiptevimaš vėsiu vandeniu ptrfefc gulsiant; šitos vanduo nuplauna visas dulkėk, baktmjass ttobatos to atįyve- nušias odos pavijotom date- tes. begalint nusiplauti viso tomo, būtina plautis bent kojas, uos lai ai įtempimą to | veikia. to. M, i duoja pėr kinam metus nebijoti miegoti pėie atvtoo įaugo. Mmikakraujams te siipna- piaučiams žmonėms sveikas m galimas miegas lik pfie atvijo lango, nuolat susisiekiančiame su geynu otų kambaryje.Minkšta patalynė žmogų dano imginiUy ištižėliu. Tik kiečiau paklotoje lovoje miegama hepenkaistant, sočiai, o at- sikėtus jaučiamasi gaiviai, pailsėjus-.Lemiamos sveikatai reikšmes tani miė nepakankamus gas miegas k Fizinio darbo darbininkui normalu miegoti septynias valandas, o protinio—AštUOnias. Energija, jAUnatVts žavumus, šviesus žvilgsnis it sVėikatA nepalieka tik to žmogaus, kuris nėatd'O miego to Reguliariai eina poilsio 10-11 vATAh'dą, 6 keliasi nevėliau kaip &-6 vai.Gydytojas fe. M. Hmme ilgą laiką sii 30 ASmėiių UArė mokslinius bandymus dei gulėjimo budo, gaivos taikymo miegant, lovos rūšies ir t. t. Jaunesnieji gulėti daugiausia pripratę AAt kairiojo šono, o vyresnio arri- žifaUS ir senesnieji aukštienift- ki. ŠAkoma, kad sveikiausia mlė'gpti gulint ant dešinio šono. Pasirenkant lovos pastatymo kryptį, geriausia galvą dėti į šiaurės pusę. Nofs TAi žmogulis organižtoUĮ Ueturi lemiamos reikšmės, tačiau kažkėkš skirtumas vis dėlto esąs pastebimas. -Ilgų stebėjimų mėlti nustatyta, kad šiaurės kryptie daranti kažkokios raminančias įtakdš, kUri ryškiai pAsifėiji'- ki'Ahti miėg'ojančtojo iaikyse- hAi. TAėtali tų pttslAptmgų galių veikimas žymus tik pas Ašmenis, kUrie ilge^liį laiką bUvo tekioje irsėjimosi padėtyje.Ypatingai žymibs vėrtėfc fe. M-. HURnė lėikto kUUd IR šąiUO- Aėš įtetepitnU Allei'diteUi. Pir- mučl'Aiisia, tori būti Atleisti Visą klibą AR Atskiras jd dalis VAržą raiščiai Ar juostos. Tik tu'oUiet kraujai guli laisvai eir- kUlilidti it atgaiviiiti organizmą. Tačiau nepalyginamai šVarblAU esą atleisti visus sąmonės varžiusi Neiti gulti nakties poilsio susinervinus, supykus, susirūpinus ar /su kokia neišspręsta ir tebesprendžiaina mįsle ar ktoušimU; Poilsis tegu būna visiškas poilsis, nes tik visoms, ir smulkiausioms or-1 < ganizmo dalelėms pailsėjus, a4 teina gaivi ir pilnu galimybių rytojaus diena.Taigi, miegas žmogui turi didelės reikšmės, todėl visiems reikia pasiriipinti, kad ; tokš miegas tikrai butų geras, mm- sų jėgas atgaivinąs miegaa. *

lėidžiU š^Mfitį ;&ieinančiai pą- toHte tėkmnėA-

< l '
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi

. “NAUJIENOSE”

PEOPUES 
įimti imm manu.

Yra Centras Tinkamiausių

KALĖDINIU DOVANUŠią Savaitę Viekas Pafšidtioda tJž Stebėtinai Sumažintas kainas. Didžiausias Pasirinkimas. Viskas bei šeimynos Natdo.
Išmokėjimai.

KiekViėnd

Tėvui, motinai ir Višai šeimynai rekomenduojamas šis minkštas, gražus krėslas už
Pianas’ geriausia do kokią galite suteikti dėl hūolių. Gėri, • į dahti, vartoti
- . M9-M

vana jau- gražiai atro- i pianai po
įi.iĮi.ĮVįi

G'ėY’aš 1940 niados radto tin ka visiem. PasirinkimasMidget Radios Nuo
$7-50adios Nuo
$2950

Deska reikalinga ' visuose namuose kiekvienam šeimynos nariui.' Pasirinkimas nuo
$9-95_______

jaunų ir visų moterų naudinga turėti gražiąDelyraCedat medžio dėžę, pastom kimas nuo
$$95

Bie gražus riešuto mędžio kavos staliukai, tinka visuos namuos verti $16.00 po
$9*65 ------ . . ■—

Ssssr " ................. , mm

Vaikote staliukų sėtai nuoGražios lėlių bogės nuo
$4.95Puikios rogelės po 98#

Sis gi’ažtkš Sniokiii'g StAiVd sii l'acA, parsMUOdu už 98# Staliukui pb     $1J$O IJemp'os po $1.09

Tiiikamos. Kalėdų Dovaųos Garantuotas elektrikinis prosas, nuo $i.oo Toasteriai po $t-00 Veidrodžiai nuo $1.00

šis gražus, aukšlds rūšiesgesinis pečiks bus neužmirštanti dovanasumažinta kaina
TuksVąiitis ilr vfehaą kilų dalykų dabat galite gaiHi Peb plos ferdUtovėjie už stčbelihdi sumažintas kainas, didžiau.GsiAteč Priėš-fealėdiniame IšpardttVinVė.

■ h

■VuRNITųRęS
V r ■ k A ..rra.TTYna

4183 ARCHER AVENUEDel patogunto krautuve: atetofa vak arMs It šėknladičniais j nuo lOtos‘Valandos ryto iki 4tos jlti
Vedėjai ir Pardavėjai: M. T. Kezest J, A. Krakas; S. J. KrttkAs 

ir kili mkloiiiąi tairistotos patarhaus.
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Kvota Įrašė
Adomas Markūnas, Chicago ...............................  10.......51
Benedict Vaitekūnas, Chicago  ............................  15.......44
John Petkus, Aurora, III. Kvota baigta ............................ 40
Juozas Žukas, Chicago ........................................................ 38
Juozas Ascilla, Chicago .......................................... 12........33
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. Kvota baigta .... 34
K. Yokubka, Cicero, III.............................
S. Yurchis, Chicago .............................
V. B. Ambrose, Chicago ........................
Petras Galskis, Chicago ..........................
Jonas Thomas, Chicago ............................
Dzūkas, Chicago .......................................
Petras Lapenis, Chicago ..........................
Marijona Ascilla, Cicero ..........................
Frank Bulaw, Chicago ............................
Joseph Laurinas, Aurora, III.......... ......
Thomas Šalkauskas, Chicago .................
Ramusis Mikšys, Chicago ......................
Mike Senko, Chicago ...............................
E. Norgailienė, Chicago ..........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.................
Frank Klikna, Chicago ...........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ...
J. Cinikas, Cicero .....................................
S. Mockus, Racine, Wis............................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis...............
Chester Prakuratas, Gary, Ind................
Juczas Albauskas, Chicago Heights, III.
John J. Lidžius, Indianą Harbor, Ind. ..
Bruno Arlauskas, Chicago ,...................
Joseph Augaitis, Cicero ....  ...................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III.................
Pavieniai nariai įrašė ................. ..............
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

BALSAVIMAI
Šios savaitės gale visiems 

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams bus išsiuntinėti laiškai, 
balotai ir tikietai į metinį drau
gijos vakarą. Nariai yra prašo
mi iki sausio 6 d. grąžinti ba
lotus. Parankumo dėlei yra į- 
dedamas ir konvertas, ant ku
rio nereikia pašto ženklo dėti. 
Išpildę balotą (pabalsavę už 
septynis kandidatus), grąžinki
te jį Balsavimų Komisijai.

Priešmetiniame draugijos su
sirinkime kandidatais į valdybą 
liko nominuoti šie asmenys:

1. Kastas Kairis
2. Petras Galskis
3. Vincas Mankus
4. Paul Miller
5. Kastas Augustas
6. Paul Milaševiius
7. Algirdas Rulis
8. K. čepukas
9. Jonas Degutis .
10. Joseph Stalioraitis
Kaip matote, kandidatų iš vi

so yra 10, Iš jų tačiau pasirin
kite tik septynis, — ne daugiau. 
Jei balsuosite už daugiau, tai 
balotas bus laikomas sugadin
tu.

Reikia priminti,, jog susirin
kime buvo nominuota ir. dau
giau kandidatų, bet jie atsisakė.

Balsavimų Komisija, kuri su
sideda iš Antano Walskio, Kas
to Cepulevičiaus ir* A. Yurio,

Gražuolė Prisirašė Draugijon Albert V. Petkus

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdą, o 

antras — kiek jau turi įrašęs.
Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdų, tas 

gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 

____________ _ P. MILAŠEVIČIUS, trustisas
P. MILLER, finansų sekretorius 

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 
J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIs, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius _

8 ....... 24
5 ....... 24

17....... 23
14 ........15

6 ........14
12........13
8....... 9

10......... 9
15 ..........8
10..........8
10
15
13
15......... 3
10..........3

9 ..........3
10..........2
9..........2

10..........1
10..........1
10..........1
10..........1
10
10
14..........1
10
10
........ 130

metais, 
tikėtus 
visi tie

prašo visus narius grąžinti ba
lotus iki sausio 6 d., nes vėliau 

balotai nebebus įskili-
tomi.

KONTESTANTŲ 
VEIKLA

Pereitą savaitę geriausiai pa
sirodė Adomas Markūnas įrašy
damas penkis naujus narius. 
Draugas Markūnas šiuo laiku 
yra pirmutinis kontestantas. 
nes turi prirašęs šiame kontes 
te 51 narį. Skirdamas kvotą, ai 
maniau, kad Adomas lengva 
laimės pirmą Kalėdų dovanu 
bet apsirikau. Pagal jo įgudi
mą šiame darbe ir jo veiklą iš 
praeities, tai jis'turėjo laimėti, 
bet ne mažų kolonijų kontes- 
tautai. Aš manau, kad Adomas 
iš pat pradžių perdaug savim 
pasitikėjo ir manė į pabaigą 
lengvai suplieks savo konkuren
tus. Bet ia jam iškirto nelemtą 
šposą kontestantai S. J. Petrau
skas iš Rockfordo ir John Pet
kus iš Auroros, laimėdami pir
mą ir antrą dovanas. Dar yra 
likusi trečia dovana $5.00, bet 
kuris iš kontestantų šią dovaną 
laimės, tai šiuo laiku dar nega
lima permatyti.

Dėdė Vaitekūnas pereitą sa
vaitę įrašė du naujus narius ir 
yra, šiuo laiku, antras daugiau-

ftš’-

P-Lf: ONA D AVI S
J Chicagos Lietuvių Draugiją šiomis dienomis įsirašė p-lė 

Ona Davis-Davidonis, 1940 automobilių parodos lietuvių gra
žuolė. P,-iė Davis ir pati yra graži ir kitoms gražumo nepa
vydi. Ji laiko nuosavą Beauty Shop, 1402 So. 49 th Ct., Cicero j.,

Cicero lieluvėnis patogu turėti savo tarpe, pripažintą gra 
žuOlę, kuri gali jęins suteikti geriausį patarnavimą už prie i 
namą kainą. r; "

P-lė Davis yra sužadėtine garsaus lietuvių futbolininko, 
Ray Apolskis, kuris žaidžia Chicago.Bears komap4°j-

Ją į Draugiją įrašė p-ia Marijona Ascilliene.

SS &•

SŠĖ LINKSMŲ IR LAIMINGŲ KALĖDŲ 
VISIEMS CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS NARIAMS

i
šia prirašęs narių šiame kon- 
teste.

John Petkus iš Auroros ir vėl 
įrašė du nariu. Neseniai jis už
baigęs sava kvotą pareiškė, kad 
jis savo kvotą išpildys su kau
pu ir savo duotą žodį išlaikė. 
Šiame konteste jisai mažam 
mieste jau yra įrašęs 40 narių. 
Reikia pripažinti, kad draugas 
°etkus šį agento darbą pamėgi
no pirmą kartą savo gyvenime 
ir jam pilnai sekasi. Reikia ti
kėlis, kad draugas Petkus iki 
kon testo pabaigos įrašys dar a- 
pie 20 naujų narių.

John Thomas įrašė pereitą 
savaitę tris narius. Kaip atrodo, 
jeigu truputį draugas Thomas 
markiau padirbės, tai yra gali
mybės laimėti trečią dovaną, 
nes reikia tik 6 narių.

Thomas Šalkauskas pradėjo 
darbuotis visu smarkumu, nes 
kiekvieną savaitę gauna po ke- 
lioliką narių.

Marijona Ascilla nesnaudžia. 
Pereitą savaitę įraše gražuolę 
Anrie Davis.

Pereitą savaitę įrašyta 22 
nauji nariai. Tokiu budu per 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejinį Kontestą jau įrašyta 
555 nariai.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antrai, gruodžio 19, 1939
'r !»UZ^TFJgX."X.J:-

duokite Įrašytus narius į ofisą 
nevėliau kaip šeštadienį, gruo
džio 23 dįeną.

T“

VALDYBA m

NAUJI NARIAI
Kont. Adomas Markūnas įrašė: 

Anthony Bukauskas 
Joe P. Samoška 
Kastan t Adąmkevich 
Auna Bukauskas 
Jonas Paškevičius

Kont. John Petkus iš Auroros 
įrašė:

Auna Mary Kunipik
Louis Petkus Jr.

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 
Kazimiera Bonorįejie 
Kazimieras Kazukauškas

Draugas Šalkauskas, įrašęs p.
K. Kazukauską, primena Ghica- 
gps Lietuvių Draugijos na
riams, kad p. KaŽukauskas turi 
taverną, 3559 Emerąld Avė, po 
vardu Charles Ta veri) Rhcin- 
gold Beėr ir kvieia narius, pro
gai pasitaikius, atlankyti naują 
narį.
Kont. B. Vaitekūnas įraše:

Morkus Meškiais . :
Antonina Meškinis

Kont. Marijona Ascilla įrašė: 
Auna Davis

Kont. Jonas Thomas įrašė: , 
Olga Galvanauskas 
Povilas Galvanauskas 
Ona Sakinski.

Albert V. Petkus yra'jaunas 
r labai simpatingas laidotuvių 
lirektorius, kurio įstaiga yra 

adresu 4704 So. Western Avė.
P-as Albert y. Petkus nuo 

kurio laiko priklauso Chicagos 
Lietuvių Draugijai. Ir ne tik jis, 
bei ir jo jauna ir maloni žmo
nelė. Vadinasi, jie yra 100% 
draugijos nariai.

Rockford, III

Tai musų šaunioji p-lė Bi
rute Evans, kuri Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Dr-joj pro
tokolų sekretoriaus pareigas 
eina jau antri metai. Tai cha(- 

mergaitė. Kupina jausmingo 
draugiškumo, visados manda
giai nusiteikus, ir savo pavyz
dingoje nuotaikoje ryškiai įro
do apsčiai pasiryžimą darbuo
tis, kas gera, naudinga lietu
vių išeivijos pažangiajame ju- 
dėjiiųė. Jos palinkimas siste- 
inatiškai atlikti savo pareigas, 
jos bendrai atidus ir nuošir
dus kreipimas dėmesio į vi
suomeninį gyvenimą. -Pagaliau 
priduoda rimto pagrindo tikė
ti ir manyti, jogei ilgainiui iš 
p-lės Evans įsivystys darbšti 
visuomenės veikėja, kuri jau
nosios kartos draugijiniame 
gyvenime suvaidins svarbų 
vaidmenį.
Panelė Evans Birutė— 
Logiška kukli mergaitė 
Su šypsena veide savo 
Nuoširdžiai veikia ir sumano. 
Ji rodo gausų pasišventimą 
Savo tautos labui atsidavimą 
Kas rimta, gražu ir kultūringa 
Kas tik prakilnu ir išmintinga 
Kur siela randa sau maistą 
O dvasia jaučia lyg kokį 

vaistą.
Panelė Evans Birutė— 
Logiška kukli mergaitė, 
Buk sveika ir entuziastiška 
Maloni, judri ir tolerantiška 
Mes tave gerbiam tikrai visi, 
Neš tu pavyzdžiu mums esi.

—Volungis.

Cicero, III
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos pirešmetinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 15 d. 
L. Liberty svetainėje. Susirin
kime narių dalyvavo neper- 
daugiausia. Pirmininkas pra
nešė, kad yrą miręs narys G. 
Tamulionis ir tuo pat laiku 
paprašė narius, kad visi 
totų ir pagerbtų mirusį

atsis- 
narį

T

Finansų sekretorius pranešė, 
kad viskas yra tvarkoje ir 
ligonių skyriuje yra mažai.

Bunco party rengimo komi
tetas išdavė raportą pranešda
mas, kad nuo parengimo liko 
šiek tiek pelno. Komitetas pil
nai užsitarnavo kredito už la
bai gerą pasidarbavimą.

štai biznieriai, kurie davė 
dovanas dėl Bunco party:

Cicero Photo Studio.
Plrillys Flowcr Shop.

Pbillys Bros. Shoc Store.
Lovids Dry Goods Store.
Pilkis Restaurant.
Sohor Hardvvarc Store.
Pocius, laikrodininkas.
Staliga Tavern.
Kasalauskas Tavern.
Canvv Meat Sulesinau.
Warren

Market.
Šemet Tavern.
Zigman Tavern.
Kazlauskas Meat Market.
Donauskas Tavern.
Roosevelt Furnilure Store.

and Bock Meat

Korolauskas Meat Markct. 
Kaunetienė Saldainių storas. 
Mrs. Keturakicnė.
Brazis ir Brazis Tavern.
J. Budrikas
Petkus, graborius.
Pahilis Tavern.
Pauga Becr Distributor. 
Kiškunas laikrodininkas. 
Mrs. Kiela.
Motas Tavern.
Mrs. Bilienė Stiching
Šoris Tavern, Mrs.

tienė.
Mrs. Binsdžienė Dry

Store.
Pauls Barber Shop, Kosulis 

barter Shop.
Balcas Cleaning Store.
Mrs. Strumila.
Lingienė Tavern.
Bačunas Meat Markct.

Store.
Drilai-

Goods

Visiems aukotojams Cicero 
Kultūros skyrius patri jotams 
taria didelę padėką.

—K. Yokubka.

DOVANOS NARIAMS
Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

$25.00
15.00
10.00

5.00
3.00
2.00

Pirma dovana 
Antra 
Trečia 
Ketvirta ” 
Penkta ” 
šešta

P.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų, v

Pasiryžę laimėti.
Pasiryžę laimėti aukščiau mi

nėtas dovanas šie nariai:
Rose Rumbutis įrašė:

Jennes J. Rumbutis
Frank F. Rumbutis 
Stella Monica Botes 
Zuzana Tamašauskis 
Joseph Tamašauskis

Martha Kunchis įrašė:
John Balis
Wolter Kunchas

Pirmiau p. Kunchis įrašė vie
ną narį, tad šiuo laiku jau turi 
tris narius.

Panelė R. Rumbutis pridavė 
į ofisą penkis naujus narius 
vienu kartu, todėl jinai turi ge
rą progą laimėti pirmą Kalėdų 
dovaną $25.00 cash. Pridavus 
penkis naujus narius pareiškė, 
kad dar turi keliolįką prospek
tų ir mano dar šią savaitę įra
šyti keletą narių.

Panelei R. Rumbutis lipa ant 
kulnų p. M. Kunchis, kuri jau 
turi tris narius. Jeigu jai pasi
sektų per šią savaitę gauti dar 
tris naujus narius, tai jinai pra
lenktų panelę Rumbutis.

P. S. Kurie norite laimėti pa
skirtas Kalėdų dovanas ir turi
te įrašę narių, tai būtinai pri-

SVEČIUOSE PAS 
ROCKFORDIEČIUS
Gruodžio 17 d. Rockfordo 

Lietuvių Kultūros Draugija lai
kė savo pusmetinį susirinkimą. 
Pas rockfordiečius jau yra Įsi
gyvenusi tokia trad cija, kad 
priešmetinis susirink.mas turi 
būti atmintinas. Todėl jame yra 
..ptariami ne tik draugijos re.- 
kalai, bet ir surengiama pro
grama, o vėliau p ras deda vai
šės ir šokiai.

Tą pat padarė kulturiečiai ir 
pereitą sekmadienį. Nenuilsta
mo kutturiecių veikėjo S. J. Pet
rausko kviečiami turėjo progo>. 
rockfordiečius aplankyti ir bū
relis chicagieėių, būtent, Dr. A 
Montvidas, P. Miller, P. Galskis 
ir K. Augustas.

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog kulturiečiai moka ne tik 
dirbti, bet ir linksmintis. Apta
rę einamus draugijos reikalus, 
jie ėjo prie programos pildy
mo. Apie patį susirinkimą gali
ma tiek pasakyti, jog jis buvo 
labai gražiai ir tvarkiai pirmi
ninko Gibo vedamas. Paskui 
programą vedė rengimo komi
sijos pirmininkas S. J. Petraus
kas. Programa buvo labai gy
va, įvairi ir graži. Visas būrys 
jaunuolių šokiais, dainomis, ak- 
rokatiškais triukais linksmino 
susirinkusius. Ponios Sinkevi
čienė, Šimaitienė ir p. Bacevi
čius sudainavo kelias dainas.

žodžiu, programa buvo tiek 
įvairi ir turtinga lyg tai butų 
buvęs tikras parengimas, o ne 
susirinkimo patnarginimas. 
Trumpai kalbėjo ir ebieagiečiai. 
Jie visi reiškė savo pasitenkini
mą tuo, kad turi progas su 
rockfordiečiais vieną kitą va
landą smagiai praleisti.

Kai programa pasibaigė, tai 
tu o j .p rasitĮe j o va i šės: užkanį 
džiai ir kiti malonus dalykai. 
Vėliau jaunimas, kurio buvo su
sirinkę itin daug, smagiai šo- 

' ko.
Cliicagiečiams tikrai buvo 

malonu kelias valandas praleis
ti su vaišingais ir labai draugiš
kais rockfordiečiais. Už tą nuo
širdų ir draugiškumą rockfor- 
diečiąms didžiausias aciu. N.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodSl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS"
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ . 
KONCERTAS

— ĮVYKS — 
Sausio 14 d., 1940 

RUBSJUVIŲ SALEJE 
333 SO. ASHLAND BLVD.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940
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GRAŽUS LIETUVIU STUDENTU KLUBO 
PARENGIMAS SEKMADIENĮ

Sutraukė Apie 600 Publikos
’ k* : • ■ —t*. ___

Apie šeši šimtai žmonių at
silankė į Studentų Kliubo (L. 
U. C.) parengimą Dariaus-Gi
rėno salėje, sekmadienį. Stu
dentų kasmetiniai programai 
yra originalus ir skirtingi. Kliu
bo nariai stengiasi publikai 
duoti ką nors naujo, atgaivi
nančiai šviežaus.

Savo perstatymu scenoj na
rės Julie Rachens veikalo, “Sap
nuok, Lietuvi**, , kliubo nariai 
matomai užsidėjo persunkų dar
bą. Nedatekliai Dariaus-Girėno 
salės scenos veikalams statyti 
daug pakenkė ir gadino klausy
tojams įspūdį, čia salė šokiams 
ir šiaip pasilinksminimams, bet 
ne veikalams statyti.

Bet studentai gan sėkmingai 
nuveikė daugelį tų nedateklių. 
čia Antanas Stelmokas, veika
lo režisorius, savo maloniu bal
su naratoriaus rolėj labai ge
rai pasižymėjo. .

Pats veikalo turinys atvaiz
davo Kazio, viengungio, gyve
nimą su lietuviais draugais 
Bridgeporte, ir jo sapną apie 
jaunystes dienas Lietuvoje.

Kazio rolę Jonas Balanda lo
šė gerai. Yra prityręs scenoje, 
jo judėjimai ir kalba buvo na
tūralus ir gyvi. Stella Bartkus, 
lošdama “Onutę'’, Kazio meilu
žę, taipgi lošė gerai, bet gadi
no įspūdį pertyliu kalbėjimu. 
Tam turbut daug prisidėjo sa
lės akustika, nes ta yda pasi
žymėjo keli kiti vaidintojai.

žvaigžde
Tikrai artistiškai rolę atliko 

Stasys Cable, lošiantis šykštuo
lį Dėdę, antrame veiksme. Ca
ble turi didelį gabumą scenai. 
Jo trumpa rolė padarė tokį įspu-

dį publikoj kokį retai matome 
musų vakaruose. Su juo taip
gi gerai pasirodė Juozas Janis, 
Kazio tėvo rolėje/

Komiškose rolėse Algirdas 
Rulis ir Albertas Drigotas ska
niai juokino publiką. Drigotas 
turi tik ant scenos užeiti ir jau 
publikoj girdėtis kvatojimas. 
Rulis, seniai pamėgtas lietuvių 
publikos, atsakančiai puikiai 
liko mikčiojaneio Broniaus

at-
ro-

pa-
Ona

Trumpesnėse rolėse gerai 
sirodė Stasys Drigotas, 
Benes, Biruta Balanda, Izabelė 
Barsevski ir Julie Rachens.

Diena Iš Dienos
Bill Razutis Sugrįžo 
Iš Ligoninės

Bill Razutis, 2631 W; 39lh 
St., ligoninės sugrįžo namo, 
bet pakol kas jis dar nesijau
čia gerai, Gentys, , draugai ir 
pažįstami prašomi jį lankyti.

P-ia Razutis biznyje likusi 
viena sunkiai darbuojasi, bet, 
sako, darbas priduodąs jai 
daug smagumo, širdingai Ii n 
kili jai linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Ona Dovgin.

Naujos Aukos 
Vilniečiams =Katiio

JONAS ZEBROWSKI 
mirė gruodžio 18 d., 1939 m. 
4:15 vai., sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Kilo išr Telšių apskr;, 
Leplaukio miestelio. Ameri
koj išgyveno 32 metus. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Barborą, po tėvais Varnaitę, 
sūnų Stanislovą, dvi dukteris 
Kazimierą Zaugienę ir žentą 
Alex ir anūką Stanislovą 
Sedder ir žentą Lawrence ir 
& anukus; 'posūnį Joną Grikš
tą (Lietuvoj), pusbrolį Kle
mensą Vaičulį, Joe Shatkus; 
pusseserę Oną Zaugienę ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 5338 So. 
Winchester Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadięnį, gruodžio 
21 d. Iš namų 1:30 vai. popiet 
bus atlydėtas į Tautiškas ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus.ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
žentai, Posūnis, Pusbrolis ir 
Pusseserė ir kitos giminės.

Laid. Dir. Albert V. Petkus, 
Tel. LAFAYETTE 8024.

4704 So. Western Avė.

Gabi šokėja
Šokėja Vaneta Grybaitė užsi

pelnė publikos gausaus plojimo. 
Dainos šiame veikale, kurias 
atliko Juzė Stanaitis, Stella 
Bartkus ir vyrų kvartetas, bu
vo irgi originališkai parašytos. 
Muziką parašė Juzė Stanaitis, 
žodžius — Antanas Stelmokas.

Vyrų baletas, apsirengęs mo
teriškais rūbais, buvo geriau 
prisiruošęs sekmadienį negu 
anais metais. Jų du šokiu buvo 
entuziastiškai publikos priimti.

Aukos Vilniaus Studentams
Vienoje pertraukoje kalbėjo 

Lietuvos konsulas, Petras Dauž- 
yprdis. Trumpai pagyrė Stu
dentų Kliubo pastangas ir jo< 
lietuvišką veiklumą, ir priminė 
klausytojams Vilniaus padėtį.. 
Konsulas pareiškė, kad Vilniu
je esą apie trys-keturi šimtai 
lietuvių studentų, pabėgėlių iš 
Lenkijos mokyklų. Juos sušelp
ti ir jiems padėti Vilniuje mok
slą tęsti, Konsulas Daužvardis 
prašė, Studentų Kliubo vardu, 
kad susirinkusieji nusiųstų Vil
niun studentams Kalėdų dova
ną. Po jo kalbos bpv.o renkama 
publikoj aukos. .Viso surinkta 
$55.90, kuri suma buvo perduo
ta konsului Daužvardžiui.

Bendrai paėmus, Šis Penktas 
studentų vakaras buvo smagus 
ir pasekmingas, bet dėl scenos 
nepatogumų nepadarė tokį ge
rą įspūdį, kaip praeiti vaka> 
rai.

Bruno Ray Mathews.

Pagerbė Mike 
Dzimidą

Gruodžio 16 d. Midwest Hunt- 
ing and Fishing Kliubas suren
gė savo nariui Mike Dzimidui 
pagerbimo vakarėlį. Įvyko BiU 
Popeli patalpos žemutinėj sve
tainėj, ties num. 4756 S. West- 
ern Avė.

Vaišės visais atžvilgiais ge
rai nusisekė. Atsilankė apie 
200 Mike Dzimdo draugų ir pa
žįstamų.

Visi linksmai praleido laiką 
prie gardžios briedienos ir gėri
mų. Žmonės šoko aukštai ir že
mai. Buvo rodomi krutdmi pa
veikslai iš medžioklės, iš ku
rios Mike Dzimidas, Bill Popeli 
ir J. Ažukas neseniai sugrįžo.

Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Floyd Gedutis, 24, su Helen 
Mondzeuwskis, 26

David Walankas, 24, su Ruth 
Lazar, 24

Bernard Smith, 25, su Sylvia
Snarskis, 21 , ,

Adolph Pumputis,*’ 27,
Anna Dzien, 24

Anthony Grenka, 25, su 
na Suker, 26

An-

Reikalauja
Perskirų

Julia Kazlauski nuo Stanley 
Kazlauski.

Ar Norit Žinoti Koks 
Rytoj Bus Oras?

URBAITIS

I nVClIfję begiamue’T 
LU 1 Lal!\ 10 Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So.. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
1180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

KAZIMIERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs pusės 
Lietuvoje, Žvingių parap 
kavėnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Mateušą, seserį Oną 

. Braunas, pusseserę Petronėlę 
Martinkienę ir jos šeimyną ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoj—motiną
Uršulę, 2 brolius Joną ir An
taną ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, gruodžio 20 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 

. bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Urbai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai ,esat kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir. Kitos Gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
tel. YARDS 1741.

Šaukit WEAther 1212
amž., gimęs

Bi-
arRytoj — bus giedra, lis 

snigs?
Jeigu greitai norite gauti pa

tikimų informacijų apie ryto
jaus dienos orą, šaukite tele
fonu numerį, WEAther 1212.

; • '• ■ :■ ■ ■ ■ ' •

(Gautos Lietuvos Konsulate)
Chicago, Ilb A.L.R.K.

Federacija, per sekt. ’
; L, šimutį ......... fL„ $1,850.00

šią sumą Konsulatui prista
tė $850.00 pinigais ir $1,000.00 
vertės Lietuvos Laisvės Pasko
los bonais.

šv. Cecilijos Dr-ja, North
Side, per A. Mondeiką $5.00

' S.L.A. 322 jaunuolių kuo
pa, per p. Juliją Bernec- 
kytę .......... . ............ $20.85
Šios sumos $10.85 pelnas li

kęs iš tam tikslui suruošto šo
kių vakaro, $10.Q0 iš kuopos 
iždo. , ■

> S.L.A> 208 moterų kuopa, 
per ižd. Juzę M. Norkie
nę ....................   $25.00
Chicagos Lietuvių Mote
rų, Klubas  ..........  $200.00
Šita. auka kablegrama išsių

sta sušelpimui Vilniaus lietuvių 
moterų ir Vaikų. Tai yra pel
nas klubo suruošto kortavimo 
vakaro.

Brighton Park Progre
syvių Dr-jų ......   $15.15
Roselandiečių parengi
mas ..................   $6.00
Šias dvi aukas Konsulatui 

pristatė “Vilnies” redaktorius, 
p. L. Pruseika.

Amerikos Lietuvių Duk
terų Dr-ja, per sekr. He
len Fahy .......... $10.00
Dayton, Ohio. S.L.A. 105

i kuopa .......
J. A. UrbdMs .......... $5.00
Dr. G. t BWs ...... I... $2.00
Smulkesnėm aukom .... $8.00 
Po $1.00 : M. rPaupuras, Ig.

Gužauskas, J. Sakalas, F. Ma
jauskas, Ag. Kavaliauskienė, A. 
Vilimaitis; po <50c.: K. Znamen- 
skas, A. Mėlašienč, V. Adomai
tis, K. Paulauskas, šią $30.00 
sudėtinę auką Konsulatui pri
siuntė Daytonietis J. A. Urbo-> 
nas. >

Los Angeles^ Calif.: Lietuvių 
Laisvės Klusas ........... $10.00
pavieni^ klubo' narių su-

t aukota .......   $5.00
Šias Cali'forniečių aukas Kon

sulatui prisiuntė p. K. Lubinas-.
Viso aukų .... $2,177.00

Už visas aukas Konsulatas 
nuoširdžiai dėkoja savo ir vil
niečių vardu. Visos šios ir ki
tos aukos Lietuvon išsiųstos be 
jokių išskaitų.- Kiekvienas Kon
sulatui pristatytas centas eina 
Lietuvon ir tenka vilniečiams.

Lenkų Dovanos Giminėms
Be’ visuomeninių aukų vilnie

čiams, Konsulatas yra gavęs ir 
kablegramomis Lietuvon išsiun
tęs $1,075.00 y asmeninių arba

New City Furniture 
Mart Iš Stoties 
WSBC 1210 Kil.

Kas antradienio vakarą 
giai 8 vai. New City Furniture 
Mart, gerų baldų krautuvės, lie
tuviškas programas yra trans
liuojamas iš WSBC stoties, 
1210 kil. Programas pilnos va
landos ir per jį girdėsite lietu
višką dramą, dainą, muziką, 
komediją ir pranešimus.

Taipgi išgirsite apie tą milži
nišką programą, kurį New Ci
ty Furniture Mart turės pirmą 
sykį. Galėsite pamatyti vėliau
sius -šokius ir patys galėsite pa
sišokti prie geriausios muzikos. 
Visas štabas labai darbuojasi, 
kad jų parengime turėtumėt 
geriausius laikus. —žemaitis.

ly-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

DOLORES KRAFTOR 
gyveno 2222 West 51st St.

į Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 d., 8:45 vai. po- 

: piet, 1939 m., sulaukus 21! m.
amž.,

Paliko dideliame nuliudime 
: tėvą Michael Kraftor, brolį 

Michael, Jr. tetą Helen Wes- 
ley, tetą Mary Piotrowska, 
dėdes: Walter Wesley ir John 
Piotrowski,. pusbrolį ir pusse
serę Oscar ir Regina Piotrow- 
ska, pusseserę Caroline.

Kūnas pašarvotas Henry K. 
Patka kopi., 48th ir South 
Hermitage avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 

i 21 d., 9^30 vai. ryto iš kopk 
į šv. Juozapo parap. bažny- 

; eią, 48 ir Hermitage avė., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Dolores Kraftor 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvas, Brolis ir kitos giminės.

Laid. Din Henry K. Patka, 
Tel. YARDS 3713.

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FUBNITUBE” SINCK 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

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

Bėgyje 3 Savaičių 
Paaukojo $250.00 
Vilniečių reikalams

Peoples Furniture Com- 
pany Duos Gražų ir 
[(domų Prieš Kalėdinį 
Programą

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien įvyksta re- 
guliaris antradienio lietuvių ra
dio programas, kurį kas antra
dienį leidžia savo lėšomis ir pa
stangomis Peoples Furniture 
Company. Kadangi šios dienos 
programas yra paskutinis prieš 
Kalėdas, jis bus pilnai pritai
kintas šiam laikui ir bus sude
rintas iš šio sezono meliodijų, 
pasveikinimų ir pranešimų. 
Dainų išpildyme dalyvaus mu- 
zikalė šeimyna ir kiti žymus 
talentai. Prie to gros žavi mu
zika, bus naudingi patarimai 
bei pranešimai. Ypač radio 
klausytojams bus svarbu išgirs
ti naudingi patarimai apie ka
lėdinių dovanų pirkimus, reikia 
kam, ką ir kur pirkti. Re abe
jo,j šiuos klausimus Peoples 
Bendrovės Krautuvės yra gerai 
pasirengusios atsakyti. Taigi 
malonėkite pasiklausyti.

Rep. xxx

Klubo Christmas Party
Gruodžio 13 d. Stankūnų Vil

toj, prie 112th gatvės ir West- 
ern Avė., įvyko tradicinė klu
bo Kalėdų puota. Stalas pa
puoštas sidabro eglute, dovanų 
klubietes atvežė kiekviena ir 
jomis vėliau apsimainė. Stalų 
dekoracijas vėl pagamino artis
tiškai p. H. Vaidat,-p. S. Kelia. 
Visoms pagamino Kalėdų bu- 
tonieres, o p. O. Stankūnas su 
pagelbininkėmis prirengė ska
nius pietus. P-ia Stankūniene, 
pasižymėjusi virėja, nepapras
tai geraŲir skaniai valgius pri
rengia ir dekoraciniai juos pa
duoda stalan. Ji jau profesio
nalė “cateress”.

Po pietų padaryta maža per
trauka, kurioje bunco rengimo 
komisija (gruod. 6 d.) išdavė 
raportą, kad pelno liko $200. 
Visos vienbalsiai nutarė visą 
sumą paaukoti vilniečių reika
lams. Čia pat pinigai pasiųsti 
Lietuvos konsului. Laike trijų 
savaičių nuo lapkr. 15 iki gruo
džio (į d. C. L. M. Klubas au
kojo viso $250, o dar pridėjus 
prie to $15 aukotų p-lės M. 
Bronzai lės, lai susidaro $265.00. 
Šis motery būrelis gali būti pa
vyzdžiu kitoms organizacijoms 
savo duosnumu Lietuvos reika-

■ lams.
Viešnios iš Londono ir Lietuvos

Kartu su klubietėmis viešėjo 
p. Daužvardienė ir viešnios iš

CLASSIFIED ADS
HEL^ WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA VEITERKA res- 

taurantui. 666 West 14th Street.
PATYRUSI ŠEIMININKĖ 40-45 

ant ūkės. Pilnoms pareigoms. Pap
rastas virimas, trys suaugę šeimoj. 
Tėvas ir du sunai. Rašykite ang
liškai. Ch. Lawrens, R. I., Hart, 
Michigan..

HELP WANTED—MALK 
Darbininku Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS 
negirtuoklis. S. SHIMKUS, 6425 S. 
Ashland Avė.

PAkTNERS WANTED

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį eiti. 
Nereikia pinigų, nė rendos mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Fumi- 
ture, 6343 So. Westem Avenue.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Kambarių

PAIEŠKAU KAMBARIO prie 
pavienios ypatos—West Sidėj. 
Rašykite Box 1113, 1739 So. Hals

ted Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

MARQUETTE PARKE RENDON 
kambarys vaikinui ar merginai su 
ar be valgio. 2452 West 69th St. Re
public 6396. Atsišaukite bile kada.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI Novelty ir Variety 
krautuvė, 2519 W. 63rd Str., 10 me
tų įsteigta, gyvenimui kambariai 
užpakaly, pardavimo priežastis— 
amžius. $2,000* pinigais įmokėjęs, 
paimsi. Brokeriai nesikreipkite. Tel. 
Prospect 6430.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

dono ir p-ia Vailokaitytė-Jasin- 
skienė su savo sesute p-le Vai 
lokaityte iš Lietuvos.

Po pietų klubo narės dar il
gai Vaišinot! ir kortavo bei 
bunco lošė. Mat, po rimtų dar
bų malonu valandėlei pasilsėti 
ir kiek pavizituoti su klubietė
mis. Laimėjusios dovanas 
džiaugėsi^ pralaimėjusios irgi 
neperdaug liūdėjo. Bendrai ši 
“Christmas Party” gražiai pa
vyko. Klubo pirm. O. Bicžicnč 
visoms padėkojo už gražią dar
buotę, ypač bunco rengimo 
komiteto pirm. p. Z. Keliai.

Viena kilai palinkėjusios 
linksmų besiarl.nančių Kalėdų 
ir Naujų Metų, sakėm sudiev 
maloniai šeimininkei p. Onai S. 
Stankūnienei. —Klubietė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavtmttl

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

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

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

Jūsų instrumentą imsime mainui, 
įvertinimui ir ekzaminavimui dy
kai. Drum hcads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St.,
3 blokai nuo Halsted.

Tel. Canal 6114

specifinių dovanų. Tas dovanas 
Konsulatui yrą pristatę tik ke
li- Chicagoje gyveną vilniečiai. 
Kitos bei mažesnės lenkų ir žy
dų dovanos vilniečiams eina 
įvairiomis perlaidomis betar
piai. Tai sveikintinas ir gražus 
reiškinys. 

. f •

LIETUVOS KONSULATAS 
106 E. Bellevue Ptace, 
Chicago, Illinois.

>

Daug Gražių 
Dovanų Kalėdoms
Peoples Rakandų Krautuvėj, 

4183 Archer Avė.
šios lietuvių krautuvės „vedė

jai: M.. T. Kęzes, J. A. Krukas 
įr S. J. Krukas, . dirba dabar 
rankoves atsiraįtę, nes prieš 
Kalėdas žmonės perka čia įvai
rias Kalėdų dovanas.

I Krautuvė atdara kiekvieną 
vakarą ir sekmadienį iki 4 vai. 
po pietų.

Nėra jokio reikalo važiuoti į 
vi-durmiestį , Kalėdinių dovahų, 
nes ir yietos apylinkėj galite 
gauti tinkamiausių dovanų, Ir

Petras Kalin 
Nauj’oje Vietoje

Petras Kaliu (Kalinauskas), 
2906 S. Union Avė., atidarė 
naują, smagią užeigą. Tokį pat 
biznį jis seniau turėjo 18-tos ir 
Halsted St. apylinkėje ir Rose- 
lande. Petras yra rinitas ir są
moningas lietuvis, mėgsta ap
švietę ir laisvę. Jis pirmiaus 
yra buvęs “Naujienų” kontes- 
tantu, bet ir dabar tebėra su 
jomis tampriai susirišęs. Ne tik 
pats skaito, bet dar ir kiliems 
pataria ir gelbsti mano talką 
balsais praturtinti.

Petro Kaliu draugai
kada jis savo užeigoje suruoš 
atidarymo pokilį, tat ir mums 
bus proga jį sutikti. Šiuo linkiu 
jums ir jūsų šeimai gausos ir 
sėkmingumo, žemaičių Duktė

laukia,

Kalėdas “Švęs 
Paprastai”

John. Jacobs (Jokubauskas), 
3724 S. Halsted St., maisto 
krautuvės savininkas su savo 
šeima Kalėdas “švęs paprastai’’.

“Mano paties paruoš- 
kisielius*

Jis sako: 
tos plolkelės, silkės, 
šliaukai su aguonų pienu ir 
kepta žąsis su sapnguolčmis.

’ Jis bando praturtinti mano 
įtaiką, nes pataria savo drau- 
igams per mane užsirašyti Nau
jienas. —Jūsų Ona.

kainos, apylinkių krautuvėse pi-j

gesnės, negu vidurmiestyje.
Taigi, patartina atsilankyti’ į 

Peoples rakandų krautuvę ir 
nusipirkti Kalėdų dovanas sau 
ir savo šeimai.

Z. (Sp.)

W MULE S ALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

Antanas 
finansų rast.; Julia 

kasos globėja; Paul 
iždininkas, ir Frank 
maršalka.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

HENRY M. GOODMAN
Originalis “Cash & Carry”
BALDŲ DISTRIBUTORIS 

parduota tik už pinigus vien nauji 
baldai, vieninteli vieta Chicagoj, 
kur gali ateiti ir pažiūrėti puikių 
baldų be prievolės pirkti.

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI 
Visos kainos aiškiai pažymėtos 

PAY CASH & SERVE 
Mes pristatome

HENRY M. GOODMAN 
525 West 76th St.

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9—6, Ketv. ir šeštad. iki

10, Sekmadienį iki 5.

Aukos Vilniečiams, 
Žemalės Laisvoms 
Kapinėms
žemaičių Kultūros Kliubo pir
mininku išrinktas St. Narkis
Gruodžio 14 d. įvyko Žemai

čių Kultūros Kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas. Į kliubo val
dybą 1940 metams išrinkti se
kanti asmenys: Steponas Nar
kis, pirmininkas; J. Simons, vi- 
cc-pirm.; Vytautas Uznis, pro
tokolų sekretorius;
Rudakas, 
Shimbel, 
Petraitis, 
Venckus,

Susirinkimas nutarė paauko
ti $10 Žemalės Laisvų Kapinių 
pagerinimui. Drg. Kelpša auko
jo $5 ir dar 5 draugai-ūs auko
jo po $1, kas sudarys $20. Taip
jau nutarta • paaukoti $5 Vil
niaus kraštui šelpti. Pinigus nu
tarė priduoti tiesioginiai Lietu
vos konsului Chicagoje.

Lankėsi svečiai iš. Lietuvos
Metinio parengimo komisija 

išdavė raportą, kad kliubui liks 
apie $80 pelno,. Į susirinkimą 
atsilankė Lietuvos žurnalistas 
K. Karčauskas, kuris trumpai 
kalbėjo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Į susirinkimą buvo at
silankęs ir Dr. Graičunas, ku
ris pasakė trumpą, bet įspūdin
gą prakalbą.

Beje, nesiradus tinkamo ko
respondento, kas apsiimtų raši
nėti į laikraščius, tas darbas 
pavestas man.

Bendrai, susirinkimas buvo

2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%, 
Neatsišaukti, ’ sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. Neatsišau
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7*6x9; 9x12,
9x13*6, 9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
6x9, 8x10, 9x12, 10%xl5 $10 iki $39. 
Nauji Wiltons, 8x10, 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.

i SUSIRINKIMAI
V. n I 7

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 19 d., 7:30 v. 
vakaro Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 So. Halsted st Svarbu, 
kiekvienas būtinai atvykite. Bus 
rinkimas valdybos 1940 m. ir kito
kie reikalai. —P. K. sekr.

geras ir praėjo geroj nuotai
koj. Steponas Narkis.



IŠBUVO VIENAM BUTE 10 DIENU SU 
NEGYVU ŽMOGUMI

Ir Nežinojo Kad Jis Ten Yra!
Tai buvo Mrs. Louise Mar- 

tinkienės brolis, Charles Ur- 
baitis.

Abu gyveno vienam ir tam 
pačiam name, adresu 6818 So. 
Paulina street. Mrs. Martinkie
nč gyveno apačioj, o brolis 
Charles—viršuj. Turėjo ten 
kambarį. Paprastai lilinosi 
nuo kitų ir gyveno ctaug-maž

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

NAUJIENOS, Chicago, HL
* i tu * i1

SLA. 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, 244, 40, 14, 105, 211, 245, 124, 198,156, 122, 353, 

104, 195, 171, 169, 93 ir 323)
(Naujos kuopos: 7,11, lt, 236, 346 ir 371) 

PREZIDENTUS:
F. J. Bagočius 
Laukaitis 
Miliauskas 
J. Grinius .
J. K. Mažukna 
Kerševičius 
Gugis 
Klinga 
N. Rastenis 
Baltrušaitis

I VICE PREZIDENTUS:
J. K. Mažukna
Kerševičius 
Klinga 
Stungis 
šalnienė . 
Dr. Pilka 
Mockus .. 
Bukšnaitis 
Pikelis 
Gugis 
Bagočius 
Mikužiutė 
Michelsonas 
Čepukas .....
Karpavičius 
Miliauskas .

J SEKRETORIUS: 
Dr. D. Pilka . 
Vinikas .....
Michelsonas 

f

Morris ....
Zablockas 
Jurgeliutė 
Labanauskas 
Bachunas 
Mikužiutė 
Dargią .. 
Mažukna 
žaldokas 
Miliauskas 
Gugis .. 
Mockus 
Valaitis

Į IŽDININKUS
K. P. Gugis .
Bachunas . 
Žebrys ....
Mikužiutė 
Mockus ...... 
Kerševičius 
Janušaitis . 
Dr. Stanislovaitis 
Zablockas .....
Vinikas .........
V. Bukšnaitis 
Pilka . 
Dargis

I IŽDO GLOBĖJUS: 
E. Mikužiutė 
P. Dargis .... 
Mockus ........
Brazauskas .
J. Kassly 
Šmulkštys 
Michelsonas 
Vitaitis ...ė... 
Bakanas .... 
Dr. Pilka 
Kerševičius 
Kazlauskas 
V. Bukšnaitis 
J. Januškevičius 
Dr. Stanislovaitis 
Bogužaitė ............
Deveikis ....... ........

Į DAKTARUS KVOTĖJUS 
Dr. J. Stanislovaitis 
Dr. Biežis — 
Dr. Graičunas 
Dr. R. Corell 
Dr. Zalatoris .. 
Dr. Montvid ... 
Dr. Nares ... .
Dr. Bronushas 
Dr. Mikolainis 
Dr. Supis 
Dr. Repšis

M \ . * . m®
||H Sesios Dienos HĮjMMelrose Parko 

Lietuviai Sudėjo 
$142.00 Vilniečiams

Daužvardis ir Dr. Grigaitis
Kalbėjo Filmų Vakare

Melrose Parko lietuviai sek
madienio vakare sudėjo suvirs 
$142 Vilniaus lietuvių sušelpi- 
mui. Aukos buvo renkamos Bro
lių Motuzų filmų vakare, kurį 
surengė kelios vietinės organi
zacijos ir p. Navickienė, Komi- 

Iteto Vi’niaus Kraštui Remti ini- 
’ciatyva.
| Programe dalyvavo du žymus 
kalbėtojai, Lietuvos konsulas p. 
P. Daužvardis ir “Naujienų” 
redaktorius, Dr. P. Grigaitis.

Abu trumpai atpasakojo Lie
tuvos Nepriklausomybės kovas, 
Vilniaus krašto istoriją, ir nu
rodė, kad Vilnių Lietuva atga
vo labai sunkiose aplinkybėse 
— su tūkstančiais pabėgėlių, 
badu, vargu ir neturtu siau
čiančiu visam Vilniaus krašte, 
kurį sovietai Lietuvai sugrąži
no.

Ir konsulas P. Daužvardis ir 
Dr. P. Grigaitis ragino ameri
kiečius kuoduosniausiai remti 
vilniečius ir, nes pagalba jiems 
yra labai skubiai ir būtinai rei
kalinga. Kuo ilgiau vilniečiai 
turės laukti pagalbos iš Ameri
kos ir kitur, tuo ilgiau jiems 
teks vargti ir tuo bus sunkiau 
Lietuvai ir patiems gyvento
jams kraštą sutvarkyti po ka
ro okupacijos ir svetimų jun
go. /

Publikos buvo suvirs 200. 
Vakaras įvyko Melrose Parko 
mokyklos triobesyj.

Filmai Gražus
Brolių Motuzų filmai, kaip 

paprastai, iššaukė publikoj db 
delį pasitenkinimą. Tikrai gra
žus spalvuoti Lietuvos ir Vil
niaus gyvenimo vaizdai, ne vien 
žavi akį, bet grąžina amerikie
čiams šimtus atsiminimų iš 
jaunų dieni) Lietuvoj ir aiškiau 
negu ilgiausi straipsniai parodo 
kaip ten žmonės gyvena.
Auroriečiai Sudėjo Virš $30-—

Didelį pasisekimą Motuzų fil
mai turėjo ir šeštadienio vaka
re Auroroj, III., kur taipgi Ko
miteto Vilniaus Kraštui Remti 
iniciatyva vietinė Kultūros 
Draugija surengė filmų vakarą 
Labor Temple salėj, žmonių at
silankė gana didelis skaičius ir 
broliams Motuzams už filmus 
karštai plojo. Trumpą kalbą 
apie Vilnių pasakė “Naujienų” 
redakcijos narys, A. Vaivada.

Auroriečiai vilniečiams sudė
jo aukų suvirš $30.

Melrose Parko ir Auroros au
kotojų sąrašai skelbiami kitoj 
vietoj; Rs.

1,131 
570 
100 
33 

2 
2

LAI IR JŲ KALĖDOS BŪNA LINKSMOS

$15.00

BUVO PASKELBTA $543.95
i,61

$571.95
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1346 N.;^ partijos
Adelle Meyer ir sesuo" Laura, papildė apie ^0 apiplėšimų.
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Apie 10 dienų atgal brolis 
Urba i lis “pražuvo”. peslio 
Martinkienč nematė jį nei iš
einant nei ateinant.

Kadangi jis visuomet buvo 
“atsiskyrėlis”, tai ji neatkreipė 
tam perdaug dėmesio ir nema
nė, kad kas nors ypatingo bu
tų atsitikę. ,

•Praėjo penkios, septynios 
dešimts dienų ir jau Mrs.‘ Mar- 
tinkienei brolis Charles Urbai- 
tis pradėjo rūpėti. Kas nors 
negero atsitiko, ji pagalvojo,

Brolio kambario durys buvo 
užrakintos. Mrs. Martinkienč 
labai nusigando ir tuojau pa
šaukė Chicago Lawn policijos 
nuovadą.

Atvykę policistai kambario 
duris išlaužė ir rado Urbaitį 
viduj negyvą. Jis jau buvo ne
gyvas gal ‘kokią dešimts dienų. 
Atrodo, kad mirė širdies liga.

Velionis buvo, apie 47 melų 
amžiaus ir nevedęs. Vienu lai
ku užsiėmė real estate broke
rio bizniu, bet paskutinėmis 
dicilimis buvo bedarbis—jo
kio darbo neturėjo.

Velionio kūnas randasi J. 
F. iVideikio koplyčioj, 4605 S. 
Hermitage avė., kur įvyks ko
ronerio tyrinėjimas.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:
• 76 metų Peter Dignam, pre
zidentas Lamson Cutter Head 
Company, 30 N. Jefferson st. 
Nelaimė įvyko prie Madison ir 
Pine st. Velionis buvo išėjęs 
vaistinėn vaistų nusipirkti.
• 52 metų Adolph R. Haaš, 
7401 S. Crandon avenue, prezi
dentas siuvyklos adresu 337 S. 
Franklin street. Jis įvažiavo su 
automobiliu į gelžkelio tiltą prie 
Jeffery ir 95th street.
• Dviejų automobilių kolizijoj 
prie 1750 N. Ashland avenue 
žuvo 28 metų Emest Lindąr, 
nuo 7102 N. Damen avenue.
• Prie 16-tos ir Looųiis auto
mobilis parmušė ir mirtinai su
žeidė 62’ metų Joseph Pyrch, 
6742 S. Fairfield avenue.

3
3

VAKAR GAUTA
Kupiškėnų Kultūros Draugija, Chicago 
Iš Iždo ........ ............ ..... ......
NARIAI:
Petras ir Paulina Balčiūnai ...............
A. Rudinskas ........ ......

. A. Stanionis ............
K. Matfjtonis ..........................................
Antanas Zaluba....  ............
K. Davidonis ................................ .............
J. Jasinskas .  ... ......................
Bronislava Užkepienė .... .
(Viso iš Kupiškėnų D-jos ir Narių $24.00)
Auroros, III., lietuvių aukos: (Sudėtds gr. 15, Labor 
Temple .Salėj) * ■< 
A. Zapolis 
Petras Pečikaiiskas
................ (Bus daugiau)

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00

2.00
2.00

Viso Dabar Yra . . . .

-Kas .
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mil’.er vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos.

675
923
90
17
14

5
2
3

13
2
3

2

3

Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 
kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čempio
nato turnamentas, per kurį manoma išrinkti tris geriausias 
komandas ir pasiųsti į Cleveland, Ohio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatą balandžio 6 ir 7 d. d.

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programe, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programoj

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką j. “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenuė, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

• Atėjęs rūbų krautuvėn ad
resu 820 W. 79th street, jau
nas piktadaris pasivogė $100, 
klerką Leo Bennett supančiojo 
naujais kaklaryščiais ir su gro
biu pabėgo nekliudomas. Išei
damas jis atsiprašė klerko, kad 
pančiais naudojami kaklaryš- 
čiai susiglamžys.
• Policistas Elmer E. Olson iš 
Cragin nuovados buvo pašautas 
kai trys banditai užpuolė Eli- 
nor restorantą, adresu 4518 
Fullerton avenue. Policistas pa
leido kelis šuvius į piktadarius, 
bet jų nekliudė.

t T

• Detektyvų biuras ‘laiko po 
areštu chicagietį William Reilly, 
kuris savo name turėjo paslė
pęs garsų banditą John Dillin- 
gerį, kai policija ir “G-menai” 
jo ieškojo. Reilly yra kaltina
mas vagyste.
• South Chicago policiją su
ėmė du jaunuolius už sumuši
mą ir apiplėšimą aklo 63 me
tų chicagiečio Louis Gauthįer, 
3207 E. 92nd street. Jie yra 21 
metų Anthony Budisclic, 10848 
Hoxie avenue ir 20 m., Thomas 
Furlan, 10823 Bensley avenue. 
Jie atėmė nuo senelip laikrodė
lį ir $8.00.
• Aštuoni žmonės buvo sun
kokai sužeisti prie Northwest 
Highway ir Wilkie Road, kur 
vakar rytą susikūlė trys auto
mobiliai. Sunkiausia nukentėjo

nuo Wilkie Road ir Campbell 
street. /•„ / ■’ >
• Chicagietis Henry ~Winograd 
vąžiavo automobiliu. Staiga jį 
suėmė čiaudulys. Ėmęs čiaude- 
;i jis prarado automobilio kdn- 
trolę ir įvažiavo į automobilį, 
kuriuo važiavo chicagietis Sam 
Greenberg su žmona, 8914 Cot- 
tage Grove. Greenberg irgi pra
rado kontrolę ir jo automobilis 
įvažiavo į telefono stulpą, 
Greenbergienę sunkiai sužeis
damas. Nelaimė įvyko prie 49th 
ir Outer Drive.
• Chicago Heights priemies- 
tyj, prie East End avenue kryž- 
kelio prekinis traukinys įvažia
vo į automobilį y ir jį nuvilko 
apie 300 pėdų.■ JJrysautomobi
lyj buvę jaunuoliai kokiu tai 
stebuklingu būdų išliko sveiki. 
Jie yra Chester Bart, Edwin 
Sheppard ir Jose p h Helsel, visi 
Chicago Heightš gyventojai.
• 47 metų Carl Hansen, 2503 
N. Lawndafe avęnue paliko raš
telį, kad “Aš niekam netikęs, 
niekas neturi man pagarbos” ir 
užsidaręs savo kambaryj nusi
šovė. Daug gerdavo.
• 4423 West Jackson namo 
kieme žaidė du, šunes, Duke, 
Boston bulld'og vęisUs, ir 2 me
tų “Scotty”,Princess. Bešoki - 
nėjant jiems po kiemą,-iš po 
Duke’o kojų išsprūdo mažas ak
muo, ir skaudžiaį užgavo Prih- 
cess’ei galvą. Už poros valandų 
ji nudvėsė.
• Northsides policija suėmė 
du jaunuolius. iiž moterų api-

: plėšinė j imą: 16 metų Albert 
Czaja, 2146 Evęrgreėn avė., ir 
Edward

Reikalauja Grąžinti 
$8,000 Algomis

Circuit teisme teisėjas Ro- 
bert A. Meier svarsto bylą, ku
rią 11 maliorių užvedė prieš 
Crystal Decorating Company, 
5438 Broadway. Skundėjai sa
ko, kad 1933, 1934 ir 1935 me
tais bendrovė neva “mokėjo” 
jiems unijos nustatytas algas, 
po $8.00, bet priversdavo grą
žinti atgal po $2.00 už 
vieną valandą. Per tris 
susidarė $8,000.

Bendrovė ginasi, kad
ninkai tai darė savo noru, no
rėdami pagelbėti bendrovei per
gyventi sunkius depresijos me
tus.

t

Boikotuoja Nazių 
Prekes

Vakar Chicagos Darbd Fede
racija ir kelios kitos Chicagos 
organizacijos pradėjo vykinti 
boikotą nacių prekėms. Atsišau
kimais, radio programuose, per 
laikraščius ir masiniuose, mitin
guose organizacijos ragins chi- 
cagiečius nepirkti Vokietijoj 
gamintų daiktų. . '

Boikote dalyvauja Chicagos 
Darbo Federacija, Free Poland 
American Association, Czecho- 
slovak Workingmen’s Associa
tion ir Chicagos žydų Kongre
sas. \

Komunistų organizacijos boi
kote nedalyvauja,
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