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Suomiai Paskandinę
VOKIEČIAI PASKANDINO SAVO LAIVĄ 

COLtMBUS
Laivas Arauca pabėgo į J. Valstijų uostų

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 19. — Gautas pranešimas 
antradienio vakare, kad suomitį 
pakraščių batarejos paskahdi- 
nusios didelį Rusijos šarvuot* 
laivį Oktiabrskaja Revoliucija, 
26,000 tonų.

Rusijos karo laivai apšaudę 
Suomijos pakraščius, žinoda
mas, kad suomių kanuolės ne
nauja toliau, kaip tris mylias, 
rusų šarvuotlaivis prisiartino 
Suomijos krantą, nors laikėsi 
toliau nei tris mylias. /

Tuo tarpu suomiai atgabeno 
kanuolės, kurios šauja daug tp* 
liau negu tris mylias. Ir iš ši* 
tų kanuolių suomiai pradėjo 
šaudyti į Oktiabrskaja Revoliu
ciją. Suomijos kanuolių šaudy
mas buvęs taip tikslus, kad ru
sų šarvuotlaivis paskendęs pusė 
valandos vėliau.

Bet Suomijos karo vadovybė
11 1 1 ... . IIV"1

Britai pagavo į spą-

šitos žinios antradienio vakare 
nepatvirtino.

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 19. • Nenorėdami, kad
didelis, 32,000 tonų, Vokietijos 
pagažierinis laivas Columbuš 
patektų į britų rankas, vokie
čiai patys paskandino jį. Co- 
lumbus plaukė iŠ Meksikos uo
sto Vera Cruz.

Jungt. Valstijų karo laivas 
Tuscaloosa išgelbėjo 400 Co- 
lumbus pasažieriiį ir įgulos na
rių. Laivas sunaikintas 400 mįs
lių atstumoj nuo Virginia 
Cape§. . , ’• "• ■'

Kai gautas šitas pranešimas, 
Ųplunibus dar pluderiojo Ir de- 
gė, bet povai skendo. - ' 

- Vokietijos prekybinis ląivąs 
Afrąuca pabėgo nuo Britanijds 
kreiserio Grion į Port Ever* 
^ladeg, Floridoje.
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.. NAUJIĘNŲ-ACMK Teleunuto
Yokiečiij šarvuočio “Admiral Graf Spee” įgulos nariai laidoja savo žuvusius 

draufeuš/:- 5 !
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MONTEVIDEO, Uruguay, 
Aiškėja, kadgruodžio 19.

Britanijos . kompaniją, su vab 
džios pritarimu, pardavė alie
jų ir kitokias karo reikmęnas 
vokiečių prekybiniam laivui 
Tacoma, kuris tas. reikmėnftš 
ruošėąi gMbėnti šarvuotlaiviui 
Admiral Graf Spee. DaVę reik
menų, britai daboj o ’lįtąmą, 
nes tikėjosi jį susitiksiant šu 
Adm. Graf Spee. Todėl ne prie- 
puolingai, bet pagal iš anksto 
apgalvotą planą Britanijos ‘ net 
trys kreiseriai padarė kontak
tą su nacių šarvuotlaiviu. Ki
taip tariant, britai pagavo į 
spąstus vokiečių karo laivą.

Prancūzai sugavo; 
keturis vokiečių 
„karininkus

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 19. — Antradienio rytą 
francuzų patrulis vakarų fron
te įsiveržė; keiptą mylių :į vo- 
kUČių teritoriją. Francuzai įvei
kė pastojusių jiems kelią Jvo? 
kiečių bprį* šiįčmč keturis yo- 
kiečių karininkus ir parsigabe
no j uęs‘ į Fraąc^žij'ęs, tVir^ęvlų.

, f */■, ■ ■■ 4 * /

Kodėl japonai ieško 
Jungt. Valstijų drau- 
' gįngųmo

Baudžia vokiečius 
dėl klausymo žinių 

per radiją

>■

r

džio 19

Mina išplauta į Ja
ponijos krantų

TOKIO, Japonija, gruodžio 
19. — Nežinomos šalies mina 
30 colių diametre tapo išplau
ta j Japonijos krantą. Prieš ku
rį klaiką Japonijos apylinkėje 
buvo pastebėti nežinomos šalies 
submarinai. Manoma, tie sub- 
marinai pasėją minų ir tolimų
jų rytų vandenyse.

Mato rusų ir talki 
ninku karą

TOKIO, Japopiją, .gruodžio 
19. _ Japonija, nusileisdama 
Jungt. Valstijoms, pasfelbe, 
kad ji atidarysiantį Yangtzo 
upę svetimų šalių prekėms Ki
nijoj plaukti. Tai yra didęle 
nuolaida Jungt. Valstijoms, ku
rios protestuoja Japonijos su
varžymus svetimšaliams Kini-

% . • : * * • * • * , .* > |

Kodėl gi japonai liusilenkią 
Jungt. Valstijoms? Atsakymas 
duodamas toks: kuomet per pir
muosius devynis mėnesius jį- 
met Rusijos-Japonijos prekyba 
siekė $71,000, tai Japonijos 
prekyba su Jungt. Valstijomis 
siekė $104,000,000. /

19.
Jungt. Valstijoms,

TALKININKAI NUTARĖ TEIKTI PAGALBI 
SUOMIAMS

Nutarimą padarė vyriausioji talkininkų 
karo taryba

talkininkų, 
karo

britą ir 
tarybos pęsė-

nutarė teikti Suomi- 
pagalbą kare 
pagalbos Suo-

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 19. — Antradienį įvyko vy
riausios 
francuzų, 
dis.

Taryba
jai visą galimą 
su Rusija; duoti 
mijai tiek, kiek tik galima, ne
silpninant pačių britų ir fran
cuzų pajėgų kare su Vokieti
ja.

Tarybos posėdy dalyvavo Bri
tanijos premjeras Chamberlain, 
kuris dabar lankosi Francuzi- 
joje, taipgi Francuzijos prem-

j eras Daladįer. Kiti posėdžio da
lyviai buvo: lordas Halifax, Bri
tanijos užsienių reikalų sekre
torius, generolas Ironside, bri- 

kariuomenės Francuzijoje 
Francuzijos vai- 
bei kariuomenės

vyriausios karo

tuv 
viršininkas, ir 
džios atstovai 
vadai.

Talkininkų
tarybos nuosprendis teikti pa
galbą Suomijai, sako praneši
mas, buvo padarytas ryšium su 
Tautų Sąjungos nutarimu, km 
ris pasmerkė Rusiją kaipo ag
resorių ir ragina įvairias vak 
stybes, Sąjungos nares, siųsti 
pagalbos Suomijai.

SUOMIJOS LĖKTUVAI ATAKAVO 
RUSŲ POZICIJAS

BRIDGEPORT, Conn., gruo- 
džio 19. — Alfred Duff Cooper, 
buvęs Britanijos laivyno minis- 
teris, kalbėdamas Bridgeporte 
pareiškė, kad britams ir fran- 
cuzams teks stoti į karą su RU* 
sija, jeigu pastaroji įveiks Suo
miją ir įgys kontrolę Skandina* 
vijoje.

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

Apsiniaukę; šalčiau; saulė 
teka 7:14 v. r.,/1 
vai. vak.

Suomiai perka 40 
lėktuvų Jungt.

WASHINGTON, D. C., grii<> 
džk> 19. — Suomijos valdžią 
gaus Jungi. Valstijose 40 bom
bonešių, kuriuos Brewster Ąę1 
ronautical Company. stato Jungt. 
Valstijų laivynui. Laivyno vei
kiantysis sekretorius Edison 
pareiškė, kad laivynas nesisku
bina gauti naujus lėktuvus ię 
sutiko dabar statomus užleisti 
Suomijai. *

? - *’* - •*■.’** • 1 -■ ■ '• . c *

Suomių perkami lėktuvai yįJa 
vėiausių modelių |r geriausios 

-------- konstrukcijos, kokįą Jungt, Vai* 
leidžiasi 4:21.aliiy ąviącija pajėgia Jaivyntfį 

z 'suteikti.
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Neduoda pilietybės 
popierą bu v u si a m

Hitlerio padėjėjui
M DETROIT, . Mich., , gruodžio 
15, Fęįdėrąlus teisėj as 
thųr. J. , Tuttle atsisakė duoti 
Amerikos pilietybės popieras 
Kurtiii' G. ’ W. Ludecke, buvu
siam IJitlcr^ z fyen^rui. ir remč- 
jui anksty veisė* Vokieti j os nacių 
judėjimo, dienose. Nors Ludecke 
aiškina, kad jis nieko bendra 
nebe turi su Hitleriu i, ir naciais, 
tačiau .teisėjas Tuttle pareiškė, 
kad vokiečiui reiks laukti dar 
penkerius metus ir tuomet vėl 
prašyti pilietybės popierų.

Rusai apšaudė nacių 
prekybini laivų |

'•į '' 'r : r ’*<• l' •1 ■

R STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 19Z; -L. Vokietijos prekybi
nis laivas xPiląu atplaukė į GaeV- 
Įę uos^ą,;' Švedijoje. Laivo įgu
lą papasakojo;’ kad ją buvo už- 
puolęs' Baltijos juroje rusų sub- 
marin.a^. Jis.... paleido į Pilau 
apie 30 patrankų sviedinių, ta
čiau laivas išliko nesužalotas.

Į Rigą atplaukė Vokietijos 
prekybinis laivas Oliva, 144 
tonų, smarkiai apdaužytas. Jį 
užpuolęs prie Suomių Marės ne
žinomos Šalies "karo laivas.

. • ' '• <. • ■ •• ■< 'l ‘ ■
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Siūlo p-niai Roose- 
veltienei kolegijos 

prezidento vietų
^PHILADELPHIA, Pa., gruo

džio 19. Dienraštis “The 
Evęning Bulletin” praneša, kad 
praeity lankiusios merginų Bryn 
Mawr kolegiją studentės, o da
bar žymios Amerikos gyvenime 
kai kurios ponios, * ragina pa
kviesti Šitos kolegijos preziden
to vietai p-hią Rooseveltienę, 
prez. Roosevelto žmoną.

Pasiuntinys Jungt. 
Valstijoms — Pana

mos prezidentas 
----- —— '

PANAMA CITY, Panama, 
gruodžio 19. Z —- Šiomis dieno
mis mirė Paiiamos prezidentas 
Dr. Jųan Arsomena. Antradie* 
n į iŠ Washingtono į Panamą džio 19. . 
sugrįžo Panamos ambasadorius 
Jungt. Valstijoms, Dr. Augusto 
S. Boyd. Jis užims Panamos 

Įpre^įdento Vietą.

H .A

. BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 19. — Nacių spauda dide
lėmis antraštėmis skelbia pra
nešimus, kad dešimt vokiečių 
įvairiose Vokietijos dalyse su
silaukė sunkias kalėjimo baus
mes u^1 klausimąsias ve timų ša
lių pranešimą ^per radiją. Vy
riausybė varę 'Vajų atgrasinti 
vokiečius nuo tokių žinių gau
dymo^ Bet darbas keblus, nes 
Sugauti kaltininkus ne lengva.

Vokiečiai paskandi
' ■ .•■'•S ’■ f . ' • . . •

no dar 3 laivus

Rusija skelbia

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 194 -r- Rusijos lėktuvai mė
tė bombas į suomių miestą Abo. 
Keletas namų padegta. Rusų 
lėktuvai taipgi atskrido į Hel
sinkį, bet čia bombų nemetė. 
Du rusų lėktuvai nušauti prie 
Abo, vieriaš prie Helsinkio.

EVERGLADKS.. Fla., gruo- 
Į šį uostą atplaukė

Vokietijos laivas aliejaus ga
bentojas'. Ji atsivijo Britanijos 
kreiseris.,,

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 19. — Rusų atakos prieš 
Mannerheimo tvirtovių liniją 
Karelįjoj nesiliauja. Naują’ ru* 
sų kariuomenė atsiųsta čia. An
tradienį suomiai sunaikino* dar 
26 raudonosios armijos tan
kus. '••'■y'-"
f: MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 19
laimėjimus šiaurus Suomijoje. 
Puse miliono rusų kareivių su
koncentruota Suomijos frontuo
se.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 19. — Pereitą sekmadienį 
Anglijon atvyko pirmosios Ka
nados kariuomenės dalys pake
liu į vakarų frontą.

WASHINGTON, D. C., gruo 
džio 19. — Buvęs Jungt. Val
stijų prezidentas Herbert Hoo- 
ver pasiuntė telegrama Suomi
jos premjerui antradienį $100,- 
000. Pinigai skiriami Suomijos 
civiliems gyventojams, nuken- 
tejusiems dėl karo, šelpti.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 19. —• Tūlas skaičius vo
kiečių, sugautų kai jie klausėsi 
svetimų šalių transliavimų per 
radiją, padėtas kalėjimuose.

MONTEVIDEO, Uruguay, 
gruodžio 19. — Britų rateliuo
se Montevideo mieste kalbama, 
kad trys Britanijos kreiseriai 
stojo į mūšį su Vokietijos šar
vuotlaiviu Admiral Graf Spee 
ne p nepuolama i, bet pagal išl
anksto numatytą planą. Fakti
nai vokiečių šarvuotlaivis* pate
ko į britų spąstus, štai kodėl 
net trys britų kreiseriai buvo 
arti vienas kito ir stojo į mū
šį su vokiečiais.

WASHINGTON, D. C., gruo-
— Jungt. Valstiją/:lak 

vynas užleido Suomijai pirmer 
nybes teisę, ir 40 Maro lėktuvų 
bus pastatyta Suomijai pirmiau,

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 19. - 
antradienį mėtė bombas j pre
kybinius, talkininkų ir neutralių 
šalių laivus Šiaurės juroje. Pa
skandino tris nedidelius laivus. 
Viso nuo karo pradžios jau pa
skandinta 250 laivų. Pusė šitų 
laivų priklausė Britanijai.

Vokiečiu lėktuvai

Darbininkai gaus bo 
nų $2,600,000

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, gruodžio 19. — Meksikos 
aliejaus > laukų darbininkai šį
met gaus viso $2,600,000 bonų. 
Tai bus priedas prie algų, ku
rias jie užsidirbo per metus. 
Aliejaus- laukų darbininkų pri- 
skaitoma 18,000.

Prisipažino užmušęs
Vokietijos konsulato 

sekretorių
gruo-

Ernie Haas, 23 me-
NEW YORK, N. Y 

džio 19. 
tų/ tapo areštuotas Kanadoje. 
Klausinėjamąs, jis prisipažino 
užmušęs' New Yorke Vokietijos 
konsulato sekretorių, Dr-ą Wal- 
ter Engelbergį.

SUOMIAI SUDAUŽĖ 72 RUSŲ TANKUS; RUSŲ ATAKOS 
KARELIJOJ NESILIAUJA

HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio'T9. —' Rusai skelbia Šiau
rės fronte, Petsamo srity, pa- 
sistumę pietų link 50 mylių.

Karelijoje, svarbiausiame 
Suomijos fronte, rusų atakos 
nesiliauja. Raudonoji armija da
ro atakas tai viename sektore, 
tai kitame. Matomai stengiasi 
tuo budu nuvarginti suomius.

Suomijos lėktuvai antradienį 
smarkiai veikė, atakuodami 
raudonosios armijos burius mū
šių linijoje ir rusų fronto už-

nugąry.
Suomis lakūnas iškirto ru

sams tokį šposą: jis įsėdo į ru
sų lėktuvą, kurį suomiai nese
niai suėmė, ir pakįlęs oran ne
užilgo susimaišė su rusų lėk
tuvais. Po’to, suomis nuskrido 
į rusų lėktuvų bazę ir pradėjo 
ją bombarduoti. Numetęs bom» 
bas į rusų bazę, lakūnas sugrį. 
žo pas savuosius.

Per. paskutines tris dienas 
suomiai sudaužė arba suėmė 72 
rusų tankus.

NAUJAS “VALYMAS” RUSIJOJE
COPENHAGEN, D a n i j a, dėl jis nepildo prižado užka- 

gruodžio 19. — Dienraščio “Po- riauti Suomiją iki vasario mė- 
litiken” Stockholmo korespon- nėšio. Tiesa, rusai pasistūmė 
dentas pranbša, kad diktatorius' pirmyn pačioje Suomijos šiau- 
Stalinas ir jo premjeras Molo-'rėje, bet kituose frontuose pro- 
tov pašaukė generalinį Rusijos greso nedaro.
armijos štabą pasiaiškinti, ko- Armijos viršininkams išaiš

kinus karo žygius, sako kores
pondentas, Stalinas paliepė tuo-

HlldSOll AlOtOr vO.'jau pradėti karininkų valymą. 
Be to, slaptajai policijai įsaky
ta padaryti tyrinėjimą rusų ka
riuomenės nepasisekimų.

Kitas pranešimas priduria, 
kad Maskva artimoj ateity pa
siųs į Suomijos frontą Kareli
joj specialią komisiją raudono
sios armijos žygių tirti.

pasirašė kontraktą 
su unija

- DETROIT, Mich., gruodžio 
19. — Hudson Motor Co. ir au
tomobilių darbininkų unija pa
sirašė sutartį vieniems me
tams. •

Rusų bombos užmu 
še — varną

Gub. Horner pritaria 
trečiam prez. Roose- 

velto terminui
SPRINGFIĖLD, BĮ 

džio 19. — 
nėr antradienį išreiškė viltį, 
kad prezidentas RooseVeltas 
statys savo kandidatūrą trečiai 
kahdencijai.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 19.
karo lėktuvai mėtė bombas Hel
sinkio apylinkėje. Numesta 16 
bombų. Ir visos tos bombos už
mušė vieną Varną.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 19. — Sočiai Security Board 
sako, kad skaičius pašalpgaviij 
110-tyje miestų spalio ir lap
kričio mėnesius sumažėjo 4 nuo
šimčius.

**•

LONDONAS, Anglija, gruo
džio ip. ■— Anglijon atvyko 
pereitą sekmadienį pirmosios 
Kanados kariuomenės dalys. Iš 
čia jos bus siunčiamos j vaka
rų frontu j

Antradienį Rusijos

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

gruo-
Gubernatorius Hor-

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai popiet
m.

o



TreČiad., gruodžio 20, 1939NAUJIEM OS, Chicago, UI

JUOKAIIš Lietuvos

klad

AUKA VILNIEČIAMS

AKIU SPECIALISTAI

nuo

rašo

KITATAUČIAI

Direktoriai LIETUVIAILaidotuvi

RED CROSS SHOES

!«*»»

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HAL8TED STREET

ADVOKATAIGteatSNl BATELIAI

SALT1MIER0

W.H.I.P

Kalėdoms Duokite Jai 
RED CROSS Batelius

Yards 1139
Yards 1138

ĖST MADISO 
i 3 po pietų,

Phonfe Grovėhill 0142
Phone Cicero 2139

Cor. Damen

Priimtas miesto 
biudžetas

verslo —
242,445 Lt
i — 48,700 Lt

21,100 Lt. ir t. t

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

2400

Telefonas ŠEELEY 7830 
Namų telefonas Brunswlck 0597

Unchalton0»d 
vilu* ot

ALBERT V
4704 Šo. Wėštėlit AvėhUė

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

TURIME 
vl»X»0 

dalyse

S. P. MAŽEIKA
3319 Litudilica Avenue

abejones, kad girtybėj Romos 
katalikai Amerikoje viršija vi
sus kitus , gyventojos nekatali-

GYDYTOJAS Dt CHIRURGAIS 
Valandos kdsdieri 2«4 ir 6-0 vak. 
1957 W. Gatfield Blvd.

HenUock 6699

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 Tek: YARDS 4787 

Namų tel.: FROSPECT 1930

.... $6.00

.... $5.75
.. $5.06
ŠAUKITE

Physical Therapy 
and Midvvife

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Westerri av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shorėš, 

Indiana
Tel. Mich. City 

?799—R3.

te lietuvių pafūpijotių tarpė pa
sibaisėtinų girtavimų. Visi ži
nome, kad lenkai yra kuone vi
si Roilios katalikai, o. jie dides
ni girtuokliai už lietuvius. Ai
riai dominuojantis Romos kata
likų elementas Amerikoje yra 
šauniai pasižymėję svaigalų 
vartojimu; Taigi, nėra jokios

ADVOKATO PATARIMAI

Viehas Kauno advokatas bu- 
vo pamėgęs, nuolatos daryti 
priekaištus savo sekretoriui ir, 
ar kur reikia, ar nereikia; mo
kyti jį. Kartų jis netyčiomis 
išgirdo, kaip jo sekretorius kal
bėjo kitame kambaryje su sa
vo kolega, kito advokato sekre
torium :

Kiek tu gauni algos? 
šia tas jo kolega.

— Pasakysiu tau tiesų, — 
atsako advokatę sekretorius: 
— algos gdunu devyriius šimtus 
litų mėnesiui... du šimtus pini
gais, o septynius šimtus teisiš
kais patarimais!

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Seniau Amerikoje yra buvę ni ir su popiežium priešaky kė 
stipraus ant popiežiško ir antl- 
katalikiškd nusisiatytho? Pro
testantų ir apskritai bekilai.kų 
tarpe buvo daforila įtarties ka- 
tulikams nepamatuotų priekaiš
tų ir skelbta nepdmatubta bai
mė apie popiežiaus kėsinimųsi 
užvaldyti Amerikų. Buvo kalba
ma buk Kolumbo vyčiai Sudarę 
karinę Romos katalikų jėg^ Ir 
buk Romos katalikų bažnyčios 
skiepai tai ginklų ir amdiilčljbS 
sandeliai. Dabar šitokių gandų 
nesigirdi, antikrttalikiško nusi
statymo nebeliko, popiežiškos 
baimes nėra. Užtai ddbar Ma
mos katalikų vadai tapo drųses-

DR. BRUNO J* 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

LACUAWlCZ IR SŪNUS .
2314 West 23rd Place Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Easi ibslft Street Tek Pullman 1270

Ofiso valandos:
....— 1—3 ir nuo 6—8:3Q vai. vakaro
8b39 SOUTH CLARĖMOMT AVĖ. 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244 •

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE

nuo 1

I. X ZOLP Phohė Yaftls 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' ir Akinius PritaiKO 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. Margeris 
‘ 3325 So. Halsted St.
Valahdos: nuo 10 r, iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais tik susitarus.

' Phdne YARDS 7299. , <
----------------.—-—t—.-------------- iV .r .

Tel. Office Wentworth-*633(K 
Rez. Hyde Patk 3395 v

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

Valandos 
išskyrus seredomis ir subatomis.

RASEINIAI. — Pieno per
dirbinio B-Vės v-ba iš pelno nu- 
tarė paskirti 1,500 Lt vilnie 
čiams. .

■1111111.111111111111111111111111111111

Ambulance 
Patarnavi“ 
ttias Dieną 

ir naktį

J. LIULEVlčIUS
ą Avenue Pitone Lafayette 8572

sinasi tų ramybę sudrumsti? 
Kad prie to dalykai gali pKėhi, 
tai rodo ir netakt.nga dabarti
nio popiežiaus Miarts XII enci
kliką* išleista paminėjimui 150 
mėtų nuo įsteigimą pirrtibsibs 
vyskupijos šioje šalyje.

Bostono “Darbininkas” rašo, 
kad popiežius minėtoje encikli
koje liečiąs didžiuosius Ameri
kos gyvenimo reikalus ir skau
džiai pliekius tas musų gyveni
mo blokybes ir nedorybes, nuo 
kurių šis kraštas kenčiųs. O tos 
riedorybės esančios šios: “hfešu- 
valdottiaš ir aklus egoizmas bei 
savimeilė, noras smaguriauti, 
girtuoklystės nuodėmė; įprotis 
brangiai ir nepadoriai rėdytis, 
palinkimas į kriminališkumų 
net tarp vaikų, troškimas val
džios ir galybes, apleidimas 
skurdžių ir neturtėlių, žemas 
pageidavimas neteisingai įsigy
ti turtų, neapgalvoti apsivedi- 
mai, diVorsai; šuihitė šeitoosė, 
atšalimas taeilės tarp tėvų ir 
vaikų, gimdymij kontrolė, rasių 
bei laiitų šunegalėjimas, suma
žėjimas pagarbos autoritetui, 
maištai ir bendras suSilpnėji-

Phone CANAL 6122

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

K.P. GUG1S 
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Phone Lafayėtte 8024 
.įii.......... i.Į.įu į-;, Ž.iiž...r.Mui.r ( a

ANTANAS M. PHILLIPS
Š307 LltUariiėa Avehtie Pftdhe Yards 4908

ftAtniENU-AOME lifelėįiiibtir
Vokiečių kdro laivai “Adiniral Graf Spėfe” Mohtė- 

vidėb Uoste. Kaip liidtytl; aiiglų krėišėridi pUsėtitifti jį 
apddtižė.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Liėtūviij 
Direktorių 
Asociacijos
ntiiittiiiuitiiinilliiiiiiiiiiiiiiii

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 
ėlektrikos prietaisus.

Ofįsas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 8110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 Šo. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

telefonas YARDS 2246 
Valandos huo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

mas pilietinių pareigų valstybei 
ir žniortijųi”.

Taigi nuodėmių litanija ne- 
trunlpa. Ainerikieciai paskeiidę 
ne devyniose didž. nuodėmėse, 
o du sykiu devyniose. Kodėl 
dėl šitokių nuodėmių daugybes 
neužklupo šio krašto visuotinis 
tvanas arba Sodomos ir Gomo- 
ros likimds? “Darbininkas” tų 
gražiai išsiiškiha. Visuotines 
bausmės Dievas neatsiuntęs tik 
dėl to, kad šiame krašte dar už
tektinai yra ir dorų žmonių. 6 
kaš tie dorieji žmones? Kas gi 
daugiau gali būti, jei nė Romos 
katalikai. “Darbininkas

“Beį —ka!s galės paklausti— 
kanV tie visi dalyki rašomi A-; 
mėrikos Vyskupams? Juk dau
gumas kalbamų priekaištų Lri- 
Ka nekatalikams. Katal.kai di- 
<orslj nepraktikuoja, gyvenimo 
smaguriuose ne taip jau pasinė
rę, nes nė neturi iš- ko. Sociali
nio teisingumo sprendime jie

; oalso kaip ir jųęturi, nes pri- 
! KlaUso he skriaudikų? o sliriau- 
■ Ūžiamųjų klasei. Pagaliau, švie- 

limo srity Kataliku mokyklos 
religiniu atžvilgiu yra tvdrkbj.”

Taį va, ddlykas ir aiškūs, 
kaip abi delno. Romos katūli- 
kai išgelbėjo šį kraštų rtud skau
džios Dievo rykštės;

! Pbpiežius rašydamas šaVo en
ciklikoje apie minėtas ameri
kiečių nedorybes turėjo ypatin
gų tikslų, aiškina “Darbinin-, 
kas”, štai tas tikslas: “ŠV. Tė
vas puikiai žino, kad jo encikli
kų ne vien katalikai skaitys. Jų 
nuodugniai išnagrinės visokio 
plauko spauda. Rimtesnieji A- 
mėHkbš protektailtUi giliai šilsi- 

t mųštys ir padarys sali išvddjį, 
kūli cih įle kokia ‘popiežiška' 
propaganda, siekiai!Ii užvaldyti 
pasaulį, Dėt tėviškas suSirupini- 
riiūs jiids pačitis iš pražūties iš
gelbėti.”
.' Jei “Darbininkas” teisingai 
mlėrpreldbja popiežiaus enci
klikų Amerikai, tai išeina tie
siog labai biaUrits dalykas. Išei
na, kad popiežius tiesiog begč- 
d.škai blekmėlina Amerikos pi- 
liečius, kurie nėra Romos kata
likai. Popiežius savo ta encikli-

į ka provokuoja visus Amerikos 
j nėkątalikus.
i Rpmos katalikai Amerikoje 

ne tik nėra liuosi nuo popie-
l žiaus enciklikoje išvardintų ne

dorybių, o daugelyje iš jų jie 
dar labiau nugrimzdę; negu ne
ką talikai. Tik žiUuėkiine.

GIRTYBĖ. Lietuvių Rbhloš 
katalikų piknikais lai tiesiog se 
novės pagony dionisijos, o pa
žarai tai saturiiiilų'bs. Tuose pa
rengimuose prie Daro kunigai 
pūhipijortams praVadiiinkaUju, 
Ritėtu šU dvasios Vadaiš paM- 
pijotiai gėria svaigalus iki nUsi- 
gėrimo. Geria vyrai, moterys,

i Vaikinai ir merginos. Tas išvys- Į

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometricaliy Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
itikiibiibšė 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.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373.

Jus žiūrite į vienų iš šio sezonų sensd- 
cijų ... į šiuos dailius Red Cross Bate
lius. Puikus, nors imk ir aukis, žavinus 
stiliaus; žymus savo išsiuvinejlniaiš ir 
kryžminiais apsiuvais. Nduja medžiaga, 
ir spalvds.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Qih>as Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

katnpas Halsted St.
Valahdos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

'l'AtjftA&Ė. — Lapkričio 3 d. 
priimtas miesto biudžetas 1940 
ii. štlhibjė 567,4&5 Lt.

Pajamos: nekilnojomojo tur- 
tb 72,200 Lt., verslo 94,30o 
Lt, įmbnių — 242445 Lt., įvai- 
rųš mokesčiai 
rinkliavos
Išlaidos: administracijai — 48,- 
030 Lt., švietimo reikalams — 
26,456 'Lt., socialinei globai — 
46;430 Lt., beturčių gydymui — 
20;b00 Lt.; niiėsto tvarkymui — 
32,075 Lt.; įvairiems fondams, 
skolorhs ir palūkanoms — 60,- 
270 Lt., įstaigų išlaikymui 98,- 
000 Lt. ir t. t.

Ateinančių melų biudžetas 
daugiau 100 tuksi, didesnis. Nu
tarta elektros energijų itnti iš 
StonČiaus Hidroelektrinės sto
ties. Jeigu ši stotis negalėtų pil
nai patenkinti miesto r&kala- 
vinių, steigti greičiausiu laiku 
S-bės Hidroelektrinę.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4?29 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 MlDWAY 2880

ANTUONY B. PETKUS
6834 Sd* Wėfttėrrt Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

KLAUSYKIME 
RYTMETINIŲ 

. J- t ..c .

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

I i "I<«

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
. : j. . • ?■ ,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJtMO IŠTAIGA 

ambulance :
DIENĄ IR NAKTĮ ’

Viši T^lęfMiai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Hermitage Avė.
4447 South FUirfietd Avenu«

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

... --------------:'.i; .... .■ 

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

GYDYTOJAI IR dentistAi 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, praugijos Nąriat
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tek Kenwood 5107.

fe' .sf

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Boom 1230 

Ofiso tek CENTRAL 1824 
Namų Tel.—-Ęyde Park. 3398

„ . Kiti , Lietuviai Daktarai .

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPĘCT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

4

k

M1

EGG .................
NUT .................
BIG LUMP .....
mine ruN....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuosb.

kcu.—Oi

Tek ARDMORE 6975



KORESPONDENCIJOS Per Ištisus Metus

Pittsburgh, Pa
MEMORIAL

GIOT MUKULietuvių Kambario Fondas
Fondo

DIDiWOSWS

Unive

Pittston, Pa

gražus naujas dezenis!

Waterbury, Conn
MERGINAI!

Credlt

Credlt

Montello, MassPittston, Pa
jūsų išgalėms pritaikę Credlt

Mateušo Draugas

Cambridge, Mass

Ogal Iželis

Keg. Kaina $36.90

Iždo Glob.:
Mikužiute .
Mockus ....
Brazauskas

vienas 
tik ma-

$4,000,000.00
$275,000.00

Sekr.:
Dr. Pilka ..
Dr. Vinikas

Iždin.:
Gugis ...
Bačiunas

Vinikas ,•.... ....
Michelsonas .
Mikužiute ....
Dargis ........
Mockus ........
Brazauskas -
Mažiukna ....
Kerševičius .
Gugis ......... ...
Bačiunas ....
Stanislovaitis 
Biežis ...... ...

Dovana geresniam gyvehimui-
—Ilgas naudingumas ir 

t.
lonumas kokiu visa šeima gali 
dalintis.

Mųsų ramioj. kuopelėj—SLA. 
871 _ nėra kam jokių politikų 
varinėti, ir todėl SLA. viršinin
kų nominacijoms balsavom se
kančiai : < •

Prezidentas:
Bagočius ............. ........ 15

Vice Prez.:
Mažiukna ...... ................ 15

Sekretorius:
Pilka .............     8

/ Vinikas ..j.....;,..........p......’ 7

kalėdinių1 apsipirkimų 
būtent, pardųo-

Dakt. Kvot.:
Stanislovaitis   ......ė 22 
Graičunas   ............. j 8 
Biežis ........ .................. 4

Nežiūrint, kad kuopoj yra di
duma narių, kuria nėra radika
lių pažiūrų žmonės, vienok jie 
{vertina nuopelnus dabartines 
Pildomosios Tarybos, kuri iš
gelbėjo Susivienijimą nuo ge- 
gužiados padarytų suvirš pusė 
milijono dolerių nuostolių, ir 
suteikė musų organizacijai nau
jos gyvybės, • todėl,; be abejo, 
visi rimti nariai ir balsavo už 
pažangiųjų SLA narių statomus 
kandidatus. Kam žiuri?

Už $14.95 į kreditą galima 
nusipirkti 110 šmotų pietų in
dų setą. Į tai įeina 41 šmotai 
pietų seto aukso pagražinimais 
— 32 šmotų auksiniais apva
dais stiklinių setas įvairiems 
reikalams ir 34 šmotų šiaip pa
gražintų indų setas. Aukso pa
gražinimai 22 karato (Filigree). 
Dėl smulkmenų perskaitykite 
Matks skelbimą šiandien Naų* 
j ienose. (Skelb.J j

ir todėl pastarosiose

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

• * •

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

Mockus ir Dr. Stanis 
gavo, regis, po 25, < 
ir Brazauskas po U

eiti. Bet kaip sunku, tur būt, 
Bagočiui dirbti su tokiu žmo
gum, kaip Vinikas l

Jaunuolių Draugė.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 .iki tLvąk.

darbas. Tegul justj draugija 
pradeda kokį nors(liktą paren
gimą Lietuvių Kambario nau-

Mokslo Katedroje, o Washing- 
tono valdžia jiems algas mo
kėjo. Bet po kiek laiko politika 
persikeitė. Valdžia jau neduo
da savo amatininkų, o medžia
ga pabrango. Tai ve dėl ko da
bar mes turim daugiau aukų 
sudėti. Iš viso reikia turėti fon
de bemažko $8,000. Reikia da 
surinkti su viršum du tūkstan
čiu, kad ta suma susidarytų. 
Tada musų kambarys bus baig-

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINOS FEDERALLY
V 1NSURED 

4192 ARCHER AVENUE

Marks vyrų ir moterų dra
bužių krautuvės (jų Chicagoj 
septynios), 4736 So. > Ashland 
avė., 6409 S. Halsted St., ir ki
tur savo pirkėjams teikia įvai
riausių f—---
palengvinimų, 
da ne vien drabužius į kreditą, 
bet ir indus.

Tikimės, kad jus, gerbiamie
ji, dabar uoliai pasidarbuosite, 
— ir asmeniškai, ir per savo 
draugijas, kad fondas greičiau 
prisipildytų. Draugijos ir kuo
pos gražias sumas kambariui 
surinko savo parengimais. La-

Master PĮumber, šildymo Kontraktoriu, Gasinių Įrankių Dyleriu 
Public Service Company of Northern Illinois

Aukas siųskite adresu: Y 
Zamblauskąs,< 8į/Minooką St 
Pittsburgh (10) Pa.

čekius rašykite
L1THŲANIAN 
ROQMFUND.

Liet. Kambario
Komitetas:

Pirmininkas P. Pivarona^
Vice-Pirm. J. V. Grajau

skas
Vajaus Vedėja Dr. J. T- 

Baltrušaitienė, - 
205 geneęą $t., 
Pittsburgh, Pa.

Sekr. J. Baltrušaitis
Finansų Sekr, V. Zam- 

blAuskas
Iždininkas Ą. * Mąrčulaitis
J. Virbickas 
Adv. Ė. A. Schųltz 
M. Vaišnorienė.

ŠTAI IR
JUMS MALONUMAS!

PILNAS 4 ŠM. APREDAS

Kurie turite musų kvitų kny
gutes, parinkite aukų. Pripildy
kite knygutes ir tada grąžin
kite jas ir aukas mums.

Neseniai pranešėme per laik
raščius, kad gavom iš Lietuvos 
lininio audimo kambario sie
noms apmušti. Dabar jau ga
vom ir juodojo ąžuolo medžia
gą. Daugiau iš Lietuvos nieko 
nelaukiame. Dabar męs, ameri
kiečiai, turime užmigti fondą 
ir visą darbą.

. . ■ .■ ■ ■ ■ ■ /«■ . . •

Gerbiami broliai ir sesers ir 
gerbiamos jūsų draugijos’, Pa
sidarbuokite garbingam lietu
vių tautos vardo įamžinimu’’ 
Amerikoje, didžioje mokslo 
įstaigoje! Turime progą ir pri
vilegiją pakelti savo vardą, lie
tuvystės reikšmę tarp ameriko
nu ir visų šąlių keliauninkų;

Nežiūrint koks skonis — 
amžius... nuo jaunesnės 
sesers iki žavios senelės, 
jus rasite dovaną pas 
Marks, kad ją nudžiugin
ti. Kojinės, pakethukai, 
skrybėlės — viskas , /. vis
ką galit imti į Marks Kre
dito Sąskaitą.

Tikrumoj Sutaupot $12.15
NEREIKIA ĮMO
KĖTI. MOKĖKIT 

xO KITAIS METAIS

Nelabai seniai Waterburv 
buvo taip vadinamų “tautiečių” 
tvirtovė, ir kiek pažangesnis 
žmogus, labiausiai drg. Pruse- 
ląičiui mirus, vietos SLA 11- 
toj kuopoj nedaug ką galėjo 
nuveikti. Bet dabar ir rimtie
ji tautininkai pamatė, kiek nuo
stolių padaryta gegužinių-stri- 
maitinių “patriotų”, ir jie jau 
įvertina,/kad tik taip vadinami 
0socialįstaV’ Bągočįuš ir Gugis 
Susivienijimą huų pražūties iš
gelbėjo 
nominacijose, be jokios didelės 
agitacijos į prezidentus Bago
čius gavo 28 balsus, o Laukai
tis tik 13; į iždininkus Gugis 
23, Bačiunas 15. , Tik Vinikas 
gavo 30 prieš Dr. Pilką 9. Mi- 
kUžiutė 
lovai lis 
Dargia 
balsų.

’ S.L.A. 17-tos kuopos balsa
vimų nominacijose pasekmės 
buvo sekančios:

Prez.:
Bagočius .................  27
Laukaitis ..............   10

Vice-Prez.: -
Mažiukna .....................  21
Kerševičius ......   11

RINKIS siutą ar .
OVERKAUTĮ ....... $24.90
SKRYBĖLĘ 5.00
BATUS ...................... 5.00
MUFFLER .............. 2.00

fe

•j*-*

Iždininkas:
; Gugis .............-.............. 15

Globėjai:
Mikužiute .................... .. 14
Dargia. .... ........r......— 10
Mpekus .... ..................... 5

. Kvotėjas:
Staneslow ............   12
Dr. Repšis .................  3

Musų kuopos nariai labai pa
sipiktino komunistų taktika pa
dalinti pažangiųjų narių balsus, 
kad tup pagelbėti išrinkti bu- 
vusj savo advokatą (atsimenam 
Baltimorės 1928 seimą!) fašis- 
tuojąntf Laukaitį ir Bačiūnų 

šventsvencents.

PAS MARKS
«■ M..k. I X* Pinigus” tukSfanS“.es lS “Augiau už 

™k,a- bereikia įmokėiima kruvoa- Imkite kas 
4940 mėty. J mo — nė mokėjimo iki

1. GASAS VANDENIUI ŠILDYTI
Nereikalauja priežiūros, nuolatinis karšto vandens patarnavimas autoįriatjniu 
gasiniu vanden šildytuvu. Nereikia laukti, nė daboti. Visada gatavas—dieną ar 
haktj-^r-del šimto ir vienos naudos. Ir dar ekonomiškas!

2. GASAS TROBAI ŠILDYTI
Fytnaęų vargai dingsta, kada šildaisi Gasų. Nereikia anglių ševelitioti, pelenų 
nešti—pieko krauti. Termostatas palaiko švarią, sveiką šilumą—automatiniai!

& GASAS ŠALDYTUVAMS
Modernas, tylus Gasinis šaldytuvas palaiko valgius šviežiais ir saugiai sekančiai 
dienai—globoja sveikatą—užtikrina extra santaupų. Ilgiau laiko, nes neturi 
judomų dalių.

4. GASAS VIRIMUI
1 ikras pataikymas visai šeimai! Modernas gesinis pečius sutaupo laiką, kurą 
ir maistą užtikrina greitesnes, geresnes virimo ir kepimo pasekmes. Lengva 
valyti, lengvus vartoti

Norint gauti pilnas žinias apie gesini įrengimą namams apšildyti, šaldytuvams, 
vandens šildymui, ir virimui, susineškite su savo

Tur būt, jokioj kitoj koloni
joj nėra tokių nešvarių SLA 
politikierių, kaip pas mumis 
taip vadinamoj “Wyomįng 
Valley”, o labiausiai musų Pitt- 
stone ir apylinkėj. Trys musų 
7-tos kuopos nariai yra suspen
duoti per P. T. jau suvirs me
tai už pasisavinimą tūlo Lepe- 
kos pomirtinės, o vienok tie as
menys diriguoja visą musų Ap
skričio ir vietinės ir apylinkių 
kuopų politiką.- Kokių melų, 
šmeižtų, įtarimų jie neišmisli- 
na Bagočiaus ir Gugio adresu, 
negalima nė pasakyti!

'■ Aišku, vietiniai šmeižikai ir 
melų skleidėjai yra tiktai fi
niko, Vitaičio ir Gegužio pa
stumdėliai. Ju bendradarbisV f • '• . • f

Strimaitis pravalgęs Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę, dabar po 
Laukaičio ir Bačiųno skvernais, 
— nė vienam, kurių Susivieni
jimas peapeina, 
nei antras neturi 
žiausio supratimo1'apie SLA rei
kalus, bet niekados ir niekur 
nėra nė vienos prakalbos už 
SLA pasakę ar^bęnį vieną narį 
prirašę'! Vienok ’ stebėtinas da
lykas, .kad eiliniai nariai jau 
tiems skymeriains hebepasiduo- 
da, jau jie pradedą protauti ir, 
matyti, ir suprasti kas yra Su
sivienijimo draugai, o kas iš
naudotojai. Ir. nors 7-ta kuopa 
yra neva 99% jų kontrolėj, vie
nok nolminacijose štai kokios 
buvo pasekmės:

Bagočius ................ 25
Laukaitis .............. 30
Miliauskas     2

IŠSIUVINĖTI APRĖDAI
Puikus, bet praktiški... Paprasta*’ Cffc QE 
nebrangus, bet gražios išvaizdos ... v Jvv 
Tikra dovana, nepadarysi klaidos o« 
tokią pirkęs. * “ : credlt

KAMBARINIS KAUTAS
Gražiai atrodo—patogus dėvėti—ir 
gražus duoti, nes tikrai patiks “jai.”

PATINKAMI APATINIAI
Ypač puikus šokių setas ... puikus 

^naktinis)!... pa vilkiniai... didi do $1 49 
l ;ana merginai už puikią kainą, pa- B 
/eliama daugiau nei vieną nupirkti

ŠUKUOTŲ VILNŲ SVETERIAI 
į Malonus, minkšti ir šilti kaip links- £ 49
mus kalėdiniai pasveikinimai. Kaip ,7* | /r 
tik tinka labai “ypatingai” draugei.

. LOUNGE SLIPPERS
Ar ji mėgsta smagius ir patogius, Q 
ar puošnius, mes turime įkainavę'** | 
teisingai.

NAUJIENOS, ęMcago, UI. ’
—— .......................  ■ ■ » ■ 'H . ■ ■     I/ĮĮII ąyi

su smagumu tatai ir išpildykL f” "

-"to. z?-;!?>■«% rrfc We

Pas mumis susitvėrė iš Ame
rikoj gimusių jaunuolių SLA 
346 kuopa. Labai gražiai ir sa- 
vorankiai jie Valdosi ir veikia. 
Prašyta buvo iš Centro, kad 
būt duota pagelba uždėti jau
nuoliams mokyklėlę, bet mato
mai- Vinikas įtakoje čionai vei
kiančių gegužinių politikierių, 
daro viską, kad jaunuoliai to
kios pašaipos negautų. Vieti
niai politikieriai, kurie SLA net 
advokatams ir komisijonieriui 
skundė, taipgi daro viską, kad 
tik kaip nors tą jaunuolių kuo
pelę išardyti. Sunku yra ge
riems SLA nariams, gyvenan
tiems kitur, net įsivaizdinti, 
kaip Gegužio - Viniko - Vitaičio 
agentai pažangesnius žmones 
čionai pas mumis kietųjų ka
syklų distrikte terorizuoja! Vie
nok mes kiek galėdami laiko
mės, ir stengiamės, kad Susi
vienijimas nepavirstų antra At
statymo Bendrovė, ir todėl no
minacijose štai kaip balsuota:

Bagočius ............... 13
Laukaitis ............... 0
Mažiukna .............. 13
Kerševich ............... 0
Vinikas .......   2*
Michelsonas ..........  11
Gugis .................... 1&
Bačiunas .......... —....  0
Mikužiutė ..............  11
Dargis ......... . ....... 11
Mockus .................. 2
Stanislovaitis ....... 13

Mes žinom, kad prezidentas 
Bagočius stengiasi sekretoriaus 

Garsinkitės °N-nose”|Viniko intrigas kaip nors ap-

Visi lietuviai nori baigti ren
gimą Lietuvių Kambario Pitts- 
burgho Universitete.

Bet dar trūksta pinigų. Iš 
pradžios mus Kambario kvota 
buvo 10 taikstančių dolerių. Kai 
įsigalėjo depresija, tai Univer
sitetas visų tautinių kambarių 
sumas sumažino. Mus kamba
rio kvota buvo $5,000 iš viso. 
Atpiginimo priežastys buvo 
šios: visokia medžiaga atpigo, 
— tai viena, o antra 
si tetas, kaipo nebizniška, pusiau 
valdiška įstaiga, gavo paramą 
iš federalės valdžios: W.P.A. 
bedarbiai amatininkai dirbo bai pagirtinas toks draugiškas

Ol/AIRIKS Chicagn

3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 
OPEN EVERY EVENING UNTIL CHRISTMAS

1654
S 

--O6 W. Cern,aM|Mi||

Credlt

tukSfanS%25e2%2580%259c.es
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Sąjungininkai teiks pagalbą Suomijai
, ..... ’ ■ iff----- r

Sąjungininkų Vyriausioji Karo Taryba savo suvirin
kime vakar nutarė teikti Suomijai “moralinę ir materia
linę pagalbą” jos kovoje pfiėš ūžpuoliktiš fušūš. Vyriaū-1 
sios Karo Tarybos suS'irihkifne dalyvavo Anglijos prėm- 
jeras Chamberlain ir Francuzijos premjeras DaladieL

Iki šiol Suomija buvo remiama neoficialiai. Yra ži
noma, kad Anglija jau davė jai kelias dešimtis karo lėk- į 
tuvų ir ginklų. Bet dabar ta pagalba bus duodama vie
šai, su abiejų Santarvės valdžių žinia ir pritarimu, ir,- 
reikia tikėtis, kad ji bus gausesnė. Suomiams gali pri
reikti ne tiktai giiikhj, bet ir kareivių, kadangi jų armi
ja, palyginti š’U Rusijos, yra visai neskaitlinga.

Stalino generolai gali savo pulkus fronte keisti, duo
dant progos fttivargirttiems raūdofiarmiėčiamš pasitrauk
ti iš mūšių lauko ir pasilsėti. O suomiams tėnka gfūmtis 
prieš šiaurės loki be poilsio. Vien tiktai iš rytų pusės jie’ 
turi ginti daugiau kūip 600 mylių ilgio frontą, nekalbant 
apie pietinį pajūrio ruožtą. Ir juk negali būt paliktas b'e 
apsaugos kraštas viduje, nes tenai atskrenda sovietų 
bombnėšiai, ir kalis kartus bolševikai mėgino tenai nu
leisti savo kareivius parašiutais. Tuo tarpu visa Suomi
jos armija susideda tik iš kokių 300,000 vyrų.

Suomiai didvyriškai gynėsi pėr tris savaites laiko. 
PeT tiek laiko Lenkija, turėdama kelis kartus didesnę ar
mijų, buvo visiškai parblokšta vokiečių. O1 Stalino “ne
nugalimoji armija” kolkas įstengė dar tiktai nugnybti 
siaurų Suomijos teritorijos kamputį pačioje šiaurėje (ku-^ 
fis ftebuvo sustiprintas)' ir keliose Vietose pasivaryti1 
šiėk-tiek prieky n rytuose.' Bet dar nė viename punkte 
fUtidoriarmiečiai UėrU prasimušę pro suomių tvirtoves. 
Melagingas Maskvos pasigyrimas, jau prieš dvejetą sa
vaičių, kad jie pralaužę Mannerheimo liniją, dar ir šian
dien nėra įvykintas.

Tauta, kuri šitaip drąsiai ir sėkmingai ginasi nuo 
užpUohisio ją bandito, yra verta pilniausios demokrati
nių valstybių paramos. Todėl oficialų Anglijos ir Eran- 
euzijos karo vadovybių nutarimą duoti pagalbą Suomijai 
sutiks stt dideliu pasitenkinimu if Amerikos Visuomenė. 
Reikia manyti, kad, šitaip nūtarę, anglai if frūneuzai da
bar pasiėmė ant savęs atsakomybę, kad Suomija iiebutų 
užkariauta.

Tiesa, vyriausios sąjungininkų pastangos, kaip savo 
nutarime pabrėžė Karo Taryba^ bus ir toliaus atkreiptos 
prieš Vokietiją. Hitleris palieka “pirmo numerio prie
šas”. Bet jo partneris, Stalinas,' bus dabar traktuojamai, 
kaip “priešas numerio' antro”, ~ iki suomiai gahitimL 
neišlups jam kailio. Tuomet jam praeis apetitas plėšti 
kaimynus, if bus galima jo daūgiaūs neb’epaisjįti.

- ■ — - -"--L • ■ - -Į
rh----- r"'r 1 '

kelti į Pittsburghų jau seniajt 
buvo nutaręs (dargi vienbap 
sidit)' šėibias ifėlrditė; 1934 m.1; 
ir kad, kaip minėta, už tai pas£\ 
sakė taip pat ir visų SLA. nd-‘ 
rių balsavimas. Pagalios, sutiki/ 
ir skundikų advoKAtAi; kad j$ 
daugiuos nesipriešins, jeigį už 
edntfb įtolimų .į PittsburghiĮ pa- 
šišdkjd dšugtiihb PdnnsyRaili- 
jos kub'pų.

Dabar tas balsavimas jafi baL . 
giamas atlikti ir, kaip alrodd, 
PittsbUrghas vėl Išimi. ]

kučniėt Halšavibhas pdfodys', 
kad dauguma PennsylVšnijoš 
kttopų stoja už centro kėlimų į 
Pittsburghų, (ai Lėlikš Pildomai 
Tarybai tiktai įteikti peticijų 
teišmui tojė kdūhtėje; kur yrd 
Wilkes-Barrre,- kad jisai SLA. 
iš tenai “išleistų”; ir užregist- 
truoti SLA; čdrterį toje kaupti 
je (Allegheny), kurioje guli 
ĖiltšBdrgfiate. O' tdomėt- centrai 
galės bet kuriuo laiku krausty
tis į naujų vietų.

Reikia pastebėti, kad Pittš- 
b'ufghe, Meliono bankė; jau sd- 
niai yra laikomi SLA.- bondsai. 
Tokiu budu Susivienijimo ceri- 
ras dabar yra išsimėtęs trijosfe 

vietose: ^Vilkes-Barre’jė kabb’ 
SLA. čarfėris ahf šiends adv. L 
Lopattos raštinėje; New Yorkė’ 
yra cenfro raktinė ir “Tėvynės” 
redakcija, o Pittskurglie padėfi 
orgahizacijoš investmentai. Ak- 

:ldš partyviškas kši kiifių SLA. 
į narių užsispyrimas nedavė iki 
šiol organizacijai tuos visus da1- 

i tykus sujungti viename daikte. 
Dabar, galų gale, šita butinš 
reforma galės būt įvykinta.

Bet tie, kurie danė kliūtis iki 
šiol, gal būt, suras dar kokių 
nors priekabę? Juk jeigu žmo
nės nesidrovi savo organizacija 
skusti, Nepaisydami sėl/no' nu
tarimo ir daugumos narių pa- 
rdikštoš Valios, tai kų gali žino
ti, kdfcit^ priekabių jiė dar gali 
Surasti! Tačiau, jeigii tiė “Bro
liai” ir dabar nesiliatis kabinė
jęs i prie ėrgariizaci'jos, tai jati 
buš aišku, kad ‘Jiems* frukšfa 
geros valios.

APŽVALGA-
—...............— —

PITTSBURGHAS, MA
TYT, LAIMĖJO

Per lapkričio ir gruodžio mė
nesius ėjo SLA. kuopose Penn- 

_ sylvanijoje balsavimas, ar kel
ti SLA. centrų į PittsburgTių, ar 
palikti jį tenai, kur jisai yfk da
bar. Oficialiai Susivienijimo 
centras dabar yra VVilkes-Bar- 
rė’je, bdf faktinai Nėw Yorke.

ftors ^alsavimas dar perą pa- 
sitaigęs ir galutiniai rezultatai 
bus žinomi, gal, tiktai po Nau-• » » * • * % • 
jų Metų, bet atrodo, kad aiški 
kuopų dauguma balsuoja už 
centro kėlinių į Pittsbyrghų. 
Lapkričio mėnesy buvo balsa
vusios 6(> kuopos. Iš jų 36 pa
davė savo Balsus už Pittsbur- 
ghų, o 36 — už Wilkes-Barrę. 
Gruodžio mėnesy balsavo ma
žesnis skaičius kuopų, bet be- 
Vėik 3 prieš f pasisakė už Pitfs- 
W’gKę.

T(ir#fii6ifiis žibiomis, Titts- 
burghas gali laimėti bėrit

Pagal Pennšylvahijos įstaty
mų — taip, kaip jį iritėrpretuo- 
ja dabartinis Apdtraiidos kortii- 
siOnieriuš — klausimų apie fra- 
tėrhalės organizacijos cėritfo 
perkėlimų turi nubalsuoti dau
guma kuop'ų, esahČių P'enhsyl- 
VŪrtijoš* ribose (kifonls kuopoms 
visai nėduodama balso tame 
klausime,, kas neatrodo teisin
ga), if balsavimo režftltatai yra 
skaitomi pagal kuopas; d ne pa
gal narius. Nors SLAv nariai 
jau buvo didėle daugiima balsų 
nutarę kelti centrų į Pittsbur
ghų, bet dalis narii/ iŠ Wilkes- 
Barrė’s apielinkėš hubegO pas 
komisionierių ir padavė skun
dų, buk SLA. Pildomoji Taryba 
laužanti įstatymų; ir komisio- 
nieribs pareikalaVo, kad butų 
išpildyti tie įstatymd fbYthalu- 
mai, kurie paminėti ankšČiaus, 
t. y. kad balsuotų vien tikta 
Pennsylvanijoš kuopos.

Prezidentas F. J. BagoČius 
pasižadėjo tų balsavimų pa- 

’ skelbt f, hežfafiht to, kfid čentyų ?

SOVIETAI NENORĖJO 
GRĄŽINTI VILNIAUS

LIETUVAI

Rtisiį šOčiališfų Itiikftišfis ba
ry žiūjė, “Socitilititiče’skij Vėšt- 
Pik”, ktičiO bėhdfadartaai Ati
džiai sėka šoViėfp spatidų if fti- 
did ptaiiėšinfiiš, sako, kad Mtis^ 
kva nėntirėjo gfųžinfi LfėiuVtii 
Vilnių. Kai rtiūdoribji tifttiija į- 
ėjo į Vilniaus krAšfų,' tai Mas
kvoje buvo škelbrAma, kad ė- 
šabti “atvadtidta” ‘^Vakarų Biė- 
lėrūsija”. Raūdoriūrmiečiam# O- 
kupavus Vilniaus miestų; Ro- 
mibtė'rnd agebtUi pradėjo vesti 
agitacijų UŽ VilniaUs prijungi
mų prie' soviėtifiėš BUltgUdijbs.

k

Spalio 7 d., kaip praneša tas 
PafyžidUs laikraštis, Vildiujė 
bttVo' suša&ktas “visų žmogių 
mi tingas” (všėhai',o'dnyj! irti t-- 
ing); kuris vienbalsiai nutari 
stoti už Vilniaus prijUrtgimą 
prie Baltgudžių SSRS. Aišku,: 
kad visa tai buvo daroma pa
gal Maskvos įsakymų. Spalio 
10 d. vidurdieny MrfskVoš radio 
paskelbė smulkias žinias apie 
kovų su lenkų “karininkais” 
“baltarusiškoje Vilnijoje”;

žodžiu, viskas buvo pakreip
ta ton pusėn, kad Vilnius ir 
Vilniaus kraštas bdtų inkofpo- 
Hioti į Sovietų Sųjdngų. Bet 
Lietuva tam pasipriešino. “Soe. 
Vestnik” rašo: , .1 ’ >•

v “Tačiau Lietuvoj šdštovai, 
kurie tuo metu vedė Maskvo
je derybas su sovietu vyriau
sybe, griežtai pareikšdavo Vil
niaus krašto prijungimo prie 

r Lietuvos, atsisakydami prię- 
šingahte atitikime pasirašyt 
sutartį, ktrrios geidė sovieti 
vyriausybe. Ir sovietų vyriau
sybė neleido, ir rtakiį iš I d- 

f fidį špaiid vilnija pa- 
tapo lietuviška.”
Tokiu budu “kraujo brolių 

vadavimas” Vilniuje ir vakari
niame Vihriaus _ krerš to plote ttt- 
pd štfšfdfi# taš, -- LiėW

MišŽikas-žiėmyš

Meksikos revoliucija 
kryžkelėje...

(Perspausdinai dfkūdžiartia) 

džiai, jdįį tik čiti išgdnyftitiš ir 
f Odė! tėn šdčialižfrititi -eiriūitia' 
pateažti if kai kam išrodo dat- 
gi p’čr dCng IŠtdi, n6fs m’dtonhhe 
kūš įavtiši žeB^įtirit ttiilŽitiiškais 
žitikšnidis — įgriūfiteas kelio’ h 
grįžimas atgal. Riišijd ŠtigrįŽO 
į pirmų saVo revoliūeijds stadi
jų po 22-jų metų; t. y. priėjo1 
ten iš kur pradėjo t evoliucija, 
gi Meksika, nėrs trisdešimt me
tų žengia, žengia visų laikų pir- 

, myn ir yra tikra,- jog grįžti ne
teks.

Jei palyginsime Rusiją su 
Meksika, dūug panašumų rasi
me, bet koks skirtumas tarp 
Gudijos 1939 tiii it MCkšikOS. 
Meksika taip kaip fliisija 
nnto įfįfttai dat faadats ^aistt- 
jč, jėje1 pramonė tik pradėjo . 
augti, joje taip pat dfaririinkai 
vieŽpatavd; gyventojai būvo to
ki pat analfabetai kaip if Rusi
joje if pas abejus buvo tos pa- 
čioš" fėvoliucijos priežastys ir 
pdvbjai. Rusijai gręsė Eūtopos 
kapitalistines valstybės, Meksi
kai fiė patys pliūs dūr kaimy
nas — š. Amerika. E»ef Rūsija 
sav6‘ pifmų revoliucijos metų 
nep'apfaštu teroru išnaikino 
tuo's,- kūfie galėjo vidtije’ kelti 
nefartiūrtius ŪŽ ŪŽŠiėfiiC? pitiigūš, 
iš fcafte išmašė vaidatičiai kla
sei pamatu iŠ p6 kūjų atėiriūš 
jos kapitaltiš, titio’stiVybę, gi 
Mekšikdjė' višų laikų rtė’ (ik Bū- 
vo Ūžsiėtiio kap'ittilištaš; bėt ir 
vieteš dvaririiiikaš; kufiš buvo 
užititefėsuotaš Mėksikb'š tiaujos 
valdžios štigfiūvim'Ū; nuolatos 
kėlė fevoliūčijūs, teiširtgititi pū- 
sakiūš, kopštareVoliŪčijas nau- 
dodamkš (tiiri ne (ik štiVo ir už- 
sieriib kapitalų,' bet if gyventojų 
tikybitiiūs bei ftišitiiūs ja’ūsmust 
Juk Viši žitib, ktid Meksikos 
liaūdieš mokytojų (tilpę tiemti- 
ža yfti vyrų if mbtefų, kurie 
šiarfdieti vaikŠČtejti b'ė ausų, 
nes jtiš jiems fiūpiūvė tikybiniai! 
fanatikai if višgi,- bežiūrint, jog 
Mekšiko’s Vaidžitii BuVo daug 
suiikėšūčš koVė’š šUlygos, j 
šiatidititi tie’Žetigė tiei Viėnb žing
sni# titgai; gi tokia Rusija, ku
ri iš karte Viskų paėmė į stivo 
raiifcas if štivo priešus nugiūk- 
lavd; išnaikino, priėjo prie kti- 
tastedfos, sūgrįžo prie t6 ptit ru- 
bežititis, nūb kūf 
liucteį kelių.-

Ktitiie paslaptis Meksikos fe* 
voltečinie pajėgumo if Rusijos 
silpitfttete?

Mėtovtoft'Se.
Meksiku stiptaid/ įop aekte- 

tais Stfė'iaiizHie' fiesitktifši; ap- 
gairftogais keitois ptie tie 
pridfei, tičfeikiti fėftitiš durtuvu 
ten; kūf lititidiš pūti eititi ir eis, 
nes tiė dėl fcū hite ji pftidėjo ko
vų.

Nejtiūgi gdlirna pastatyti 
siuto totoiiį to įėttĮf jei to 

pianai ims Undiai tmn inži- 
niefMtoS; a ^isi iiiii siūlys tik 
kiektieito liiėliį Siiiiiitfdfitoi (o 
planu rfaiL totoį tori toyltdinii 
ia diena difbdunn? to Meksika

V

(Tęsinys)
Niekas Neginčija, jog dauge

lyje P. Amerikos Valstybių gy- 
VėntOjų yra itidėtiai arba indė r 
nų kilmėš ir tų! valstybių prole
tariate. 90% sudarė? šios rasės 
žmonės; jei priskaityšime ir že
mės ūkio daėbimnkus^ bet mes 
puikiai žinome, kad Amerika 
negalima šiandien skaityti indė
nų kontinentu ir dargi skiepin- 
ti obalsį: Amerika indėnams; 
kaip tai darą japonai skelbda
mi Azija azijatams, gi tuo pat; 
laiku baigia piauti ir pavergti 
Linijų, kurios gyventojai tiek 
pat azijatai kaip ii’ pėtys japo
nai. Negalima išlaisvinti indėnų; 
rtėfšlaivirtū’s vištiš prdletarus bei 
žeBiės ūkio darbininkus be spal- 
v6Š škirtūmo; gi skelbiami šito
kias klaidingas idėjas, gali būti 
dtėityjė Vėlė jaš; panaikinti, kad 
jos ne'iššauktų kdžkų panašauk 
f MciorialsoCiaiižirių.

Ir tuo labiau reikia dėmesį 
krė'ipti į Mėkšikų, kūr spreii- 
džidma h!ė rasiūis kldūšiirt&š; 
Bet Vištj socialių p^Oblėni^ į 
'kūfiaš pratikti lygiai itidėriai 
fktiip ir kifa’spalvidi; Ir nuO Mek
sikos revoliucijos ekšpe'čimefttol 
ptišišėkimo ar frakasaVi/no pri
klauso kitų L6tynU Anhtėrikoš 
pasiliuosavimo kovos kryptis.

II. '
Ir šiandien Meksikos revoliu

cija; kuri tęsiasi jau trisdešimt 
metų; atsistojo kryžkelėje aftift- 
damosi prie prezidento rinki
mų.'

Nereikia stebėtis, jei sakau; 
kad Meksikos revoliucija tęsia
si jau dpie trisdešimt‘metų, kaip 
nereikia galvbti,' kad ten visus 
šiūos trisdešimt metų vyksta 
nuolatinis pilietinis kafas. Bet 
kova vyko ir'tėbevykšta tarp tiį; 
kūrie rioti;, kad viskds liktų po 

; senovei ir tų, kūrie eina prie 
socializmė mažaįš, bet tvirtais 
žirigsniaįs: ši k6va tarp šių dvie
jų lagerių labai dažnai išsiiiėda- 
•V6 į piliėtiriį karų, viėiių kitų 
sukilimų; šimtus sumoksiu; tuk- 
stančiūs terpri stimų aktų ir 
kiekvienas šitoks reakcinis, kon- 
trarevoliucinis aktas būdavo vis 
pridengtas kitoniškais ūbaisiais; 
kitoniškais tikslais; bet visi jie? 
siekė viėiio: užkirsti Lėlių socia
lizmui. '

Mė'fcsika nepakartoji Rtisijo^ 
klaidos —- jėga ptiVeisti eiti 
prie socializmo, arba kitoniškais1 
žodžiais tariant — teroru ir vie
ninteliu kėliu, kurį nurodo val
dantieji šlūogsniai. Meksikos so
cializmo' kūrėjai pasirinko kitų 
kelių? valdžios UžŪtmtiŠ leist 
laisvai eiti prie šočidližmo, ga
rantuoti jam ramybę, o ar prie5 
jo eis komunistiniu, socialiste-1 
niu, anarcbis.tiniu keliu, nesvar
bu, Svarbu kad kiėkViėrias eitų, 
mėgliity,- ieškotų geriaušib ke
lio,- užkrėstų kitus savo pasise
kimais, o valdžios pareiga padė
ti visiems ir saugoti, kad buvus 
reakcinė jėga ti!ė'dtsigaūtU.

Meksikos SOčialiZino kūrėjai 
rieBuvd if’ hėbėča tifopfštdi bei 
faūtdsfai, ktirie tikėtų, jdg š6‘- 
cirtližmas ttis pats kaip pėrėji- 
maš iš fėodaiižrttd į kapitalizmų, 
jdg ifėrbikia pirma ptifuošti 
miišėš ši a'm dartjam gy vertimui, 
įšųmdmiiif, (Ifeti sūpčašti liaū-

pasipriešino sutarčiai su Mas- 
fcvš.

Bet dauį didešnę to krašto 
dalį Stalinas Vistiėk pasilaikė 
sųtr. Jeigtt Lietuvos atstovui Nč- 
Butų kOVoję, tai Liė'tttVš butų 
ndgšivkši nie'ko, —. nors per 19 
-mėtų sOvictų valdžia NcšilioVė 
kartojusi, kad Viiiiidtis kraštas 
prikiattšo Lietdvėi.

Matyt, tiktai per kovų Lietu- 
Vd galėš ofgoįti it liktisiųjų ViL 
niaus kraštoLdAlį. .

TreČiad., gruodžio 20, 1939

HjSlmaf Pročopė (po kaitei), Suūttiijos pasiūnfinyš, 
įteikia iždo sėkretoridi Morgenthau čekį skolai padengti

j. Ji Ltiždatišktis ♦

Prof. V. Bacevičiaus koncertas Urugvajuje
(Musų specialaus kofešporidėtito tltūgvtijiijti)

Prof. Vytauto Bacevičiaus kdti- 
čėrtas skaitomas pavykusiu

riaiflS, p&pfeįititnš,- bet pačiai 
liaift&btb toto ji įtartį kas sta- 
.lonB ii kaip Stairtid,- kad galė
tų įnešti mas pastabas ii pa- 
keitiffitts, jai teki iaikaJitigi.-

j'fejattoi gab iiaitoto atsisaky
ti statyti to soeiaitetHtt budiaką, 
karte statybai, httoto statybas 
parttotati pėdėje sav1® gėiiaftSiį 
suniį kaitltfS febvos la tiks? Ne
jaugi liaudį gali vėliau tipgtititi 
kaŽK&ki kltiidingi pranėšiitttii 
kuolne t valdžia ir visa 1 iaūdls 
matyti; kad Valdžių puėfbūši par
tija » štiflltelitik; bet 
ka išttairtta sėtitertiti dkdfeitibte? 
Plakti titepi^s rėiktilitigrts tety 
kur favoliūdijū išštitifeta tipgtite-

nierftO tibtifeiatti, kiŠidifigąiš pa-
v '-P* -•• i*'-

Paskutinių laiku Pietų Ame
rikos lietuvius pradėjo daž
niau lankyti žymus žmonės iš 
Lietuvos, tai operos artistai, tai 
visubtiiebės veikėjai, (ai rašyto
jai; tai SpoHihitiktii, O šiomis 
dieriomis mus aplankė Valsty- 
bitiėš LiėtdvOš kottšei’Vdto'CijOs 
prof. Vytautas Bacevičius, pa
saulinio mtiš'to pianistas-Virtdo- 
zas. Ndrs jo koiicettas buvo 
ruoštas paskubomis, turint tik 
2 dienas laiko propagandai, bet 
koncertas skaitomas pavykusiu, 
lietuvių išeivių mastu imant 
Argentinos lietuvių laikraščio 
“Momentas” korespondentai pa
duoda apie koncertų šitokių ži-

—Rugpiučio 20 dienų š. m. 
valstybini&me Urugvajaus teat
re S()DRE įvyko prof. Vyt. Ba
cevičiaus koncertas. Nors pub
likos buvo VOs apie 500 žmonių, 
dtitigūmojc lietuvių, bet koncer
tas artistui buvęs pelningesnis, 
negu Buenos AirėŠė, kad buvo, 
t’djkrbų turėta apie 300 pozų, o 
išlaidų apie 100 pežų.

Morališkai šis koncertas skai
tomas pavykusiu visu 100 proc., 
nes visa Urgvajaus spauda, tiek 
prieš koncertų’ tiek po koncer
to, prof Vyt. Bacevičių, kdipo 
virtuozu, gan aukštai įvertino, o 
dar daugiau jį įvertino Urugva
jaus visuomenė kuri girdėjo jo' 
koncertą per radio.

Apie Vyt; Bacevičių palankiai

V. RticeViSitmi atvykęs p; Pr. 
(Jžiriskaš; “A. L. Raišti” leidė
jas. Po kotncerto įvyko bendra 
fakdfietiė SVCčiŲ ptigėfBimui, 
kuritijC ddiyVtifti Stečki if ke- 
Itelikti tftigvdjatiš liettivių vi- 
sūontetiėš ir šp’dlidOS veikėjų* 
Vakurieriė b'ufo stirnos tti p. Pr. 
Ožitiškti lėšomis, ir už tai jam 
(etika d(idtiti(i kreditas, rieti jis, 
fodos, tilūstį kolonijos vardu 
VaiširiO ttiUŠ ir sVečitiš.

Bet, iš kitos pusės Žiūfitit, p. 
Ožihskti vaišingumas ne visais 
atžvilgiais mums bitvO pfietc- 
lingas. Vaišių irietti, tiititių ko
lonijos katalikai užkariavo p. 
Ožinško jautrių širdį,- ir iido to 
laiko vis da'Žniaū ir dtiŽbitiii pa
sirodo katalikų veikitiių palai
kančių žihdčių “A. L. Balso” 
skiltyse, nes drg. R. N. Norkus 
tik redaktOritiš, ir detiibkfatiš- 
kos krypties teisumas riC visuo
met ntiO jo priklatiso, to tiorint 
ar nė.

Bendrai ifnaril, p. Pr. Ožin- 
. skas prof. V. Bacevičiattš kon- 
, cCrtus yra nemažai paretins, ir 
, tuo budu pasitarnavo lietuvių 
i kultūrai if menti! phfpagtitiduo-

rščiai: ^E1 Pais”, “fel Dih”; 
“La Manana”, “EI Bicn Publi- 
co”, “Ę1 Plata”, “La Tribūna 
Popūldf” if kiti. O taip pat if 
Urugvajaus žydų dienraštis 
“Utižef Frairit” parodė tiuošif- 
dumo gerb. musų tautiečiui.

Riek žinau, (tii teatro Solis' 
direkcija; šužiltėta- prof. vyt. 
Baėevičlitiii; k-Ū/po tobuliausiu 
šių diedų fctitopbš mftizikū (taip 
jį Vadititi UftigVajiečių spauda) 
pasiūlė jtim kėbtrūktų. O taip ir 
difekčija prisiuntė Bacėfičiūi 
laiškų, Uhigvajtije beesant, pa
siūlydama tokį pat kontraktų, 
kas parodo, kad gerb. tautietis 
savo talęnfū sužavi Pietų Ame
rikos mėlio sluoksnius. /■

Kaipo žmogus Vyt. Bacevi
čius — širdies žmogūš.- $ti vi
sais malonus, ne išdldtiš; šifdin- 
gtiš. iiėt tekio jo budo, jį lal/ai 
pamilo' via! Urtigvajatis tieiti- 
vlai, fcūflėteš teko M jūd 
haibėllš;
kbfesp'Otidėiitaš.'

t koŪCėftų buvo atvykę ir 
LiėttiVO’š šachmatis4ldi, kuriuos 
pWpiaūktijė ši/tekO' ir f l&ilftį 
atsivežė ttio metū kartu sti prof; 
ff iff'g *.« .»aw

Prof. V. Baccvičiūs dabarti
niu metu randasi Bfazilijrtje ir 
rodoš visai kūkliatne fiiiansi- 
niapie stovyje, nes Pietų Ame
rikoje medžiaginiai jis ttieko 
nelaimėjo. Čia nuo sčnų laikų 
yra žinCrtua, kad Pietų Amerika 
yra Ldpiūės bet kuriai meno 
sričiai.

Gal šiomis dienomis p^oL V. 
Bacevičius jau bus paš Itis ir 
gdl žmogus šiek tiek a(šighebs 
fifiarišmiai, ties Jus—tai tie mes, 
lietuviški Ubagai Piefii. Atiicri- 
koj, kur fišktiš (dip’ tibūgiška...

Beveik esu (ikCaš; ktid ptisaio 
linio tiiaslo liettiViš tiitižikaš pas 
Jus bus įvertintas it pŪfetiitas 
ne vien lietuvių, nCS jis yra 
daug daugiau vcrlgš ir gčrbti
litis.
Montcvidco, (Jrugūay.

tašo

žddšiš, b«t be tėti; kilt viskas, 
dargi klitftyš busimos nurodyta.

Iš Lietuvos
Nubaudė bibiistiiš

"M. D'.” rašo, k*t! yjMOhgas 
teismds nualnidė 2 m. 6 hiėn. 
kalėjimo Biblistų Iteinricliš Au
gustų ir 2 m. JoliUnų Grdbėrtų. 
Hiblistai kaltihrinii,' kad iiėpri- 
pažįstų Valstybės. JiemS kiek
viena Vyriaiisybė, kiekvienai 
karalius, kunigaikštis, j/fė^iden- 
ta'Š arba fiureris yra Velnio pa
daras. Jų knygose Trečiasis 
Reichas atvUizduotUš haken- 
kreucdĮš apsikatsčitlšlii tigrui 
Nors Jte rtdB gėgužėš 1 d.- Savo 
misijį dartrtį titiltaitkė, bet pa
liko pfie sgVO įšilikiiiihtiį. Jų 
mokslo tikslas esųš “patVogti 
Vokiečiu tautos Sielų”, — pėaiš- < 
kirto teismo pitrtrirrirtkrts Fun-

m
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Lietuvos Naujienom
Mažai raštingam <teu 

kui brangiai atsiėjo 
moksldš

J. J. Bušo sako, kad nelai
mė žrtiofcdi yra didelis nrbky- 
tujri.s, bet tas taokyfojaš beau
gtai kaštuoja.

Tą išmintį gailina pritaikin
ti ir mažai rkštingata Butririid- 
nių miestelio gyventojai Ka
ziui Vidrevičiui; Vldrevičtads 
sitnusr tarnavo Attler. Juagt. 
Valstybių kariuomenėje it 
Didi. kare žuvo. Už tai ievas 
gaudavo 9 dol. ČOkį kas mėli.

Vidrevičius visoje apylinkė
je btivb laikomas turtingu 
žmogum, iš jo daug kas sko
lindavo pinigų. Iš Vidrevičiaus 
pinigų skolindavo ir Butrimo
nių miestelio gyventojas Įeitas 
Miliunskis.

Vienąsyk Miliunskis papra
šė Vidrevičių paskolinti 200 
Lt mokesčiams mokėti. Vidre
vičius grynais neturėjo, tai 
iiiiiunskiui davė du čekius, 
manydamas; kad jie yra po 9 
dol., bet iš tikrųjų čekiai buvo 
ne po 9 dol., bet po 822 dol.

Miliunskis nuėjęs bankan,

jis pa-

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Khygvedystės, Sfėnografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslb dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiamai pradinį mokslą 
į.devynis mėnesius: aukštesnį mok
slą į vienus metus, šita mokykla 
jau ddvė mokslo tūkstančiams žfnb- 
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
816 W. 33rd Plaee. Chicigo, III.

vieną čekį išsikeitė ir gavo už 
jį 8 tukst. 220 Lt, o antra če
kį jtarSiriČšė riaiiio.

Neužilgo Vidrevičius lankė
si Amerikos konsulate ir suži
nojo čekių sūriią. Sugrįžęs į 
Butrimonis, Vidrevičius puolė 
pas Miliririškį; riėikhladdarhas 
grąžinti čtftthik. Miliunskis ne
iškeistąjį čekį grąžino, o už 
iškdistįjį davė 8 tukst. Lt. Už 
anr’-rstyVesrtes skolas Miliunskiš 
buVo išdavęs Vidrevičiui kt. 
vekselius.

Po kurib taiko Vidrevičius 
Kaune pirko malūnui reikme
nų, už kurias krdiituvėš mbkė- 
jb Miliunskio išdribtu 1 takšt. 
500 LitU vekseliu.

Kai Miliuskis gavo ragini
mą vekselį išpirkti tai
siūlė Vidrevičiui, kdd tas jo 
išduotus 8 trikšt. Lt vekseliuš 
padėtu į trečias rankas, tai jis 
išpirksiąš 1 tukst. 500 Lt. Vid
revičius su trio Miliunskio rei
kalavimu sutiko ir vekselius 
padėjo pas Rivę Gordoniėnę.

kdi po kUrib* Idikb Vidfėvi- 
čitis vėksciitį pareik alavo, tai 
Goriloriienė pirma sakė, kad 
vekseliai sUdegė, paškui, kad 
pamėtds, d dar vėliau, kad 
grąžinus Miliunškitii. Ėet kai 
Vidrevičius Upskiiridė pblici- 
jai tai vekseliai atšitddo.

llcl tų Vekseliij prasidėjo 
ilga iė paini tyla, užšilęštiši 
peri 10 fne£ų. Miliunskis ir 
Gordbnienė bdvd patraukti 
tiesom Juodviejų byla Katino 
apyg. teismas šprėiidė spalip 
30 d. Apygardos teišmas Mi- 
litinskį pripažino kaitri pagal 
Baudž. statuto 552 str. ir nu
baudė viėnerihis metais pa
prastojo kalėjimo, 6 Gbr'db- 
nieiię išteisirib.

Ą ---------- --- .

r. .J
Remkite Lietuvišką

‘ Žyduką 
Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR
CO. — wkolesale

4707 S. Hafstėd Št.
Tel. fiduleyard 0014

i
t.friksrfift kalėdų ir Laitriin^ų fc 
Naujų Ifletp Linkiu Vi$iėtfts! H

JOE VALUŽIS feTAVERNAS S
3601 SO. LOWE AVENUE g 

Skanus" alus, degtinė ir man- m 
dagus patarnavimas visiems, jįfe

Victor Bagdonas
LOCAL & L0NG DISTANCE 

MOVING
Perkraitetbfn foTriičids, pianūs ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantdbtds. TaW piistdtbrh an
glis i visdš tnidstb dali#.
3406 So. ttrflsied St.

Saukit TeL- YAgDS 3408
L.. ■■

Nešudrattd^ia
1 BIRŽAI. — bidėlį pasipikti
nimu visuomenei kelia iki kraš
tutinumo priėjęs prekybininkų 
sauvaliavimas kainomis. Vienas 
iš daugelio pavyzdžių:

~ Kiėk už inėtrą?
— Tik 4 litai.
— Prašau 3 inėtrus...
PrifdaVėjas taip lengvai suta

ręs dėl kainos, r^nda reikalo 
pasakyti:

— Ponia, 4 litai tik ui vie
ną metrą — iiž (ris bus 15 li
tų. Ponia, žinoma, sumoka 15 

Hitų. Ką gi daryš? Nenori — 
nepirk.

Arba vėl: perkama krosniai 
rinkės. Komplektas kainuoja 24 
Lt, o kadangi kairios kelti už
drausta, tai rinkės 24 Lt ir 
kainuoja, bet liž vieną, viduri
nę rinkę, turi primokėti dar 4 
litus!.. Kairia vadinasi nepakel
ta, tik už atskirą komplekto

■■■■’T.i.t.r įtr v _■ frifeneta reikalingas primokėji-
FOTOGRAFAS 1^-

1 Muilas. Muilas visas paslėp
tai laukia “padorių” kainų. Iš
krėtus urmo sandėlius, varto
tojams nebereikėtų taupyti 
muiliiolų paplavų. Odos!

CONRADfotoGrA^As
Študija įrengta pir- 
fneri rųšies su mo
derniškomis . užlair 
domis ir HollyWood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.
, 420 W. 63rd St.

Te>. ENG. 5883-3840

Ūkio sąlygos Vilniaus 
krašte

NAlMtĖNOS, CMcžigd, til

Pakeitimai urėdijoje

tUvf'JUlEAU. L. i. — feiifceti Hef-Mėlt; kuH au

j®

Statys žuvų perdirbimo 
fabrikiį

PALANGA. — žuvų perdir
binio fceSarovg iiufflft-
čiusi pastatyti s£vb fžtbriką. 
Mašinos bus ritgdfctehtbš iš kUi- 
B&toš.

JURfeAtKAS. — Ui-Md pa- 
vad. k. Darbutas, jo paties pra- 
tyttttt, iš pareigu atleistas, urs- 
dijtftl atkeltas J. Tolvaišas, bu- 
fę§ kfėlin^oš Urėdijos girinin
kas.

ifc J. virriittifc Tek Lafayette 4560
Ldfigiltti Uždaiigtilus Padarom ant Užsakymo

ITREĖT (ARTI WOOD ST;>
t* r u ..- i g.ii^

— t ■ «... t. V f, ■ . g 

( kANĖ bbAL coMpAny
5.132 S(ū IjOftg Avenue
Telefonas PbR'tSMOUTH 9628

PbGAHU^'i’AS Mine.Run iš gėriausių,maiųtl 
daifį* dulkių išimta Perkant $7<<65
5 tontis dr ddilgiavl . ....................... ■
PETROLEUM CARfeGN COHĖ $^.7^
Pėrkaht 5 torius ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.
ępnoto ,
ĮliriJsttHi 

lititityi&ttHį Gėotįe LbvHhef. l'bUiįldŠ JtaMarkė, jOg (£<£1 ftėgali įSvfeilėtfdi tiž- 
driaUšti ištekėti tiž Lo’tvthfe't’O.

Smarkiai auga pramo
nės darbininkų skaičius

KAUNAS. — Patirta, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 46,- 
354 prdnidriės įihohilj darbinin
kų, kurie dirba tokiose įmonė
se; kur yra nemažiau 5 suau
gusiųjų darbininkų. Įmonėse, 
kuriose samdoma mažiau, kaip 
5 darbininkai, šiuo metu dirba 
daugiau, negu 15,000 žmonių.

pradeda sparčiai rodyti gyvė
jimą. Pirmidušiai pastebėti, 
kad Vilriikuš apylinkių kairrtai 
vis daugiau pradeda atgabenti 
j turgtfs maisto produktu ir 
malkų, šio pristatymo, tačiau, 
dar ndpakafika taiksto reikalatns 
patertkinti, bet daug padeda ati
tinkamoms įstaigoms aptupinti 
gyventojus būtiniausiomis į>ra- 
igyvenimo rėikftieriėmis. Kairios 
[Vilniaus turguose dar neri'rt$i- 
stdvėjdsios. Produktai parduo
dami už litus ir zlotus. Tačiati 
dauguma kdinų yra prieinamos 
visiems gyventoj artis. Pavyz
džiui, kaimiškas sviestas par
duodamas po 3 litus už kilogra
mą, bulvės — po vieną litą už 
pūdą (16 kilogramų). Tikima
si, kad artimiausiomis dieno
mis pasibaigs ir spekuliacija 

'hiaisto produktais mieste.

Pramonės įmonėse, kur buvo 
samdoma daugiau 5 darbinin
kų, 1938 iri. dirbo 37,608, 6 
Į9Š7 iri. dirbo tik 31;6^9 dar
bininkai. ,

Ruošiasi vakarui
JURBARKAS. — Valst. gim 

nazijos moksleiviai rengiasi sū- 
i-Uošti vakarą, kurio beinąs bus 
paskirtas neturtingiems moki
niams šelpti.

n *

Musų savivaldybių 
skolos

KAŪNfAŠ. — Mlišti Ša'Vivėtl- 
dybės dabar turi skolų 27 mit 
87 tukst. Lt. i’ihihaėiiidi mie
štai Skolų Įtiki 15 mil. 977 tuk
si. Lt, antraeiliai 1 mil. 769 
ttikst. Lt, apskričių savivaldy
bės 4 mil. 523 tukst. Lt ir valk
čių Savivaldybės 4 mil. 877 ttik-

1 št. Lt.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORiUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loanš

^tAtair v’sp’f’os rtįšjes pą!įĮ”S riiniuš aftl 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Ddrdn .Vi
sokį taisytnd dUrbą Bė jdkid fcašh {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna ,geriausį atlyginimą iš Fire In- 
^rif-dtičė C ori pati i jų dėl tdisyftid apdegu
sių namą). Darau»paskolas aiit ritajiį it 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų ritio 5 iki 20 mėtų. Rėikalė kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. I'hrtril- Grtlvthill 0306

11 u -u • hm i

KALĖDINIAI REKORDAI:

s

3409-21 SO; Halfctėd Stfdct

n.vį

i'

. Istorijų .Parųi ■ Žemos Kirinoi 
act6mat. liCA VĮCTROLAS MOP. V-ĮO 
Švelnios - veiklos automatiniai keičias r6- 
kordui . . . Paporintas Viscaloid Daniped 
Piek-Ųn. užtikrina grynesj tona ••• žvil
gąs IPn'tią Žėnjam ar ąuktitafn yolump. 
Turi Push-Button tuniniinų. Įdirbta .an
tenai kilpų ir televizijai saujoo 
plagil. Walnųt ar mahogany*’* 
vcgierJolaš kabfielas

žvilgąš T^siujais RČA VICtOR Rekėrdinis Grojiklis
GfieŽIri . , IxWfl RądtJu .

Modelis R-100. Nanjųs • Srovinis rc- 
kordfnltl KroRklis., , g-ulitna prijungti 
prie bpt . kokfo moderno AC radijo

> su menkom . ir gųl visai be . iSlaidų. 
Griežia setui prlfygslann'i •. tonu. Tai 
puiki dovana, nes . atidengia, vĮSji 

nauja pasauli Victor AS
ReeorfUpęž muzikos 1 M*Q"*^^*
mėgėjams.

įlos. F. SUDRIK

Jos. F. Budrik
3409 8. ilALSTEI) STREET< , . - ■ ■■■■ '

Jums Parodo Kaip Gauti Daugiau Už Savo Pinigus* 
Rekordus Griežianti Instruttientų

Now that everyone wants to liear both recordfranĄ radidyou should.JcnoUi just whM thdnurhe RCA VI C T&O L ./i theiind

FURNITURE 
HŪUSE

. TEL. YARDS 3083 
Kada Pasirėrikate

R E A O THE S TO R V T H E S E P IC T U R E S T E L L J

Bfičaifso mūšio is a untvėrsal lariguage £he 
Viojor Dog is the fnost faimous t,rado- 
mark iri the world. F6r motė than 40 
years it has been J<nown evorywhero 
as th'e sign of good recorded mūšio.

TĖ6 Victor name waė appliėd to phpno- 
graphs as “VICTROLA- Millions węro 
boųght. Yet today’s RCĄ Vįctrolas ęind 
Victor Highdr Fidėlity Rocords, far sur- 
pass thė best prėvious achiovėrhents.

Whpn RCĄ bęcajno Associated y/ith tho 
Vietojr Talkinu Mėchme Company radio 
principles ipproyęa4records and fepro- 
dudtiOri. As ą syrhbol of this idvAnce, 
Victrola became RCA VICTROLA.

RCA Ldbdfytorieę įonstanlfy develop 
now> ideas',' as does soųnd reproduetion 
experienoę of the. National Broadcasting 
Compdriy. RCA VioltOIąs of ąuality once 
scarcely noped for now Soli for low prices.

Vėliausi LiEfufiskl Rekordą! 
po 49 £

(Siunčiame it į kitus miestus. Perkant 6 už 
prišiuntimą nieko neskaitome.)

Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-lia-lia 
Beržų Polka ir Darasyte Polka 
Tai Nebuvo Meilė, tarigo ir Ąr Atsimeni 
Marš, Marš, Kareivėli ir Geležinio Vilko 
maršas
Buk Vyras polka ir Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę
Septintame Rojuje, angį. vale, ir Jaunystės 
Meilė, tango’
Ma'rio Gitara, tango ir Saulėtas Rytas, angį, 
valcas
Karikb'ninkas ir Oi Liepa Liepelė 
Kšlrii Vakaras. O Man Vakarėlis 
Pęlka Apynėlis ir POlka Vakarėlis 
Ttjojo Bernelis Lygiais Laukeliais ir Vaiki
nuką AŠ Mylėjau
l akštutės Polka ir Dėdienė Polka
Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas, d.
1 ir 2
Gegužine Po ka ir Jaiundolių Polka
Virbalio Pol ta ir Polką Del Numylėtos 
Kahapių Polka ir Qną r Polka 
Sto’rd Jobo Polfcd ir Veskie Manė Šokti 
Polka . ■ 1
Anoj Pyšej Ežero ir Mėnulis Užtekėjo 
T^kėk Di/kra Už čigb'nb ir Ar Aš Ne Jauna 
Manei $akė Motinėlė ir Aš Pievelėj Buvau 
pieną Snąust Neduoda Musės ir Ar Skauda 
Man širdi
Erei Polka ir Našlys Polka

Each RG4
• • -' ; Į.?;:;į • '

shown here offers you thrilling new performąnce 
at amazingly low prices

Siandicu pasirinkti ftCA victitOl/Zl. p’«i* 
daryta, kad duotų nebrangių.' bet pilniausiu 
niu'ži’Uif itiii paiiort. Tik RCA Viė(or suteikia 
40 mėtų rekordavimo ir* rekordų gamybos pa
tyrimo nauda. RCA veikiu kiekvienoj radijo 
dlrvo'j. iodet RCA Viėior dirba dttk'ščiiėiHias 
rūdijo ypatybes i kickvieniį RCA Vielrdiiį. ėd- 
tikrink skirtumą. Palygink RCA Vietrolą «u 
paprastu fonografu-radijii. Ateikit iAfėmiacIjij 
Geresdiaih rddljo' Perstatymui—RCA Victor Ra-

<ilo Tiiboš duodu geriausias pasekus, vartok' 
Vfctbr dddtds.

M

SupcrO Trifiho ftirideth?

. Dau'g didėlių Cbnšojc 
savybių ( Naujas. Vised- 
loiif Daiiipėd Pfcii-Up . . . 
Bass-ąiid-Treblį., Tono 
Kdnirolil. į. Pdtif priv- 

dedųs. motoras . . . Radi
jo sfi Push-Button lit- 
ninitno ir j| JĮ QC 
tMovizfjoį 
Plug-in.

Vaikai, juos mėgsta, nes jie tfCiCŽĮa 1 
ių rekordus, kada tik panoH. Tftvai 
V’ėKKta. nes sutaupo čtdlil RCA

ROA Vifctfėlas Junior-žaisliniš 1
ėultti Kėproriii’Rcljh W 

Victor Ir RluebirtL .Kecordų

Vaikai, jucų lučgąta, nen Jie gpiežig

jo. ty

fwo Factš iif Mirtd
l.Only ii ptoduet 
off RCA Vlcfttt ą ati 
ticA VlCTROLA

sMotlter

“fflų nfetų Sau ikalls daiktris’’
AUTOJlAt. U' *8 MOJO. C-1O
DeLųxe Avcl/dos veiklos autom,utinis re
kordus keČIųs . . . Maxfnntrt)Q tų(T0’ glymf- 
riias žhmam ųr AukJtAm , vpjuine . . . Pr »- • 
U‘cl6,.Tow SČSL Pagčrintųš . y(scąl.6i,fl 
Pųinne<l Pjek-Up . . . Turi ,12 tūbų, pjnrt 
niagffikų, elektrinis tiinĮnim.as O sto
tims. įdirbta mmriAkų antenai kilpa, tele- 
yiziiai Irimui. Walnut %^4CaOO 
ar munoąany venyras. **^v£aV

- -■ *-;

IJIŲRHVtt* MIMUI _
Victręlų. A’kųstfniH . gaMakalMs. i- ' 
dirbtas i toninę raukę. AC tiktai..

GloYia įr Kūtelėj
O Td Paldųninfa Kalėdų Naktis—Ateikite 
Čia, Jus Ištikimieji

di Įtikėtoji Pušis ir šventoji Iškilmingo
ji Naktis
F? jr Kalėdų .Pasveikinimas
Tyliąja Nąkti ir Rami Naktis
Stfelkaš Jėžaįi Mdžiausiš ir Gal Šiandiena 
Analai Gird Djrngujė ir Tyliąją Nakti 
Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą Giesmė 
Mėš ŪžtMj’kUfh
Gdl. šiaridi^nfa it Atsiskubino Bcilėjun 
'Linksmą Diena ir Gul šiandiena 
Kūčių Šventas Vakaras ir Tylf Naktis

Grantdforio dddttfs socialiai 2 jakeliai už 
5c. Victėr CHromium Adatas 6 dž Ž5c. Vič- 
tor Plieninės Adatos 10c jrakelis. Nešioja
mos Viktrolds po $9.50. Nešiojamos Radioš 
ir Vikiroia po $10.50. Maž. Radios po $5.95.

įlulova laikrodėliai*; Auksinės Pėėkėr ir 
Watėrmah plunksnos, Raštfnoš Mašinėlės— 
Royal, Coroha, Undervvood, Tdastmasters, 
Mixmasters, Elektrinės Britvo’S lengvais 

išmokėjimais.

Krautuvė atddfa kiėkviėną vak^. Nedė- 
liorhiš iki 4 vai. Vakarė.

Pasiklaušykitb Ž^ma4tiš Radio Progfamo iš 
Radio Stoties 070 k. Nedėlios

Vakare Nttb 3:30 iii Š:30 k M.
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IŠ TORONTO PADANGĖS
Pastabos pasiremiant tik 

gandais.
Musų kanadiškis komunistų 

oficiozas “Liaudies Balsas” la
bai dažnai “daroininko akims” 
žiūrint įžiūri daug priešų, viso
kių fašistų, šarlatanų ir kitokių 
niekšų, kurie neina su jais, ar
ba drįsta pareikšti skirtingą 
mintį, tas būtinai bus apvaini
kuotas vienu iš čia patiekti} 
vardų, nežiūrint, kad žmogus 
kitaip manantis ar suprantantis 
yra taipgi darbo žmogus ir net, 
tik vakar buvęs- brangus ir ne- 
pavaduojamas komunistų vei* 
kėjas.

Viena laimė, kad čia yra lai
svė, galima manyti kų nori ir 
būti kokiu nori, taipgi galima 
nevaržomai mėtytis nuo srovės 
į srovę ieškant geresnių išroka- 
vimo sąlygų, kuom dažniausiai 
musų “veikėjai* ir pasižymi. To
dėl čia užtenka . bausmės, kad 
žmogų tik apšaukia visokiais 
niekšais.

O juk tai daroma ne tam, 
kad žmogus iškoneveiktas, jau 
ir liks skiriamu jam niekšo 
\ardu, bet tam, kad turėti iš to 
sau pasitenkinimą — malonu
mą.

Kadangi norint žmogui nepa
vydėti malonumo, reikia kartais 
nukentėti ir nemalonumų, nes 
jie teikia artimui pasitenkini 
mo. Daugiausia savo įžūlios pa
giežos išlieti musų draugai ko- 
Lii nistai turi malonumo, tai so
cialistams. Jie ieško priekabių 
prie jų, net ir dieną su žiburiu. 
Jei nesiranda jokių pr.ek.»b ų, 
tai nors butais ar nebūtais gan
dais pasirėmę duoda pastabas 
per L. B., kad tik daugiai! juos 
terlioti prieš visuomenę, šiai, 

t

KAS DEDASI TORONTE
vusieji koncerte ir be jokių 
gandų skleidimo įsitikino, kad 
šis koncertas nebuvo toks gau
sus aukomis, 
dol. nieks

SLA 236 kuopos karštas 
susirinkimas

jau dešimtimis 
nebeaukavo. Negra- 

priekaištas sočiai i s* 
jie skleidė gandus, 
nieko neskleidė, bet 

į koncertą.

tams, kad 
Jie ne tik 
ir patys atsilankė 
Jei jau taip remtis gandais, tai
socialistai girdėjo, kad komu
nistai turėjo tarpusavį pasitari 
mų ir griežtai nutarė boikotuo
ti socialistų parengimus. Dėl to
kio komunistų “demokratišku
mo”, neva pasipiktino rimtesni 
jų rėmėjai ir apleido “Bangos” 
chorą. Vienok to socialistai nie
kur nerašė, ir domės nekreipė, 
— darykit kaip jums tinka. So
cialistai yra panešę skaudžių 
pajuokų nuo komunistų net 
tam tikruose parašytuose veika
luose, kuriuose neteisingai ir 
negražiai buvo išjuokiami, ta
čiau jie tas skriaudas, rimtam 
reikalui atėjus atmetė į šalį jr( 
ėjo kartu su jumis dirbti gražų' 
darbą. Jie ir dabar nepaisyda
mi savo skriaudų, eitų dirbti tą 
darbą, kurs yra rimtas, skubus 
ir reikalingas bendrų jėgų.

Man rodos, draugai, kad jau 
butų laikas mesti užkabinėti 
vieni kitus, bent šiuo rimtuoju 
momentu, kurs šaukia visus iš 
vien organizuotai ryžtis j rim
tą darbą. Juk jau pakankamai 
matosi, kad gyvenimas eina le
miamąja kryptimi, kuri veda į 
nežinias, šiendien mums sunku 
atspėti koks bus rytojus, šian
dien turėtume statyti pirmon 
vieton, ne savo partinius ar as
meninius išrokavimus, bet sku
bų susiorientavimą organ zuo- 
tam bendram darbui, dėl Lic 
luvos krašto, dėl gražinto su
naikinto Vilniaus ir jo gyvento
jų. Vilniaus kraštas, iš Lietuvos 
ir lietuvių reikalauja nepapras 
lai daug lėšų, stropaus tvarky
mo ir rimto atsidavimo darbui. 
Taigi ar nebūtų gražu, kad mes 
parodytume savo entuziasmą, 
dėl savo brolių vilniečių pasiry
žusiai ir noriai jų palengvini
mui padirbėti. Pašalinkime tąsi 
kliūtis, kurios pastoja mums 
kelią į vienybę ir parodykim, 
kad mokam eiti progreso keliu 

lį šviesią ateitį!

širdingas ai iu parėmusiems 
M. Jurgelionienės fondų.
Su noru ir visų nuoširdumu 

M. Jurgelionienės idėjos drau
gai ir jos nuopelnų įvertintojai 
prisidėjo prie įamžinimo velio
nės vardo paminklų. Jų buvo 
nemažai, čia noriu išreikšti pa
dėką aukavusiems per mane. 
Aukavo sekamai: Sociald. kuo' 
pa $5.30. Visad gausiai remian
čiai aukomis kilnius darbus 
gerbiami Mankai 2 dol. ir po 
1 doi. V. ir V. Treigiai, O. ir 
V. Dagiliai, St. ir J. bacliaus- 
kai, E. ir A. Frenzeliai, O. ir

’1 W VI . s* f t W

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
ATLANTA, GA. — Didelis balius ryšium “Gone With the Wind” filmo 

premjera.
3S=

Šio skyriaus bendradarbiai ir vedėjai 
visiems Kanadds lietuviams ir iš viso 

visiems “Naujienų” skaitytojams 
■I ' . ' ■ ■ ■ • ■. •

linki linksmų Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų.

IŠ MONTREALO 
PADANGES

štabo narys J. Y. lieja tulžį so
cialistams už tai, kad jie buk 
“skleidę gandus, jog šiemet 
‘Liaudies Balso’ niekas ne
rems”, Pažymi, kad socialistai 
klydo, nes L. B. koncertas įro
dęs, kaip nuoširdžiai visuome
nė atsineša link jo savo para
ma. Keista, jeigu taip jau šiltai 
visuomenė vertina L. B., tai ką 
tie socialistų skleidžiami gandai 
reiškia? Ir iš viso ar tinka to
kiu reikšmingu momentu, kaip 
L. B. koncertu reikšti kam nors 
neapykantą. Juk koncertas bu
vo reklamuojamas visokiais 
budais, į jį kviečiami buvo vi
si lietuviai ir jis buvo, rengė 
jų nuomone, sėkmingas, tai vie
toje lieti kam nors neapykanfą, 
ar skirstyti į sroves žmones, 
reikėjo tik gražiai visiems atsi
lankiusiems padėkoti. Apie patį 
koncertą netenka nieko kalbėli, 
nes lietuviai (jei ne svetimtau
čiai) niekur ypatingu, nepasiro
dė, nepasižymėjo, net lietuviš
kumu, išskyrus pora choro dai
nelių. Kas kita apie koncerto 
svarbą. Jį prie svarbių koncer-^U- Margevičiai, Dr. R. Weinstei- 
lų negalima priskaityti vien dėl 
per daug įkyraus aukų kaulina
mo iš žmonių. Jei koncertas biu 
vo suruoštas atžymėjimui Liau
dies Balso nuopelnų visuome* 
nei, tai jis turėjo būti visais at
žvilgiais įspūdingas ir jaukus, 
tuo tarpu gi žmonės neturėjo 
jaukaus koncerto nuotaikos, 
girdimi priekaištai, kad sve 
timtaučiai užėmė vietas, o lie
tuviai grįžo namo dėl vietų sto
kos, buvo parodymas tik musų 
nekultūringumo. Argi ne vistiek 
kokie žmonės atėjo pamatyti 
koncerto, argi.už tai, kad vie
nas kitas lietuvis ir grįžo namo 
svetimtaučiai turi būti baudžia* 
mi aukavimu?

Jei laikraštis bus tikrai gra
žiai pasitarnavęs visuomenei, 
tai ji neužmirš jo ir reikale ras 
progos jį paremti. O tos aukos, 
aukos ir amžinos aukos dėl jo 
tikrai jau per daug įkyrios. Bu*

lietuvius, Naujienų pastogės vi 
sus pareigūnus, Naujienų skai
tytojus, Kanados žinių vedėjų, 
taip gražiai ir tvarkingai jį ve
dant ir visus, visus lietuvius ir 
palinkėti daug laimės ir skais
čios ateities. Lai Naujieji metai 
būna laimingesni ir ^sulaiko be
reikalingas žudynes, šalių nai
kinimų ir tautų verginių. To 

Į trokšta visa geros valios žino 
nija ir to ji sulauks! . O. I.

TRUMPAI APIE 
VISKĄ

Komunistų išmintis
TORONTO.- — Čia išeina 

nuolatiniu ubagavimu palaiko
ma gazietelė “Liaudies Balsas”. 
Jo redaktorius - ekspolicininkas 
Janauskas, mėgstąs mulkint 
savo skaitytojus, primygtinai 
tvirtina, kad Kanadoje socialis
tų nesą. Esą tik vadai. Bet 
skelbdamas Quebeko provinci
jos parlamento rinkimų davi
nius neapsižiurėjo ir pasakė, 
kad C. C. F. kandidatas R. L. 
Galder gavo 2,505, jo oponen
tas liberalas J. J. Comere ga
vęs 4,431 tapo išrinktas. Tiesa, 
truko daug, bet jau netaip 

[daug. Bet ką gavo komunistų 
kandidatas? Nieko. B jodami 
pasigirti komunistiška ubagystę 
“L. B.” skaitytojams, jis jiems 
pranešė, kad apie komunistų 
kandidatą nesą žinių. Kodėl nė
ra žinių? Ar ne todėl, kad Ka
nados piliečiai komunacių ne
mėgsta ir nebalsuoja.

8 » B
Sausio 1 d. 1^40 m. įvyks 

miesto valdybos rinkimai. Vi
sos partijos stato kandidatus. 
Čia Duplesio nėra. Hepburnas 
nėra toks akyplėŠa, nors nėra 
didelis demokratas, bet komu
nistams kaip ir kitiems nedrau-; 
džia kandidatų statyti.

Socialistai (C. C. F.) stato 
penkis kandidatus po vieną 
kiekviename warde. Rinkimai 
parodys, kaip Toronto piliečiai 

I įvertina komunacių meklerius. 
Nėra abejonės, kad Toronto pi
liečiai, jų tarpe ir lietuviai, ne
bus tokie nemokšos, kaip 
“Liaudies Balsas” norėtų. To
ronto lietuviams patartina bal
suoti už C. C. F. kandidatus:

lias, M. ir K. Šimoniai, A. ir J. 
Stankai ir O. L, J. ir P. Bra
zauskai 50c. Po 25c. M. Jurkš- 
tienė, T. Kudrefsevienė ir Mik
šienė. Viso 17 dol. 55 cent. Vi- 
.iems aukavusiems nuoširdž a 
dėkoju.

Serga Julė Brazauskienė.
Nuo 17 d. gruodžio- užsimaL 

Javo SLA 236 kuopos narė J. 
Brazauskienė į pašalpą. Jos li
ga, —iš nežinomos dar prie
žasties kctfbs sutinimas ir skau- 
dus skaudu imas. Ligonė randa
si kuopos^daktaro kvotėjo R. 
Weinsteino priežiūroje ir jau- 

i čiasi nesmagiai. Kuopos nariai I 
prašomi aplankyti savo narę ir 
paguosti ją ligoje. Ji randasi 
namie, 248 Euclid avė. Linkiu 
ligonei greitai pasveikti.

žiemos švenčių proga ir be- ..... .
siartinančiais Naujais Metais, *2 varde už William Dehiąon 
noriu pasveikinti visus Toronto 3 varde už Mrs. M. Richardson

4 \varde už Herbert Orllofe; 5-c 
Už Mrs. Rae Luękock ir 
varde už Robėrl Jonės.

į. cr ’cM'6'
Nors “Ląudies, Balso” vyrai 

giriasi su to laikraščio vajum, 
jet skelbiami daviniai ląbąi mi- 
zerni. Nėra lo enluziazmo, 
enktynių išaukiiįių ir los vąji- 

nės nuotaikos, k<įkia buvo prieš 
komunistų susidraugavimą su 
Hitleriu..'Iš viso apie tuzinas 
vajipinkų darbuojasi. Tegul tai 
pradžia. Bet bus, juk ir pabai
ga. Trečias rajonas per mėiię- 
sį laito nė vieno skaitytojo be; 
gavo.. O bitvo laikai, kad kvota 
špildydavb; 200 procehtų. Sta
tulas’ ląimedąvo. Janausko 
Ylos “Liaudies Balsas” garbin
damas Stalind-Hitlerįo pasibu
čiavimą ir teisindamas, jų inr? 
perialistinius karus, tur būt, 
nujaučia gausiąs špygą,, todėl 
daug ir nenori, tik tūkstantėlio 
doleriukų ir 3 šimtelių skaity
tojų. Nesinori tikėti, kad Ka
nados lietuviai butų tokie žiop
li x ir . remtų raudonąjį fašizmą 
ir jo agentų leidžiamą šlamštą 
“Liaudies Balsą”. “L. Balso” 
vajus parodys ar Kanados lie
tuviai progresuoja ar regresuo
ja.

8-me

Vakarienė Vilniaus gyvento
jams sušelpti gerai pavyko.
Gruodžio 9 d. įvyko vakarie

nė Vilniaus gyventojams sušelp
ti. Vakarienę rengė L. Darbi
ninkų Draugijos 35 kuopa. Sve
čių dalyvavo apie 200. Rengėjai 
nesitikėjo tokio didelio pasi c 
kimo, todėl'ir didesnės svetai
nės nepasirūpino gan.i. Kilų 
kartų bus pasirūpinta erdvesnę 
vielų gauti, kad svečiams nerei-

Lapkričio 10 d. SLA 236 kp. 
nominavo kandidatus į Pild. 
Tarybų. Be to, buvo ir rinki
mai į kuopos valdybų. Susirin
kimas buvo skaitlingas dėl dau
gelio priežasčių, štai kelios jos: 
sekretoriaus buvo nariai kvies
lį atvirutėmis; nariai rūpinosi 
įstatyti tinkamus kaųdidatus j 
Pildomųjų Tarybų; taipgi iš
rinkti ir tinkamų kuopos val
dybų;' ir kad keistas “sleitas“ 
dėjo pastangas sumobilizuoti 
vįsus savo šalininkus, na, žino
ma, ir laimėti abiejuose fron
tuose. Pažangieji kuopos nariai 
jokių, amerikoniškai sakant, 
kokusų nedarė, bet laimėjo. Už 
juos daugiausia buvo paduota 
balsų, nes darbais pasižymėjo. 
Rimti kuopos nariai n’ekad ne
bandė ir nemano bandyti Susi
vienijimo reikalų tampyti nei 
ant jokių’ kurpalių. Susivieni
jimas lietuviams turi būti susi
vienijimu, o ne tautininkų 
litikos balaganu.

Einant prie nominacijų 
kurie kuopos nariai parodė

po

kai 
ne

aukštą Susivienijimo tvarkos 
žinojimą. Kai kas pasigedo p. 
Laukaičio, pradėjo karšė o is 
išmetinėti Pildomąja! Tarybai, 
kodėl ji neatsiuntė peršančių 
instrukcijų už p. Laukaitį. Pri
eita prie tokio absurdo, kad ne
žinodamas ko norįs tūlas na-

« » »
“Liaudies Balso” metinis 

koncertas įvyko gruodžio 10 d. 
Publikos, tiesa, buvo daug. 
Mat, “silver collection” šventa
dienis —r nekur dingsi. Kitų pa
rengimų nebuvo. Ęel ip ta pub
lika buvo daugiausia ukrainų 
Sakoma, su ukrainais susidėję 
vykdė bileušinj koncertą, Uk
rainai pildė ir dalį koncėtto. 
Sakoma, nachali$kai ubagauta 
aukų. Mano kaimynas iš to 
koncerto parėjęs spiaudo. Klap
siu kas pasidarė. Atsako, tegul 
juos vėl..., viskas buvo gerai, 
bet kai pradėjq vėjnio pote
rius’* kalbėti, tai n® galo nėra. 
Aukų, aukų ir aukų. Nusispio 
via u ir parėjau. Tai su tokiu 
pakeltu upu parėjo ne koks ci- 
cilikas, bet “L. Balso” skaityto
jas, Isteriškai džiaugėsi sti su
ubagautais per prievartą dolc 
riais? Sakoma, viskas gražiai 
buvę.. O kaip su balerina išė^ 
jo? Atrodo, kad “L. B.” vyrai 
buvo nepatenkinti publikos 
“duosnumu”, kad bahrina vie 
toje priešakio, parodė užpaka
lį. Kituose koncertuose tokių 
dalykų nepasi'.a’ko. —J. š.

Vakariene. buvo tikrai įspū
dinga ir* švėfeiąi šauniai pas: 
linksmino. O linksmintis prie 
valgių ir ’visokių gėrimų nu
krautų stalų buvo visai malo
nu. Kas kiek norėjo, tiek galėjo 
alučio gerti ir visokių gardumy
nų valgyti.

Kai svečiai buvo linksmai nu
siteikę, tąi ir visas reikalas 
sklaiidžiau ėjo. ^Rengėjai tuo 
tarpų stengėsi visais lygiai rū
pintis: ir tais, kurie anksčiau 
atėjo, ir tais, kurie pasivėlino. .’ ! ... ■ , *,.• , ’• «

Kad visi buvo patenkinti va
kariene, tai liudija jau tas fak
tas, jog daugelis klausė, kada 
kitas tokis balius bus sureng
tas. Esą, mes vėl visi busime, 
nes čia tikrai smagiai laiką pra
leidome ir tuo pačiu metu nau
dingą darbą perėmėme.

Vakarienė lai dar nebuvo vis
kas: kas norėjo, tas turėjo pro
gos ir linksmai pasišokti, nes 
buvo ir muzikantų.

Draugijai tenka didelis kre
ditas už tos vakarienės suren
gimą, o ypač dėl to, kad vaka
rienės pelnas buvo skiriamas 
itin naudingam tikslui. Iš viso 
draugija “monki bizniais” ne
užsiima, kaip tai daro komunis
tai. '

Vakarienės metu į susirinku
sius atsikreipė drg. Vaišnoras. 
Jis nušvietė vakarienės rengimo 
tikslą ir'pačios draugijos sie
kius. Paskui paprašė svečius, 
kad prisidėtų prie susidariusių 
išlaidų padengimo. Publika en
tuziastiškai atsiliepė ir kaip be- 
niatant sudėjo $95. Padengus 
visas išlaidas,' dar liko, gryno 
pelno 25 doleriai. Tie pinigai li
ko nutarta priduoti generali
niam Lietuvos konsului New 
Yorke, kad jis juoš pasiųstų, 
kur reikia. Vadinasi, Vilniaus 
broliams ir seserims, šelpti.

Visiems prisidėjusiems su au
komis tariame širdingą ačiū.

<
Smagiai pasilinksminę ir pa-, 

sišokę, svečiai jau gana vėlai iš
siskirstė namo.

Beje, Šia proga ndriu primin
ti, kad tą pačią dieną komunis
tai buvo surengę net du savo 

! gešef tiškus vakarus. Jų parehgį- 
‘mai buvo tiesiog ubagiški. Va

vimu protestuoti vienas visos 
kuopos vardu. Po didelių val
dybos, organizatoriaus ir rim
tesnių kuopos narių pastangų 
pavyko karštuolius įtikinti, kad 
Pild. Taryba neperša savęs, ne
perša Laukaičio, nė k.tų, ir 
kad karščiavimasis, protestai ir 
panašus keliamas skandalas yra 
'nerimtas, ne vietoje ir nereika
lingas.
Į. Atvėsus ir nusiraminus bal
suojama. Komisijai suskaičius 
balsus paaiški balsavimų davi 

’niai. Laimi nominacijas pažan
giųjų SLA narių Vakarų Ko
miteto rekomenduojami kandi
datai.

. Balsavimo daviniai yra:
I prezidentus

F. J. Bagočius gauna
P-as Laukaitis ...........

I vice-prezidentus
J. Mažukna ...........
Dr. D. Pilka ............

I sekretorius
Dr. D. Pilka ..............
J. Vinikas ................
K. Gugis ..................

I iždininkus
K. Gugis ..................
E. Mikužiutė ............
D. Pilka ..... ..............

I iždo globėjus
P. Dargis ..................
E. Mikužiutė ...........
Mockus .....................
K. Michelsonas .........
D. J. Stanislovaitis ..

T SLA kvotėjus
J. S. Stanislovaitis ....
Dr. Graičunas ........

Kaip rodo balsavimo davi
niai, tai laukaitininkų nedaug. 
O ir tie nedaug turėjo pilna 
teisę kaip kitus, taip ir p. Lau
kaitį nominuoti. Kam gi reikė
jo karščiuotis?

Kuopos valdybų išsirinko se
kančių: pirmininku iki šiol ėju
sį organizatoriaus pareigas Au
gustų Frenzelį, vicė-p*rmininku 
J. Plienių, sekretorium Viktorų 
Dągilį, finansų sekretorium O. 
Indrelienę ir iždininku M. Jo- 
kubynienę.

Į valdybų įėjo du nauji na
riai 
pirmininkas. Kiti liko perrinkti

senieji. Senosios valdybos są
statu kuopos nariai buvo pa
tenkinti. Naujoji valdyba, atro
do, bus neblogesnė. Naujasis 
pirmininkas turi gerų norų ir 
didelės praktikos Susivienijimo 
reikaluose. Tolerantiškas ir 
darbštus. Susivienijimo kuopo; 
augimas ne rožėmis nuklotas, 
bet pasišventimu ir sunkiu dar
bu. Linkėtina perrinktiems ii 
naujai išrinktiems pasiryžimo 
ir kantrumo.

Kitas didesnis skandalas
šis susirinkimas buvo įdo

mus tuo, kad prasidėjo ir bai
gėsi su skandalu. Vidurys bu
vo ramus. Artėjant susirinki
mui į pabaigos pusę buvo skai
toma korespondencija. Tarp 
jos ir Toronto Liet. Soc. Dem. 
kuopos laiškas, kviečius kuopų 
atsiųsti 2 delegatu į socialistų 
kviečiamų kuopų atstovų posė
dį dėl pasitarimo ir sudarymo 
specialaus komiteto surengimui 
bendromis jėgomis stambesnio 
parengimo Vilniaus krašto ba
daujantiems, šaltį kenčiant’em* 
lietuviams. Socialistų kuopa šio 
darbo ėmėsi tik tada, kada nė 
viena draugija iki šiol tuo taip 
svarbiu reikalu nesirūpino. Su
manymas kilnus ir niekas jam 
priešingas nebuvo iš principo. 
Tačiau atsirado viena poniutė, 
kuri parodė visų savo “progre- 
syviškumą”. Ji parodė neapy
kantą socialistams ir pavydų, 
kam socialistai imasi to darbo. 
Ji tiesiog užprotestavo, kad so
cialistai neturį teisės tokių da
lykų daryti, kaip Vilniaus lie
tuvių šelpimas. Atrodo, kad ta 
poniutė be akademijos mokslo 
gerai nusimano 
pridenciją. Bet 
kad isteriką lai
specialybė. Jai čia panoro so
cialistus iŠlinksniuoti visais lie
tuvių gramatikos linksniais, tik 
gaila, kad pirmininkaująs pa
darė rimtų pastabų,
nė temąK Ir kai kurių kuopos 
narių susarmatyta ji išbėgo iŠ 
susirinkimo.

Apsvarstytas klausimas ir 
nutarta pasiųsti 2 atstovus pa
sitarimui dėl rengimo vakaro 
Vilniaus lietuvių šelpimo nau
dai. —Narys.35
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ir apie juris- 
man atrodo, 
tos poniutes

: prirni

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas” 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Raaches decay-riddan “Bllnd Spoto”

- pirmininkas ir vice-

dinasi, visiškai nepasisekė. Bet 
apie tai ir kitus komunistų ge- 
šeftus parašysiu vėliau.

? —Dalyvis

that ordlnary pastos, pswdsrs . . • 
even wator... may not antor

It’g herai The mosi deUghtfulIy different

Tooth Pašte, superchargod with buster*
■ #5?

mouth tingio with Ufo. So fine it surgcs Into 
and cjeans danger spots that ordlnary den- 
tlfrices may never even have reached. Cleans 
and polisuos aroas where some experts say 
up to W% of decay starta.

Get the big 254 tube. or bettcr štili, the 
double-sizo 404 tube ©ontaining more than

TNI NtW POKMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
> Suparchargod
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AR TRŪKSTA CfflCARffiČlAMS CHORŲ?
■ * ,*.v a, 141,11 a. n- .ii t a m s į

Gal Trūksta Tik Rėmėjų
— Skaitytojų tfalsai —

Petelių savaitę skaudoje pa
sirodė Žinutė, kad RfeistuČio 
pašaipiiiė draugija sumanė 
steigti nuosavą chorą. Patrf su
manytojas shko, had Chickgie- 
čiams dar vieno choro nebus 
perdaug. Bet ar taip ištikrų- 
jų gali būti? Mano supratimu 
atrodo, kad mes jau dabar tu
rime užtektinai liaudies Cho
rą, gal būt trūkta tiktai rė
mėjų esamus chorus parem
ti;

AŠ manau, kad to naujo cho
ro sumanytojai patys gerai 
žilio kiek sunkaus darbo ir 
vargo turi musų seniaus įsteig
ti chorai. Perskaičius sąrašą 
rėmėjų, pasirodo, kad kuone 
tie patys žmones yra prikalbi- 
nahii likti rėmėjais visų ketu
rių chorų. Žinoma, yra išim
čių. Bet jos nelabai skaitlingos. 
Pirmyn, Bitutės it Naujos Ga
dynės chorų tai tikrai tie pa
tys rėmėjai. Kanklių choras 
turi savo kiek skirtingesnę gru
pę. Tai kur dabar gaus Keis- 
tutiečiai kitus rėmėjus? Iš ko 
galės pasilaikyti be rėmėjų? 
Narius duoklėmis apdėti ne
galima. Iš narių vargu susi
darys rėmėjų grupė chorui ir 
mokytojui palaikyti. Chorų 
parengimų ir dabar yra tiek 
daug, kad musų publika tie
siog nuvargsta. Tankiai supuo
la net po kėli parėhgihidi tą 
pačią dieną. Prie to, musų Ra- 
dio valandos kimštinai užpil
dytoj su visokiais vardais mo
teriškų chorų ir grupių. 'Pa
tarnauja vien už pagyrimą, 
kad gerai moka dainuoti.

Veikiausia užmanytojai nau
ją chorą steigti yra suklaidin

ti ta mintimi, kad iie galės prp 
trdukti jaunimą j kliubo 3rau“ 
Žlj$. MUsy jarihiritas yra ta* 

iaris balihk^š športtii ir tdjė 
srityje galima pksėkmi ilgi ari 
veikti ir jaunimą patraukti ne- 
gu su chofu, kiirių dabar yrri 
pakankamai. Paprastai kiek-1 
viena draugija turi pd Vieny 
metinį parengimą žiemą ir vie
ną pikniką vasarą. Nejaugi 
musų ketitri vifrš ttUhėti Chorai 
negali patarnauti tokiems pa^ 
rengimams ir gauti šah truputį 
paramos.

Butų pageidaujama^ kad kas 
nors iš Keistutiečių atsilieptų 
į šį straipsnelį iš teigiamo aU 
žvilgio. Jeigu aš Čionai klai
dingai nurddiilėjh, tai busid 
dėkingas už parodymą ttiarid 
klaidos.

Chorų Rėmėjas K. Ni
-------------------------- -—— j 

Ruošiasi Atidaryti 
Sąskaitą Vienoj Chi. 
Lietuvių “Spulkoj”

Joniškiečių Kliubo Valdyba 
1940 m. Jau Išdrikta

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubd priešpietinis 
susirinkimas įVykd sektnridienį, 
gruodžio 10^d., H011yw0od Inn 
svetainėj, 2417 W; 43rd St.

Atidarius susirinkimą pirmi
ninkas Jonas Jonkus paprašė 
narius vienos triiriutos atsisto
jimu, pagerbti Kliubo narę, mi
rusią gruodžio 8 d;, Moniką 
lakštelis, o jos vyrui Juozui 
Rakštelis ir dukterims Stellai 
ir Rose, taipgi žentiii Yofkman, 
netekusiems žmonos, mainytės 
ir uošvės Monikos ' lakštelis 
(Pauga); išreikšta gilfaūsia už
uojauta. ’

Tapo išrinkta komisija: B. 
Vaitekūnas, Viktoras Kazimie
raitis ir Mrs. Dočkus surengti 
vakarą su programų satisio 20

PirmiriiiikU —Jorias Jonkus 
(senasis) j Vice-pirmininku 
Viktoras * KažiffiiėfaitiS 
sis), Nutarimą t*asi. — B. Vat- 
;ekunas (senasis), Fihansų yaš- 

Jj-lg MiekeVi&utetininku ■M.
(senasis), IždiiiifikU — Stepo
nas Kaniušas (naujas), Kontro
lės rašt.
nasis), KasdS glbbCjai! p.p, Mic
kevičiene, i&flttenė $ 
čienė. ■ t. . ■>.. .

J kliubą prisirašė nauji fia* 
riai: Kastas SimondvičiUfe ji* 
Anna Simonavičius.

Kliubo knygas patikrinti už 
1939 m. išririktl Šėkdhti dHil
gai: Balakas, DMtlta lt KUtUCR- 
kis.

Reikalas dėl paskyrimo pihi- 
gų Vilniaus kraštui atidėtdš mė
tiniam susirinkimui.

Dėdė B. Vaitekūnas.

- Mrs. Laučienė (se

Aukos Marijos 
Jurgėlionienes 
Paminklo Fondui 

t

(Per p. M. Yokubynienę, 
Toronto, Cdnada.)

A. ir S. Batkai ............ $1.00
Bronė Kavoliunienė ....... l;00
Sofija Stankiėnė  ...... 1.00
Verutė Samulevičienė 1.00
Moterų Sueigos
Bendros aukos ........
Sofija Ųžėhieckienė .
Jonas, Maria ir
Genovaitė Yokubynai .... 3.00

.. 3.00
.. L00

JONAS ZEBROWSKI 
mirė gruodžio 18 d., 1939 m. 
4:15 vai., sulaukęs 55 metų 
amžiaus. Kilo iš Telšių apskr., 
Leplaukio miestelio. Ameri
koj išgyveno 32 metus. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Barborą, po tėvais Varnaitę, 
sūnų Stanislovą, dvi dukteris 
Kazimierą Zaugienę ir žentą 
Alex ir anūką Stanislovą 
Šedder ir žentą Lawrence ir 
3 anukus; posūnį Joną Grikš
tą (Lietuvoj), pusbrolį Kle
mensą Vaičulį, Joe Shatkųs; 

’ pusseserę Oną Zaugienę ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 5338 So. 
Winchester Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
21 d. Iš namų l:3ti vai. popiet 
bus atlydėtas į Tautiškas ka
pines. . . ,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-ges ir pažįs- 
tąmus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. . . • - - - • a »

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

Laid. Din Albert V. Petkus, 
Tek LAFAYETTE 8024.

4704 So. Wėšterri Avė.

d;, 1940. Buvo nutarta Kliubo 
turtą arba piiiigtis palikt, kaip 
ir dabar, banke, bėt nuo da
bar su atliekamais pinigais ati
daryti sąskaitą vienoje iš esa
mų Chicago Lietuvių spuikų 
(talkų).

Nauja Valdyba
Kliubo Valdybon 1940 me

lams tapo išrinkti sekanti as-

padekavOnč

i rti f vuii lA Siunčiam Gėles

LUv Llillu vlsas Pasaulio 
Dalis 

KV1ETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Baiikietams 

. Jr PagraVams.
t 3316 So. Halsted Street.

Tel. YARDS 7308

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS man“ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Antanas Gudaitis
kuris mirė lapkričio 30 dieną, 
ir palaidotas tapd grubdžio 4 
dieną, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, amžinai ndtiięs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jdm pas
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems Jaiddtu- 
vese žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugdins; Dėkojame 
graboriui Antanui Petkui, ku
ris savu geru ir rtlahdhgitl pa
tarnavimu garbingai riulydėjo 
jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsii riuliUdifną 
ir. rūpesčius, dėkavojame gė
lių aukotojams, gtabiiėšiairis, 
ir pagaliau dėkavojamd vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse, žmonėms; d tau mdsų 
mylimas vyre ir tėveli sako
me: ilsėkis šaltoj ž'ėfiiėjė.• * t ♦,

Nuliūdę lieka:
Motelis Ona, Dukterys, žen

tas, Brolis ir Giminės;

■ ' — ■ ii-,  » i i ■■■■ 11   .

__________________________ l.l. !. Į.,,.,..,....................................... l| (f

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, loc. 
—THE HOME OF FINE FUBNITUBE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Diena Iš Dienos
/S-’.:'? <'1 • & ' ’/

Minėjo Gimimo 
Dieną

MARgUE’tTE PARK. 
šephine Pilkis,. 6601 So 
era Avė., įiiiriM aie»e 
(birthday), kuri išpuolė gruo
džio 16-tą> Saųiįiai paminėjo.^ 
Ji thri plačią pažintį *ir dhug 
getų bičiulių> kurie, be ribojo, 
sudėjo biznieji nuoširdžius lin
kėjimus. > • Kaimynasj

Nuo TėVtj Toli Negali 
Pąbė^Ff?>'' . '

HRIDGEPORT. — Pp. Joku- 
baš Maskoliuntai neseniai išlei
do savo dukrą M ar gar e tą už 
daktaro 'Fišekerio iš Bridge
porto, Gonn// duktė jau pasiih 
go savo tėvų pargrįžo namo 
apsilankyti. hut jinai sh- 
žihbjo, kad tČVas Maskoliūnas 
kėps tą didėlį briedį Kalėdų 
šventėtas.

Beje; V; B; Ambrose turi sa
vo gerą draugą Bridgeporto 
mieste,: p; Frank Edlundą, ku
ris yla Slaptosios draugijos Afc- 
kepas N.ii..>: ,

Musų chicagietė Margareta 
Maskoliūnaitė-Mrs. Fischer... su
sipažinusi šių Profesorium Ed- 
hmd gal būt pAti pristos prie 
tds ihusų draugijos.

— VBA.

Viso ...........................   $11.00
Buvo Paskelbta ....... $387.66
Iš Viso ...................  $398.66

Julia August, 
Fondo Iždininkė.

SLA 125 Kp?
Centro Nominacijų
Rezultatai

Melrdsfe Patk

Į prezidentus
F. J. BagbčiUs ............ ...
J. K. Mrižukna ................

Į vičė-pfCžidėhtiiš
J. K. Mažukna .....;.... .
V. A. Kerševičiuš ...........

Į sektetoriiis
M. J. Villikas .... ;.
Dr. Pilka   ....... ...

Į iždininkiis
K. P. Gltgis .. ..... ......... .

Į iždo globėjas
S. Mockus......................
E. MikužiUtė ........
j. Brazauskas ..............

Į daktarus kvotėjus
Dr. J. S. Staneclow .......

, Dn S. Biežis ..... ;.... .
x Kor.

i.— r^aar. :■

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

16

-iii

fftEjŲ Mtett MikTiĖŠ

Tvėrijdiitėnč

peftlskytė su šiUb pasali* 
liu 20 d; gruodžio, 1930 
m.» gintus Lietuvoje.

Paliko dideliame 
liūdime 2 dukteris ir sU- 
nų.

Mes tave musų bran
gioji motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Th P^s ihUš 
jau nėbesiigrįšl; bet mes 
anksčiatis ar vėliaus pas 
TaVe ateisime. Lauk mus , 
ateinant!

Nulindo iiekal
4 J .* > • Y ' .

įiUNUS. IR miKTERyS.

X-...Uii,į

Augusto Žiles
Vieša Padėka CLASSIFIED AUS.

— Jo-
West-

.......... ■■■-!

Budriki) Radio Valanda 
Ir Oro Teatrai

Pereitą septintadienį labai 
gėrėjausi BudHkb radio valan
da. Muzika, dairios ir vaidini
mas išėjo labai gerai. Orkestrą 
davė gražtį maršą, puikų lietu
vių dainų vainiką ir kelias link
smai polkutes, painininkų du
etas Juozaitienė su ChapiŲ 
gerai sudainavo dvi užprašytas 
dalhfeleS: Iii Lietuva tu mano; 
ir Drula4a, taipgi — Birute, 
Mano karžygiš, Kur tas bernu- 
žęjišj kurs mane mylėjo, šią 
nriktei^ per naktelę, ir kitas. 
Visoš skambėjo gražiai ir jaus
mingai. Makalai žingeidžtai vai
dino savo dramą toliau. Visą 
vdlaridą klausiau ir gėrėjaus.

Kitas Biidriko tadio progra
mas bus ketvirtadienį vakare, 
hito 7 iki 8 vai., Chicagos lai
ku iš stoties WHFC., 1420 kil. 
Bus graži akordeonų muzika, 
gražios “Aguonėlių” dainos; 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai ir skanus juokai; 
Nepamirškite pasiklausyti.

— Radio Mėgėjas.

Gražiai Atšventė - 
30 Metų Sukaktuves ”

Praeitą šeštądienį, gruodžio 
9 d., Frank Medelįnskas, 3159 
So. Emerald jAjV^, surengė sa- 
vb vieriintėliąrh 48Umli Steve Mė- 
delinskui šaUnią puotą jo gimi- 
mo; gruodžio 9' d., proga.

Supus Stepohaė,. 1032 metais 
netekęs savo mamytės, globo
ja - pasekmingai ’ vd biznį su 
iėvėliU Prąrik iledėlifiskris. Taip 
sakanti ■■ ribti dabai “viengun
giai”, tėvelis <hašlys, o sūnūs 
dar nevedęs.'5 [' >P$. Mėdelinskai 
abudu; pažahgųs žmonės ir ge
ri Ičriiė j ai lietu vi jos.

Priklaūšo x p^ie SLA. 36*j;bš 
kuopos, Palaimintos Lietuviu 
Draugijos ir yra seni “Naujie
nų” skaitytojai. Į puotą atsilan
kę daug svečių, kaip tai gimi
nių ir jų draugų. .Buvau ir aš.

Gimtadienio
Parč .

feRlilGgF’ORT; — šį šešta- 
Uiėiiįj griibdžid 23 d.; Juozas 
Lapinškris Jh itimes skvo gim
tadienį. Ta pioga bus sureng
ta didėlė prilė tėvo Užeigoje, 
antrašu, 3111 So. Halsted St;

; • ’ ' 1 r •'

Kiek žvali učių jaunuoliui 
Jdozui reiks užpūsti neteko pa
tirti — bet visi jo draugai ir 
pažįštairii taį sužinos, kada at- 
ėjlUhkyŠ į iminėtą pafę. i)Uš už
kandas W mu^ikatiUi.

rietimus 
Vedyboms > 
iČhteAgttb

jtthH Giibfiiiiis, 20, Sll Vir- 
gima J> Mum?, 21

Johii J, llamasko, 44, su rtuth 
i, Hutt, 29. ' - '

Nerman Daiton, 23, su Ce- 
eiiia itubis, i?

Jrttttes Messei'gėSj 31, sll Irfene
'21 ■ ■, '

ftelkalaujii
Perskirti
į- 'theUflora iiIhedftefd ; j ttiiteiCk nuo 
George T. ttuback

ifcteh Purius nuo Fred J.

RavdHHHHHHM
Verskit1^

Ahttė StėpherijS nuo trank 
Štephens

Jfean Bartulis nuo* Peter Bar
tulio

.■ y ‘

laiko

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

\ I.'■■ ! ■«> I

Nors jau virš menuo 
praėjo, bet man vis dar stovi 
hkyse ir širdyje tris mano drau
gų hdoširdumas, kurį jiė paro- Į 
dė surengdami ir taip skaitlin
gai atsilankydami į mano ne
laimės ištiktam sušelpti pareri- 
giiriąk
: Lapkričio 19 d.4 j. Grigaičio 
svetainėj atėjęs, radau apie 300 
šuviršum mano draugų ir pa
žįstamų susirinkusių, išreikšti 
meti Užuojautą. Draugai! Aš 
neturiu žodžių aprašyti, kokį 
aš džiaugsmą jaUčiau tą vaka
rą. Notš rhaiio sveikata buvo 
labai menka, bet tas j ūsų nuo
širdumas ir užuojauta man su
teikė tiek stiprumo ir džiaug
smo, kad nors tą trumpą valan
dėlę jaučiausi labai smagiai ir 
visus savo skausmus pamir
šau.

Širdingai dėkoju visiems sa
vo. draugams rengėjams ir at
silankiusiems už tokį nuoširdų 
atjautimą ir gausią dovaną, 
$314.00, kurią man to vakaro 
rengėjai įteikė.

Labai man gaila, kad nega
liu ypatiškai visiems padėkoti, 
nė čia visų vardus sumihėti, 
bet prašau visų priimti mano 
nuoširdų padėkos žodį ir jei
gu man mano sveikata leis, 
kuom nors atsilyginsiu.

Augustas Žilė.
Išdirbo Biznį

ATLANTIC- —. Siuvėjas Ka
zimieras Balchunas nusipirko 
Tailor Shop, 240 W. 51st St., 
kuri buvo visais atžvilgiais ap
leista vieta. Bet jam pradėjus 
savotiškai tvarkyti, bizniavie- 
tės vaizdas tuoj pasikeitė: siu
vyklos vidus dabar atrodo gra
žus ir patrauklus.

Čia tolygiai buvo nupuolęs ir 
■ biznis?0Dabar ( jise? atgaivintriš. 
Mat, siuvėjas Kazimieras yra 
darbštus ir savo amatą gerai 
žinąs.

Iš Politikos Lauko

Plentas.

Bus Susipažinimo 
Vakarienė, Bet Ne 
“Dolerinis Banketas99

Paaiškinimas Lietuvių Keistu- 
Kliubo Nariams
Korespondento ‘ buvo 

kad sausio 7tą dieną, 
po susirinkimo bus 
banketas. Taigi, as

v« 
CIO

Kliubo 
pranešta, 
1940 'm., 
dolerinis
pranešu,-kad tai buvo klaidin
gai parašyta. /Tokio tarinio ne
buvo ir tokio dolerinio banke
to nebus; tiktai bus, kaip ir 
praeities laikais buvo, draugiš
ka vakarienė supažindinimui 
naujų valdininkų su nariais. 
Bet tai nebus “dolerinis ban
ketas”.

Mylintieji su valdyba pralei
sti vakarą, esate kviečiami da
lyvauti, nes bus gražių kalbų 
it diskusijų, kas liečia kliubo 
geroV^ ir pagerinimą.

Taigi, kas norės dalyvauti, 
turės pasilikti vietoje po susi
rinkimo.

Dar turiu priminti, kad įvyks 
banketas pagerbimui naujų na
rių sausio 21 d.; 1940 m., šioj 
pačioj svet. ir aš tikiu; kad 
komitetas plačiau praneš apie š 
banketą, nes jis jau prie to 
rengiasi. z7' N. Klimas.

T, , .■ g

“Munšainiėriai” 
Eina Iš Biznio

Ffedferaiis alkoholio niūras 
skelbia, kad Chičagoj mažta 
“hiunšaihiėrių” skaičius — jiė 
eina iš biznio.

Pereitais rriėtdis biuro agen
tai ųŽtikb Chicagos distrik te 
ribose 32'7 slaptas varyklas, o 
Šjmėt tik 237;
J Chicagos distriktas apima 
Indiana; Illinois ir Wiscohsin

7 J

valstijas.

Garšinkites “N-nose*

m, ■■■■■!«■—■■—i „.„a„i.Tn.a

situation Adikli
Ieško Darbo

JAUNAS VAIKINAS paieško dar
bo Už bartehderį, ne Chicagoie. 
Pilnai patyręs. Rašykite Box 1112, 
1739 So. Halsted St.

PAIEŠKAŪ DARBO ĖUČERNfcJ 
—ar grosernėj. Pilnai patyręs.

Šaukite J. P. Lafayette 8108.

HELP WANTED—FEMALE
- < Darbininkių T.. . ~

REIKALINGA VEITERKA res- 
iaūrantui. 666 Wešt 14th Street.

AR IEŠKOT DARBO? Dabar yra 
darbų namuose, ligoninėse, virė
joms ir veitėrkoms. Aukščiausios 
algos. Ateikite triojau. . „ c- 
LILLIAN RAVEN. EMPLOYMĖNT 

AGENCY, 944 E. 53rd Street ' 
Tel. Midway 5290

PRESS OPĘRATORS patyru
sios ant marškinių; taipgi merginos 
prie abelno darbo; darbas ant vi
sados. 7416 So. Vincennes Avė.

susirinkimas įvyko

Iš Bridgeporto — 11-to Wardo 
Lietuvių Veikimo

11-tos Wardos Lietuvių De
mokratų Organizacijos prieš- 
metinis
gruodžio 14 dieną, Lietuvių Au
ditorium. Apsvarstyta busimi 
primary rinkimai balandžio mė
nesį, 1940 metais, ir keletas bė
gančių organizacijos reikalų.

Prieita prie rinkimų valdy
bos 1940 metams.

PARTNERS WANTED 
Reikia Ptotnerių

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. Westetn Avenūe.

• ■■ • -t-., .L • 1.1 ■
FURNISMED ROOMS —1O BENT 

GyvenimiiiKarnbaTiai
MARQUETTE PARKE RENDON 

kambarys vaikinui ar merginai su 
ar be valgio. 2452 West 69th St. Rė- 
public 6396. Atsišaukite bile kadd.

in...... ■ I Ull i. ■ ii . i -

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui 

40 AKRŲ TRĄŠI FARMA. Ma
žas namas, pribudavotas garažas. 
Geriausia žemė dėl visokių daržo
vių. Kenavimo fabrikas, šalia daug 
medžių. Aukausiu už $1750.00. 
$750.00 įmokėti ir $20.00 į mėnesį.

E. G MEADE, 
Newaygo, Micfiigan.

.•> AUTOS—TRUCKS FOR SALk 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

■u.
MUŠIČAL INSTR’NTS-FOR SALE

Muzikaliai Instrumentai

kuris ištarnavo 
metus, liuosrio-

iš pirmini riko 
reikia pasakyti,

Senas Pirmininkas p. B. J. 
Jakaitis nekandidatavo

PirmUtihis tos organizacijos 
sumanytojas ir organizatorius, 
B. J. Jakaitis, 
suvirs penkis 
riai pasitraukė 
vietos. Apie jį
kad tai žmogus dideles kantry
bės, ir pasišventimo politikai 
11-tos wardos lietuvių tarpe. 
Jis dahg yra padėjęs energijos 
ir savo brangaus laiko, pakol 
šitą organizaciją išaugino į to
kią žymią politikos jėgą. Su
prantama, nežiūrint kaip butų 
darbas lengvas, tačiau per ilgą 
laiką įkirėja. O orgriniziloti ir 
augyti politišką organizaciją tai 
jau riera vaikų darbas. Todėl 
ir p. B. J. Jakaitis, ištarnavęs 
minėtam kliubui suvitš penkis 
mėtus, nutarė 
pasitraukti 
tos. Tačiau 
pasitraukia, 
pirmininku
nizacijos komiteto. Be to; jis 
taipgi yra Demokratų partijos 
precinkto kapitonas 16 precink- 
te, 11 wardos.
V. M. Stulpinas — Pirmininkas

L -
Nauja valdyba sekantiems 

metams išrinkta iš sekančių vei
kėjų: Vincas M. Stulpinas 
pirm.; F. Naujokas finanstj ir 
protokolų raštininkas; Jonas 
Rappol, viče pirm.; Jos. Bal- 
chUnas, iždinihkas; Juozkpaitis 
—maršalka;

KALĖDOS
DIKIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

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

dusų instrumentą imsime mainui, 
įvertinimui ir fekzamiriavimUi dy- 
Kai. Drum heads perdedatne be
laukiant.

Atdara sekrųadįęni ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC, STORE 

914 Maxwell Št, 
3 blokai riub Halsted. 

Tel. Canal 6114

VY H ULĖS ALE PURNltUkE 
Rakandai ir Įtaisai PdrdaVirdul

Mokėdaihas cash už rakandus, Su- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas irius. ALIŠAŪS&AŠ, Sū
nūs, 6343 S. Westem Ave.j Chicago, 
III. Phone Republic 6051?
—1—     II - Į, Į, ,

kuriam laikui 
iš pirmininko vie- 
iš politikos jis rie- 
Jis liko išrinktas 
egzekutyvio orga-

Taipgi tapo sudarytas egze- 
kutyvis komitetas, kurį sudaro 
keturi valdybos nariai, if ke
turi buvo išrinkti iŠ nariŲ. Iš 
riarių yra sekanti asmenys: B. 
J. Jakaitis, Chas. Naujokas, 
John Juozapaitis ir Edward Jes- 
sen.

Naujoji valdyba . pasižadėjo 
darbuotis visomis išgalėmis la
jui 11 wardo ir Bridgeporto 
ietuvių apylinkės.

FURNITURĖ-FIXTURE FOii SALE 
Rakandai. ir^ Įtaisai Pardavimui 
2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%.

Neatsišaukti, sėmpelial, didelės 
mieros, orientali kaurai. NeatsįšaU- 
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7%x9, 9x12,
9x13%, 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 905L

HENRY M; GOODMAN 
the original “Cash & Carry” 
FURNITURE DISTRIBŪTOR 

sėlis for Cash orily! 
Exclusively Ne\V Ftirnitūrė 

This is the only place in Chicago 
wHere yoti cah come and ihspect 
fine furniturė withotit dbligation 
to buy.

YOUR INSPECTION INVlTED 
Al! price plairily riiarkėd. 
PAY CASH AND SAVE 

Wė arrange Delivery 
HENRY M. GOODMAN 

525 West 76th Street
3 block east of Halsįed St. 

Daily 9-6, Thurs. & Sat. till 10, 
Suriday till 5.

K ~...
15 WARDO LIETUVIŲ DEMO

KRATŲ KLUBO susirinkimas įvyks 
gruodžio 21 d. bažnytinėj svetainėj, 
1812 S. Wash(enaw avė., 7 vai. yak. 

Bus valdybos rinkimas 1940 m. alaus 
ir kiti reikalai * ------ VkiayBV'



M......

(Naujos Kuopos: 125, 202 ir 359)

VAKAR GAUTA

taipgi trcčfiam

Smulkių

banditai api

VAKAR
CHICAGOJ

Mundelein Paliko 
$46,203 Pinigais

Dr. Repšis
Dr. Duševick

Susipažino, Tuoj 
Apsivedė— Ir 
Persiskyrė

Syti ir savaip 15 žodžių
Telegramomis galima 

sti per “Naujienas”.

Walgreen Paliko 
2 Milionus Dolerių
Šeimynai

H. Horneris 
Už 3-čia Terminą 
Rooseveltui

Labai Pelningi Metai 
Swifto Bendrovei

Skubėkit siųsti 
Kalėdų Svekinimus

Reikalauja Uždrau 
sti Browderiui 
Kalbėti

čekius ar Money Orderius 
vičiui, 1739 South Halsted 
gautos.

Užsimušė 97 Metų 
Senelė

Pasveikinimai 
Telegramomis 
Lietuvon

vaistinių
R. Wal-

vogtų daiktų
ir suėmė jo saviriih-

Pirkite tose krautuvėse, ku-4 
fios garsinasi “NAUJIENOSE

8053 S. -Hermitage ave>

ATLANTA, GĄ
Gone vvitĮi the Wind” filmo premjeroje

(Dvi $2.00 aukos iš Aurora buvo paskelbtos 
vakar, kas sudaro $30.40) ►

Prie§ keletą dienų pranešėm, 
kad Chicagos universitetas da
vė leidimų kdmunistų partijos 
sekretoriui Earl Brbwdeftui pa
sakyti kalbą universiteto Man- 
del salėj, sausio 17 d. J j pa
kvietė studentų komunistų or
ganizacija. .. , . • < ,
5 Vetėrans of Foreign Wars, 
Cook apskričio skyrius, vakar 
pasiuntė reikalavimą universi
teto ,prezidentui Hutchins kal
stą uždrausti’ Veteranai paly
gino komunistus kriminalis
tams * ir pridūrė, kad “kaip pik
tadariai* taip ir komunistai ne
turi vietos universitete;”

Chicagos pašto viršininkas, 
Ethest J. Kruentgen, ragina ir 
prašo chicagiečius siųsti kalė
dinius sveikinimus tuojau, ne
laukti iki paskutinių dienų.

Pašte yra toks susigrūdimas, 
kad vėliau išsiųsti sveikini
mai bebus pristatyti adresuo
tiems asmenims. Per vieną 
dieną pereina apie 12,000,000 
laiškų, tad galima įsivaizduo
ti, kad ten ištikro ne “pikni-

VVestem Vnion praneša, kad 
jie priima Kalėdų sveikinimus 
telegramomis kaip Amerikon* 
taip ir Lietuvon (ar Vilnijon).

Amerikoj už 25c, o | Lietu
vą už $1.00, jeigu pasirinksit 
vieną iŠ jų parašytų pasveikt 
nimų. Amerikoje galima para* 

už 35c. 
pasių*

Kooperuokite su paštu ii 
siųskite savo kalėdinius svei 
kinimus tuojau

• Grand džiury Cook apskri
ty j suėmė American Stove Com- 
pany - darbininką, Charles Sie- 
beltą liudyti apie muštynes 
dirbtuvėj, kuriose jis figūravo. 
Siebelt gyvena Homewoode ir 
yra minimos dirbtuvės forma- 
nas.' > ■ .
• Prie 59-tos ir Racine, 23 
metų jaunuolis James Mezilson, 
5901 S. Ashland avenue, užpuo
lė 45 metų moteriškę, Amanda 
Super. Ji važįavo automobilyj. 
Kai jaunuolis .pagriebė jai už 
gerklės, Mrs. Super prarado au
tomobilio kontrolę ir įvažiavo į 
telefono stulpą. Pati išliko svei
ka, bet pįk^adąris nelaimėj bu
vo sunkiai sužeistas.
• Chicagos oro pranašas skeK 
bia, kad šįmet Kalėdos nebus 
“baltos”. Dabartinis “pavasariš
kas” oras užtruks Chicagoj dar 
kelioms dienoms. '
• Adresu 2838 Armitagė avė., 
policija užtiko 
“sandelį
ką Arthur “Fish” Armstrongą, 
35 metų chiėagiėtį, kuris buvo 
artimas Dillingerio sėbras 
“Sandėlyj” policija rado vogtų 
daiktų už apiė $10,000.
• Chicagos ukrainiečių vadas,
Dr. Miroslaw Siemens pasiuntė 
užuojautos laišką, Suomijos am
basadoriui Amerikoj, Hjalma- 
rui ’ Procope. Rašydamas visų 

| ukrainiečių organizacijų vardu, 
Dr. Siemens, pareiškė, kad “uk
rainiečiai giliai atjaučia suomių 
kovą su Azijos babaru (Rusi* 
Ją) kad gindamasi nųp
to priešo, Suomija kartu gina 
vifcų mažų valstybių nepriklau
somybę ir teisę laisvai gyventi

iljjėr yArdu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
Los aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip grėitai bus

Į PREZIDENTUS: 
F. J. BagoČius 
Laujcąitis .....
Miliauskas . . ........... ,..
J. Grinius.......
Gųgis ............... .........
J. K< Mažukna........
N. Rastenis ..............
Baltrušaitis ,............
Kerševicius ............

Į VICE-PREZIDENTUS 
J. K. Mažukna .......

Kerševicius .............
Šalnienė ...................
Klinga......................
Stungis..... ................
Dr. Pilka .................
Mockus .....................
Bukšnaitis................
Pikelis.......................

f i ■ .

Bagočius ..................
Miliauskas ...............
Mikužiutė .................
Michelsonas .............

■ čepukas .............. .....
Karpavičius .............
Laukaitis .... .............

Į SEKRETORIUS: 
Dr. D, Pilka ...

Vinikas .....................
Michelsonas .............
Morris ............... ... 
Zablockas ................
Mikužiutė .................
Jurgeliiitė .......f.... .
žaldokas ...................
Bachunas................ ...
Mažukna................... .r.: . * 
Gugis ................
Valaitis .s....................
Ląbanau^kas ......... ...

- i Miliauskas
f IŽDININKUS:
,? K.

BachuĄas ............ .......
Žebrysį,..::............... ...
Janušaitis  .......... . ..
Mikužiutė;.............. .
Kerševicius .............
Zablockas ...-.......... ....
Mockus.....................
Pilka .............
Dargis.....................

Teisėjas Išbarė Už Neapgalvo
tas Vestuves

Ci^ęUit teismo teisėjas C. J. 
Harrington vakar pasakė pa
mokslą jaunuoliams, kurie ne
spėję gerai susipažinti skuba 
ąpėiyesti- ir įprastai; atsi
duria divorsų teisme. '■< •

Teisėjas >, griežtaipasmerkė 
skubias, neapgalvotas vestuves 
svarstydamas -21 metų Flo Ge
čienės -ir Stanley Gečo perski
rtą. Mrs. Gečas, gyvenanti ad
resu 
prisipažino, kad. ji apsivedė ąu 
Geču už dviejų savaičių po plr* 
mo susipažinimo su juo.

Teisėjas pridūrė, kad per to
kį trumpą laiką, kaip dvi sa
vaites, vaikinas ir mergina jo
kiu budu negali vienas kito ge
rai pažinti.

Gečienė gavo -divorsą ir 7 
metų .dukrelei užlaikyti gavo 
$7, savaitinės alimpnijos. Jos vy
ras Stanley Gečas yra 25 me
tų amžiaus.', ■ —

Šie metai fcįuyQ labai pelningi. 
Padarę $10,321,522glyno pel
no, > po, $1.72 šėrųi. X-į

,1937-1938 metaią bendrove 
turėjo $3,493,000; nuostolių.

Neseniai miręs 
“karalius”, Charles 
green, paliko apie $2 milionus 
dolerių turto. Visas palikimas 
eina šeimynai. Vakar velionio 
testamentas buvo paduotas 
palikimų teismui patvirtinti.

Padąve Testamentą Patvirtinti
Vakar apskričio palikimų tei

smui buvo. įteiktas neseniai mh 
rūsio kardinolo Mundeleino tes
tamentas. Teismas turi jį pa
tvirtinti. /

Pasirodo, kad velionis paliko 
$46,203 turto grynais pinigais. 
First National Banke turėjo 
$28,281; Continental Illinois 
Banke v- $14,512, ir $3,410 
First National Banke, Munde- 
ieine, 111.

Turtą globoja vyskupas Ed- 
\vard F, Hoban iš Rockfordo ir 
monsittitoras R. V., McGuire.

Včl Kandidatuos /, Guberna* 
torius.

Henry Horner, Illinois vals
tijos gubernatorius vakar pa
reiškė, kad jis ragins prėzb 
dentą Rooseveltą vėl kandida
tuoti į prezidentus — trečiam 
terminui.

Horner taipgi pareiškė, kad 
jis pats vėl kandidatuos į gii- 
bernatorius 
terminui. .

Jis mano, kad visi Illinois 
demokratai- stovi vienbalsiai 
prezidento Roosevelto kandi* 
datnros klausime, ir kito kan
didato nenori remti. Prieš 
kiek laiko už trečią terminą 
Rooševeltui išėjo ir Chicagos 
meras, Kelly, kuris vadovauja 
demokratų frakcijai, kovojan
čiai Hornerį.

I IŽDO GLOBĖJUS:
E. Mikužiutė ........ .......
P, Dargis ....r..... ....
Mockūs;?..^.......'.....'..*:.:.:.:....'. 

Brazauskas..................
J. Januškevičius ...-......
J. Kassly .i........ ....... r.
Šmulkštys ......................
Michelsonas .................
V. Bukšnaitis...............

. ■ r į z. • { _

Kerševicius ... ...............
Bakaiias ................. ......
Vitaitis ......... ........... L...
Kazlauskas .................
Bogužaitė ............ ...... .

Į DAKTARUS KVOTĖJUS 
Dr. J. Stanislovaitis .... 
Dr. Biežiš .... ... 
Dr. GraičUnas 
Dr. R. Corell 
Dr. Narės .lK 
Dr. Mikolainis 
Dr. Bronushas 
Dr. Supis ......... 
Dr. Zalatoris ..

• Du ginklu
plėšė Aeronautical UniVeršity 
•rūmus, ;adresu 1338 S. Mičhi- 
gahri^uo kelitį. aviacijos mokL 

. iių>^ir • dabhautej'ų įstaigoj: :\at*

4 ^Chicagos universitetas Vakar 
užbaigė žieminį semestrą ir i- 
teikę diplomus 186 studentams. 
Keli studentai iš tolimų kraštų, 
vienas iš Indijos, kitas iš Porto 
Ricę», baigė mokslus su pasi
žymėjimais. į /. ..'.. | ■. ■.
O 20 metų Allen Clack, 1923 
Sherman avenue, nešėsi namo 
eglaitę, ir kokiu tąi budu pra
rijo spyglį. Jis buvo aštrus ir 
įstrigo Clack’o gerklėj. Reikėjo susižeidė 97 metų senelė Au- 
daktaro pagalbos jį iš ten iš- gusta Loser. Ji gyveno adresu 
imti. Clack gyvens ir galės link-, 3201 South Leavitt Street, 
smai Kalėdas praleisti. Bet spy-!~—...i 
glį daugiau nebedčs burnon. Garsinkitės N-nose

Viso Dabar Yra . . .

- Kas Daugiau
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti 

kitę iždininko ė/'
Chicago, Illinois.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą .
.... m iiinMii j. »<> hiįi' i

Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 
kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
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. s ?

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programė, 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas Šio tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programo. * U

Rateliai, norinti stoti į turpąmentą, prašomi prisiųsti žfe* 
paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi

tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informaoįjas.

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA
CIJŲ REZULTATAI

■ . \ . I •

(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, 56, 260,121, 212,64,89, 109,128 , 342, 
242,313,244, 40, 14,105, 211,246,124,198,156, 122 , 353, 

104, 195, 171, 169, 93, 7, H, 17, 236, 346, 371 ir 323)

rACME-NAUJIENU Photo)
95 metų J. R. Jonės dalyvauja

Čia Amerikoj Laimingai 
Švęsdami Kalėdas -

Neužmirškim Vilniaus

AUK’
Aurora, III., lietuviu aukos, sudėtos gr. 15 d.: (tęsinys) 
Po $1.00 aukojo: M. Balčiūnas, J. Andrulevičiuš, P. Gu- 
ginchius, pp. Keršuliai, Z. Katckienė, K. Sarafanas, J. 
Laurinas, J. Kampika's, A. Gužaiiskas, A. Petraitienė, 
M. Skirmantas, J. Petkus, J1. Baltrukas, S. Šatkauskas, 
L. Medzvig, J. Cepauskas, A. Balčiūnas, J. Valatka, D. 
Braškauskas .... . $19.00
Po 50 centų: A. Bartulis,.!. Kaikaris, B. Urbelis, J. Ja- 
nurias, p. Sepavič, J. Keršulis, F. Daugiu, E. Mažeikie
nė .   j...Z-Ai.:.;...,. 4.oo

4.40
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ENTRY BLANK
Mldwest Lithuanian Champiobship Basketball

CICERO STADJUM FEHRUARY Ist AND
Toumament 
2-nd

1

NAME OF TEAM ...............................r.......;............ . ........
A’

MANAGER ...............................UU..........
* ’U 4 ’ ■ ’• . f. • . ■ ' ' i i

ADDRESS . ......................... ........ ..... . .................. .

"• f
. . r ’ "

PHONE 1 ■IJįJuii 11- i 11,1 III « -rirt'd UM ilUhi I* 1 L ■»««.£

t ’ 9

1? , >
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