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Adm. Graf Spee Laivo Kapitonas Nusižudė

‘7
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RASTAS NUSIŠOVĘS BUENOS AIRES 
VIEšBUTYJ

Paliktame laiške kap. Langsdorff sakosi 
pasirinkęs savo laivo likimą

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodžio 20. — Laivas žuvo. 
Kapitonas pasirinko laivo liki
mą.

Vokietijos šarvuočio Admiral 
Graf Spee kapitonas, H£ns 
Langsdorff, gavo iš Berlyno 
įsakymą paskandinti laivą. Jiš 
tai išpildė pereitą sekmadienį.

Po to su jūreiviais jis atvy
ko į Buenos Aires, Argentino
je.

Trečiadienio rytą jis rastas 
nusišovęs Argentinos viešbuty. 
Jis pasirodė ištikimas jurinin
kų tradicijai, kad laivo likihias 
yra ir jo kapitono likimas.

Spaudoje buvo pastabų, kad 
Langsdorff turėjęs stoti į mū
šį su priešais, nors ir žinoda
mas neturįs jokių šansų laimė
ti. Šarvuočio kapitonas nudavė 
negirdįs kritikos.

Jis pildė vyriauysbės paliepi
mą
žiurėjo patalpinimą sužeistąją 
jūreivių ligoninėse. Jis atidavei paskui kitą.

v
Vokietijos“užjurio 
prekyba irierdė- 

jahti

pilde ją iki galo. Jispri

paskutinį saliutavimą laidojant 
šarvuočio užmuštuosius. Jis pa
galiau atidavė saliutavimą šar
vuočiui, kai įvykdė jame eks
ploziją.

Su jūreiviais jis atvyko į Ar
gentiną. Argentinos valdžia nu
tarė atvykusius internuoti. Ka
pitono pareigos pasibaigę. An
tradienį jis paprašė Buenos Ai
res viešbučio prižiūrėtojų leisti 
jam, be pašalinių stebėtojų, pa
sikalbėti su Admiral Graf Spee 
įgula. Trumpoj kalboj jis atsi
sveikino. Vėliau atsisveikino su 
jųtininkais. 1 - » ■

Atsisveikinęs pasakė;. / kad 
jaučiasi pavargęs, nori pasilsė
ti, ir paprašė nedrumsti jo ra
ntomo.

Trečiadienio rytą jis rastas 
negyvas. Vokietijos šarvuotis 
Admiral Graf Spee ir jo ka
pitonas, vienas gabiausių Vo
kietijos jurininkų, žuvo — jei 
ne kartu, tai neužilgo vienas

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 2*0. — Vokiečiai paskan
dino savo pasažiefinį' laivą Cb- 
lymbus, 32,581 tono. Britai aiš
kina: skandinimai net. > tokių 
brangių ir didelių laivų, kaip 
Čolumbus, reiškia, kad Vokie
tija nebeturi prekybos su už
jūriu ir todėl nebevertina savo 
prekybinių ir pasažierinių lai
vu.

Trys ketvirčiai Vo 
kietijos submarinų 

paskandinta
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 20. — Francuzijos laivy
no ministeris Cezare Campinchi 
trečiadienį pareiškė, kad iš 60 
submarinų, kuriuos Vokietija 
turėjo karo pradžioje, jau pa
skandinta tarp 42 ir 47. Pa
skandinta trys ketvirčiai nacių 
submarinų.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUS) VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED 8T. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet

lelepuuu.

Vokiečių laivas “Cohnnbus”, kuris prie Cape Henry “papildė saužudystę” (liko pačių jurininkų sunai
kintas), kai pamatė, kad negalės nuo anglų karo laivų ištrukti.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

Amerikos respubli
kos ruošėsi išvaryti 

Grafą Spee
MONTEVIDEO, Uruguay, 

gruodžio 20. — Montevideo uo
ste pasislėpė Vokietijos šarvuo
tis Admiral Graf, Spee, pabė
gęs nuo Britanijps kreiserių. •

Uruguay valdžiA paliepė na
cių šarvuočiui į 72 valandas 
apleisti uostą. Bet Uruguay yra 
maža valstybė, savo karo lai
vyno neturinti. Kas butų atsi
tikę vokiečiams nepaklausius 
įsakymo?

Pasirodo, tuo reikalu Uru
guay valdžia tarėsi su Brazili
ja, Argentina ir Jungt. Valsti
jomis. Amerikos respublikos — 
Argentina ir Brazilija — butų 
pasiuntusios į Montevideo uo
stą savo karo laivus vokiečių 
išvyti.

Valdžios paskola 
Holandijoje 

pavyko
ne

gruodžio 
išlaidoms

HAAGA, Holandija, 
20. — Mobilizacijos 
padengti Holandijos valdžia pa
skelbė šalies vidaus paskolą 
$159,000,000. Laikas bonams 
išpirkti paąibaigė šiomis dieno
mis. Dabar valdžia praneša, 
kad tik pusę sakytos sumos bo- 
nd gyventojai teišpirko.

Vokietijos lėktuvai 
sunaikino 23 laivus 

į 3 dienas
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 20.
catas trečiadienį sako, kad per 
paskutines tris dienas nacių 
ėktuvai paskandino 23 talkinin
kų ir neutralių šalių prekybi
nius laivus.

Vokietijos komuni-

Vokiečiai paskandi
no ižsavolaivų

■NEW YORK, N. Y., gruo
džio 20. Vokiečiai šiame ka
re paskandino mažiausia dvy- 
iką savo laivų, nenorėdami ati
duoti juos talkininkams. Pa
skandintųjų laivų bendras to
nažas siekė daugiau nei .103,000 
tonų.
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Naciai suėmė
50 čekų

20.
na-

PRAHA, Čekija, gruodžio
— Paskutinėmis dienomis 
ciai areštavo 50 žymių čekų. 
Areštuotųjų tarpe yra keletas 
augštų buvusios čeko-SlovakL 
jos akmijos karininkų.

Stalinas suorganiza 
vo neįveikimą sovie 

tų armiją
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 20. —Trečiadienį mi
nėta Stalino 60 metų sukak
tis.

Sovietų spauda ir radijas tik 
ir tekalbėjo apie Stalino nuo
pelnus, apie jo genijų, ypatin
gai gi apie tai, kad jis sukūrė 
neįveikiamą sovietų Rusijos ar
miją.

[Reįkia pripažinti: jau tris 
savaites pupiniai kariauja su 
rusais, o Stalino armija vis dar 
neįveiktą.]

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

SUOMIAI NUŠOVĖ 20 RUSŲ LĖKTUVŲ
HELSINKIS, Suomija, gruo-

Sako, vokiečiai keti
na atimti 8,000,000- 

ms lenkų namus
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 20. — Lenkijos informa
cijų agentūra sako, kad naciai 
dard planus sugrusti bent dau
gumą lenkų vienoj srity — 
centralinėj Lenkijoj. Jeigu vo
kiečiai vykdys šitą planą gy- 

’ vertime, tai 8,00Q,000-ms len
ką bus atimti jų namai.

Britanija vartoja gą
sdiną padirbtą 

išanglių
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 20. ‘4- Didžiąją suvartoja
mo Anglijoj gasolino dalį bri
tai gauną iŠ Amerikos arba iŠ 
artimųjų rytų. Tačiau apie 7 
nuošimčius viso suvartojąępo 
gasolino britai gauna iš ang
lies. Tas kiekis siekia 100,y000,- 
000 galionų per metus.

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodžio 20 
Admiral Graf Spče kapitonas, 
Hans Langsddrffj ntisišcvė Bue
nos Airės viešbuty trečiadieni. 
Paliktame laiške jis sako, kad 
nutaręs priimti likimą, kuris iš
tiko jo komanduotą laivą.

HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 20. - » ' ■ - •» • >
daug rusų tankų ir nušovė 20 
karo lėktuvu trečiadienį, ru
sams išvysčius smarkų c-fensy- 
vą.

WASHINGTON, D. G., gruo
džio 20. — Paskandinto vokie
čių laivo Co’umbus 580 pasa- 
žierių ir įgulos narių gabenami 
į Ellis Island, prie New Yorko. 
Juos gabena Amerikos kreise
ris. • •

HELSINKIS? Suomija, gruo
džio 20. — Pūga ir 25 laipsnių 
žemiau zero temperatūra sulai
kė rusų ofensyvą šiaurės Suo
mijoje.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 20. — Suomijos valdžia pa
šaukė kariuomenėn 40 metų vy
rus. Jiems įsakyta būti mobili
zacijos punktuose ateinantį an
tradienį.

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 20. — Brazilija, Argenti
na ir Jungt. Valstijos užgyrė 
sumanymą bausti svetimų šalių 
karo laivus, kurie laužo neutra
lumo zoną Amerikos vandeny
se. Bausmė numatoma tokia: 
neduoti prieglaudos reikalin
giems pagalbos karo laivams. 
Jei nusikaltę laivai įplauks į 
Amerikos uostus, tai juos in
ternuoti.

BERLYNAS^ Vokietija, gruo
džio 20. — Vokietijos lėktuvai 
sunaikino 23 talkininkų ir neu
tralių šalių laivus per pasku
tines tris dienas.
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 20 
ministerio Campinchi pareiški
mu vokiečiai neteko 45 nuošim
čių to submarinų skaičiaus, ku
rį turėjo karo pradžioje.

šarvuotlaivio

Suomiai sunaikino

Francuzijos laivyno

noji Stalino armija išvystė 
mlilžinišką ataką prieš Suo
mijos tvirtovių liniją Kareli
jos fronte.

Pasiuntė mušiu šimtus tan
kų. Daugiau nei 200 rusų lėk
tuvų dalyvavo atakose. Kartu

Pūga sulaikė rusų 
ofensyvą

gruo- 
šiau-

KIRKENES, Norvegija, 
džio 20. — Pūga siaučia 
rėš Suomijoj. Užėjo šaltis 25- 
kių laipsnių žemiau zero. šaltis 
ir pūga sulaikė karo operaci
jas. /

Ęusai pasistatė palapines, 
bet Norvegi jos gyventojai reiš
kia abejonę, ar jos apsaugos 
rusus tinkamai nuo šalčio. Tre- 

t

žiadiėnį bent iki vidudienio ne
gauta pranešimų apie mušius 
Suomijos šiaurės fronte.

Suomija pašaukė 
daugiau rezervų 

kariuomenėn
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 20. — Trečiadienį Suomi
jos valdžia pašaukė kariuome
nės ‘tarnybon 40 metų amžiaus 
vyrus. Tai yra vyrai, kurie pa
gal Suomijos įstatymus, skaitė
si jau išėję iš rezervų amžiaus. 
Pašauktiesiems įsakyta būti mo
bilizavimo punktuose gruodžio 
26 d.

Pavojus raudonajai 
armijai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 20. — Reuters (Britanijos 
žinių agentūros) pranešimas 
sako; kad Rusijos armijai Šuo 
mijoj gresia naujas pavojus 
Kareiviai pradėjo sirgti rau
pais. Liga plintanti taip pla
čiai, kad įgijanti epidemijos po- 
budį.

su mekanizuotomis dalimis 
puolė suomius raudonosios ar
mijos pėstininkai.

Pasėkos tokios: dar kartą

KAUNAS, gruodžio 18 d. —
— Finansų viceministras E. 

Ddnta pareiškė, kad Lietuvos 
pramonė žaliavų ir būtino rei
kalingumo užsienio prekių ne- 
pritruksianti:

— žemės reforma Vilniaus 
srityje bus pradėta vykdyti tuo
jau pavasarį.

— Gruodžio 16 d. perimtas 
Vilniaus universitetas.

— Lietuvoje įsteigta koope
ratyvų sąjunga “Linas”.

— šiomis dienomis gauta 
Klaipėdos pabėgėliams 16 mai
šų drabužių, kuriuos prisiuntė 
Amerikos lietuviai.

— Gautas pranešimas, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
išsiuntė į Lietuvą karo pabėgė
liams 110 dėžių drabužių.
1939.XII.19
New Yorkas.

kų sunaikinta; 20 rusų lėktu
vų nušauta.

Bet spėkos nelygios, ir vėl 
keliamas klausimas, ar ilgai 
suomiai pajėgs laikytis.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI ;

/ < ■ T w k ’ 1 ’r" - ■

y-Britanija įr Francuzija 
nutarusios daryti stipresnį 
spaudimą į Balkanų šalis, 
kad jos priešintųsi Hitlerio 
ir Stalino agresijai. Naciai 
sako, kad talkininkai sten
giasi įvelti Balkanus į karą.

—Pranešama, jau apie 5,- 
000 švedų kariaują Suomijo
je. Organizuojasi dar apie 
10,000 švedų vykti į Suomi-

—Paskandinto Vokietijos 
laivo Co’.umbus 579 pasažie- 
riai ir įgulos nariai pasiekė 
New Yorką. Juos atgabeno 
Amerikos kreiseris.

—Tokio mieste įvyko di
džiulė demonstracija, kuriai 
vadovavo įtakingi japonai. 
Priimtos rezoliucijos, kad 
Japonija neieškotų glaudes
nių ryšių su Rusija.

Areštuota 100 Fran 
cuzijos komunistų

Ruošia bausmes sve 
timų šalių karo 

laivams
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 20. — Panamos konferen
cijoje spalių mėnesį Amerikos 
respublikos paskelbi neutralią 
vandeųų zoną. Jos uždraudė ši
toje zonojė svetimų šalių karo 
laivams operuoti. Iki šiol ka
riaujančios šalys praktiškai ne
paisė drausmės.

Taigi dabar Jungt. Valstijos, 
Argentina ir Brazilija tariasi 
bausti svetimų šalių karo 
vus, kurie laužo Amerikos 
publikų nuostatą. Bausmė 
sinti tokia, kad Amerikos
publikos neįleis į savo uostus 
nusikaltusių laivų, ieškančių 
prieglaudos.

Argentina ruošianti tuo tik
slu memorandumą, kurį duos 
kitoms Amerikos respublikoms 
užgirti.

lai- 
res- 
bu- 
res-

Kinai puola japonus
HONG KONG, Kinija, gruo- 

džio 20. — Gen. Chiang Kai- 
sheko kariuomenė pradėjo ofen- 
syvą tikslu atimti japonams 
Kwangsi provincijos sostinę 
Nanningą. Bent laikinai japo
nai pasitraukė keletą mylių ir 
kinų jėgos atrodo stipresnės.

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 20. — Consolidated Air- 
craft Corporation gavo Jungt. 
\alstijų laivyno užsakymą pa-

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 20. — Trečiadienį areš
tuota 100 Francuzijos komuni
stų. Policija konfiskavo tūlą statyti jam lėktuvų už $20,- 
kiekį komunistų spausdinių. 016,699.
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GRUODŽIO 22 D. “NAUJIENŲ” 
Skaitytojai gaus po gražų

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

Apsiniaukę; vidutinio ' stfpi 
rūmo ir apystipriai šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 7:14 v. 
r., leidžiasi 4:21 v. v.

Rusai nušovę 12 suo
mių lėktuvų

MASKVA 
gruodžio 20.

so vietų Rusija,
- Išleistas antra

dienio vakare rusų komunika
tas skelbia, kad tą dieną rau
donoji armija nušovusi 12 suo
mių lėktuvų.
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NAUJIENŲ

KALENDORIŲ
Kalendorius dalins dienraščio 

pardavėjai

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.
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Ką Žmonės Mano
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Popiežiaus Netikusi Politika Amerikoje
(Tęsinys)

TROŠKIMAS VALDŽIOS, kas 
Amerikoje labiau trokšta val
džios, jei ne airiai Romos kata
likai? Lenktynėse į valdžios 
vietas airiai bylina yisuš. Net 
bjauriausias ir šlykščiausias 
priemones vartoja, kad tik ga
lėtų atsiekti savo tikslą, kas do
ram Romos katalikui juk yra 
draudžiama. Kaip žydai yra įsi
galėję biznyje, tai tdip airiai po
litikoje.

NETEISINGAS TURTŲ ĮSL

Remklte Lietuvišką 
žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

toks Toggery
MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI
• PARĖDAI

200-202 E. 154th St.,
HARVEY, ILL.

Tel. 630 Vakarais atdara.

GIJIMAS. Niekur taip neteisin- 
gai, taip greitai ir taip daug tur
tų peįgyjama, kaip politikoje. 
Rorttos katalikai būdami galin
giausi politikoje naudojasi te 
Įiboga. Chicagojc ir kiluošfe 
rhiestuosb, kur tik vadovauju 
romiški katalikai airiai politi
kieriai, tai atlikdami įvairus sa
vivaldybėms darbus iš to pada
ro sau graftu milibnūs dolerių. 
Na, o dr tbkife (Urbti i gali Luti 
suderinami su ftombs katalikų 
bažnyčios mdralybė ir socialiu 
tcisinguriiu, ktirį popiežiai taip 
garsiai skelbia?

EGOJIžMAS. Lietuviai, daly
vaują politikoje, gerai žino, kb- 
kie egoistai ir savimeiliabairiai 
yra. Chicagoš warduose, kur lie
tuvių didžiuma gyvena, lietuviai 
veikėjai politikoje tegauna tik 
vieną dešimtą dalį politiškų 
darbų, kiek jiems tikreiiybėje 
priklausytų gauti. Ir tai tik pa
čius menkiausius darbelius te
gauna. Liūto dalį pasiima airiai 
romiečiai stiu. žinoma, airiai 
taip elgiasi su visomis tauto
mis. Taip elgdamiesi airiai ro
miečiai ar nelabiau nusikalsta 
prieš moralybę ir socia’į teisin
gumą, negu nekatalikai?

GIMDYMO KONTROLĖ. Ta
me dalyke Romos katalikai ne 
tik nėra atsilikę, o ir pralenkę

NaUjifenų-Aeme Telephoto
CHICAGO. — Donald Er- 

riešt, kiltis tdhidlija Ameri
kos armijoje. Už kiekvieną 
paadkštiiiimą iš tėvo jis 
galtš $500.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant * $7.65
5 tonus ar daugiau .......... ............... •
PETROLEUM CARBON COKĖ $7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.
-- - -- . - - - -1 - r -- -■■■■------- - --

Turtas virs - $4,000,000.00
Atsargos fondas - - $275,000.00

Dabar Mokame 3po% Už Pri
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

_______ „and—.—e—-----------—

LOAN ASSOClATlONof Chicago 

JUSTIN MACKlEVVICtl, htt. 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.
•j,--1-- - -r.;.,-.

/MNGS
CHAKTERE1) BY, U. S.GOVERNMENT 

SAV1NGS FEbfiftALLY 
INSUKED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTO1UUS

REAL ESTATĖ
Insurance and Lėtins

Statau visokios rųšies naujus namus an’ 
'engvų mČneMntą IšmokŠHrtių. Dar^u vi 
šok) taisymo darbą be jokid cash įmokė- 
imo ant lenrvų mėnesinių išmokėjimų 
'Išgauna ąeriausį atlyginimą iš Flre fa 
urance Companijų dėl taisymo apdegu 

šių namų). Darau paskolas ant naujų i) 
-enų namų ant lengVų mėnesinių išmo 
Kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVesterri Avė. Phone Grovehill 0306

Naujienų Pinigų
i

Siuntimo Skyrius
' ‘

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
(įškaitarit Vilhiduš kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.*

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

...............-• ' -■ •••' "'r'' '' <

NAUJIEM og; Chicago, m.;. 

riatariihhg Žmonėms1 
, Greitai Pavait- 

sluntieitis
"ąs hAstto niurna*. bąV'alrgiln^i
leurj daug: žmonių kenčia. rieviBuoniet paeina 
15 pteršldicbirtlo brba hileft'd ivukUrtib.
bakaVtotiha. tai gallriia atitekti iki iib^hik- 
I'<»h. n-pulsonioH slHteinoH — reikaU lignino 
iinosuotOjd. Ir kada yra t'dks reikalas. jUe 
turite veikti tuojaue. ne* vidurių netvarka 
sumažina jūsų energijų ifi atima daug ma
lonumo jūsų gyveHlmc.
Kai įhią Viduriai gerai nevirškina. jiMuik 
plyte]<? Ąr dvi Ex-Lhi prlti, ęįnant gulti, Ir 
pamatysite, kr Jus nepigi j 0ll8iU višĄi nAuj.lt 
žmogiilni kitų diemį. Ėtc-Llk c.'uOcia fėžuL 
latus. pabostu. malohUi pudll . . . be Iže • 
lempinių ftė. nesmagunik- v

• ' V ■
Kas dar daugiau. EjC-L4X yra lengvai pri
imamas. Jis gardus, kaip skanus Šokoladas. 
Tiktai 10c. ir fJ5c. dčžutča bet kurioj vais
tinę. ■ '■> . ,

šAliadktfjfesf : pAMtehMfavt 
AtBtŠAKVRM 41 VAkfciėMNčiV!

GaminamutlK
ĮeidiSmėRnė raidės aht
dCŽūlfeB h klekvltmoa Wlet&. kad 
gatitumčt g-erAn paselunos. reikalau
kit oHtrihnHd Est-tal.

Iš Lietuvos
f t..- ..I ;t- 41.,

Elektros stočiai
4

sudegus...
MAŽEIKIAI. — Mieste 

rado vagių, kurie pradėjo 
ti baltinius.

Lapkričio 8 d. sugedo

atsi-
vog-

elek
tros stotis. Tamsa pasinaudoda
mi vaįVs, padarė įsilaužimų. 
Dr-jos “Daržas” krautuvės du
rims huŲiovė s’pynAs, iškraustė 
krišV likučius ir mažais kiekiais 
pasiėmę kai kurių prekių. Ga- 
balio mėsos krautuvės durims 
ftūšliko Spyną ii* jpriėlnė pinigų, 
mėšos ir dešrų. Kitose vielose 
irgi buvo padaryta įsilaužimų.

LAIKYS PASLAPTĮ
šeimininkė: “šie šaukštukai 

musų šeimai priklauso jau per 
porą šimtų metų!”

Tarnaitė (naujai atėjusi): 
“Nieko, nieko, ponia, nebijokit, 
aš niekam to nepasakosiu, o, 
be to, juk jie gana dar naujai 
atrodo.”

PcHvftHcbiftaš tniestelis

VAIKIŠKAI
Tėveli, ar teisybė,

Ketvirtad., gruodžio 21,1939............ ............. ... ......
iTel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST.

kad 
strausai slepia savo galvas smė
lyje.

— Taip.
— Tai kaip jie gali beatsi- 

minti, kur jie tas galvas pa
slepia.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENT1STAS

Pirm., Trečiadieni, šeštadienį
•4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad. Penktadiehj 
4143 So, Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

kitatikius. Thi parodo mažėji
mas mokinių skaičialts parapiji
nėse mokyklose. Romos katali
kiški laikraščiai jprijpažino, kad ! 
praėjusį rudenį į jphtapijiriės 
mokyklas mokinių Įstojo tik 
tiek, kiek jų buvo prieš 15 me
tų. Mokinių skaičius parapijinė
se mokyklose pradėjo mažėti 
nuo 1930 metų ir kasmet ma
žėja. šeimynų skaičius daugėjo, ‘ 
o gimimų skaičius mažėja. Gim
dymo kontrolė yra to priežas
tis.

Toliau, Romos katalikų spau
da pripažino priežastį, dėl ku- < 
rios Romos katalikų skaičius 
Amerikoje nedaugėja taip, kaip 
protestantų. O priežastis yra tl, 
kad milžiniška Amerikos Ro
mos katalikų dauguma gyvena 
miestuose ir lik maža jų dalis r 
tegyvena ahl fannų. Miestuose 
gi prieauglis yra daug mažes
nis, negu farniode. šioje šalyje 
Romos katalikai veik tik rėprd- 
duktuoja save, o proiastantdi 
gamina prieauglį.

Tai va, kur stovi Romps ka
talikai gimdymo kontrolės klau
sime. .

SUIRUTE šEIM.OSE. Visoke- 
Fiopų šeimyniškų suiručių Rd- 
irios katalikų tarpe gairinę ras
ti kiek lik norime. Pasisukę 
tarp parapijinio jaunimo rasi
me aibes visokiausio išlvirkavi-

bų, sužinosime apie jų girtuok
liavimą, lėbavimą, visokias šu-

SOCIALIS NETEISINGU
MAS. Didžiausius socialius nc- 
.cišinguniiis praktikuoja Romos

Rdmos katalikų kunigai gyvena

stose klebonijose, ima algas it* 
be to, riebiai rokliojd tiž sak- 
?amehtUS, mišias, šliublts ir lai
dotuves. Bažnyčios tarhainš tė- 
mdka tik algėlfes nuo bado dt- 
iigliiti. Klapčiukams arba visai 
nieko neduoda, arba lik relkar 
iiais po hikėlį (ėišmėtd.

Vidiiu žodžiu, veik Visose po
piežiaus Suminėtose nedorybėse 
Romos katalikai yra paš’nėrę 
giliau, negu nekatalikai. Todėl 
Amerikos protestantai perskai
tę popiežiaus encikliką stebėsis, 
kaip galėjo popiežius taip be 
gėdiškai juodinti šio krašto ne- 
katalikus? Protestantai pasakyš, 
kad popiežius tesirūpina ne pro
testantus ar kitokius nekatali- 
kus gelbėti, o savo ganomas a 
voles šiame krašte ir kituose 
i 
kraštuose.

—Teisybės Ieškotojas 
(GALAS)

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d>į 1940 
SOKOLV SALEJE 

2343 S(k Kedžie AVfe.
Z’. ■> .w.:v - 4-.«. ■ •. iįi
.'Į M »l—i ■         I ■

Pirkitfe toše kradtūVėsė, ku
rios garsinasi “NAUJiENOŠE”

MM

Karo žemėlapiai
Naujienoj galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa- 
visų didesnių mie- 
kurį • galėsite sekti 
veiksmus, 

žemėlapio

ĖĖŽVILKIS. — Atlikus plen
to tyrinėjimo dublis Jurbarkas 
— Skaudvilė, kuris eis per Erž
vilko miestelį, dabėr atliekami 
gatvių perplhiiOvimo bei naujtį 
pravedimo ir pritaikymo prie 
naujojo plento darbai. Gyven
tojai prie plento linijos stato
si Vis daugiau tiamų* Pravedus 
plentą, gyventojų ekonominė 
būklė žymiai pakils.

Nubausti
žymėjimais
s tų, pagal
visus karo

Antroje
yra pasaulio kfaštų ir salų są-' Nepilnametį Simoną už mušly- 
rašas, su pažymėjimais jų dl- nes išsiuntė Kalnaberžėn.
durno ir gyventojų skaičius.

Kaina 15 c.

Apylinkės teisinas nubaudė 
M. P. ir vieną moterį po 50 Lt. 
arba po 5 dienas arešto už Mo 

pusėje šiliho ir jo žmonos sumušimą . ' ¥ M v v .

Lai
krodininką R. nubaudė už laik
rodžio pasisavinimą.

Mrs. A K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
3630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlio;
Central Avenue, 
Beverly Shotes, 

Indiana
Tel. Mich. City - 

2799—R3.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECt 1930

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKI(TŠPECiALISTAl

Kiti Lietuviai Daktarai

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Mamų Tel. V1RG1N1A 2421

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically 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
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kąinos pigiau kaip 

. ■ ’ ■' ■ < pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
Meniacsia IR DIDŽIAUSIA laidojimo IŠTAIGA 

AMBULANCE, 
- DIENĄ IR NAKTl ■ < 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermi t ag e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

' ■ Tel^MU LATAYEm MM

koplyčios visose
..i

■Mttirhite litini tiUUe ptotiraitaų JLntMUHetde lt wt-

M POVUV BALTIMIEaiK.

Laidotuvių Direktoriai

Yards HSlT
Yards 1138

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

j. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

s. p. Mažeika
3319 Lituanica Avenue

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

lilIlilllllllIlHlllhlillllllllliHIII

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

iiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiliiiiiimiiiii

NARIAI 
ChidOošj 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
AcOcidcijoS
mimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiHiiii

ANTHONY B. PETKUS
6834 Stt; Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4pth Court, Cicero Phone Cicero 2109

; lagRawicz ir SŪNUS 
2314 We8t 23ra I’lticį. Phone
SKYRIUS: 4Ž-44 EtUi ld8th Street

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

____ __ ................................ ..-..rJ. ---------- ....... . ------------
ANTANAS M. PHILLIPS

3807 Lituanica Avfenuė Phone Yards 4908

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

■Itillti.hlilhltiillihiiiitiliiliill

AmbUlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir iiaktį

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nartai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St.

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

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

Tel. Keiiwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Vir£inia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Vali
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdieh 2-4 ir 6° vak.

1957 W. Garfield B'vd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 v&k, 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bruhswick 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
f Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
huo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakar j 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maiirice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

įGarsihkites “N -nose”

nAuj.lt
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Clevelando ir Ohio Žinios
Kalėdų švenčių proga. — Visi laukia žiemos švenčių. — 

Mirė Sulzmann. — White Motor kompanija. — Mi
rė Jurčiukonienė. — Dr. J. J. Kamesis įstojo į ar
mijų. — Jau rengiasi seimui.

štai ir vėl ateina ta metine 
šventė Kalėdos, kada negalima 
pamiršti nei vieno savo draiu 
go, nei vieno prietelio. Tąja 
proga ir sveikinu “Naujienų” 
ir “Keleivio“ redaktorius ir 
abiejų redakcijų štabus, su ku
riais jati darbuojuosi per ei ę 
metų. O labiausiai sveikįnu 
“Naujienų’’ ir “Keleivio“ skai
tytojus, per kurių pastangas tię 
laikraščiai išsilaiko ir mums 
visiems duoda progos laisvai 
savo mintis pareikšti. Taigi, lai 
šios Kalėdos ir būna visiem* 
linksmos. Nežiūrint visokių ne
smagumų, kurie musu gyveni
me susidaro, toje metine'e

žvilgio, o kiti iš papratino.
Amerikoje ir daugelyje kilų 

šalių Kalėdų dieną visi bando 
kaip galint atminti savo gimi
nes, atminti ir draugus. Visi 
siunčia pasveikinimus, siunčia 
ir dovąnas pagal savo išgales, 
kad palikti nors kokį atsim - 
nimą savo mylimų širdyse. Mes 
matome, kaip paštai būna už 
versli įvairiais siuntiniais 
tiems, kurie toliau gyvena. Ne 
žiūrint, kur mes gyventumem, 
nežiūrint, kaip toli musų my 
limi asinenys butų, vie ok v s 
deda pastangas, kad K 1 da

tuvoje Kalėdų šventes budav
šventėje viską pamirškime ir J ne vien tik religinio pobūdžio: 
praleiskime Kalėdas linksmai 
su savo šeimynomis ir drau
gais.

0 0 O

Kalėdos ir Nauji Metai jau 
pas mus, ir visas pasaulis jų 
laukia. Nežiūrint kokios tautos, 
kokios tikybos męs 
vidtiek

bu tumė, 
šventės 

Jos pąlik- 
ir tas pa-

tos metinės 
mums yra svarbios, 
los iš senų senovės, 
prolys mus traukia jų laukti 
Kalėdų šventė yra
svarbiausių, kurios mes laukia
me. Vieni musų iš tikybinio at-

viena iš

samdininkui samdydavo savo 
tarnus ir tarnaites nuo Kalėdų 
iki Kalėdų. Jie laukdavo Kalė
dų ne vien dėl to, kad tai Ka 
ledos, ne vien dėl to, kad jie 
gaus kokią dovaną nuo savo 
mylinių ąsipenų, bet ir dėl to, 
kad per Kalėdas ir jų tarny
bos laikas pasibaigdavo, jei jie 
nėsusitardavo dėl kitų metų 
tarnybai. Per Kalėdų šventes 
jie eidavo j savo tikrus namus 
pasimatyti su savo mylimais, 
nors ir susitardavo pasilikti dar 
vieniems metams. Tai daryda
vo todėl, kad galėtų nors įritin

NAUJIENOS, OMrago,
■-• - ■

NM

' • ' 1 " Naujienų Acnqę Teienhoto
Anglų jurininkai, kurie liko išlaisvinti iš “Au- 

miral Graf Spee” šarvuočio.

Skleisk Kalėdą Džiaugsmus Per Ištisus Metus--

leisk ob
4 didinos Dumsi

Dovana geresniam gyvenimui 
—Ilgas naudingumas ir ma
lonumas kokiu visa šeima gali 
dalintis.

EGG ...............
NUT ...............
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! ŠAUKTE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

I
 Unksnių Kalėdų Ir Laimingų 3 

Naujų Metų Linkiu Visiems! į
JOE VALUŽISTAVERNAS |3601 SO. LOWE AVENUE ■ ! 

L Skanus alus, degtinė ir man-jj 
y dagus patarnavimas Visiems. Ų

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

42y W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

opnie

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
iH 8:15 vakATK

bų pasiliupsuoti. Tokiu butlu 
visi ir laukdavo Kalėdų šveh 
čių, kad vięnokiu ar kitokiu 
budu pasidaryti kokią permai
ną kasdieniniame gyvenime.

Nauji Metai yra tokia šven
tė, kada visi laukia bent ko
kios permainos savo gyveni
me. Yra tokių žmonių', kurie 
net tiki tuo, jog su Naujais Me
tais užgimsta jų nauja laime. 
Daugel‘s vis laukia ir sako, 
kad po Naujų Metų viskas, bus 
geriau, laikai pasikeis ir laime 
ateis pas juos. Tai dėl to Nau
ji Metai ir yra laukiami visa
me pasaulyje.

šie ateinantys 1910 ni. yra 
laukiami su didžiausiu nekant
rumu ir su viltimi, kad jie gal 
bus kiek ramesni visam pašau 
•iiui. Visi tikisi kad gal viskas 
ausiramins ir karas pasiliaus. 
Gal žmonija prieis prie susipra
timo ir suvaldys diktatorius, 
kurie surengė šią pasaulio sker- 
dynę bei žudo šimtus tūkstan
čių nekaltų žmonių.

Mes gyvendami šioje laisvoje 
salyje galime pasidžiaugti, kad 
pas mus Kalėdos ir Nauji Me
tai bus daug linksmesni, negu 
daugelyje kitų šalių, kur karas 
yra užsiliepsnojęs. Taigi ir pa
laikykime tą viltį, kad ir atei
nančiais 1940 metais Amerika 
išsilaikys nęįsivęlusi į tą pasau
lio skerdynę, kad ji ir toliau iš 
silaikys tuos demokratinius 
principus, kuriuos ji dabar 
praktikuoja.

Tad, praleisdami Kalėdų h 
Naujų Metų švęntes ir sulauk
iami 1940 metus nepamirški
me ir Europos padėties. Turė
kime savo širdyse stiprią užuo 
jautą pasaulio darbininkams, 
kurie yra beprotiškų diktato • 
?ių žudomi. Gal ateis diena, 
kada darbo žmonės susipras ir 
mi tie diktatoriai turės atsaky
ti už dabai* liejamą kraują.

a 9 o
Mirė senas miesto politikie

rius John Sulzmann, buvęs per 
Jgus metus miesto konsulmą- 
nu ir apskrities šerifu. Mirė 
sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Sulzmann buvo geros širdies 
žmogus, kuris daug pasitarna
vo biedniems žmonėms. Jis bu
vo labai palankus ir lietuviams. 
Gyveno lietuvių tarpe ir yra ne
mažai gero lietuviams padaręs

darbų gavęs ifr jšiaip daug gero 
padaręs. v .

Taigi, lietuviai nustojo gero 
draugo. Sulzmannas buvo įžy
mus politikierius, bet nebuvo 
turtingas. Gal dėl to, kad buvo 
teisingas žmogus, palyginti, su 
kitais politikieriais.

0 O O

WJi.ite Motor Co. gauna daug 
užsakymų iš federales valdžios 
išdirbimui kariškų trokų, ku
riais bus vežami sunkios ka- 
nuolės ir kiti karo pabuk’.a’. 
Dabartiniu laiku White Motor 
Co. gerai dirba. Ten ir dauge
lis lietuvių turi darbus.

B 0 0

Mirė Morta Jurčihkbh’euė 
nuo 2616 Alabama Court, su
laukusi 57 metų amžiaus. Pa
laidota sul bažnytinėmis apei 
gomis. .Liko vyras, du sūnus i. 
sesuo Gųdinienė. : '

»• j . . • :

Musų kolonjja sumažėjo vie
nu proTesionalu: Dr. J. J. Ka 
mesis uždare savo privatišką 
praktiką ‘ ir įstojo į S.’ V. ka
riuomenę kaipo kariuomenėj 
daktaras pirmo leitenanto laips
niu. Dr. J5 J. Kamesis, liko pa- 
siųstas ji Cainp Jacksdn, South 
Carolina.

Trumpu laiku išvažiuos ir 
daktaro šeimyna.

Linkiu gerų pasekmių Dr. 
Kamesiui naujose pareigose.

SLĄ 136 kuopa nusitarė su
daryti specialų fondą sukėlimui 
daugiau pinigų delegatų kelio • 
nei į busimą seimą, kuris įvyks 
kitą vasarą Chicagoj. Kalbama 
kuopa visuomet apmoka pilnai 
keliones savo delegatų į seimus. 
Jau planai daromi, kaip ir kiek 
pinigų tam tikslui sukelti. \

Jonas Jarus.

JUOKAI
PAKLYDĖLIAI

Plikis ir Plaukius, gerokai 
truktelėję, įsigruda į autobusą; 
Jie atsistoja šalia ten važiuo
jančio jurininko. Plikis jį užkal
bina: . <

— Pr.o prašau mums bili&- 
tą. ' . ' ' . :

— Atsiprašau, juk aš juri
ninkas, o tie.*.

Plikis, prisitraukia prie sa
vęs Plaukių, ir kužda jam į au
sį: / ■“ •

— Brolau, mudu pražuvę: ne 
į autobusą, o į garlaivį patai
kėm. " ' " ' . '

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

----- ---------------- kad pačios Naujienos 
be jokio atlyginimo. Yra daug'yrą naudingos.

E LIETUVOS
Čigonai užplūdo Kauną

KAUNAS. — Paskutiniu me
tu vis daugiau čigonų šeimų 
su visa manta iš kaimų plusta 
į Kauną. Vasarą ir rudenį pra
leidę kaimuose, žiemą nori pra
leisti Kaune ar prie Kauno.

Auka vilniečiams
JURBARKAS. Pieno per

dirbimo b-vė paaukojo vilnie
čiams 1,309,60 Lt.

f ... -, • • į

1. GASAS VANDENIUI ŠILDYTI
Nereikalauja priežiūros, nuolatinis karšto vandens patarnavimas automatiniu 
gasiniu vanden šildytuvu. Nereikia laukti, ne daboti. Visada gatavas—dieną ar 
naktį—dėl šimto ir vienos naudos. Ir dar ekonomiškas!

2. GASAS TROBAI ŠILDYTI
Furnasų vargai dingsta, kada šildaisi Gasu. Nereikia anglių ševeliuoti, pelenų 
nešti nieko krauti. Termostatas palaiko švarią, sveiką šilumą—automatiniai!

3. 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. GĄSAS VIRIMUI
Tikras palaikymas visai šeimai! Modernas gesinis pečius sutaupo laiką, kurą 
ir maistą—užtikrina greitesnes, geresnes virinio ir kepimo pasekmes. Lengva 
valyti, lengvus vartoti—gražus naujas dezenis!

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

Master Plumber, šildymo Kontraktoriu, Gasinių Įrankių Dyleriu ar 
Public Service Company of Northern' Illinois

PAULINA RUSSIAN - ~-w—X
TURKISH BATH & ELECTRIC TREATMENT

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas BOULEVARD 4552

Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.. ' / A. F. CZESNA, Sav.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.
--- ! ' -T.___________________

r........' 1 7 ;

(kaip žuvis be'I 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ 
-UnMnCDTAC_

= nVllULn I nu“
SEKMADIENĮ

Sausio-January 14 d. 1940

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

lilKOlKIliptntlK llllllllll

Visį “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du
rų parodys kvitą už apmokėtą prenume
ratą, bus įleidžiami veltui.
Šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Liet. Vyrų Choras, po vadovyste K. STE
PONAVIČIAUS.

iiiitmiiiuinii

iiiiH.ii.itiunii

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras ;
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Published Daily Ėxcept Sunday by 
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Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
$5.00 per year iri. Canada.,. , 
$5.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
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Entefed aš Šėcond Class Matter 
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Naujienos eina kasdien. Išski
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jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
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Chicagoje—paštu:
Metams________________
Pusei metų __ ________ zz.
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuritinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei________________
Mėnesiui_______________ :

$8.00 ^APŽVALGA
__________________________Ė__ _______L_— __ ■ ..c--. 5<'S- < Ą.

ŽELEGOVSKIS APIE 
LENKUOS ATEITĮ

kuky v bfeAPsi'YMb 
KAMPANIJA

1.50 
.75

Šč 
18c 
75c

ie, nė eiticėiM, 

*1____ &o8

____ :_____  2.75 
________  1.50

FtagaF^ejęs savo smurto žyįiu
Metams —__ ___
Pusei metų ____
Trims mėnesiams_________ ____
Dviem mėnesihibs —z___ : 1.00
Vienam mėnesiui x .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:

$8.00 
_ 4.00 
„2.50

Metams __
Pusei fhfetų
Trims mėnesiam: _
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Nusižudė nacių kapitonas
Vokietijos karo laivo Adttiirdi Girai: Spėe kapitorikš, 

Hans Langsdorff, nusižudė šuviu iš revblvėHo BuėnOS 
Aires (Argentinoj) viešbutyje. Prieš savo mirtį jisai pa
rašė laiške, adresuotam Vokietijos ambasadoriui* kad ji
sai pasirinko tokį pat likimą, koks buvo skirtas jo laivui. 
Sekmadienį tas laivas, įsakymu iš Berlyno, buvo susprog
dintai it paškkiidiritas.

kapilohaš Langsdorff, matyt, jautėsi labai pažemin
tas ir norėjo nuplauti dėmę nuo savo vardo, nes mūšyje 
su anglų karo laivais jisai nepasielgė nei labai drįsišli, 
nei labai gabiai; Laivas Admiral Graf Spee pabėgo nuo 
mūšio, nofs jo priešai buvo daiig menkiau apginkluoti ir 
jau buvo skaudžiai nukentėję nuo jo štiVių;

Reikšminga yra tai, kad užvakar vokiečiai sunaikino 
ir kitą savo laivą, nenorėdami atiduoti jį į anglų rankas. 
Tai buvo didelis, 32,500 tonų, ir brangus pasažierinis gar
laivis Coluftobus, kuris bahdė iš Meksikos uosto dumti 
per vandenyną, bet buvo užkluptas anglų skraiduolio.

Laivo Columbus kapitonas galėjo numanyti, kad jam 
beveik nėra progos prasmukti pro patruliuojančius ang
lų laivus Atlantiko vandenyne. Tai ar ne išmintingiau 
jam butų buvę lupeli Vera Cruz uoste, iki pasibaigs ka-

tb kdrb Vtokiėlijri buitį gAlėjuši jį AlŠlimti, arba ji 
bbtų gdlėjuši jį dab karo inelU k Airi hbbš parduoti, kad 
ir Meksikai.

ŠaVo laivų skaridiliirtlaš ib kapitoho nusižudyinaS — 
tai vis ženklai, kad Veldėti jos laivyne vyrauja kokia tdi 
desperacijos nuotaika. Atrodo, kad nacitį laivyno VAdai* 
kurie žino savo ir savo priešų jėgas, jau neteko vilties 
laiftiėti kbvą. Bėt kažin, ar jie iš viso kada hprš tbkiiį 
viltį turėjo?

Nlito tb iiiikb, kai sOyičių vdl- 
džito bėgėdiškdi tižįlUbiė ŠUbiiiir 
jų, kbftlUiiištei iiėšiliatijto tų ttia- 
žų dėHibktdiih^ ytoštybę višąįįi 
purvliiį. teikfrdščiUdšb jiė 
pritupi ^pdlttį Špdlteš topife Vy- 
riatištejį dFittįjbš vddų, gėli. 
MaHHbžiiėihiiį; pFimitodtoiii; kaiy 
priBŠ 21 Bitalta įtokb jisto tarto
jo bB talfevta 
Pašilui kitous. pdmužm « iš
lieju iiiit bftaiijėFd Mištd tiyii, 
prikdteibddml Jdiii tai* kad jp 
sai itaVįš gtU-bės liiunį Anglijo
je. B® jte šbim mumini 
SuBrii^tlOiiį mltailį iui- 
nisteFĮj VaiiiB ttaiiigH.

yteįtal JcbHiUUišliJ psekėliš 
pasdtebjh, kad taš ihihištoHš ė- 
sųs taištai iurliiigdš kupĮtaiištaš 
ir dvdFihihkUš — tUfrjš dėšllHtiš 
tukštafiėilį dkidį žėHlėš; didėllliš 
pioluš itiiškij if duug^bfeš pini
gų, įdėlŲ į VlŠbkidš ytdUidlibš;

šupmutaiiiB kad lUbš ^išiiš 
“faklUš*’ kbiiluiiištaiUš pdliėkid 
Maskvos žvalgyba. Ji pirmiau-

Lenkijos siekimai
Lenkijbš valdžia, gyvenanti ištrėmime Fraričužijojė 

(Artgers mieste) paskelbė, kokių tikslų ji siekia dabar
tiniame kare. Jie yfra išdėstyti trijudsb purifetUbsė:

1. Išvaduoti lėtokų tbritobijų ir btifetatjrti Lėnkijdš 
sierias taip, kad buty Užtikbihla pastovi Ūikd Lenkijriij 
ir Visai Europai.

2. Didesniam saiiguhidi sudaryti slavišktį valstybių 
bloką tarp Baltijos juros ir Adriatiko.

3. Daryti kas tiktai galima, kad daugiaus nebegrįž
tų tos aplinkybės, kurios privedė Lenkiją prie pražūties 
krašto.

Trumpoje telegramoje, ktori tą žiriia pranešė, smul- 
kesiiib padiškiiiiiilo Apie šituoš Lenkijoj laiklbos valdžibš 
siekiihūė nėra. Bet jie darbsi sUprantAmesiii; pažvelgus 
į pareiškimą, kurį neseniai davė spaudai gen. Želigovskis 
(žiur. Apžvalgą). . ?

Želigovskis pabrėžė lenkų tautos “slaviškumą” ir sa
kė, kad po karo Lenkija turėsianti užmegsti dvaširiius ir 
kitokius ryšius su kitomis Slaviškomis tatitoftiis. 0 Len
kijos valdžia saVb inanifeštė jau konkrečiai kAlba apie 
^slaviškų valstybių bloką tarpe Baltiko ir Adriatiko”.

Kurias valstybes ji čia turi galvoje? BirmiaUšia, Ži
noma, tas, kurios ekzistuoja ir kurios peseniai ekzistavo, 
būtent: Lenkiją, Čekoslovakiją ir Jugloslaviją. Bet tai 
hebutį labai stiprus blokas, ~ juo labidū, kad JugbšUVi* 
ją atkerta nuo pirmųjų dviejų tautų Austrija ir Vengri
ja. Lehkiją skiria nuo JUgoslavijos dar ir Vakarų Ukrai
na, ktfrią dabar turi okhpavę bolševikai.

Gkliiha lodei numahyti, kad lenkai galvoja apie tai, I 
kad į tą planuojamą “slavišk^^ blbk^ turės bUti įtraiikth, 
jei ne visa, tai bent dalis Užraitotos, o taip pdtj bdtJ 
ir Baltgudiją. Bet tai feikštų Sovietu Sąjuhgos skaldy
klą.

Jeigu lenkai turi ttokį pltortą, t Ai, be abejonės, jisai 
buvo padarytas ne be franeuzų žinios ir pritarimo.

Iš tiesų, jau yra gkna plačiai Europoje svarstomas 
klausimas apie tai, kad po karo turės būti suskaldyta ne 
tik Vokietija, b Ir rūšį •imperija. Apie tttosijbs skald^riią 
prasidėjo kalbės kilto ib laiko, kai Stalinas tižpiiblš Šub- 
toiiją. Maskvos diktatorius pasirodė toks pat plėšrus ag
resorius, kaip ir Hitleris. Kusai, be to, yra pavergę ne 
tiktai ukrainiečius, bet ir Gruziją, Azerbeidžaną if Ar* 
ineniją.

Galima laukti, kAtl šąjUiigihinkai bžndyš tas višae

prasidėjo klitoris Kilto

Želigovskis dar tebėra gyvasĮ Ji
sai, kaip ir daugelis kitų Len
kijos ‘Žvaigždžių”, dabai* gyve
na Pdryžiujė. Pdšikalbėjime su 
vienu Aihbrikos lenkų laikrdš- 
čio korespondentu gen. iže.igdV- 
skis pareiškė, kad “pb karo 
Lenlpja prisikels didėšiiė, neįju 
ji buvo”;

Optimizmo tam bųv. Pilsuds* 
kio sėbrui, matyt, netrukta. Ėbt 
kuo jisai savo viltis rėmia?

Štai kuo. Jisai mano, ked ndti- 
joji Lehkija bus “liaudiškd” 
(ludbwa) ir “slaviška” (slo- 
wianska). Tų Lenkiją jisai va
dina liaudiška dėlto, kad, jo šu- 
pratirtni, valstiečiai, khrie suda
ro 80 nuošimčių Lėhkijos gy
ventojų, duosią “kūrybinių jė
gų kiekvibndi tautos gyveniiHo 
sričiai.”

“Antra”, tęsia gen. ŽeligoV-
škis; “Lenkija Slaviška turės. , . ' .
bliti šUjuhgiihaš visų geridti- s\a Juos paskelbia per ncw-yoi- 
šių ėlėfribhtlj vlsošė (1—“N.” kiškį. W°rkeii , o pas-
Red.) slaviškose tautose, nbl _VC1išsikopijiio-
ir rusų tautoje, kai iš jos bus Ua LaisVe , Vii n ls ir kiti sla- 
išvalyti mongolų nuodai, liti- imižmb organai.
rie daugiau kaip per šešis /^l^e užsienių rėi-
šimtiiš metų nuodija dvasinį kalų miriišierį Tdnnerį yra ži- 
ir pblitiriį rusų tautos gyvb- p^ma, kad jisai priklauso šo
ninių ” ęialdėmbkratų partijai ir yra

bene stambiausias kooperacijų 
Į šių dienų bolševizmą jisai darbuotojas ne tiktai Suomijo- 

žiuri, kaip į “išorinį pasireiški- u bet ir visame pasaulyje. Šun- 
tod vidujiriio Rdsijoš užnuodiji- jdl įsivaizduoti, kaip galėtų 
mo mongoliškais nuodais”. Bet darbininkų ir neturtingų valš- 
Želigovskis yra įsitikinęs, kad tieeiy kooperatyvai iš metų į 
Rusija iltisikratyš bolševizmo, mbtus rinkti savo vadovu žmO- 

“Tudihėt Slaviškos RdŠijos kuris valdo milžiniškus plo- 
dvasinis susijungimas ir kut- tUs zefpeSdaro didelį biznį 
turiniš susiabtihiiridš su Sla- kapitalistinėje pramonėje! Ir 
viška Lenkija i^ sii kitomis jclgu Jau Suomijos kooperaty-

I 1 *•.; JI Ii J ji'iii: -j -’->i L*; f f! Į_____ Y«_:lvn imriai hutu fnkio nkli tai

■ žengš pHekyii.”
Gana įdomu išgirsti šitokias 

iriintiš iš vieno pilšddskineš 
Lenki jos šulų. Aiškti, kad žb- 
ligovskiš jari nebetiki galimri- 
piu atgaivinti Bdjdrų Valdžių 
Lenkijoje. Jisai tikisi, kad nau
jų gyvybę lenkų tauta pasems 
iš šiivo “chldpų” (ukiiiiriktj).

Jisai taip pat nėbetUFi vilties* 
kad Lferikija stengs alšildikyti* 
kbvoddnih į dU Frontu — prieš I 
Rlišijų rytudše ib prieš Vokieti
ją Vakaruose. Bet. jisai negali 
atsisakyti nuo svajonės apie len
kiškų “mocarstvą” (galingą val
stybę). Ją sudaryti, jisai mano, 
busią galima, susijungus su ki
tomis slaviškomis tautomis, net 
Ib ŠU rUšdiš. * ’

hy&yjb šu šitaiš gėn. Želigov
skio samprotavimais’ darosi į- 
doriii žinia, tik-kų atėjusi iš' 
Francuzijos, apie naujočios len
kų vyriausybės programą, ku- j 
riame irgi kalbama apie slaviš-1 
ktį tailtų jungimų po dabartį-j 

! nid kabo.

ri;

jo

hiiį* kUriribš VišUbtiHU, lygiu, 
štaylli it ttesiii, brigdi įfropori 
člHt4 birikita.y sfettatiį, išrinkt) 
SUbhiijoŠ liaudis. Generolai j 
MBHhėrheiih, WailėhlUš ir kiti 
kdbiHiiikiii, Idiblfe Vddbvaujd • 
StibmijoS giiiklUbloiiiš jegoiris, 
AM vatam, b jri’U tiktai tos 
Vdidžibs, taf toto.

Jtoi vitataš šitas idktaš parib
iu toli §Ubiiiijb;ta Vilkta demb- 
dtolHI ĮMbkd. ftdb 1918 m. pi- 
lėlliįiB kdbta kttoiitol Valdžia 

bUVO ptobliUši į iiiilitafišlų raii- < 
teta; feudmijd ptotabl didėlį Prb- 
gftišįį. Šltotoiijbš ddbbltoiiikai ir 
VUhite&lto; Vfeikdtolii šdtartinto, 
žiitasUlš įib ŽiiiįŠhid Atkovojo 
Š&V8 Įiiiiėllttėš feišėš ib priver
ta miiitabtetota atiduoti valdžią 
toouiiį iritokamatti štamui, jau 
1037 iri; buvo tebiiiklita respli- 
btlltoš pbĄžidfeiilU Valštfetaų at- 
štbVdš Kaliid (VtatOte atitagardi- 
viiį lailtako Svluiiuvudo), ir 
tUdj PO t8 V^biaUšVfaį šudabū 
VUtattežitį; ŠOčtaldtaiiOkFatų ir 
Pto^ištiį koaiteija.

PėFBitOŠ VdšdFOš riiikihiuošc 
šitą daiioltbtoiiiiiį .pdblijp koh- 
libiją ttar labtaU šūstipbėjo, kili 
ji taifHČjb 147 vibtaš šėiine (iš 
2oo višb atstovų škdičiaiis), ir 
vibita (iktai šotaaldtaiibkralų 
pai'iija pFuvėdš 85 atatoVus.

Šilą tikrai demokratinę, visos 
liaudies išrinktą valdžią Maskva 
ir jos pakalikai drįsta purvais 
dai’lišiyti. t) tuo Varpu jie perša 
Siidiirijai atgabentą iš krein- 
liaus į Teriojokus “dbaugį” 
Ktuišiiiėhą, kurio iliekaš nėra 
rinkęs į “valdžią”, kaip tiktai 
Stalinas.

Iš Liet U voš

St. Miščikas-Žiemys

Meksikos revoliucija
kryžkelėje

(Perspausdinti draudžiama)

(Tęsinys)
Rusijos bolševikai pažadėjo 

dangaus karalystę iškarto rėyb- 
liucinėrita kovbmš pasibaigus, 
bet žinodaihi, jog to negalės pa
daryti, iškarto turėjo griebtis 
diktaiubos, nes dargi pirmais 
po pilietinio karo metais, turė
jo nusileisti buržuazijai perei
dama prie Naujos Ekonominėš 
Politikos* sti kuo liaudis butų 
nesutikus, kaip lygiai su kon- ^i liaudis išrinko vieną ar ki- v

ri turi patarriauti rinkikų suvl- > 
liejimui, balsų gaudymui, bet 
toš programos vykdymų skaito 
švenčiausia pareiga valdžion at
sidūrus.

Juk tiesiog butų juokinga ir 
didžiausia apgaule, jei partija 
pakliuvus valdžion dėl savo pro
gramos, jos išsižadėtų jon pa
kliuvus ir pradėtų eiti vingiais, 
daryti nuolaidas ir t.t.

cesijomis, kurias bolševikai tei
kė užsienio kapitalistams.

Meksikoje nieko panašaus ne
buvo, nes vadai aiškiai pasakė, 
jog karinės kovos laimėjimas 
dar neteikia visų gerybių, kurių 
siekiama, bet prasideda antras 
kovos periodas, daug sunkesnis, 
negu pirmas, nes jis savyje sle
pia ne tik ginkluotos kovos tą
sų prieš reakcijų, bet ir socia
lizmo kūrybą. Iš karto 
dar nebus, niekas

nieko 
veik nepa

sikeis, reiks revoliucijų gilinti, 
gilinti po truputį ir kiek tas gi
linimas seksis, tiek bus bendros 
naudos, tiek bus nužengta prie

šlavitefiJis' 'fautSmis' Sparčiai y<J nari.?i bullJ lokie akli> lai
1 ‘ 1 ’ * kaip galėjo duoti save už nosies

vadžioti Tarptautinė Kooperaėi-

DARBIĖčiŪ LAiMEJIMAl 
KANADOJE

“The New Gommoilweallh” 
p^Uheša, kad Ktohados provlnci- 
}6jė fev& Sėdite piririą Įtartą 
pateko į Ibgišlaturų darbo par
tijos atstovas. Darbo priidija 
Kanadoje vadinasi Canadian 
&onriridiiwbalth Fėttbrtoion 
(GGF), Jos kandidatai Douglaš 
McDonald, iairiiejo papildomuo- 
sidbšfe 1’ihkimuOšb Cape BPeldn 
Centre distHkte.

Darbiėčiai turėjo pasisekimų 
ir'OiUdrid lirdviricijbš mliriici- 
paliniuose rinkimuose. HamiL 
ton mieste iš 5 CCF kandidatų 
Bhyo išrinkti 4.

r r r, y.":...

veikėjų huolalbs tenka savo

Kdi dėl gėii. Manilerheimo; 
lai dėta pUslaptiš, kad po nelai
mingo 1918 m. “pučo” Suomi- 
jojfe, kurio nuslopinimb tas ge- 
tibr'dtas vadovavo, jisai per ke
lis kiblus rėme reakciją ir pa- 
diarė daug blogo Suomijos ddr- 
bhiihkų judėjimui. Bet jisai jau 
Šeiriai yra iš valdžios pasitrau
kęs 1F dabar jisai nėra valdžio
je, o yra tiktai pašauktas kdro 
tarnybon. Tai yra karo pasėka..

Kas, kas — o bolševikdi ir 
jų pakalikai turėtų apie tokids 
dalykus tylėti. Ar pali Rusijos 
soVieitj Valdžiai iiėra kviėlliši 

I ’pdįįalbbii biivliŠių cUr'o geribro- 
lų, kuomet jai teko karidbli? 
Visi atsimena, kaip Leninas da
vė aukštą vietų raudonojoje Ar
mijoje gen; Brusilovui, kai iš*, 
kilo kartis tarp Rusijos ir Len
kijos. Ii* nė lik Brusilovas, Bet 
ifr širfllai kilų buvusių caro dr- 
mijos karininkų to karo meili 
pasisiūlė tarnauti bo’ševikaihš, 
ir Leninas visus juos • priėihė 
šii padėka, visai hehiinėdabias 
tb, kad carizmo laikais tie jįė- 
Aerolai ir karininkai malšinb 
“kramolą” ir šaudė darbihiri- 
kus.

Kai šiandien Suoniijos nėjpH- 
klaušoriiybėi gi’ęsia pavojus-, ta 

I ir ji yra priversta nhudotis iš- 
lhvill,tl| kabo profėšijoje ąsiiiė- 
rių patarnavimu, neaisižvelgihh 
į tai, kas jie buvo praeityje dč- 
Ba kokios jų yra pažValgos, čih 
Be Suomijos valdžia kalta, .bet 
tie Maskvos banditai, kurib 
Suomiją užpuolė.

Tačiau Suomijos valdžih ir 
| karo mėtų yr'd rankose tų žmb- . *• ' . !•' . tl'*” ■' 'V''

Panevėžys su Vilnium 
bus sujungtas siauruo

ju geležinkeliu
VILMUS. — Siaurasis gele

žinkelis niio Panevėžio eidavo 
tik iki Kiauneliškio. Dabar to- 

p , į

ji siąiib. gėlėžihkelio šaka sku
biai tęsiama nuo Kiauneliškio 
iki ŠvėnČioriėlių. "

Geležinkelio pylimas per 2’0 
metų apaugo storais krūmais ir 
medžiais. Dabar medžiai kerta
mi, pylimas lyginamas ir sku
biai dedami bėgiai. Norima kuo 
greičiausiai Panevėžį sujungti 
šh Vilniumi. Nuo Kiauneliškio 
ligi Kaltinėnų geležinkelis jau 
riutiėstas. Prie geležinkelio tie
simo darbų dirba tik Vilniaus 
krdšto darbininkai. Dibbama 
dideliu tempu, net šventadie
niais. Vietiniai darbininkai la
bai patenkinti, kad per dieną 
gali uždirbti b<> 4 Lt.

Apylinkių ūkininkai labai su- 
ihteresuoti, kad greičiau ta ge
ležinkelio šaka pradėtų veikti, 
todėl iš šakdliškės, Kretonių, 
Murinos, Oškinitį ir kt. kaimų 
suvažiuoja po kėliasdeširiits ve
žimų ir dirba netookamai.

Nuo pbieškarinių laikų užsi
liktosios stotys Skubiai remori- 
ttobjambs.

Prie geležinkelio liesimo dar
bų dabar dirba aį)ie 150 darbi
ninkų.

Darbams vadovauja Panevė
žio siąur. geležinkelių ruožo 
virš. inž. Veitas ir technikas 
Urbonas.

Ligi Švenčionėlių dar reikia 
nutiesti apie 8 km kelio, tto 
tikimasi darbus baigti kol už- 
štos.

‘ ‘ 7l r' i.i I " I ■»

Lietiiviškbs iškabos • • • -
VILNIUS. — Nuolat daugė

ja prie krautuvių, kavinių h’ 
šiaip įvairių įmonių lietuviškbs 
iškabos. Prie poros kirpyklų iš
kabintos dar 1920 m. lietuviš
kos iškabos: “Kirpėjas ir Sku
tėjas”.

tautas atskirti nuo Rusijos, jeigu, gelbėdami Suomiją, jib 
jšivelš ; tikrą karą Šųf l^taškvbš gėngštėriajš. *0 : lėtokai 
tuohibt* žinotojų žiUrės, ar negalima ant sovietų imperi
jos griuvėsių pastatyti savo “mocarstvą” — dar didešrife

Brangsta kambariai
.vitNiūs

šiolinių ponų pradėjo išnuomo
ti savo butuose kambarius, už 
kuHubs prrišo po 50—55 Lt, 
nors anksčiau toki kambariai 
tėkaihuodaVo tik 30^35 zlo^ 
tus.

Daugelis lig

ta kova.
.1 f >

Meksikos liaudis žinojo visus 
kelius, visus planus, visus tru
kumus ir keblumus ir todėl pa
sitikėjo vien savimi, savo pajė
gumu, bet ne vadų genialumu.

Tiesa, dėl to Meksikos liaudis 
turėjo pergyventi keletu kontr
revoliucinių periodų, kurių pas
kutinis buvo Plutarco Elias Gai
lės periodas, bet vistiomel po 
šitokių kbntr-revbliucihių pbrio 
dų, revoliubijh tik sustiprėdavb, 
nes liaudis saVb kailiu pajusda
vo kas slėpiaš po gražiais reak
cijos obalšitois metamais rinki
mų išvakarėse...

Maža to, Meksikos revoliuci
nės valdžios nekartojo Euro
pos demokratijos klaidų. Euro
pos demokratinės partijos paė- 
musios valdžių turėjo labai klai
dingą laisves supratimą, jonis 
rodėsi, jog kiekvienas priverti
mas .įstatymų gerbime ir jų pil
dyme yra laisvės varžymas ir 
todėl leisdavo visoms reakci
nėms partijoms daryti ką jos 
nori ir pakęsdavo jas dargi ma
tydamos aiškų kontr-revoliuci- 
jos ruošimų, nesikišdavo dargi 
matydama ruošiantis reakci
nėms pajėgoms ruošiant sukili
mą, nes girdi, liežuvius laidyti 
galima, o kuomet ginklų pavai
tos, nubausime, bet dažniausid 
nudavo jau vėlu, nes valdžios 
toleravimas aiškaus sukilimo 
ruošimų, įtikindavo liaudį, jog 
valdžių silpna, gi kitos atsako- 
mingumo neturinčios partijds 
kaip komunistai, tai pavartoda
vo kitoniškai, skleisdami pas
kalas, jog demokratinė valdžia 
reakcijai leidžia atsigauti, nes 
pati tam pritaria. Ir šios dvi 
pajėgos* nors, kartais tarpusavy
je priešingos, pakasdavo duobe 
demokratinėms valdžioms ir jds 
netik pralaimėdavo, bet suteik
davo dargi progos reakcijai Įsi
vyrauti neribotam laikui. Pui
kiausi pavyzdžiai Vokietija, Is
panija ir t.t.

Meksikos revoliucinės parti
jos nežiūrėdavo į tai pro pirštus 
ir reikalaudavo iš visų lygaus 
įstatymų gerbimo ir pildymo bei 
užbėgdavo kriminaliems-kontt- 
revbliuciniėms aktams už akiiį, 
kad jie neįvyktų. Meksikos rė- 
voliucine valdžia kontr-revolid- 
cijai pritaikė tų pat metodų, kd- 
rį taiko kiekvienam krimind- 
jiam prasikaltimui pasaulio po
licija; būtent: nereikia laukti 

* * 9 '

iki plėšimas įvyks ir vėliau plė
šikus gaudyti-ir leisti, bet rei
kia neleisti plėšimui įvykti.

Be to, Meksikos revoliucinės 
partijos į savo partinę progra
mų nežiūrėjo kaip į iškabų, ku-

tų partijų valdžion tai todėl, 
kad liaudžiai ta programa pati
ko, ji paskaitė tai savo ateities 
tikslu ir rinkdama jos žmones 
jai suteikė visas galimybes ja 
vykdyti, nes suteikė jai valdžių. 
Ir jeųjy tani reikalinga pajėga, 
ji suteikta liaudies ir kiekviena 
valandų parems savo rinktus 
ginklu, kaip parėmė balsu. Ir 
todėl Meksikos revoliucinė val
džia visuomet rėmėsi ir tebesi- 
remia liaudies balsu ir liaudies 
kumščia savo programos vyk- 
dymė nedarydama jokių kom
promisų ir kiekvienų kartų at- 
sidtif’us prieš klititį ar turėdama 
pakreipti kelių, pasakydavo 
llaiidžiai ir jos patariama ir pa
remta eidavo viehti ar antru ke
liu. Ir liaudis, matydama, kad 
valdžia dirbto jai ir jos nurodo
ma, remiasi vien ja ir nesigrie- 
bia bizniavo tų, slaptos diploma
tijos kelių, tik dar daugiau ja 
pasitiki.

Meksikoje šiandien nėra skir- * 
lumo tarp darbininko, valstie
čio, kareivio, jei visi lygus, visi 
vienodai siekia socializmo. So
cializmo siekia visai liaudžiai ir 
šiame kelyje bei kovoje remiasi 
visais liaudies sluogsniais, ne

ja, kuri pastatė revoliucijos pra
džioje savo darbų vykdymo pri
vilegijoje darbininkus, gi ma
žažemius valstiečius, skaitė tik 
antraeiliais padėjėjais, savotiš
kais pauodegio sekėjais ir vė-(< 
liali priėjo prie bankroto, nes 
nepasitikėdami ir tais pačiais 
darbininkais, pavedė juos vesti 
vadams, parinktiems, tie tarp 
savęs suskilo ir pagaliau valdžia 
netekus visų pasitikėjimo, re
miasi tais, kurie galingiausi, bū
tent nauja biurokratija, aukš
tuoju karininkų luomu ir t.t.

Tokiu keliu Meksika ėjo ir 
todėl negrįžo į savo išeities tdš- 
ką atgal, bet žengė ir tebežen
gia pirmyn* nors visų laikų sa
vo kelyje turėjo daugiau kliū
čių, negu Rusijos revoliucija.

ui.
Kadangi Meksikoje visgi de

mokratinės laisvės nevien žo
džiai, bet realybė* kiekvieni rin
kimui yi’to sunki prbblemto ir vi
sokių galimybių teikėja.

Po Cdlles pamokos, aiškiau
siai ptorbdė ką gali padaryti re
akcinis prezidentas atsidūręs 
valdžioje* kibk jis sutrukdo pir- 
BiyhžaHgų, nors, žinoma, negali* 
pdkėisli jAu kartų užsibrėžto ke
lio istorijoje ir taip giliai iškas
to Mčkšikoš revoliucijos.

Bet laike tokio reakcionie
riaus prėzidfento viešpatavimo 
reikia rėvoliiieiriei pablijdi ne
paprastai įtempti jėgas, kad iš
silaikyti gyvenimo paviršiuje ir 
neduoti progos prilšatiis grieb
tis klastingų prbvbkaėijij ir į- 
vesti diktatūrą dėl tariamo šų- 
mokslb šiiradimb.

Revoliucinės phjėgbs, laike 
reakcinės valdžios, ne tik turi 
būti opozicijoje; bėt kartu ir 
pozicijoje sulaikant liaudies įlo
tų sukilti, iššadktl pllitetliiį ka
rų, kų padalytų valdžia iria** 
žiausiam sukilimui kilus.

Ir lodei šie prezidento rinkių 
mai nemaža galvos sopėjiiho 
teikia lialidžidi it spėlibji 
spaudui.

(Bus daugiau)

irių
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Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorkfe aukų pakvitavimas Nr. 20

VILNIAUS REIKALAMS:
A. ApŠegiibL Auburn, Me., prisiuntė surinktas aukas 
Čhii; W. WaiUius, HilIdale-PlilHŠvilh; Pa. ir..............
Katiadot Lietuvių Sąjungą* fier A. šakalį, M8HtIŪl; 
V. V. 5. Skytiabš, New Bųtiin, Č8nh., surinkta vii 

niinejlme (brisiurite. J: Petll 
________ ____ __ _ 

Tiirskis, J; 
Ičikas, K. S

ilki

er A. Sakau, MttitttME Kanada .........
in, tonh., surinkta Vilniaus atgaviftib 

. -ttkiitlčius) ...............j.4.................
Pr. Gerdauskas, J. Jbkneiis, M. PaliučioniS, A. 
tekis, M. Turskis. J. Aiėksonis, B. TdmbSaitiš; 
L J. Dfducikas, K. Savickieriė, K. Naruševičius, 
tihiaš.

$6.80 
11.30 
14.00

33.27

P. Usbiiiš, V
Taurų Klubas, Scratiton, Pi., pfcr W. A. Mėškuhą .. 
J8HU Ahtiįii, Biooklkn. N. Y. .............. .........................
V. V. š. Montrealio Skyrius, per A. Sakalą ................ ..............
Lietuvių Ukėsų Gėdini i no Klubas, Havėrhill, Mdšš.; pėr S. Dzirtge-

H N7 y""’įahd'pėr S’ ba'ii'i’dfną'?;™
.(dukojo — 3L7---------- ---------------- “ * “ ~ ‘ “
P. MiiHbl —-

Amaigatnated ČlothiHg W8rkeri df Amefita, lotai No. 218, Balti- 
ttbtė: MitflaBd “* —

Ignai Bndteckis, E 
šv. Izidoriaus D-j 

surinkta ir ptlš 
pPOBbtisdsUMjO 

IiiŪskaS, fe. feditadddhienė. ^Js Žųįkis, J. RyšeiričIUS. ,J. Ūlbbhąs, 
t. Melėhaš, M. Grygarienė, F. Malkevičius, V: Abakevičiehė, L. 
Daškevičius, S. Kazlauskas, J. Muznik, J. Misevičiui, F. Zltha- 

fėvičlus, S. Kavaliaus rienė, M. DaUtdrtiėriė, S. škĮljUbsaš,. B; Sėl- 
kaitienė, A. BtiinėVič us. K. Urbanavičius, B. Markūnienė: po
50c aukojo; A. Zuzitnė. A. Jakaitienė, A. Baitądii8hytė. J. Čed- 
tonas, A. DapkeVRienė. V. BtažaUskienė. J. Jakaitis, M. Ružih- 
skls. M. MarščiaiiSkaS, U. Misevičienė).

Bayonhe. .N. J., ittaSihese prakalbose lapkričio 19 d. surinkta, pri
siuntė Vincas Brunza ................................................................. ..........
(prakalbas surengė A. L. P. Klubas ir Šv. P. ir P. Draugystė; 
aukojo -■— Liet. Ukėsų KI. — $10: L. D. S..26 kiippa $5: po 
$2 — Lit. D-jos 212 kuopa, kun. Stonis, M. Panelis, A. Tų- 
^ibša, S. Mickevičius Sr._, pd $1^ — J. Vanagas, V. ferurtza, Š. 
Radusis, F. Ralienė, Z. Liutikiepė, J. čiurinskienė. F. Koiantiėhe. 
J. Biliūnienė, M. Vaivadienė: R. Zabletkienė, O. Grikstieriė, F. 
Tarosas, A. Bichusa, J. Siurvilas, J. čeplinskas, J. Navickas, K. 
Mažiliauškas, J. Soųkiis, P. Janiūnas, J. M 
Mr$. Sturtgbriėhė, RibiHškaS, K. Čiurlis, J. Urbonas,

SLA 309 kdopa — $21.50; Š. ir Mi Dailldehai $5, 
$2.00. P. Dailidenas — $1. K. Dailidėnas $1).

I, pel Al: ŽaBlaške ...... :......:.......... . ..............................
ilizibetb, N. J. .............................. ..................... ........
joi. .Brodz, Al. Y., 40 metų Sukaktuvių miHejimfc 
Ibritfc Kazimieras Kavaliauskas ............. .. ............... 
: Fr. Lukasevičius, 3. Ksctnaitis, A. Stankevičius, 
Gaigilienė, M. Jasliyičieriė, E. MėlčHiehė, K. Kavl-

Kairienė, A. BŪihė 
50c aukojo; A. Zi

O. Grikstieriė, F.

25.00
20.00
51.00

25.00
30.00

50:b0
2.00

33.45

82.66

J. Maceika, S. StliHgiiHš, 
____ _ _ . . .... šerkšnis,
J. Rutkauskas. kupęionis( J. LtiBinskas, P. KlirHas, D. Goiipsza, 
Madišauskieiii, A. Mdrcirtkus: srttiilki _

Sandaros 33 kuopa, Norwood, Mass.. 25 
surinktą (prisiuntė J. M. 'tumavlčienė) 
(po $1 — J. M. Tumavičiene, K. Yi 
Mickunas, G, Kroupas, J. Arlauskas, 
Tumavičius. P. Yankus, St. Vasiliauskas, A. J. Namaksy. J: M. 
Pečiulis. S. Naudžiūnas, P. Yokubėnas, C« Vileišis, A.. TiifHiŠiU- 
skas. J. Kapochunas, J. Kesierienė, A. Yuga, B. Ai Tu mavičius, 
P. Gaidelis, L. Gaidelienė. J. Versackas, A. K. Nfcviackas, E. 
Baužienė, mok. I. Yurenaitė. inž. B. Vasiliauskas; po 50c —
K. Adanikevičius. J. G. Petrauskas, B. Valatkaitė, A. Waliackas. 
V. Goniprovv, T. Grevis. J. Jonushonis, F. Cofsky, M. Sher- 
galis; po 25c —r Mrs. J. Styles, A. Jasionis, J. Sklupas. B. 
Shetgadotė, M. VAlatkieriė. J. komandiilis, A. Gasson, J. Dixon; 
smulkių — $2.50).

V. V. S. Skyrius, Baltimore, Md., surinko ir prisiuntė adv. Nadas 
Rastenis .... ................................         134.88
(aukojo: D. L. K. Kęstučio D-ja — $50; Moterų Piliečių Klu
bas — $20; M. Jurkšaięė — $1; A. Kurelaitis — 5O.c, per 
juodu aukojo po $1 — J. Dumša. A. Mikalajūnas, adv. T. Gra
jauskas. K. Kučauskas. Jr., A. Jovaiša, A. Dumša; po 50c — 
K. KarpavičienL Juočienė, P. Dumšienė, P. Grajauskienė, K. Gąi- 
liunienė; smulkių aukų — $1;
V. V. S. Skyriaus susirinkime lapkričio 12 d. aukojo: K. Stui- 
kis, — Laisves Paskolos bortu $25; M. Jurkšaitė — $5; V-. ir’ 
Pr. Veldžiai — $2; po $1 — Br. Aleknavičius, K. Matuliaus- 
kas, S. Levanavičius. V. Lukševičius, V. Bielis, . T. Matuliaus- 
kienė, A. Janušis, V. Pledas, J. ir M. Milunaičiai, M. .KUČIriš- 
kienė, K. Dominikaitienė, P. Jaras, K. B. Kučauskas, Ki jUiiUiė- 

nė. M. Bulotienė. D. Galinaitienė. K. Jarienc, A. Kilkls. J. Ga- 
linaitis. E. Dikinienė, J. Mikalauskas; 
M. RUtkus, P. Sihušas, r. Rutkus, K. 
kių aukų — $7.06; viso — $63.05, 
lieka — $53.88).

ių aukų — $10.00).
25 mėtų šUkaktUvių mirtėjirtie 

liūnas, Br. Pečiulis, K. 
O. Kavaliauskienė, Ed.

36.00

po 50c — A. NetftttH, 
Jenkins, Valinskas; šjtiul- 
rengimo išlaidų $9: i 7;

N. Y., per J. Narvydą • 50.00
.........................J. ..L-v .5.00

J. Mašiotą ......  160.00

..... 15.be) 
, ....; 100.00 
10 d.
...... -...... fc.Ob

Juozas Kripaitis, Ąnn Arbor, Mich.............
Vilniaus Fondai, Hartford. Corin.., per A. 
Monika Witkuš, Ricbmond Hill. N. Y. ... 
Adv. WiEiam r. Laukaitis, Baltimore, Md 
Liet. Piliečių Klubas, Hudson, Mass.. per J. JackevičitĮ ,..............
SLA 2 Apskr. Mass. Valst., per J. Dvarecką, WorcesįeĖ klasę. 
Lietuvių Lyros Choro, Baltimore, Md., bankiete lapRriČib I_

surinkta, prisiuntė P. Paserskis ........................;............ ..................
’ K. Kavaliauskas, Bronx. N, Y.į pfer A. Stankevičių .........................................

J. Ramanauskas, Minersville. Pa., pet diėnr. “Laisve” ............... 13.ijb 
Operetės Choras, Brooklyn, N; Y. parengime lapkričio 19 d. JtiHtlk-

ta, prisiuntė P.. Bajoras ....................................................................  53.00
(aukojo: Op. Qjoras —: $5;, po $1 — P. Bajorik U; Bajoriė- 
nė, J. Karpus, MrS. JakŠtys, M, Kičas. K. Jankus, Kavaliauskas, 
Mrs. Shedlow, Menderis, Sniečkus, G. Lapė, P. Atkdčiltls, J: Bė- 
keris. P. Vizbara.E. Vizbiritnė. P. Adomaitis, K. Bagdonas, P. 
A. Pranaitis, P. Litvaitls,, P,. Pėstininkas, Katakitinis, A. GudniL 
S.. Karvelis; po 50c — J. Arnotą, A. Kudard, P. S^etka, J. 
Mockevičia, M. Strumskienė, Ąnn Bloc, S. RueneiišK J, Byfofl, 

' J. Latinis. J. šveigžda, Mrs. Baronienė, St. UrbonfiL J« Kirkus;
A. Grunskis, JK- Jankiutė, P. Juknys).

D. Ahtanaitis, Philadelphia, Pa. prisiuntė surinktas aiikAš j.
(aukojo:. D. Antanaitis — - —
tls, A. Daiikaš, L. Kundrotas).

Bronius Sriubas, Brooklyn, N. Y................................ ..............
Ahdritis Kaminskas, Newark. N. J., per A. S. Trečidkiį ....
South Boston Lithuaniin Citizen’s Ašsociatioii, per Kdn. A; O.

Shaiiną ................................................... ...............
Mass. Valst. Lietuviškų Draugijų Komit. per St. MithHšon4 ......

Liet. Kriaučių Sk. 149. per Joną Palaimą, Dorchestel, Mass. ;......
Lietuvo\šelpimd .Fohdas, LavVrėnte, Miss;, per AntaHą Šnapitiską 100:00 
Hoosick KiUs, NJ .Y.K lietuviai per A. Žilinską .........   ..i... 3Š;00

(aūkbjo: A. Žilinskas — $5; A. Domeikis — $2: J. VeihBuš- 
kas $2; L. Albovičius $1.30; po $1 — J. Bakaitis, A. Rudai
tis B. Albovičius, P, Kaukis, J. * Rudaitis, M. Jetittškėvičitn^ . J. 
Kalinauskas, L. Vermauskas, J.. McGrith, S. LabaniUškis. B...Ži
linskas, - Anna Grinnen, J. Lukoševičius. A. UrboHis; K. .Žilins
kas. J. Sutkevičius, I. Yankus, H. Miller, K. Jese^i|įHL SL Ži- 
račkas, R. Rimkuhas, J. Škorupskas; po 50c,— S. Žilinskai, SI. 
Kutktis, K. Yvahauskas, M. Adomaitis, fe. BlinstriiBas, M. Je-

nevičienė, C. DevinduOnitrte, S. AlėksdnyS, T. ModgiB^i. J;»Adb- 
. maitis).
M. Byronas, Lėwistone, ^4aine. per dienr. “Laisvę” ...... ..........
Chas. M. Masilius, Hilldalė-Piainsville, Pa...................................
Vincas ĄmbrozeviČius. Newark. N. J. aukojo $1 ir pHšluntė iįia- 

. Iii? 9 d. ininėjinre surinktus $10.36, iš viso' .........  ;...
SLA 7 Apskr., Pitnburgh. Pa., per A. Galinską ............. t......v.
Lietuvių Salės b-vės Kalėdų Egi. Fond., Baltimore, Md., surihko ir 

prisiuntė per Oną Lukas .............. į................
/(aukojo: po $1 — W. F. Laukaitis, S. Levanavičltis, A.

J ikaš, V. Lukoševičius. S. LpškeVičjuš, S. Butkus, Bt.z AleknaVi-
> čius, J., Šikalii, Z

$2; po $1 — P. Daukaš, Ji Bhžie

1.00

30:00

Laukairis. S. Levanavičltįj. A. .MliUu- 
.pškeVičjuš, S. Butkus, Bt. AleknaVi- 

Gapšis.. J. Grabnls, Vaičiūnai; 3. Mllundi- 
t O. Lukoševičienė,, E. Lazauskai; j. Kažikivl- 

StankevIČius, K. ViitUkii.tis, S. Mikuckis, S. 
aukų —- $1.10). .Yahiisba; sinti

Antanas Kupris. Wilkes-Barre. Pa., prisiuntė 
(aukbjb po $1: A. Kupris, J. KrfcbiUskas 
kaltis).

Martynas Veiveris. Nortb Grafton, Mass. 
Liet. Politikos Klubas, Keamy. N. J., per 
Cliffside, N. J. liet, visuomenė, pi ..

(aukojb po $10: ŠV. Pranciškaus b-ja. Am. Lįėtiivių Nėtoriįj. 
Piliečių Klubas. Motėių L. D; D. 10 kuopa; po $3 — A. Ml- 
siulevičius. Z; Dine: po $2 — J, Prieskinis. J. Gr^bauskds, L. 
Pocius, O. Skrupskiene: po $1; G. Stasiukaitis, J. Bakunas. J. 
Bumeikis. G. Latvis. K. Grinius. A. Valikonis. B. Naudžiūnas, 
K. Bukaveckas. J. Tumavičius. V. Kopsr. P. Kubilius, A. JanuS- 
kevRiiis, K. Stasiukaitis, R. Pužinas. K. Dcrenčius; J. Vailkdftis, 
G. Valikonis, E. Paika, A. Gili, J. Mocus, O. Baltrušaitienė, J.

M. KiipHs, E. Aidų-

er J. Grabauską ir Š. BakuHą

j ė pagavo feleraliai agentai.

Stė0BHdtži?!Uši P8 50c — S. fealtidškd, K. Tlaiheliš, k. Jažvin- 
skis). -

Iš ,vi$o Vilniaus reikalams ........................ $1,620.69
-Anksčiau skelbta   ............,.:.......1\.......................... 1,084.15

Bendrai ........................... ;........ .................................................. $2,710.84
KLAIPĖDOS TREMTINIAMS

Lietuvių Kongreso skyrius, Havėrhill, Mass., per A. J. Navicką $115.07
ĮVAIRIEMS REIKALAMS

Kaštarita? Štuikjs, Baltimore, Md;, .per V, V. S; Skyrių, ptidsiuntė 
adv. Nadas Rastenis — Švehtdsios Uosto štat., Laisves Paskolos 
bonų . .....

N/, Aukštajtė, Montjęal,,
Mattynas Veiveris, Nortl 

Kaune ........................

Iš fiso Skelbiama ...................................  $1,779.76
PASTABA: Kabeliais išsiųsta VilHiŠitiŠ tMkalaHiSE lapkričio 14 d. —- 

$1,000.00, lapkričio 29 d. — $1,000.00; čekiais išsiųsta: lapkričio 15 d. —> 
$267.45 (jų tarpe $84.15 Vilniaus reikalams) ir gruodžio 13 d. — $779.76 
t jų titjjė Vilnius reikalirtis $626.69).

Gėd. Kbnšulatas vislėins geros šltaies aukotojaHls llf rinkėjams Hiioširdžiai 
dčkoj3. ’ . ’ A

1^39. XII. 14, rteft Vdrkas.

anądd — už išplatintus* VGF ženklelius 
Graftbn, Mašš. — Prisikėlimo Bažnyč.

.... : $25;6q
10.00

3.00

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas Nr. 21

.., ..-t •• ■ iP1 4 ij.: -♦> ;/tl
■ ' 7   **” H

' r . VILNIAU? .REIKALAMS:.. , ‘ .
felizabctk. R. J.. llėtUvlij (iddžlŪiadi^ iURiHgb ■XfL,i0j Silali-

kojo, prisiuntė D. Petručionis .............   J...............    $124.37
L. D. S. 5 klibBd. PMda&IBHH, Pa., J. S. RBlki 5.BU

VVkūkegah, III.
Kalėdų eglaitė lietuvių 

vaikučiams

Ateinantį penktadienį, gruo
džio 22 d., Lietuvių AudįtOH- 
joj paštahgdniįs lietuvių kata
likiškų 1 draugijų yra redgiH- 
mas iš eilės antras kalėdinis 
vaikučiams vakaras. Bus įreng
ta sveiaiiiėj didžiUle Kalėdų 
eglaitė; kiiri BuM puikiai &t$- 
šviesta ir papuošta.

Waukegano ir No. Ghicagdš 
lietuviai VaikiiČiaį esate kvie
čiami atsilRrik^ti ir ’ pasitikti 
Kalėdų diedukų, kuris žadtjd 
tą vakarą būti su visu savo štA- 
bu ir didžlaušiu thaišu dovanu ?•’ u ,k . iL.l . . » .— saldainių ir va šių. raip pat 
ir tėveliai esate kvlėČidhii dtk-- 
lankyt i ir pasigėrė i i ŠIUO vakJ - 
ru. Įžanga visiems bus nemokd- 
ibU:

Garbė Waukėgano lietuviams 
ir jų draugijoms, kad įstengė 
riiliiritiš Šdyo įlėkivldlš vdikd- 
čiaiš. ŠVeJnUUil’čiRi šeliiai Ui 
dal’b, iiieš ii'gi Į$iiįiie tą pada
ryti, 8 VaikUčlartiŠ f&i faUhd di
dis džiatigšikas pdmalyti kalė
dų ėgldifį Ir dlė’dtik^. brdUgi-' 
jbš; kuridš ruUihasi šilto Vaka
ru; VEa ŠV: JUozapb; šv. Ailta- 
nb; Šv. Baltramiejaus ir šv. 
Onos; Šio vakaro generali val
dyba stlsidfeda iš pirm; Jonas 
Jakutis, vice-Į3irin. Ona Daujo
tienė; A. JankdUskas ir A. Sut 
kus; rašt. Jbhaš Montvilas, ka- 
siėrius Ona Jankauskaš; pro 
gtamo P, Bdjahduskaš, publi 
kacijds G; Bukantis ir kili 
draugijų parinkti atstovai.

Iki diedukas atvažiuos, buš 
parengtas prdgFUniėliš iŠ kalė
dinių giėšiilių ir vaizdelių.

Vijurkas;

Kėhosha, Wis<

(iiikojp: Laisvės Mylėtojų D-stė — $ 1,2.85>• 700,.$2 ’-r- Vl. Lin- 
kfcllš. • M. LiipšUltiš; pB $1 — B; ŠtbČklis, R, ..-Bičiulis ir ,50c P. 
Kfiliirakišj. . ,. ■ L '.7.

K. Dtyžai, PhiladėiBBii; Pi:, dUkiojO $3 ir surihkd -4- $ 17,. ^lio .. ....
(aukOjtĮ: A. KdtiluŠiš, A. Jiibdiž ii. J: Stankiiš b°',$3“M/ LopŠii- 

tls L..H). į. -fį/ ... . T V.
J. piklŠDurttB, Pi.; aukojo $5; filis. As LisHtlškd; $ 1, viso"
Šv. yifįceiUcL Ii Povilo Ltel. D-ja. YBnkers, N. Y.j pUi^Š. Bulžinskų ...
F. AllUių, ftbdgžMHt, MdšS.
A. R. Neylatkiis prisiuntė lietuVilį iš Nor^Zbod, Mašs.l stitinktas SUkdš 

(SUHhkta Liet. Amer. Piliečių D-J'dš 25 kieti) sukak. 0(bga,j
Ambridge ir iAliqippd; Pa.,- lietuvių aOdi prišiUntė J; Klfldetiis 6

(adkBjo! SLA 169 kųbRd ir LDS 10., kjio^ $jtl-;( O. TUĮk« 
ir L... Vašiliaįiškiėnė .surinko: Ambrtdge;..'* Pa.. $2,7.5 0 ir Alitjuip-
pa; pa: — $12:50). .■ t. ■, . - .v .

Liet. Amer. Pašalpinis Klubas, Philadelphia, Pa., per L. .R., Būrą ........ 25.00
ALEiLD 6 ABškh,. Ptt JLLiitfliį; ’ ** det v

SinidBš, CŪV.iliHd, oB18 $
’ i.N‘ a — iŠJ. Pluscauskaš, Btboklyii, N; Y. .

U lišo ...........  ...
AHkšČiaU paškėlBU .....

321 d8t. :07į Išsliįsta khlbdžib 0 a; 0Ž idkdsj Cerata K8AMU 
latas nuošitHŽiai dėkyja., . , ' ’ , ' •

1939 X11.18 d., Yblkdš. ; : į : < .... -v.
’ 'L" • ■ ■

Aukos Lietuvos Pavllljoiiui Pasaulinėje 
Parodoje Išlaikyti — Skelbimas Nr.4

20.6b
tls

60. bo

aisvės’M \lio

S. L. k. K. A*. idŠ kuopa, New Btitaift. čonn,' 
LlėkUv8š Kdįittt^Ui Čikagoj prisiuntė gautas 
šLA 1H MbtėRt Šuopa; CKiclgb. III. ........ 
Naiihba; N. H., ifeUiviab pet A. Ulčlck* 
MėUUtjėš žyaii bfiugija, Boston, .MašL, 
BiitHhioiilii jzydij Draugija. B'dštod. Mafcš.? r..
S, BKtinaU&aš. Aftšonia, CbH'n.t iiikdjd $1 it ptU 
pr. M: i). • Waterbury, Conn., SttUdjjo ’SŽ
Pėlr D. J. AvML bukojo: Liet. Taut. Klub., fcr 

ŠėiHia. Port washitigton. N. Y. — po $5. i

A. Ulčick^

aukas 26.01

4
$47; viso

$23 vl$8

3 3b 
13.00

U.38 
10.00

i 7; i 6

4.00Z.17 • •

Pokylis ponams Martirtaftis.

Gbdocižib 9 d. aiiiė pora šim
tų žmonių susirinko sibvakų 
sve tainėje, ;kad pagerbus lipide - 
šimts metų ženybinio gyvėHlino 
Jono ir Elzės Martinų; Buvd tai 
suėjimas j U gerų draugų ir Įja- 
ŽĮštailiĮh kUĘife ĮlHĮtŠįHIHbŠi kar
iu ŠH jiittHhišitiiš iki dllkstyvo 
Lyto, Pdtėlklu svečidhlš ikdki 
VUkiiribilį liiikb kUEIbš išreikš
ta daug ftiiitehį linkint u. Mam- 
lia&Š ilgU, 1Ę Ulintiligb g^eni- 
ihb ddl’BUbtiš lilUšy lUrpb dar 
įjbF uily inauj: italbljb poli ei j oš 
vitšmiHkas jl & Ki nta- 
Ž6, 11. Libah, K Milier. SdįiFUn- 
tainu, it kaiuiiiiikai to Vakare j; 
ii- fe. Mattiliai. Jie aelcoja Vi
siems už prijautimą ir paĮjfei'bi- 
Hią jų to jiaaižadėja atoiij-ja ir
gi hėiiušlojUS tltobii vistibriiaiės 
labili: . >

AttoiiiiitriUi j>6kVlib likti Su- 
ibititBs jubiliatai tinkamo* 
tiovaitok: Vakares buvo sureng
tas iuibiatjiva glitas R: itotoiiu-

ir surinko 
rooklyn, N. Y. ir Riiši| ;•

..„.r ..... ...................... po $5/viso ..........  .1... J
R. Lbkb&HČI.tiš,' fcrooklyn. N. Y. aukojo $ L surinko $7, viso ...............
V. SGŠhUkk); jąbkšon HHfeKtš, N. Y,;- 
Pct J. PHr^RTu,'. New Btitąin, Cpnn., aukdjo:' y> įVy. Skyjliiį, šu

nų ir Dukterų D-ja. SlA 34 kuopa $3i 'Ą.aP;■ 
$8: Šv. Kazim. D-ia $2.25; P. Moi 
Q,50, viso f.

S. Bulota, SęhbylkiB Co,> Pi, dbkbjb $21
Lih. Pąviljohd .Mdkinų .Wkar.. |<yL 19 j 
Adv. J. A, Paklek. Jr., Elizabeth, LN; J. 
Lietuvių Moterų Rlbbas, Neivitk. N... J.,. 
Lietuvį Vyčih 29 kuopi. N^ąyk; N. J. 
Arina Karužas'; Amsterdatn. N. Y. 
AUV. Ch. F. PillihUskas, Jr.. Keamy,. N; J., iak8j6 $3; 
K: CičbuRfliš, MoHlello, Mass. ................... ..............i.................
The Lithuąnian Alumni and JįrudeHtš' dtib^Nevv York; NniY 
Vyrų ir MoE Tautiškas PiSalpinis Klubas. L<&. ArigįUi. ''ČaiiL..,... ..... .
Kon. J-. J. Bietskio šeima; Los Anftkl'es; CiJ.,' aukojo $5. šur; $5; Ylsb 10;00 
P. Kriksčių sidabrinėse vestuv. surink, (pris. J./A. PRky, AV, Haftfočd,

Con......... ..................................................... 9.6 b

&33r Vis o

.U

26.75

5.60

5.00
20.00

VJlclom X>1 IvUIKib II Kvlvltl Ki*" 
tų. pifiiiittu būvu HuinaljiU 
ittjfei 18 w liėt Hitotis lipsi 
iš musų tttfejtė ifaių Poteliuhą. 
vuiiiiį iš griausiu Manihiį tlreu-

Baubunfe . '

Iš viso
Anksčiau paskelbta 

. . t • ’
Gilytiiidl šiirlttkth

t&dos pabaigos.
Visiems aukotojams, aukų 

nis toliui hubškdžial
KM ifeh BUS
1939.XII. 16 d., New Yorkas.

Gilutirial Surinkti ” Bertdtli ...................
Aliierikos lietti^HĮ $ara'rrtos dėka Lietuvos Paviljonas pasįliko atdaras

Visiems aukotojams. auJ^jinkėjams, bei ktBlB piildalbavUŠ^ftis, GbHtrali- 
iliSili, po eksponatų šupalavinio ir išdalinimo.

u..^>7,7..

NUitALMO
feAfteiSi Mastei tamsta šiam 

įtou lutai jrežial atrod<Jte( - 
tatiu jai tarevbbjb vienas jbl 
bičiulis, ją slpalai garbitiąS;

— raiKu; puiku, kad lauma 
mah kortjiiifflčntų hešVkšli. liet 
tai be oHgiiitoto TahistbS bit 
čiUlis JAU iki' šįrVt anksčiai 
pasakė.

Tas idRHas; „
jos bičiulis, —- kaip jis rdf|so 
taip kalbėti: Netikėkit jdfti nė 
Viend ibiiŽtU; Tat tikti flfekai, 
ką jis kaibft:

T

siiŠUHU

»iw6p»- Skelbimai Na'u.iien68ė
-

’• lyra naudingos,

Elektrinis Pečius 
Taria Linksmų Kalėdų

Tris Kartus Dienoj— 
Per Mėtų MetUš!

Automatinis,.. Greitas^., 
Švarus, a Ekonomiškas

6 Norėdami linksmiausių Kalėdiį, suteikite 
motinai felektriHio virimo progų. Greitis, šva
rumas ir priėžitiros hereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo valandų., .duoki
te daugiau jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeimai džiuginantesni—nes išsiverda 
sUvo riaturalėse sultėse. I *

i į » • t ;• • * •

Elektrinius pečius parduoda elektri
nių įrankių dylėriai, gelžų, baldų ir 
departmentinčs krautuvės ir Cotn- 

monwealth Edison Companyi

Virk Su Elektra
Ji* ....  ........ .............. . ■ ........ . ............ ..... - ' ---- III! , ■

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIU 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
SVhibiįš pasaulio įvykiai dabar kdsdifen įvyksta. 

biUiirdŠtyjė suteikiama žinios iš viso pasaulio - 

ir Lietuvos.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių yfei- 
klą, kelia aikštėn ir gilia lietuvių Veikalus, plaliiia 

mokslų ir kultūrų, kovbja su lietuvių nutautintu.

Sykį savaitėje leidžia jahnimui anglų kalba puslapį 
ir Amerikos lietuvių ihoterų reikalams “Moterų 

Pašaulį”
kaina hielamš $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir palarnairinty biuras. tHnigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITI IUANIAN PRESS CORP.
193 l.riuid Street , Brooklyh, N. Y.

. . ?Y.Y-. Y. t  ■ .  ............... ■■ ■ ......

KLAUSYKIME 
9ALT1HIER0 RYTO ETINIŲ 

.......-   r» i m ^iiurti A ■ . . ■ ■■■■■   m m . i.. m

TTT

,...t u.,-;

J" ■' „ IĮ 11ĮV J JT"? .f*" J,"-” ' '-MM

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
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Ketvirtad., gruodžio 21,1999

MOTERŲ SKYRIUS,
KURIS IŠEIS 32 PUSLAPIŲ ¥

♦

MabioDiena Iš Dienos
OLD

^fviiion or

90 
PROOF

Old Quaker 
InupektoriaUH 
rulva už kie
kvieno butelio 
jūsų yra ko
kybės užtikri
ni tnoa.

Skonis kaip ir brangiųjų, sa
ko 1,156 vyrai, kurie praneša 

r sutaupą iki $1.48 nuo kvor
tos jų perkamos geros Old

•sąuiąSap
<1 Kam išleisti šventėms extra dolerį ? Old Qua- 
ker dabar yra 4 metų senumo—su skoniu tokiu 
švelnių, kad tūkstančiai jį gsriau ima nei aukš
tos kainos markės. Ir dar Old Quaker parsiduoda 
tikrai žema kaina!

Vyrai sako, kad Old Qųaker’io gerumas ir ko
kybe tikrumoj yra taip geri kaip pirma jų varto
tos brangiosios degtinės... ir sutaupo iki $1.48 
nuo kvortos! Old Quaker gali sutaupyti tikrą 
Pinigą nuo švenčių degtinės.

‘‘Old Quaty>r kaina $1.39 
mažesnė už VMtelį nei 
ta degtinė, kurią gėr- 
tlaVaų—ir kas lašas ge
ras." sako D. Ą. Tin- 
ker, . St. louls. Mo.

w H0W ^4 YEARS OLD
COPR. 1939, THE OLD QUAKER COMPANY, LAVVRENCEBURG, INDIANA

OUART

1.85
PINT
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ŽYMIAI PADIDINTAS, BUS JDfiTAS Į KALĖDINĮ NUMERĮ, |
O * MW 
h T.M ž.™ k*

TARP MUSŲ I 
BIZNIERIŲ « whiskeyisZLyearsold

Išvyko į Pietų 
Valstijas

Giminių ir draugų grupe 
gruodžio 17 d., 8 vai. vakare, 
susirinko į Palmer House, State 
ir Monroe St., ir ten prie dide
lio puošnaus stalo įvyko p-ios 
Budreck linksmos išleistuvės. 
Išleistuvėse dalyvavo arkivys
kupas Geniotis, Romvaldas Vis- 
tartas, Albert Ruzgus, Alex 
Budreck, Berney Pocius, Ona 
Dovgin, A. Andrieff, Kotrina 
Gedvilas ir t. t.

P-ia Budreck išvyko į Savan- 
nah, Georgia, ir ją ten stoty 
pasitiks jos mylima dukrelė 
Veda Powell Budreck. Iš ten 
jos vyks į Atlantą ir Floridą ir 
kiek pasisvečiavus ir pamačiu
si vaizdingas vietas vėl sugrįš 
į Chicagą.

P-lė Veda Powell Budreck 
yra profesionalė artistė, bale 
to šokėjų grupės choristė ir ak
robate. Ji dabar dirba su pa
garsėjusia KarstąjTs Follies, 
kuri vaidina arabiško pobūdžio

Persikėlė į Naujų 
Vietą

MARQVETTE PARK. — Jau 
kuris laikas kaip realestaliniu
kas Stanlęy Miksys yra persi
kėlęs į naują vietą, būtent, 
6218 S. Artesian avė.

Jis praktikuoja real estate 
ir apdraudos biznį jau apie 17 
metų.

Jį visuomet rasi geroj nuo
taikoj, už tai ir kostumerių jis 
niekad nestokuoja.

Kaimynas.

Šįvakar Budriko 
Krautuves 
Programas

\____________

Vienerių Metų
Sukaktis

4'ėiepUuvu
Harry 'Galines, vienas iš 

komunistų Daily Worker 
redaktorių, kuris . liko ap
kaltintas ryšium su klos
tuotais pasportais.

lOURBON VhTsKE*Dainuos Cicero Dainų Mėgėjų 
Choras

šįvakar stotis WH.F.C. iš 
Cicero transliuos įdomų ir gra
žu J. F. Budriko Krautuvės ra
dio programą, nuo 7-tos iki 8- 
tos valandos vakare. Programas 
bus pritaikintas Kalėdoms.

Pluoštą gražių dainų išpildys 
Cicero Dainų Mėgėjų Choras, 
kuris rūpestingai šitam pasiro
dymui ruošėsi. Taipgi progrą- 
me bus Dėdė Pasakorius, akor
deonistas ir keli kiti dalyviai. 
Malonėkit pasiklausyti, ypatin
gai jeigu norite žinoti kaip sa
vo artimuosius pradžiuginti šau
niomis kalėdinėmis dovanomis.

Klausytojas.

Reikmenos 
Kalėdoms

Daug bridgeportiečių mėgsta 
pirkti reikmenas pas j. S. Ra- 
mančionį: Bridgeport Hąrdware 
and Paint Store, 32X4 So. Hal
sted St. Juozas Rąmančionis 
yrą patyręs biznierius, toįėl jo 
krautuvėje visuomet galima 
gauti viską sulig sezono.

Dabar jo krautuvėje yrą di
delis pasirinkimas Kalėdinių ir 
žiemos sportui reikmenų...

DARŽAS PIKNIKAMS 
; ■■ ; 

Svetainė Del Parių, Vestuvių ir Bankietų. Apšildyta. Geri 
Barai ir Visi Įrengimai. Renda Pigi.

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

MĄRQUETTE PARK. — šio 
mis dienomis jaunas biznierius, 
Alex Alesauskas, 6343 S. Wes- 
tern avė., mini vienų metų su
kaktuves/ kaip yra baldų (fur- 
niture) bizny. Tatai, kaip ma
tom, šisai jaunas biznierius ei
na amžiną atilsį tėvo pėdomis. 
Tik sūnūs yra išaugęs į nepa^ 
lyginamai didesnį biznierių.

. Kaimynas..

WILLOW SPRINGS, ILL.9000 ARCHER AVĖ

<» ‘

23, SU

Helen32, su

Caro-su

36, Ruthsu

■■
Elizabeth Pranaitis nuo Ją- 

seph Pranaitis
Vincent Dikselis nuo Martha 

Dikselis

f

KALĖDINIAI REKORDAI:

1

JOS.F.BUDRIK
3409-21 So. Halsted Street

Gramafono adatos specialiai 2 pakeliai už 
5c. Victor Chromium Adatos 6 už 25c. Vic- 
tor Plieninės Adatos 10c pakelis. Nešioja
mos Viktrolos po $9.50. Nešiojamos Radios 
ir Viktrola po $19.50. Maž. Radios po $5.95.

Pasiklausykite Žymaus Radio Programo iš 
Radio Stoties WCFL, 970 k. Nedėlios 

Vakare Nuo 5:30 iki 6:30 P. M.

Bulovą laikrodėliai, Auksinės Parker ir 
Waterman plunksnos, Rašomos Mašinėlės— 
Royal, Corona, Underwood, Toastmasters, 
Mixmasters, Elektrinės Britvos lengvais 

išmokėjimais.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą. Nedė- 
liomis iki 4 vai. vakare.

........

shown here offers you thrilling new performance 
at amazingly low prices

Alex ir Frances Budreck ne 
tik savo dukrelę išauklėjo, iš
mokslino, bet dar jie dabar vei
kia įvairiuose jaunimo Sveti
mo draugijėlėse. Geistina hu
tų, kad ir daugiaus jaunimo 
auklėjimo darbu butų užintere- 
suotų veikėjų. .

žemaičių Duktė.

Vienu Grožio 
Salionu Daugiau

. BRIGHTON PARK. — Yra 
sakoma, kad dar vienam visa 
dos yra vietos. Tokiu obalsiu 
vadovavosi ir daktaro Rutkaus
ko duktė Aldona. Ji neseniai 
savo tėvų name, 4442 South 
Western avė., įrengė moderniš
ką grožio salioną. vadinamą

Išvažiavo į
Columbus, Ohio.
- BRIDGEPORT. — Bridge
portietė p. P. Kvietkienė aplei- j Aldona Beauty Salon.
džia Chicago ir išvažiuoja pas1 P-lė Aldona yra inteligentiš

ko tipo mergaitė. Ir be to ge
rai tėvų išauklėta.

Gero jai pasisekimo.
Jos Draugė.

dukrelę Eleną į Cohimbus, 0. 
porai savaičių pasisvečiuoti ir 
šventes praleisti. P-ia Kvjet- 
kienė yra darbšti draugijų 
veikėja, tad pas dukrelę nuva
žiavusi galės gerai pasilsėti.

Išvažiuodama palin k e j o 
“Naujienoms” ir naujieąie- 
čiams, taipgi visiems drau
gams ir pažįstamiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų. Geriausius linkėjimus 
siunčia ir draugijų valdyboms, 
kuriose darbuojasi, taipgi šir
dužėlėms, su kuriomis drau
gauja.

P-niai Kvietkienei linkim 
taipgi gražiai šventes praleisti 
ir nepamiršti sugrįžti Chica- 
gon. —Kaimynas.

Pasilinksminimas
Pęr Kalėdas

Anna Rudman, savininkė Dis- 
triet Inn, 3440 So. Morgan St., 
surengs gražų pasilinksminimą 
savo užeigoje. Kalėdų proga 
pagamins gardžius užkandžius 
ir bus gera muzika šokiams.

Biznierka A. Rudman turi 
daug pažįstamų apylinkėj, to
dėl tikisi, kad daug atvyks link
smai praleisti Kalėdas...

— J. A. S. (Skl.)

Jos. F. Sudrik F=E
3409 S. HALSTED STREET . ■ TEL. YARDS 3088

Jums Parodo Kaip Gauti Daugiau Už Savo Pinigus, Kada Pasirenkate 
. v ■ ■■ i Rekordus Griežiantį Instrumentą <

Now that everyone ivants to hėar both records and rodio you should know just ivhat the name RCA VICTROLA means ", 
i • t ii . ’■ ■ . •. ' ■’ ’ ’ ’ s* -

READ THE STORY THESE PICTURES TELL!

išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Adalbert J. Pieshar,
Margaret Petrik, 22

Frank N. Brooks, 28, sx| Pęarl
Sherpetis, 21

George Soloy,
Petroskus, 26

Robert Krone,
lyn Lurie, 25

John Kuzma,
Halvorsen, 21

Reikalauja
Perskirų

Genevieve Kowalski nuo John 
Kowalski

Gavo
Perskiras

. v ' -

Florence Gečas nuo Stanley

Adomo 
Vardadienis

Kūčių dienoje išpuola Adomų 
zarduvės.. Ta proga Bridgepor- 
iečiai biznieriai Adam Dauk 
jhai, gruodžio 24 d., tai yra, 
sekmadienį prieš Kalėdas, turės 
varduves.

Busią šiltų užkandžių ir mu 
zikantai. Jie taisosi visus gra
žiai priimti, todėl verta bus už* 
liti į Adam’s Place, 3238 South 
Halsted St., pasveikinti Adomą 
ju varduvėmis.

Permainė Biznio 
Vardą

Paul Banis yra žinomas Paul’s 
Studio fotografas.

Praeitą rudenj jis savo stu
diją remodelino, kad prisitai
kyti vėliausiems fotografavimo 
reikalavimams.

Prie to jis pakeitė biznio var
dą. Dabar jo biznis vadinasi: 
“Progresą Studio”, 3200 South 
Halsted St.

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
PO 490

(Siunčiame ir į kitus miestus. Perkant 6 už 
prisiuntimą nieko neskaitome.)

KeepThese
Two Facts in Mind

• r • ’ 1 • *.

l.Only a produet 
of RCA Victor Is an 
RCA VICTROLA
Ž.Thereis noother

klnd of Victrola

Istoriją Darąs Žemos Kainos ■' ’ 
AUTOMAT. RCA VICTROLAS MOD. U-40 
Švelnios veiklos automatiniai keičiąs re
kordus . . . Pagerintas Viscaloid Daniped 
Pick-Up užtikrina grynešį toną . . . Žvil
gąs tonas žemam ar aukštam Volume. 
Turi Push-Button tuninimą. Įdirbta an
tenai kilpą ir televizijai ■.00 
plagą. Walnut ar mahogany*v 
veneruotas kabnetas > , .

žvilgąs Naujas RCA VICTOR Rekordinis Grojlklis
Griežia Rekordais Jūsų Radiju f 

Macelis Ę-100. Naujas srovinis re- į 
koTdinis, grojlklis, galima ’ prijungi* 
prie '.bet kokio modemo AC radlj 
su menkom ir gąl visai be IftUidą. 
Griežia sėtui prllygstamu tonu. Toj

$5-95

Šiandien Kali pasirinkti RCA VICTROLĄ, pa
darytą, k»d (luotų nebrangią, bet pilniausią 
muziką kai panori. Tik RCA Victor sutelkia 
40 metų rokordavimo ir rekordų gamybos pa
tyrimo naudą. ACA veikia kiekvienoj radijo 
dirvoj, todėl RCA Victor dirba aukSčiausias 
radijo ypatybes l kiekvieną RCA Victrolą. Pa
tikrink skirtlimą. Palygink RCA Victrolą su 
paprastu, tpno/rafu-radiju. Ateikit informacijų. 
Geresniam radijų perstatymui—RCA Victor Ra

dio Tūbos dūųda geriausias pasėkas, vartok 
' Victor adatas.

cit A

Griežia sėtui’ prljygstamu (opu. ~Tąi 
puiki ddvana, nes atidengia ■ - visai

naują pasaulį Victor 
r Recordinės muzikos 

mėgėjams

Supero Table Modelis
RCA VICTOROLO 

MODELIS V-1O
Daug didelių Consolo 
savybių 1 Naujas Visca- 
lold Damped Pick-Up . . . 
Bass-and-Troble Tpno

Kontrolė . .. Pats pra
dedąs motoras . . . Radi
jo su ‘ Push-Button r tu- 
iiinimo ir dt Ji Ji CMS 
televizijos 
Plug-in. ,

"Šių metų Šauniausias muzikalia daiktas” 
AUTOMAT. RCA VICTROLAS MOD. €-46 
DeLuxo Švelnios veiklos automatinis re
kordus keliąs . . . Maximumo tono grynu
mas žemam ar aukštam volume . . . Pro- 
tecto-Tone Seal. Pagerintas Viscalojd 
Damped Pick-Up . . . Turi 12 lubų, plūs 
magifiką aki, elektrinis tuninimas 0 sto
tims. įdirbta magiSką antenai kilpą, tele
vizijai plagą. Walnut $995.00 
ar maiogany venyras.

RCA Victrolas Junior-Žaislinis Elektrinis Fonografas
Puiki Reprodukcija iŠ valkų 

Victor ir Bluebird Recordų
™‘ $3.75

Vaikai juos mėgsta, nes jie griežia 
jų rekordus, kada tik panori. Tėvai 
mėgsta, nes sutaupo čidljį RCA 
Victrolą. Akustinis garsakslbis Į- 
dirbtas į toninę ranką. AC tiktai.

Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-lia-lia 
Beržų Polka ir Darasyte Polka 
Tai Nebuvo Meilė, tango ir Ar 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 
Mano Gitara, tango ir Saulėtas Rytas, angL 
valcas 
Kanklininkas ir Oi Liepa Liepelė 
Kam Vakaras. O Man Vakarėlis 
Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis 
Ttjojo Bernelis Lygiais Laukeliais ir Vaiki
nuką Aš Mylėjau 
Lakštutės Polka ir Dėdiene Polka 
Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas, d.
1 ir 2
Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka 
Virbalio Polka ir Polka Del Numylėtos 
Kanapių Polka ir Ona Polka

' Storo Jono Polka ir Veskie Mane šokti 
Polka
Anoj Pu°ėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo 
Tekėk Dukra Už Č’gono ir A** Aš Ne Jauna 
Manei Sakė Motinė’ė ir Aš Pievelėj Buvau 
Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda 
Man širdi
Erei Polka ir Našlys Polka

Gloria ir Kūtelėj
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis—Ateikite 
Čia Jus Ištikimieji

Oi Iš+ikėtoji Pušis ir šventoji Iškilmingo
ji Naktis
Fi. Kalėdom ir Kalėdų Pasveikinimas 
Tyliąją Nakti ir Rami Naktis

> Sveikas Jėzau Mažiausis ir Gul šiandiena 
Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Nakti 
Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą Giesmę 
Mes Užtrauksim
Gul Šiandiena ir Atsiskubino Betlėjun 
Linksma Diena ir Gul šiandiena 
Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis
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MISTERIJA IŠAIŠKINTA - KODĖL T0WN
OF LAKE LIETUVIAI NEPUOŠIA 

KRAUTUVIŲ
Bijo Kostumerius Prarasti, Sako Vienas 

Biznierius

Melroseparkiečių 
Aukos Vilniaus 
Krašto Lietuviams

Sukėlė $143*00

TOWN OF LAKE. — štai, 
vėl žiemos šventės, ir vėl lau
kiame Kalėdų Dieduko atsi
lankymo. Jukj žinoma, ne visi 
jo sulauksime, paprastai Kalė
dų Diedukas atlanko vien tik 
išrinktuosius, tai yra turlin*- 
gesnius, o vargšai liekasi už
miršti. Mat, tokia jau tvarka 
šiame pasaulyje.

Šios apylinkes biznieriai 
(biznio sekeijojLirgi yrd tin
kamai prisirengę sutikti Kale* 
dų Dieduką. Krautuvas Užvei
stos įvairiomis prekėmis, lan
gai gražiai išrėdyti ii* apšvies
ti, taip, kad kiekvieno praei
vio atkreipia atydą.

Tai vis svetimtaučių krautu
vės. Čia randasi ir lietuvių 
biznierių, tiktai ne biznio sek
cijoj. Tai daugiausia karčiam- 
ninkai ir g ruseni ink a i, bet pas 
juos kitokis vaizdas. Langai 
nerėdyti, dar kitur, galima pa
stebėti katę arba šunį gulinti 
lange, Ir, žinoma, tas daro ne 
kokį įspūdį.

O Pas Lietuvius.
Kai kurie iš jų įdeda į lan

gą kokias nors blokines ir lai
ko tol, kol nuo saulės nublun
ka ir jau nebetinka pardavi
mui. Paprastai, mlisų grosčr- 
ninkai skupauja šviesos, lan
gą niekados neapšviečia. Pa
prastai, žibinama viena lem
putė prie registėrio, lai ir vis
kas. Man rodos, kad tai apsi
leidimas. Krautuvė kokia ten 
nebūtų ir kur nebūtų, turėtų 
būti gerai apšviesta, langai Iš-

l._ S y

BARBORA RULIENf:
(po tavais Abromaičiute)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 20 d. 11:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus žilos senat
vės, gimus Lietuvoj, Šeduvos 
mieste.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Elzbietą Kubilienę ir 
žentą Joną, 4 sūnūs, Joną, 
Antaną, Povilą ir, Petrą (Lie- , 
tuvoje), marčias, ir devynis 
anukus ir daug draugų ir pa
žįstamų. O Lietuvoje paliko 
dvi Seseęis ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj. 3354 S. Hals- 
ted Si. Laidotuvės įvyks pen- 
ktadienj, gruodžio 22 d., 1:30 
vai. popiet. . Iš koplyčios bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Barboros Kulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 

Iesat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė; SU- 
nai, Žentas, Marčios, Antikai 

ir Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, tėl. 

YARDS 1419.

loveikisss:
Dalis 

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel, YARDS 7308 ,

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 1

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 1

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lot.
“TOK HOME OF FINU FUKNITURK“ 8INC1 UM « 

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069 
j l’ „ . a."* - -

rėdyti, tai tik tada gallmd ti
kėtis praeivio dėmesio.

štai Kodėl—
Bet musų biznieriai kitaip 

supranta dalyką. Man su vik
riu groserhinku besikalbant 
užklausiau jo kodėl neišrėdo 
savo lango, o jis man taiį> at
sakė—ne musų apylinkėje 
puoštis. Jeigu aš išrėdyčidu 
gražiai langus, prikraučiau 
krautuvę pilną prekių, o dar 
jeigu turėčiau naują automo
bilį, tai aš iš biznio išeičiai], 
manęs mano kostunicriai ša
lintus], manytų, kad aš tur
tingas ir eitų kitur. O kai esu 
apsileidęs ir nuskuręs, tai ma
ne mano kaimynai ir remia.

Tai, matote, kokią istoriją 
jis man papasakojo. Gali būti 
kad jo ir teisybė, bet, man ro
dos, kam čia pavydėti, jeigu 
žmogus turtingesnis? Tai jo 
laimė. —Kaulas.

Draugystė PaL 
Lietuvos Jau 
Ruošiasi 1940 m.

Iš Priešmėtihio Susirinkimo
BRIDGEPORT. — Dr-stė Pa- 

’aimintos Lietuvos laikė prieš- 
metinį susirinkimą Gruodžio 13 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje. Susirinkimą atidarė Pirm.
J. Jackas. Valdyba pasirodė vi- 1 sa.

Nutarta surengti vasaros me
tu pikniką, taipgi nutarta tu
rėti pd rengimą Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, Lapkričio pir
mą ar antrą sekmadienį 1940.

Nauja Valdyba
Valdybą 1940 m. sudaro*.
John Jackas — pirmininkas; 

Ad. Subaitis — vice-pirm.; An
tanas Tuniavičia — Nut. rast.; 
Frank Micklin — Finansų rast.; 
Frank Margėvičia — Kontr. 
rast.; Frank Sherpctis — Kasos 
globėjas; Tarnas Janulis —■ iž
dininkas; Antanas šaskus — 
maršalka; B. Jakaitis — kd-

A. + A»
MYKOLAS EžARSKE 

gyveno nt. 3006 West 47th Si.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 18 d., 10:00 vai. vak. 
1939 m., gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudįme 

moterį Marijoną, 2, sUnUs — 
Raymond ir Edward, 2 duk
teris: Ruth ir Lucille, pusbro
lį Nikodemą Šeputį ir jo šei
myną ir daug kitų giminių B 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4447 S. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks gruo
džio 22 d. (penktadienį) 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus karap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Ežarskc 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikls, 

tel. YARDS 1741.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ST. LOUIS, MO. — Stillmanai, iš ku ių teismas nori atimti trijukę. Bet tos 

Ir i j ūkės jie turi dar aštuonis vaikus. Teisino nuomonė yra ta, kad jie-visų vaikų 
negali tinkamai auginti ir auklėti.

įįįM

f

i

tsss

■i ' 1 ■ NAUJIENŲ-ACME Tėlephoto
LONG ISLAND. — Garficld L. Bdai, juros krdnto sargas, neša nuo išplautos 

baržos moterį.

respondentas, ir Auditorijos 
Atstovai TrustistAi — A. Su
baitis, A. Tarhkevičia, ,P. Au
gustinas. K. Stulas — teisėjas; 
L. Jučus — teigėjo rast; P. 
Augustinas — Ligonių apŽiurė
toj as; Anton Tamkevičia,' Kas
tas Stulas ir Tanias Janulis — 
knygų revizoriai.

Dalyvaus TMD Jubiliejuj
Buvo pakvietimas į Teisybės 

Mylėtojų dr-stčs 43-čią metinį 
Jubiliejinį parengimą sti persta
tymu ir šokiais, sekmadienį, 
sausio 7 d., 1940 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Pakvieti
mas priimtas vienbalsiai.

Toliau šėke raportai apie li
gonius ir kitką. Turime tikė
tis, kad sekančiais metais turė
sime gerą valdybą ir ji pasi
darbuos draugijos labui.

Korespondentas.

Iš Lietuvos
Vilniaus krašto gėležin 
keliečiams moka 40% 

algos
VILNIUS. — Priimtiems mu

sų tarnybon buvusiems lenkų 
geležinkelininkams pragyvenimo 
šaltiniui sudaryti ligi lapkričio 
15 d. išmokėta 40% priklau
sančio už, lapkričio mėnesį ‘'at
lyginimo, o likusi atlyginimo 
ddlls bus išmokėta lapkričio me
nesio gale. Be to, tie buv. len
kų geležinkelių tarnautojai, ku
rie pasilieka musų geležinkelių 
tarnyboje, turi duoti tokį pasi
žadėjimą: “Savo garbe iškil
mingai pasižadu stropiai ir są» 
žiningai eiti man pavestas pa
reigas, saugoti man patikėtą 
turtą ir būti lojaliu Lietuvos 
valstybei”.

*

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Wyatt (po dešinei) liko nuteistas už bandymą 

dinamitu nužudyti mokytoją Mary Jo Millcr.

AR JIESKAI 
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“REIKIA D AR BINi N KU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ti' ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS -

1138 Siilb lilsItJSireef, CBICAGO.ILL

[ SUSIRINKIMAI
15 WARDO LIETUVIŲ DEMO

KRATŲ KLUBO susirinkimas įvykB 
gruodžio 21 d. bažnytinėj svetainėj, 
6812 S. Washtenaw avė., 7 vai. vak. 
Bus valdybos rinkimas 1940 m. alaus 
Ir kiti reikalai Valdyba

ROSELANDO LIET. KL. IR 
DR-JŲ SUSIVIENIJIMO priešmeti- 
nis susirinkimas ’ įvyks šįvakar 7:30 
vai. Darbininkų .švet,"-10413 Michi- 
gdn avė, Rbšėla'nde. Bus/rinkimas 
valdybos 1940 m.

' —R. Mikšis, nut. rašt.

' HUMBOLDT PK. LIET.; POLI
TIŠKO KL. ptiešmetinis susirinki
mas įvyks šįvąkar 8 v.; svet. 3600 
W. North avė. Bus rinkimas ai- 
dybos 1940 m. A. Lungeicz, rast.

A. Aridrews ......   $5.00
F. Lenkaitis .................. 1.00
A. Tamelis .........   1.00
M. šeštokas .................. 1.00
K. Kušlis ...................... 1.00
J. Janushkg ...............   1.00
V. Masalunas .................  .50
T. Pranas ............................ 50
J. Ceplukas .........   1.25
M. Skersoms ..................... 50
P. Skila ............................. 50
V. Navickas .................. 2.00
L Rajinskas ...................... 50
Z. Benoris ...................... 1.00
A. Stevens ......................... 50
J. žičkus ....... ..................  1.0J
J. Kvaderauskas ...............50
J. Kligis ............................. 50
A. Mokunas .................. 1.00
W. Milash ...................... 1.00
A. Laškauskas .............. 1.00

$22.25

Zigmantas .................. $1.00
C. Kasputis .................. 1.00
A. Blasky ...................... 1.00
E. Arstick ...................... 1.00
S. Revero ...................... 1.00
J. Dargis ...................... 1.00
J. Narsutis, Sr.............. 1.00
J. Ropė .......................... 1.00
A. Marshall .................. 1.00
I. Petraitis .................. 1.00
V. Gumbrevičius ..........  2.00
M. Zokus ..................... 1.00
J. Rutkauskas .............. 1.00
G. Bookler...... ................ 1.00
J. Narsutis, Jr.............. 1.00
J. Grigas ...................... 1-00

Draugijos šv. Jono Krikštytojo 
Nariai

Antanas Joncha ........  $1.00
Dominikas Tarutis ....... 1.00
Antanas Andrius .....  1.00
George Damoševičia 1.00

r Stanley Judis v...v.....  l.Qy'
Leonas Norkevičia . .... 1.00
Pranas Valuckas .........  1.00
Vladas šilkaitis .......... 1.00

VISO .........................  $8.00
Jonas Gustainis .....  $5.00
Salomėja Kajutienė ..... 2.00
Antanina Auksalevičienė 1.50
M. Kovecki .........................50
Bruno Samoška ..................50
B. Budas .............................50
W. šalkaitis ......................50
J. Bjutar ............................. 50
Vladas Ramanauskas .... 1.00
Justin Stokes .............. 1.00
L. Umbras ..........................50
R. Saštokas .................. 1.00
A. Abraitis ......................... 50
S. Narsutis ......................... 50
P. Norvaišienė.....................50
J. Valentą ......................... 50
Antanas Asanavičius .... 1.00
K. Turčinskis .............. 1.00
A. Šimkus ...................... 1.00
P. F. Metrik .................. 1.00
Frank šmigelskas .............. 50

$20.50
Mr. A. Tomalis ............ L0j
Mr. P. Empolis .................. 25
Mr. J. Kupel ........ :........ L00
Mr. Rayunas .....  15

- Mr. A. Vitkus ..... ......... 1.00
Mr. P. Ružinas .........   1.00
Mr. L. Mažeikis ...........  1.00
Mr. M. Masulunas ..........50
A. Jacobs ...................... 1.00
Viščiunas ......     1.00
Chič&go Lietuvių Kul
tūros Draugija, Mėlrose
Park Skyrius.............. $10.00
S.L.Ą. 125 Kp., Melrose
Park .............................   10.00
Smulkias ..................   $6.05

Iš viso aukų ..........  $102.00
Gr. 17 d. Filmų Vakaro
Pelnas...................... . $41.00

VISO .....................  $143.00
P-a Navickienė visas aukas 

ir įplaukas perdavė Lietuvos 
Konsului Chicaguj, p. P. Dauž- 
vardžiui.

—K-tas V.K.R*

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEšKAU DARBO BUCERNĖJ 
—ar grosernėj. Pilnai patyręs.

šaukite J. P. Lafayette 8108.

HELP VVANTED—FEMALE

MERGINA 25 IKI 45 BENDRAM 
namų ruošos darbui, gyventi su 
šeima iš keturių, gera alga. Box 
1114, 1739 So. Halsted St.

PARTNfeRS VVANTED 
Reikia Partneriu

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

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyveniniai Kambar ūd

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GBOSERNĖ ir 
Meat Market arti transfer kampo 
—daro gerą biznį. Electric refrige- 
racija. Parduosiu pigiai dėl nesvei
katos. CANAL 7835.

REAL estate for sale 
Namai-Ženaė Pardavimui

‘ PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
katedž, garažas, vištidė, akro že
mės, bėgantis vanduo, elektriką, 
gasas, garo šiluma, busianti lietu
vių apylinkė. 10445 S. Homan Avė.

FARMS FOR SALK 
_______ Ūkiai Pardaviinui__ _

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. C. MEADE, 
Newaygo, Michigan.

PLUMB1NG & IIEAlING 
____ Įrengimai ir Apšildymas 

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti. 
C,, Miller. Supply Co. 

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

AUTOS—TRtlCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 6 
cilinderių Oldsmobile 1937 sedan, 
4 door. šildytuvas. Geram stovyje, 
1004 So. Rockwell St. Trečios lubos 
užpakaly.

W MULES ALE kbkNlTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

FURNITUR£-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiirĮtaisai Pardavimui 
2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%.

Neatsišaukti, sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. NeatsišaU- 
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7^x9, 9x12,
9x13^, 9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
6x9, 8x10, 9x12, 10^x15 $10 iki $39. 
■Nauji Wiltons, 8x10, 9x12, 9x15 
$35 iki $55. Tikri Orientali 2x4, 
4x6,” 6X9 iki 9x12, $5 iki $75.

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

Tel. Englewood 9051. .

HENRY M. GOODMAN 
the original “Cash & Carry” 
FURNITURE DISTRIBUTOR 

sėlis for Cash only!
Exclusively New Furnlturę 

This is the only place in Chicago 
where you can come and inspect 
fine furniture vvithoUt obligation 
to buy.

YOUR INSPECTION INVITED 
Ali price pldinly marked. 
PAY CASH AND SAVE 

We arrange Delivery
HENRY M. GOODMAN

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

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

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— JVYKS —

Sausio 14 d., 1940
RUBŠIUVIŲ SALEJE

333 SO. ASHLAND BLVD.



Keturi Bankai 
Moka Dividendus

Dar keturi užsidarę Chica
gos bankai paskelbė dividen
dus savo depozitoriams Kalė
dų švenčių proga.

Visi išmokės po penkis nuo
šimčius, sumoj $212,208. Tie 
bankai yra Colųmbia State 
Savings Bank, Stony Island 
State Savings Bank. Maywood 
State Savings Bank ir Hydc 
Park*Kenwood National Bank.

j ...i ■ — — 'i

Pasveikinimai' 
Telegramomis 
Lietuvon

Patraukė Lietuvį 
Teisman Už 
“Butlegeriavima”
Priklausė Prie Plataus “But- 

legerių” Sindikato
Detroito federalis teismas va

kar apkaltino “butlegeriavimu” 
Chicagos lietuvį, VVilliam Bag
doną.

Kaip yra pranešta kitoj šios 
dienos “Naujienų” vietoj, Bag
donas priklausė prie plačios 
“butlegerių” gaujos, kuri veikė 
ne vien Chicagoj ir Detroitu, 
bet keliose vidurvakarinėse val
stijose, kaip Illinois, Indiana, 
Wisconsin, Ohio ir t.p.

Gauja operavo slaptas vary
klas keliose vietose, taipgi tu
rėjo sandėlius Chicagoj, Detroi
te ir Clevelande. Kiek išviso 
alkoholio tie sandėliai išleido, 
valdžiai nepasisekė patirti, bei 
30,0C0 galionų suėmė.

Valdžia apskaičiuoja, kad už 
parduotą alkoholį sindikatas 
yra skolingas taksais apie 
$100,000.

Valdžios kaltinimas sako, kad 
Bagdonas buvo paskirtas tvar
kyti sindikato biznį Chicagoj. 
Jisai gyveno adresu 63 South 
Rockwell Street.

• i <?

Tarp apkaltintoji! yra ir jau
nas brightonparkfetis, Tbtiy 
Rouba, gyvenantis adresu 4439 
South Fairfield avenue.
tarnavo sindikatui už troko

Jisai 
šo-

Ballet Russe 
De Monte Carlo
Chicagoj

Daugybė baletų’ atvažiuoja 
ir šoka Chicagoj, bet nei vie
nas turbut neprilygsta garsiai 
Ballet,Russe de Monte Carlo

Western Union praneša, kad 
jie priima Kalėdų sveikinimus 
telegramomis kaip Amerikon, 
taip ir Lietuvon (ar Vilnijon).

Amerikoj už 25c, o į Lietu
vą už $1.00, jeigu pasirinksi t 
vieną iš jų parašytų pasveiki
nimų. Amerikoje galima para
šyti ir savaip 15 žodžių už 35c.

Telegramomis galima pasių
sti per “Naujienas”.

Pagerėjo Laikai
Artinantis Kalėdoms atrodo, 

kad šįmet nėra jau taip blogi 
laikai, nes krautuvės pinos 
žmonių, perka viską. Man buvo 
įdomu, kada man pasitaikė va
žiuoti llalsted galvekariu pra
eitą šventadienį. Apie 12-tą ir 
MaxWell buvo tiek žmonių, kad 
negalėjau niekur eiti ir maši
nos trukdė gatvekarius. Aš ma
niau, kad čia kokis paradas, 
bet pasirodė, kad tai pirkėjai— 
pilnos gatvės ir krautuvės.

Mat, tą dieną visos krautu
vės buvo atidaros, todėl ir tiek 
žmonių. Tur būt, jie turi už ką 
pirkti. —Padaužta šakelė.

Gražus Kalėdinis 
Paprotys

Patduoda Laikraščius 
Labdarybei

- Vakar Chicagos vidurmiestyj 
“Ekstra” šukavo ir laikraščius 
pardavinėjo seni, žili, gražiai 
pasirėdę vyrai. Jų tarpe buvo 
teisėjai, garsus dainininkai, ak
toriai, advokatai, gydytojai, 
valdininkai. Tai buvę laikraš
čių pardavėjai, kurie būdami 
vaikais ar lankydami aukŠtes- 
hes mokyklas pelnė pragyveni
mą laikraščius pardavinėdami. 
Dabar jie jau žymus žmonės.

Tie buvę laikraščių pardavė 
jai kiekvienais metais prieš pat 
Kalėdas pardavinėja laikraščius
— visas įplaukas skirdami ne
turtingų žmonių Kalėdoms. 
^Laikraščiai kooperuoją spausdin
dami speciales laidas.

Teko pastebėti, kad vienas 
gerhširdisr žmogus nusipirko to 
kį laiktaštį užmokėdami už jį 
$10.00. .

ožillct, Russe Monte (šeirio
trupei. Tad ebieagiečiams bust V btllgOj 15Ct

Kalėdos Nebus
“Baltos”

smagu tą baletą vėl pamatyti 
savo scenoj. Garsioji šokėją 
grupė atvažiuoja tuoj po Ka
lėdų, gruodžio 26 d., ir pasi
liks Auditorium teatre iki po Vakar rytą Chicagos miestą 

nuklojo pirma šio rudens snie
go skraistė. Oras taipgi žymiai 
atšalo ir šiandien bus apie 20 

v 

laipsnių. Bet Kalėdos šįmet, kaip 
sako oro pranašas Dunn, nebus 
baltos. Vakarykštis sniegas iki

Šįmet baletas atvežė ir kelis 
naujus numerius, būtent, “Ca- 
priccio Espagnol”, “Rouge et 
Noir”, “Igrouchka” ir keletą 
kitų, šokėjams vadovauja gru
pės žvaigžde, Leonide Massine Kalėdų pranyks, o naujo snie- 
ir Argentinita. go dangus nežada.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą

: NAUJIENOS, Chicago, UI

Nereikia Mokėti, 
Nusineškit Keną 
Vaisių —
Arba Svarą Cukraus, Bulvių 

Maišą.

Ketvirtai!., gruodžio 21,1929

VAKAR
CHICAGOJ

Čia Amerikoj Laimingai 
r ■'' ■ 

Švęsdami Kalėdas-
Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

»■■■—Til 'i Ii'■iihaMH ii. i  i i ————■■u ■■■ m

VAKAR GAUTA:
IMI

313 SLĄ Jaunuolių Kuopa, Chicago ... 
Jonas Bardąuška, Weštville, Indiana ...

BUVO PASKELBTA

Viso Dabar Yra

$5.00
. 1.00

. $604.35
KLAIDŲ PATAISYMAI: šeštadienio atskaitoj įvyko dvi klaidos: turėjo būti pa
sakyta, kad po $1.00 aukojo p. Louiš JurMnaš (b ne Zvanas) ir p. E. StUlpinaitė- 
šimkuvienė (o ne Shelpinaitė); antradienio atskaitoj vietoj p. Užkepienės turė
jo' būti p. Užtupiene. Taipgi, skelbiant aukas, surinktas Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, buvo klaidingai paduota p. Antahp Mačiulio pavardė, Jisai aukojo $5.00. 

■>: Už klaidas nuoširdžiai, ^atsiprašom,Karta 
negalim išskaityti. Esam dėkingi, kad ai

i^š yra neaiškiai parašytos ir jų 
mums apie tas klaidas praneša.

Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti
Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P, 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois, 
gautos.

\vv\

Millėr vardu
Visos aukos

o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

Jei planuojate šįryt eiti į 
kinoteatrą, žinokite, kad ne
reikės bilietų pirkti.

Nusineškite keną vaisių ar

vių maišą ar svarą kavos.
įžanga bus imama 

produktais.
ir kiekvienais metais, 
šįmet kinoteatrai rcn- 

netur-

maisto
Kaip 

taip ir 
gia kalėdinius seansus 
tingų žmonių sušelpimui Kalė
doms ir vietoj įžangos ima 
maistą. Tą maistą išdalins į 
beskes ir jas atiduos šeimy
noms, kurioms be kitų pagal
bos Kalėdos nebūtų labai lai
mingos.

Įduokitc savo sūnui ar duk
relei keną, duonos bakaną ar
ba kitą kokį negendantį mais
tą ir pasiųskite juos teatrams. 
Jie pamatys linksmą Kalėdinį 
programą ir sušelps savo arti
muosius, kuriems likimas ne
buvo labai geras.

Richman Brothers
Išdalins $105,000
Darbininkams

siuvy- 
vakar

Didžiulė vyriškų rūbų 
kla, Richman Brothers, 
paskelbė, kad Kalėdų švenčių 
proga išdalins $105,000 bonusą 
savo darbininkams. Tai jau an
tras bonusas šiais metais.

Firma užlaiko siuvyklą Cle- 
velande ir visuose stambesniuo
se Amerikos miestuose turi nuo
savas krautuves.

, •* ' ' . ’- • • . ,’f NAUJIENU-ACME THepnoto
GRAND HAVEN, MICII. — Chicagos laivas, kurio inkaras buvo nutrauktas ir laivas buvo blaškomas į 

.visas puses. ' \

• Prie Lanųleų avenue gin
kluotas pasažierius1 atėmė $13 
smulkiais nuo Al-tos gatvės 
gatvekario konduktoriaus Ja
mes Burkc, 4219 Princeton 
avenue.

• Už “prekiavimą baltomis 
vergėmis” federalė valdžia 
įkalino 29 metų chicagietį 
John Miller, 2124 So. Michigan 
boulcvard.

ė 'Meras Kelly vakar išleido 
prokliamaciją, ragi n damas 
chicagiečiuto Kūčių vakarą pa
daryt ir “Šviesos Vakaru**. Eu
ropoj miestai naktį yra pa
skendę tamsumoj, apsisaugoji
mui nuo bombardavimo. Čia 
bombų nėra, sako meras, tad 
a pš vietoki m visi namus, pakel
kim langines ir parodykim, 
kad Amerikoj šviesos nereikia

urmo

• Perlipęs per šešto aukšto 
laiptų ramstį senojo pašto vi
durinei! salėn šoko ir užsimu
šė 45 melų chicagietis, Louis 
Miller, nuo 1549 Drake ave
nue. Jis buvo bedarbito buče- 
ris. Triobesys buvo pilnas 
žmonių, siunčiančių kalėdines 
dovanas, bet krentantis Mille- 
rio kūnas nieko neužgavo.

• Chicagos maisto
rinka, Fulton Market, skelbia, 
kad šįmet chicagiečiai išpirko 
labai daug kalakutų Kalėdų 
šventėms. Vištos parsiduoda 
po 21c svaras, kalakutai “tom- 
turkeys) po 19c.

• Iš Detroito ateina žinia, 
kad federalis teismas ten pa
traukė 30 žmonių atsakomy*- 
bėn už operavimą plataus ne
legalia alkoholio biznio vidurį 
vakarinėse valstijose. Tarp 
kaltinamųjų yra deviny chica
giečiai, Harry Braverman, Al- 
len M. Wainer, Stanley Slesur. 
Tony Raube, Eitis Johnson, 
iVilliam B a g d o n a s, Morris 
Krank, Fred Stevens ir James 
J. Barrett.

Kaltina šešis “Tero 
ru” Dirbtuvėj

darbininkus, 
nenori” prisidėti prie

Apskričio prokuroras Court- 
ney kaltina Šešis C.I.O. unijos 
narius “teroru” prieš American 
Stove Company, 
kurie
unijos. Kaltinamieji yra How- 
ard ir Jack Lenox; Adolph Sy- 
pien, Theodore Perry; John 
Grudecki ir Carlo Capolillo.

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.

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

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Westerh avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.
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ENTRY BLANK 
Midwest Lithuanian Championship Basketball Toumament 

CICERO STADIUM FEBRUARY Ist AND 2-nd

TEAM .......................... '......... ..... ............................... ...........NAME OF

MANAGER

ADDRESS

PHONE
,:r' :‘1'" ' ' ’ ' NAUJIENU'ACME Tolephoto

“ADMIRAL GRĄF SPEE” ŠARVUOTIS, KURĮ PATYS VOKIEČIAI SUNAIKINO. 
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Suėmė Už 
Nužudymą

Chicago avenue nuovada su
ėmė 25 metų chicagietį Carl 
Hubert Ericksoną už žmogaus 
nužudymą. Rugsėjo 28 d., jisai 
nušovė 30 metų Herbert’ą Wolff, 
užklupęs jį miegantį garaže ties 
145 E. Grand avenue.

Wolff buvo geras Ericksono 
draugas ir nužudymo dieną ren
gėsi švęsti pirmas vedybų su
kaktuves.

Erickson aiškina, kad Wolff’ą 
nušovė už tai, kad jis paveržė 
jo darbą garaže.

LITHUANIANS
THEY ARE 900,000 
STRONG OVER KERE 

Are Ihey Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
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