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Suomiai Muša Rusus l^ahlose Fronto Dalyse
RUSŲ LĖKTUVAI MĖTO BOMBAS J 

SUOMIU MIESTUS
VĖLESNI PRA

NEŠIMAI TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

Bėgdami rusai palieka net knygas 
apie Staliną

HELSINKIS, Suomija, gruo- džio 21. — Karo stebėtojus šiau- 
džio 21. — Rusų lėktuvai ket-,rės Suomijoj ketvirtadienį nu- 
virtadienį mėtė bombas į Hel- stebino rusų žygiai. Ažuot mar- 
sinkj, Suomijos sostinę, ir į ke- šuoti pietų link, pastebėta, kad 
lioliką kitų Suomijos miestų ir rusai traukiasi atgal į šiaurę, 
miestelių.

Į Helsinkį, ligoninių apylin
kėje, numesta 30 bombų. Jos 
tačiau tik du asmenis tesužei- 
dė. Kur kas daugiau žmonių 
užmušta ir sužeista kituose 
miestuose.

Rusų lėktuvai kulkosvydžiais 
apšaudė Abo-Helsinkis ekspre
sinį traukinį. Du asmens už
mušti.

Išleistas ketvirtadienį oficia
lus suomių karo vadovybės ko
munikatas sako, kad trečiadie
nį ir ketvirtadienį suomiai su
naikino du rusų batai jonus su
daužė arba paėmė daug rusų
tankų, kulkosvydžių ir kitokių 24 valandas 
karo pabūklų (vairiose fronto daug rusų palikto grobio. Rū- 
dalyse. 

---X-- X-- X--

LIETUVOS VALDŽIOS YPA
TINGAS RŪPESTINGUMAS 

VILNIAUS KRAŠTUI

VILNIUS, gruodžio 19 d. — 
Statant svarbiausiu savo uždą-

Daromi spėjimai. Vieni kalba, 
kad rusai išsigandę šalčių. Ki
ta nuomone yra, kad traukia
si atgal tik priešakiniai rusų 
būriai, kurie buvo perdaug nu* 
tolę nuo svarbiųjų raudonosios 
armijos jėgų.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 21. — Exchange Telegraph 
(Britanijos žinių agentūros) 
pranešimas iš Maskvos pažymi, 
kad jau antrą dieną Rusijos 
karo komunikatai nesigiria lai
mėjimais Suomijoj.

--X-- X--X--
COPENHAGEN, Danija, 

gruodžio 21. — Per paskutinius 
suomiams teko

' NAUJIENŲ-ACME Teleuhoio
šarvuočio “Admiral Graf Spee” kapitonas Hans Langsdorff (po dešinei) 

kuris nusižudė Argentinos sostinėje Buenos Aires.

—Maskva iškilmingai mi
nėjo Stalino 60 metų sukak
tį. Vokietija sveikino komu
nistišką diktatorių, o suo
miai piktai išplakė rusams 
kailį šiaurės fronte. Į

Ankstyvesnieji ketvirta- viniu rūpintis naujai prijungto 
dienio pranešimai sakė, kad krašt0 gerove, ministras pirmi- 
v. , 1 • • x ninkas A. Merkys ir ministrai:šiaurėje rusai traukiasi at- Musteikis> skučaSj Galvanau. 
gal. Vėliau paaiškėjo, kad Masiliūnas ir Tamošaitis 
juos veja suomiai. T vieną atvyko į Vilnių, kad vietoje 
dieną suomiai nuvijo rusus nuodugniai susipažinti ir patir- 
apie 20 mylių atgaL

—Trys laivai, vienas šve
dų, kitas estų ir trečias ita
lų, paskandinti.

—Karelijoj, Leningrado 
sektore, kaip paprastai, suo
miai atmušė rusų atakas.

ninkas A. Merkys ir ministrai:
Musteikis, Skučas, Galvanau-

ti, kaip atsiliepė visos valdžios 
pastangos atgaivinti kraštą ir 
ką dar reikia ir galima pada
ryti tąja kryptimi.
1939.XH.20 d.
New Yorkas.

sai kai kur bčgo taip skubiai 
kad paliko net knygas apie Sta- 

KIRKENES, Norvegija, gjuo- liną, išblaškytas ant sniego.

2,200 RUSŲ ŽUVO PRIE KUOLAI ARVI
SUOMIAI NETEKO TARP 200 IR 300 VYRŲ

KETVIRTADIENIO laidoje giau amunicijos, negu maisto 
Chicago Tribūne koresponden-1 reikmenų.
tas, Donald Day, aprašo muš’, Kaip kituose rusų susirėmi- 
kuriame. 2,200 rusų ir tarp 200 muose, taip šitame pasirodė, 
ir 300 suomių žuvo. kad Stalinas ypatingai šikštau-

Mušis įvyko prie Kuolajarvi ja savo kariuomenei maisto.
pereito antradienio vakare. Ru- Suomiai ypatingai skaudžiai 
sų kariuomenė matomai vaka- jaučia tą faktą, kad dėl ?,200 
rieniavo. Iš dviejų šonų ją už- rusų jiems teko pražudyti net 
puolė kur kas menkesnes šuo- 260—300 savo kareivių. Kai ki
mių pajėgos. ti, ankstyvesni pranešimai skel-

•. , be, kad 9 suomiai išmušė 700
Prasidėjo šaudymas. Po to kareivių, tai galima su- 

suomiai puolė rusus peiliais ba- prasti> jogci 200 ar 300 žuvu- 
dyti. Rusai leidosi bėgti. Mu-kareivių jiems atrodo be- 
šio lauke pasiliko užmuštieji. Įreikalin^ai dideli nuostoliai. 
Suomiai mano, kad vargiai pa
bėgusieji rusai pasieks Rusijos 
rubežių. Nes siena yra 40 my
lių toly, o šaltis siekia 22 laip
snius žemiau zero.

Sala miestely, netoli Kuola
jarvi, suomiai sukrovė užgrieb
tus rusų pabūklus: tris tankus,Idžio 21. — Pranešama, Suomi- 
penkias kanuoles, tris šarvuo-|j°s valdžia 
tus sunkvežimius, 34 komerci
nius sunkvežimius, keletą šim
tų kulkosvydžių ir daug dau-

Suomija ieško $50,- 
000,000 paskolos 
Jungt. Valstijose

WASHINGTdNTD.xC., gruo-

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet

. norinti gauti iš 
Jungt. Valstijų paskolą $50,- 
000,000. Pinigai eisią reikme- 
noms kare su Rusija Jungt. 
Valstijose pirkti. Suomiai no
rėjo gauti paskolą iš Wall gat
vės bankininkų, bet šie atsisa^ 
kė duoti ją.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA.

. HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 21. —• Kelioliką miestų ir 
miestelių Suomijoj bombardavo 
ketvirtadienį rusų lėktuvai. Du 
traukinius apšaudė iŠ kulkos
vydžių. Daugiau nei 30 bombų 
numetė į Helsinkį toj apylin
kėje, kurioje randasi ligoninės, 

HĖLSIJiiWi’ Suomija, gruo- 
džio 21. Suomių armija tu
rėjo laimėjimų rytų fronte, su
naikino du rusų bataljonus, už
griebė daug karo reikmenų, jų 
tarpe 20 tankų. 1600 rusų už
mušta vienose kautynėse.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 21. — Nusižudymas kapi
tono Langsdorffo ir paskandi
nimas pasažierinio laivo Colum
bus iššaukė Vokietijos gyven
tojuose abejonių. Tik prieš sa
vaitę laiko jie buvo informuo- 

BUCHAREST, Rumunija, Į Ja“1* kad brltai pražudė pir-

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 21. —f Vokietijos vyriau- 

po 120,000 tonų kas mėnuo. Bet syBe pareiškė protestą Argen- 
karui prasidėjus kiėkis siunčia
mo Vokietijai aliejaus iš Ru
munijos sumažėjo iki 80,000 
tonų mėnesiui. Rumunija aiš
kina, kad jos transportacijos 
sistema nestengia daugiau 
jaus gabenti.

Nauja sutartis numato 
sti Vokietijai Rumunijos 
jaus kas mėnuo po 190,000 to
nų.

Hitleris sveikina f
Staliną

Kapitonas Langs 
dorff palaidotas

Britanija pripažins 
čekų valdžią

Italijos karalius at 
lankė popiežių

BERLYNAS, Vokietija, gruo-' 
džio 21. — Ryšium .su Stalino' 
60 melų sukaktimi Adolfas Hit
leris ir Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribbentrop 
pasiuntė komunistų diktatoriui 
sveikinime telegramas.; z :

Hitlerio telegrama sako: Pri
imk rųano nuoširdžiausią svei
kinimą. Siunčiu linkėjimus ge
riausios ateities taip jums as
meniškai, kaip ir tautoms, ku
rioms Sovietų Sąjunga ištiesė 
draugišką ranką.

Vokietija gausianti 
daugiau Rumuni

jos aliejaus

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruodžio 21. — Ketvirtadienį 
palaidotas nuskandinto Vokieti
jos ' šarvuočio Admiral . Graf 
Spee kapitonas, Hans Langs
dorff, vokiečių kapinėse, Buenos 
Aires mieste. Argentinos laivy
nas atidavė nusižudžiusiam ka- 
pitonui pagarbą. Dalyvavo ir 
Graf Spee Įgula laidotuvėse.

Vokietijos ambasada pasi
ėmė laišką, 'kurį kap. Langs- 
'!orff prieš nusižudysiant para
šė. Jo pilnas turinys nežinomas, 
bet gandai nesiliauja, kad sa
kytam laiške Langsdorff griež
tai kritikuoja Hitlerio paliepi
mą sunaikinti šarvuotį, ažuot 
leisti jį į mūšį su talkininkų 
laivais.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 21. — Britanija pripažins 
čekų komitetą, kuriam vadovau
ja Eduard Beneš, kaip teisėtą 
Čekijos valdžią. Francuzija jau 
yra pripažinusi komitetą.

Britanijos pripažinimas Be- 
nešp va^eivątija^ps* vąWios bu* 
siąs įrodymas, kad talkininkai 
kariauja ir už . čekų išlaisvini
mą.

Danijos darbi-

gruodžio 21. — Per paskutinius 
aštuonis šių metų menesius-Vo
kietija gavo Rumunijos aliejaus

alie-

sių- 
alie-

tinai dėl internavimo Admiral 
Graf Spee įgulos.

. WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — Columbus įgula at
gabenta į New Yorką. Jungt. 
Valstijų valdžia svarsto klausi
mą, ar atgabentieji vokiečiai 
yra nelaimes ištikto laivo įgu
la, ar svetimos šalies agentai. 
Jei jūreiviai bus pripažinti kai
po agentai, tai juos laukia in
ternavimas.

LONDONAS, Anglija, gruo- 
> — Londone gauti pra-

Prašo paleisti kuni
gą iš koncentraci

jos stovyklos
BERLYNAS?Vokietija, gruo

džio 21. — Hitleriui įteikta pe
ticija, kurią pasirašo 800 kari
ninkų. Peticija prašo paleisti iš 
koncentracijos stovyklos kuni
gą Martin Niemoeller. šitas ku
nigas užsitraukė Hitlerio nema
lonę protestuodamas nacių brio- 
vimąsi į bažnyčios reikalus, 
saulinio .karo metais jis 
buvęs vokiečių submarino 
manduotpjas.

Tokią pat peticiją įteikė
leriui ir Vokietijos kunigai. Ją 
pasirašė 800 pastorių.

Danijos darbininkai 
siunčia paramos 

suomiams
COPENHAGEN, Danija, 

gruodžio 21.
ninku organizacijos nutarė rin
kti iš savo narių vienos valan
dos uždarbį. Pinigus pasiųs Šuo- 
mijon.

Pa
yra 
ko-

Hit-

Talkininkai užgriebė 21.nrm aaa j. m 7 i • nešimai, kad Vokietija stato 870,000 tonų Vokieti" Siegfriedo tvirtovių liniją iki
jos prekių

Stalinas — “darbi
ninku vilties 

stulpas”
MASKVA^ 

gruodžio 21. 
ketvirtadienį minėjo Stalino 60 
metų sukaktį. Spauda vadino jį 
“darbininkų vilties stulpu”. 
Nauja Stalino biografija išlei
sta. Pirmam leidime atspaus
dinta 1,000,000 kopijų. Spauda 
ir radijas skelbė Stalino laimė
jimus, jų tarpe “išlaisvinimą” 
Ukrainos ir sutartis su Pabal
tijo valstybėmis.

Raudonoji armija
įteikti Stalinui, kaipo dovaną, Į lėktuvų atakų. Kaipo Lenkijos 
Suomiją, bet nepajėgė jos įvei-. administracinę sostinę naciai pa- 
kti. sirinko Krokuvą.

sovietų Rusija, 
- Sovietų Rusija

gruo-LONDONAS, Anglija, 
džio 21. — Per pirmąsias 15-ką

pat Šveicarijos sienos.
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 21
sovietų Rusija minėjo Stalino

Ketvirtadieni

karo savaičių britai užgriebė metų sukaktį. Hitleris pa-
510,Q00 tonų prekių siųstų Vo
kietijai. Prancūzai per tą patį 
laiką užgriebė 360,000 Vokie
tijos prekių. Viso* užgriebta 
870,000 tonų.

siuntė Stalinui * pasveikinimą. 
Komunistai paskelbę Staliną 
“darbininkų vilties stulpu”, o 
raudonosios armijos lėktuvai 
bombardavo kelioliką Suomijos 
miestų tą pačią dieną.

Laukia atakos prieš 
Holandiją po Naujų 

Metų
H A AG A, Holandija, 

džio 21. — Francuzijoj,

Naciai neatstatys 
Varšuvos

gruo
Naciai nutarę ne

VARŠUVA, Lenkija, 
džio 21. • 
atstatyti Varšuvos, kuri nuken- 

tikėjosį I tėjo dėl Vokietijos kanuolių ir

sirinko Krokuvą.

J..

ta

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

Bendrai giedra; vidutinio Sti
prumo šaltis; saulė teka 7:15 
v. r., leidžiasi 4:22 v. v.

y. 'y-' v.;

gruo- 
Belgi- 

joj ir HOlandijoj nesiliauja spe
kuliavimas apie Hitlerio žygius 
artimoj ateity. Ir kalbose daž
niausia reiškiama mintis, kad 
Holandija gali būti sekanti na
cių auka.

$30,000,000 pašalpai 
) senatvėje

SPRINGFIELD, III., gruodžio 
21 Valstijos auditorius Ed- 
vvard J. Barret apskaičiuoja, 
kad Illinois išmokės 1939 me
tais pašalpos pasenusiems as
menims $30,718,000.

Liberalai šauks 
konvenciją

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 21. — Vidaus reikalų de
partamento sekretorius Harold 
Ickes ketvirtadienj painforma
vo spaudos atstovus, kad libe
ralai demokratų ir republikonų 
tarpe veikiausia 
konvenciją ryšium 
tu rinkimais.

Tuo reikalu jis,
josi su senatoriais Norrisu ir 
La Folletu.

Konvencija businti šaukiama 
ne tuo tikslu, kad nominuoti jie sutinka priimti Italijos pi-
liberalą kandidatą, bet apsvr,r- lietybę. Kurie norės sugrįžti į 
styti, kurios partijos kandida- reichą, tie bus išgabenti. Ma
tas yra liberalesnis, ir jį rem- noma, nedaug atsiras norinčių- 
ti. " jų kraustytis į Vokietiją.

VATIKANO MIESTAS, Itali
ja, gruodžio 21. — Italijos ka
ralius Vittorio Emanuel ir ka
ralienė Elena ketvirtadienį at
lankė popiežių. Gruodžio 28 die
ną popiežius atlankys karalių, 
šitie žingsniai rodo vis glau
dėsiu Mussolinio valdžios ir po
piežiaus koogeravimą.

1870 metais popiežiaus kara
lystė perėjo į Italijos karaliaus 
rankas. Nuo to laiko popiežiai 
užsidarė Vatikane ir skaitėsi 
“kaliniais”.

1929 metais bedievis Musso- 
’inis ir popiežius padarė sutar
tį. Popiežius gavo nemažai kon
cesijų ir, tarp ko kita, $95,- 
000,000. Apie $40,000,000 cash 
us įvestavo Amerikoje. Tuos 
pinigus, sakoma, depresija nu
šlavusi. Bet $55,000,000 Italijos 
bondsų pasiliko popiežiui. Jis 
gauna už juos 5 nuošimčius ir 
taksų nemoka.

Popiežiaus “įkalinimas” pasi
baigė 1929 m. Iš dažnų popie
žiaus pareiškimų dabar matyti 
vis glaudesnis karaliaus, fašis- - 
tų ir Vatikano sugyvenimas.

šauks savo 
su 1940 me-

Ickes, kalbė-

Nevarys tyroliečių 
iš Italijos

ROMA, Italija, gruodžio 21. 
— Ketvirtadienį paskelbta Vo- 
kietijos-Italijos sutartis, pagal 
kurią Tyroliaus gyventojai ga
li pasilikti savo vietose, jeigu

GRUODŽIO 22 D. “NAUJIENŲ” 
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JUOKAI

Kunigo rankos—pagautas Volteris
Lietuvos mėnesinis “Lurdas” 

rašo savo spalių n-ry: * 
“Kunigo Yankos.

“Yra kunigų, kurie tylų po
pietį ar pavakaryje eidafni vie
ni keleliais at take iais pagal 
laukų dirvas — pakelia fatiką 
ir širdį ir laimina: d.rvų jave
lius, pievas, gyvulėlius... O ve* 
’ybais vakarais, 'kai Visų trobe
sių langai aptemsta, kai tik mė- 
nulis žvelgia iš aukšto pro juos: 
.r — visi ilsisi ramybėje — ir 
.okiu metu atsistoja dievotu 
.cunigas prie klebonijos lango, 
Kaip tėvas Ir motina prie mie
gančio kūdikio lopšio, ir tėviš
kai suteikia savo naktinį palai
minimą savo mylimai parapijai. 
Jis neišskiria ne Vieno: didelio 
r mažo, sveiko ir ligonio, gero 
r blogo, priedelio ir priešo. Ir 

daug nuostabių dalykų įvyksta 
toje parap.joje ir daugelio pa
rapijiečių šerdyse. Niekas žemė
je nežino, kad visa- tai įvyko 
vien dėl laiminančios Dievo ku
nigo rankos. Tiesą sako vysku
pas, tepdamas kunigo rankas 
per šventinimus: ‘Ką laiminsite 
— bus palaiminta’.”

Išeina, kad ir nežinai kartais; 
žmogus, kodėl kas nors pasise
kė...

O štai kaip — sofistiškai 
“tapo“ pagautas tas biaurybū 
Volteris—:

“Voltairo vieta danguje.
“Kartą šis, 150 bedievių bro 

š urų, kur/Os dar iki šios d:-e i 
uos nuodija lengvabūdžius as , 
meriis adtoritiš dhlyVėVo p'iėtud- 
se pas sAVO dftfitg^ 'Prūsijos 'ka
ralių, Fridriką Lftdįjį. Pradėti 
šnekėti ir apie dangų. Voltair’as 
pajuokiančiai sušuko: ‘Na, aš 
mielai parduodu, savo vietų dan
guje už vieną prUsų talerį.’ Pie
taujančiųjų tarpe buvo ir giliai 
tikinčių Vyrų, kuriems Voltair’o 
pašiepimai buvo labai skaudus. 
Vienas jųjų jam tarė: ‘Pene, 
primenu Tamstai, kad dabar e 
sate Prūsijoje. Čia pas mus par
duodama tik tai, ką žmogus tiK 
ri kaipo savo nuosavybę. Pinn 
malonėkite mums įrodyti, kad 
lamsta danguje esate vietą la. 
.nėję. Jei Tamsta tai padarysit 
iš užmokėsiu už tą vietą, kiek 
paprašysit’. — Visi ėmė garsia 
juoktis. Pritarė ir patsai kar •• 
ius.”

AIŠKUS ATSAKYMAS

— šiandien aš žiūrėjkū 
'os su Nelson Eddy, — taria 

Slankienė sdVo vyrui.
— Su Nelson Eddy? — ta

ria Slankius. — Na ir kas iš. 
to Eddy. Atimk jo plaukus, 
akis ir pločius pečius — ir kas 
iš jo paliks?!

— Ogi tu, — atsako 
dėtie,

fil-

Slan-

NEAZš „U

— Kuo verčiasi jūsų sūnūs.
— Astronomas.
— Na, o ką jis dienomis vei 

kia.

Vietą

Telephoto 
o pirmą

au jienos
♦

Nėra elektros stoties

Č.a tik pamrišfa tas, kud pii 
.na reikia įrodyti esant tok 
dangų, kur galima butų pana 
šias “vietas” gauti..

—S. Utonas

‘SAUSŲ” RAŠYTOJŲ KILMĖ...

.šventraščio — Karalių I kny 
goj, 19 skyriuj, 16 pastraipoj, 
pasakyta: “Sausa buvo rašyto-

Stebisi musų adminis- Pradėti Viešieji darbui 
traeija

I šVENčIONfiElAl. — šiomis 
ŠVENČIONĖLIAI. — Žmonės dienomis apskrities viršininkas 

taip pripratę prie lenkų .biuro- ję. Kalendra jau. organizavo vie
šuosius darbus, kur dirba daūg 
vietos darbininkų. Dirbama nau
jas plentas. Kadangi mieste nė
ra inžinieriaus, kol kas apsieik 
narna bė jo. Viešieji darbai čia 
užtruks ilgesnį laiką.

Prieš karą švenčioheliuos bu
vo pastatyta lYioderniška elek
tros stotis, tačiau po karo jos 
neliko. Dabar miestas naudoja
si ^enos elektros stoties teikia? 
ma energija.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Mathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVhofesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevafd 0014

___________________

Pirkite tos.e krautuvėse, ku
rios garsinasi ,‘NAUJUKNOSE’

Nors tai kalbama apie sekre
torių ar įpinisterį, ir nors Sau
sa nereiškė lietuviškos prasmės, 
bet — kodėl gi mėgėjams iš
vesti neišvedus, kad visi šių die
nų “sausieji“ (nuobodus) rašy
tojai aname Sausoje turėjo sa
vo protėvį, (arba — kodėl ano 
Sausos nepadarius ir šių dienų 
“sausųjų“ (rašytojų) patronu?..

Vitarė

i^til tulfl——A—j

DARŽAS PIKNIKAMS
Svetaine Del Parių, Vestuvių ir Bankietų. Apšildyta. Geri 

Barai ir Visi Vengimai. Rehfla fc*igi.

J. MIKNIS GROVE
9000 ARCHER AVĖ. W1LLOW SPRINGS, ILL.

kratiškumo, kad dar negali at
sistebėti musų administracija,- 
jos prieinamumu. Anksčiau Sto
rasta priiminėdavo interesantus 
irk pagal nustatytą tvarką ir nu- . 
statytomis valandomis: 9—10 
vai. interesantai buvo suregis
truojami, 11 vai. sekretorius a- 
pie kiekvieną atskirai referuo
davo Storastai ir apie 12 vai. 
Storasta išeidavo ir duodavo ke
liais žodžiais atsakymą į kiek
vieno reikalą. Jokių pasikalbę-, 
jimų tarp žmonių ir Storastos ( 
nebūdavo. Storastą į. apskritį iš-' 
vykdavo tik lydimas bent 20 
policininkų/ ir pKie>f6: nebuvę , 
galima prieiti. Dabar žmones 
laisvai kalbasi su apskr. virši
ninku, apskr. viršininkas, pats 
vienas važinėja po apskritį, o 
tai labai neįprasta žmonėms, ; 
kurie dar vis jaudinasi iki aša
rų.

Paskirti galvijų veislių 
rajonai

Daug1 iškirsta miško
Karo ir " sovietų okupacijos

(tiško miško. Vielomis miškuo 
sc kirtimai net labai žymųs%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
/ ‘ ■ . ’c

SENIAUSIA DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE ■■ .
.... DIENA IR NAKTĮ...

Viši telefonai YARDS 1741-1742
' lt 4605-07 W Hermitage Avė. " 

Fairfield Arenu.
elOM LAFAYETTB <VM

. ___ _ • koplyčios visose
—J &L I, Chicagos dalyse

■ ■■■ ;  ■■■■■—.■■   I. ——

- -r*

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lt Akinius Pritaikė 
3.3’48 A. HALSTED ST.

Virs. A. K. JARUSZ
Physical Therapj 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
630 S. Western ay 

■’el. Hemlock 925? 
ubatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDUNSKJ
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
.631 S<x Ashland Avė.

Tėl yARDS 0994
Antrai.', Ketvirtėd. Penktadienį
4143 So. Atėher Avo.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

, Mano 20 mėtų 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. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių^, Kainas pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

phone Yards 1373.

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

vak. Nedėlioj oagai susitarimą 
Ofiso Tel.; FARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
ak.aro, trečiadieniais ir sekmadie 

hiais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nUo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį.
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGIN1A 2421

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ČRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Teltefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONtTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ......... ......... ....... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.
■ ....... ............................... ■■■ 1 . i II

_____________________ 1_____________________ U

turtas virš - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas - - $275,000.00

Dabar Mokame 3^2
dėtjs Pinigus, kuodam Pėsko- 

ias Ant Namų 1 iki 20 mt.

KAUNAS. Lietuvos galvi
jų augintojų ir kontroles rate
lių sąjungos valdyba savo pas
kutiniame posėryje paskirstę 
galvijų veislėms rajomis.

Juodmargių Veisles galvijų 
numatyta auginti sekančiuose 
apskrityse: Alytaus, Marijampo
lės, Vilkaviškio, šakių, Seinų, 
Kauno, Kėdainių, Raseinių (be 
Kelmės ir Kražių valse.), Tau
ragės (be Laukuvos valsčiaus) 
ir Kretingos (be šiaurės-rytų

. Likusioje Lietuvos dalyje 
(tame skaičiuje ir Vilniaus kra
šte) numatyta veisti žaluosius,

Duoda maistui korteles

Klauiykit* imu tų radi* programų Antradieni* ir ieitadlenl* wi- 
ryte M W. H. L P. etotiM (MM KJ

: v M POVUrU dALTDOKBU.
ĮįX<* -i:' -į ' J . ' ___________ , ________ ... .

Laidotuvių Direktoriai
IiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHhiiiiiiiiiiii

NARIAI
Chicagos,;
Cicero n 
Lietuvių 
direktorių 
Asociacijos

■ 5 ■

- ----- —-- ---- ----—----
•3:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

iiiiiiiiififiiiiiiiiiriiitiiniiiiuni

Ambūlahėe 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

LOAN ASSOCIATlONbfChfc^
JUSTIN MAČklfcVVICH, Prea,

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki
Sub. 9 iki 8 vak.

-----------

CiiAKTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
’engvų mėnesinių hHnokėjhnų. Darau vi
sokį taikymo dah*M> nė jokio caAh jmokė- 
Rmo ant lehgVų ttiėffestntų ISni'okėjfrną 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš'Fire In
surance Companijų dėl taisyme apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir* 
senų namų ant lengvų mėnesini^ Išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

KLAIPĖDA. — šiotiiis dieno
mis pradėjo gauti ir ūkininkai 
maisto korteles pasienio preky
bai Naudotis lėhgVAta. Gavę 
korteles gyventojai patenkinti, 
kad gali nuvykti į Lietuvą ir 
nusipirkti maisto produktų. Per 
punktus dabar prasidėjo gyVas 
judėjimas, nes ititiisto produk
tai visiems reikalingi, “o vietoje 
yų nėra.

Specialus gyvanašliu 
reikalams biuras

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306..,. '•*—M,takUfctiiMMbl U1US

VILNIUS. —- Vilniaus metri
kacijos rabinas RubinšteinAs 
sudarė spėcialų biurą gyvanaš
lėms padėti. Mat, dęl karo Len
kijoje labAi daug Šeimų iširo. 
Atsirado labai daug moterų, 
kurios negali hustatyti, M 
dingę, ar į karą išėję vyrai dąr 
kur norš gyvi, ar nė. Tai Uš 

1 Li n I«i / »

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
.........  .........— į—.. . ................. -........- . ......................................... •? . r —---------- ■■..

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 VV'ėšt 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

LACHAWICZ IR SUNŲŠ 
2314 Vmt 23rd Place 
SKY'SiUŠ: 4Ž-S4 fcąst lOŠth Strėet
• ■ ' • ■' - ' ----------------------------- ' '■■ ■ ■

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue

Phone COnal 2515 
iel. Pullman 1270

Phone Lafayette 8024
. ■ ■ . ■ . - - ------------- -------------------------- - ■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica AvehUe Phone Yards 4908

.   .   - £-    -   — ■ 1 ' 1 ■ ............ 1  ■

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Weątern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero ?, Phone Cicero 2109

.... - . . y-.___- .* . ..................... —t----------

—.... ■ - - j. liulevicius ..
4348 S. Caltforftia Avenue . Photie Lafayėtte 3572

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

n h,

LIETUVIAI
GYbYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

> Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

l*hone CANAL €122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californią Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 6036. 
Residence Tel. bLveHLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS.IR CHIRURGAS 

4157 AftCHfcR AVENUE 
Ofiso valandos:

nUo 1—3 ir nuo 6—8:30 Vai. Vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS iH ŲhHIurgas

Valandos kašdiėn 2-4 ir 6 ° vėk.

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

A. Montvid, M. D.
2400 tyĖŠt MaHUStON stREEt

Vii. 1 iki 3 po piėtų, 6 iki 8 Vak.
Telefonas SEELEY 7330

Namų telefonas Brunswick 0507

1 West Town Štate Bank Bldg.

Tel. Office Wentworth 6330 
. Rež. Hyde Park 3395 

DrJ Sušauna Slakis 
Motėrų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

................................  ■■■I.l.l l! !■ Ii i lurffc-ihui

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 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaie 
ir nedėlioniis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

SuperiOr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soutH Ashland avė.

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

Rez. Telepttėne PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—>127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas-:—3323 S6. Halsted SR. 
Valandos vakaraiš nuo 6 iki 8:30 

Telėfonfts VAROS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniate-*- 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Ehėartiorn St.

R6om 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.^-Hyde Park 3395
I Garsinkitės “N-nose”
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LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS LIETUVIAMS

IMI

HFTH

F1FTH

NAUJIENŲ SKAITYTOJU

SEKMADIENĮ
MOTERIMS VYRAMS

pirki

Nauji Aligatoriniai

ir aukšč

ir aukšč.

IIIIHIIHHIItHItlIUIHIIIIIIIIIIHItlIlUlit

Šokiams aries GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras
Svečiams Įžanga 40c Asmeniui

Boston 
Better 
SHOE

ATDARA 
sekmadieniais 
iki 2:00 v. p. p.

Klauskite šios 
puikios 

dovanos 
kol dar 
turime.

DYKAI! Odinė 
Cigaretams 
Dėžutė j

mu uz
$2.98

Turime mote
rims pančia- 
kų, pritaiko, 
mų prie ba 
telių.

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

vertę. Be abejonės, tačiau, gry
nos dainos meno mylėtojas ati
duos pirmenybę grynai melodi
kai. Edwin Geisi

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

ProJuceJ and BoltlcJ ty
DERA W1NERIES & DISTILLERIES 

K. ARAKEUAN. INC.. Prop.
Cliicago. UI, ■*.

Viši “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du 
rų parodys kvitą už apmokėtą prenume 
ratą, bus įleidžiami veltui.

zikinio folkloro ašigaliai: iš vie 
hbs puses - 
sas, iš kitos 
ritmika. Lietuvoje daugiau me
lodine daina, kuri egzistuoja tik 
pati Sau, Lenkijoje — daugiau 
ritminė, kuri dėl savo ypatybių 
prasiveržė prosihurus dairios 
formos rėmus, tuo budu perši- 
keldama į instrumentalinės mu
zikos plotmę, žinoma, čia nėra

*ortwn>

... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.75
.. $5.00
ŠAUKITE

• Vien odos • Calfskin 
• Oxfords

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 20. — Valstybės iždas lap1- 
kričio mėnesį sukolektavo tak
sų $339,614,728.23. Didžiausia 
paviene taksų suma,. $61,019,- 
942.34, paimta iš likerių biznio 
ir pramonės.

Iš cigaretų sukolektuota tak
sų tą patį laikotarpį $43,385,-

Hętuviškas mėlo- 
pusės — lenkiška

Vos dar dvi savaitės, kai se
noji Vilniaus sostine sugrįžo į 
savo valstybę ir tautą, šiandien, 
po pirmojo džiaugsmo prasiver
žimų, kada prieš musų akis vėl 
stojasi kasdieninio kūrybinio 
darbo rimtis, taip pat ir meno 
bei mokslo darbininkams atsi
veria nauji veikimo dirvonai.

Galima spėti, kad per tuos 
du lenkų valdymo dešimtmečiu 
Vilniaus krašte bus žymu šio
kių tokių svetimų kultūrinių į-

APIE LIETUVIU IR LENKU LIAUDIES 
DAINAS

Starbrand Vaikams Batelių Agentai 
MES NEPAKfiLEME KAINU—MUSŲ KAINOS LIEKA 

TOS PAČIOS

NAUJIENV-ACME Telephoto
Kryžius parodo tą vietą 

Pietų Amerikoje, kur tarp 
anglų ir vokiečių karo laivų 
įvyko didelis jurų mušis.

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI 

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakunu, jų 

tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti 4 spalvomis, 
15x20 dydžio, labai puikus art. 
J. Arlausko piešinys. Gražiausia 
kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių did
vyrių kalendorius. Kaina ^5c už 
vieną. Užsakant pažymėkite jo
kiais norit mėnesiaįs7T-lię|uYi&- 
kais ar angliškais. ‘ ,

Agentai, norintieji pardavinėti, 
arba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR CO. 

332 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

takų, apimančių ir, muzikos sri
tį. Liaudies dainų tyrinėtojui 
bus visų pirma įdomu, patikrin
ti, kiek lenkų liaudies dainų įta
ka bus paveikusi lietuvių dainą. 
Tiesa, žinant beveik priežodžiu 
tapusį lietuviškų dainų grynu
mą, iš anksto reikia manyti, 
kad ir šį kartą jos bus išlaikiu
sios savo šventas tradicijas ge
riausia to žodžio prasme^ Ir jei
gu tradicijos žodis iš viso turi 
pateisinimą, tai ypačiai čia, ne
nutrūkstamoje liaudies meno 
turtų gyvybėje.

Lenkų liaudies daina yra pa 
remta ritmu. Ritminis elemen
tas taip griežtai prasiskverbia

Victor Bagdonas 
LOCAL & L0NG DISTANCE 

MOVING
°erkraustom forniČius. pianus ir 

isokius rakandus bei storus, 
'ežam į farmas ir kitus miestus, 
ema kaina. Musu Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

ĮVAIRIOS ŽINIOS; I
Fabrikantų Sąjunga 
reikalauja pake i s t i 
Darbo Santykių Aktą

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 20. — Kampanija prieš 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tą įsisiūbavusi. Kongreso' ko
misija tiria Darbo Tarybos vei
klą. Spauda pučia menkiausius 
incidentus, kurie atrodo nepa
lankus Darbo Santykių Aktui 
arba Darbo Tarybai, Vėl prabi
lo Fabrikantų Šąjųhga.

Trečiadienį Fabrikantų Są
junga paskelbė reikalavimą 12- 
kos pataisų Darbo Sahtykių 
Aktui. Tarp tų reikalavimų yra 
šitokie j uždrausti uždarytos ša- 
pos kontraktą, uždraušti 
“check-off” duoklėms kolektrib- 
ti metodą, uždrausti sedėjnrid 
streikus, bendrai suvaržyti 
streikus, ctc.

KAINA TAIP MAŽA
... Dėlto, Kad Be Muito...

PINIGŲ GRĄŽINIMAS UŽTIKRINTAS
Jus jį pamėgsite geriau, ar pinigus 
grąžinsime be klausimo.

j K. ARAKELIAN, INC., Sav., 
Chicago, 111. Tel. Monroe 1631

DYKAI!!!
PUIKIOS KALĖDINĖS DOVANOS

<urių melodija yra visiškai pa 
emta mazurkos ritmu.

Bet ir krakoviako ritmas 
(2/4 taktu) yra budingas kai 
kurioms lenkų dainoms. Krako
viakas, tikrasis lenkų tautinis 
šokis, paprastai pradedamas 
daina, kurią veda pirmoji pora.

okietijoje, ypač senaprūšįška- 
le Berlyne, ši lenkų daina ko
te pavirto vokiška, nepakeisda- 

ma nei savo melodijos nei rit
mo. Plačiai yra žinomi parodi
juojantieji žodžiai, pagal ku
riuos dainuojamas krakoviakas 
berlyniškėjč tarmėje: “Mein 
Hut, der hat drei Ecken, drėi 
Ecken hat inein Hut” arba “Die 
Jule geht nach Schnapš”. Tie
sioginė vokiečių (arba atvirkš
čiai) įtaka yra matoma dainoje. 
‘Siedzi zając pod miedzą”: se
novine vokiečių lopšinė prasi
deda kone tais pačiais žodžiais: 
‘Haeschen in der Grube sass , 
und schlief”.

Dar keletas žodžių apie trečią 
lenkų dainos tipą — polonezą. 
Jo maršą primenanti ritmika 
(% taktu) daug rėčiau sutinka
ma dainose/nes ji linksta į di- - 
dėlę, plataus užsimojimo for
mą, kuri kaip tik polonezui yra 
tokia budinga. Vis dėlto yra.įr 
domus kartais pasitaikąs tarp 
mazurkos ir polonezo svyruojąs 
ritmas, kaip antai, plačiai žino
moje dainoje: “Oj, gržmją,;wb- 
zyj, gtzmią po

Lenkų:ftitizlkoš' meistrai, Mb- 
niuško ir-Šopenas, mielai nau
dodavosi šitomis trimis senob
inis formom s, kuriose taip ryš
kiai pasireiškia budingieji lenkų 
— slavų muzikos sayuįnai: ri
teriškumas, meilinimasis ir me
lancholija. Tiesa/ines čia toliau 
nenagrinėsime subtilios Šopeno 
harmonikos, kądangi ji nėra 
grynai lenkiška ir sujungia 
draugėn vokiečių ir prancūzų 
muzikos polinkius. O šiaip liau
dies dainos, apie kurias ir te
kalbame šiame straipsnelyje, 
savo harmonija dažniausiai yra 
labai neturtingos: melodika ir 
ritmika yra tikrieji visų liau
dies dainų elementai.

Lietuvių liaudies daina ma
žiau tepaiso ritmikos. Mus ne
turi apgaudinėti dažnas, ir kar
tais netgi labai komplikuotas, 
takto kaitaliojimas, šios takto 
kaitos uždavinys — išryškint 
esminį lietuviškos dainos ele
mentą, būtent, absoliutišką me
lodiką. Kitais žodžiais tariant, 
tikrasis lietuvių liaudies dainų 
žavesys gludi jų melodikos tur
tingume. Tuo budu kaip tik lie
tuvių dainri atrodo ideali daina, 
žinoma, jeigu mes daina laiky
sime tiktai melodiją. < Išskyrus 
sutartinės tipą, kuris ligi šiol į- 
gijo tiktai tautinę reikšmę lie
tuvių liaudies daina pažįsta tik
tai mažiau apibrėžtas formas. 
Melodiniai dariniai, kaip antai 
dorinis eilėgarsis, yra esmini? 
lietuvių dainų struktūros požy 
mis.

Jeigu priimsime, kad melodi
ja ir ritmika yra budingieji 
liaudies dainų elementai, tai 
teks pripažinti, kad lietuvių ir 
lenkų liaudies dainos yra tary? 
tum pavyzdiškai priešingi mu-

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

klausytojo įspūdžiu ritmas dik
tuoja melodiką, o ne atvirkš
čiai. Atrodo, kad šitas magėji- 
masis ritminiu ir drauge š .ki
niu elementu yra vyriausias 
dainos stimulas tartum daina 

į tik vien dėl jo ir butų sukurta 
iš viso ritmas yra charakterin
giausias slavų muzikos požymis 
— net vengrų muzika nepažįs
ta tokios galingos ritminių c c 
meritų persvaros. Tarp kitko 
enkiško dairia yra gim'ninges- 
lė čekiškai nei rusiškai -- taip 

pat savo ritmo pobūdžiu.
Kita daugelio lenkiškų dainų 

žymė yra polinkis į tam t ikras 
grynai ritmiškas šokines for 
mas. Jų struktūra, tiesą sakant, 
nėra dainiška, todėl jas taip 
mielai pasisavino ir smarkiai 
išplėtė koncertine muzika (y- 
pač modernioji fortepijoninė li- 
terahira). Aš čia turiu galvoje 
3 žinomiausias instrumehtalines 
formas — mazurką, krakov a 
ką ir polonezą, kurios, nepair 
sant jų tautiško kolorito, ilgai
niui įgijo anttautinę reikšmę. 
Ryškiausiai yra išreikštas ten 
kų liaudies dainos mazurkos 
ritmas (% taktu), / kadangi ji 
savo pobūdžiu geriausiai atitin? 
ka mažąsias liaudies dainos for
mas. “Kochaneczko, oczki mo
ję” ir “Sialem proso na žago-, 
nie” yra žinomos lenkų dainos;

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED 

STREET

Mission Vynui Gerti
šventėms—:ar šiaip kada—nerasite ge
resnio vyno kaip Mission Bell. Jus pa
tirsite, kad šis gardusis vynas yra kaip 
tik tas daiktas, kurs paverčia jūsų 
švenčių pietus į šaunųjį pokylį.

• Nauji Stiliai. • Didelis 
įvairumas stilių.

j Dykai! Puiki Dovana"

<OAL

SALE E V EB Y W HEBE

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET 

r------ atdara SF.KMADlfctU IKI 2:00 VAL. PO PIETŲ Į
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Yra žmonių, kurie ant 
nugaros neša gyvenimą, 
gyvenimą gyvena Li< 
liaudis prie fašistinės Šmoto-

* ’ ' ‘ ’ -k. ’ •_

Tokic

Vakar buvo trumpiausia diena šiaurinėje -
Žemės kamuolio pusėje. Chicagoje ji buvo tįktai 9 valąn- Kvosti Kailio, Suomijos .prezidęntas, kąro fronte, jis stovi viduryje,
dų ir 7 ntffcutų ilgio, -o naktis — beveik 15 valandų. ~_____ :............
dien prasidėt žiema. ? = rankas

Žmogui, gyvenusiam gamtos -sąlygose, Žiepią J)W vąidžįą, ąįsijpje vis labiau (ir 
liūdniausia ir sunkiausia metų dalis, nes ji atnešdavo gabiau stiprėjo despotizmas. O 
šaltį, maisto trukumą ir mirt; daugeliui gyvūnų. Cįvilį-; šiandie^ tenai viešpatauja ar- 
zacija nuo įvairių Žiemos bėdų žmogų apsaugoja. O tę^ šę^nė autokratija, negu buyu- 
nai, kur žmonės yra susitelkę dideliuose miestuose, Žie-i Romąnpvų monarchija, 
mos metu jo gyvenimas pasidarė dargi įdomesnis ir tpr- J* ‘^de-
tingesnis, negu per vasaros karščius. >Lnokjatiją?

Tačiau ir pačioje gamtoje-Žiema nėra be vilties gy-į jeigu. Rusija nelaikytų po sa
vybei. Tą pačią valandą, kai ji ateina, saulė jau pradedaJ vo letena įvairių pavergtų tau- 
šviesti ilgiau, ir su kiekvienu žemes apsisukimu, diena tų, tai jai nereikėtų tokio dide-< 
vis labiau ir labiau nugali naktį. 1,0 pnespaudos

Žmogus jau seniai pastebėjo šitą nuostabų'^amtps gį 
reiškinį, ir jam pažymėti jisai įsteigė vieną didžiaus^- 115tų greiči;u iškovoti laisvę. 
jų savo švenčių — Saulės Grįžimo šventę, kurią mes (tųr] Milžiniškos valstybės v:suo- 
but, paskolintu iš slavų žodžiu) vadiname Kalėdomis.; met labiaus linksta į despotiz- 
Krikščionybė prie tos šventės pritaikė savo Išganytojo Imą, negu mažos arba vidutinės, 
gimimo sukakties minėjimą.

ši žiemos šventė todėl jungia tolimą žmonijos pra-j 
eit; su dabartim, gamtą su žmogaus proto padaru — ci
vilizacija. Ji visuose žadina naujas viltis ir gerą yąlią 
kits kitam.

eit; su dabartim, gamtą su žmogaus proto padaru
PASAKOS APIE 

STALINĄ

am-

ACME

Meksikos revoliucija 
kryžkelėje...

(Perspausdinti draudžiama)

(Tęsinys)
Šiandien valdžios pryšakyje 

stovi Cardenes, narys Meksikos 
Revoliucijos partijos, kuri visą 
laiką stovi Meksikos socializmo 
avangarde. Bet joje, kaip ir vi
sose partijose, yra kelios ten-

TIKRI BESARMAČIAI

Jau du kartu vietinis stalinei) 
organas pasigyrė, kad viename 
Pennsylvanijos miestelyje, Am- 
bridge, SLA. 169 kuopos balsa
vime, nominuojant Pild. Tary
bų, daugumas balsy laimėjo 
bolševikų “sleilas” (ir dargi ne 
visas, nes tarp laimėjusių yra 
ir vienas smetoninis kandida
tas). Bet jisai ne tiktai giriasi, 
pūsdamas didelį burbulą iš 
menko dalyko, o ir per akis me-

Vakarykščiame “Vilnies” nu
meryje, neva žinioje iš Pittsbur- 
gho apielinkės, dar sykį pakar
tota tos 169 kp. balsavimų re
zultatai ir pridėta šitoks šmeiž
tas prieš “Naujienas”:

“Musų kuopos balsavimų 
‘Naujienos’ tur būt nedės, 
nes čia kairieji kandidatai, 
išskiriant Bačiuną, daugiau 
gavo.”
O tuo tarpu “Naujienose” tos 

169 kp. balsavimo rezultatai 
jau buvo paskelbti pereitą pir
madienį, gruodžio 18 d., ir tą 
pačią dieną jie buvo įdėti į ben
drąsias balsų sumas 8-ame dien
raščio puslapyje. Paminint kuo
pas, kurių balsai į tas skaitli
nes buvo įtraukti, tapo aiškiai 
pažymėta ir 169 kuopa.

Paskui ta kuopa buvo mini
ma ir sekančiuose “Naujienų” 
numeriuose, antradienį ir tre
čiadienį, paduodant bendrus 
balsų skaičius,. kuriuos gavo į- 
vairųs kandidatai nominacijose.

Ir visgi, nežiūrint to visko, 
komunistiškoji “Vilnis” dar va
kar nesisarmatijo paskelbti, 
kad “Naujienos” tos kuopos 
balsavimų nedėsiančios!

Komunistai taip nysitneĮąvo, 
kad jau ir sarmatos nebeteko.

Vakar sukako 60 melų 
žjaus Rusijos diktatoriui, Juo- 

............ . ■ I ztii Džugašvili-Stalinui, todėl vi-
“ si pabažni Maskvos diktatoriaus 

garbintojai stengėsi parodyti 
savo ištikimybę, keldami jį į 
padanges. “S tora vo josi” kiek 

——7---- ------- t—----- -----—— galėdama ir Brooklyno “Lais-
, ve” (o “Vilnis” apsileido —

kuopų_ balsavimą Pennsylvąni- .niaĮy^ nesuspėjo gauti iš ati- 
joje dėl centro kėlimo rodo to- Rnikamų įstaigų “medžiagos”), 
kius rezultatus: Bet ji prirašė daug nebūtų pa-

Už Pittsburghą 56 kuopos ir Į sakų apje jUOzą “Didįjį”.
1,Q13 balsų; r

Už Wilkes Barre 37 kuopos Ji pasakoja, kaip Stalinas' 
ir 985 balsai. “organizavo darbininkus” Tifli-

Viso kuopų Pennsylvanijoje se ir ’Batume,-kaip jisai studija- 
yra 111. Tokiu budu Pittsbur- vo “marksizmą”, “vadovavo” 
ghas gavo ųe tiktai daugumą; revohuciniam judėjimui Kau- 
kuopų, dalyvavusių balsavime, kaze, buvo areštuojamas ir bė- 
bet ir absoliučią daugumą visų 6° trėmimo, ir t.t. Bet tikru- 
toje valstijoje esančių kuopų. Ipmje Stalino vaidmuo Rusijos 
Be to, už Pittsburghą balsavo darbininkų judėjime ir net pa- 
ir dauguma narių. čiame Kaukaze iki 1924 m. bu-

Tačiau dar nėra pranešti re- vo ne^ymus. Nė vienoje Rusi- 
zultatai iš kitų 11 kuopų,’ kurios Nos revoliucijos istorijoje, para- 
atliko balsavimą. Iš jų mažiau- lytoje per pirmąjį sovietų gy- 
sia pusė (o gal būt, ir didelė vav*mo dešimtmetį, nėra paro- 
dauguma) bus pasisakiusios liiz dyla, kad Stalinas butų atlikęs 
Pittsburghą). Tokiu budu galį-|koki žymesnį darbą. Jo yardas; 
ma laukti, kad už kėlimą SLA. minimas tarpe daugelio kitų, 
centro į Pittsburghą balsavo 60 nielai nepasižymėjusių asmenų, 
arba daugiau kuopų. Tai bus Ule ta i nuo to laiko, kai Stali- 
didesnis Pittsburgho šalininku nas intrigomis ir klastomis pa- 
laimėjimas, negu tikėjosi patys Savo i savo na^us diktatoriškos 
pitt&burghiečiai. mažiuos vairą, tai jo pakalikai

____ ptadęjo fabrikuoti visokius 
BIJO, KAD RUSIJA -GALI “stebuklus” apie jį.

BŪT SUSKALDYTA -Džugašvili-Stalinas netu-
 rėjo įtakos tarpe Kaukazo dar-

Senas "Rusijos socialdemokra- bininkų, matyt jau iš to fakto, 
tų vadas, F. Dan, rašo laiki'aš-Į Kad Gruzijoje, renkant Steigia- 
tyje “Soc. Vestmk”, kad žiau- mąjį Seimą, menševikai pravė
rus sovietų armijos įsiveržimas] dė 125 atstovus (iš 150 visų St. 
į Suomiją gali privesti ne tįktai Sejmo narių!), o bolšeyįkai 
prie Stalino diktatūros žlugimo, vieno! Atkeršydama Gruzi- 
be ir prie Sovietų Sąjungos su- J9S liaudžiai ,uz tokį bolševikų 
skaldymo į visą eilę neprfklau- Kpepagerbimą”, sovietų valdžia 
«omų vąlstybių. Rąšylojąs bijpj T921 m. pasiuntė į Gfųziją 200,- 
kad toks sovietų impetigos su-1 U00 armiją ir ją iižkarjavo, —

■ kąip kad dabai’ Jį bando u^ka-
riąulį (|ep!;o'kra|inę Suomiją.

O koks ‘‘mpksjinčius” yra ta
sai Rusijos valdovas, galima nu
manyti iš .pačios “Laisvės” rasi-, 
nio. Ji pasakoja:

“Juozą lęįdo į mokyklą, o 
kada jis baig& .pradinę tai f

JO, KAD RUSIJA GAI 
BŪT SUSKALDYTA

Vieni kairesni, kiti dešinesni, 
treti iešką vidurio ir nors šios 
tendencijos šiandien nėra griež
tai viena kitai priešingos ir tarp 
savęs dar; susikalba, rinkimų iš
vakarėse iššaukia daugiau gin
čų ir didesnį nesusi tarimą, ne
gu kada nors. Kiekvienas parti
jos sparnas nori į prezidento 
vietą pravesti savo kandidatą ir 
toks stengimasis gali dargi kar
tais priversti prie sparti jos skili
mo, ko šį kartą išvengta.

Maža to, jei prezidentūros 
kandidatu bus išrinktas dešinio- 
jo sparno žmogus, 
tempas sumažės, sulėtės, gali 
dargi pakrypti šiek tiek dešinėn, 
duoti progos atsigauti reakci
nėms partijoms ir bendrai su
teikti įvairiausių siurpryzų, y- 
pač dabartiniu laiku, kada visa
me pasaulyje vyksta loki smar
kus sukrėtimai, kurie dar neži
nia kuo baigsis.

Niekam nepaslaptis, jog visos 
kariaujančios valstybes atkrei
pė savo dėmesį į Meksiką ir 
kiekviena iš jų norės rinkimus 
pakreipti į tą pusę, kad vėliau 
įgyti valdžios palankumą.

Mes puikiai tebeatmename iš 
buvusio karo kąip Vokietija siū
lė per savo atstovą Meksikos 
valdžiai prikalbinti Japoniją, 
kad ana susitaikintų su Vokieti
ja ir ta pati Vokietija siūlė są- 
yb pagalbą Meksikos karui prieš 
Š. Ameriką, kad tuo sulaikyti 
Amerikos įsikišimą į Pasaulio 
karą, šios visos machinacijos 
išėjimas aištėn, dėka vieno ang
lo telefonisto vokiečių radijo 
stotyje, tik paskubino Amerikos 
įsikišimą karau ir dargi tos pa
čios Meksikos. /

Ar šiandien tuo atžvilgiu kas 
nors pasikeitė?

Priešingai, šiandien vokiečiai

jo pritąrųnas tik parodo, kąip 
partijos Visi žmonės Tipini į- 
vertina dabartinę padėlį ir su
pranta, jog busimam preziden
tūros perijodui reikalingas tvir
tas asmuo, turįs nepaprastą pri
tarimą liaudyje.

Iš visų iki šiol spėtų ir siūly
tų į<andidatų, reikia pripažinti, 
kail Camacho bus daugiausia 
vyleisi u, nes jis gan populiarus 
liaudies tarpe ir gali apie save 
sutraukti ir sugrupuoti dargi 
priešo lagerio žmones.

Maža to, Caipacha gan jau
nas, dviem metais jaunesnis už 
dąbąętinį prezidentą, nes 
vos keturiasdešimt metų, 

Įgan audringą praeitį.
Camacho gimę Puębia estade, 

Tcziutlan apylinkėje, vidutinio: 
žemdirbio šeimoje.

Kuomet prasidėjo revoliucija 
pęieš Meksikos diktatorių, Ca- 
macha buvo kūdikis. Bet laikas 
bėgo, revoliucija virto ilgame- 

s čiu pilietiniu karu, kur buvo
St. Miščikas-žiemys | dargi sunku susigaudyti kas už 

ką ir ko reikalauja, nes revoliu
cinės pajėgos, vedusios partiza
nų kovą prieš diktatūrą, laikui 
bėgant visgi nesusijungė, veikė 
atskirai ir kiekvienas toks bū
rys turėjo savo kandidatą į 
prezidentus ir kitu nepasitikė
jo, gi jei rasdavo kompromisi- 
ine kandidatūrą, netrukus atsi
rasdavo smarki opozicija, kuri 
netrukdavo pasireikšti ginkluo- cijoms, nes tebevyksta aštri ko- (u suuiįmu

va tarp Meksikos ir užsienio Artinosi kritiškiausias Meksi- 
kapitalo, kinis nenori išsižadė- kos revoijUcijos periodas, reak- 
ti tų privilegijų, kurias turi cįja p,.adčjo lik6tis> j()g pasisel.s 
krašte ir kūnų reikalauja šian- pagaliau iššaukti kontr-revoliu- 
dien sau pati Meksikos liaudis. cjjg jr užbaigti su revoliucinė- 

Ginčas dėl naftos šaltinių bei mis krašto pajėgomis.
dvarų, kurie yra Amerikos ir Visame krašte pasklido alar- 
Anglijos nuosavybėje, lik didi- muojantieji paskalai: Victoria- 
na antagonizmų prieš šiuos du no Huerta virto išdaviku, pėrė- 
kraštus. Tuomet gal kai kam iš- j0 konlr-revoliucijos pusėn ir 
rodytų, jog vokiečiai gali kaip j prezidentas Madaro nužudytas., 
kartas remti revoliucinę parti
ją, kuri reikalauja šių turtų su- 
valstybinimo, nusavinimo? Nie
ko panašaus. Revoliucinė parti
ja į šį klausimą žiuri ne grynai 
politinėmis akimis, bet socialė- 
mis ir visai nesiruošia iš lox da
ryti rinkimų propagandos, gi 
reakcinės partijos, išgelbėjimui 
savų dvarų ir vietos Meksikos 
kapitalistų, kaip kartas gali pa-

socializmo liaudžiai užsienio dvarus
bei kapitalus ir tuo išgelbėti sa
vus. Reakcinės partijos kišda- 
mos antagonizmą prieš užsienį 
gali sustiprinti tautinės reakci
jos pozicijas ir dargi privesti 
prie karo.

Ir todėl visiems teikė nepa
prastą rūpestį tas faktas, jog 
Meksikos revoliucinė partija 
taip ilgai nesuranda vienintelį 
kandidatą apie kurį galėtų su
sitelkti visos revoliucinės paje- 

« T

gos. Reakcinis kandidatas se
niai buvo žinomas ir už jį jau 
kuris laikas buvo vedama smar- 
ki demagoginė agitacija. Reak
cijos kandidatu buvo ir tebėra 
gen. Juąn Andreu Ahnazan.

Iš karto Meksikos Revoliuci
jos partija turėjo dargi du kan
didatu, būtent , dešinysis parti
jos sparnas rėmė gen. Rafael 
Sancbęz Tapia kandidatūrą, gi 
nuosaikieji, iš dalies su Kairio
jo sparno pritarimu, buvo pa
statę kandidatu gen. Giląrdo 
Magana, kuris buvo Michoacan 
estado gubernatorius. Be šių 
dviejų kąndidaĮų tebeplaukiojb 
ore dar keli kandidatai ir bend
rai šis kandidatų ieškojimas ir 
siūlymas gręsė dargi 
skilimu.

Šiandien telegramos praneša, 
jog bendru kandidatu, kuriam 
pritaria visi partijos sparnai, 
paskirtas gen. Manuel Avila Ca- 
macha, buyęs Meksikos gene
ralinio štabo viršininkas prie 
prezidento Abęjardo Rodriguez 
ir buvęs kal’o ministeris prie 
dabartinio prezidento Cardenas.

Nors jis skaitosi vienos iš in- 
timių dabartinio prezidento Car
denas draugų, jį negalima skai
tytį kaįriojo spa^p žrpbgumi, 
nors jis daug artimesnis jam, 
negu buvęs nuosaikiųjų kandi-, 
datas Mągąna. Dešinysis parti
jos sparnas ne visai gali būti 
patenKitilas šia kandidatūra, bet

partijos

PITTSBURGHAS GAVO 
DAUGUMĄ

Paskiausios žinios apie SLA*

griuvimas gali atiduoti visą da
bartinį SSRS plotą į “socialinės 
ir politines reakcijos” glėbį.

Rusijos socialdemokratų ly
deriai (kurie jau beveik 20 me
tų gyvena ištrėmime) dar vis 
nemjsUoja yHęies, kafl Rusijęsl 
darbininkai ir valstipČiai sayo:| 
jėgomis nuvers Stalino jungą ir 
įsteigs dęmokrątinę tyąrĮcą. Jp- 
dėl jiems butų gaila, jeigu di* 
džioji Ma^vos imperiją suirtu. 
Bet pagrindo tokiai vilčiai yra 
nedaug. Nuo tp laiko, kai bol-

Gori miesto religišką mokyk
lą; vėliau į Tifliso ^eminari- 
ją • • •”< • * *

Iš tos seminarijos jisai buvo 
pašalintas, kai -jisai ėjo |9 mę-

........ ......................... ............ ..

lūs amžiaus. Tuo jo mokslas 
mokyklose ir pašibaigė. Pradi
nę mokykla (“narodnoje učiliš- 
čę”), paskui religiška mokykla, 
kpri prirengia mokinius į dva
sinę seminariją, ir dvejetas ar 
trejetas metų seminarijoje. Tai
gi StąĮįnąs nėra ėjęs Ąęt viduri
nio mokslo pasaulinėje mokyk
loje ^gimnazijoje),
- Ną, ir tą žpiogų “Laisye” 
Rando piešti, kaip “iharksizirib** 
studijuoloją!

Stalinas yra ne daugiaus ap- 
Tačiau 

neirei- S.'
A.

sišvietęs, kaip Hitleris.
—diktatoriams mokslo

■‘.Ai ..v, /•: *• .,•

gyvenimą savo kimu ir krau- 
’ų želdina. 
*

Apie Lietuvos s e r m ė g i ų 
vargus i r sopulingiausias 
kančias poetas Kazys Jakubė
nas visu nuoširdumu ir ta- K 
entu dainuoja savo eilėrašty
je “Iš kalėjimo”, štai jis:

Pasveikint laisvės vasarą 
gražiausia iš kalėjimo.
Dėl jos mes ugnį kūrėme, 
dėl jos ir žūti ėjome.

Kai tykiai čerška pančiai, 
kcėp tyli storos štangos.
Tai tyli jos prieš vėtrą, 
atūžiančią padange.
Jau siunta naujas vėjas, 
jau tirpdo ledą, sniegą.
Artojai taiso žagrę.
Bailiai, kurie dar miega.
Štai rodos pirmos kregždėse 
išdygsta pirmos gėlės.
Žiedai raudoni skleidžias.
Veltui šiaurys taip šėlo.e
/š lėto dunda griausmas 
ir neša vėtrų žinią.
Dainuoja nauji vėjai 
sutra u kym ą g ra ndinių.
Todėl pasveikint vasarą
G ra žiau s i a iš kalė ii m o.

Visi, kas tik galėjo pakelti 
ginklą, šoko ginti revoliucinius 
užkariavimus, neatsiliko ir jau
nas Camacho, kuris tuo lafyu 
teturėjo vosį keturiolika metų 
amžiaus, ir nors jam gan sva
rus buvo karo šautuvas ir jo 
jaunuolio krutinę dengė du ku- 
lipkų kaspinai, įstojo į Konsti- 
tucionalistų kariuomenės eiles, 
kad kartu su kitais apginti tai, 
kas taip sunkiai buvo iškovota.

Iš karto eiliniu kareiviu, vė
liau po keletos drąsių žygių per
keltas į Šiaurės armiją, kuri ko
vojo prieš villistus, buvo paskir
tas atskirų kariuomenės viene
tų vadu, gi sumušęs smarkiai 
taip vadinamus “cristerus” vir
to nepaprastu partizanų perse
kiotoju, nes gerai suprato, kad 
šios gaujos, dažnai be jokio kil
nesnio tikslo, tik įneša smarkes
nę suirutę kraštan ir niekad ne
gali žinoti, su kuo ir prieš ką 
anas ar trečias partizanų būrys 
kovoja. Dažnai pasitikėdavai 
skaitydamas vieną ar kitą par
tizanų būrį revoliuciniu, gi už 
vienos ar savaitės turi sutikti 
su visų nuomone, kad tai griež
čiausi Iconfr-tevoliucionieriai.

(Bus daugiau)

'u

Del jos mes ugnį kūrėme 
dėl jos ir žūti ėjome. » 

nuo sermėgių užtvertas 
storomis štangomis. Ir per tas 
štangas liūdnai šaukia: “Dai
nuoja nauji vėjai sutraukymą 
grandinių.” Juk visa Lietuva 
—sermėgių kalėjimas, kruvi
nų stulpų i ir pasvirusių kry
žių žemė. “Del jos mes ugnį 
kūrėme, dėl jos ir žūti ėjome*’. 
Todėl reikia kovoti: “Artojai 
taiso žagrę, bailiai kurie dar

Jis

K. Jakubėnas sermėgių hr4 
pomis pasisako, kad reikia 
“Pasveikinti laisvės vasarą 
gražiausią iš kalėjimo.” O to
ji laisvės vasara, tai socializ
mas, tai darbo liaudies atsipa
laidavimas nuo fašizmo jun
go, prie kurio “tykiai čerška 
pančiai, ir tyli storos štan
gos”. Todėl, kad Lietuvos liau
dis neturi teises balsuoti, strei
kuoti, neturi jos 
nančios spaudos 
cijų. Sermėgiai 
dirba, bet iš to
telieka tik pūslės ir sulinku
sios strėnos.

reikalus gi- 
ir organiza-*

darbo jiems

Iš Lietuvos
Nešventė lapkričio 11 d.

Lapkričio 11 d. — Lenkijos 
nepriklausomybės šventės die
na, tačiau Švenčionėliuos ta die
na prąejo visai paprastai. Mies
te nepąstepėta šventadieniškų 
nuotaikų. Viena lenkų grupė 
buvo numačiusi tą dieną de
monstruoti ir tam reikalui rin
kosi geležinkelio slotyj, bet de
monstrantai laiku buvo įspėti 
ir išsiskirstė.

akmuo tegali tylėti. O Jakubū- 
nas jautrus—savo širdimi sie
kia visus vargo užkampius. Jis 
ne tik vertingas socialistinės 
lietuvių literatūros kūrėjas, 
bet ir gyvas realistas sermė
gių vargo kovotojas dėl jų 
laisvo rytojaus. Serui egi s turi 
kartu su vagomis versti ir fa
šistų diktatūrą nuo sjlivo nuga
ros. Juk vistiek artojas užra
kintas nuo žagrės. Jam reikia 
iškovoti teisę arti, nes jo žemę 
dvarininkai ir antstoliai val
do. Todėl:

“Žiedai raudoni skleidžias. 1 • t
Veltui šiaurys taip šėlo.
Iš lėto dunda giausmas, 
ir neša vėtrų žinią...“

šie

Miestas pakeitė veidą
ŠVENČIONĖLIAI. — šven- 

čionėliuose pamažu gyvenimas 
grįžta j normalias vėžes. Gat
vėse jąų mažiau stoviniautojų, 
mažiąu lenkiškų uniformų ir nė
ra lenkiškų iškabų. įsteigtas 
lietuvių kooperatyvas miestą 
aprūpina visom pirmo reikalin
gumo prękėm, o zlotų normos 
jau beveik iškeistos į litus.

J L. - >

musų dainiaus žodžiai.
—J. /. I^izdauskas.

Monlevideo, Uruguay.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLV SALĖJE 

2343 So. Kedzie Avė. '

L ■ $ “V. ■ ; . ■ •'
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KESSLER*

blended vvhiskey

JUlių,

tv«fw 
UWI 
UoianU •(

Kaina 1 
Teisinfl“

'■o * eoTTno »■»
!* OirriLUH* COMPANY «"« 

mBĮAH*________

25% Straight Whiskey—75% Neu- 
tral Spiritas, distiliuotas iš gru
dų. 90 Proof. Julius Kessler Dis- 
tilling Company, Incorporated, 

Lawrenceburg, Indiana.

Ulinės Gimtadienį
T0WN OF LAKE — Gruo- 

džio 23 dieną biznierius My
kolas Staliauskas, 4314 So. 
Ashland Avė., minės savo gi
mimo dieną. Su tuo supuola 
ir 15 metų buznio sukaktis. O 
pernai ttuo pačiu laiku jis ir 
žmona Rozalija (po tėvais 
Artnronaitėi) minėjo 15 metų 
vestuvių sukaktį.

Žymėtiya, kad jiedu gra
žiai gyvena ir turi nemaža ge
rų draugų. —Kaimynas

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

Parvyko iš New Yorko 
Kalėdų Šventėms

Michael J. Thomas, sūnūs ži
nomų bridgeportiečių pp. Tamo
šaičių, 933 W. 33rd &t., šven
čių proga parvyksta į Chica- 
gą. ' • \

Jaunuolis M. J. Thomas bai
gė mokslus Wisconsino univer
sitete prieš du metu. To univer
siteto prezidentas perstatė jį 
vienam turtuoliui, užlaikančiam 
religinį centrą vadinamą — 
“The General Council of 
Congregational Churches, 
Fourth Avė., New York.”

Tenai M. J. Thomas gaunąs 
gerą algą, bet turįs atsakomin- 
gas pareigas, todėl retai esą ga
limybės ištrukti atostogų...

Jo motina ir sesuo Miss Es- 
telle Andrulis, kuri užlaiko Zig- 
Zag Club, 6819-21 So. We$tern 
Avė., džiaugiasi Michaelo atsi
lankymu. Jis pabusiąs Chica- 
goje apie dvi savai t i...

NAUJ^ENŲ-ACME Telepliuio

Admiral Graf Spee” šarvuotis, kuris ekspliozijos 
liko į dvi dalis sudraskytas.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Vienų Metų 
Jiskaktįs

18-TA APYLINKE — Per- 
na i prieš Kalėdas mechanikas 
Jonas IV^įkšis perėmė valdyti 
pagarsėjusį pąlace Garage, 
721-26 W. 19111 St.. Tai tuo bu
itį jam dabar sukako vieneri 
metai kaip jis čia ta’so viso
kius automobilius ir trokus.

Ateinančiais metais jau bus 
25 metai kaip jis mechaniku.

-^Ka:innjnas

Metų B2zny
BlUDGE’.'OIUr — Biznierių' 

Joseph Spaičiui, 3631 So. Hal- 
sted St.-, šįmet suėjo lygiai 20 
melų kai bizny j. Jis savo biz
nio karjerą pradėjo vystyti 
Town of Lake kolonijoj, kuo
met užsidėjo mėsinę (bučernę) 
o dabar, jau yra valdytojas 3- 
jų krautuvių vadinamų: Spai-

Pinigo Santaupos Išpardavimas šioms

the
287

ir Veronika Pub- 
S. Rockwell St., 

<Dr. F. Pulsuoki

Kam Vargti Virtu 
vėj, — Kreipkitės 
Pas Grinienę

Jis visada linksmas ir su vi
sais draugingas. Už tai jam ir 
biznis -gerai sekasi.

—Kaimynas

KALĖDŲ SVENTEMS
PUIKIAUSIOS PREKES — ŽEMIAUSIOM KAiNOM

Ji Viską Paruoš Kučioms.
Jeigu esat užverstos darbu 

ir “nespėjai apsisukti”, tai 
kreipkitės pas p. M. Grinienę.* 

mielai 
priren-

Elektrinis Pečius 
Taria Linksmų Kalėdų

Tris Kartus Dienoj— 
Per Metų Metus!

New City Programo 
Radio žvaigždžių 
“Revue”

Smagus Gimtadienio 
Pokilis

Pp. Pranas 
šnekiai, 6231 
savo sunaus
LeVan gimtadienio proga gruo
džio 16, buvo suruošę smagų 
pokilį, į kurį atvyko jo brolis 
vaistininkas Ivan Pulsucki, 1537 
W. 75th St., ir kiti žymus sve
čiai.

P-a Pulsuckienė turėjo ska
niai paruošto maišto, sąskonių 
ir gardžių gėrimų. Svečiai su
sėdę prie didelio puošnaus sta
lo gėrė toaštą Dr. LeVan svei
katai ir visi linkėjo jam gau
sos, laimės ir ilgiausių metų...

Kadangi svečiai didžiumoje 
buvo daktarų luomo, tat ir pa
reikštos kalbos buvo mokslinio 
turinio. Svečiai , ųž gerą ruošą Kalėdoms parengti, 
lomplimentavo mamytę Vero- Kreipkiteš 1 į p.
nką Pulsuckienę. Ji yra gyva New Life .Delicatessen 
r apsukri šeimininkė, bet (r vę, adresu 3331 South 
os dukrelė Marta visame kame Street. Kainos žemos, 
leatsiliekta nuo savo įnamy- tas kuo-geriausias.

Ji visoms šeimininkėms 
sutiks pagelbėti Kūčias 
gti.

Ji pagamins visiems 
kų”, kisieliaus, parūpins sil
kes, grybus ir visus kitus Kū
čių skanumynus. O Kalėdoms 
turės ir skanių dešrų, visokiau
sių lietuviškų saldainių iš Lie
tuvos importuotos 
nu žodžiu, visko, 
ninkei reikalinga

mėsos—vie
kas šeimi-
gerą stalų

Automatinis... Greitas... 
Šva rus. ..Ekonomiškas
• Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
motinai elektrinio virimo progą. Greitis, šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo valandų., .duoki
te daugiau jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeiniai džiuginantesni—nes išsiverda 
savo naturalėse sullėse.

v*. A Vw.. t t -• -

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

monwealth Edison Company.

Virk Su Elektra

•Sausio 14.
Chieagiečiai vien ir tebekal

ba apie įvyksiantį Ncnv City 
Fųrniture Mart radio štabo di
džiulį parengimą, kuris įvyks 
tuoj po Naujų Metų, sausio 11 
d., 1940 naujoje Dariaus-Girėno 
salėje, 4414 S. Western Avė.

Šis parengimas nebus papras
tas koncertas ar vien tuščių 
šposų vakaras. Pamatysite ką 
sugeba atlikti tie jaunuoliai, ku
rie per paskutines kelias savai
tes išsijuosę rengiasi lavinda
miesi kuo puikiausiai suvandm- 
ti savo roles. Nustebsite išgirdę 
ypatingą chorą, kurs susidės 
vien iš pasižymėjusių daininin-, 
kų. Tai bus pirmas panašus į- 
vykis, kad dvvlikn dailinsi 
žvaigždžių pasirodytų scenoj.i 
Jaunas ir gabus muzikas J. Ba-I 
kauškas tvarko visą muzikalinęj

sv- 21*

100% Pridėti Maišyti Plastiniai Saldainiai

1 sv. pak.

13c

ponus

Vyniotas ar 
liuosas

24 Vz sv. 
maiš.

“MALIBU’K Cieli Freestone
PYČIAI Did. 2'/2 ken.

PIRK NUO

IĮW

------------------ ———---------------------------------------- -------------....         .. ...      ........................ .... ■ '.II »

Delicious Obuoliai Extra Puikus Ą sv. 
GRANDŽIAI Puikus Florida 252 dydžio 2 h 
“OSCAR MAYER’S” Pjaustyti Lašiniai sy. pak
“L1NCOLNSHIRE” Virti Calas Kumpiai________
“/VOKU” Muilas 2 maž. šmot. 19c 2 vidttl. šmot. lf'0 
“AMERICAN FAMILY” Flakes 2 maži 19c ‘did. pak, Ž2c 
“LUX” Toilet Muilas
“LUX” Trupiniai Maž. 9c
“LIFb:BŪOY” Muilas

IŠPARDAVIMAS! Penkt, ir šešt., Gruodžio 22 ir 23 d. 
........ ........ ........ ■ ... -■■■■■■ .................— *..... ........... 
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smetono

SVIESTAS v’ss" sv.31c 
* r

U. S. Valdžios Paliudymas Užtikrina Kokybę
“CERESOTA” Gryni Nebaltinti

MILTAI’v1
Naujo Derliaus Puikiausios* Kokybės
MAIŠYTI RIEŠUTAI
‘‘DIAMOND”
WALNUTS .Did. Puikiaus. Kokybės-sv. 25
Importuotos Figos Suvarstytos, apvyniotos sv.

sv. 15^

L5f
“SHURFINE" Obuolių Sousas_______ No. 2kenai_______ 2 už 49c
“SHURFINE” Golden Bantam Com No. 2 ken. 2 už 19c

■■!■■■ i .i. — n. . ■ ■     i.,.—ii  ■■■■■. i, ,n i i..    ii 11

“SNIDER’S” Tomato Catsup did, būt. i| 5<
“NONE-SUCHMinceHeat 9 unc. pak.________ 2 už ZSc
“COMET” Head Ryžiai 1 sv. pak. % už 19c

'  — ■■■.■■ !!■■!. .1 .1 I ■ «■ ■ !■■■ I. ■ I l.l. 1.1 ■ I I

“LIPTON’S” Juoda Arbata maž pak. 9c Vi sv« ipak. 23^
“BUTTERFIELD” Julienne Style
FRENC1I FR1ED BULVĖS 2Vi unc. ken.
“SUNSWEET” Dideli Slyvai T sv. pak

“SPRY”
2 UŽ 250 * ■ ■ • -A

1 sv, ken. 19c 3 sv. ken. 48^
“GREEN GI ANT” Dideli Minkšti Žirniai 17 itac. <ken.
- ■ ' --------- , --. — ........
SPINACH Nauji Fiat Leaf 3 sv. 13T0

“LINENIZED”
NORTHERN TISSUE

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Mus

žemaičių Duktė.

Grinienės 
k ra u tū
liais led; 

o mais-
(Sp.)

Linksmų Kalėdų ir Laimingų-,^ 
Naujų Metų Linki Visiems Ko- 

stumerfams ir Draugams

Salutaras Stomach |
Gruodžio 2, A. Kundrotai || Bitters 1

imtadienio proga savo dukre- g ^39 STREET
31 Norai Skamarak, Girches Tel, Ganai 1133
alėj, 2244 W. 23rd PI.- buvo 
urUošę šaunų pokilį. Susirin------- 1——----- "—:-----J—
o skąithngai svečių ir visi g Linksmų KalM1| ir Laimingų g 
magiai šoko ir linksminosi. Naujų Metų Linkiu Visiems! | 

P-lė Nora lanko Keįly'High | JOE VALUŽIS
Jchool, moksjas jai gerai seka- g TAVERNAS Į 
i. Ji mėgsta šokti, dainuoti, g 8601 -SO. LpvtfE AVENŲE | 
ošti ir dar priklauso prie N. G. i sį^nus al,Js’ de#tinė man“;| 
>hoTo. Jos visuose darbuose hn-
dų jai laimės ir sėkmingumo. ------- --------------------------- —

— j»omwMas Vistartas. ”---- -  FOTOGRAFAS---

s “Sweet 16”

fiė Leidimus CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir-
W»iam O. Gi-i-m, 24, su

pose Janak, 30 domis ir Hollywood
Walter Badius, 29„ su Bar- piešomis. Darbas

. • ■ • gdrdniUUlab.
jara Brown, 27 420 W. 63rd st.

-------------- Tel. ENG. 5883-5840

1 V , . I s • t

••rskirų
Ifąnę L. Prassas nuo John

Frank Peters nuo Caroline$*••**’ ■ ... . r

Persidras ’ į
Marie Rcdmond nuo Viclor 

Bedmond. J;

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

- ĮVYKS -

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIŲ SALEJE

333 SO. ASHLAND BLVD.

— iš stoties

W.G.E.S.
11 , /

Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto
Iki 9:15 vakaro. x

ttfftadt vėliausias žinias, 
mwdlu| ir kitus įdomius 

pranešimus.

programos dalį. Išgirsite solo 
numerius, duetus, kvartetus ir 
tą rinktinį chorą išpildau t tik
rai sudėtingas ir meniškas dabi
nas. Seks intriguojanti drama, 
visas veiksmas kostiumuose ir 
šviesų efektuose atliktas. Tie Vi-

J ' ’ • . i

sų mėgiami komikai, Sauk Lųi 
Knis dr Ignacėiis, visus tikrai! 
prajuokins.

•Dalyvaus paug painininkų.
Visi smaginšis, visi ‘linksmin

kis atvykę į New Oity Funn'i- 
■Įure Madt radio štabo 
yjšKĄ itAbiio žVĄ’iGžpžinj 
p^VTJE. Tik pamanykite, daly 
vaus dvyiipa rinktinių daininin
kų: ponai, J. Savago, Vytautas 
Tarutis, pr. Svenciškas, B. Ja- 
nulis ir J. Peredna. P4ės E. šit- 
valtis, ‘E. Rimkus, '0 Šokus, M. 

’Rezis, T. Kenstavic ir ponia: 
Pieža. Visi šie artistai tikrai pa
tenkins dainos mėgėjus.

Lietuviškas Radio Žvaigždžiui 
*‘Revue” žada bu-tį vienas iš ge . 1 > • ’ • ; * 1
riausiųijų parengimų ąteinah- 
čiais metais. Kadangi bilietai 
labai greit parduodami, isigyki- 
te juos išaiik^įo- psų tijpeiįų 
viena kaina — '65c. Dėl pJlates- 
nių 'inforinacijų skaitykite Įąik- 
raščius ir klausykitės New :Giiy 
l?urniture Mari radio progra- 
hpų. (Sk.) Kou^^Sa

NAUJIENŲ

Kovo 31 d

2343 Šq. Kedzie Avė

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosmam 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

s

CALUMET CITY, ILL. 
MARY PRAKAITIS užlaiko
VICTORIA STUDIO

į LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS
f KOSTŲMERIAMS IR DRAUGAMS LINKI
K Darau visokius paveikslus vestuvėms, pirmos komunijos ir

Graduation. IŠ senų perdirbu naujus. Pirmos rųŠies įrengimai.
įf Prašau kreiptis MARY PRAKAITIS._

213—155th St. CALUMET CITY. Tel. Hammond 4025

KLAUSYKIME
SllTIMIEM RYTMETINIŲ
■MMNMMmk<M-i..4,1 ■ I I MI..III ............ ......

UETUVISKV BADIO
PROGRAMŲ “S1

Ui

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



Trūksta 18,588
2. St. Narkis
Kvotą 160,000

Turi balsų 136,770

Trūksta 28,236
3. Ona Davgin

Kvota 160,000
Turi balsų 108,800

1. J. A. Sinkus
Kvota ....... 160,000

Turi balsų 146,412

Kontestantų vardai ir jų balsų 
skaitliai

■t."

Pcnktad., gruodžio 22, 1939

Trūksta 16,282
21. Petronėlė Žukas

Kvota 21,000
Turi balsų 13,540

vieną visuomeninį prakilnų dar 
bą.

Trūksta 4,500
41. J. Shdteman

Kvota 10,000
Turi balsų 3,500

20. A. Ambrozevičia
Kvota 80,000

Turi balsų 13,768

» « B
Antanas ir Mary Nekrosh už-

ir Jošfephine Kriščiu- 
Šo. Ashland Avė., 
taverno savininkai.

Trūksta 1,600
43. J. Buloth

Kvota 6,000
Turi balsų 3,000

Trūksta 6,500
42. J. Alikonis

Kvota 5,000
Turi balsų 3,400

Trūksta 1,200

40. J. Tiškevičius 
Kvota 8,000 

Turį balsų 3,500

NAUJIENOS, Chlcago, UI
■ .Z ’_________ ____________-----________ Ą-— I-A-

Naujienų Kontesto Eiga 48. J. Sekys
Kvota 5,000

Turi balsų .2,000 
MII, , , —l»l« I l I ■»■«■■■ ■« III I

Trūksta 3,00’0
49. J. Pakarklis 

' Kvota 5,000
Turi balsų 1,775

Trūksta 3,225
50. F. Klikna

Kvota 5,000
Turi balsų 1,600

Trūksta 7,460
22. Edward Jusas 

Kvota 21,000 
Turi balsų 12,875

Trūksta 3,400
51. J. JUrkŠaitis

Kvota 5,bob
Turi balsų 1,550

56. E. Edkins
Kvota 2,000

Turi balsų 500

Trūksta 1,500
57. F. Ručinskas

Kvota 2,000
Turi balsų 500

Trūksta 1,500
58* J. Rūke

Kvota 2,000
Turi balsų 500

Trūksta 1,500
59. Geo. šeškauskas 

Kvota 1,500
Turi balsų 300

bankietą veltui, šiame bankie- 
te-koncerte, skaitytojai dar tu
rės <progą gauti brangias ir 
gražias dovanas.

Dovanos irgi bus išdalintos (laiko puikų taverną 311 E. Ken 
šiame bankiete kontestantams, 
kurie ten dalyvaus. O kontes- 
lantams iš tolimesnių apylinkių 
bus išsiuntinėta paštu.

Todėl kontestantai ir “Nau
jienų” rėmėjai, pasistenkite per 
šias kelias paskutines dienas 
padauginti skaitlių “Naujienų” 
skaitytojų nors 1,000 naujų 
skaitytojų.

T. Rypkevičia,
Kontesto Vedėjas.

sington St. Auklėja gražius sū
nūs, Antanuką ir Richardą. Jie 
rengia Naujų Metų sulauktu- 
vių parę. žada visus kostume- 
rius ir svečius maloniai priim
ti ir pavaišinti.

Trūksta 51,260
4. J. Mačiulis

Kvota 80,000
Turi balsų 46,925

Trūksta 8,125
23. St. Mockus

Kvota 21,000
Turi balsų 11,440

Trūksta 3,000
44. J. Sugdinis

Kvota 5,000
Turi balsų 2,750

Trūksta 8,^50
52. j. Glaveckas

Kvota 5,000
Turi balsų 1,250

Stepono Narkio 
Rėmėjai Konteste

Jonas ir Ona Washtak, 2835 
W. Pershing Rd., išauklėjo sū
nų Vytautą. Jonas turi savo 
namą ir gerą darią. Jie yra 
uolus ^darbininkiškos kliasos 
reikalų rėmėjai ir aiškiai per
mato teisingą poziciją.

Trūksta 34,075
5. P. Ga’-skis

Kvota 80,000
Turi balsų 42, 432

Trūksta 9,560
24. F. Bulaw

Kvota 21,000
Turi balsų 11,232

Trūksta 2,250
45. M. Rovaitienė

Kvota 5,000
Turi balsų 2,275

Trūksta 3,750
53. J. Martinaitis

Kvota 5.000
Turi balsu 1,0'00

Trūksta 37,568
6. Stanionis

Kvota 40,000
Turi balsų 35,106

Trūksta 9,768
25. J. Maksvitis

Kvota 15,000
Turi balsų 11,025

Trūksta 2,725
46. A. F. Sweetra

Kvota 5.000
Turi balsų 2,275

Trūksta 4,000
54. J. Krukoriis

Kvota 3,000
Turi balsų 925

Trūksta 4,894
7. K. Mankus

Kvota 40.000
Turi balsų 29,136

Trūksta 10,864

Trūksta 3,975
26. J. Augaitis

Kvota 21,000
Turi balsų 10,925

Trūksta 2,725
47. J. žičkus

Kvota 5,000
Turi balsų 2,100

Trūksta 2,075
55. St. Žukauskas

Kvota 2,000
Turi balsų 650

Dėl stokos vietos, Kontesto 
skyriuje šiandie netelpa kontes- 
tantų paveikslai, bet telpa jų 
vardai su balsų skaitliumi — ir 
kiek kuriam kontestantui dai’ 
balsų trūksta iki paskirtos kvo

rtos.
Draugai kontestantai, dar šią 

savaitę pasidarbuokite kiekvie
nas su visomis spėkomis, kad 
jau sekančią savaitę galėtumėm 
suvesti visas sąskaitas.

Po to renkitės į Skaitytojų 
ir Kontestantų bankietą, kuris 
įvyks sausio 14 d., Rubsiuvių 
svetainėje, 333 South Ashland 
avenue.

Prašau priminti savo kostu-
meriams, kad su kvitą gauta| tojų ir rėmėjų Dariaus ir Gi- 
Už “Naujienų” prenumeratą į rėno Posto 271 namo statyme, 
skaitytojai bus įleidžiami j šį Jis visada ir visur remia kiek-

Tony ir Anna Lukošiai, 
Brjghton Parko drabužių valy
tojai, 2555 W. 43rd St., išvalo 
drabužius, bet pagal reikalavi
mą perdirba juos pagal nau
jausias madas. Patartina remti 
gerus naujieniečius. 

a » a
Frank Navakauskas 2653 W. 

43rd St., yra patyręs siuvėjas. 
Jis išvalo drapanas ir perdirba 
Fur Coats pagal naujausias ma
das. Draugiško ir malonaus bu
do žmogus.

« » »
Tarnas Maženis, 3857 South 

Kedzie Avė., taverno savinin
kas. Vienas iš žymių darbuo-

Charles 
nai, 4501 
puošnaus 
Jie yra žymus ir populiariški
visuomeniečiai. Jie visada ir vi
sus remia materialiai ir mora
liai kiekvieną visuomeninį pra
kilnų darbą. Jie turi plačią pa
žintį ne tik su lietuviais, bet 
ir su svetimtaučiais. Užtad pas 
juos ir pasidarė lyg ir tarp- 
tautiškas centras.

Ačiū visiems mano draugams 
ir rėmėjams. Ar pasiseks man 
peršokti per to 6-to laipsnio 
tvorą sunku yra pasakyti. Lau
kiu paramos iš paskutiniųjų 
eilių. c

8. E. Norgailienė
Kvota 40,000

Turi ■ balsų 28,097

Trūksta 10,075
27. B. Bamiškis

Kvota 10,000
Turi balsų 9,468

Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė. 

Tel. Lafayette 3874-3849.

Trūksta

Kvota
Turi balsų

11,903
Braze
40,000
28,602

Trūksta 11,398
10. A. L. Savickas

Kvota 40,000
Turi balsų 27,325

Trūksta
11. Mrs.

Kvota
Turi balsų

12,^75 
•/

Faiza 
40,000 
26,700

Trūksta 13,300
12. A. Narbutas

Kvota 40,000
Turi balsų 25,883

Trūksta 14,117
13. V. Budvidis

Kvota 40,000
Turi balsų 24,165

Trūksta 15,835
14. J. Ascila -

Kvota 30,000
Turi balsų 21,775

Trūksta 8,225
15. Joe Woski

Kvota 30,000
Turi balsų 20,195

Trūksta 9,899
16. A. L. Skirmontas

Kvota 30,000
Turi balsų 19,345

Trūksta 10,655
17. A. Ražaitis

Kvota 30,000
Turi balsų 17,238

Trūksta 12,762
18. F. Daugini

Kvota 30,000
Turi balsų 16,956

Trūksta 13,044
19. A. Frenzelis

Kvota 21,000
Turi balsų 15,800

Trūksta 5,200

Garsinkitės “N-nose’:

Trūksta 1,850

KALĖDINIAI REKORDAI:

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

Trūksta 4,205

Grjjnpfono adatos snecfaliai 2 tnVe’iai už 
5e. Victor Chromiom 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.

Because mūšio is a universal language the 
Viotor Dog is the most famous trade- 
mark in the world; For mpre than 40 
yeara it haa been known everywhere 
as the sign of good reoorded mūšio.

39. J. Matuliauskiene 
Kvota 8.000 

Turi balsų 3,795

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

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, Undetwood. Toastmasters, 
Mixmasters, Elektrinės Britvos lengvais 

išmokėjimais.

Truksta 3,500
38. J. Lidžius

Kvota 5,000
Turi balsų 4,500

Trūksta 3,500
37. M. šeštokas

Kvota 8.000
Turi balsų 4,500

35. S. Naudžius
Kvota 10,000

Turi balsų 6,025

Trūksta 3,975
\ 36. Z. Gapšys

Kvota 8 0Č0
Turi balsų 4,500

Trūksta 2,492
33. J. Novogrodskas

Kvota 8,000
Turi balsų 6,695

Trūksta 2,900

VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
PO 490

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

28. M." Kulešus
Kvota 15,000

Turi baisų 9,375

Trūksta 1,305
34. N. Trumpickas 

Kvota 10,000
Turi balsų 6,500

Trūksta 3,500.

Trūksta 5,225
30. A. Smalelis

Kvota 15,000
Turi balsų 8,550

Trūksta 6,450
31. A. Uždravaitis

Kvota 15,000
Turi balsų 8,179

Trūksta 5,625
29. M. Dundulienė

Kvota 15,000
Turi balsų 8,775

Trūksta 6,821
32. O. Vilienė

Kvota 10,000
Turi balsų 7,508

Trūksta 500

Trūksta 532

iRCA Victrolas Junior-Žaislinis Elektrinis Fonografas
Pulki Reprodukcija Iš valkų 

Victor ir Biuebirfl Recordų
Tlk $3.75

Vaikai juos mėgsta, nes jie grieiia 
jų rekordus, kada tik panori. Tėvai 
mėgsta, nes sutaupo ūidlji RCA 
Vlctrolą. Akustinis garsakalblS j- 
dirbtas i tonine rankų. * AC tiktai.

Jos. F. Sudrik F=E
3409 S. HALSTED STREET TEL. YARDS. 3083

Jums Parodo Kaip Gauti Daugiai! Už Savo Pinigus, Kada Pasirenkate
Rekordus Griežiantį Instrumentą

, • .'.''t/-- ; • ... ■ ’ • *

Now that evcryone wants to hear both records and radio you should know just tvhat the name RCA VICTROLA means

READ THE STORY T H E S E PICTURES TELL!

5?

The Victor name waą nppHed to phono? When RCA booamo associated with the RCA Laboratories cpnštantl^ devėlop 
graphs as “VICTROLA." Milliona tyere Viotor Talkins Machine Company radio new ideas, as does souhd reproduetibn 
oought. Yet today’s RCA Victrolas and prinoipleš improved records and repro- experience of-the National Broadcaeting 
Viotor Higher Fidelity Recprds, farsur- duotion. As a symbol of this advanoe, Company. RCA Victrolas pf guality onoe 
paša the best previpus achievements. Victrpla became RCA VICTROLA. scaroely hpped fpr npw sėli fpr low prices.

1

Each
shovvn here offers you tlirillįiig nęw pęi'fdhnance 

at amazingly low prices

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 
nri&ršsts 
Buk Vyras polka ir Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę 
Septintame Rojuje, angį. vale, ir Jaunystės 
Meilė, tango
Mano Gitara, tango ir Saulėtas Rytas, angį, 
valcas 
Kankbninkas 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 i
Anoj Pusėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo 
Tekėk Dukra Už Čigono ir Ar AŠ Ne Jauna 
Manei Sakė Motinėlė ir Aš Pievelėj Buvau 
Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda 
Man širdi 
Erei Polka ir Našlys Polka

.•.•.•.v.vxx
:WStfe:į- 1

ft 4 k X V -* **■

Šiandien guli pasirinkti RCA VICTROLA, pa
darytų, kad duotiį nebrangią, bet pilniausią 
muziką * kai panori. Tik RCA . Victor suteikia 
40 metų rekor'davimo ir rekordų gamybos pa
tyrimo naudą. RCA veikia kiekvienoj radijo 
dirvoj, todėl RCA Victor dirba aukščiausias 
radijo ypatybes i kiekvieną RCA Vlctrolą. Pa
tikrink skirtumą. Palygink RCA Vlctrolą su 
paprastu fonografu-radiju. Ateikit informacijų. 
Geresniam radijo perstatymui--RCA Victor Ra

tilo Tūbos duoda geriausias pasėkas, vartok
Victor adatas.

i
'Istoriją Darąs žemos Kainos 

AUTOMAT. RCA VICTROLAS MOD. U-40 
Švelnios veiklos automatiniai keičiąs re
kordus . . . Pagerintas Visealoid Damped 
Pick-Up užtikrina grynesi toną. . . žvil
gąs tonas žemam ar aukštam volume. 
Turi Push-Button tuninimą. įdirbta an
tenai kilpą ir televizijai $QQ.OO 
plagą. Walnut ar mahogany* 
veneruotas kabnetas

Žvilgąs Naujas RCA VICTOR Rekordinis Grojiklis
Griežia Rekordais Jūsų Radiju 

Močelis R-100. Naujas srovinie Re
kordinis grojiklis, galima prijungti 
prie bet ko(do moderno AC radijo 
bu menkom ir gal visai be išlaidą. 
Griežia setui prilygstamu tonu. Tai 
puiki dovana, nes atidengia visai 
naują pasauli Victor <
RecotdinSs muzikos *
mėgėjams.

Supero Tablo Modelis

RCA VICTOROLO 
MODELIS U-10

Daug didelių Console 
savybių 1 Naujas Visca- 
loid Damped Pick-Up . . . 
Bass-and-Treble Tono

Kontrolė . .. Pats pra
dedąs motoras ... Radi
jo su Push-Button tu- 
ninimo ir Jį 
televizijos 
Plug-in.

ngia visai
$5-95

KeepThese 
Two Facts in Mind 

l.Ohly a product 
of RCA Victor is an 
RCA VICTROLA

■Thereis noother 
kind of Vlctrolą

KS-&'Z

“Alų metų šauniausias muzikalia daiktas** 
AUTOMAT. RCA VICTROLAS MOD. U-46 
DeLuxe švelnios veiklos automatinis re
kordus kečiąs . . . Maxlmumo tono grynu
mas žemam ar aukštam volume . . Pro- 
tecto-Tone Seal. Pagerintas Visealoid 
Damped Pick-Up . . . Turi 12 tūbų, plūs 
magišką aki, elektrinis tunlnimas O sto
tims, {dirbta magišką antenai kilpą, tele
vizijai plagą. Walnut OO
ar mahogany venyras.

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

Oi Ištikėtoji Pušis ir šventoji Iškilmingo
ji Naktis
Fi. ir KMėdų Pasveikinimas
Tyliąją Nakti ir Rami Naktis
Sveikas Jėzau Mažiausią ir Gul šiandiena 
Analai Gied Danguje ir Tyliąją Nakti 
Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą Giesmę 
Mes Užtrauksim
Gul šiandiena ir Atsiskubino Betlėjun 
Linksma Diena ir Gul šia-di^na 
KuČJų šventas Vakaras ir Tyli Naktis
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“NAUJIENŲ 
KONTESTO 
EIGA

(Tęsinys iš 6-to pusi.)

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Nėdrįstu tikrifili kr aš dar 
tėbėlaikau pirmenybę, kototięs- 
tkntų kopėčiose, rr ne, riėš pra
eitą sąvaitę St. NaYkiB jau bu
vo vaisai prisirengęs prftlėftkti.

Bendrai, praeitą sąvaitę mah 
pasisekė gauti pf&rthnėratų. ir 
Kalėdų linkėjimų, ir tikinėsi, 
kkd KontėSto Vedėjas žymiai 
padidins ir mano balsų skai
čių.

Daugiausiai paramos gavrJi 
iš biznierių.

0 O ©
Doenus Bridgeportietis

Frank Medalinski, senas 
Bridgeporto biznierius, turi du 
didelius savus nkmus. Patsai 
užlaiko švarų ir didelį “Eme
rald Tavern”, 3159 So. Emerald 
Avė.

Jo sūnus daug gelbsti bizny
je.

Mrs. F. Medalinskas dvigu
bai parėmė mąne konteste: su 
prenumerata ir Kalėdų linkėji
mu...

O 0 0 X
Biznierius Augus t Zigman

tas, yra savininkas Meat Mar
ket ir Grocernės, nuosavame 
name, 930 W. 35th Plaėe.

A. Zigmantui biznis sekasi, 
nes jis užlaiko gerus produk
tus. v

Praeitą pavasarį .jis pirkęs 
naują Buick, linkėjo ir man lai
mėti Buickų, bet vargu laimė
siu.

0 0 0
J. ir V. Dedynas, savininkai 

namo, 3409 So. Lowe Avė., už
siprenumeravo “Naujienas”, 
kad? paremti mane konteste. Jie 
yi$ ’skaitytojai nuo seniaus, to
dėl nesunku gauti prenumera
tą.

0 0 0
Mr. ir Mrs. Tėvelis, 3122 So. 

Wallace parėmė sū prenumera
ta fr palinkėjo išlaikyti pirme
nybę konteste.

Senikus jie yra buvę taverno 
biznieriai, bėt dabartiniu laiku 
‘‘atostogauja”.

0 0 0
John Nadushauskas, 3350 S. 

Emerald Avė., davė man. pre
numeratą, kaipo pažįstamam 
paramų konteste.

John ir ,seniaus yra mano 
rėmėjas, nes jis visuomet skai
to’ “Naujienas”.

Labai Ačiū visiems. Su jūsų 
parama gal dar išlaikysiu pir-. 
męnybę...

: Kontėstantas
John A. Sinkus.

Pirkite tose'krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LU V Lili 10 Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabatns 
3316 So. Halsted Street

I m n A Gėlės Mylintiems
II H M A Vestuvėms, B&n-

lljnkietams, Laidotu- 
. * vėms, Papuoši-
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETfE 5800 
u u lajit

A

naujausi ir Geriausi

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, lic.
**THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCB 1904 .

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069 •u

d r:.

Nuoširdus Ačiū 
Mano Rėmėjams

Noriu išreikšti padėkos žodį 
visiems savo geViėms dr&ugkms, 
kurie darė biznį per mane lai
ke “Naujienų” Kontesto, ypač 
paskutinėmis dienomis.

Taigi, gerbiamieji mano ir 
“Naujienų” draugai, jums ir 
>ldklauso tas riuošiTdus ačiū, 
’-’ftdhri^i mes dhbar Visi labai 
vnrnti pHeš šventės, t:kd , hš 

’dhng ir nerašau. Noriu jums 
palinkėti sulaifkti ir praleisti 
Imktffnai Kalėdų šventės ir su
laukti ląimin^ų Naujų 1940 
Metų.

0 sausio 14 diėną, 1940, pa- 
kimklysime “Naujienų”. sūreng- 
tafne vakare visiems “N&tijiehų” 
geriems draugams, adresu 33$ 
So. Ashland Avė.

Aš esu pilnai patenkintas, 
kad gerų drAIUgų fėimamas, ne- 
pasiliksiū paskutinėse 'eilėse. 
Tad, ligi pasimatymo sausio 14 
dieną.

Jošėph Ascilla,
1833 Evergfeen Avė., 

Chicago, III.

Linksmų
Kalėdų

Širdingai tariu ačiū savo 
draugams, ktirie mane parėmė
me ir davėte progą man pakilti 
balsais augštyn: M. Bartulie- 
nė, J. Lucas, O. Jasaitis, A. 
Lauru lėnas, P. Cibulskis, J. Jo
naitis, J. Yonkus, P. Kūrzikau- 
skas, Joe Talačka, Leon Sktd- 
butėnas, Nellie Zaugienė ir M. 
Miliunienė.

Vieni atsinaujino prenumera
tas, kiti užsirašė pėr mane. Dar 
kartą visiems širdingai ačiū už 
paramą, kartu visiems linkiu 
sulaukti Kalėdų ir linksmai jas 
praleisti.

B. Barniškis, 
9424 Burnside Avė, 

Chicago, III.

K. Mankienės 
Rėmėjai

Draugiški, malonus “Naujie
nų” rėmėjai ponai Pakudaičiai, 
4063 Artesian Avė., užsirašė 
“Naujienas” pusei metų. Paku
daičiai gyvena nuosavam name, 
augina vieną sūnų, kuris su
teikia tėvams laimę ir džiaug-: 
smą šeimyniškam gyvenime.

Užsirašė “Naujienas” me
tams, senas dienraščio rėmėjas, 
J. Misevičia, 4024 S. Artesian 
Avė. Ponai Misevičiai yra ap
sišvietę žmonės, pavyzdingai 
ą'ugina vieną dukrelę ir du su-i 
nu.

Vyresnis sūnūs Kažys, po 
t Naujų Metų jau baigs aukštą- 
_ Kelly mokyklą. T’ai jaunuo

lis, kurio tėvai gali didžiuotis. 
Lšbai gabus moksle, veiklus 
klubuose, vedėjas R.O.T.C. be
iro, taipgi veda Dariaus-Girėno 
Posto Drum ir Bugle Corps.; 
Daug dirba “Nai'i j ienoms” BH- 
ghton Park apylinkėj, išnešio
ja “Naujienas” ir turi išsidir
bęs 80 skaitytojų. ;

P-a Balsitis, 2820 W. 40th 
St., norėdama paremti mane 
nors truputį balsais, užsirašė 
“Naujienas” 3 mėn. Labai esu 
dėkinga už paramą.

Gerbiamas p. Sabaliauskas, 
2957 W. 39th St., atnaujino 
dienraštį pusei mėtų. Sabaliau
skas yra labai nuoširdus žmo
gus* užlaiko batų taisymo dirb
tuvę ir £erai atlieka darbą; Aš 
patariu tos apylinkes lietuviams 
nešti batus taisyti pas sAvo tau
tietį Sabaliauskų. K. M. '

M

M

NAUJIENOS, CMčago, m

igOfei

•«

Lietuvos kapucinų ’a krašty- 
jė “Liurdas” numeris 12, 1939 
m., radau straipsnį antrašte:

NAtl'JIENŲ-ACME Tolephoto
HILL CITY, KAS. —Nukritusio ar nijos LėmboneŠio lakūnai, kurie išsigel

bėjo parašiutais. Ketvirtas lakūnas žuvo, kadangi jo parašiutas neatsidarė.

>. . . . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HILL CITY, KAS. —J. V. armijos bombonešis, kuris nukrito nuo 9,000 pė

dų aukščio ir sudužo. Lakūnai išsigelbėjo parašiutais.
-a-4- ----------—

Mano Talka
Bernice Patumsis pakvietė 

mane atvykti į DeKalb, III. Sek
madienį, gruodžio 10, aš nuvy
kau' pas V-1VVnx)nikąiiPtilstickį 
ir abidvi susitarę tą pSčią die
nų pribuvome pas p-ių Patam
sis ir jos nainuoše sutiko mus 
grupe svečių. Po vaišių pasida
linome mintimis apie įvairius 
gyvenimo klausimus ir bekal
bant p. Patumsis primine tiks
lų, dėl kurio ji mus buvo kvie
tusi. Ji pasisakė, kad jos “Nau
jienų” prenumeratos terminas 
dar nesibaigęs, bet ji pareiškė, 
kad “Naujienos” butų atnau
jintos metams laiko ir apart to 
ji dar perstatė kitus keturis 
prenumeratorius, už kuriuos 

nė kaipo kalėdų dovanų sekan- 
tims asmenims; Stepui ir žmo
nai Sharkin, St. Charles, Ilk, 
18 S. 2nd St. P. Sharkin yra 
tavern ir liąuor stote savinin
kas, geras biznierius, gražios 
šeimynos levas ir sąmoningas 
lietuvis; Justinas ir Antanina 
Misiūnas, M8 N. 111h SI.. Dc- 
Kalb, III., turi bUeenię ir gro- 
sernę. Jų sunūs Chicagoje lan
ko Art Institutą % sėkmingai 
baigęs ketina būti dailininku. 
Joc Revot, 2340-10 st., Rock- 
ford, 111., veiklus lietuvis it my
lintis laisvę ir apšvietą. \

P-ia PatU'msis gyvena 1009 
Market St. Ji turi užauginusi 
gražių dukrelę Virginia, kuri 
yra gerai pažengusi muzikoje ir 
dainavime. Ji ntužikos mokyklų 
lanko sClilcągoję ir apart to ji 
gerai Vartoju liėtuvitj kalbų.

Juozas ir Kotryna Sakalduš^ 
kai, 728 N. lOtli St., DeKalb, 
Ilk, prenumeravo “Naujienas” 
visiems mėtoms laiko. Jie pasi
sakė, kad iš visų laikraščių 
“Naujienas” labinus vertina, 
nes jo’Se randa įdondų raštų,, 
kurie liečia darbininkų gyveni
mų. p-ai Sakalauskai yra rim
ti žmonės, daug veikia'Visuo
meniniame darbe, turi užaugi
nę šchnyiių: duldetį Onų, sū
nus Mečislovų ir Albertų. Visi 
jie yra baigę aukštąsias mokyk
las ir turi gerus darbus.
: Mate Plonis afsihaujiho Nau- 
jiėtM■’ lioVb’ j'ois ' -ĮprtiHiillėrafe

buvo netižsi Jusi. Ji su savo 
sūnumi Toi)y Užlaiko tavern ir 
lunch, 1858 39th St. Ji no
rėtų parduoti biznį ir namų už 
labai žemų kainų. Biznis yra 
gerai išdirbtuJų ;pająnio.s. gę; 
ros, prįėžą.«ti^^rdąvinio nuvy
kę ant vietos patirsite.

Morta Žilinskienė, 6003 So. 
Morgan SL,, užrašę “Naujienas” .. u v. < ,z"savo žentui ^įrąnk ir Zuzana 
Jucius, kaipo Kalėdų dovaną.

Jos žentas gyvena West

puolas kontesto eiga, bet^la
biausiai jis įdomaujasi slraips-, 
iiiais “Ką žmonės Mano”. Šir-

nas

JuciamS už paramų ir tikiuosi, 
kad visados pasiliksi su “Nau
jienoms”.

Mike ir Josephine Piotrows- 
ki, 6000 S. State St., prenume
ravo visienis< metams “Naujie- 

už kų jiems tariu širdin
gai. ačiii. P-a i Pibtrowškiai 
daug prisidėjo prie mano tal
kos, o dar ii^ dabar jie nepa
miršo manė praturtinti balsais. 
Jie yra seni Jįizniefiai, visuo
menės veikėjui, turi tavern ir 
Užlaiko gerų, fenų degtinę ir vi
sokius kitokius gardžius gėri
mus. Jų sūnūs Zenis gerai iš
mokslintas, turi gerų užsiėmi-

Stanley ir Mary Yuška, 6211 
S. Stale St., atsinaujino “Nau
jienas”. Ačiū pp. Yuškams už 
jūsų bendradarbiavimų su ma
no talka, nes turint tokius ma^ 
lOnius bendradarbius nlan labai 
yra siliagu dkrbud’tls visuonie- 
hiniame darbe. P-as Yuška čia 
Englė\vOode jau seniai užlaikot 
alinę iV yra vfeų mėgikinas kai
mynas. Jo žifeoha Mary 
mandagi ir feVažr poniutė, ji 
mėgs ta tea Irusį viešus įrengi- 
mus ir širdingai remiu visuO^ 
menės darbus. Jų duktė Eleno- 
•ra po naujų metų ketina įstoti 
į bižnio aukštųjų mokyklų. Lin
kiu jai, tad jos troškimai išsi- 
pildytų. 1 •

Kalėd’ų ir Nadją Metų šveii- 
leiViiš ‘širdingai, sveikinu savo 
talkos rėmėjus, *bcndra'darbius 
jr visuomenę iF linkiu visiems 
gausos, sėkmingumo ir laimės.

DOVQ1N. , < 
bestam st 5- 
iim*dbd 6530.

ONA 
6108

Linksmų 
Kalėdų!
Visiems. Draugams ir “Naujie
nų” g^ųjąjįaiųs, Šiaure Konteste 
linkiu linksmų žiemos švenčių- 
Kalėdų ir Laimingų Naujų Me-

P. Gaišk i
2640 N. St. Louis Avė. 

Chicago, III.

Kvotą 
Išpildys

Nors jau tik pora savaičių 
paliko kontesto tąsos, bet aš 
dėsiu visas galimas pastangas 
savo kvotą išpildyti, todėl se
kamų savaitę aš tikiu prisiųsiu 
likusias pren u m era tas.

A. Frenzelis, .
Toronto, Ontario,

Canada.

Nuo F. Daugėnt, 
Iš Auroros 

Geros širdies žmonės pp. Gu- 
žauskai yra stambus bizhieriai. 
Turi bučęrnę ir groserį, taip
gi užlaiko patogų taverną.

UabUr turi daug išlaidų, nes 
jų sūnūs serga, bet jie sutiko 
atnaujinti prenumeratą. Aš nuo; 
savęs linkiu jų sunui laimin-' 
gai pasveikti.

Taipogi malonus žmonės po
nai SepaVich, pailgina savo pre-> 
humėratą. Jie yra labai nuo
širdus žmonės ir neturi pavy-; 
do. Jei mato, kad kas ką nori 
veikti, jie myli pagelbėti. Dėlto 
it turi geras pasekmes savo gy
venime. Pp. Sepavičiai išauklė
jo lAbai gražią šeimynų — 2 
SUnu ir dvi dukteris. Jų sūnūs 
Žigmontas labai talentingas ir 
rimtas vaikinas. Yra geras 
strielčiUs. Buvo jis išvažiavęs 
medžioti ir nuŠoVė briedį'.

P-a SepavicMenė iškėlė pui
kią vakarienę ir pavaišina daug 
aurdWė'Čią ir man lėto ten bū
ti ir paragauti tos briedienos. 
Ačiū.

štai ir vėl mano geros šir
dies žmonės, pp. Shetkauskai, 
fįni Aurdreš gyventojai ir ■ se
ni “NdujiėftV’ škaitytojui. Jie

padėjo dešimkę prenumeratą 
pailginti. Tai fnan 'didžihusi rė
mėjai.

Taipgi užsirašė “Naujienas” 
metanhs Walter Aidrigas, Genc- 
va, III.

Tariu širdingą ačiū ir links
mų Kalėdų švenčių visiems ma
no rėmėjams.

F. Daugent, 
Aurora, III.

PARAPUONV 
PASTABA

Klausimas neblogas, bet at
sakymas, — tai labai m’zernaš 
ir netinkamas.

Straipsnio autorius sušunka: 
“0 kad meš vėl iš naujo užsi
degtume noru visą daryti taip, 
kaip nori Jėzus.” Po to vėl ra
šo: “Pastatykime keletą svar
bių klausimų ir visi kartu mė
ginkime išspręsti, ką į tai atsa
kytų Jėzus.”

O tokių keletą svarbių klau
simų autorius lepastatė du, bū
tent: “Kokiu budu Jėzus išrištų 
darbo žmonių klausimą?” ir 
“Ar Jėzus remtų katalikišką 
spaudą?”

Į pirmąjį klausimą atsakoma 
šitaip: “Jis raginto ragintų Al
sus katalikus uoliai švęsti sek
madienius... Jei šeimos nariai 
po dievotai išklausytų sekma
dienio pamaldų visą dieną ra
miai praleistų šeimos ratelyje, 
jie suteiktų savo kūnams poil
sio ir užtikrintų sau Dievo pa
laimą... Toks tyras krikščioniš
kas džiaugsmas gali klestėti ir 
skurdžiausioj trobelėj ir prie 
menkiausio stalo.”

Koks tai mizernas atsakymas 
ir Jėzų įžeidžiantis išvedžioji-
mas?!

Šių laikų darbo žmonės per
daug jau švenčia, per daug tu
ri poilsio. Milijonai bedarbių 
švenčia ne vien sekmadienius 
ir kitas šventas dienas, o net vi
sas septynias savaitės dienas. 
Šių laikų darbo žmogui svar
biausias daiktas yra gauti dar
bo ir pragyvenimo algų.

Toliau reikia atsiminti, kad 
sekmadienių ir šventų dienų už
laikymas šiais laikais nėra tin
kamas, ir tai ne dėl darbo žmo
nių kaltes, o dėl kaltes tų, ku
rie tariasi Jį ant žemės atsto
vauju. Nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlybo rudens visi sekmadie
niai ir kitos šventės užimtos pa
rapijiniais piknikais, kuriuose 
plačiai eina girtavimas, gcmblc- 
riavimas, lėbavimas, nepado
rus šokiai ir 1.1.

O kų pasakyti apie tvirtinimų, 
buk po dievotai išklausytų mi
šių tyras krikščioniškas džiaug
smas gali klestėti ir skurdžiau- 
sioje trobelėje ir prie menkiau
sio stalo. Kokia čia išvada da
rosi? Juk ta, kad po dievotai 
atlaikytų mišių menkoje klebo
nijoje prie kuklaus stalo nega
li klesteli tyras krikščioniškas 
džiaugsmas. Dėl to reikia, kad 
klebonija butų graži, puošniai 
išdėkoruota, gražiai išfornišuo- 
ta, kad stalas butų apkrautas 
skanumynais. Toliau reikia, 
kad už tas dievotai atlaikytas 
mišias butų gauta dešimkė ar 
daugiau. Tik tada ir tokioje kle
bonijoje klestės tyras krikščio
niškas džiaugsmas. Ar ne? Vie
šai • taip nepripažįstama, bet 
praktikoje prie to prieita.

Į antrų klausimų: Ar Jėzus 
remtų katalikiškų spaudų, — 
atsakoma šitaip: “Mes tvirtina^ 
nie, kad Jėzus skaitytų gerus 
(katalikiškus) leidinius”. Išei
na, kad šiais laikais Jėzui ne
būtų vielos Romos katalikų lai
kraščių redakcijose.

Pasakyti, kad Jėzus butų Ro
mos katalikui laikraščių tik skai
tytojas, o ne redaktorius, — 
kiekvienam parapijomis gali pa
sirodyti biauriu burnojimu 
prieš Jėzų Kristų. Bet Romos 
katalikų kunigai rašytojai, ina-
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SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo !

PAIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ 
—hr grošėrnėj. Pilnhi patyręs.

Šaukite J. P. Lafayette 8108.

IEŠKAU DARBO TAVERN; ga
liu apvalyti ir už baro padirbėti. 
Galiu ir ant ūkės dirbti. Esu teisin
gas, nėgirtuoklis; netinginys. Dėl 
Užmokesčio sutiksime. Box 1115, 
1739 So. Halsted St.

HELP VVANTFD—FEMALF 
______ ftafhifrĮftkJV Reikia

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

: ■ • • - ------------------ ---- ' '

^artSjer^ wanted 
Reikia Partnerių

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

FURNISKED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDON KAMBARYS pigiai 
prie dviejų senų žmonių. 3438 So. 
Emerald.

HELP WANTED—MALk. 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DRAIVERIS iš
vežioti duonų. Kad nebūtų girtuo
klis. Kreiptis: 2306 West 24th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

E. C. MEADE, 
Nevvaygo, Michigan.

FLUlVlblMi & HE ATIKO 
(rengimai ir Apšildymas

ir

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

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—TRUCKS FOR S AL t. 
Automobiliai ir Tfokai Pardavimui

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

VV H O LES ALE FURNll’tlRfe 
Rakandai irjtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bite 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, 
[11. Phone Republic 6051.

FURN1TURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

sėlis for Cash only!
Exclusively New Furniture 

This is the only place in Chicago 
where you can come and inspect 
fine furniture without obligation 
to buy. . .

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

We arrange Delivery 
HENRY M. GOODMAN 

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

jDžiily 9-6, Thurs. & Sat. tilt 10, 
Sunday tilt 5.

lyti, žino, kų rašo. Juk Jėzus 
būdamas Romos katalikų laik
raščio redaktorius parašytų a- 
pie RoYnOs katalikų bažnyčios 
kunigds tų, ką Jis yra pasakęs 
saVo lAiku apie fariziejus.

Savo mažų pastabelę baigiu 
ttuputį pakeisiu sakiniu, kurs 
randasi minėto straipsnio pra
džioje: O kad musų Romos ka
talikų kunigai užsidegtų visa 
dalyti taip, kaip Kristus įsakė!

—Patapijonas 5
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Pasveikinimai
Telegramomis 
Lietuvon

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

Amerikoj už 25c, o j Lietu
vą už $1.00, jeigu pasirinksit 
vieną iš jų parašytų pasveiki
nimų. Amerikoje galima para- 

už 35c. 
pasių-

šyti ir savaip 15 žodžių
Telegramomis galima 

sti per “Naujienas”.

Automobiliai
Užmušė:

Mrs. Seimą Martensen, 4>, 
2977 Bonaparte avenue; nelai' 
,mė įvyko prie Archer ir Ash
land moteriškei grįžtant namo 
su kalėdiniais pirkiniais.

Robėrt Weber, 51, 2513 So. 
Homan avenue;

Joseph Lee, 46, nuo 6452 
Kenwood avenue;

Mrs. Jessie Hoogeveen, 71, 
513 182 nd avenue, ir

Bert B. Noe, 51, didžiojo k v 
ro veteranas iš Wisconsino, ad
resas nežinomas.

Korkai Nesproginės 
Prieglaudoj

Įsiimto j St. Vincent
Nudžiu- 
atidarė 

12 bon-

Nežinomi geradariai, kurie 
Kalėdų dieną švenčia sidabrines 
vestuves? 
lopšelį dėžęv “dovanų”,
gę prieglaudos vedėjai 
ryšulį — ir jame rado 
kų importuoto ir brangaus šam
pano.

Pasirodė, kad geradariai ry
šulius sumaišė ir švenčių ir su
kaktuvių puotai parsivežė dide
lę dėžę žaislų. Jie skubiai klai
dą atitaisė. Taigi, šampano kor
kai nesproginės lopšelyj...

Vaikai Bežaisdami 
Padegė Garažą

DeKALB, III. — Vaikai irio
je bežaisdami padegė garažą. 
P-a Ė. Patumsis, 1009 Market 
St., šeštadienio vakare, gruo- 

* džio 16. — namo sugrįžusi, ra
do savo 4 karų garažą sudegu
sį. Pribuvus gaisrininkams trio- 
besys buvo užsiliepsnojęs ir ja
me. buvęs vienas karas irgi ge
rokai apdegė. Kadangi garažas 
ir karas buvo apdrausti, tai p. 
Patumsis didelių nuostolių ne
sitiki turėti.

— Jūsų Ona.

Štai Nesmagi 
Žinia

Tuojau po Kalėdų federalė 
valdžia išsiuntinės šių metų in- 
come taksų blankas. Jas reikės 
išpildyti, grąžinti valdžiai nevė
liau kovo mėnesio ir persiskirti 
su keliais ar keliolika dolerių, 
jeigu 1939 metai buvo pelningi.

Šiandien Pirma
Žiemos Diena

me-Vakar buvo trumpiausia 
tų diena; o šiandien oficialiai 
prasideda žiemos sezonas. 
Sprendžiant pagal vakarykštį 
orą, galim susilaukti labai šal
tų dienų.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

= "NAUJIENOSE

Nori Įvesti tegalį 
Patarnavimą 
“Pagal Kišenių”

Geras Obalsis 
“Geriau Duoti, 
Negu Maldauti

Dažnai pasitaiko, kad netur
tingam žmogui reikia advoka
to. Tas žmogus pinigų neturi, 
jo byla svarbi, advokatas ne
nori jo reikalo imti. Negaus at
lyginimo ir turės nuostolių, 
nes sugaiš laiko, kurį galėtų 
pašvęsti pelningesnėms byloms. 
Paprastai toks neturtingas 
žmogus atsiduria pas šunadvo
katį, kuris atima jo kelis cen
tus, bet nieko byloj nepadaro.

Tokioms situacijoms praša
linti Chicagos Advokatų Orga
nizacija dabar ruošia įgyvendi
nimui planą, pagal kurį netur
tingi žmonės galės gauti advo
kato patarnavimą pagal “savo 
kišenių” — tai yra turės mokė
ti tiek, kiek gali ir gaus patikim 
mą, patyrusį advokatą savo by
lai tvarkyti. Advokatai tokiam 
patarnavimui bus paskirstyti 
pagal specialybę — vieni divor- 
so byloms, kiti ieškiniams, tre
ti krihii’ialėms byloms, e c.

Brighton Parko
Gaisre Susižeidė 
Du Ugniagesiai

Sudegė alinė

BRIGHTON PARK. — Du 
ugniagesiai buvo sunkiai su
žeisti vakar rytą laike gaisro 
Brighton Parko alinėje, K'tly 
iorner Club, adresu *4373 Ar
cher avenue.

Jie buvo degančios įstaigos 
viduj, kai staiga įgriuvo grin 
dys ir abu sukrito sklepan.

Sužeistieji yra, leitenantas 
Lawrence Lynch ir Leonard 
<ayer iš 4-tos ugniagesių divi 
rijos. ’

Alinės savininkas Leo Hur- 
witž, nuo 4617 S. Trumbull 
avenue, ir ugniagesių maršalas 
A. C. Seąman apskaičiuoja, kad 
gaisras padarė apie $1,000 nuo
stolių. Hurwitzo partneris a!i 
nėj yra Irving Valiner, 4355 S. 
Sąwyer avenue.
Ugniagesių departamentas j a 

<e gaisro priežastį ištirti. Eina 
<albos, kad alinė buvo padeg
ta.

Reikalauja Grąžinti 
Nepriklausomybę 
Austrijai

Visi austrai prieš Hitlerį

Užvakar Chicago University 
Kliube kalbėjo Herzogas Felik
sas, buvusio Austro-Vengrijo 
imperatoriaus įpėdinis. Jisai 
reikalauja atsteigti laisvą ir ne 
priklausomą Austriją, taipg 
siūlė mažoms centralinės Euro 
pos valstybėms sudaryti federa
ciją, panašią Jungtinėms Vals
tijoms.

Herzogas pareiškė, kad jis 
kalba ne vien savo, bet visos 
Austrijos vardu. Visi Austrijos 
gyventojai yra vieningai nusi
statę prieš Hitlerį, kuris dabar 
kraštą valdo.

“Susikirto Hitleris. Ir 
Vokietijos Laivyno 
Viršininkai”

Čia Amerikoj Laimingai 
Švęsdami Kalėdas -

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

VAKAR GAUTA

313 SLA Jaunuolių Kuopa,' Chicago 
Jonas Bardaųska, Westville, Indiana

BUVO PASKELBTA

Viso Dabar Yra

•' K

r i.oo

. $604.35
, KLAIDŲ PATAISYMAI? šęštadieų’n atskaitoj įvyko dvi kteiclos: tupėjo būti pa

sakyta, kad po $1.00 aukojo p. Louis Juranas (o ne Zv?nas' ir p. E. Stulpinaitė- 
Šhnkuvienė (o ne Shflninaitė); antradienio atskaitoj vietoj p. Užkepienės turė
jo būti p. Užtupienč. Taipgi, skelb’ant aukas, surinktas Chicagos Lietnv’ų Audi
torijoj, buvo klaidingai paduota p. Antano Mačiulio pavardė. Jisai aukojo $5.00. 
Už klaidas nuoširdžiai atsinrašom. Kartais pavardėj yra nea:škiat p’r-’šytas ir jų 
negalim išskaityti. Esam dėkingi, kad aukotojai nuims apie tas klaidas praneša.

—K-tas V. K. R.)

" Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

asmenys: 
vice-pirm. 
P. Balchu-

• Mėro E. J? kelly komite- 
tas rinkimui aukų neturtingų 
žmonių Kalėdoms skelbia, kad 
sukėlė $375,000. Apie pusę tos 
sumos sudaro įplaukos “žvaigž
džių Vakaro”, kuris įvyko už
vakar Chicagos Stadijone. Ki
tos įplaukos atėjo iš miesto 
čampionato footballo lošimo 
Soldier’s lauke ir aukų.

%

• 18 metų jaunuolis John 
Hayes, 5536 Lowe avenue, bu
vo pašautas kai bandė apiplėš
ti Geliąs maisto krautuvę, ties 
945 \V. Garfield bulv.

• Užvakar apskričio teismas 
paliuosavo nuo kaltinimų 52 
precinkto ir 11-to wardo kapi
toną ir jo pagelbininką, Sam 
Orlando ir Joseph Vinci. Jie 
buvo patraukti teisman už rin
kimų netikslumus. Vakar abu 
vėl buvo kalėjime. Prokuroro 
policija juos areštavo ir apkal
tino sukišimu daugybės nelega
liai pažymėtų baliotų į pere.to 
balandžio rinkimų baliotų dė-

Rezultatas — $24 Auka Vilnie
čiams; Iš Kupiškėnų 

Susirinkimo.
Gruodžio 16 dieną K. Dovi- 

donio bute Ciceroj, Kupiškėnų 
Kultūros Draugija laikė prteŠ- 
metinį susirinkimą. Narių atsi
lankė skaitlingai, nes buvo ren
kama valdyba 1940 metams.

Rinkimai praėjo tvarkiai ir 
ramiai, ir valdyba palikta ta pa
ti. Draugijos nariai, matydami 
valdybą dirbant pasišventusiai 
draugijos gerovei, vienbalsiai 
patvirtino ją 1940 metams.

Valdyba.
Ją sudaro sekami 

Pirm. F. Stanionis; 
P. Petrulis; Rast. —
nas; Fin. rast. — A. Rudinskas: 
Iždininkas — K. Matekonis; iž 
do globėjai — K. Užtupas ir K. 
Katei la.

Biznio komisija pranešė, kad 
nuo Bunco ir Kortų vakaro li
ko gausaus pelno. Tuojaus nu
tarė paaukoti $15.00 vilnie
čiams. Bet nevisi nariai buvo 
patenkinti auka vien iš kasos. 
Jie dar sumanė aukoti kiek kas 
išgali iš savo kišenių. Aukavo 
šie nariai — Mr. ir Mrs. P. Bal- 
chunas $2.00; A. Rudinskas $1., 
F. Stanionis $1.00, K. Mateko
nis $1.00, B. Užtupas $1.00. Vi
so $24.00. Tai gana graži auka 
nuo tokios mažos grupelės Ku
piškėnų.

Kupiškėnai visuomet remia 
kilnius sumanymus ir labdarin
gus darbus, ir ištiesia pagalbos

e American Paper Goods 
Compąny firma paskebe pil
nos savaitinės algos bonusą sa
vo darbininkams Kalėdoms. 
Firma turi dirbtuves Ch’cagoj 
ir Kensingtone, Connecticut 
valstijoje.

• Nuo penkto ar šešto aukš
to į eleveiterių tunelį Marshall 
Field krautuvėj nušoko ir mir
tinai susižeidė 28 metų mote
riškė, Nelda Matuszak. Jos ri- 
dikiulyj buvo atrastas raštelis 
su žodžiais: “Aš tur būt neturiu 
atsakomybės jausmo”. Ji paZi- 
ko vyrą ir 3 mėnesių kūdikį.

• Policija užvakar ir vakar 
pradėjo areštuoti “savanorius” 
sargus, kurie kabinėjasi ir au
tomobilistų siūlydamiesi už at
lyginimą “saugoti” jų parkim 
tus automobilius. Kai kurie to
kie “saugotojai” yra labai įky
rus, reikalauja net po 50 centų 
už “apsaugą”, bet paprastai au
tomobilių visai nežiūri.

• štai keli drąsus piktada
riai, kurie visai nepaiso įstaty
mų ir tų įstatymų vykintojų. 
Vieni banditai įsibrovė į teisė
jo J. M. Braude brolio Adolpho 
Braude namus ir pavogė daik
tų už $1,200, o kiti pasivogė 
$1,500 vertės daiktų ir pinigų 
iš policijos leitenanto Frank 
Stevens namų.

4

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mlller vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
viciui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Vijos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
asi sunaikinę.
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pamiršo ir savo brolių vi.nie- 
čių. Man labai smagu, kad Ku
piškėnai pasirodo neskupųs, kai 
ateina reikalas aukoti. Mat 
prisilaiko to priežodžio, kad 
riati duoti nęgu maldauti.

i Du Nauji Nariai.
Prie draugijos prisirašė

nauji nariai — R. Kaunietis ir 
Joe Voškis, abu vienbalsiai pri
imti. Valteris Miškinis aukavo 
$1.00 Kupiškio laisvoms kapi
nėms. Vardu K. K. Draugijos 
tariu ačiū.

Susirinkimas pasibaigė gana 
anksti, mat visi nariai svarstė 
draugijos reikalus be įsikarščia
vimų ir po susirinkimo K. Do- 
vidonis visus pavaišino, už ką 
mes jam esame dėkingi.

“Kalėdų
Dovana”

B.

Cook apskričio kalėjime sėdi 
36 vyrai už nemokėjimą alimen
tų žmonoms. Teisėjai Harring- 
ton ir Nelson vakar 20-čiai jų 
suteikė po “Kalėdų dovaną”. 
Juos paleido iš kalėjimo šven
tes praleisti laisvėj.

Panaikins 
Kvarantiną 
Mantenoj

šiandien Manteno proto ligų 
ligoninėj ir kalėjime bus pa
naikinta kvarantina, kuri buvo 
paskelbta, kad tarp įnamių ki
lo šiltinės ir disenterijos epi
demijos. Susirgimai beveik iš-

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
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 CIeveland, Ohio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatą balandžio 6 ir 7 d. d.

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

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

Prekiaukite Pas Tiids, Kurie Garsinasi “Naujienose”pa- 
ke-

> N A 1EN Ų-aCM E Teieimoio

YUMA, ARIZONA. — Seržantas Jaflies Stahl, kuris pagavo Winnie Ruth
Judd, paskilbusią kriminalistę., s

*- ' ->T'' '
----------------—---------------------------------------:----- —i.——----------------------------------- :-------------------------- --------------------------------------------------------- <---------- r

. Čekoslovakų Nacionalė Tary
ba Chicagoj skelbia gavusi in
formacijų iš “patikimų šalti
nių”, kad Vokietijos laivyno 
viršininkai aštriai susikirto su 
Hitleriu. Karo laivynas labai 
nepatenkintas Hitlerio vadovy
be ir žada “sukilti”. Santykius 
tarp Hitlerio ir jūreivių dar la
biau paaštrinę vėliausi Vokieti
jos nepasisekimai juroj, 
skandinimas Graf Spee ir 
laivinio laivo “Columbus”.




