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Suomiai Kariauja Rusų Teritorijoje
KOMISARAI ŠAUDO RAUDONARMIEČIUS

Rusams trūksta gasolino
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 25.*— Išleistas pirmadie
nio vakare Suomijos karo ko
munikatas sako, kad | rytus 
nuo miesto Lieksa suomiai jau 
kariauja Rusijos teritorijoj.

Suomijos kariuomenės atsto
vas pareiškė, kad Lieksa fron
te suomiai esą 75 mylių toly 
nuo Murmansko geležinkelio.

Ryšium su tais pranešimais 
pradėta spėti, ar suomiai ne
mėgins nukirsti rusų geležinke
lį. Tačiau geležinkelis yra 75 
mylių toly, todėl abėjojama, ar 
suomiai stengsis tą žygį atlik-

Kalėdų dieną rusų lėktuvai 
mėtė bombas j Suomijos mie
stus ir miestelius. Paties Hel
sinkio jie pasiekė tik priemies
čiui Bet kitiems miestams pa
darė žalos — ne tiek žmonių 
gyvybei, kiek turtui.

šeši rusų lėktuvai nušauti. 
Suomijos pakraščių batarejog 
apšaudė rusų šarvuotį Maratą, 
26,000 tonų. ........

Chicago Sunday Times (pe
reito sekmadienio) laidoje spe
cialus dienraščio koresponden- 

S tas Richard Bus v i ne rašo apie 
pasikalbėjimu* su - keletu rusų, 
kuriuos suomiai paėmė nelais
vėn. •

Buity buvo šeši vyrai. Jie pa-

šakojo, kad dauguma raudono
sios armijos kareivių nenori ka
riauti su Suomija. Juos tačiau 
varo j mušius karinė Stalino 
policija ir politiniai komisarai.

Jeigu kareiviai neitų į mu
šius, juos nušautų savieji.

Iš šešių suimtųjų nelaisvėn 
tik vienas, ūkininkas, pasirodė 
pritariąs sovietams. Kiti pen
ki, įmonių darbininkai, nesi
džiaugė Stalino režimu.

Rusų kareivių drabužiai šal
tam orui permenki. Uniformų 
pamušalas iš popieros. Paltai 
apdriskę. Raudonosios armijos 
valgis — ryžiai, duona, trupu
tis cukraus ir truputis kenuo- 
tos mėsos, sako belaisviai. .

Raudonosios armijos karinin
kai aiškino kareiviams, kad ne
tenka laukti suomių pasiprieši
nimo. Kad Suomijos gyvento
jai laukia rusų kaipo išvaduo
tojų. Kad Suomi j on įeiti busią 
taip jau lengva, kaip buvo leng-l 
va įeiti Lenkijon.

Taip Chicago Daily....Times
korespondentą, kaip ir kitus 
įdomina klausimas, kodėl ma
žai rusų lėktuvų atakuoja Suo
miją. Rusai belaisviai aiškina, 
kad raudonajai armijai trūk
sta gasolįflp. lį^bąr, žiema, su
sisiekimas Rusijoj sunkus, tai
gi armija Suomijoj negaunanti 
pakankamai kuro.
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< NAUJIĘNŲ-ACME Telephote
Nacių Laivas COLUMBUS liepsnose. Jį sunaikino patys vokiečiai.
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I Francuzija laimės 
karą—sako prem

jeras
PARYŽIUS, Francuzjia, gruo? 

džio 25.—.Premjeras Daladier, 
kalbėdamas Kalėdų švenčių pro
ga pareiškėi, kad Francuzija ka
rą laimes ir, kad bus vengiama 
kiek galima žmonių gyvybė ka
rui aukauti.

Taylorio pasiuntimas 
— žingsnis Į ryšių už

mezgimą su Vati
kanu

RUSAI SUMUŠTI Į ŠIAURĘ NUO 
LADOGA EŽERO

Rusai įkalinę “suo
mių valdžią”

* ’ ' - . > . '■ \ ' ’■ i * j • ‘ ‘ ;

>.STQCKhOLM, Švedija,■..gruo- j 
džia 25. — Užpuolęs Suomiją, 
Stalinas įšT’ėigč' ‘ftikrą Suomi
jos žmonių valdžią”. Ji tapo 
sudaryta iš grupės suomių ko
munistų, kurie gyveno Rusijo
je.

Dabar Švedijos laikraštis So- 
ciabDemokrątėn;-^praneša,-kad 

į Stalino vyriausybė įkalino visą 
tą “žmonių valdžią”. O įkalino 
todėl, f kad suomiai, komunistai 
klaidingai painformavę jį apie 
Suomijos armijos galybę.

šitas pranešimas betgi nepa
tvirtintas.

Rusijoj Kalėdos Dar viena Vokietijos 
sausio 7 d. traukinių nelaimė

Sugrąžino Italijos 
lėktuvus siųstus 

Suomijai

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 25. —- Sekmadienio prane
šimai sako, kad suomiai trijų 
dienų mūšy skaudžiai supliekė 
rusus Tolvajarvi apylinkėje, 
65 mylias į šiaurę nuo Ladoga 
ežero. Daugiau nei 2,000 rau
donarmiečių užmušta, 600 pa
imti nelaisvėn. Rusai kariavo 
atkakliai, bet galų gale jų spė
kos tapo sulaužytos.

Rusai šiame fronte mėgino 
užeiti, apsukę Ladoga ežerą, už

nugaros suomiams kariaujan
tiems Karelijos fronte, Lenin
grado sektore. j - : / -

Kiti pranešimai sekmadienį 
sako, kad pačioj šiauręjej Pęt- 
samo srity, rusų nelaimė didė-

Prieštaraujančios žL 
hios apie rusų gėne-

' .!* —*»■ . a . w , c ■ i • y

• COPENfHAGĘN, 1) a n i j a, 
gruodžio ?5. /r—čia gauta pra
nešimų iš Tallino, Estijoje, kad

Suomiai atakavo 
Kronštadtą

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 25. — Kai rusai nutraukė 
diplomatinius ryšius su Suomi
ja ir kai rusų lėktuvai pirmą 
kartą užpuolė Helsinkį, tai suo

miniai atsakė rusams ataka iš di
džiųjų kamuolių prieš Kron- 
štadto fortus.

Kronštadtas yra rusų tvirto
vė ir karo laivyno baze. Suo
mijos kanuolės padarė milži
niškų nuostolių rusams. Ketu
rias dienas rusai nestengė už
gesinti gaisrų KronŠtadte. Kart 
kartėmis kilo eksplozijos. Ma
noma, eksplodavusi rusų amu
nicija.

ja. Neoficialiais pranešimais 
suomiai nukirtę rusų-pasitrau- ___ ___
kimą į rytus, į Kola apylinke. Į keletui augštų sovietų karinin- 
Daugiau nei 5,000 rusų paimta kų įvykdyta mirties bausmė, 
nelaisvėn. Jie . buvd kaltinami nepasiseki-

Rusai kai kur bėgą be jo- mais kare prieš Suomiją, 
kios tvarkos. 1 2 . , _ . , ..
__________ I Stalino vyriausybe valanti

., i • i Th i visą Leningrado karinį apskri- 
Rusija paleido Kadz- tį.

•II v • Kiti ^ pranešimai teigia, kad
wi11iį seimą Stalino sudarytos “suomių val

džios Trijokuose premjeras”, 
gruo- Otto Kuusinen, nusižudęs.

Italijos karaliaus Bet, antrą vertus, Maskvos

MASKVA, < sovietų Rusiją, 
gruodžio • 25.; —Kalėdų diena 
Rusijoj buvo paprasta 'diena. 
Rusai šventa Kalėdas sausio 7 
dieną. - /
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500-ms Vokietijos 
•’ laivų>įsakyta su

grįžti: namo
; PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 25. > -U Jiarbi prasidėjus 
daugiau hbi 500 Vokieti jos prę • 
kybinių laivų prisiglaudo sveti
mų valstybių uostuose., Dabar 
Hitlerio vyriausybė davė įsaky
mų tiems laivams: gtįžti nAmo^

Franeuzijoš laivyno rateliųo- 
šė‘ kalbarfia, kad talkininkai bu* 
driai dąbdš: jiįrąsir sterigsįš 
sįiiipti tiek nąčių laivų, kiek 
tik pa^gs.

Įsakymas ndcįų laivams grį
žti namo interpretuojamas taip: 
Vokietijai trūksta įvairių reik
menų; nors grįždami namo kai 
kurie laivai pražus, visgi bent 
dalis jų prasliš blokadą ir par
veš namo reikmenų,

Karui ' prasidėjus

traukinių nelaimė
KARLSRHE, Vokietija, gruo

džio 5 25.1 — Pereitos savaitės 
... . n . ..'.t. .* ta . < ..V *««»•

gale įvyko dar viena Vokieti
jos traukinių nelaimė. Tarp 
miestų Marksdorf ir Hluftern 
susidaužė pasažierinis trauki
nys su prekių traukiniu. 50 
žmonių užmušta nelaimėje, 30 
Sužeista. A :
• • > . •’3‘C • ., •' j •

, Nuo karo pradžios iki šiam 
laikui įvyko dešimt didelių Vo
kietijos geležinkelių nelaimių. 
Viso jose užmušta 319 žmonių, 
sužeistą 311. ;

ROMA, Italija, gruodžio 25. 
— Italija buvo gavusi Suomi
jos užsakymą pastatyti jai lėk
tuvų. Užsakytus lėktuvus Ita
lija siuntė suomiams per Vo
kietiją. Dabar Vokietija grąži
na lėktuvus Italijai.

Aiškinama, kad Hitleris ne
nori pyktis su bolševikais, to
dėl ir neleidžia lėktuvų į Suo
miją. Kitas aiškinimas yra, kad 
Stalinas savo agresija prieš Pa
baltijo valstybes ir prieš Suo
miją tikrumoj vykdo Rusijos 
ir Vokietijos bendrus planus 
platesnėse karo operacijose prieš 
talkininkus. Todėl visa, kas 
trukdo Stalino žygius, yra prie
šinga Vokietijai.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 25. — Myron Taylor bus 
asmeniškas prez. Roosevelto pa
siuntinys Vatikane. Nors ne
oficialiai, jis betgi užims am- 
basadoraius poziciją.

Reiškiama nuęmonė, kad 
Taylorio paskyrimas yra žing
snis į užmezgimą Jungt. Val
stijų ir Vatikano diplomatinių 
ryšių.

Katalikų bažnyčios vyriausy
bė reiškia didelio pasitenkinimo 
paskyrimu prezidento asmeniš
ko atstovo Vatikanui.

Amerikos respubli 
kos pareiškė pro

testą

Paskola Suomijai su 
lauks opozicijos kon 

grėsė

VARŠUVA, Lenkija, 
džio< 25.
Viktoro Emanuelio pastangų dė-l pranešimas skelbia, kad Leniri- 
ka Janušąs Radzwillas ir 21|grado karinio apskričio komart- 

duotojas, gen. Kyril A. Merec- 
kov, susilaukęs paaukštinimo, 
jis tapęs nominuotas į Lenin
grado apskričio sovietą. ;

Pasirodę prieš porą dienų 
pranešimai sako, jogei Merec- 
kov tapo pašalintas iš vyriau
siojo komanduotojo vietos.

ka Janušąs Radzwillas ir 21 
Radzwillų šeimos narys tapo 
paliuosuotas. Sovietų Rusija lei
do jiems sugrįžti į Varšuvą.

Radzwillai. yra tolimi Italijos 
karaliaus giminės.

Neužilgo po to, kai sovietai 
leriu, buvo pasklidę gandai, kad 
visa Radzwillų šeima tapusi iš
žudyta. A

MASKVA, 
gruodžio 25.

sovietų Rusiją,
- Stalino 60 me-

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

Apsiniaukę; temperatūra ma
žai tepasikeis; saulė teka 7:10

Švedijos savanoriai 
siunčiami Suomijon

• ■ '-.'t, *>■*

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 25. — Prof, Andreas Lind- 
blom, vadas organizacijos šiau
rės Laisvė, pareiškė, kad po 
Kalėdų Švedijos savąnbtiai' pra- 

tų sukakties proga Hitleris iridės kariauti Suomijoje prieš 
Ribbentrop pasiuntė Rusijos rusus. Kiek savanorių jau su- 
diktatoriui linkėjimus laimės, organizuota, profesorius nepa- 
Stalinas atsakė RibbentrOpui, skelbė. Jis betgi pasakė, kad 
kad Rusiją ir Vokietiją jUngie šiandien kiekvienas traukinis 
draugingumas, kurį sucemeh- veža nemažai švedų į; jJTornio 
tavo kraujas, ir kad yra stiprus | miestą, švedijos-Suomijos pa- 
pamatas Rusijos - Vokietes sieny. Iš Čia švedai savanoriai 
draugingumui tęstis ilna laiką, vyksta toliau j Suomiją

Stalinas dėkoja na
ciams už gerus lin

kėjimus

Nacįai ragina vokie
čius gimdyti dau

giau vaikų
■ • ■ : ■ • »

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
džio 25. ~ Vokietijos policijos 
viršininkas Heinrich Himmler 
ir nacių partijos deputy lyde
ris Rudolph Hess išleido pa
reiškimus, kurie reikalauja gim
dyti Vokietijai daugiau vaikų.

Taip Himmleri kaip Hess sa
ko, kad moteriškės, susilauku
sios kūdikių iš tėvų žuvusių 
kare, gali tikėtis 'valstybes pa
galbos kūdikiams auginti. Val
stybė prižiursianti mirusių ka
reivių kūdikius, nors jie ir ne
buvo Vedę kūdikių motinas.

' WASHINGTON, D. C., gruo
džio 25. Jungt. Valstijų kon
gresui, kai jis susirinks sesijai 
po -Naujų Metų,- bus įteiktas 
sumanymas duoti paskolą $50,- 
000,000 Suomijai.

Visoj šaly yra didelis prita
rimas suomiams, kurie kariau
ja prieš rusus. Pritarimo ne
trūksta ir kongreso narių tar
pe. Bet iš anksto pranešama, 
kad kongrese susidarys stipri 
grupė, kuri bus priešinga pa
skolos davimui.

Prez. Roose veltas 
pasiuntė savo at

stovą į Romą
WASHINGTON,. D. C., gruo

džio 2’5. — Prez. Rooseveltas 
paskelbė, kad jis siunčia į Ro
mą, kaipo savo atstovą, Myron 
C. Taylorį.

Taylor praeity yra buvęs plie
no korporacijos viršininkas. Vė
liau darbavosi tremtinių inte
resuose. Dabar jis bus 
kas prez. Roosevelto 
Vatikanui.

Prezidentas davė
kad jis šiuo momentu nesitiki 
taikos. Bet Taylor veiksiąs pa
sidalindamas idėjomis su Vati
kanu, kad atėjus taikos momen
tui jau butų paruoštas bendras 
pagrindas pastoviai taikai pa
siūlymus duoti.

Akcentuojama, kad pasiunti
mas Taylorio į Romą nereiškia 

i oficialių Vatikano ir Jungt. Val- 
Įstijų ryšių užmezgimo.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 25. — Amerikos respubli
kos, jų tarpe Jungt. Valstijos, 
pareiškė •_ protestą - Europos ka
riaujančioms šalims — Vokie
tijai, Francuzijai ir Britanijai. 
Amerikos respublikos protes
tuoja5 dėl to, kad kariaujančių 
šaWų karo laivai nepaiso Ame
rikos vandenų . neutralios zo
nos.

Protestas davė suprasti, kad 
Amerikos respublikos svarsto 
priemones neutraliai zonai gin
ti. Viena iš priemonių businti: 
drausmg nusikaltosioms karo 
laivams ieškoti prieglaudos ar
ba pataisų Amerikos uostuose.

Palestinoje Kalėdos 
ramios

Vokietijos policijos

■' . > •' • • ] :‘4’ ‘ i f ,

Vakarų fronte 
buvo ramu

• • —.‘r ............. ,

asmeniš- 
atstovas

suprasti,

BETHLEHEM, Pa 1 e s t i n a, 
gruodžio 25. — Keletą pasku
tinių metų Palestinoje virė ko
va. Ji išsiveržė šįmet į sukili
mą. Britanijai teko siųsti ne
mažai kariuomenės sukilimo 
malšinti.

Bet štai 
po j e. Taip 
dai, kurių
tarė paliauti vaidus bent 
talkininkai su vokiečiais 
riaus. Ir šįmet pirmą kartą Į 
keletą metų Kalėdos Palestino
je buvo ramiausios.

Kalėdų šventės Palestinoje 
tęsis iki sausio mėnesio vidiu 
rio.

užėjo karas Euro- 
arabai, kaip ir 
tarpe kova ėjo,

žy- 
nu- 
kol 
ka-

Pasiuntė dar $100,000 
Suomijai

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 25. — Buvęs Jungt. Val
stijų prezidentas, Herbert Hoo- 
ver, vadovauja organizacijai, 
kuri užsiima aukų rinkimų šuo 
miams. Neseniai p. Hoover pa
siuntė Suomijai $100,000. Pe
reitos savaitės gale jis pasiun
tė suomiams antrą $100,000.

Mirė išgarsėjęs lėk
tuvų statytojas

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 25. — Pereitos savaitės 
gale mirė Anthony H. G. Fok- 
ker, 49 metų. Jis buvo lėktuvų 
planuotojas ir statytojas. Ve- 
lionies kūnas bus pargabentas
j Holandiją, kur gyvena jo mo- niu laiku yra miestely Krak)va, 
tina. Rumunijoj, internuotas.

Moscicki serga
BŲCHAREST, Rumunija, 

gruodžio 25. — Pranešama, sun
kiai sergąs buvęs Lenkijos pre
zidentas Moscicki. Jis dabartį-

Ragins priimti įsta
tymą svetimšaliams 

deportuoti
ORANGE, Tex., gruodžio 25. 

— Martin Dies, Jungt. Valsti
jų atstovų rūmų ne-amerikoniš- 
kai veiklai tyrinėti komiteto 
pirmininkas, pareiškė sekantį 
savo sumanymą. - Jisai reika
laus, kad kongresas išleistų 
įstatymą ; 7,000,000-ms svetim
šalių deportuoti. Pasak Dies, tie

•• ' U. • 3 zz • C ’ • ", ■

BEULYNĄS, Vokietiją, gruo
džio 25. į- Yakarų fronte K#- 
Wų diena praėjo ramiai. Taip 
Vdkiętijos, kaip ir Frapcužijos 
pusėje i, kareiviai minėjo Kalė
das mažomis įgru^ėmis.’ Atrodė r__ _____ _  _ _
lyg butų, Įvykusioj nepaskelb-1 svetimšaliai atimą darbą Ame-

■ rikos piliečiams. ,tos mūšių ^paliaubos.

■i
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“NAUJIENŲ”
Radio Programai
Pradedant Gruodžio 31 d. ir per ištisus 1940 metus 

“NAUJIENOS” duos Radio programos

kiekvieną sekmadieni
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

)
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kalbas rengti, kadangi iš 
cagos, bent šiuo tarpu, riegali 
atvykti nei P. Grigaitis, nei V.

‘Poška.

namuose. Matyti, netekęs pu
siausvyros, jis prisitvėfė šautu
vu ir nušovė žmonų bei pats sa
ve. Našlaičiais paliko 10 vaikų.

Iš BROOKLYNO PADANGES
Visokios Margos Žinios

Per kai kurį laikų oraš bu
vo pradėjęs krypti į žiemų;— 
buvo apsiniaukę ir sniegas 
pasirodė. Tačiau beridrdi labai 
negalima nusiskųsti: iki šiol 
turėjome gražių difcnų. Kas 
bus ateityje, to, žinoma, nie
kas negali pasakyti, žiebia 
jau yra toks sezonas, kad vi
sokio oro galirria tikėtis.

J vyk o LSS 19 kuopos meti
nis susirinkimas. Iš raportų 
paaiškėjo, kad kuopa turi ban
ke 1660 dolerių. Vadinasi, fi
nansiškai visai neblogai laiko
si. Vakarienės rengimo komi
sija taip pat išdavė raportą, 
iš kurio pasirodė, jog pelno 
liko $112. Komisija, susidėjo iŠ

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Tiškaus ir Spudienės. 
tai didžiausias kreditas tenka 
už vakarienės prišisekiinų. Pa- 
Vyzdžiai, vlferias tik Tiškūs 
bafrdaVė 80 tikfelų pb $LŽ5. 
fcaš yra baftdęs liuietuš pahla- 
vinėli, tas gali pasakyti, jog 
tai nėra lengvas darbas.

Finansų sekretorius rapor- 
triVo; jbg liko pasiųsti pinigai 
Mockaus ir Jnfgelionienūs pa
minklų fbndamš, Tačihu nusi
skundė, jog iš 'Cėhtro sekreto
riaus net atsakymo, nei pakvi- 
taVihio negavęs. Ceritre iš vi
so eš^š didėlis apsileidimas ii* 
į laiškus ilgai neatsakoma. 
Tbks iiferaiiguriias es^s labai 
hbmalbhuš dalykas.

kilo ir ririūjas sūmariymaš, 
būtent, kad drauge šū LDD 7 
kuopa surengti prakalbas. Ir 
tai tokias prakalbas; kuribse 
galėtų savo nuomones pareikš
ti IbVešlbniečiai ii* kiti nuo 
Stalino ‘‘tiesiosips” linijos pa
sitraukę herelikai. Tačiau į tų 
sūhiariymų daugelis hėpalan- 
kiai atsiliepė.

Būvb Renkama kubpoš val
dyba. Užrašif sekretorium liko 
išrinktas Juozas Jankūnas, 
sekr. Bhlvbčius (senasis), 
ganizatorium Glaveckas, 
Tiškus (šenrisis). Atrodo,
viskas eina gerai ir normaliai 
ir kuopos narių nuotaika gera.

Beje, drg. Kalvelis buvo pa
kėlęs sumanymų; kad butų kė
li doleHąi paaukoti Vilniaus 
krašto riukentėjusiems lietu
viams. Kilb nemaža opozicija. 
Priešinosi ne vilniečių šelpi
mui, bet tam, kdd aukos nepa
tektų į nepageidaujamas ran
kas.
j Aš manau, kad tai baimei

Jiems

fiii. 
dr- 

ižd.

opine 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

W.G.E.S.
Lifcšta Jbkio'xpągdrido.- Kaip ten 

nėblltiį, b j ūk galima surasti 
žmbriių; kuriais galima pasi
tikėti. Tai vieha. Antras da-

ryte

■tir*it ▼lllauirfM Hnla* 
mniki ir kitur įdomia* 

pranešimu*.

lu; kiek yrą žiiibiria, visi kbbp- 
eruoja; čic viskas rciniariia 
žmoniškumo jausmti.

Buvo pranešta; kad rytie
čiams savo jėgomis tekšių prri-

Anų dienų paš irius po 
sulaikė vienų nuskurusį, nudri
skusį, išbadė jus j ir suvargusį 
šėiiėlį, kūHš yaikščiodžiriiąš 
gatvėmis birbino klarnetų ir 
kolektavo penus, penktukus 
įr dfešimtukuš. Drib’oklČjfe, pri
darius nuodugnesnę kratų, iš 
šenjp skurlių jj^riūėjb byrėti 
dešimkės ir penkinės. Be to, 
skurliuose įsiūtos buvo kelių 
bankų kny^elos, kurios rodė, 
jog tris “vargdienis” turi pa
sidėjęs bribkiibše $49.iOOO!

Pat^Hriėj ūš, buvo surasto, 
jog slėhiš su savo šeimą gy
vena tikroje landynėje ir labai 
menkai itiaiUnasi.

Tos rųšies žmonės tikrai pri- 
nena anų šunį, kuris gulėda
mas ririt šieno nei pats jį ėda, 
nei kitų prileidžia.

O štai kitas atsitikimus. Vie
nas jaunąs žmūguš tiek nusi
gyveno, jog nebeturėjo nei 
drabužių; nei ko vrilgyti. Iš 
despefracijos jis išmušė krau
tuvės langų ir pavogė maišto 
už 20 dolerių.

' Ir pakliūvp.
Buvo tėismaš. Dėl jo nusi

kaltimo jokių abejonių nega
lėjo kilti. Visi įrodyriirii, kaip 
sakoma, buvo nešugriatinami. 
O tokiais atvejais įstatymai 
riūriirilo ir tarii tikrų bausmę.

Jei teisėjas butų taip pasi
elgęs, kdip įstatymai diktuo
ja, lai niekas jam nieko nebū
tų galėjęs prikišti.

Tačiau jis pasielgė kitoniš
kai, įstatymai įstatymais,, o 
žmoniškumas žmoniškumu. Ir 
štai teisėjas, išklausinėjęs nu
sikaltėlį ir patyręs, kad jis ne
turi nei tinkamų drabužių, nei 
tinkamos pastagės bei maisto, 
liepė sargui atnešti . apsiaustų, 
megztini (svederį) n*1 dar prie
du driVe pehkis dolerius.

Tas teisėjas; kuris savo dra
bužiais ir pinigais aprūpino 
suvargusį bedarbį, buvo Krank
liu Taylor.

Bausmę teisėjas paskyrė, 
bet jų Irioj ir suspbndavo.

Šiaip pūs niitš viskas butų 
oje, jei ne tie nedorėliai fi- 

(šuomiai); Tik pamislykite: 
“riėriugaliiiiai raudonai armi
jai”, su kuria Stalinas pasaulį 
baugino, dabai* Suomijoje liko 
Užkurta tokiU piltis, jog tiesiog 
baisų.

Tie Stalinb armijos nepasise
kimai baisiai veikia musų Mas
kvos davatkas,—nebežino varg
šai nei kų bemanyti. Savo protu 
patys jie nieko negali sugalvoti, 
Ui laukia paaiškiilihio iš komi
sarų. O tuo tarpu suomiai vis

NAUJIENŲ-ACMĖ Telephoto 
Nacib kapitonas Wilhelm 
aėhhe pasakoja" apie “Co- 
liibuš” laivo šūriaikihimų.lu hib us

Go-

Viena jaunulė mergaitė, oi-

Aš patariu tieriiš mūšų kar 
žygiams važiuoti į matūškų Ra 
sėjų ir stoli į raudonųjų armijų 
matote, tavoršč'.ai, kad Stalini 
žirriiija baigia subliūkšti, kai] 
pūslė.

buvo išjudinti pažangos anlrų- 
jį vajų naujiems nariariis gau
ti. Svėčių dalyvavo pusėtinai 
daug įr visi buvo patenkinti. 
Klausinėjo, kad bus kitas ban- 
kielas surengtas.

Gruodžio 11 d. Grand Rapids

būtent, iš New Orleahš pranešė, 
kad ten pasimirė Gari E. Mapes, 
penkto dislrikto J. V. kongrės-, 
manas. Kongrese išbuvo net 27 
metus. Buvo teisingas ir geras 
žmogus.

džioti d. Ichkb J. Barsezewskio

Vienas jaunuolis, 13 meti 
amžiaus, sumanė iškirsti šposų 
Parėjęs namo, jis pasisakė te 
vahis, kad radęs didelę sum; 
pinigų ir .atidavęs policmonui.

Tėvai patikėjo vaiko melai 
ir tuoj nusiskubino į policijo 
stotį bei papasakojo, kaip j< 
Sunūs “daug pinigų padavęs vie 
nam policmonui.

Viršininkas tuoj sušaukė po 
licmonus ir pradėjo juos varyt 
per šėrengų. Primygtinai 
klausinėjo vaikų, kad tasai 
sakytų, kuriam policmonui 
nigiis įdavė. Kai beveik visi 
licmonrii buvo per šerengų iš

P

i, tai vaikas pagaliau pie- Tel YARDS 8146 t • • • • * AT A KT fūkė ir prisipažino, kad pa- 
i didelį melų. Esu, nei pi- 
jis radęs, nei policmonui

Pastaruoju laiku pas mus 
adėjo švaistytis mirtis, štai 
u minė net trys lietuviai, bu
ri t, Ona Klevinskiene, Andrius 
ribražas ir J. Bolis. Mirusių- 
šeiinoms nekdkids Kalėdos.

—G. Carsok

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOh 
CO. — VVholesale

4707 S. Halsted St.
Tel. BoUlevard (1014

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTJ /
Visi Telefonai YAitDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. - 
4447 South Fairfield Avenue

TelefLAFAYETTK tm

i • /-. • koplyčiom visoseI J VlCai Chicagos dalyse

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

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

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo 
3343 S; HALSTED ST.

A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. tVeštern av. 
Tėl. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avėnue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E. S1EDIJNSKI
DENTISTAS

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

Tėl. YABDS 0991 
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3«50

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso TeL: YAfcDS 4787

Namų Tel.s PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
t jūsų garantavimas.

Optomėtrically 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 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valahdos 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 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo 
7—9 vai. vakaro jutartį.
Ofiso Tel. 
Namų Tel.

ir nuo

PROSPECT 6731
VIRGINIA 242J

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.

CRANE CbAL ČOMPANY
5332 So. Long A venue 

Teutonas PORTSMOUTB 9022 
POČABONTAS Mine Run iš geriausi 
daug dulkių išimta Perkant 

5 torius ar daugiau ................. :......
PETROLEUM CARBON COKE $7„75 
Perkant 5 tonus ar daugiąu Tonas * ■

Šaiės Tax ekstra.

aipų,

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

sėtinai sužalojo kojų. Toje vie- 
tbjle šaligatvis btivd visai rieti- 
kįš.

Sužeistoji riiergaitė liko nu- 
gabėhla į ligdriirię. Vidini tar
kit daktarai nėt kojų norėjo 
nupiauti. Vienok tėvai tam pa
sipriešino ir koja liko išgelbė
tą. Nors mergaitė ir pasveiko; 
bet liko sužalota. Miestui liko 
iškelta byla ir pareikalauta 
$50,600, nes dėl šaligatvio ne
taisymo mergaitė susižeidė.

Teismo nuosprendis buvo 
toks: miestas mergaitei turės 
sumokėti $10,000.

—Frank Lavins kas

į . - J. ' J ' ‘ ■ ■"

Klausykite mu*ų radis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofįsas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 WESt 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

DABAR SIUNČIA įW&U!s LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus krušt.į) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS - ‘
Ofisas atidarąs kasdTėh riuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

LAUSYK1ME
RYTMETINIU

Grand Rapids, Mich.
Visokios žinios iš iriustį 

įhifešib.
Rietuvių draugijos pradeda 

bruzdėti. Prieš kiek laiko ketu
ri klubai surengė didelį bankie- 
lų; kurio pelnas buvo skiriamas 
sušelpįniui beturčių. Bankietas 
sutrabkė daug publikos ir pelno 
liko apie 200 dolerių.

Dėl$a to beturčiai turėjo pro- 
įjbš linksmiau Kalėdas praleis-

Kitas didelis balius yra ren
giamas saūsib 14 'd. Prie rengi- 

visi klubai ir. 
skiHanias Vii-' 

x___  lietuviams šelpti. |
Oraugijbs širiiirkiai darbuoja

si. Tikietai yi*a pardavinėjami 
iš ankšto po 25 centus. Tikima
si, kad bus sutraukta daug pu
blikos. >

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

'tiiiiiHiiiiiiiiiliiiiiiHtiiųiiinin

hHiiii.lihiuiiliiiihiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir haktį
< ..

tu Rime
/koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

. iiliiHiiMiiiiiimtiiiiiiiiitiiiiiiii

J. MULEVIČIUS ~
4348 S; California Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai. . . .
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wešt 35th St.

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

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

Tel. Kėnwood 5107.

PROGRAMŲ SįA 60 kuopa irgi 
‘ghdžų bankiėlų gruodž 
Svarbiausias • baiikičlo

8 d. 
tikslas

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

S; P. MAŽEIKA
8319 Litūririica Avėniiė

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phdnd Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Stireet Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PttlLLiPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

7 • * . _ ■ ■ < , ■ 7,. Z1 * , * _ / -* , * . . I ~ ’ r ' I___ 1 * i~

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero . Phohe Cicero 2109

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susahna S1 akis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaijio patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgai! St

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

Tcl. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredbmis ir nedėl. pagal sutartį 
Rėz. 6631 So. Cahfprnia Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

huo 1—3 įr nub 6—8:30 vai. vakaro 
8939 SQUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. Charles Segal
O F I S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-rds lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Dr. K Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

~ ADVOKATAI =
K. P. (SUGIS

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

. Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
• West Town State Bank Dldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 8 ik!? 8 Vak.

Telefonas 8EEUEY .7880 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
fJamų Tel—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose”



Antrad., gruodžio 26, 19?9 NAUJIENOS, Chlcago, UI

UZ1KOS ĮJUOS
Veda—NORA

Santaika ir muzika—džiaugsmingumas ir duosnumas. 
Šie yra Kalėdinių iškilmių tikrieji pamatai.

L4 f "* i

Nora Gugienė,

KALĖDOS IR MUZIKA
Kuomet iš bokštų suskambės 

pirmieji aiškus varpo balsai ir 
šalnos pasaldintam Kalėdų ryto 
ore pakils ir išplauks pasaulin, 
pakilkim ir mes širdyse prie 
kilnesnio supratimo ir atjauti
mo Kalėdų dvasios tikrojo reik
šmingumo. Pakilkim prie tos 
tikrosios didybės, kuri randasi 
vien pasišventime, eikime keliu 
kuris veda prie ramybės ir to 
amžino mokinimo, kad yra ne
palyginamai dauginus džiaugs
mo davime negu ėmime.
x Kiekvieno dailės darbuotojo 
pareiga yra dalintis savo sielos 
turtu, suteikti pasauliui brange
nybę, prieš kurią ir milionai a t-, 
lodo nevertingi.

Garbingos Kalėdų šventės 
kiekvienam muzikui suteikia 
puikią progą sudėti savo kontri
buciją tiems, kuriems ji labiau
sia reikalinga..

Kokia-gi bus tavo ir tavo, se
se ir broli, kontribucija?

Gali būti linksma dainųtė, 
kuri pavargusią sielą nuneš at
gal prie savo jaunystės ir jos 
grožybių bei džiaugsmo kupinų 
dienų. Prie tų laikų, kuomet jo 
laivelis, pripildytas pasitikėji
mo, džiaugsmo ir meilės, plau
kiojo ramiose gyvenimo jūrėse,

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

Skyriaus Vedėja.

skaisčios vilties irkleliais vai
ruojamas.

Gali dar būti ir švelniai ra
minanti garsai, iš senos smui- 
kos stygų glamonėjami, kad pa
lengvinti skausmą ir dvasine 
kančią kokio nelaimingo žmo
gaus. Arba dar gali būti links
ma ir lengvutė meliodija pa
skambinta tiems mažiems vai
kučiams, 'kurie randa prieglau
dą našlaičių įstaigose. Jog tas 
pagelbėtų jiems pamiršti, nors 
ir trumpai valandėlei, ką reiš
kia praleisti Kalėdos be moti
nėlės ar tėvelio ...

Sustokime valandėlei ir pa
mąstykime. Ar mes pasitenkin- 
sime< tuom senu papratimu, kad 
pažymėti Kalėdas vien pigiais 
žibučiais pasirengus, skaniais 
valgiais pasisotinus.

Bukime visiškai perimti ir 
kupini tos dienos džiaugsmin
gos dvasios. Atsiminkime, kad 
yra privilegija muzikų suteikti 
žmonėms tam tikras dovanas, 
kurios nesiranda turtuolių plie
no apkaltose skryniose.

Svarbiausia supraskime, kad 
greičiausia galime rasti sielai 
ramybę ir linksmybę einant pa
sišventimo keliu ir nešant ta 
linksmybę į kitų gyvenimą.

Panašios buvo mintys išreikš
tos 32 metai atgal “Etude” edi- 
toriale. Manau, kad jo ne tik 
šiandien bet ir visados turės tos 
pačios reikšmės visų musų št- 
dyse.

— o —

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
J

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama žinios iŠ viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBE plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
■ •

Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį . 
ir Amerikos .lietuvių moterų reikalams “Moterų 

Pasaulį’*
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
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ADELe GALAUNIENe — 
LIETUVOS OPEROS MO
TINA, MUZIKOS VEIK
LOS ‘ FIRST LADY”

Esu tikra, kad Lietuva ir jos 
muzikale veikla yra labai arti
ma kiekvieno šio skyriaus skai
tytojo širdžiai. Todėl, šiandien 
ir norisi pasidalinti mintimis a- 
pie vieną asmenį, kurios dar
bai Lietuvos muzikos veiklos 
naudai užpelno jai vardą “First 
Lady” šioje srityje. Toji mote
ris yra Adelė Nezabitauskaitė- 
Galaunienė.

Ji gimė ūkininkų šeimoj, Bai
dokų kaime. Tėvas buvo chor- 
vedis, molina dainininkė. Ne
nuostabu, todėl, kad šis pavel
dėjimas, meilė muzikai, šmgo 
, stiprų muzikos profesijos pa
mėgimą.

Naujoj Romuvoj, 1936 rūgs. 
27 d. Iz. Blauzdžiunaitė seka
mai aprašė Adelę Galaunienę, 
m antgalviu “Musų D lininiu 
.ės”: “Vienuolikos metų AdJė 
lainuoja Salantų chore, vėliau 
Skuodo keturklasė gimnaz.stč 
,au užpildo solo dainų prog a 
nas. Vėliau per pora metų bai
gė Saulės mokytojų Seminariją 
.r 1914 m. įstoja į Maskvos Fil
harmonijos konservatoriją, kur 
.nivo sustiprinta dramos mo- 
Kykla. Ten balsas išsivystė į 
gražų koloratūrinį sopraną, be 
kurio neapsieidavo ne tik nė 
vienas lietuviškojo meno vaka
ras, bet net ir kitų tautų visuo
meniškiems rateliams dažnai 
tekdavo koncertuoti (Tada mo
kėsi ii' šukevičienė, kuri dabar 
dažnai suruošia per radijo savo 
koncertus): ypač etnografiniuos 
koncertuos (juose dainuodavo 
visų tautų dainininkai). Filhar
monijos koncertuos dainuoda
vo Fausto Margaritą, Eugenij 
Oniegino Tatjaną ir k. Karlu su 
Valavičaite dalyvavo Dailės tea
tro chore, nes re'kėjo užsidirb
ti pragyvenimu lėšų.

“1918 m., grįžus Liętuvon su 
muzike Dirvianskaite, kaip pir
mos kregždes, žavėdamos ir 
stebindamos negirdėjusius pa-1 
našių dalykų, koncertavo su di
deliu pasisekimu po visą Žemai
tiją. Po to suruošė keletą kon
certų Kaune, Vilniuje. Ten išgy
vendama tautos nepriklausomy
bės kūrimosi procesą Nezabi- 
tausfeaitė uoliai dalyvavo ir 
Tautos kūrimosi darbe. 1919 
m. ištekėjus už menininko P. 
Galaunės atvažiavo gyventi į 
Kauną. Visų sričių menininkai 
čia būrėsi į Lietuvių meno kū
rėjų draugiją, prie kurios mu
zikai suorganizavo muzikų sek
ciją. Galaunienė uoliai dalyvau
ja toj sekcijoj, kur visų imta 
galvoti apie operos steigimą ir 
Eugenij Oniegin — premjerą. 
Bet tuo laiku grįžę K. Petraus
kas, Šimkus ir Sodeika iš užsie
nių pakeitė jų programą. Vie
toj Eugenij Oniegin pastatė 
Traviatą. Ta opera buvo pirmo
ji lietuvių pastangomis pasta
tyta opera, kurioj Galaunienė 
dainavo Traviatą, a.a. Podėliai* 
tė — Florą. Stingant daininin
kių, Galaunienė buvo priversta 
dainuoti šalia koloratūrinių par
tijų ir dramatines ir lyrines 
pav., Mįmi, Toską, Tamarą, 
Tatjaną ir k. Iš viso ji vaidina 
20 įvairių operų pirmaeiles par
tijas. Nors iš teatro ji buvo pri
versta pasitraukti, palyg.nti, la
bai anksti, tačiau ji palieka žy
mi musų operos, teatro istori
joj, kaip pirmoji daina skynusi 
muzikos meno meilei kelią į 
žmonių širdis. Ji išgyveno mil
žinišką savųjų entuziazmą kada 
lietuviai aplodismentais virpin
davo teatro sienas, vien iš 
džiaugsmo, kad yra savas ope
ros teatras. Tiek, operos ar 
koncertų scenoj, tiek gyvenime 
Galaunienė yra labai malon:, 
kukli, nemėgsta komplimentų, 
panegyrikų. Savo dviejų vaiku
čių yra rimta ir pavyzdinga 
motina ir stengiasi juos išaugin
ti tikrais žmonėmis. Visuome
niškoj veikloj ji pažįstama kaip 
simpatingą pedagogė, ir net pir
moji lietuvę dirigentė. 1933 m.

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
Chicagos universiteto gra

žuolė. Ji yra Dori s Alt.

L. K. M. dr-jos kongrese diri
gavo milžiniškam moterų cho
rui ir orkestrui, o 1934 m. —

gerbti Baden-Poveliui. Retkar
čiais dar ir dabar išgirstame jos 
skambų, lankstų, švelnų ir lie
tuviškai nuoširdų balsą per ra
dijo ar šiaip privačnios koncer
tuos.”

Ponios Galaunienės darbas 
nesibaigia vien muzikos srityje. 
Ji dau yra prisidėjus prie ben
dro kultūros ugdymo Lietuvoje. 
Ji yra viena iš aktyviausių na-

vių-švedų draugijų, ir už nuo

aukštais ordenais, lygiai kaip ir 
Lietuvos Gedimino Ordenu.

Kiekvienais melais Lietuvoje 
yra švenčiama švedų prieškalė
dinė šventė, šia proga yra ren
giamos programos, ir ponia Ga
launienė visuomet yra jų reži- 
sorė ir muzikos dirigentė. Tuo
se parengimuose jos vedamas 
mergaičių*.jchoras^visados pasi
žymi gražiomis švedų liaudies 
dainomis, tarp jų ir tradicinė
mis Kalėdų dainomis.

Būdama operos motina, ji 
yra, visų dainiųįnkų, ypatingai 
jaunųjų, nuoširdi draugė. 
“Kiekvienam dainininkui ji. tu
ri gerą žodį, kovoja už geresnes 
partijas operoj. Jeigu Jaunas 
artistas kreipias prie jos patari
mų, ji niekados neatsisako pa
gelbėti”, sakė man Bronė Ber- 
nOtaitė-Darlys, kalbėdama apie 
ponią Galaunienę.

Būdama Lietuvos Aido muzi
kos kritike (turbūt pirmoji mo
teris Lietuvoje užimti jokią vie
tą), ji švelniai ir konstruktyvią! 
nurodo artistų klaidas, bet ir 
entuziastiškai iškelia gerąsias 
ypatybes..

Dabar, kada yra duodami 
simfoniniai koncertai Kauno 
gimnazijos mokiniams, p. Ga
launienė teikia paaiškinimltš 
apie kompozitorius ir jų kuri
nius, kurie sudaro tą ypatingą 
programą.

“žodžiu, ši didelė asmenybė 
ir kukli persona yra pavyzdys 
visoms musų lietuvėms mote
rims ir motinoms. Ji kukliai, su 
giliu sielos atsidavimu dirba sa
vo kilnų darbą, darbą kuris yra 
ir visuomet bus pagrindas mu
sų kultūros” pasakė Bronė Dar- 
lys baigdama musų pasikalbėji
mą.

Be abejo, visi muzikos mylė
tojai skaitys sau už tokį pat 
malonumą -susipažinti su šia 
musų lietuvaite menininke iš 
anos pusės okeano ir su tais 
svarbiais darbais, kuriuos jfpet 
eiles metų taip pasišventusiai 
dirba, kaip kad aš turėjau ra- 
šydamai Ilgiausių metų, Adelei 
Galaunienei, ilgiausių.

MANO PIRMOJI 
EGLAITĖ

Kada aš buvau dar visai 
nulė ir apie gyvenimo reika
lus mažai tesupratau, vieną va
karą mano mamytė parėjo iš 
dirbtuvės linksmesnė ir judres
nė. Pirmiausia mane pabučia
vo, paskiau tėtuką ir nutylo — 
lig ko susijaudino. Gryžusi prie 
durų, mane pakvietė eiti su sa
vim, o kada mudvi atidarėm 
duris, aš labai nustebau pama
čiusi puikią su žaliais spigliais 
eglaitę ir dar įvairių skrynu
čių. Tada mamytė sako: Duk
rele, rytoj Kalėdos, tai Diedu
kas mum atnešė. Aš supratau, 
kad tas viskas yra mamytės 
supirkta, nes aš į Kalėdų die
duką niekad netikėjau, nes ma
no mamytė to nemokino. Tėtu
kas išsigahdęs žiuri: ką tu, ma
myte, padarei, juk pinigų nėra, 
aš nedirbu!

Bet mamytė sako, užteks vi
siems.

Tada ir tėtukas pralinksmė
jo ir visi šokome taisyti Kalė
dų eglaitę. Aš atidarinejau skry
nutes, kuriose buvo įvairus ži
bučiai ir kabinome viską ant 
ėglaitės. Kada jau viskas buvo 
puikiausia sutaisyta, aš norė
jau užžibinti lemputes, bet ma
mytė neleido, sako, turim pa
laukti iki bus. tamsu. Aš lau
kiau su nekantrumu.

Kada jau sutemo, . mamytė 
užžibino mažas lemputes. O 
kaip tada puikiai atrodė mano 
eglaitė, pasipuošusi lyg kara
laitė. Kokia aš tada jaučiaus 
laiminga ir kaip aš buvau džiau
gsmo pilna. Rodos, aš skridau 
kur tai angštosc dausose lyg 
ąngelas su tomis "eglaitės Švie
somis. Aš negaliu apsakyti to 
džiaugsmo, tiktai nekalta kūdi
kiška krūtinė gali taip džiaug
tis. Tai buvo mano pirma eg
laite, kuria aš taip gėrėjaus ir 
dovanelėmis menkos vertės, ku
rios ftian atrodė, labai didelės.

Kalėdų švenčių proga, siun
čiu savo nuoširdžiausius sveiki
nimus muzikos darbuotojams ir 
draugams visur.

Nora Gugienė, 
Muzikos Žinių vedėja

Garsinkitės “N-nose’

jau-

Aš taip besidžiaugdama pra
dėjau net šokinėti iš džiaug-, 
smo, Bet aš pamačiau, kad ma
ma lig nuliudusi, o jos akys 
kaž ko rasotos. Aš paklausiau 
jos: mamyte, ko nuliūdai? Ji 
atsiduso. Sako, juk mes, duk
rele, šiemet esame neturtingi. 
Tėtukas nedirba. Tada aš ne
supratau, kodėl tėtukas turi 
dirbti, jei mamytė dirba. Tada 
kas mane apžiuręs ir kas val
gyti pagamins? Matai, mamyte 
mažai teuždirbdavo.

Bet mamytė apkabino mane 
ir tėtuką, sako, aš esu laimin
giausia moteriškė visame pasau
lyje, nes mes visi esame krū
voje ir galim sykiu džiaugtis. 
Mes visi pradėjome žaisti ir 
linksmintis iki vėlumos. Aš ta
da nuėjau gulti kupina džiaug
smo, tokio džiaugsmo, tyro, 
skaistaus džiaugsmo, kurio pa
augę žmonės nežino ir negali 
taip džiaugtis, nes jie yra pa
gauti pasaulio, kurie yra apvil
ti pasaulio ir nebegali turėti 
tokio malonumo. Ir aš turėjau 
tokias malonias Kalėdas prie 
mano pirmos eglaitės su savo 
tėveliais.

— Palaužta šakelė.

Kai

Kam Versti Vaikus 
Imti Neskanų 
Liuosuotoją

kurio t/vai daro klaidi), versdami savo
vaikus imti neskanų, salinantį vaistą rei
kiant jiems liuošuofjo. Vaikas pyksta dėl 
tokios pabaudos. Ir tas viskas yra visai ne
reikalinga.

Kada jūsų valkams reikalingas liuosuotojas, 
daryk, kaip milijonai modernių motinų da
ro—duok jiems £x-Lax i Jums nereikta ra
ginti jaunuolius imti Ex-Lftt, r.elto. kad jis 
gardus, kaip skanus k >kol«d»s. Ras dar 
svarbiau, Ex-Lax yra Avtlndii lluosnotojns. 
tinkąs jautrioms, . maiiems vlddHllams. Jis 
veikla vidurius Švelniai, lengvki. tie prie
vartos ir ifisitempimo.

Rx-Lax yra geras suaugusiems Ir valkams 
taip pat. Visose vSisiihMe po ibo, ir 25e.

............. /i ' l Wif. .žnž'nislin '...los1

SAUGOKITfiS rAMfeGDŽloilMęt 
ATSlHAKYKll JI ėAKEIČlANČIŲ 1

Gaminama tik iiėhad' ųiras Ex-Laxt 
. I*id6m6kite raidei ,,Ė-X-L-A-X” ant 
ddžutta ir klekviėnoė plyteita. Kad 
gautumėt geras pasekmei, reikalau
kite ori gi n aito Ėx-Lax.

Išleis Naujus Pašto 
Ženklelius

Generalinis pašto viršininkas 
James A. Farley paskelbė ka
da bus pradėta pardavinėti nau
jus pašto ženklelius su portre
tais 35 žymių amerikiečių, ku
riuos išleis pašto departamen
tas.

Pirmas išleistas ženklelis bus 
negro švietėjo ir rašytojo Wa- 
shington Irving, kuriuos bus 
pradėta pardavinėti sausio 29 
d., Tarrytown, N. Y. Jie bus 
žali su vertikaliu portretu.

..... $6.00

.... $6.00

.....  $6.00

..... $5.tt

... $5.00 .

EGG ............... ...
NUT ____...____
BIG LUMP . ..
MINE RUN . ..
SCREENINGS ______ ___

PIRKIT DABAR!-— ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTŲ Pristatymas 

Mieste ir PrjejrdesČiuoše,
Tel. ARDMOR5E 6975

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940

Phone BOULEVARD 4552 MoieriįttSt ••’<•
Seredoihis , ir Ketvertais.

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYK SVEIKATOS PIRTJ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su akiiienQ krosnim.

Kambariai dėl pagulėjimo. Kainos labai priėihainos.'
1657 West 45th St. Kampais So. Paiiliria St

A. F. CZESNA, Savininkas. ' ; *-• ..

AR TAMSTA
TAUPAI?

Štai šeima, kuri sutaupė $1,000 
ir dabar tą sutaupytą tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS'N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street T
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NAUJIENOS .
The UtbUĄDiąn Daily įaw»

Publisked Daily Ęxcąpt Sunday by
The Lithuanian^News Pub. Co„ Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs;
$5.00 per yeąr in Canadą
$5.00 per year outslde ęLChicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Chica^oję-^-pfitą:
Mętaips * ———
PušėP metų
Trim? mėnesiams
Dviem mėnesiams. ____
Vienam mėnesiui -----

Chicagoj per išsiuntinėtojus
• Vieųa kopiją' -- --------- —

Savaitei — •••••• ■■■!
Mėnesiui---- L—.-____ —-  75č

lufigtinėęe Vaistuose, ne Chicagoj,

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Officę 
of Chicago, III., under the ačt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. 'Halsted St.. 
Chidago,1111. Ttelefonas Cabal 8500.

Metams .
Pusei metų
Trim? ęhėpęsiam? -
Dviem menesiams
Vienam mėnesiuir _
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Mėtam? -- -------- •'—-—$8.00
ęuseį metų----------------------- 4.00

rims mėnesiams j;__ _—:__  2.5p
Pinigus reikia siųsti pąšto l^oney 

Orderiu kartu su užsakymu.

ftkęslovąkįją ir Austriją NAUJIEM Ų-ACMt Telepuuvu
Anglų kreiseris “ORION”, kuris veikia Amerikos pakraščiuose.

$8.0< 
. '4.0 C 
. 2.00

GALIZAVQ 
ĄRTIJĄ

Pęrejtą savaitę Berlynas susi
tarė su Maskva bendradarbiau
ti ne tiktai kariškai iįf ekono- 
riškąi, bet ir kultūriškai, šituo 
tikslų bus rengiąmps soyiętų 
sostįnėje ir Vokietijos spętinėję 
kultūrinės rusų-vokie.čių pard 
dos. Bę tp? Rusijoje bus yodo- 
inoš nącių fįlnįos, o Vokietij(o- 
ję sovietų filmbs.

Pagaliau, įsakymų iš nacių 
žvalgybos (gęstapo) ęentro, ta
po lęgalizuota Bohemijoje ir 
JifprayijjOje čękų komunistu par
tija. Jos uždavjųys bus koyotįi 
su dęmokraUnių ir socialistinių 
idėjų įtaka čekų liaudy j ę.
f » ' ■ ’ t’ ’T V»'.'

gyyw JSU’ęmHųę mie“ 
st% SWa iš
l^’^į<^nlo ir laikino lųinis- o- 
ril* itko?*

kw laiko SU-

w bet
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Francuzija jau lapkričio 17 d. buvo pripažinusi če
koslovakų Tautihj Komitetu, su pirmininku Ed. Benešu 
priešakyje. Bet Anglija suteikė jam pripažinimą tiktai 
šiomis dienomis. Pas sąjungininkus, matyt, šituo klausi
mu per ilgą laiką nebuvo susitarimo. Kokia to priežastis?

Spėjama, kad skersai kelio stovėjo Austrijos ateities 
problema. Anglai ir francųzai nori, kad Austrija po ka
ro atsiskirtų nuo Vokietijos. Konservatyviuose sluoks
niuose taip Londone, kaip ir Paryžiuje, seniai yra tokią 
nuomonė, kad patogiausias būdas atskirti Austriją nuo 
vokiečių reicho tai — atgaivinti monarchiją Austrijoje, 
Kandidatas į sostą yra: Otto Hapsburgas, buv. Austri
jos-Vengrijos kaizerio Karolio sūnus.

Galima neabejoti, kad to jaunuolio šalininkai stengė
si, kaip įmanydami, prikalbinti anglus ir franeuzus, kad 
jie padėtų jam patapti Austrijos valdovu. Bet čekai iv 
slovakai tokiam planui yra griežtai priešingi, nes jų že
mes kitąsyk valdė Austrija, ir jeigu Vienoje butų atsteig- 
ta monarchija, tai ji, veikiausia, bandytų vėl atgaivinti 
Hapsb.urgų imperiją, pavergdama kaimynines slavų tau
tas.

Karaliaus grąžinimui Austrijon buvo priešingos ir 
kitos dvi valstybės, kuriom po Pasaulio karo teko didoki 
senosios Austrijos-Vengrijos teritorijos plotai, atseit Ru- 
manija ir Jugoslavija. Kartu su Čekoslovakija jiedvi bu
vo sudariusios Mažąją Santarvę, kurios vienas svarbiau
siųjų tikslų buvo neleisti Hapsburgams grįžti į Vieną.

Sakomą, kąd Austrijos sosto pretendentas iki sipl 
vedė slaptas derybas su franeuzų ir anglų politikieriais- 
Aišku, kad tol, kol Londonas ir Paryžius nebuvo atsiž^-, visf §enQ?ips intelig^tai

A

Siųsdama valdininkus ir tar
nautojus į Vilniaus kyaštą, Lie
tuvos valdžia parenka tokius 
asmenis, kurie moka lenkų kal
bą. Vienas laikraštis tokią po
litiką kritikuoja, nes jisai mą- 
no, kad ji neleis jaunosios kar 
tos žmonėms gauti vietų tame 
krašte.

“Jeigu į Vilniaus kraštą”, 
sako jisai, “bus siunčiami fik 
moką lenkų kalbą, tai tam 
kraštui daugiausia tektų vi
sokį rusofilai (? — “N.” 
Red.), lenkomanai ir, kitęlęi,. 
kurie vietoj entuziazmą ir 
pasitikęjimą Lietuvai nešti, 
greičiausiai pataikautų Vil
niaus krašto lenkams ir lęn- 
komanams.”
Kodėl žmonės, kurie męka 

lenkų kalbą, turi būt rusofilai 
(rusų mylėtojai), ;yra yisai nę- 

. supraptamą.į Jžfct ;iru “lenKomą-. 
nija” nebūtinai yra surišta su 
lenkų Kalbos mokėjimu. Beveik * • • * _ v i 1 _ i i

dėję minties apie kunigaikščio Otto vainikavimų, jie nę-l mokėjo (vieni geriau, kiU blo- 
galėjo susitarti su Dr. Benešu. • giau) lenkų kalbą, b,et (ik įną-

Bet pranešimas apie tai, kad jau abidvi sąjunginių- žąs skaičius įarp jų bųyo Lęn 
kų valdžios suteikė pripažinimą čekoslovakų komitetui, | i
leidžia manyti, kad Austrijos monarchijos atgaivinimo 
planas yra galutinai atmestas, čekoslovakų Tautiniam 
Komitetui sąjungininkai suteikė teisę organizuoti savo 
armiją, imant į ją čekus ir slovakus, gyvenančius Fran- 
euzijoje, Anglijoje įr britų dominijose. Iš Įo galima nu
manyti, kad čekai ir slavokąi ketina ir ateityje gyventi 
bendroje valstybėje,4 kaip kad buvo iki Miuncheno kon- 
ferępcijos. ' >

Kai dėl Austrijos, tai jo^ gyventojams, tur būt, bus 
leistą po karo nubalsuoti, kaip jie nori savo kraštą val
dyti — ar kaipo Vokietijos dalis, ar kaipo visai nepri
klausoma valstybė, ar susijungusi federacijos ryšiais su 
kuriuo nors savo kaimynu.

W»an, l<urį b.UV<^ jką

9 I M'
bus seimo pirmininko pavaduo
tojas.

Valstiečių partiją seime atsto
vaus Mikola j czyk, kuris eina vi- 
ce-prezideųto pareigas.

Tąs seimas veiks iki karo pa
baigos, kol pebus galima išrink
ti demokratiniu badu seimą 

; Lenkijoje.

Tuo tarpu faktas visgi yra 
tas, kad Vilniuje ir Vilniaus 
krašte labai daug gyventojų 
kalba lenkiškai. Jeigu Liętuvos 
valdininkai negalės su jąis su- 
sikalbętį, tai kokie bus' santy
kiai tarp valdžios ir žmonių?

SUVALKŲ KRAŠTAS — 
‘.‘KREIS SUVALEI”

■ —r—
Suvalkų kraštą, kurį iki karę 

valdę lenkai, dabar yra okupa
vę vokiečiai. Kažin kodėl, Stali
nas jį “padovanojo” naciams.

Tai yra trikampis žemės plo
tas 3,0.00 kvadratinių kilometrų 
dydžio, su 1,20,000 gyventojų. 
Naciai priskyrė jį prie Rytprų- 
sių. Vienas Berlyno laikraštis 

lt • , t , < * •<*
paduoda apie jį tokių žinių:

“Dąbar Suvalkų trikampis 
yra pavadintas ‘Ęreis Suvąl- 
ki’. Jis yra priskirtas prie 
Gumbinė^ i'Regięvunsbezirko, 
nors laikinai buvusi siena su 
Rytprūsiais tebėra uždaryta. 
‘Kreiso’ priešaky yra laudra- 

• tas,‘ kurisi l valdo 118 ‘amtsbę- 
zirkų’. Yrą vokiški ‘amtsvor- 
steheriąi’ jr buęmistraį. Kol 
kas dar yi?ą pąhKV ^avo Y^e" 
tosę ir bųyųsięji viršaičiai, 
kurie dirba vokiškų ‘ąmt- 
svorstener ‘

1 s
, Suvalkų ‘‘kreise” esama 7,000 
vietinių vokiečių, kurie jau ga^ 
vo Vokietijos ręicho pilietybę. 
Vokiętiio.s valdžia norinti atga: 
hęnti čia daugiau vokiečių.

prižiūrimi.

Iš Lietuvos

Kietas riešutis
Baigiantis ketvirtai ^vaįtęį sų 

kva buvo priversta prisjg^į^ kgd 
respublika yra daug kietas 
lio imperialistai buvo Spvi^ 
ko, kad suomių Mannerhpipao tvi^iy Įipį^ 
pat stipri, kąip vokiečių ^3, įųrfe dagelis
karo ekspertų laiko beypi^ ųęjĮ^ųži^ų^.

Bet Maskva dar vis b^iięlp, ap$ųjųti akis Svietų 
jungos gyventojams. Ji ątfMjį kad raudoji 
rėjusi “žymių” pa^sękinių Suomijoje, iy, k^,d tųft 
tikėtų, ji davė nevį fe
ris vadovaują sovietų armijai, kariaujančiai prieš Suo
miją. Buvo neoficialių žinių Maskvoje, kad Stalinas tų 
generolų pašalinęs už jo nesugebėjiųių sunųišti suomius; 
bet dabar yra skelbiama, kad Mereckovas esąs nominuo
tas kandidatu į Leningrado apygardos sovietu įr aukšti 
JMfąskvos Kąr° viršinipkai šita proga jį pasveikino.

Tai yra daroma propagandos tikslais, nes Štaliųui 
k^d if čia dar taip, paslėpti sayo pralaimėjimus ir 

nuo^tolįųs Suomijoje. Jei žmonės Rusijoje patirtų, kaip 
baisiai tos mažiukės demokratijos gynėjai suląmdė “ng: 

raudonųjų armiją, tai visas diktatoriaus pre^: 
tyžųs susmuktų. Butų taip, kaip per Rusijos-Japohijos 
karų, kai žmones išgirdo, kad japonai (kuriuos caro ge
nerolai gyrėsi užmętysĮų kepurėmis — ^šapkami žakida- 
jem”) caro armijas pliekia. Visi tuomet ėmė i&caro ir jo 
generolų juoktis.

THOMAS MANN ĄPIE 
SOVIETŲ-SUOMIŲ 

KARĄ
Vilniečiams aukoja 

vaismedžiu^

St. Miščikas-Žiemys

Meksikos revoliucija 
kryžkelėje...

(Perspausdinti draudžiama)

valios

užimti 
vietą.

ŽEMAITĖ.

SENOVĖS D AK 
TARAI

Garsus vokiečių poeĮąs Tho- 
tmas Manu seųiaus būvą ganą 
palankus Maskvai. Jo supus ų’ 

Į duktė buvo nęt pakrypę į bol
ševizmą. Bet kai sovietų valdžia 
susibičiuliavo §u Hitleriu, tai vi- 
?o/iliuzijos apie bolševizmą paę 
tą rašytoją išnyko. O raudona r* 
pįiięčių įsiveržimas Suomijon iš- 
iavks jame didelį pasipįktini- 
ffl«- ’ .J

alpinis dienomis Tiiomas 
padarė dėl sovįętų-suo- I • w y • . <| • • vi ' •

Agro.nomijos personalas, no
rėdamas padėti broliams vilnieT 
čiamą užsivesti sodus; kas turi, „ < e »• e < f
patys paaukojo ir ragina visus 
apskrities medelynų savininkus 
aūko.ti vaismedžių ir vaiskrū
mių, kurie ateinantį pavasarį 
bus' perduoti pagal paskirstymo 
vietas. Po 50 medelių pirmieji 
jau paaukojo instruktorius St. 
Petkevičius ir sodininkas Aug. 
Skurvydas. Suaukota bus 1,000 
medelių.

“Kuomet suomiai vadina < ' 
ęąvo Mannerheimo lipi ją va
karinės civįjizacijos siena — 
ip aš manau, kad jie ęąko tie- 
12.’ tel aš Pfie tlJ ž°i*W n°- 
ęįp dar pridurti, kad šitos 
mažiukės tąutos darbjpinkaį 
įV ūkininkai, visviep ąr jię 
yra socialistai, ar pę, šioje 
valandoje gina tikruosius ide-į 
alus ir viltis, kurįuąę ^ųąacė- 
jęs bolševizmą| p^pdąyę** ir

Suomiją ir visą slęlą 
kąfl ji laimės pergalę ”

Smarkiai plečiasi jiauk- 
” šįiiiinkystė A

PANEVEŽYS—Panevėžio ąp- 
skrities ūkininkai paskutiniu 
ląiku vis daugiau domisi smul
kiomis ųkio šakomis, pąųgiąu- 
siai pląŽįąsi paukštininkystę, 
šiemet yra įsteigtą 10 nąujų 
kontroliuojamu paukštynų, ku
riuose y va ąpię Į,5Q0 vištų U 
viso apskrityje pąukštinįnkys(e 
didelis sųsipoiąejiinąs.

Spią^kįąi perkami ir viena
dieniai viščiukai, kuriuos pla
tina Panevėžin Viščiukų peryk
lą. $ięm0 jų j)UYQ išplatinta ne( 
2Q,3.9<7 |t. Apskrities paukštinin- 
Įųis įąętęuktuoja 3 paukštiniu- 1 1"**111** "WLenkijos valdžia, kuri dabar kystės ins trukiajai.
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muša ir veja atgal! Ąr .ilgąi diktatūra galės savo valdi
niusmulkinti, melagingai girdąmasį ąąyo “gą

(Tęsinys)
Baigėsi pilietinis karas, prą- 

sidėjo kūrybinis, reformų lai
bas. Camacho nepasitraukia iš 
<ariuomenės eilių, jis perdaug 
susigyvenęs $u ja, tai jo myli
miausias kūdikis ir visas savo 
jėgas pašvenčia kariuomenės or
ganizavimui, tobulinimui, re
formavimui, kad ji virstų ne 
tik revoliucijos nuopelnų sargy
biniu, bet ir tikru darbininkų 
bei vargingų valstiečių 
rėmėja ir vykdintoja.

Šiandien jis ruošiasi 
aukščiausią valstybėje
Stoja žodžių bei balsavimų ko
voje prieš tą, prieš kurį visą 
laiką kovojo ginklu, nes reikia 
atminti, jog reakcionierių kan- 
didatas Ąlma^an, kaip kartas 
buvo dalVvis Victoriano Huerta 
t -a t ...» .t . ... r

išdavystes, kas pastūmėjo Ga~ 
inaęha esant vos keturiolikos 
metų, griebtis šąu(ųvo. Maža to, 
kuomet Camachą kovojo prieš 
anąręhistines įvairaus plauko 
pąytižįųnų pajėgas, Almazan bu- 
yo kaip kurtas tų partizanų da
lyviu ir drumsdamas vandenį 
ęiekę valdžios. Kuomet 1917 m. 
(įuęrėtąęo kongręsę buvo pri
imta ųųųjų konstitucija, reak- 
cię.merįų kandidatąs į prę.ziden- 
tiją Ąlma^an siųlė ją pąnąikin- 
ti ir. grįžti prie nelaimingos T 857 
jCartą Mągųą, kuri davė pro* 
gOS įvetii diktatūrą ir kurios 
Siitri^kinnųni ir šaknų išrovi- 
muj (ębfisilję.sia trečia dešimtis 
piętų rfcvųkųęiją. Meksikoje.

Maža to, Almazan žmogystė 
be nusis ta tymo» nes savo laiku 
buvo maderistas, vėliau zapatis- 
tas, vėl maderistas, atgal zųpa- 
tistas, huertistas, stengėsi savo 
laiku įsiskverbti į Panelio Vilią 
eiles, kaip tvirtina gen. Juan B. 
Vargas, dalyvavo sąmoksluose 
su reakcionierium Dr. Urptia, 
kurio sąžine suteršta Belisario 
Dominguez ir Serapio Rendon 
užmušimu, buvo karštas šali
ninkus visų kitų reakcionierių 
ir kontr-ręvoliucionierių kaip 
Obregonąs, Sarranis, Gailės ir 
kitų. Mėtėsi iš vienos pusės į 
ki(ą, ieškodamas ramsčio kopti 
valdžion.

Šiandien jis irgi yra kandida 
tas ne vienos, bet kelių reakci- 
,nių partijų, kurios visos turi po 
kęlis šimtus tik-narių, bet turi 
už savo pečių užsienio kapitalų 
agentus ir dar pasilikusius dva
rininkus.

Tiesa, partijos, kurios jį pa
statė kandidatu, turi skambius 
vardus, kaip Sinanarąuista, Rc- 
ypliucių.nario ąpticomunista, 67 
hrėro ir Campesino (savotiški 

, juodmarškiniai, bęt nėšio ją geb 
s.yus inąrškinius), Salvacion Pu- 

, Jgica, Labprisla, Reconstruccion 
Nąęioiial ir šimtai kilų vardų, 
i; Svarbiausias reakcionierių 
Kandidato požymys ir skirtu- 

: mąs nuo demokratinių partijų 
kandidato tas, jog reakcionie

rių kandidatas gen. Almazan iš 
revoliucijos ugnies išžvejojo ke
letą dvarų, kurių keli yra Nue- 
va Leon estade ir keli kituose, 
gi revoliucines partijos kandi
datas Camacha dargi už savo 
butą priverstas mokėti nuomą, 
nes nė pėdos žemės neturi nuo
savos.

Sunku pasakyti kas laimės, 
bet nuo rinkimų rezultatų daug 
kas priklausys: jei laimės revo
liucinė partija, reiškia Meksikos 
revoliucija pasibaigė ir galuti
nai perėjo į kūrybinį periodą, 
jei laimės dešinieji — kuo sun
ku tikėti — Meksika pradės 
naują pilietinį karą, kuris gero
kai sulaikys Meksikos progresą.

Aišku, jog reakcijos kandida
tą smarkiai palaikys vokiečiai 
kurie vėl pradėjo nepaprastai 
smarkiai veikti Meksikoje ir ten 
perkėlė dargi savo špionažo 
centrą Amerikos kontinentui.

Atmenant, jog šiandien komu
nistai su naciais visur palaiko 
bendrą frontą, galima tikėtis, 
jog reakcionierių pusę palaikys 
ir komunistai, kurie, tiesa, Mek
sikoje neturi tiek daug šaliniu-

Jei kiltų vėl pilietinis karas 
reakcijos kandidatui laimėjus, 
panorėjus anam grįžti prie seno
vės, ispanų pilietinio karo da
lyviai pergyventų vėl Madrido 
dienas.

(GALAS)

DĖL “TAIP GIMĖ 
MES BE VILNIAUS 

NENURIMSIM”

(Iš nepaskelbtų novelių)
—Dabar, dabar meski į šunį, 

pataikysi į daktarą, ir visi pa
valgę, apsidarę ir darbo užten
ka,— šnekėjo žmogus gal no 
keturių dešimčių metų.

O kitą sykį kam tie daktarai 
buvo? Paklausyk.

—Kitą sykį visos bobos gydė, 
— juokėsi kits.

—Teisybė, bobos, ir mane pa
tį kitą sykį bobos gydė ir kaip 
dar!... Turėjau metų kokius de
vintus ar aštuntus. Atmenu ge
rai, susirgau karščiais. Visai 
blogs buvau ir ėmiau svaitėti: 
taip man vis rodos gyvatęs apie 
mane lando, raitos, tiek lovoje, 
tiek ant žemės, ant sienos, -- 
nebėra man niekur dėties.

Pašokau iš lovos, išbėgęs už 
durų ir stoviu ant pamato atsi
kėlęs į sieną. Tik žįuriu per pe
tį iš sienos tokia baisi gyvatė, 
didelė, atmenu, kaip šiandien, 
•lend, lund,1 iš siends savo kra
mę — kyšt, kyšt man prie pat 
nosies.

Aš — pakini į mišką bėgti; 
čia pat, netoli, toks beržyniu- 
kas buvo, ir lekiu rėkdamas.

Pamatė boba, capt ir nutverė 
mane:

—Velnias apstojo tą vaiką! 
— sako. Parsivarė mane namo, 
paklupdė poterių kalbėti. Kalbu 
nemitęs, ką darysi. Potam pa
ėmė švęstą kažkokį vandeni, 
ėmė mane krapyti, laistyti. Tas 
vanduo šaltas, aš įkaitęs, taip 
man baisu, šaukiu, verkiu, rai- 
taus ant žemės.

, •—Mat, — sako boba, — kaip 
netinka velniui šventenybė.

Kaip Šiandien atmenu bobas 
—dąktarus. Tegul anas velniai!

Tik p. Nowa-

Eilūrąšlį “Mes- be Vilniaus 
nenurimsim” aš parašiau- ne 
1924 m., bet 1922 m. spalių m. 
9 dieną. Tais pačiais metais jis 
buvo ir išspausdintas pulk. 
Laurinavičiaus redaguojamame 
žurnale “Atspindžiai” 14—15 
numeryje.

Už tą eilėraštį lenkai šovinis; 
tai mąne pakrikštijo “polįako- 
žcrcu” ir keršydami neleido 
Krokuvos lenkų teatrui vaidinti 
mano
czynskis ūžę toj o mane Varšu
vos spaudoje sakydamas: “Kuo 
gi Petras Vaičiūnas nusidėjo, 
jei lame savo eilėraštyje išreiš
kė savo tautos Vilniaus ilgesį? 
Tam jis ir poetas”.

Ėmus “Męs bę Vilniaus nę- 
nurimsijn” yįsięnis viešai dekla
muoti, A. Vanagaitis, ieškoda
mas šaulių himnui žodžių, pasi
rinkę tą piano .Vilniaus giesmę 
ir sukurė jai gaidą. Taip ji ir 
tapo visos musų tautos širdies 
ir valios šauksmu: “Ei, pasauli! 
Me$ be Vilniaus nenurimsim'” 
Nenurimom — ir šiandien mu
sų brąnųusi^ Vilnius jau musų 
ir dabar per amžių amžius jis 
jau bus lik musų!

Petras Vaičiūnas

¥

ŽINIOS IŠ LIE 
TUVOS '

Daug perka žemės ūkio 
mašinų

KAUNAS. — Kitais metais 
žemės ūkio mašinų ūkininkai 
pirkdavę pavasarį, o šiemet 
daug žemės ūkio mašinų per
kama rudenį. Ypač daug'žemės 
ūkio mašinų dabar parduoda 
“Lietūkis” iš įvairių savo sky
rių.

Ūkininkai vėlinąs išsi
kalti javus

• Dėl žibalo ir naftos stokoj, 
turintieji kuliamas mašinąs 
ūkininkai negali leisti darban. 
Šį rudenį labąi susivėlins iškul
ti javus.

Pastatytą pr. rpokyklą
EB2VILKIŠ. — šią vasarą 

prie miestelio pastatytą didęlė 
dviejų aukštų, mūrinė pr. mo
kykla. Mokykloje yra erdvi su
sirinkimams salė, kelios pamo
kų klasės, rūbinė, mokytojais 
bei sargams kambariai. Moks
las naujojoje mokykloje jau 
pradėtas.
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Bedievis ir popiežius 
kooperuoją

Paskutinių dienų pranešimuo: 
se pasirodė žinios: Italijos ka7 
rabųs atlankė popiežių; popie
žius girįa Itąlijoą valdžiojžius
(Mussolinio) pastangas taikoj 
intęreąųosę. Dąr vėlęsnis P.rane: 
Šimas Pr^* poo^eyeltaą 
pasiųs sayęi ątątovą į Vatikaną 
veikti taikos interesuose para: 
lėliai su katalikų bažnyčia. Ita- 
lijoą karalius, Mussolinis ir po: 
piežiųs vaizduojami kaipę tai
kos ir žmonijos gerovės apašta
lai.

Prez. Roosevelto veikla mums 
Amerikoje gan gerai žinoma. 
Dauguma žmonių pritaria jo 
pastangoms. Bet apię karaliaus 
Viktoro Ęmąpuelio, Benito 
Mussolinio ir popiežiaus kom.- 
binuotę tenka kięk plačiau pa- 
aiškinti. Tiksliau pasakius, ten
ka jų biznio tranząkcijąs pri
minti, nes kai kurie žmonės 
tur būt jau užmiršo jas.

Prįeš 70 metų centralinė Ita
lijos dalis priklausė popiežiui. 
Buvo jo karalyste. Vargiai ku
rioj kitoj Europos valstybėje 
taip buvo įsigalėję kriminaliai 
nusižengimai, kaip popiežiaus 
žemėje. Žmonių skurdas buvo 
didelis. Valdininkų korupcija 
atrodę neturinti ribų. Kultūra ir 
pramonė merdėjo,, popiežiaus 
kalėjimui bpyp tan^sįąusi ir 
purviniausi. Tur bųt jokioj tų 
jaikų kitoj šaly nebuvo taip 
biauriai užlaikomi politiniai ka
liniai, kaip popiežiaus žemėje.

Štai šitą popiežiaus žemę Ita
lijos arrpija paėmę ir kartu sų 
Roma įkorpoiavo į Italijos ka
ralystę. Popiežiaus žemės gy
ventojai didele balsų dauguma, 
plebiscito balsavimu, užgyrė jų 

,, į j ungimą į. I talijos ,. karalystę.
Popiežiui nuraminti, Italijos vai-1 nors ir skaudžiai kentė dėl ko- 
džia pasiūlė jam 3,250,000 lirų vos su komunistais. Italijos 11- 
kas metai. Sutiko taipgi duoti beę^linęą pąętijps buvę stiprios. 
Vatikanui suverenes teises. Ro- Respublikinės tradicijos dar gy
slos, svietiškoji valdžia siūlė ne- vavo. Mokslininkai, mokytojai, 
mažą atlyginimą popiežiui. rašytojai įr inępinipkąi pas’-^y-

Bet popiežius ekskomunika- mėjo laisya mintimi.
yo Italijos karališkąją šeimą. Pažangiųjų elementų kovą su 
Ekskomunikavo ir valdžią, kab fašistiniu judėjimu ėjo. dąę ke
po “plėšikus”, o pats ųžsįdarė lėtą metų. Mussolinis demokra- 
Vatikanę įaipo,‘‘kąlįpys”. Hali: tiją galutinai nužudė tik 1927 
jos gyventojams popiežius už- upetpis. Ir per tą laiką — per 
draudė dalyvauti ąąlięs pplįtb dąngį^ kaįp penį$ęįp% 
niame gyvenime. — pppježi^a flir.^vp s,p bądie-niame gyvenime. — pppieži^a flir.Javp su bądie-

Bopieziai pąsįlįkp ‘.‘Yątikąno yįų Mussplinip.
kaliniai” iki 1929 m. — kai Vienaip jų dviejų — Musso- 
juos “išlaisvino“ bedievis Mus- lipini — reikėjo žmonių, pąra- 
solinis. • pąos. Reikėjo Italuos tamsiau

^~“x~x sodiečių paramos. Jam reikėjo
AįpĄąpjįpįp tėvas bilYP. będie- Italijos "moterų paramos. O pa

vis ir respublikinės valdžios ę^mos jis galėjo gauti per po- 
formos šalininkas. Nuo jaunų piežių, nes šituose sluoksniuose 
dienų Benito Musąolini buvo 
auklėjamas kaip bedievis. Sa
koma, studentaudamas Mussoli
nis kartą susiginčijo Lausanne 
universitete su protestonų kuni
gu. Mussolinis išsiėmė laikrodc- 
li> iwį&>, ji ant stelų te tem 
DteY«i § ę?.te“|es teteu 
(i Jį vietoje".“

Mi'fįsoĮj^p įaįkrfl^y \^!į mę- 
teis’ 
šistus, rašyta: “Dievo nėra, p 
ųiokslp tiKyty?
yra nonsensas.” Ir šiandie^ 
Mussolinis pasiliekąs bedieviu. 
Ret jis ‘.‘išlųjąvipp” PftRįeŽty 
pastarasis nuėmė ekškomuni' 
gavimą karaliui ir valdžiai, gj- 
įia Mussolinio žygius* ii- juo td; 
pau, tuo glaudžiai kooperuoju 
ąu fašistų vadu- Kaip Ui utsiu- 
v>?

X“TX—
Bp UkUipJP. kaip, smarkiai 

pradėjo augti Italijos d^rbinfa- Į puo Indijos karalystės. Jjs al
pų judėjimas. Kaip kitose šaly-panke ekskpmunipayin\ą kąra- 
Sc- PPY: jaĮtij 'Ullm A,nU'l C'!•

/ pkoje darbini^ J įėjimo a^-| 
girnas pasįiyup į^mpta kovfl, 
Įtreįkąią,’ fatęųsyvia prp^gaų- 
Įla, priešų atakomis, taip ir Ita
lijoj jis augo kovodamas. Buįp- 

adąfakrntija įr bašny- 
|ia, o taipgi karalius ir armiją 
ėmė organizuoti savo spėkas sp 
dgrbįpįftįak Up.YP.U.

Šituo ląikptarpių pasirodė 
į Mussolinis su savo fašistais. 
Pirmieji jo talkininkai buvo pa
leisti iš armijos karininkai, ku
ri^ daugelį neturėjo darbo, ku- 

hu£ sugrįžę iš karp, ųėąpfjp'^r 
|nep.aję^ė ppsitaįkyti civįliaųi 

ŲęyvSfi‘įinui, igOS8»W^ wr 
kįiU?W iAuyo ^tvi®s P^basfos 

| (hudlųmsj į bųržuųzijęs y t 
į nųs.

Jų amatas buvo užpuldinėt. 
socialistus ir komunistus. Ardy- I t . ♦ • ♦ .»•
ti darbininkų mitingus,. šaudy
ti darbininkų veikėjus iš pasa
lų, terorizuoti radikalus. Apie 
tą laiką darbininkus ištiko kita 
nelaimę. Komunistai skaldė Įta- 
įijjOą darbininkų jųdėjįmų.

Mussolinio ir j p sęb.rų veiklai 
reikėjo finansų. Ęaą fįnąnsavo 
juos? Išgarsėjo 1922 n\ętais fa
šistų žygiavimas į Romą. Iš į- 
vairių šalies kampų, per kai
mus, miestus ir miestelius, fa
šistai maršavo į Italijos sostinę. 
Reikėjo žygiavimą koordonuoti, 
reikėjo žygiuojančius valgidinti 
ir net aprėdyti. Žygį finansavo ,1 ' I . *Italijos bankininkai ir pramoni
ninkai. Sakoma, 20,000,000 lirų 
išleisĮa žygįui. Italijoj karalius 
pasveikino Romoj ftiussolinį — 
smurtininku ir galvažudžių va
dą.

Prieš 50 metų Italijos žmonės 
vietoj popiežiaus pasirinko ka
ralių. D^bar karaliuj sveikino 
asmenį ruošiantį pančius žmo- 
nėms.

1922 metai — praeitis ne taip 
tolima. Daugelis musų jų pri
simena. Tačiau anų dienų įvy
kių ąą|rumąs prądędą dilti, ąt- 
bukti. Ir jau ima rodytis, kad 
JVIųąsolįpls nuo, 1922 ųiętų pątą- 
po Italijos valdovu.

Ne, jis nepatapo valdovu taip, 
s taigiai. Italijos darbininkų j u 
(įėjimas ę^ar nebuvę st^riūvįs, 

popinus ir Kažipfč.iptą įt|įcą 
I>Vvo stiro.

Popiežius gi uoAŪjo. gų\di 
kęncesijų iš Mussolinio.

Pagaįiąu J9^U uąeįąįs Idalijos 
vyriausybė (Mussolinis) ir po
piežius susitarė. Kiek vėliau pa
darytas konkordatas — mulkųs 
sutarties punktai išdirbti.

Popiežius pagal sutartį gavo 
piPiSM — ęįįĮfe gi

tuos pinigus jis * investavęs J. 
Valstijose. Jie, sakoma, pražuvę 
J. Valstijų depresijos metais. 
f’opiežius dar gavo $55,000,00^ 
talįjęp bo,nU- Jje iaPl & 

nuošimčius paląųkų -— apie $2,- 
500,000 kas metai. Ir taksų už 
juos mokūd uęreįkiR.

Popiežiui, kitaip tųęįąnt Vati
kanui, pripažintos nepriklauso- 
pios valstybės teisės —*- sava va
liuta, paštas, radijas,, spauda, 
ųniversitefą?. ^ępicžįųs ąfciąakė

čioji visuomenė pripažino, kad 
Darbo Santykių Aktas liečią 
painių gyvenimo santykių dirvą, 
kur visokių išsisukimų galimą 
surasti, visokių kaltinimų gali- 
W fe4 la? aF

sru- 
pė; gaji eilę įpetyĮ įstatymo vyk- 
dyiną kovoti. Todėl ir nąciona- 
'tif S^iUykįų taryba į- 
steigta įstatymo vykdymui pri
žiūrėti. Todėl ir keleto šimtu i 
žmonių štabas jai duotas.

Šiandien J. Valstijų atstovų 
rūmų komitetas tyrinėja Darbo 
§ąntykių Tarybos veiklą. Bęr 
ketverius metus Taryba turėjo 
apie 24,000 bylų. Didelė bylų 
dauguma likviduota — joms ne
pasiekus galutinio Tąjyboę 
sprendimo. Iškaitęs byjps bencjy 
rai lietė 5 milionus darbininkų. 
Lengva suprasti, kad įvairių nu- 
sįtilvun^įpių P^’b,p Sąntykių Tą- 

veįįdą yrą Įįęk ir tiek. 
Bet ką verti jie? Dauguma jų 
neišlaiko kritikos.

Tačiau spauda nusiskundį* 
l^lia kąįp įiųąpydpma vię: 

šųniįoii. Tyrinėjąs TęTy|>os veil<- 
įą kpųiįtetąą, prapešaiųa, relką- 
lupsiąs pąkejsti Darbo, Santykių 
Aktą kai tik kongresas susl-

susiprųtįrųų |ąrp pppįę|įaus ir
Mussolinio. Be( jię tapo šulo-

IteOife y w
kuriulę )į>?P. S?

& beiKlias ęJąrĮį,^ PftsjJte-

fe fe>. feili ite w
jte sfe Wste

Wagnerio Darbo Santykių 
Aktas remiasi keturiais pagrin- 
dįniąis pupkfaįs.

Pirmas punktas pripažįsta 
darbininkams teisę derėtis ko
lektyviai, pagalba savo atstovų, 
su samdytojais darbo sąlygų 
klausimais. Ši teisė Amerikos 
darbininkams buvo pripažinta 
jau pirm Darbo Santykių Akto.

An|rą§ pnnktaę ąąko, kad 
sąmdytpjąi neprivalo darbinio^ 
ką upijų prganiząvirųo trukdy
ti. Pirui Dąębo Santykių Akto 
šitą tę.isė Amerikos darbinin- 
kaips ųebuyo/pripąžįn tą.

Treę.iaę punktas draudžia 
sąpidytojų pasimpjimus kontro
liuoti 'darbiniųkų unijas. Draus
mė yra atkreipta prieš kompa
nijų unijąą.

Ir ketvirtas punktas įsako 
samdytojams cfcretij? su darbi
ninkais kolektyviai — dęrętis 
kaino įu organizacija, jeigu 
darTininkai tokių derybų reika
lauja.

Įstatymo vykdymui prįžiurėfi 
įsteigtą Nącionalinė Darbo San
tykių Taryba iš trijų asmenų.

Sę ip.dy tojai bendrą! buvo 
priešingi Wagnerio biliui, kai ji 
dębajaYP kongresas. Samdyto
jai pasiliko priešingi Wagnerip 
aktui, kąi kongresas priėmė jį. 
Vienos samdytojų grupės —• lai
kraščių leidėjų — advokatai pą- 
skęlliė, LĮąrbp, Sąntykįų° Aktų 
priešingu konstitucijai. Kitų 
šamclytojų grupių nuolaika ma
žai įtųo skyreli nuo laikraštį: 
ninku.

Bet Vyriausias J. Valstijų 
J^ięiųąą p.rįpažino Wagnerip 
Aktą konstituciniu esant. Wag- 
uęįio Dnrho Santykių Aktą kon
gresas priėmė ir prezidenlaą 
Rępsevpįtąs jį P^rąjp lįepos 
piėn. 5( d. 1935 m. J. Valstijų 
Vyriauąįas Te^mąą patvirtino 
Aktą balandžio 12 d. *1937 m.

NAUJIENOS, Ghicago, UI
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elepnb|o 
w?is 
dminis-

SiM?, tesite

Čeką kova su iiąciais 
nesiliauja

' * . < •

Daugiau nei 100,000 čekų 
šiandien yra koncentracijos sto
vyklose. Kiti 400,000 čekų iš
blaškyti Vokietijoje, prievolės 
darbo punktuose,

Į pąšalįptų iš Bp^ęipįjps ir 
Moravijos čęįcų yietąs siųnčįa- 
inį vokiečiai ątgabgųti is Pabal
tijo valstybių, ^ųęijų.s‘ U” iš 
kitų Europos Šąlių. Nącių tiks
iąs yrą į.mąjšyb į čekų susiedi- 
jas vokiečių,, ^ųmą.žįnti čekų 
sukilimo pavojų.

Bet sunku visos šalies gyven
tojus deportuoti. O tuo tarpu

1 • ' • ‘ /* v • * ' ' ' *" ‘Vokietijai šiandien darbininkai 
reikalingi. Ir ; čekai dirba- net

' ” •u'.’ r.'i\

NAUJIENŲ SKAITYTOJII 
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XQkieWw fea> pąbukte mbpM 
se. Tačiau jų darbas brangįąį 
naciams kaštuoja.

štai įvykis. $kofla liejyklose 
darbininkų pamaina, čekai dąr- 
5 n ūkai ęlaptaį įpila zinko ų 
sieros į milžiniškus geležies pę: 
čius, ir 3,000 tonų p ieno sugą- 
linta. Vėjau iš to plieno nulįę: 

,o§. ^.sitmč^Įųęf i
remtą. Po dviejų — trijų iššo- 
/iipų sųsprpgąt^. £ar
.’ėljiąu jįąęiąi sušaudo 110 dar- 
rininkų. bet jau žala padaryta.

fote?.fetate

te oįm1
įlieja karštus ueMųs. Dfl eks

v

fe te į$
Rfflfei- ■ 
ta 

w fe-

Į O teeita.
1 mete to
,I,U-'S bei jie ne

įstengia sabotažo nugalėti.

įdomi byląvprįeš 
streiklaužius

Prieš keletą metų dideles 
Remington Rand korPQracijos 
darbininkai mėgipo organizuo
tis keliose įmonėse. Korporaci
jos vedėjai pasipriešino. Kilo 
streikai. Kova tęsėsi ilgą laiką. 
Ji kaštavo brangiai.

Dabar trys šėrįninkąi iškęl.2 
korpoiaeijos vedėjams byla. 
ReikąĮątija, ka^l yėdėjąi užmo
kėjų sėrininkaiųs inįlįpną su 
vįršūin ęlolęrįų. Jie aiškiną, J<ad 
dėl netikslios vedėjų kovos kpr- 
pprącijp^s Šerų kąindą krito nuo 
$25 iki $11 Šerui. Šėrinįnkų pi
nigų?, sąįco skųndėjąį, išeikvo
ję kęrppracijos yįršininkąi.

Jęigų teismąį išnęš pnlą^ų 
skuncįėjąms ąpręn^ą, tai su
sidarys uąųja apRųkupią. Biii-

Rubsiuvių Svetainėje
W “Naujieną <ąitytj>L įurįę prie 4u- 
FU parodys kvitą uz apmokėtą prenume
ratą, bus įlęįd?įąinį Yęjį>

Šįąw Koncerte bus išdalinta dovanos

|ent, tokia aplinkuma, kad kor
poracijų viršininkai skaitomi 
ptsakingi dėl nuostoliu, l^ųęiųp^ 
jie padalo šėrįninkjĮ^B be ąto- 
įlairo% 
pastangas organizuotis.

■■■■■T ■' " V— 

Morri§on Rąsįtiąu-. 
kia iš vietos

Gruodžio 31 dieną pasitrau
kia iš vietos Ame?i(kPjS parbo 
Fe<^raąijo.ą sękretorius — iįdį- 
ninkas Morrison. Morrison iš
tarnavo Amerikos Darbo Fede 
raęijflį 13

Atmetė ateivių re
gistravimo įsta

tymą
Prieš kurį laiką Pennsylvania 

legislatura priėmė bilių, kurks 
reikalauja registruoti ateivius. 
Federalus Apskrities Teismas 
pripažino tą įstatymą priešingu 
J. Valstijų konstitucijai. Teis
mo sprendimas pareiškė, kad 
šitokio įstatymo leidimas pri
klauso ne valstijos, bet federa- 
lių įstaigų akcijai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

^Eft\L4S/W!XGS
LOAN ĄSJQct3lO(f.tgj.,K
JŲ$W MACKIEVVICH, Yrės.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 yak*

Nubaudė už samdyk 
mą yajkų įmonėje

f e< 
Wcoi»»rd uutaudfė SlAOft Chi- 
P^goj fjirmę ęieįęliąrdt
Co. Firma dirba artificialias gėr 
les.

ji samdė darbui mažamečius, 
kuriuos ęąjndyU draudžia algų 
ir darbo valandų įstatymas.

»• ► ‘ S * Į » .

T7pyį^—DYiKĄr—DYKAI! j
Kąiėdp ĘgiąHė k Turkė 

Su kiekvienu užsakymu anglių 
10 tonų a? dąugjąus, jęigu i 

' " Pirkite pas b
IR C i NIA COAL C0.

35-tos ir NORMAL AVĖ. 
(Bridgeporte) 

Anglis galit pirkti dabar ir už
mokėti 1940, metai pagal jūsų 

patogumą*7' * 
Indianą Egg Nut tiktai $6.00 

(Taxaį extrą) 
Telefonai Boulėyafd 7000

Victdr Uagdunąs
LOięĄ^ &m^J^distance 
Perkraustom torničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam' į farrfiaš* ir lutuk miestus. 
Žema kaina? ~Miisų Darbas ga- 
raųtųotas. Taipgi prostatom an
glis r visas miesto’dalfe.
3406 So.būlstęd St.

Saukit tel. YA^D$ 34Qp

^arsinkitės “^-ųqse”

- $4,QP!!aIM)Q'Q0
■ - $27^0QQ,QO

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

ČHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS' FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Z? ___________________________________ .
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|iui ir valdžiai.
Laterano konkordate Musso- 

(inis susitarė su popie/im^ {pi, 
yedybų, dėl Įuokykfy, dėl armi
jos kapelionų, dėl vienuolynų, 
dėl bausmių už tikybos kritika 
etc. šituose reikaliupęp poptę* 
žilis gavo st^ntyų kftpęęsijų.

Teisybė, kart kurtėmis ir po
kunKordalo pasirašymo kilo ue-

sąmpytpjų įr ji£ grupių pareią- 
kųpų, taipgi iš pačių tyrinėjan
čio jcomįtetp ąarių nuotaikos 
tpn^a |uu,di,’ kad planuojami 
Pąrbo SfanlyĮiįų Ąkto pakeit}- 
mai nebus darbininkams nau
dingi.

:-: Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orch^ta r;
■ i—'■■

Sykiams fensu tfę
._.■•■■• ■ --------— n ir—i ' -. -Į ■ .■ . ■ .....■■  w 
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JUOKAI
VALDYBA

WELCOME HOME Bruno Ray Mathews

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Anton Kazak-Kazakauckas

KELEIVIS

nuo 15

NARIAMS ŽINOTINA Nauji nariai
Laiškai

INSURANCE
(APDRAUDA)

uropojearas

paAislėpę jį 
savo parapi- 
jį j rankas

SOKOLŲ SALEJE
2343 So. Kedzie Avė

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

draugija dar 
Įrašydamas 

į draugiją pa 
turi puikiai iš 
kuris tinkamas 
Lietuvių Drau-

ar ką? —
Ar neina'

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS

Ir pats Baltrus tąja 
vertybe pasididžiuoja ir

“Argentinos 
LietuviųBalsas

Kont. S. Yurchis įraše: 
Paul J. Stockus 
Bernard J. BoUdrfeau 
Joseph P. Drazdas 
D. Grivis 
Eva Grover 
France Dambrauski

PELNINGOS FIGŪROS
Kas nepažįsta Baltraus. Ypač 

jo puikios figūros, gražaus nu- 
augimo 
savo 
vaikšto kiek įmantriau kaip ki
ti: galvą iškė’ęs, krutinę išsta

U. S. A. metąms kainuoja 
Pusantro Dolerio

A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
. METŲ VISIEMS CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS NARIAMS

Kont. Adomas Markūnas įrašė: 
Anton Kazak-Kazakauskas 
Anthony Jonaitis 
Anastazija Adamkevicz 
Anna Samoška 
Antanas Yotkas

Kont. Marijona Ascilla įrašė: 
Caroline Pralgauskas

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
eagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

• . I ■ •

Money Orderį ar čekį siųskite:

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

giją. Kadangi tėvas jau įsirašė, 
tai aš manau, kad ir sūnūs į 
trumpą laiką įsirašys į draugi
ja. —A. Markūnas.

Mums tikrai bus malonu jį 
savo tarpe matyti ir iš jo -pa
tirti apie tuos audringus laikus, 
kuriuos jam teko Europoje iš
gyventi. —-K.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

NAUJIENŲ
Raštini)* per 

A. RYPKEVlČIŲ 

1739 S. Halsted Si

NAUJIENŲ
Metinis

KONCERTAS

Įsitraukęs į lietuvių judėji
mą, jis pasiryžo tinkamai pra
mokti lietuvių kalbos, šiandien 
jis visai laisvai gali kalbėti ir 
rašyti lietuviškai. Visokie lie
tuvių rašybos kabliukai jam 
nebėra misterija. • !

Dabartiniu laiku p. Mathews 
dirba kaipo vertėjas. Tuo paeiti 
metu jis faktiškai tvarko “Jau
nimą”. :;

Šiaip p. Mathews yra kuklus 
ir draugiškas jaunuolis. Turi
me vilties^ kad Chicagos Lietu
vių Draugijoje jis bus aktyvus 
narys ir veiks tarp musų jau
nimo. O iš jo praeitieš mes ži
nome, kad jis moka ir sugeba 
veikti ir visada pasižymi savo 
riuosakumu ir taktu.

kultūros reikalai, kada 
galvoti apie išsilaikymą, 
nuolatinė baimė dėl ry* 

irgi turėjo atsiliepti į 
Todėl noromis nenoro-

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE

Adomas Markūnas, Chicago ..... .................. ....  ..........56
Benedict Vaitekūnas, Chicafeo ....... .................. ........ - 44
John Petkus, Aurora, III. ................. .............. ............. 40
Juozas Žukas, Chicago ...................... ..............................  38
Juozas Ascilla, Chicago a;... ................. ...... . 33
Stanley J. Petrauskas, Rdckford, III. ............................ 34
K. Yokubka, Cicero, III ................................................ 24
S. Yurchis, Chicago ......................................................... 30
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 23
Petras Galskis, Chicago .......................................  15
Jonas Thomas, Chicago ..... ..........................................  16
Dzūkas, Chicago ........................................   13
Marijona Ascilla, Cicero .................................................  10
Petras Lapenis, Chicago ............................ ..................... 9
Frank Bulaw, Chicago ’.J........................ ...... ................ 8
Joseph Laurinas, Aurora, BĮ............................................ 8
Thomas Šalkauskas, Chicago ............. 7
Ramusis Mikšys, Chicagos ..........  j.............. 4
Mike Senko, Chicago ................................. . ...... 4
E. Norgailienė, Chicago ........................... .......... ............. 3
Valeria & Zėlnis, De Kal^ 1)1. .....3
Frank Klikna, Chicago ....■.................................... ........... 3
Miss Josephine Miller^ Ęyanstoh, III..................... ........... 2
J. Cinikas, Cicero .... ............ ............... ............. ............... 2
S. Mockus, Racine, Wis. .................................................. 1
Antanas Totilas, Kendsha, Wis........................................ 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................................ 1
Juozas Albauskas, Chicago Hėights, III......................... 1
Joseph Augaitis, Cicero .................. ................................ 1
Pavieniai nariai įrašė ,.... ................................................ 136
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai j gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys 
iki 48 metų.

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

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

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,—- 
gausi paskolą ant ilgų 
mėtų.

1739 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tai naujas musų organizaci
jos narys, kuris, nežiūrint savo 
jauno amžiaus, lietuvių judėji
me jau gerokas laikhs kaip da
lyvauja. Pirmiausia pradėjo su 
chorais. Ir ne tik pats dainavo 
chore, bet ir vesdavo agitaciją: 
per kelis metus “Naujienų” 
angliškame skyriuje pasirodė 
jo raštai susiję ŠU chorų veik-

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"

Baltrus sutinka suglebėli Ka
zį ir jį perveria nepasitenkini 
mo žvilgsniu, kai šis nepama 
to jo naujos eilutės ir ja ne 
pasidžiaugia.

— Ar spitras 
klausia Baltrus, 
tai, kad su nauja eilute.

— O kiek ji kainavo? — pa
sidomi Kazys.

— Nė cento, brolau, — piš- 
kina Baltrus. — Siuvėjas susi
žavėjo mano figūra, ant kurios 
matai, eilutė guli kaip nulieta, 
ir nepaėftiė nieko, tik pridūrė, 
kad visur sakyčiau, jog to ir 
to siuvėjo darbas.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Juozas Žukas jau grįžo iš Eu
ropos !

Po nuotykingos keliones per 
Vokietiją, Šveicariją, Italiją ir 
kitus kraštus pagaliau jis pa
siekė Dėdės Šamo žemę.

Žmogus patvarko, o likimas 
dažnai yisus planus sudarko.

Taip atsitiko ir su Juozu Žu
ku, kuris vyko į Lietuvą turė
damas tam tikrus planus. Bū
tent, jis ten norėjo kiek ilgiau 
pasilikti, progai pasitaikius, pa
studijuoti įžymesnėse fizines 
kultūros Europos mokyklose ir 
tik tada grįžti į Ameriką.

Tačiau atsitiko visai kitaip.
Kai Žukas apleido Ameriką, 

tai Europos padange buvo pu
sėtinai apsiniaukusi (tai buvo 
liepos mėnesį). Tačiau vis dėl
to daugelis nemanė, kad karas 
netrukus prasidės. Kai kurie 
juokaudavo, kad, girdi, višta 
parekšlė paprastai daug triukš
mo kelia, bet tuo viskas ir bar- 
giasu Busią tas pat ir Europo
je: patriukšmaus, patriukšmaus 
ir pagaliau nurims. Juo labiau, 
kad per paskutinius porą metų 
triukšmavimas Europoje buvo 
paprastas dalykas.

Vienok šį kartą atsitiko tai, 
ko Europos žmonės daugiausia 
bijojosi: prasidėjo karas, kuris, 
tarsi koks baisus uraganas, per 
trejetą savaičių siautė Lenkijo
je viską naikindamas. Vėliau 
karas persimetė ir į kitas Eu
ropos dalis.

Taigi, kaip sakoma, nespėjo 
nė kojų dorai Žukas susišildy- 
ti, kaip Europoje prasidėjo tik
ra velniava.

Iš pradžių Žukas, nežiūrint į 
r.ieką, buvo manęs pasilikti ir 
dirbti savo darbą. Vienok kai 
kanuolės gaudžia, tai sąlygos 
ramiam darbui pasidaro ne
įmanomos. Mažai kam rupi fi
zinės 
reikia 
Be to, 
tojaus 
darbą.
mis Žuikui teko atsisveikinti su 
Lietuva ir grįžti į Chicago.

“Welcome home!”
Chicagos Lietuvių Draugiai 

Juozo Žuko grįžimas yra tikrai 
malonus. Kaip žinia, prieš va
žiavimą p. Žukas tarp kontes- 
tautų stovėjo primoje eilėje, ži 
noma, per kelis mėnesius, ku 
riuos jam teko Europoje pra 
leisti, kiti kontestantai jį pasi
vijo ir pralenkė. Bet tikimės 
kad dabar Žukas ir vėl stos į 
kontestantų eiles ir bandys at
sigriebti. Vadinasi, bandys pa
sivyti savo konkurentus. O ka
dangi jis turi plačias pažintis, 
tai, reikia manyti, jis galės ir 
vėl į pačių pirmųjų kontestan
tų eiles prasimušti.

Kuo geriausio pasisekimo, p. 
Žukui!

Ir laimingiausių Naujų me- 
ai • r ■ .> • '

A.t žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt

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

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. ’.......   ’
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Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

Tenka pažymėti, kad p. A. 
Kazakauckas yra stambus biz 
nierius, jis per ilgus metus už 
laiko valgomų daiktų krautu
vę po vardu Midwest Store; 
4535 S. Wallace St. Nors p-a < 
Kazakauckas turi savo biznį 
tarp svetimtaučių, bet jam ge 
raį sekasi, nes jis moka su 
svetimtaučiais kaip apsieiti. Po
nas Kazakauckas iš karto pui- 
tėsi ir nenorėjo rašytis į šią 
draugiją sakydamas, kad pri
klauso prie įvairių klubų, drau
gijų ir apsidraudęs amerikoniš
kose kompanijose. Bet galų ga
le pasisekė įrašyti ir tokiu bū
du pasidaugino 
vienu biznierium 
p. Kazakaucką 
stebėjau, kad 
auklėtą sūnų, 
irgi į Chicagos

Visiems Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariams pereitą šeš
tadienį pasiųsti laiškai. Kiekvie
name konverte yra įdėtas laiš 
kas nuo valdybos, balsavimo 
blanka ir tikietas į metinį Drau
gijos vakarą — balių. Kurie ne
gausite laiško, nerugokite a n', 
sekretoriaus, nes patys esate 
kalti, kad nepermainėt savo 
adieso, kada persikėlėt gyventi 
į kitą vietą.

Balsavimo blankos.
Gavę laišką su balsavimo 

blanka, tuč-tuojau iš dešimt pa
žymėli] blanko j e kandidatų pa
dėkite kryžiuką ties septyniais 
kandidatais į valdybą ir prisių- 
skite į ofisą nevėliau sausio 6 
dienos 1940 m., nes vėliau pri 
siųsti balsai nebus priskaitomi 
Kiekvienas draugijos narys turi 
teisę iŠ 10 kandidatų į valdybą 
1940 metams balsuoti tik už 
septynis kandidatus. Jei blis 
balsuota už daugiau, tai balo* 
tas bus negeras.

Draugijos balius.
Draugijos nariai gavę tikieth 

į draugijos balių nepamirškite 
atsilankyti, nes turėsite progos 
pamatyti juokingą operetę^ ir 
tą visą pamatysite nemokamai.

NARIAI ĮRAŠĖ
Rose Rumbutis įrašė: R. V. 

Valuckį.
, Martha Kunchis įrašė: John 

vasil ir Elzbietą Karlov.
Frank Zichkus ĮfaŠė: Adam 

Perminąs, Joseph J. Batfcs ii 
Eva Mineikis.

Paneles Mineikiutes tėvai tu
ri taverną, 1800 Šo, Jefferson 
S t. Įsirašiusi panelė Ėva yra 
grakšti ir mandagi, priklauso 
prie Rožių ir Lelijų Klubo, dai
nuoja ant radio prie j. Budrik. 
Kadangi panelė turi daug drau
gių ir draugų, tai jinai mėgins 
savo drauges ir draugus įrašy
ti į Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Linkiu panelei pasisekimo, kad 
ateinančiais metais įrašytum 
kuo daugiausia narių į dtaugi-NAUJIENŲ 

SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

. — ĮVYKS — 
Sausio 14 d., 1940 

RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 SO. ASHLAND BLVD.

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

• andraudos tvirtove Amerikoje. Tai Uetuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais rvšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

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

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

9 Bet Susivienijimas teikia lietuviams dauglaus, 
negu apdrauda. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y. ’Vakaras — balius įvyks sausio 
21 dieną 1940 m. Amalgameitų 
svetainėje.

Draugijos kontestas.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Jubiliejinis Kontestas tęsis dar 
keturis mėnesius. Butų labai ge
rai, kad iš draugijos narių apsi 
imtų dar keletas desėtkų įstoti 
į kontestą kaipo kontestantai ir 
tuo pagalbėtų išauginti draugi
ją dar į didesnę ir galingesnę. 
Konteste darbuodamies dar už- 
sidirbtute keletą dolerių.

Pagalvok apie tai ir įstok į 
kontestantų eilę, nes tik tokiu 
budu galėsim išauginti savo 
draugiją.

Iki šiam laikui Jubiliejiniame 
kon(estė jau įrašėm virš 550 
naujų narių. Su draugijos na
rių pagalba mes tikimės, kad 
iki pabaigos kontesto dar įrašy- 
sim virš 1,000 narių.

Kalėdų dovanos.
Paskirtas tris Kalėdij dovanas 

dėl kontestantų laimėjo sekant, 
kontestantai. Pirmą Kalėdų do
vaną laimėjo Stanley J. Petrau 
skas iš Rockford, III. ir gavo 
$15.00 cash; antrą dovaną lai
mėjo John Petkus iš Auroros 
Įr gavo $10.00; trečią laimėjo 
Ši Yurchis ir gavo $5.00 cash.

Dėl narių paskirtas Kalėdų 
dovanas laimėjo sekanti nariai: 
Pirmą Kalėdų dovaną laimėjo 
panelė Rose Rumbutis; antrą 
laimėjo Martha Kunchis ir tre
čią laimėjo Frank Žichkus.

Narių įrašyta.
Pereitą savaitę įrašyta 18 

naujų narių. Tokiu budu laike 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
Jubiliejinio ^Kontesto jau įrašy
ta 573 nariai.

. . . .

skelbimai Naujienose
<>da įaudii

'<ad načios Nau.iienns
^ra naudinjros

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ !f Barnų Mvk

Blukų. kttHojų randari 
Vernai Pablh LiaM-

Taisykite, 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.
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Antrad.t" gruodžio 26, 1089

: B KITOS PUSES UŽDANGOS .
Įspūdžiai Gauti LUC Spektaklyje, 

sėkmadienį, gruodžio 17 d;
Račo Adelė Nauslėda

Kadangi daug buvo rašyta 
laikraščiuose apie minėtą vaka
rą ir žadėta daug naujų nepa
prastų dalykų, tai važiavau pri- 
siruošus prie malonių surprizų. 
Tiesa, buvo surpHzų, tik, deja, 
nieko malonaus.

Pirmas apsivylimas tai nauja 
Dariaus-Girėno salė. Gal gerb. 
legidnferių nariai ir blivo geii 
pastatyti lietuviams tinkamą 
salę, bet jų taip išgarsintų dar
bų režultatai dUi* anaiptol ne
duoda jiems garbės.

Tikrai apgailėtina, kad Chi- 
cagoje toks didelis skaitlius lie
tuvių niekaip nesugeba pasta
tyti sau tinkamos salėsy ir ver
čia vakarų rengėjus eiti pas 
svetimtaučius. Juk daržinėj 
spektaklio vaidinti negalima, 
štai kur L. U. C. buvo didžiau
sia klaida, kuomet jie angaža
vo šią salę spektakliui, kuris 
reikalauja scenos, dekoracijų, 
akustikos, o ir uždangos, kurią 
tik prieš pradedant vaidinipią 
atgabeno, ir vos ne vos šiaip 
taip pakabino. Bet baigiantis 
vaidinimui uždanga atsisakė vi
sai studentams tarnauti. Neži
nau kas buvo už tai kaltas, bet 
tai jau buvo visai nereikalingas 
šposas.

“Kas tai nepaprasto’’
Apie spektaklį taipgi buvo 

perdaug rašyta-garsinta. Buvo 
žadėta pateikti mums prasčio
kėliams kas tai nepaprasto, 
naujo, gaivinančio, originalaus 
ir daug daug aukštų žodžių.

Veikalų parašė p-lė studentė, 
kuri, deja, net lietuviškai kal
bėti nemoka. Bet užtad veikalų
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išvertė lietuvių kalbon ir pri
taikė scenai žurnalistas Anti
nas! Stelmokas. Mužikų paVašj 
specialiai šiam • veikalui irgi 
studentė. Žodžib, vii;i specialis
tai, scenoj pasižymėję žvaigž
dės, nei viėrid pdprašto ' su Ke
rim o čia nebuvo.

Na, tad važiuojam matyli tų 
nepaprastų talentų, 
riaih štai su kuo. 
“Sapnuok, Lietuvi” 
nieko originalaus neturį ir vi
sai išsiblaškęs. Aiškiai matosi* 
kad nei autorė, nei vertėjas-di- 
rektorius patys pilnai nesupra
to ką jie hdrljo vaizduoti, ir 
kūrinėlio situacijos viena su ki
ta plovėsi. Idėja gal buvo gra
ži; tik turėjo būt gferūi išstudi
juota, suprasta pilnai pačių, ir 
tik tuomet perduota žititėto- 
jamš. Jeigu ndrėta Vaizduoti 
“Kazį” kaipo kilnesnės dvasios 
lietuvį, svajojantį apie “tėvy
nę”, jos likimų, apie mylimų 
lietuvaitę, tai jau jokiu būdu 
negalima jį kišti karčiamon, ir 
dar sU savo mylimąja.

kadangi pažymėtas laikas 
kaipo 1913 m., tai reikia atsi
minti, kad 
clubs” nebuvo 
kurie minėtoj 
pildyti, būdavo 
ihose.

Lietuviai buvo kilnesni
Tais laikais Chicagoj jau bu

vo kilnesnis lietuvių veikimas. 
Padėkim, jau gyvevo Birutės 
choras, Lietuvių Dramos drau
gija, Lietuvių Jaunimo Ratelis 
ir Aušros mokykla, kur būda
vo rengiami pasilinksminimo 
vakarėliai kąš šeštadienį, įvai 
rios paskaitos Sekmadieniais ir

Ii* susidu 
kurine is 

savaimi

NAUJIENOS, Chicago, III,

v 1 t NAūJTENŲ-aCME Teiepnoco
CHICAGO — Carl Hubert Erickson (pb kairei) rodo revolverį, kuriuo jis nušovė 
HėrbėH Wolff.

rintiš žrtrnalisto diplomų, dai 
negali būt dramaturgas nei di
rektorius. ■

Vaidintojai
Diena Iš Dienos

'" •• ” ■ " ’’

tuom’et “night 
ir tokie šokiai, 
scenoj buvo iš

tiktai karčia-

>

Ar žinote Kaip 
Auksą Kasa, Kaip 
Arbata Auga?

r

MARIJONA PIEPOL
Persiškyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d., 6:15 vąl. ryto, 
1939 m., sulaukus 53 mėtą 
anižlaūs, gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuiiud|mfe 

vyrą Walter Piepol, dukterį 
Ann, i sūnus; MichaėL.ir Vie
totą, 2 seseris: Rose Zeblėski 
ir Mrs. M. Juškienę, brolį 
Jack Regan ir giminės.

Kūnas pašarvotas Borman 
koplyčioj, 115 Broadway, Mel
uose Park, III. Laidotuvės 
įvyks antradienį, gruodžio 26 
d.. 0:30 ryto iš kopi. į 
Mt. Cšrmel parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. K&ži- 
miero kapines.

Visi ą. a. Mary Piepol gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nudšytižidi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sanai, Seserys, 

Brolis ir Giminės.
Laid. Dir. Borman, Melrose 

Park, III. Tel. Melrose Park 
714.'

rodęs vienoj, iš 'tiį grupių lie
tuvių, tuomet jo gražios svajok 
nes butų arčiau rišęsi su jo 
charakteriu. Bet apie tokius da
lykas reikia sužinoti nuo artų 
laikų veikėjų, kurie bėra stu
dentai, tad geriau padaryti kar- 
čianirtš scehų ir tiek. Mus juk 
rtfeks hfedrįš kritikuoti.

Pasirodo, kad studentas; tu-

I
Dabar pats vaidinimas. Visi 

vaidintojai, išskiriant 
Cable, pasižymėjo viena bloga 
ypatybe, tai neaiškumu dikci
jos, taip kad sėdint viduryje 
salės jau negalima buvo vaidin
tojų ne tik suprasti, bet nei 
girdėti. O gal butų geriau, kad 
jite visai butų nekalbėję, nes 
naraterius p. Stelmokas užsi
spyrusiai kartodamas aiškino 
kurinio turinį (ir visai mono
toniškai)). Bendrai vaidinimas 
buvo išsiblaškęs, nesurepetuo 
tas. Scena gi Dėdės Gadišiaus 
su Kazio tėvu buvo geriausiai 
suvaidinta. Stan Cable, mato
mai, suprato rolės reikalavi
mus, suprato savo žodžių pras
mę ir juos tinkamai perdavė 
žiurėtpjams. Grimąs^jo irgi Bn- 

• vrrgcras'. NĮalonu^bu^ jį matyti 
.didesnėse rolėse. JudŽas Janis, 
“Kazio tėvas”, perdaug varžė
si ir buvo perjaunas. Juokinga, 
kada tėvas jaunesnis už sūnų.

Jonas Balanda man teko pir
miau matyti daug geriau vai
dinant. Jis buvo natūralūs tik
tai žaidimo scenoj su kitais kai
miečiais, ši scena butų palikus 
gražų įspūdį, jeigu ne Onutės 
pasaka, kuri buvo visai silpnai 
išpildyta, šiaip ji atrodo labai 
simpatinga jaunuolė. Venetta 
Grybas irgi kažkaip nepasiekė

S ta n Užuojauta pp 
Gudaičiams

Iš Lietuvos 
Atvažiavo Jurgis 
Tamošiūnas

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
/ Phone LAFAYETTE 5809

i nVFlKlR Te1®*™“" i LUVlIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Parrabams
. 3316 So. Halsted Street

MARQUETTE PARK. — Jau 
kelioliką dienų praėjo kaip ne
tekome gero ir nuoširdaus kal
iny no.

Išreiškiame didžiausių užuo
jautų pp. A. Gudaičio šeimy
nai, 7028 S. Maplewood avė., 
(netekus brangaus vyro ir tėve
lio. Giliausią užuojautų siun
čiame per šį straipsnelį.
) • 1 ’ f-'

h LuBO’tz šeimyna,
7033 S. Maplevvood avenue, 
Chicago, III.

‘—•-------------T-------------- ----- ----------------

Išsiėmė Laidinius 
Vedyboms 
(Chicagoj), .

Charles Zekas,1 23, su 
Di Fiori, 21 ’L

William Y 
phie Jankis,; 2 

r Y t A.

Williant Malėvitis, 31, su 
Chtistine Notės, 28
i Harry Oslager, 24, su Jose- 
phine Mesko; 19

Charles Simmons, 25, su 
Harriet Slater, 21

Alfred Perdue, 30, su 
phine Casper, 29

Reikalauja 
Perskiry

Mildred Wersty nUo 
mond Wersty

Gavo
Pėrskiraš

May Asmus nuo Charles As- 
mus.

Sophie Baris nuo Peter Baris
James Gribas nuo Leonas 

Gribas

Ruth

šas, 26, su So-

Turėjo važiuoti per Italiją
Iš Lietuvos per Italiją šio

mis dienomis Chicagon atvyko 
p. Jurgis Tamošiūnas, viešėjęs 
Lietuvoj daugiau kaip du me
lus laiko. Dėl pakrikusio Euro
pos susisiekimo p. Tamošiūnui 
teko važiuoti per Italiją. New 
Yorkan atvyko Italijos linijos 
laivu “Rex”. Kelionė vandeniu 
užėmė apie 8 dienas.

J. Tamošiūnas, budamas Lie
tuvoj, aplankė miestus ir mies
telius, kaimus ir vienkiemius, 
daug patyrė Lietuvos gyveni
nio. Žinau, kad jis gabiai var
toja plunksnų ir butų gerai, 
kajJ įspūdžius aprašytų “Nau- 
jienose’i’.^^>iHiv- < ‘

P-as Tani'ošiunas didesne 
dalį laiko praleido savo tėviš-

Nuvažiuokite Į Field Muziejų
Patartina atlankyti Field 

Muziejų, hes jus tėnais atra
site daug įvairiu dalykų, kurių 
nesate mAtę. Yra daug žhlbriių, 
kUrie dar nėra buvę muziejuje. 
Jie hėįvertina ar ir nežino, kad 
tėn yra labai naudinga pralei
sti kelias valandas ir pamaty
ti visokių paukščių ir paukš
telių, žvėrių ir žvėrelių, kaip 
tarp jų helygi kO va, kaip jie 
Skriaudžia vienas kitų kada 
stipresnis, pagrobęs nuo moti
nos kūdikį maitina savo kūdi
kius arba nėt ir pačią motiną. 
Vaikai lieka be priežiūros.

Jus ten pamatysite kaip yra 
auksas kasamas, kokiomis ša
komis jis išeina, kaip jį išima. 
Auksas yra pasaulio valdonas 
ir dievaitis.

Parodo Ir Anglių Kasyklas
Jus rasite anglių ir vario ka

syklas, kurios mums yra reika
lingos. Parodoma ir kaip ang
lis yra vartojama kiekvieną 
dieną, o daugumas musų neži
nome iš kur jos pareina, nors 
jos yra taip reikalingos dėl ma
šinų. Tenai yra parodyta kaip 
John D. Rockefellėr įsteigė alie
jaus dirbtuvę 1863 m.

Taipgi parodo arbatos medį, 
kurį mes plačiai naudojame. 
Parodomas ir kavos auginimas, 
kuris Amerikoj yra labai išsi
plėtęs.

Mamytės, nu'vežkit į muzie
jų ir savo vaikučius, nes ir 
jiems bus įdomu pamatyti.

Važiuoti reikia Roosevelt gat
ve iki galo linijos.

Turėtumėt į tų muziejų nors 
kartą į metus nuvažiuoti.

— Palaužta šakelė.

HELP WANTED—FEMALE
. DarbinlnJkiųRęikU
REIKALINGA PATYRUSI MO

TERIS dirbti rusiškoje pirtyje 
1657 West 45th Street

partMėrs wanted

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

FOR įiENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON švarus, Šviesus, 6 kam
barių flatas, antros lubos.

3409 So. Lowe Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

kampas prie 2 išpiltų vieškelių — 
tuoj už Chicagos. Tavernas su fik- 
čerjais, šokių salė, garažas, namas 
— lengvų gėrimų krautuvė — ir 5 
kambarių plytinis bungalow. Nuo
savybė forklauzuota. Galima nu
pirkti už mažiau negu 10% pirmes
nės kainos. Tiktai $5,000 pinigais 
įmokėti. Mr. Talman, ypatingas 
agentas, 4076 W. 26th St., Tel. 
Rockwell 1967.

PLUMBING & HEAilNG 
Įrengimai ir Apšildymas

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

ir

i 
t1

I

»

VVHOLESALE furniture 
Rakandai ir Įtaisai Pardąvtouii

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

ALEKSANDRAS BAGVILAS
Persiškyrė šū šiuo pasauliu 

gruodžio 24 d. 3:30 Vai. ryto, 
1939 rn. sulaukęs senyvo am
žiais, j’inięš Lietuvėj, Šiaulių 
apskrity, Vaiguvos pArap., 
Užlipęs kaime. /

Amerikoj išgyvteric) 30 m.
Paliko didėliame nulįudimė 

mylimą moterį Stanislavą,, no 
tėvais jčižaitę, 2 dukterią Ma- 
rijdną, žentą Joną NorVairiius ' 
ir jų šeimą; Elzbietą, žęntą 
Dr. F. A. Žubąt sesers vaikūs: 
Clajauskienę, Raubienę, Pilkis 
h* jų šeimas ir šeręlienę; bro- 
lip dukteris: Andrųlienę,
Marcijoną, jos vyrą ir šeimą. 
Lietuvoje—seserį Z’ajauškiėhę 
ir jos šeimą ir daug kitų gi- ‘ 
minių.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1410 So. 49th Ct., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 27 d., 8:00 - vai. ryto 
iš kopi.. į šy. Antano- parap.' 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Bag- 
vilo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą , ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys ir kitos gi

minės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

tel. LAFAYETTE 3572.

net keletą kartų praeityje. Ne
galiu sakyti, kad jai pavyko su
kurti tinkamų vaizdų sapno šo
kyje. Šis šokis buvo perdaug 
kampuotas, ir jos modemiškai 
balerinos koštidrtias visai nesi
rišo su lietuvio sapnu. Kaip įs
pūdingesnį vaizdi; ii butų su
darius vaidiliutės kostiume in- 
previzuodama kokių lengvutę 
lietuviškų meliodijų. Ji Jokius

piškėhams atvežė glėbius labų 
dienų. —Kupiškėnas.

Suėmė 16 Metų 
Berniuką už 
Žmogžudystę

Jose-

Ray-

Nužudė 90 Metų 
Motiną Ir Bandė 
Nusižudyti

NAUJAUSI IR GERIAŪSĮRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISM0KEJIMAI8

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Int. 
t -THE HOME OP FINE FURNITURE* SINCE 1M4 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Gal pirmu kartu visai silp
nai pasirodė Algirdas Bulis. Jis 
Buvo ne savo rolėje ir jų per
daug perdėjo. Tėvo role jam 
butų buvus daug tinkamfesnė. 
Kiti sustato nariai buvo mažes
nėse rolėse vidutiniai, jeigu tik 
butų atsiminę, kad scena nėra 
paprastas kambario pasikalbė
jimas.

Beje, tie, kurie visuomet lan
ko šid kliųbo parengimus, pa
sigedo p. Elenos Pečiukaitės, 
gabios muzikales tankos.

Lankau visus studentų kliu 
bo padengimus, ir per pereitus 
pora metų turėjau malonumo 
jų spektakliuose. Gaila, kad šį 
kartų negalėjau to pasakyti. Ti
kiu, kad ateityje studentai pa
sistengs garsintis tiktai kaipo 
mėgėjai, 6 pasirodys kaip pro
fesionalai. Padarykit mUttiš to
kį surjjrizą. Jus galit, jeigu tik 
sukaupsi t jegūs ii* bandysi stt- 
sipažiriti ąų tafe kiaušiniais, su 
kuriais Universiteto diplomai 
jus nesupažindino,. Pakeiskit 
išdidumų nuoširdumu, tuomet 
daugiau atsieksi!.

“Persunki Naštą Dukters
' Šeimynai”

66 melų Mrs. Auna Barton, 
našlė, gyvenanti adresu 3552 
Evergreen avenue, pasmaugė 
Savo 90 metų ®aklų motinų 
Mrs. Malie Seidcl ir po to pati 
bandė nusižudyti.

Jai nepavyko, nes jos duktė, 
Mrš. Christopher Haila Barto- 
nienę sulaikė.

Bartonieiiė ir nužudyta Mrs. 
Mary Sėidel gyveno pas Mrs. 
Haila. Policijos klausiama, 
kodėl nužudė savo molinų ir 
pati bandė nusižudyti, Mrs. 
Bartonicnė atsakė, kad motina 
ir ji buvo “persunki našta” 
(luktferš Mrs. Haila šeimynai. 
Abi buvo našlėš, neturėjo pini
gų ir Mrs. Haila abi turėjo už-

Ui’baiia, III., policija suėmė 
16 mėtų berniukų John Adams 
ir apkaltino jį nužudymu vietos 
bižhiėriauš, Hezekiah Mauk. 
Pereitų ahtradiėrtį Mauk išėjo 
medžioti ir negrįžo. Su savim 
turėjo $200, Bet prie kimo poli
cija pinigų nerado.

Adams prisilažino, kad Mau
kų nušovė, bet verkdamas aiš
kino, kad taip atsitiko netyčia, 
jis nušovė velionį bemedžio
jant, nusigando ir paliko jį kor- 
nų lauke prie Royal, III.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui i

HENRY M. GOODMAN' 
~ ^the original “Cash & Carry” 

•' FURNITURE' DISTRIBUTOR * < 
sell^ for Cash only! (

Exclusively New Furniture 
This is the only place in Chicago 
where you can come and inspect ; 
fine furniture vvithout 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 block east of Halsted St. 1 

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

$110,000,000
Dovanomis

Šįnicl Kalėdos Chicagoj bu
vo žymiai gausesnės dovano
mis, negu pereitais metais. 
Biznieriai apskaičiuoja, kad 
kalėdinio biznio padarė už 
110,000,000. Tiek chicagiečiai 
praleido dovanoms, eglaitėms, 
maistui, kalėdiniams papuoša
lams ir gėrimams.

Teoples’ Kalėdinis Ra- 
dio programas.

Dainuos Ėadio Granadieriai, 
Kalėdų muzika, įdomybės, 

pasveikinimai, Lt
šįmet “Peciplės” radib pro

gramas pripuola antrą dieną Ka
lėdų. Radio klausytojams bus 
malūnu pasiklausyti gražių ka
lėdinių meliodijų. Dainubs radio 
Granadiėrių trio, bus pagrota 
kalėdinės mūzikds, bus nuošir
dus pasveikinimai ir visokios 
įdomybės, kas duos daug ma
lonumo smagiai, sykiu įdomiai 
praleisti viihndėlę.

Taigi, nepamirškite ūžsįsta- 
tyti saVb radįo Šiandie antra
dienį, 7tą yąiįndą vakare ant 
Stoties W.gMŠ. ir pasiklausy
ti programo.' ‘ ?

Rop.xxx

Roselando Žemaičių 
Atydai

Lai būna visiems lloshlando 
Žetniiičiains žinotina, kdd Rd- 
šetaiido ženiaičių visuotinas su- 
sirihkiihas įvyks trečiadienį, 
grliodžib 27 t., 7:to vūl. vaka- 
įne Darbininkų svetainėj, 10113 
Michigan avė.

šitų susirinfcihią šaukia že
maičių Kultūros kiiiibas reika
lu parengimo, kuris įvyks virš- 
hiinėtoj svetainę saušjo. 6 d. 
19W m.

•j?aigi, visi Bosclando žemai
čiai Bukite šiame Susirinkime 
ir aptarkite savo reikalus.

žfemaičių Kiiitiiros Kliubo 
pirmininkas StepottuS Narkis.

Chicagos Universite
tas Pasitraukia iš 
Kolėginio Footballo

Chicagos universiteto globė-

sitcto footballo komanda nebe- 
dalyvaus tarpkolcgineje foot
ballo rungtyneje.

Šįmet Chi. Un. koinūnda" la- 
Bai prastai pasirodė.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d. 1940

SOKOLŲ SALEJE 
2Ž43 So. Kedzie Avė.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I : 
ieško visokių pirkinių, biz- t 
nio progų Ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, t 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ) 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaini:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, DU

AR JIESKAI 
DARBO?

•RtlKIADARBININKy
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

im Sailb liliM Street. ClltKL AL
* ‘y* * S f • * • • »-"• • —■ • * •» <

Garsihkitės “N-nose*



NAUJIENOS, CMeago, III.

LIETUVA—NEAPKENČIAMO, NEPRAŠYTO 
NAUJO ŠEIMININKO STALINO ŠEŠĖLYJ

, (

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj
'žymas sutarties tarp Vokieti
jos ir Rusijos. Daugelis nujau
tė, kad7 tokia sutartis bus pa
sirašyta, bet kol nebuvo para
šų ant popierio, tol tikėta, kad 
gal Stalino ir Hitlerio derybos 
nutruks, ir Lietuva, kaip ir ki
tos Pabaltos va’stybės, paliks 
nekliudoma. Bet kai dviejų dik
tatorių susitarimas paliko fak
tu, atsakomingi asmenys Lietu* 
voj tuojau suprato,-kad netru
kus Rusijos lokis užvaldys Pa
balti—Lietuvą, Estiją, Latviją 
<r gal Suomiją. Gyventi baimėj, 
'aukti. jausti pavojų ir nežino- 
Li ar jis išsipildys — tai aplin
kybės, kurios žmonių nervus 
tampė kaip stygas.

Valanda Atėjo —
Nelabai ilgai reikėio laukti. 

Visi suprato, kad valanda at
ėjo, kai Rusija “pasiūlė” Lie
tuvai atiduoti Vilnių, su sąly
ga, kad ji leis Rusijai įsteigti 
karo garnizonus Lietuvos ribo-

J. J. Žukas
“Aš esu ‘d... glad’ vėl būti 

Amerikoj!”
Tai buvo pirmi Juozo J. Žu

ko žodžiai, kai sekmadienio ry
tą jisai atūžė Chicagon, pilnas 
gyvumo ir linksmas, tas pats 
Žukas, kuris pereito birželio mė
nesį išvyko Lietuvon tenisistus 
treniruoti.
'“Nepaisau kas ką sako, bet 

Amerika geriausia šalis, ir gy
venti ir jaunam žmogui prasi
mušti priekin. Grįžau Amerikon 
todėl, kad jau beveik nebebuvo 
galima grįžimo atidėlioti' dėl 
sąlygų Europoj, ir todėl, kad 
labai pasiilgau saviškių — nau- 
jieniečių. šį, jau trečią kartą, 
atsiskyręs nuo chicagiečių, su
pratau kaip man ilgu buvo be 
jų ir kaip man artimi yra nau- 
jieniečiai ir ‘Naujienos’.”

Lietuvon birželio mėn., buvo 
smagi grįžti ir ten Žukas sun
kiai dirbo Kūno Kultūros Rū
muose, Treniravo reguliarių te- 
nisiStų komandą, taipgi suor
ganizavo Lietuvos Jaunių (Ju
morų) tenisistų grupę. Reikėjo 
daug pastangų ir takto įdėti J 
treniruotę, kad nuimti tų jau
nuolių atydą nuo karo ir nuo 
niūrių debesų, kurie turi Liek 
tuvą užgulę.

>Jam labai gaila buvo tuos 
jaunius palikti, tęsė Žukas, nes 
su jais susigyveno ir jautėsi 
lyg“ ją globėjas — “tėvas”, ir 
dabar komanda veikiausia pa
kriks, bet nebuvo išeities — 
turėjo grįžti Amerikon.

Nervus Draskanti Įvykiai

se. Lietuvos valdžia tame klau
sime beveik neturėjo balso — 
Rusija taip pareikalavo, ir Lie
tuva — norėjo ar nenorėjo — 
turėjo sutikti. Ir eiliniai žmo
nės tai suprato, ūžta d valdžios 
visai nekritikavo. Bet kai Ru
sija pradėjo vilkinti Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai, tai žmonės 
visgi ėmė nekantrauti, ir rei
kalauti, kad Lietuvos kariuo
menė miestą okupuotų jėga.

Nevisi žinojo, tęsė Juozas 
Žukas, kad tam vilkinimui bu
vo priežastis. Rusijai tas sa
vaitės ar astuonių dienų pro
tarpis buvo reikalingas karo 
grobiui iš Vilniaus išsivežti. 
Rusija iš Vilniaus ir krašto iš
vežė “kiekvieną mažiausį daik
telį”, “every btessed thing”. Žu
kas pabrėžė savo žodžius ang
liška fraze. Nuo durų nuiminė- 
jo klemkas, iš namų išlupinė'o 
ne vien langų stiklus, bet ir 
rėmus. Iš visų valdiškų triobe- 
sių išsivežė baldus. Ką galėjo, 
tą vežėsi Rusijon. Trokai, pri
krauti Vilniui užgrobtu turtu, 
važiavo Rusijon vienas paskui 
kitą ilgiausiomis virtinėmis. 
Tai štai kodėl Rusija trugdč 
Vilniaus grąžinimą Lietuvai.

Žukas pridūrė, kad tas žinias 
patvirtins visi kas tik Vilniuj 
buvo tomis rusų šeimininkavi
mo dienomis. Jas patvirtins vi
si vilniečiai, ir amerikiečiai, ku
rie Vilniuj užkliuvo tuo metu. 
Žukas paminėjo du newyorkie- 
čius, kuriems viską teko ant 
savo kailio patirti. Tai Konnie 
ir Hetty Grutza, iš Staten Is
lando, New York.

i, ’ -

" $500 Vilniaus Lie- 
tuviams Kalėdoms

Vakar Komitetas Vilniaus Kraštui (Remti pasiuntė Vilniau^ | 
lietuviams kabeliu $250.00—Kalėdų Šventėms. Porų Savaičių | 
atgal Komitetas išsiuntė $250, taigi viso Vilniečiai jau bus | 
gavę $500.00. ‘ į
Komitetas ikišiol surinko $604.35. Jeigu duosnųs lietuviai Chi- s 
cagoj ir kitur per ateinančius kelius dienas sudės didesnį | 
skaičių aukų, tai komitetas jas persiųs tuojau po švenčių. 1 
Su Kalėdoms Vilniečių vargai nepasibaigs. Pagalba vilnie- į 
č ams reikalinga ne vien šiandien ar rytoj, bet per mėnesį, du ii 
tris, o gal ir ilgiau. . - j
Amerikos Raudonasis Kryžius pasiuntė Vilniečių šelpimui ir į 
karo pabėgėliams Lietuvoj $31,850.00 ir keliasdešimts dėžių | 
drabužių. Jeigu svetimi taip musų brolius ir sesutes Vilniuj į 
ir Didžiojoj Lietuvoj šelpia, tai mes juos tuo labiau turėtume j 
paremti. į
Tėveliai ir motinos, kai jus Kūčių vakare savo vaikučiams lo- į 
šite Kalėdų Diedukų, neužmirškite įdėti dovanų ir į vargo | 

| prispaustų Vilniečiu “kojinę”—Ar daug ar mažai—aukokite, kiek- K 
f vienas centas vilniečiams yra labii brangus ir toli nueis—alkanų | 
| pavalfrvdins, plikų pridengs šiltu rrbu, sergantį paguos. į
» Aukokite centų, aukokite dolerį—kad ir mažiausia jūsų auka bus 
| labai brangi! x ' J
į KOMITETAS VILNIAUS KRAŠTUI REMTI J
K ' i

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Miller vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. 
Ambrozevičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos .šitoj vietoj 

& kaip greitai bus gautos. 
W '

Čia Amerikoj Laimingai 
Švęsdami Žiemos Šventes

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

AUKOKIM!

Antrad., gruodžio 26, 1929

$31,850 VILNIEČIU IR KARO PABĖGĖLIŲ 
ŠELPIMUI LIETUVOJ

Raudonojo Kryžiaus Pagalba Vilniui 
Ir Lietuvai

Amerikiečiams Lietuvoj tur
būt buvo sunkiausia pergyven
ti paskutiniai įvykiai. Tai buvo 
nervus draskanti momentai. 
Amerikiečiai turėjo Kaune ge
resnes informacijas apie įvy
ktus, negu kiti, jie jautė ir lau
kė įvykių, čia Amerikos val
džia juos ragina negaišuotij 
grįžti Amerikon — arba pasi
likti savo atsakomybe, čia ka
ro liepsnos plečiasi, užkirsda- 
mos kelią Lietuvai apleisti. Ki
lus Vokietijos, Anglijos ir Fran- 
cijos karui — nutruko susisie
kimas su Anglija ir Franci ja.

Kilus ‘ Suomįjos-Rusijos ka
rui, nebebuvo galima išvažiuo
ti Amerikųn pęr Švediją. Pa
liko tik vienas kelias — va
žiuoti per Vokietiją Italijon. O 
nebuvo galima žinoti kaip il
gai tas kelias bus atdaras. Vi
si Europoj spėlioja, kad Itali
ja įsivels į karą — veikiausia 
Francijos ir Anglijos pusėj 
Tam įvykus, reikėtų palikti 
Lietuvoj visam karo laikui, nes 
išvažiuoti beveik nebūtų ga’i- 
ma. O Lietuvos gyvenimo pro
spektai nėra geri. Nebuvo iš
eities reikėjo skirtis su Kau
nu ir jaunais tenisistais.

Pirmas -didelis įvykis, kuris 
Lietuvą sukrėtė, buvo pasira-

“Kilpa Ant Kaklo”
Iš paviršiaus — Lietuva ra

mi, tęsė Žukas. Bet kas gali —• 
š inteligentijos, bėga užsienin, 
Šveicarijon, kitur; kas turi tur
to, sujudę perka dolerius. Gavę 
didesnes sumas dolerių moka 
net po 24 litų už dolerį. Kas 
turi turto, supirkinėja rubus ir 
kitokius daiktus, nors įstaty
mai tokį supirkinėjimą varžo. 
Bendrai, iš žmonių ūpo jauti, 
kad jie gyvena lyg jausdami, 
kad ant kaklo jiems užnerta 
kilpa, kad po gerkle aštrus pei
lis. Peilis slenka vis arčiau ir 
arčiau gerklės, kilpa veržiama 
tvirčiau apie kaklą, ir žmonės 
jaučia, jog laisvė, Lietuvos ne
priklausomybė pamažu nyksta, 
kad virš Lietuvos auga šešėlis 
naujo nekviesto, Lietuvos žmo
nių neapkenčiamo šeimininko — 
Rusijos Stalino.

(Tęsinys nepaprastai įdo
maus pasikalbėjimo su J. J. 
Žuku tilps rytojaus numeryj.)

Rs.

• / namus adresu 6000 So. 
Kilbourne avė. įsibrovė pikta
dariai ir pavogė visas Otto 
Boutinų šeimynos kalėdines 
dovanas.

VAKAR GAUTA:
Montrealo, Kanados, Lietuvių Darbininkų

Draugija (per P. Petronį) ...................   $20.00
BUVO PASKELBTA ........    $604.35
DABAR YRA...............................................$624.35

- Kas Daugiau?
Komitetas] Vilniaus Kraštui Šelpti

čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Miller vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos. . ... : '

MONTEVIDEO, URAGVAJUS. —“Adiųiral Graf Spee” šarvuotis baigia degti. 
Jį sunaikino patys vokiečių jurininkai.

Amerikos Raudonasis Kry
žius savo savaitiniam raporte, 
kurį prisiuntė “Naujienoms” iš 
Washingtonc, praneša apie pa
galbą suteiktą Lietuvai.

Raportas sako, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius pradėjo sių
sti Lietuvai pagalbą tuoj po 
Lenkijos žlugimo, kai Lietuvon 
subėgo tūkstančiai pabėgėlių ir 
Lietuvai buvo grąžintas Vil
niaus kraštas.

Tų pabėgėlių ir Vilniaus kra
što gyventojų šelpimui Raudo
nasis Kryžius pasiuntė $31,850 
grynais pinigais. z

.Šalę to, Vilniun ir į karo pa
bėgėlių centrus pasiuntė 31,583 
poras apatinių marškinių, vir
šutinių drabužių, avalinės ir vi
sokių kitokių reikmenų, kaip 
vaistų, bandažų ir tani pana- 
šiai.

Amerikos Raudonasis Kry
žius savo vardu renka aukas 
Lietuvos reikalams ir tai daro 
su pagalba savanorių aukų rin
kėjų savo skyriuose, kurie yra 
išmėtyti po visą Ameriką, per 
spaudą, atsišaukimus ir radio 
programuose.

Vienas tokių agitacinių pro
gramų buvo transliuojamas per 
nacionalį stočių tinklą užvakar 
vakare. M r. Gwin, organizaci
jos reikalų vedėjas, padarė pla
tų pranešimą apie labdarybės 
darbus Europoj ir priminė ame
rikiečiams, kad Lietuvoj, ypa
tingai Vilniuj, padėtis yra la
bai sunki ir visokia pagalba bus 
reikalinga per kurį laiką.

Lietuviams yra smagu, kad 
tokia didžiulė organizacija, kaip 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
teikia gausią pagalbą musų gim
tam kraštui, — 'pagalbą kuri 
siekia desėtkus tūkstančių do
lerių. Bet, kažin kaip ilgai už
truktų patiems Amerikos lietu
viams sukelti $30,000 savo bro
lių ir sesučių šelpimui Lietu
voj ? šio krašto Raudonasis Kry
žius beveik $32,000 pasiuntė 
momentaliai, kaip tik gavo pra
nešimą, kad pagalba Vilniui ir 
Lietuvai reikalinga. 

•_ f • «

Lai ta gausi parama Lietu
vai būna paskatinimas ameri
kiečiams lietuviams gausiai au
koti vilniečių šelpimui. Jeigu 
svetimi siunčia jiems desėtkus 
tūkstančių dolerių, tai- negali
ma abejoti, kad padėtis ten yra 
labai sunki ir vargo, bado pri
spausti vilniečiai laukia pagal
bos iš svetur.

Palengvinkim jų vargo naštą 
aukodami centus, dešimtukus, 
kvoderius, o jei galima, tai ir 
dolerius. Nesvarbu kiek, bet au- 
kokim visi. Rs.

Norėjo, Kad Kalėdos 
Butų Šiltos

ŽUVO.

Kalėdinių 
Automobilių 
Nelaimių Aukos
1,050 Nelaimės, 445 Užmuštų 

ir Sužeistų.
Kalėdos vakar nevisiems 

buvo linksmos.
Paskutinių dienų prieškalė

dinis judėjimas gatvėse, susi
grūdimai biznio centruose, 
skubėjimas, neatsargumas iš
šaukė milžinišką skaičių auto
mobilių nelaimių Chicagoj.

Policijos departamento ap
skaičiavimu tų nelaimių įvyko 
(Chicagoj) 1,050, o sužeistų 
ir užmuštų skaičius siekia 445.

Nelaimėse gyvybes prarado 
sekami žmonės:

Jesse Flatt, 37 metų chica- 
gietis, 7512 W. 63rd st.

jo žmona Gertrude ir
John T. Bannon,, 34, 6076 S. 

75th avenue, Summit. (Visi 
trys žuvo kai jų automobilis 
nušoko nuo vieškelio ir įkrito 
į tvenkinį prie Austin, Ind.).

Carl Anderson, 36 metų 
harveyietis nuo 15830 TurHng- 
ton avenue.

Floyd Turner, 39 metų chi- 
cagietis, ir Arthur Alexander, 
36, abu nuo 4635 Kenmore a v.

Frank J. Zisficld, 21, 1943 
North Gostncr avenue.

Mrs. Ruth Gunnell, 48 metų, 
nuo 6353 F brėš! Avenue,' Harh; 
mond, Ind. •

Paul Zuckurh, 65 metų be
darbis Auroros.

George Novy, 19, nuo 2522 
Elinwood avenue, Berwyn, III.

Adele Kyvak, 10 metų, 2058 
North Čalifornia avenue. .

'/aivo Marųiietleparkietis.
Prie Fond du Lac, AViscon*. 

sine, ant vieškelio 67 įvyko ne
laimė, kurioje žuvo 23. metų 
marųuetteparkietis, Willįam 
Kerbevich, nuo 6742 South 
Campbell avenue, ir 22 metų, 
Lester Corbett, iš Kewaskum, 
AVisconsin. Jų automobilis 
įvažiavo į tiltą;

Kitose Nelaimėse Žuvo
Raymond Clinnin, 46, nuo 

7334 Indiana avenue ,ir
Rocco Romano, 67, nuo 1106 

Taylor street.
Arthur^ J. McPherson, 1547 

Sedgewick avenue.
Phįllip Crull, 22 metų, 2820 

Washington bulvaras, ir
Cornelius Haffery, 31, nuo 

4500 W. Adams street.

12 metų berniukas Paul 
Schrader gyveno adresu 1665 
Dayton avenue. Jo tėvai buvo 
bedarbiai. Namie buvo šalta. 
Šalia buvo griaunamas kai
mynų namas. Poviliu’kas nuė
jo pasirinkti lentgalių kurui, 
ir ten prarado gyvybę. Namo 
sienos jį užgriuvo.

“Sunku Pasaulyj 
Gyventi”

“Sunku pasaulyje gyventi”, 
parašė atsisveikinimo raštelyj 
75 metų senelė Euphenia Scho 
epą, 7600 Sheridan Road, nuė
jo prie Michigan ežero ir įšoko 
vandenin. Vakar rytą jos kū
nas buvo atrastas ant kranto. 
Velionės bute policija atrado 
kelioliką milionų beverčių Vo
kietijos markių. Karo laikais ji 
buvo labai turtinga.

VAKAR
IR UŽVAKAR
CHICAGOJ

į ' ........ ......................... ,1
• Devyni arkliai sudegė 

gaisre kuris sunaikino H ar ri
šo n Livery Siables*, adresu 513 
So. Francisco avenue. Nuosto* 
liai $4,000.

• Kaip oro pranašai sakė, 
—Chicagoj Kalėdos nebuvo 
baltos. Bet ne Hull House rū
mų vaikams. Ta įstaiga turi 
mašiną, kuri pagamina dirbti
nį sniegą. Lendžingės ir vaikų 
rūmų kieme turėjo darbo.

• Kalėdos buvo traginga 
diena chię<tgiečių Reidų šei
mynoj. H i Ida Reid, 46 metų 
žmona ir motina, pasikorė už^ 
si dariusi buto pastogėj. Gyve
no adresu 10032 Avenue G.

• Užsidegusi kalėdinė eg
laitė padarė apie $1,000 nuo- 
stolių Harry G. Cramerio na
mams, adresu 50 West 105th 
street. Kambaryj, kur eglaitė 
stovėjo, beveik viskas sudegė, 
bet savinįpkuį pasįsekū išgel
bėti dovanas* supirktas trims 
mažiems vaikučiams.




