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No. 305

20,000 žuvo nuo žemės drebėjimo
40,000 SUŽEISTU TURKIJOJ

12 miestų ir 80 kaimų sunaikinta 
Anatolijoj

ANKARA, Turkija, gruodžio 
28. — Turkijos vyriausybė ket
virtadienį paskelbė, kad 60,000 
žmonių žuvo arba sužeista vien 
Ęrzincan apylinkėje dėl žemes 
drebėjimo, kuris trečiadieni už
gavo Anatolijų.

Nauji žemės virpėjimai jau
sta ketvirtadienj. Tuo tarpu 
sniego pūga siautė apylinkėje, 
darydama daugiaus skausmo 
£mtams tūkstančių žmonių, ku
rie neteko pastogės.

šaltis buvo didelis, 22 laips
niai žemiau zero. Tūkstančiai 
žmonių pabėgo iš miestų, mie
stelių ir iŠ kaimų j laukus. Dau
gelis pabėgusių sušalo.

Tuos namus, kurie atlaikė 
žemes drebėjimą, sunaikino ug
nis. Daugelis išlikusių gyvų nuo 
žemės drebėjimo žuvo liepsno
se.

Popiežius atlankė 
karalių

ROMA, Italija, gruodžio 28. 
— Ketvirtadienį popiežius su 
palydovais atlanka .Italijos ka
ralių Viktorą Emanuelį. Vizitas 
atliktas" ~ Iškilminga??* yisa 
“pompa”.

1870 metais popiežiaus kara
lystė tapo įjungta Italijos ka
ralystėn. Popiežius ekskomuni- 
kavo karalių ir Italijos valdžią. 
Pats pasiskelbė “kaliniu” esąs.

1929 m. Mussolinis ir Vati
kanas pasirašė sutartį. Popie
žius tapo “išlaisvintas” ir juo 
toliau, tuo labiau draugauja su 
Mussolinio vyriausybe ir su ka
ralium.

Yra sniego — tik 
ne Chicagoj

SPRINGFIELD, III., gruodžio 
28. — Pagaliau ir Illinois val
stija susilaukė sniego. Naktį į 
ketvirtadienį ir ketvirtadienį 
4,000 vyrų kasė sniegą nuo Illi
nois vieškelių. Turėjo darbo iš
valyti 8,000 mylių ilgumo ke
lius. Tačiau Chicagoje ir ket
virtadienį vis dar nebuvo snie
go, nors atrodė, kad gali pra
dėti snigti bet kurį momentą.

Įsakė likviduoti 
41 uniją

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 28. — Paryžiaus krimina- 
linis teismas pereitą ketvirta
dienį įsakė likviduoti 41-ną dar
bininkų uniją, kuriose šeiminin
kavo komunistai. Iš viso jau 
uždraustos nuo karo pradžios 
242 organizacijos Francuzijojc 
palaikysiusios ryšius su komu
nistais.

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

Giedra; temperatūra nedaug 
tepasikeis; lengvi daugiausia 
šiaurės iki šiaurės vakarų vė
jai; saulė teka 7:18 v. r., lei
džiasi 4:26 v. v.

Dvylika miestų sunaikinta. 
Tų miestų gyventojų skaičius 
Siekė vienų 12,000, kitų iki 40,- 
000. Sunaikinta dar 80 kaimų.

Viename Tokat mieste 953 
asmens žuvo, 443 tapo sužei
sti.

Erzincane, kuris priskaitė 
40,000 gyventojų, kokie pasta
tai paliko po žemės drebėjimo, 
tapo sunaikinti liepsnų. Tarp 
kitų sunaikintos kareivinės. Vi
si karininkai, 90 kadetų ir daug 
kareivių užmušta.

Ištisi kaimai pavirto į dide
lius ugniakurius.

Daugelis nukentėjusių mie
stelių ir kaimų dar ir ketvir
tadienį neturėjo susisiekimo su 
kitomis apylinkėmis, nes susi
siekimo priemonės tapo nukirs
tos.

Hitleris ir Goeringas 
susipykę

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 28. — “The London Daily 
Herald” informuoja, kad Vokie
tijos fiureris i Hitleris ir feld
maršalas GoeringtfS susipykę. 
Jau kurį laiką Goeringas Visai 
dingęs iš visuomenės akių. Per 
paskutines dvi savaites Hitle
ris ir Goeringas nepratarę dau
giau kaip keletą žodžių vienas 
į kitą. /

Tačiau tai nereiškia, kad Goe- 
ringui teks visai iš nacių vado
vybės pasitraukti. Pats Hitle
ris yra nominavęs Goeringą 
kaipo savo įpėdinį Vokietijai. 
Goeringas turi daugiau draugų 
Vokietijos industrialistų tarpe, 
negu Hitleris. Su Goeringu, la
biau nei su Ribbentropu, nori 
turėti reikalų užsienių atstovai. 
Hitleriui busią sunku nusikra
tyti Goeringo.

Vokiečiai gavo Ru
sijos aliejaus

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 28. — Paskutinėmis , die
nomis Vokietija gavo aliejaus, 
javų, mineralų ir kitokių reik
menų pirmus siuntinius iš Ru
sijos. Nuo sausio 21 d. tarp 
Berlyno ir Maskvos prasidės 
reguliarus lėktuvais susisieki
mas.

180,000 vokiečių su
grįšiu į Vokietiją

•

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 28. — Italijoje, Tyroliaus 
provincijoje, gyvena apie 300,- 
000 vokiečių. Jiems duota lai
ko iki gruodžio 1 d. 1940 m. 
pasisakyti, ar jie nori pasilik
ti Italijoje, ar persikelti į Vo
kietiją. Nacių žiniomis į Vokie 
tiją persikels 180,000 tyrolie- 
čių.

, . f

Suomijos karas — 
talkininkų sąmok
slas, sako naciai

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 28. — Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos atstovai 
kaltina Britaniją ir Francuzija

u.

CINCINNATI, OHIO. — šio miesto vaikai turi daug “fonių”, nes sniego 10 
colių klodas apdengė žemę.

RUSAI TEIKIA PARAMĄ SUOMIAMS
SUOMIAI NEDUODA RUSAMS RAMUMO

ROVANIĖMt, Suomija* gruo
džio 28. — Korespondentai* kaip 
ir kiti karo stebėtojai, apraši
nėdami suomių laimėjimus, 
kartas nuo karto vis išreiškia 
pesimistišką mintį:

Galų gale — sako jie — vien 
savo didumu Rusija įveiks suo
mius. 3,600,000 suomių kova 
prieš 183,000,000 rusų ilgai tęs
tis negali.

Bet šiuo laiku, kai* karas ei
na, suomiai neduoda ramumo 
rusams.

Ypač šiaurėje, Sala sektore, 
yra daug miškų. Miškuose suo
mių beveik nematyti. Tačiau jie 
ten yra, laukia rusų, ir neat
sargus rusų judėjimas, nutoli
mas nuo savos bazės faktinai 
reiškia jiems mirti.

Suomiai slidininkai veikia ir 
rusų užnugary* neduodami ru
sams pasilsio, neduodami net 
miegoti, nuolat, nepaliaujamai 
vargindami priešus.

i

Rusų lėktuvai mėgina mėty
ti bombas į suomius miškuose 
ir apšaudyti juos iš kulkosvyd
žių. Bet lėktuvams sunku pa
stebėti apsigaubusius baltomis 
marškomis priešus.

Suomijos generolas Willenius 
I pasikalbėjime su korespondentu 
pareiškė: “Vienintelė didelė val
stybė, kuri iki šiol teikė mums 
paramos, buvo Rusija. Musų 
kariuomenė ir dabar vartoja 
rusų šautuvus ir mes patyrė
me, kad tie šautuvai yra mums 

I labai naudingi.”

dėl karo Suomijoj. Matote, sa
ko Hitlerio atstovai, Suomijai 
nebūtų priešinusi Rusijai, jei
gu ne talkininkų paraginimai. 
O kadangi suomiai pasiprieši
no, tai talkininkai dėl karo 
kalti.

• j ... . 1
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Britanija ir Švedija 
pasirašė prekybos 

šutacti .
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 28. Ekonomijos minis
terija paskelbė, kad Britanija 
ir Švedija pasirašė sutartį. Su
tarties tikslas yra palaikyti 
abiejų šalių prekybą karo ap
linkumoje.

Mėsos ir cukraus 
porcijos Brita

nijai
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 28. — Britanijos valdžia 
paskelbė ketvirtadienį, kad pra
dedant sausio 8 diena šaly bus 
įvestas paskirstymas mėsos ir 
cukraus porcijomis — kad bus 
leidžiama tik tam tikrą kiekį 
paskirtam laikui tų reikmenų 
pirkti.

♦ .. . .. . f.

Gal paskelbs karo 
stovį Airijoj

DUBLIN, Airija, gruodžio 28. 
— Pereitą šeštadienį Airijos 
teroristai užpuolė amunicijos 
sandėlį ir pasiėmė 70,000 kul
kų, taipgi tūlą kiekį šautuvų ir 
revolverių. Ryšium su tuo už
puolimu Airijoj gal bus pa
skelbtas karo stovis.

Daugiau švedų vyk
sta į Suomiją

STOCKHOLM, Švediją, gruo
džio 28. — Per Stockholmą, 
Suomijos lįnkui, naktį į ketvir
tadienį dar du kontingentu šve
dų savanorių pravažiavo. Jie 
vyksta į Suomiją su rusais ka
riauti.

Italai atvykę Suo- 
mijon

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 28. — Neoficialus praneši
mas sako, kad J Tornio, Suo
mijos uostą, atvyko 2,000 italų 
savanorių kariauti prieš rusus.

KARO ŽINIŲ 
satrauka

——J----------------- ----------- ——

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 28. — Rusų atakos prieš 
Mannerheimo liniją atmuštos. 
Suomiai pradėjo naują žygiuo
to į Rusijos teritoriją. Jie no
ri nukirsti Leningrad-Murmansk 
geležinkelį, jšitas geležinkelis 
yra svarbiausioji Rusijos susi? 
siekimą -iinįjaCsu' karo jėgomis, 
kurios operuoja Suomijos šiau
rėje. x

—X—X—X----
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 28j —Stebėtojų manymu, 
suomiai uždavė skaudų smūgį 
raudonosios armijos prestižui. 
Sniegas ir ledas šiandien pade
da suomiams, ir bent kurį dar 
laiką rusai vargiai laimės žy
mią pergalių.

----X—-X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 28. — Prancūzai atmušė 
dvi vokiečių atakas vakarų 
fronte.

----X---- X—-x----
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 28. — Plinta gandai, 
kad Rusija reikalaus naujų lai
vynui bazių Juodojoj juroje. 
Gandai plinta ryšium su atvy
kimu čia Bulgarijos prekybos 
delegacijos.

---- X—X—X—
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 28. —Pranešama, feld
maršalas Goeringas ir Adolfas 
Hitleris susipykę.

—x—x—x-—
ROMA, Italija, gruodžio 28.

— Popiežius ketvirtadienį pa
darė vizitą Italijos karaliui. Vi
zitas interpretuojamas kaipo 
glaudesnis Italijos vyriausybės 
ir Vatikano kooperavimas ir gal 
būt bendrus pastangos taikai 
atsteigti.

—‘X—X—X—
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 28. L- Britanija ir Švedi
ja pasirašė keletą prekybos su* 
tarčių. Švedijai pripažįstama 
teisė eksportuot prekes į neu
tralias šalis, bet jis pasižada 
nesiųsti į Vokietiją pinigų, ku
riuos gauna už eksportus.

—X---- X-*—X—
BERNE, Šveicarija, gruodžio 

28. — Šveicarija padaugins sa
vo kariuomenę, paims tarnybai 
dar 80,000 arba 100,000 vyrų.

ROMA, Italija, gruodžiu 28.
— Afganistanas koncentruoja 
kariuomenę Rusijos '. pasieny, 
kur Rusija turi sutraukusi apie 
700,000 karių.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

SUOMIAI MĖTO BOMBAS I RUSIJOS 
GELEŽINKELĮ

—Ketvirtadienį paskan
dintas tik vienas Danijos 
laivas.

—Suomiai padarė žalos 
Murmansko geležinkeliui.

, —Vokietijos pranešimais, 
gruodžib mėnesį paskandin
ta 280 laivų. Kiti praneši
mai sako, kad paskandinti 
227 laivai.
, —Paskutinėmis žiniomis, 

Turkijoj dėl žemės drebėji
mo žuvo 20,000 žmonių, o 
sužeista 40,000. Bet galuti-’ 
nai nelaimės didumas dar 
nenustatytas. i

—Sovietų Rusijos cenzū
ra dar labiau suvaržė žinias 
apie karą Suomijoj.

—Iš neoficialių, bet pati
kimų šaltinių Maskvoje gau
ta žinia, kad raudonajai ar
mijai Suomijoj tapo paskir
tas naujas komanduotojas.’ 
Jis esąs gen. Grigori Štern. 
Jis skaitosi vienu gabiausių 
rusų generolų ir yra pasižy
mėjęs mūšiuose su japonais 
tolimuose rytuose.

—Suomiai sunaikino dar: 
du rusų bataljonus mūšy 
ant Suvanto ežero ledo.

Indijos kariuomenė 
atvyko vakarų 

frontan
LONDONAS, Anglija, gruo- 

džicr28. — Vakarų frontan at
vyko pirmas Indijos kariuome
nės kontingentas. Indusai ka
reiviai 'visi mosulmonai. Jiems 
vadovauja indusai ir britai ka
rininkai.

700,000 rusų prie Af
ganistano sienos

ROMA, Italija, gruodžio 28. 
•— Italijos laikraščiai skelbia, 
kad 700,000 rusų kareivių yra 
sukoncentruota prie Afganista
no sienos. Kitoj pusėje Afga
nistano, Britanijos ir Irano ka
riuomenė koncentruojama pa
sieny. . ‘

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 28. — Lieksa fronte Suo
mijos lėktuvai mėtė bombas į 
Leningrad-Murmansko geležin
kelį. Su lėktuvais kooperuoja 
slidininkų būriai. Nepatvirtin
tas pranešimas ketvirtadienį .sa
ko, kad ir slidininkai vienoj vie
toj jau pasiekė rusų geležin
kelį.

Rusijos teritorijon suomiai 
slidininkai įsiveržė taipgi Suo- 
musalmi fronte. Ir čia suomiai 
puola rusus užnugary.

Suomiai aiškina, kad Rusijos

150 rusų tankų už
pustė sniegas

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 28. — Suomis karininkas, 
sugrįžęs iš šiaurės fronto pra
neša, kad Petsamo apylinkėje 
sniegas užpustė 150 rusų tan
kų. Tankų operuotojai kai ku
rie sušalo, kitus suėmė suomiai, 
o dar kiti pabėgo.

Bedarbiai nrašo val
džios virtuvių

ATHENS, Ohio, gruodžio 28. 
— Vietos bedarb1’^ kreipėsi j 
prez. Rooseveltą p_.^ymu įstei
gti valdžios virtuves.

Japonijos kabinetas 
nerezignuos

TOKIO, Japonija, gruodžio 
28. — Japonijos premjeras Abe 
pareiškė, kad kabinetas nere
zignuos, nors atstovų rūmų 
dauguma nęaficialiai ir patarė 
vyriausybei rezignuoti.

» 

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

“NAUJIENOS” duos Radio programus

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

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

teritorijon jie įsiveržia ne ofen- 
syvui, bet staigioms, nelaukia
moms atakoms. Užpuolę būrį 
rusų, padarę rusams žalos, jie 
greitai pabėga—pasislepia grei
čiau, negu rusai spėja prisiruo- 
štįjcontr-atakai ar išgelbėti sa. 
vuosius.

Karelijoj, sako suomių pra- 
nešimas, rusų atakos tapo at. 
muštos. Pačioj šiaurėje, Salini- 
jarvi apylinkėje, suomiai mė. 
gino pulti rusus, bet pastarie* 
ji čia apsikasė ir ataką .sulai
kė.

Suomiai pasitarnavo 
rusams

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 28. — Grupė suomių sli
dininkų nušliaužė tyliai į rusų 
pozicijų užnugarį ir padegė dar
žinę, kurioj rusai turėjo sukro
vę 2,000 porų slidžių. Raudono
sios armijos kareiviai, išlindę 
iš palapinių, dideliu pasitenki
nimu šildėsi prie užkurtos ug
nies.

Šveicarijos — talki
ninkų derybos 

užsikirto
BERNE, Šveicarija, gruodžio 

28. — Šveicarijos prekybos ko
misija sugrįžo namo iš Pary
žiaus, kur ji vedė derybas su 
talkininkais prekybos sutarčiai 
padaryti. Sutartis - nepadaryta. 
Derybos užsikirto ypač dėl tal
kininkų vykdomos blokados. 
Šveicarijos komisija nori gauti 
iš savo valdžios naujų instruk
cijų.

z



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

----------- ---------- -

Rašo adv. Wm. X Drake-bragunas

(Tęsinys)
K- ... tad vien algomis Tam

sta gavai iš bendrovės daugiau 
kaip $30,000? A— Taip; viso 
$37,905.

K— Ir už direktorių susirin
kimų lankymą $325. nuo 1925 
ligi 1938 m.? A— Taip.

K— Kiek Tamsta gavai už 
susirinkimų lankymą nuo 1918 
m. ligi 1925 m.? A— $230 už 
35 susirinkimus.---------- ------- -

K— Pasižiūrėk į tik ką skai
tytus skaitmenis. 1921 m. Tam
sta gavai $2,200? A— Taip. K—- 
Už kiek savaičių? A— 50. K-- 
Po $40 į savaitę? A— Po $50. 
K— Ar Tamstos parodymas 
dabar yra, kad 1921 m. gavai

Listen to and Advertise over
PALANQECH’S YUGOSLAV RADIO 
Fo<A Songs and Music 
T amburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 8006

M

Kovo 31
ĮVYKS —

po $50 į savaitę? A 
ir .ar .Tamstos parodymas dabar 
yra, kad 1922 ir 1923 mm. Tam
sta irgi gavai po $50 į savaitę? 
A— $2,400 į metus.

... K—* Ir kai Tamsta anks
čiau liudijai apie $40 kas sa
vaitę 1921 melais ir kitą suma
žintą atlyginimą nuo 1922 m., 
ir Tamsta pasirėmiai savo re
kordais, kodėl Tamsta mus klai
dinai apie skaitmenis?

Mr. Anseli: šiam klausimui 
priešinasi.

K— Ir visą šį laiką bendrove 
nesivertė jokiu bizniu? A-- 
Taip; visokiais‘bizniais rūpintis 
investmentais.

K—- Argi Tamsta neliudijai, 
kad Tamsta įregistravai afidei
vitą pas Valstybės Sekretorių 
1935 metais, kad ši bendrovė 
nesivertė jokiu bizniu nuo 1921 
m.? A— Taip. Mes nedarome 
jokio biznio, bet mes turime 
rūpintis inyestmentais.

K— Už ką Tamstai $38,090 
suma buvo mokama, kai ben
drove nebuvo biznyje? A— Kai
po advokatui, knygvedžiui, dže- 
nitoriui ir viskam.

K— Ir Tamsta pats sau tuos 
pinigus mokėjai? A— Ne, aš 
nemokėjau šių pinigų pats sau.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Taip. K-

NAUJIENV-ACME Telephoto
MISHAWAKA, 1ND. — Berthe De Vos, kuri yra tar

doma ryšium su misterišku Stephen Melkey žuvimu.
. -r ■ .... ■..........11.................................................................   <■ i ........į,.......

—
Penktad., gruodžio 29, 1939

NAUJIENŲ

KONCERTAS
neturtingiems 
ninkams? Mr. 
mui priešinasi, 
nežinau ar jie 
ar turtingi.

K— Dabar, 
Tamsta gavai 
vo vienintelis
nuo to laiko kaip Tamsta tapai 
.sekretorium 1921 m.? A—Taip

K— Ar Tamsia esi vedęs

lietuviams akci-
Ansell: Klausi

buvo neturtingi

šie pinigai ką 
iš bendrovės bu- 
pajamų šaltinis,

žmogus su šeimyna? A-—Taip, 
daug vedęs.

... K>— Ar Tamsta turi ba
lansą N banke? Ar— Taip. K— 
Kokios dienos? A— 1939 m. 
rugsėjo 30 d. K— Kokiai su
mai? A— $1,763.94,

K— O kokia suma buvo dc- 
ponuota originaliai ? A— $4,- 
889.37.

K— Kiek buvo ištraukta? 
A— $3,125.43. K— Pasakyk, 
kada ištraukimai buvo padary
ti? A— Kelis sykius. K— Kokia 
yra ankstyviausio ištraukimo 
data? A— Aš nežinau. K— Ar 
tas buvo apie 1939 m. rugpjū
čio 4. d.? A— Apie. Pastaba: 
prieš cituojant sekantį klausi
mą, grįžkime prie 1939 m. rug
sėjo 29 d. parodymo.) K—•
Kiek Tamsta gavai algos už šį 
visą laiką? A— . . . 1939 m. - 
nemokėtos algos $1,1 
1939 m. balandžio 15 d.

4 4\

turi tęstis? A— Ne.
... K— Ar Tamsta, kaipo as

muo, mokėjai ką nors p. An
seli? A— Kaipo asmuo, dar ne. 
K— Ligi šiol tiktai bendrovės 
pinigai buvo mokami ponu

K— Kokių žingsnių imtasi 
dividendams mokėti? A— Aš 
priminiau porų mėnesių atgal, 
bet direktoriai sakė, kad jie ne
pasiruošę.

K— Bet jie buvo pasiruošę 
kitas sąskaitas mokėti? A— 
Taip, telėfoną, algas ir t.t. .

... K— jus gavote paskuti
nius šios bendrovės pinigus lie-

turto. K— Ar Tamsta ginčysi 
savo paties afideivitą, įregis
truotą pela\vare Valstybėje? 
A— Mes neturėjome jokio pel
no. Mes nedarėme biznio, bet 
nes turėjome rūpintis bendro
vės reikalais.,

K— Kiek buvo išmokėta di
rektoriams nuo 1921 m. ligi 
šiandien? A— Aš negalėčiau to 
pasakyti.

1939 m. spalių 6 d. parody
mai :

K— Ar Tamsta parašei tūlą
straipsnį “Naujienų” dienrašty I reikalus jau kelis syk.
Chicago, III., datuotame 1939 
m. spalių 4 d.? A— Taip. K— 
»r tame straipsny įlipusios in
formacijos buvo Tamstos pa- L 
duotos? A— Taip. 1

K— Nuo to laiko kokių žing
snių imtasi dividendus mokėti? 
A— Direktoriai svarstė

(Bus daugiau)

šiuos

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

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

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

TeL YARDS 0994 
Antrad^ Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

.». K— Kiek buvo iš viso iš
mokėta direktoriams nuo 1921 
m. ligi šiandien, kuriuo laiku, 
Tamsta sakei, bendrovė nedarė 
jokio biznio? A— Aš pripažįs
tu, kad jie nieko nepirko ir ne
pardavinėjo.

K— Ar jus darėt ar nedarei 
biznio tarp 1921 ir 1939 metų? 
A— Jokio naujo biznio; mes 
mokėjome taksus ir panašiai. 
Pusė miliono dolerių įšalusio

Skelbimai Naujienose 
.... duoda naudą dėlto,

...K— Tamsta sakai tame Į kad pačios Naujienoj 
Mraipsiiy “bet dabar tas visas VT8 naudinfiTOK 
darbas sutrukdytas — ‘gerada-
riai’ patraukė teisman”. Tai Mrs. A. K. JARUSZ 
kasgi sulaikė to dividendo iš
mokėjimą? A— Byla užvesta 
prieš bendrovę. K— Ar tas jus 
sulaikė nuo kitų pinigų išmokė
jimo? A— Ne. K— Jus išmokė
jote Tamstos algą ir kitas išlai
das? A— Taip. K— Dabar, kas 
trukdo jums išmokėti dividen
dus? A— Direktoriai nėra pa
sirengę dividendus mokėti. K— 
Kas juos sulaiko? A— ši byla. 
K— Bet Tamsta sakei, kad ji 
jų nesulaikė nuo kitų pinigų iš
mokėjimo? A— Dividendams 
paruošti reikia daug pasiruoši
mo. K— Kokio pasiruošimo?
A— Pranešimus ir laiškalapius 
atspausdinti, čekius 6000-am; 
tai didelis darbas. K— Kada jus 
nutarei, kad buvo 7% dividen
do? A— Kai aš rašiau tą straip
snį.

Physical Therapy 
and Midwife 

Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU 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.; YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

, CRANE COAL COMPANY 
5332 Soi Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022.

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

Salės Tax ekstra.

K— Ar ji apmokėta šiandien?

K— Kiek Tamsta gaVdf' >1939 
m,? Ats.-r^ $201Q$3 ’

— Tamsta .tikraL . išrinkai 
,$2010 šiemet algos? A— Taip, 
Už 1938 ir 1939 m.

«< ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ /

KLAUSYKIME
S«LT!M!ER0 RYTMETINIŲ

(Dabar vėl grįžkime prie 
1939 m. spalių 4 d. parodymo.)

K— Ar betkokios sumos bu
vo išmokėtos po 1939 m, rug
sėjo 29 d., Tamstos paskutinio 
tardymo dienos? A— Taip.

K— Kokie pinigai buvo iš
mokėti po 1939 m. rugsėjo 29 
d.? A— Mano alga. K-f— Kiek? 
A— Trys savaitės, $90.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių1 Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bė akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

t T-koplyčios visose
-LCiStl Chicagos dalyse

Tel. Office Wentworth 6330
; Rez. Hyde Park 3395

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

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

i 511
11

LIETUVIŠKŲ RADIO III II I H

PROGRAMŲn.n.l.r

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

rugsėjo galo.
K —Ar rugsėjo 30 d. direk

torių susirinkimas užgyrė bet- 
kokius išmokėjimus iš bendro
ves turto? A— Taip. Kr— Pasi
žiūrėk į tuos protokolus? A— 
Aš dar neturiu protokolo sura
šęs. K— Ar buvo betkokių pa
sipriešinimų prieš Tamstos al
gos mokėjimą? A— Nieks di
rektorių neprotestavo. K— Ar 
likvidacijos komisija protesta
vo? A— Taip. K— Kas toks 
buvo? A— Dr. Vencius. K— Ar 
jis buvo vienintelis? A— Taip, 
jis sutiko mokėti algą, bet n3 
dabar. K Kokią algą A— Ma- 
iio algą, kaipo sekretoriaus. 
K— Ar jis suliko su savaitinio 
1 (lyginimo Suma? A—Jie žino
jo, kiek aš į savaitę gaunu.

K— Ar tas buvo pranešta jo 
dėmesiui? A— Jis manęs pa
klausė ir aš paaiškinau, kad tai 
buvo po $30 į savaitę.

.. .K— Kada Tamstos atlygi
nimo klausimas buvo svarsty
tas? A— Pagal mano rekordus, 
1938 m. kovo 4 d., direktorių 
milingas ir du likvidacijos ko
misijos nariai, p; Budrys ir p. 
Ambražiejus; klausimas buvo 
direktorių tarybos iškeltas dėl 
sekretoriaus algos. Jie nustatė 
$30 savaitinę algą nuo to susi* 
rinkimo* K— Ar (protokole) 
pasakyta kokiems metams ir 
kaip ilgam toks mokėjimas tu
rėjo tęstis? A— Buvo suprasta, 
kad nuo tos dienos, kada ta al
ga buvo nustatytai K— Ar yra 
betkokio nurodymo protokole 
kaip ilgai toks išmokėjimas

j-

LIETUVIAILaidotuvių Direktoriai

No. 2055

Adresas

i

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, liL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No*..

I Vardas ir pavardė.

Yards 1139
Yards 1138

llllllllt KIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHII

Yards 0782

TURIME
VISOSE MIESTO

1111111111111 * 1111111 p . .. .............IIIIIIIIII

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270

1111111111111111111111111111111111111111

Cicero

■lĮjf,. I.H.. ii .Urir-n I

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

YARDS 1419

K1TCHEN TOWELS PATTERN 2055
* 1 *1

No. 2055—-Virtuvės abtusėliai.

NARIAI i Ambulance
Chicagos Patarnavi

mas Diena
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos
BiiaiHiiiaiiiiiaiiinivaiHUiiliiiiii

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue

3354 So. Halsted Street

ir naktį

KOPLYČIAS
DALYSE

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

4704 So. Western Avenue
ALBERT V. PETKUS

Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Phone Cicero 2109

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

st

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. L iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

gMĮfriee— ui n.............

Garsinkites “N-nose”

St
1824
3395

Miestas ir valstija.
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Ką Žmonės Mano
APIE TAI, KAS KA PAGIMDĖ

Mokslas apie tai, kas ką pa
gimdė vadinasi genealogija. 
Visiems yra žinoma Kristaus 
genealogija Mato ir Luko e- 
vangclijose paduota. Abrao
mas pagimdė Izaoką, Izaokas 
pagimdė Jokūbą, Jokūbas pa
gimdė Judą ir jo brolius ir tl. 
iki Kristaus. Evangelistas Ma-

EGG ............................   $6.00
NUT .................................. $6.00
BIG LUMP .................... $6,00
MINE RUN .................  $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR.’ — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tol. ARDMORE 6975

NAUJAI A'r"'aRVT*S DAKTA
RIŠKAS OFISAS

Dr. Frank M. Miscavige
Ph. C.. B. S., D? C.

LIETUVIS CHIROPRACTOR
Gydo visokios rūšies ligas sulig save 
soecialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo be ope
racijos ir “Gallstones” liga. Užlaiko 
vieną iš gražiausių Michigan State 
rffcą, aprūpinta naujausios metodos 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei
kalaujanti ligoje daktariškos pagel
tos, kreipkitės pas Dr. F. M. Mis
cavige, adresu:

Detroit Chiropractic College 
8127 E. Jefferson Avė, Detroit, Mish.

Phone Clifford 2650 
OFISO VALANDOS

10-12 A. M. 2-8 P. M.

tas Kristaus geneologiją pra
deda nuo Jokūbo. O evangelis
tas Lukas pradeda nuo Kris
taus, veda atgal ir nuveda iki 
Adomo. Genealoginės evange
lijos yra skaitomos bažnyčiose 
per Kalėdas.

Smulkmeniškas genealogi
jas turi visi karaliai, kunigai
kščiai ir kitokie tituluoti did» 
žilinai ir šiaip jau žymus pa
saulio galiūnai. Bet genealo
gija turi ne vien žmones, o ir 
idėjas. Ir idėjos tam tikru bū
du vystosi viena iš kitos. Ro
mos katalikų spaudoje nerete- 
nybė užtikti šitokią genealogi
ją: humanizmas pagimdė libe
ralizmą, liberalizmas pagimdė 
protestantizmą, protestantiz
mas pagimdė kapitalizmą, ka
pitalizmas pagimdė socializ
mą, socializmas pagimdė ko
munizmą, komunizmas pagim
dė fašizmą ir, jo brolį naziz- 
ma. O šie visi judėjimai besi- 
maišvdarni ir bekonkuruoda- 
mi pagimdė šių laikų visuoti
nį pakrikimą ir pagaliau nei 
Šiokį, nei lokį karą..

Taip, tai taip. Bet juk visi 
gerai žinome, kad Romos ka
talikų bažnyčia nepripažįsta 
gimdymo kontrolės. Todėl yra 
vietoje kelti klausimas apie 
tai, ką pagimdė Romos katali
kų bažnyčia?

NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIENŲ-ACitfE Telephor

Dvi vagystės
KRAŽIAI."!- Iš Kražių Jauni- 

m o Ramovės salės nežinomi as
menys pavogė vietos liaudies 
universiteto naują radijo apa
ratą. Už aparato suradimą liau
dies u-tas paskyrė 50 Lt. atly
ginimo. Be to, tą pačią naktį 
apvogė ūkininką Budreckį, gyv. 
Kražių valse. Iš ,jo pavogta įvai
raus turto 100 Lt. vertės. į

KAUNAS. — Lietuvos kon
sulas Charbine dr. Jatul's pra
nešė, kad Vilniaus grįžimo pro
ga Chąrbino lietuvių kolonija 
(Tolimuosiuose Rytuose) nuta
rė paaukoti Lietuvos universi
tetui Vilniuje, Stipendijos Fon
dui, 100,000 litų. Ligi šiol jau 
surinkta 80,000 litų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJir.NOSE’

mm

\VOODSTOCK, ILL. — Charles Allen Dain, 15 metų 
amžiaus, kaltinamas nužudymu savo globėjo.

Išpardavimas
NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS

PUIKIOS KOKYBĖS VALGIAI... ŽEMOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! Penkt. ir šeštad., Gruodžio 29 ir 30

Bostono “Darbininkas” ba
landžio 11, 1939 m. turėjo 
straipsnį “Katalikiškoji Pa-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS 
MUSŲ KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS -4 J

To Mokė You "The Most Gfomorous GirJ.Therel"

18

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

GERESNI BATAI VISAI SEIMAI.

Exquisitely designed. 
with Parisian flairl 
Rich materials! See our 
glorious array! High> 
medium or Hat beeis! 
Fabrics tinted any 
color ivithout charge!

įaulėžiura,” kur randasi ši te
kis pareiškimas:

“Humanizmas sužadino 
žmoguje laisvės troškimą, ku
ris apsipavidalinęs liberaliz
mu privedė ne vieną valstybę 
prie anarchijos. Iš antros pu
ses liberalizmas pagimdė ka
pitalizmą, kuris vieną dalį pi
liečių, būtent, proletariatą pa
darė fabrikantų ir mašinos 
vergais. Tuo budu per didelė 
laisvė pavirto nelaisve ir net 
vergija.”

Tai va ir matome, kad Ro
mos katalikų autorius nieko 
nerašo apie tai, ką pagimdė 
Romos katalikų bažnyčia. Ar 
tai išeina, kad Romos katalikų 
bažnyčia yra bergždžia, nevai
singa? Taip manyti butų di
delė klaida. Kas taip tvirtintų, 
pasirodytų istorijos nežineliu. 
Kieno duktė yra inkvizicija? 
Ar ne Romos katalikų bažny
čios? Jau vien iš to matome, 
kad Romos katalikų bažnyčia 
nėra nevaisinga.

Kad kapitalizmas proletaria-t 
tą padarė fabrikantų ir maši
nos vergais, tai, žinoma, tiesa. 
Bet kuo darbininkai buvo ta
da, kuomet vakarų Europoje 
viešpatavo Romos katalikų 
bažnyčia? Tada daTbininkai 
buvo vergai kunigaikščių, gra
fų, vienuolynų, vyskupų ir ku
nigų. Ar kapitalizmo vergai 
norėtų grįžti į baudžiavos ga
dynę kada Romos katalikų 
bažnyčia turėjo didelę galybę? 
Žinoma, kad ne.

Dabar apie socialę idėjų kil
mę.

Įvairus šių laikų reforini- 
nius ir revoliucinius judėji
mus: socializmą, -unionizmą, 
sindikalizmą, anarchizmą, ko
munizmą pagimdė socialis ne
teisingumas. Kur tik socialis 
neteisingumas buvo giliausiai 
savo šaknis įleidęs, ten vystėsi 
radikališkiausios idėjos ir ga
lų gale ten įvyko didžiausios 
tragedijos. O kaip sykis mato
me, kad visur, kur bažnytinė 
hierarchija buvo labiausiai į- 
sigalėjusi, ten labiausiai įsi
stiprino didžiausias socialis 
neteisingumas ir natūraliai ten 
įvyko didžiausios tragedijos. 
Taip buvo Rusijoje, Ispanijoj, 
Lenkijoj ir Francuzijoj prieš 
Didžiąją Revoliuciją. Šitokie 
faktai neina kreditan Romos 
katalikų bažnyčiai ir apskritai 
religingai žmonijos daliai. To
dėl Romos katalikų bažnyčia, 
kaip Pilotas bando nusiplauti 
rankas. Ji purtosi nuo atsako
mybės už socialius neteisingu* 
mus katalikškose šalyse. Ro
mos katalikų vadai rodo į' po
piežių enciklikas socialio tei
singumo klausimais. Bet to
kiais atsitikimais luomus bei 
organizacijas apkaltina arba 
išteisina jų darbai, o ne žod
žiai.

Romos katalikų bažnyčia 
tiesioginiai prisidėjo prie pa
gimdymo socialio neteisingu
mo, o vėliau nesirūpino atsi- 
stoti į priešakį, kad pribren
dusias reformas vykinti. To
dėl netiesioginiai ji prisidėjo 

'prie išsivystymo jai nepagei-

Naujųjų Metų 
Belaukiant

štai ir dar vieni metai eina 
į praeitį ir visi — kas gyvas
— laukdami Naujųjų Metų, ti
kisi geresnių. Atskiras žmogus, 
šeima, grupė ir prekybininkai
— visi planuoja, visi tikisi su
silaukti geresnių — laiminges
nių ir gerbuvingų metų.

Naujiesiems Metams darbą 
planuoja ir Midwest organiza
cijos nariai. Jų planai, kaip ir 
pavienių bei grupių, neša sa
vus pasiūlymus atskiriems, ly
giai ir bendromenei. Midwest 
krautuvės savininkas dės visas 
galimas pastangas aprūpinti 
pirkėjus geriausiomis prekėmis 
tokiom kainom, kokios teigia
mai palies kiekvieną šeimą.

Jie, turėdami nuosavus mo
dernus sandėlius Mr patarnavi
mo galimybes, suprantama, ir 
savo planus gali lengviau ir na
šiau įvykdyti. lį- bios sandėlius 
superka preke# stambmenomis 
tiesiai iš gamintojų ir dirbtu
vių. Taip pirkdami jie gauna 
pigiau, išvengia tarpininkavimo 
išlaidų ir, todėl,'Xhs sutaupy
ta, eina pirkėjams žemesnių 
kainų formoj.

Praeitis jau parodė, kad tie 
krautuvninkai, kurie priklauso 
prie šios kooperatyvės organi
zacijos, turi geresnes progas 
savo prekybai vesti. Jie gali 
ir geresnį patarnavimą savo 
pirkėjams suteikti. Todėl, per
kančioj! visuomenė, tikimies, 
per ateinančius metus dar la
biau pripažins, kad pirkti Mid- 
west Stores krautuvėse j yra 
nauda didesnė. Prekės čia iš 
geriausios kokybės, kainos ga
limai žemiausiom kainom, o pa
tarnavimas draugiškas ir pati
kimas. (Skelb.)

n .. . .................................  .... .. /

Pirko Vilniaus
Bonuu*

Duosnusai Mečys Šveikaus
kas, gyvenąs Town of Lake, 
Chicagoje, Kalėdų švenčių pro
ga, išsiuntė Lietuvon 600 litų 
(virš šimto dolerių) Vilniaus 
Paskolos Bonų pirkimui. Ponas 
Šveikauskas bene bus pirmasai 
čikagietis pirkęs virš $100 ver
tės Vilniaus Bonų.

Uždarė Pinigų 
Lošimo Lizdą ___f

Priemiesčio Wilmette polici
ja vakar padarė kratą pinigų 
lošimo įstaigoj, Vista dėl Lago, 
ir areštavo 60 žmonių — tar
nautojų ir klijentų, susirinku* 
šių pinigais lošti.

“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI 1 SV.
kartonas 7'/2c

daujamų judėjimų. Romos 
katalikų bažnyčia prisidėjo 
prie pagimdymo ne vien pri6 
protestantizmo ir kapitalizmo, 
o taipgi sindikalizmo, anar
chizmo^ komunizmo, nacizmo.

—teisybes. Ieškotojas.

“MIDWEST” Puikiausia GOLDEN SANTOS

KAVA
‘‘MTD^EŠT’^Gorūodint^

PIENAS
1 sv.

maiš. 13c
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
AUKŠTI KENAI

“SHURFINE” Cut Green Beans No. 2 ken. 2 už 25c
“ELMDALE” Maišytos Daržoves No. 2 ken. 2 už 19c
“LIBBY’S” 4 Rūšių
DEEP BROWN PUPOS 2 ken. 190
“LIBBY’S” TAMALES - No. 1 ken. 100
“LIBBY’S” Tomato Sunka 14 unc. ken. 3 už 200
“FRENCH’S” Sutaisyta Muštarda džaras 90
“RED CROSS” Spaghetti Pietus pak. 140
“DAVIES”
Virtas Kumpis gardus _____________Įį
“MIDWEST” Rūkyta Kepeninė Dešra

sv- 23c
sv. 21c

“N. W.” Jellied Corned Beef sv. 29c
“RICHTER’S” Smoked Bulis sv. 260
“PABST-ETT” Chcese Food pak. 15£
“MTDV’TST” Puikus Cal’f.
PYČIAI Pjaustyti ar pusės did. 2VG ken. 190
“MIt)WEST” ‘Sliced Pineapple No, 2 ken. 180

pak. 25c
• sv. pak. 25c

“SUNSHINE” Cocktail Hour Crackers 
“FRIDE0 Assortment Cookies_______ _
Puikus Florida
GRANDŽIAI _ 252 dydžio____ 2 tuz. 25^
Puikus Virimui Obuoliai 3 sv.
NAUJI KOPŪSTAI Texas 3 sv. Hę
“PALMOLIVE”-Muilaš ———————ž'23£
“OCTAGON” ‘ SkalbT Muilas 3~ūž~13<t
“OCTAGON” Cleanšer 3 "ūž~14<
“CAMAY” Muilas ~ ~ 3"už~17<
“IVORY” Muilo Trupiniai maž. 9c did. pak. 22į 
“OXYDOL”" 2 maž. 19c did~pak“2įį
“SCOTTISSUE’: 1000 šmot. rolės 3 už 23 C

$100 DYKAI Kas Savaitę.. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO ibVVE NES PIGIAU

MlDWESTfflSTQRES
C/UctAb - IMOMŠrtoHŽsi - tūMČUf

! COPR. IW> NliEDLfcCRAFT SURY1CS, INC.   j

CROSS STITCH TOWELS PATTERN 2348 J
No. 2348—Virtuvės abrusėliai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

I Vardas ir pavardė..........................      ...........

Adresas.............. .......... ...

Miestas ir valstija......

No. 2348

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

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

MADOS

No. 4089— Namie dėvėti suknelė 
—Sukirptos mieros 16, 18, 20, taip
gi 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuotu 
Naujienos Pattern Dept, 17M| 
So. Halsted St, Chicago, IH.
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UtaUym katami
Chicagoje—-paštu:

Metams_________________
Pusei metų_________________
Trims mėnesiams ------------L
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui -r..... ,...... .

Chicagoj per išsiuntinėtojųs: 
Viena kopija -—r-r-„rTr- 

Savaitei ___
Mėnesiui ___ _____ ___ ___

Jungtinėse Valstijose, ne Chicago], I Jau tenai gyvuoja — “sociali z- 
paštu: mas” 1 '

saiko giriasi, nevengdami net 
$8.09 ir alkaus melo, Bet jeigu Turk- 

... 4.00 meni jo j e pirmiaus buvo mažiau.
- J*5Q negu 1 nuošimtis mokančių 
L 551 skaityti ir rašyti, tai reiškia, tas

kraštas dar nebuvo išėjęs iš
- I barbarizmo stovio. Bet Maskvos' 
L 75c laikraštis pasakoja, kad dabar

St. žiemys-MiŠčikas

Rusija žengia į pražūtį
pr-t—r--.......... r—.-ir- -• urL--| ------------

(Musų specialaus korespondento)

(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, UL Telefonas Cana) 8500.

Metams________ ;________ $5.00
Pusei metų -.,-.rr.r, 2.75 
Trims mėnesiams 1.50 
Dviem mėnesiams ______ . 1.00
Vienam mėnesiui ----------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams$8.00
Pusei metų ___ ---- ------- --- 4.00
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

IŠ TŲ ŠIAUDŲ NĖRA 
GRUDŲ

Popiežius pas karalių
Vakar popiežius padarė oficialią vizitą Italijos kara

liui Kvirinalo pilyje. Tai pirmas toks atsitikimas, kad 
Romos katalikų bažnyčios galva atsilanko pas Italijos’ 
monarchą.

Iš šitos vizitos galima spręsti, kad popiežius jau ga
lutinai susitaikė su dabartine Italijos karalių dinastija. 
Daugiaus, kaip per 60 metų ėjo tarp Vatikano ir Kviri
nalo kova — po to, kai Italijos valdžia panaikino papos 
valstybę ir atėmė šv. Tėvui pasaulinę galią.

Mussolini, sutrempęs konstitucinę tvarką Italijoje ir 
įsteigęs fašistiškų diktatūrą, tą galią popiežiui dalinai 
grąžino, įsteigdamas mažiukę valstybėlę Romoje — Vati
kano Miestą.

Taigi dabar Pins XI aplankė Italijos karalių, kaip 
pasaulinis valdovas, kurio valdžia, žinoma, yra tiktai fik
cija (įsivaizdavimas), nes tikrasis šeimininkas taip Ro
moje, kaip ir visoje Italijoje, dar vis tebėra Mussolini.

Bet, kad ir papa neturi tikros politinės galios, jisai 
turi gana daug įtakos, kaipo bažnyčios galva. Italijos ka
ralius, kurį fašistų diktatorius buvo visai nustelbęs, nori 
su pagalba papos atgauti savo autoritetą.

Kodėl Suomija, o ne Finlandija?
Vienas skaitytojas klausia, kodėl “Naujienos” neva

dina Suomijos taip, kaip anglų laikraščiai, t. y. Finlandi
ja?

Mes vadiname Suomiją taip, kaip ją vadina Lietuvos 
spauda. O ji tą pavadinimą priėmė nuo pačių Suomijos 
gyventojų. Suomių kraštą praminė “Finlandija” kai ku
rie jų kaimynai — vokiečiai, rusai ir k. To krašto žmo
nes jie vadina “finlanderiais” arba “finlandcais”. Kam 
lietuviams vartoti tokį gremėzdišką žodį, kuomet yra 
gražesnis ir tinkamesnis vardas suomiai?

Nieko blogo nėra tame, kad šitas vardas skiriasi nuo 
angliškoje spaudoje vartojamų “finų”. Lenkus juk mes 
vadiname lenkais, o ne “paliokais”, nors anglai sako “Po- 
les”. Vokiečius mes vadiname vokiečiais, o ne “germa
nais” (kaip, rašo anglai) arba “niemcais” (kaip sako ru-

Nežiūrint to, kad Am. Lietu
vių Kongreso centro komitetas 
jau seniai nutarė Kongresą lik
viduoti, komunistai užsispyrė 
nepaisyti centro komiteto nuta
rimo ir vedė sinarkią agitaciją 
kolonijose, kad ALK skyriai 
tęstų savo veikimą toliaus. Ka
dangi socialistų kuopos ir be
veik visos didelės draugijos iš 
skyrių pasitraukė, > nenorėdami 
toliaus bendrai veikti su Stali
no garbintojais, tai pastarieji, 
užvaldę skyrius įvairiose kolo-| 
nijose, vartojo ALK vardą savo 
politikai.

Bet pasirodė, kad visuomenė 
nesiduoda ant to kabliuko pa
gaunama, nes ji žinojo, kad ko
munistų kontroliuojami Am. 
Liet. Kongreso skyriai jau ne
bėra tas, kas buvo pirmiaus. 
Taigi patys koniunistai jau da
bar nori tuos skyrius uždaryti. 
“Laisvėje” įdėta J. Kuodžio pra-1 
nešimas, kuriame sakoma, kad 
komitetas siūlo skyrių likviduo
ti, kadangi “viena iš dviejų na
cionalinių Kongreso organizaci
jų — Socialistų Sąjunga iš 
jo pasitraukė”.

Tai kam gi reikėjo triukšmą 
kelti ir šmeižti socialistus, kuo
met jie pasiūlė taikiu ir džen
telmenišku budu užbaigti tą 
reikalą? Lietuvių Socialistų Sąi 
junga davė pasiūlymą likviduo
ti A. L. Kongresą jau pereitą 
pavasarį, kai galutinai paaiškė
jo, kad bendras veikimas su ko
munistais y£a neįmanomas. Bu
tų buvę galima tą klausimą se
niai išspręsti be tuščių polemi 
kų ir užsivarinėjimų.

VOKIEČIŲ ŪKIAI 
LIETUVOJE

Tautų vardai įvairiose kalbose iš viso yra labai skir-Į 
tingi. Pavyzdžiui, vokiečiai vadina save “Deutscher”, tuo 
tarpu panašiai skambantis žodis anglų kalboje, “Dutch”, 
reiškia holandą. Rusai praminė vokiečius “niemcais” 
(reiškia, nekalbančiais ar nesukalbamais), bet vokiečių 
kraštą jie vadina “Germanija”. Lenkai vadina italus 
“wlochais”. Gudus (arba baltgudžius) rusai vadina “bie- 
lorusais” (t. y. baltais rusais); o ukrainiečius jie kitąsyk 
vadindavo “malorusais” (mažarusiais),..

Lietuviams nėra reikalo aklai imti iš bet kurios kal
bos įvairių tautų vardus. Jeigu jie nėra sugalvoję savo 
žodžio tai arba kitai tautai pavadinti (kaip kad “vokie
čiai”, “lenkai” ir t.t.), tai geriausia vadinti tautą tuo var
du, kuriuo ji pati save vadina. Jei suomius lietuviai imtų 
vadinti “finais”, tai žmonių kalboje tas žodis pavirstų 
“pinais*’, nes raidės f paprasti žmonės-Lietuvoje neišta
ria. Dar ir Chicagoje kartais tenka išgirsti sakant, vie
toje Fifty-Fifth Street — “pipti-pipt”!

Todėl, užuot pravardžiavę suomius “pinais” arba 
“finlandcais”, vadinkime juos taip, kaip jie patys save 
vadina: suomiai, o jų kraštą — Suomija.

APŽVALGA^

“Naujienų” specialus kores
pondentas Lietuvoje sako, kad 
po Naujų Metų vokiečiai pradės 
kraustytis iŠ Lietuvos. Jų esą 
apie 30,000 ir jų turtas esąs 
vertas 80 milionų litų.

“Daugumoje”, sako kores
pondentas, “tai miestų gy- 

• ventojai, įvairus smulkus 
amatininkai, pirkliai ir kiti 
vertelgos, bet jų tarpe esama 
taip pat ir ūkininkų.

“Vokiečiams iš Lietuvos iš-, 
sikrausčius, bus gera proga’ 
musų išeiviams grįžti J Lietu
vą ir pigiomis sąlygomis įsi
gyti vokiečių buvusius žemės 
ukius ir įvairias amatų dirb
tuves.” (žiur. “Nauj.” gruo
džio 28 d. 1939 m.)
Musų korespondentas; labai 

ragina Lietuvos išeivius, ypač 
f amerikiečius, šita proga pasi
naudoti, Jisai rašo:

“Lietuva tikrai daug lai
mėtų, jei iš svetur grįžtų žy
mus musų išeivijos skaičius 
buvusiuose vokiečių ūkiuose 
apsigyventi.

“šitie žmonės grįžtų iš sve
tur su savais kapitalais ir ga*- 
lėtų be jokių didelių rūpesčių 
gražiai ir kultūringai įsikur-

I tas valstybes, kurios simpatiza
vo su demokratinėmis valstybė
mis, verčia anas ruoštis nau
jiems galimiems Rusijos puoli
mams į tas vietas, kurios gali 
visai smarkiai paliesti demo
kratinių valstybių interesus. Ir 

pasauliui. Kuomet Rusija per- sis ruošimasis neleidžia demo- 
sikrikštijo pasivadinus ne (kratinėms valstybėms sukaupti 
RSFSR, bet SRSS, ji padėjol visas jėgas prieš Vokietiją, kas 
pamatą savo ekspancijai, numa-1 smarkiai palengvina Vokietijai 
tė galimybę prijungimui kitų, karą. Maža to, Rusija ir Vokie- 
nerusiškų kraštų prie savęs. Ji 6Ja užinteresuotos, kad šis ka- 
taip sakant padėjo pamatą bu- yus kaip galint daugiau vaisty
simam komunistiniam pašau- ’ 
liui atmetus savo tautybę, atsi
stojus grynai ant internaciona- 
listinių pamatų.

Kuomet įvyko šis .krikštas, 
Rusija dar tikėjo, jog pasiseks 

I sukurti pasaulio revoliucinį gai
srą ir prijungti prie SRSS vi
sas valstybes, kurios tik pereis 
prie komunistinės santvarkos.

Ir Rusijoje tais laikais rusų 
kalba nebuvo privaloma kitose 
respublikose, kurios įėjo į SRSS 
sąstatą, buvo varoma dargi 
smarki tautinė propaganda at
skirose ne rusiškose respubliko
se ir t.t.

Bet Rusijos valdovai apsivy
lė laikui bėgant ne tik komu
nizmo įvykdymu pačioje Rusi
joje, bet ir tuo kuriamu pašau-j 
lio revoliucijos gaisru. Reakci
ja visoje Europoje atsigavo, e- 
konominė padėtis buržuazinėse 
valstybėse buvo daug geresnė, 
negu pačioje Rusijoje ir darbi
ninkas, nors gerai įsiutęs dėl 
buvusios pasaulio skerdynės, 

| visgi nenorėjo keisti arba neį
stengė patraukti prie savęs kra
što daugumos revoliuciniam ju
dėjimui, nes badas Rusijoje, pa
miršimas karo baisenybių, ver
tė darbininką nusiraminti. Jis 
norėjo ramybės ir nesimetė į re
voliucinį katilą, kurį kure to 
laiko revoliucinė komunistu 
partija.

Ir jau Rusijos pastojimas į 
Tautų Sąjungą, iššaukęs griežtą 
opoziciją revoliucijos kūrėjų ei
lėse, buvo) pirmas Rusijos žing
snis pereiti į grynai imperialis
tinių valstybių tarpą prisilai
kant jų metodų diplomatijoje 
ir t.t.

Juk tik reikia pasistatyti 
klausimą: ko Rusija ėjo į Tau-

' tų Sąjungą, kad suprasti, jog 
Rusija nepasitikėjo revoliuciniu 
pasaulio proletarijatu. Ji nieko

TURKMČNŲ respubu 
KOS SUKAKTUVES

Antroje pusėje lapkričio mė
nesio viena SSRS respublikų, 
sovietinė Turkmėnija, šventė 
savo 15 metų sukaktuves. Tąja 
proga Maskvos “Praveja” įdėjo 
keletą straipsnių apie “laimingą 
ir džiaugsmingą gyvenimą” 
Turkmėnijoje po sovietų val
džia.

Tarp kitko tas Stalino orga
nas rašo, kad Turkmėnijoje la
bai pakilo žmonių apšvieta. Gir
di, -

“Krašte, kuriame iki Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos buvo tiktai 0,7 
raštingų, dabar raštingų yra 
80 nuošimčių.”
Ar tai tiesa, niekas negali pa

tikrinti. Bolševikai visuomet be j. r t S • -J, u ■***.- t • <

, i 7 • • ’ ' y.v

I. Rusija nusimaskavo... 1 
šiandien, taip žiaurią! pradė- !

jus pulti Suomiją, niekaip ne- 
tenka abejoti, jog Rusija nuta
rė, kad dabar jai patogiausias 
momentas pasiekti tuos tikslus, 
kuriuos sau statė visi Rusijos 
valdovai: laisvas išėjimas į 
svarbiausias juras. Reikia at
mesti visus abejojimus ir spė
liojimus kaip tai, jog Rusija 
stiprinasi prieš busimą Vokieti
jos puolimą, ruošiasi pulti pati 
Vokietiją, kuomet ana bus nu
silpus nuo karo, kad galėtų ten 
įvesti komunizmą ir t.t.

Kas šiandien dar svajoja, gal
voja, ieško arba bent nori nu
jausti, kad Rusija ruošiasi šiais 
visais žygiais užkariauti pasau
lį, kad jame galėtų įvesti komu
nizmą, neturi nei menkiausio 
supratimo ne tik apie patį ko
munizmą, bet nei apie Rusiją, 
joje viešpataujančią santvarką 
bei jos istoriją bent nuo Petro I 
Didžiojo laikų.

Rusija, pasirašydama sutartį 
Su Vokietija, puikiai suprato, 
kad Ši sutartis turi jai iš po ko
jų išmušti idėjinį pamatą, nes 
kaip besisuktų, ką bekalbėtų ji 
negali idėjiniu atžvilgiu savo 
sutarties su Vokietija pateisinti, 
o tuo labiau Pabaltos valstybių 
pavergimo paliekant jose tą pa
čią santvarką, kuri buvo, (išim
tis gal bus su Suomija, bet vien 
todėl, kad ana pasipriešino gin-1 
klu ir turi Rusija iššaukti Suo
mijos viduje pilietinį karą, kad 
įstengtų ją nugalėti.).

Pakanka ^pažvelgti j Rusijos 
imperijos žemėlapį ir prisimin
ti bent kiek Rusijos istoriją ir 
dabartinę Rusijos literatūrą, y- 
pač gausią j apie Petrą Didįjį, 
kad suprasti kuriuo keliu Rusi
jos imperija eįpa ir eis..

Jei pirmiau galima buvo a- 
bejoti, nepavartojus jai bruta- 
lės karinės jėgos, jog ji šių sa
vo tikslų.fsielcs grynai gazdini-

I mais, šiandien aišku, kad eis vi
sur brutaleį jėga remdamosi. Ji 
galutinai nusimaskavo ir paro
de visam pasauliui, jog jai ru
pi sava imperija, savas patogu-1 ten negalėjo gero pasiekti, nes 
mas, savi interesai.' Vienu buržuazija ir bendrai kapitaliz- 
plunksnos pabraukimu Rusija mas smarkiai prekiavo su Rusi- 
sugriovė tai, ką ji pati kure per ja ir prieš jos įstojimą į Tau- 
dvidešimt metų norėdama to tų Sąjungą, su ja skaitėsi tiek, 
pat tikslo pasiekti (pasaulio vai- kiek leido kitų valstybių inte- 
dymo), bet to plano pamate bu- resai ir jos^ nepuolė vien todėl, 
vo padėjus revoliucinius pania- kad negalėjo, bet įstojimas Tau
tus ir norėjo užinteresuoti pa- tų Sąjungon juk negalėjo jos 
šaulį Rusijos galingumu, kaip išgelbėti nuo puolimo, nes neiš- 
pamatu ateities teisingesniam gelbėjo nei Kinijos, nei Abisini- 

„ ,, ? jos nei kitų valstybių.
viai turėtų i rimtai ir be atide- . Tad kodėl ji ten stojo? Todėl, 
liojimo pagalvoti. <1ad gaIet? imperialis-

v . ... . . tiniame žaisle, biznyje, kurisYra argumentų ne tiktai už, , . . , . . .... . v . ( o vyksta visame pasaulyje ir ku-bet ir prieš tą sumanymą. Svar- r . . , * , o ... . . . iii* T7 ri° centru virto lautų Sąjunga,blausias jų tas, kad dabar Eu- °
ropoję eina karas, kuris nežinia O šis Rusijos, revoliucinės 
kaip ilgai dar gali prasitęsti ir Rusijos prisidėjimas prie impc- 
kuo pasibaigs. rialistinio pasaulio baleto, tik

Antra, pačios Lietuvos pade- aiškiausiai parodė, Jog ji šian- 
1 Us nėra tikra. Stalinas jau lai- dien ne proletarijatu pasitiki, 
Į ko savo armijos garnizonus bet savo diplomatų gudrumu, 
Lietuvos teritorijoje. Tiktai ma- kurie taip pat Tautų Sąjungo- 
ži beibės ir komunistai gali ti- je intriguos, bizniavos ir t.t. 
keti, kad Juozas Didysis atsiun- šiandien Rusija aiškiausiai 
te savo ginkluotus driskius j parodo, jog jos buvimas Tautų 
Lietuvą, norėdamas ją “apgin- Sąjungoje nepraleista veltui, ji 
ti nuo priešų”. Jeigu jisai turės puikiai išmoko iš senų imperia- 
progą, jisai pavers Lietuvą savo listinių valstybių ne tik intri- 
sovietinio “rojaus” provincija: guoli, bet reikalui pasitaikius 
— tuomet visas kultūrinis ir pagąsdinti jėga ir dargi pulti 
ekonominis IJetUV0S progresas, ginklu.
padarytas per 20 metų nepri- Vidaus negalavimai, artimas 
klausomo gyveninio, butų kaip karas, vertė Rusiją visa daryti, 

I šluota nušluotas. Lietuva nėra kad šis karas ne tik įvyktų, bet 
[puslaukinė Turkmėnija, kuriai ir užsitęstų. Netenka abejoti 
ir bolševikiška “kultūra” galėjo šiandien, kad sutartis su Vokie- 
reikšti stambų žingsnį priekyn I tija buvo vienas iš diplomatinių 

Bet jeigu Lietuva nebus įvęL Rusijos žygių karo įkūrimui, o 
J ta į karą ir išliks nepriklauso- dabartinis jos elgėsis rodo, kad

bių apimtų, pats karas susikom
plikuotų ir Rusija bei Vokietija 
nebūtų nuogos vienos prieš pa
saulio teismą. Tenusinuogina ir 
kitos tuomet pasaulio akyse jos 
taip biaurios neišrodys.

II. Rusijos Imperijos Keliai.
Rusija kaip tauta ir kaip val- 

i stybė turėjo būti saužemio vals
tybė, kaip buvo žuvus Čekoslo
vakija, nes susikūrus apie Mas
kvą neturėjo jokio išėjimo į ju
rą ir jo negalėjo tikėtis, jei ne
būtų ėmusis užkariauti savus 
kaimynus.

Jono Žiauriojo laikais (mirė 
1584 m.) Maskvos galybė susi
formuoja ir pradėjus vidaus 
kovomis baigia pirmais ekspan-

sijos žygiais (plėtimasis Sibiro; 
linkui). 1

Petras Didysis veržiasi dviem 
linkmėm: prie Juodosios jure; 
siekdamas Azofo jūrės ir prie 
Baltijos juros sumušęs švedus ir 
pramušęs langą į Europą, kaip 
jis mėgo sakyti, įkūręs Suomių 
įlankoje, ant Nevos kranto Pe
trapilį (Leningradas). Kiti Ru
sijos valdovai siekė to pat — 
prasimušti į jurą ir baigiant 
paskutiniu Romanovu (Mikalo
jumi II) Rusijos rubežius plo
vė šiaurėje Lediniuotasis van
denynas, Rytuose Beringo są
siauris, Tolimuose Rytuose 
Ochotską jura, Ramusis vande
nynas, pietuose Juodoji jura ir 
Kaspijos jura, kuri bereikšmė 
pasaulinėje prekyboje.

Visos jūrės buvo pasiektos, 
bet tuo nei kiek Rusijos impe
rijos juros keliai ir saugumas 
nebuvo išspręsti. Tuo imperia
listinė partija negalėjo būti pa
tenkinta ir jau prie Aleksandro 
IILčio bei Mikalojaus II-jo ma
tome Rusijos mėginimus prasi
mušti daugiau pasaulin, mėgi
nant kištis ir briautis į Kiniją, 
kenkiant Persijoje bei Afganis
tane, intriguojant Turkijoje.

(Bus daugiau)

u

KORESPONDENCIJOS
BAISI TRAGEDIJA LIETUVIU ŠEIMOJE

šiurpi tragedija: Jonas Savickas Kalėdų dieną nušovė sa
vo žmoną, sunkiai sužeidė dukterį ir pats nusišovė.

“Tie išeiviai, o ypač iš 
Šiaurės Amerikos, parsivežtų 
į Lietuvą savo gerUs patyri
mus, aukštą kultūrą ir tuo 
budu pusėtinai Lietuvą pra
turtintų ir kartu be jokių 
nuostolių pakeistų buvusius 
vokiečius, Tenka laukti, kad 
vokiečių išgabenimas iš Lie- (ai žmonėms, kurio apsigy- ji nori pasiekti savo imperia- 
tuvos prasidės tuoj po Naujų Lveus |UOse vokiečių jikiUose ar- listinlus tikslus pasinaudodama 
Metų. Dabar jau eina jų ne ha kurie perims jų amatų dirb- tinkama proga, kuomet kitos 

.v i.* galį būt užtikrinta heblpr valstybės užimtos karu tarp sa
ga ateitis. vęs. Maža to, Rusija plėsdamo-

Butų įdomu išgirsti apie tai si ir plėsdamosl sąskaitoje de- 
imųsų skaitytojų nuomones. Imokratinių valstybių,'nes puola I t • . • • \ • • ■ ■* *

viešas surašymas ir jų turtui 
aprašymas.”. >
Tai, iš tiesų, svarbus klausi* 

mas, apie kurį.Amet’iko$JięJtų-

FOUNTAIN, Mich. — Kalędų 
dieną čia įvyko tikrai baisi tra
gedija, kuri sujaudino apylin
kės gyventojus. Tragedijos kal
tininkas buvo Jonas Savickas, 
kuris drauge su savo šeima čia 
apsigyveno farmoje prieš de
šimt metų.

Kiek žinoma, Savickų šeinio-* 
je per kai kurį laiką nebuvo 
sutikimo: ėjo nuolatiniai bar
niai ir nesutikimai, Dalykai pri
ėjo prie to, kad žmona iškėlė 
bylą, kad galėtų gauti divorsą. 
Tačiau bylą ji nutraukė, kai vy
ras pasižadėjo išsikelti į Mus- 
kegan ir ten apsigyventi. Mus- 
kegane jis gyveno ir seniau bei 
ten dirbo geležies liejykloje,

Kalėdų švęsti turėjo suvažiuo
ti į fanną kai kurie šeimos na
riai. Vieni jų atvyko šeštadienį, 
o kiti — sekmadienį. Niekieno 
neprašomas atvyko ir Jonas Sa
vickas. Tačiau jis niekam nesi
rodė ir, manoma, nakvojo dar
žinėje. Kai Kalėdų rytą Savic
kienė ėjo karvių melžti, tai Sa
vickas be niekur nieko pradė
jo šaudyti į ją. Pastaroji klyk
dama įbėgo į namus ir bandė 
užrakinti duris, Jai į pagalbą 
atskubėjo ponia Hivley, jos 23 
metų amžiaus vedusi duktė.

Savickas paleido į duris du 
šūvius, vienas kurių pataikė 
dukteriai į vidurius. Po to jis 
įsilaužė į vidų ir keliais šūviais 
nužudė žmoną. Nepasitenkinęs 
tuo, jis dar bandė įsigauti į vir
šutinius kambarius, kur miego
jo jo vyresnis sūnūs Al. Sūnų 
jis buvo pasiryžęs nužudyti, nes 
jį laikė kaltininku dėl šeimos 
vaidų (kaltino jį prikalbėjimu 
motinos, kad reikalautų divor- 
so). .

Al ir kiti išgirdę šuvius, užsi
barikadavo ir ėmė laiptais mes
ti baldus. Savickas negalėjo pra
simušti. Be to, ir šoviniai išsi
baigė, Tąsyk jis išbėgo į darži
nę ir pasislėpė. Savickų vaikai 
ir švogeris Hivley pasinaudojo 
ta proga ir, įsėdę į automobilį, 
nuskubėjo pas kaimynus pagal
bos.

Savickas grįžo į namus, kur 
suradęs šautuvą nusišovė.

Kiek žinoma, savo laiku Sa
vickas dženitoriavo švento Jur
gio parapijoje, Chicagoje. Jis 
buvo geras katalikas,

Savickų šeima susidėjo iš
septynių vaikų. Daktarų maųy- rios garsinasi “NAUJIENOSE”

mu, sužeistoji duktė vargu pa
sveiks.

Per pastaruosius 10 metų tai 
jau trečias toks atsitikimas mu
sų apylinkėje. —Ūkininkas

Iš Lietuvos
i i s O - t • ’' ~r •VILNIUS. — Vilniaus srities 
žemės plotas užima apie 665,- 
200 hektarų. Tuo budu visas 
Lietuvos plotas padidėjo 11 
nuošimčių. Vienam gyventojui 
Vilniaus srityje (be miesto) 
tenka tik 0.6 ha žemės. Ūkių 
visoje Vilniaus srityje yra 39,- 
493. Žymiausią daugumą čia 
sudaro ūkiai nuo 2 iki 10 ha 
didumo. Dvarų skaičius siekia 
tik apie 350, už tad, įskaitant 
ir dvarų miškus, jie visi turi 
žemės apie 100,000 ha. Naudo
jamos žemės atgautoje srityje 
yra 392,410 ha, o ariamos že
mės tik 244,380 ha. Vadinas, 
ariamos žemės čia tėra 39.1 
nuoš., kai kitoje nepriklauso
mojoje Lietuvoje ariamos že
mės yra 60.9 nuoš. Vilniaus 
krašto žemės ūkis buvo veda
mas labai primityviai ir jo gau
namieji derliai yra daug žemes-

gaunamuosius derlius.

VILNIUS. — Vilniuje rasta 
mieste ir srityje ligoninių su 
apie 2,000 lovomis, akušerių 
mokykla prie šv. Jokūbo ligo
ninės, higienos institutas su 
bakteriologinio klinikinio tyri
mo, maisto produktų ii* van
dens tyrimo skyriais ir psi
chiatrinė ligoninė. Visos šios 
įstaigos baigiamos pertvarkyti. 
Dar daugiau gydymo įstaigų 
teko universitetui, Raudonajam 
Kryžiui ir savivaldybei, kurio* 
taip pat jau baigia susitvarkyti.

VILNIUS. — “Rūtos” koope
ratyvas, kurs čia susiorganiza
vo lenkų valdžiai griuvus, jau 
turi mieste 8 krautuves ir vieną 
kepyklą. Artimiausiomis dieno
mis atidaroma dar keletas “Rū
tos” krautuvių. Viso “Rūta” 
yra numačiusi Vilniuje atida
ryti apie 30 krautuvių. Be U) 
“Rūta” atidaro krautuves Nau
joje Vilnioje ir Lentvarc (buv. 
Naujoji Vileika ir Len t varo
vas).

Pirkite tose krautuvėse, ku-
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Diena Iš Dienos
Išvažiuoja
Floridon

BRIDGEPORT.—-Plačiai Chi- 
cagos lietuvių visuomenėj žino
mi pp. John ir Olesė Daučiu- 
nai, namo savininkai, 3300 So. 
Union Avė., nusipirko naujų 
Buickų iš D. Kuraičio įstaigos, 
ir po žiemos švenčių pasirengė 
važiuoti tolimon kelionėn — į 
Floridų, kad tą savo naujų 
Buicką išmėgint. Po kiek laiko 
grįš atgal Chicagon.

Tikiuosi, kad naujas Buickas 
pp. Dauchunus laimingai nuveš 
ir parveš be suklupimo.

Pp. Daučiunai yra pasiturin- 
tjs žmonės, ir per ilgus metus 
“Naujienų” skaitytojai.
kas metai, taip ir dabar jie 
atsinaujino “Naujienas” nelauk
dami pabaigos. Didžiai dėkoju 
pp. Dauchunams už jų prielan
kumų ir linkiu iš ilgos ir lai
mingos kelionės laimingai su
grįžti. Frank Klikna.

Išsiėmė Leidimus 
/edyboms 
Chicagoj)
John Prunckle, 23, su

Leaskis, 20
Edward Kuzmarskis, 22, su 

iVIary A. Wozniak, 20

Kaip

Ann

NAUJIENOS, Chicago, UI
t----------------------------->-------------------------------- :-----------

Naujiems Metams 
Sutikti Pares

rateliais, polkomis ir suktiniais, gia patys, Pati p. Shametienė 
Tai bus senimui, kuris yra šir
dingai kviečiamas į šokius at
silankyti ir smagiai laikų pra
leisti su jaunuoliais. Jaunųjai 
kartai bu$ nemokamas confetti, 

Taver- naujų mėtų kepuraitės, balio- 
Bus 
jau-patehkinti visi—dr seni ir 

ni.
Ir tik Už 43 centus.

ir užkan-

Gaidymavi- 
St. Bruno’s

NAUJAUSI ir GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI 

Kalendoriai 1940 m.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. •— Wholesale

<707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

''JL'■

teikalauja
’erskirų

Henry Chunevitz nuo Marga- 
ret Chunevitz

Cleo Morgan nuo James Mor
gan.

Gavo
Perskiras

Agnės Jablonskis nuo A^am 
Jablonskis

Antonia Supo! nuo Antanas 
Supol.

Baigiant Senuosius 
1939 Metus Ciceroj

yra gerą šeimininkė. Jau paukš
tienų kėpa, verda, ir visi gaus 
sočiai pavalgyti, ir ne už pini
gus, o veltui. Tai ko daugiau 
reikia? O Lietuvių Liuosybė, 
svetainėj parengimas svetim
taučių legionierių, Ciceros pos
to.

Čia suminėti tik stambieji pa
rengimai. O kiek bus mažesnių 
viešų ir privačių, tai sunku ir 
sužinoti. Beje, tarpe .kitų dar 
rengia naujų metų sulauktuves 
Našlių Kliubas. Jų iškilmės 
įvyks pas p. Stanaitį, 1602 So. 
50th Ct.

Paskutinis susirinkimas

NAUJU METU SPECIALAI 

VYNAI IR UKIERIAI 
. Išpardavimas Penktadienį, šeštadienį,

Sekmadienį ir Pirmadienį

(H

Gailius, 3206 So. 
St. Muzika ir užkan-

Kasiliauskas, 3364 So. 
St.
Aidukas, 33rd PI. ir

Atsinešk šį Kuponą
Labai speciali. Puikiausia De
gtinė po Vi galono. Reguliari 

aina $5.95. šiam $Q QE
Išpardavimui ...........

Atsinešk šį Kuponą

Atvaizduojanti abu lakunU, jų 
tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti 4 spalvomis, 
15x20 dydžio, labai puikus art. 
J. Arlausko piešinys. Gražiausia 
kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena organizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių did
vyrių kalendorius. Kaina 25c už 
vieną. Užsakant pažymėkite ko
kiais norit mėnesiais—lietuviš
kais ar angliškais.

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

332 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Gražus Ir Praktiški 
Sveikinimai

Juozas ir Prudencija Rachu-
nai, sav. Auditorium
nos, 3137 So. Halsted St. Muži- nai, ir kitokie “favors”. » * *

ka ir užkandžiai.
Juozas M. Azukas, 3301 So.

Lituanica Avė. Seno Kampo
Tavernas, muzika 
džiai.

Bruno ir Mary
čiai, 732 W. 31st
Tavern. Muzika ir Užkandžiai.

Jonas Andrisiunas, 700 W.
31st St. Jonas Inn. Muzika ir 
užkandžiai.

Jokūbas Maskoliūnas, 3503 
So. Halsted St.

Povilas
Halsted
džiai.

Chas.
Halsted

Chas.
Lituanica Avė.

Mrs. Stelių Shurna, 3106 So.
Halsted St. Duos kalakutienos 
ir dešrų. .

Chas. Kriščiūnas, 4501 So.
Ashland Avė. Muzika ir už
kandžiai.

Jos. Rūta, 3141 S.
Street. .

Pete Young ir Jos.
Willow Springs.

John Miknis Grove, 
Springs.

Wm. Dambrauskas, Vine- 
wood Tavern, Willow Springs.

Pas visus busite gražiai pri
imti ir galėsit smagiai sutikti 
naujus metus. VBA

Halsted

Leppa,

Willow

Paskutinis raštas šiais metais
CICERO. — Kalėdos links

mos šventės, tų jau visi sako. 
Bet ktfr linksmybė, ten yra ir 
liūdesio. Štai musų laikrodinin
kui Joe Kiškunui šios Kalėdos 
paliko neišdildomų skaudų 
smūgį — mirtis pasiėmė jo 
jaunų žmonų, geriausių gyveni
mo draugę. Mirė staigiai apie 
5 valandų penktadienio rytų. 
Gaila, jaunos svajonės, šeimy
ninis gyvenimas suiro, bet tai 
ne pirmas ir ne paskutinis toks 
įvykis. Mirtis neišvengiama.

Baigiasi metai, senieji vargai, 
visi laukia naujų, jaunų metų. 
Ta proga yra rengiama 
iškilmingų sulauktuvių.

Lauktuvės

daug

NAUJIENŲ 
Kalendorius

1940
METAMS.

"NTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys “Naujienas” 
—gaus kalendorių nemokamai. 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Dovanos vilniečiams
J. F. Budrikas, didelės rakan

dų krautuvės savininkas, 3409- 
11 So. Halsted St., Chicago, 
pasveikino Lietuvos konsulų 
Petrų Daužvardį štai kokiu lai
šku: “Gerb. Tamsta: Linkėda
mas linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų, čia siun
čiu čekį sumoje 50 dol., kaipo 
Kalėdinė mano dovana Vilniaus 
Krašto sušelpimui. Su gilia pa
garba, Jos. F. Budrik.”

Ad'v. Joseph J. Grish, 4631 
So. Ashland Avė., Chicago, štai 
kaip sveikina: “My dear Mr. 
Daužvardis: V^ishing1 you a very 
Mcrry Christmas and a Happy 
New Year, and in spirit with 
the' times, kindly accept my 
check 
Vilna

“I 
could
readily appreciate my position 
when there is so much to be 
helped here at home. Sincerely 
yours, Joseph J. Grish.”

Paskutinis šių metų susirin 
kimas Klovainiečių Kliubo bus 
šį sekmadienį, gruodžio 31 d., 
2 vai. po pietų, Shamelo sve
tainėj, 1500 S. 49th Avė., Cice
ro. Susirinkimas vienas iš svar
biausių. Rinkimai valdybos, pa
sitarimas apie ateitį. Parengi
mo Vilniaus lietuvių sušelpimui 
bilietai jau platinami, visi pri
sidėkite. Parengimas įvyks sau
sio 6 dienų, 1940, Shameto sve
tainėje, 1500 S. 49th Avė. Na
riai ir nenariai dalyvaukite 
skaitlingai.

Nauja vieta
K. Andrijauskas ir sūnūs 

Walter naujoj vietoj, 1412 So. 
49th Avė. Užeiga pirmos rū
šies. Kaipo naujoj vietoj bus 
šaunu laukti Nauji Metai. Mu
zika gros tris dienas. Triukš
mingai palydėsime senuosius 
metus ir sulauksime naujus su 
viltim, su pasitikėjimu geres
nes ateities. —D.

Atsinešk šį Kuponą 
17 metų Senumo 

BOTTLED IN BOND 
Kol turėsime. Pilna $<Q an 

Paintė ......................
Atsinešk Šį Kuponą

Atsinešk šį Kuponą 
Importuotas KONJAKAS 

Sudaryti Frelmuosi 
DIDELI BUTELIAI $g g g 

Atsinešk šį Kuponą

Atsinešk šį Kuponą 
Pilna Paintė 

STRAIGHT WHI$KEY 

89c 
Atsinešk šį Kuponą

for $5.00 
sufferers.
yvish the 
be more

to help the

contribution 
būt you can

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Scotty Rose

Scotch
Tipo Degtinė

Pilna fifth $4
Pinch Butelis ■

STALO VYNAI 
Pilna fifth 35c. J už $ j QQ

AMERICAN ŠAMPANAS
Didelis butelis ..........  $1.49

GIFT OF KENTUCKY
Pilna Kvorta. Puiki $ 4
Kentucky Degtinė............J ■
Pilna Paintė         75c

STRAIGHT WHISKEY
Pilna Kvorta .......................... 95c
Rock & Rye ........... Kvorta 97c

ARCADIA CLUB
4 mt Sena Degtinė .... $4
Tikras Pirkinys ■ ■Hv
Pilna Kvorta ...................... $1.49

Atsinešk šį Kuponą 
Pilnas Galonas 

Puikus Saldus VYNAS
Atsinešk savo 

indą. vQ G

TOPAZ KENUOTAS 
ALUS

Keisas iš. 24 $4 
kenų ........... I -OiJ

Importuotas šampanas.
Didelis $O
Butelis ..............  <■■<>□

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

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

$4,000,000.00
$275,000.00

AVINGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

Nauji Metai pas Joe Valužį, 
adresu 3601 So. Lowe Avė. 
Užlaiko alaus užeigų. Pp. Va
lužiai yra labai draugiški žmo
nes, seni naujieniečiai ir na
riai Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Pp. Valužiai Naujiems Me
tams sulaukti rengia parę. Bus 
užkandžiu, gėriniėlių ir, žino
ma, gera muzika linksmins vi-

Pp. Valužiai užprašo visus 
savo gerus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į jų užeigų ir 
kartu, belaukiant naujų metų, 
smagių laikų praleisti. J. A.

John 'P. Pocius Tavern, 3313 
So. Halsted St., irgb rengia 
Naujų Metų sutikimui parę. 
Kadangi John Pocius yra labai 
draugiškas žmogus, tad svečių 
ir draugų tikisi nemažai su
laukti. Bet jis yra gerai prisi
rengęs svečius pavaišinti su 
skaniais gėrimais, užkandžiais 
ir gera muzika.

Aš nuo savęs linkiu Po
ciams laimingų naujų metų ir 
patarniu jo geriems draugams 
atsilankyti į virš minėtų vaka
rų ir smagiai laikų praleisti.

Draugas J, A.

Jaunuoliai Jau Šį 
Vakarų Švęs 
Naujus Metus

P-as Paliulis, 2320 S. Cicero 
Avenue, turi erdvių vietų. Bus 
muzika ir skanus užkandžiai. 
Jonas Kavaliauskas, 1400 So. 
Cicero Avė., taip kaip ir kiek
vienais metais naujų metų su- 
lauktuvėms duoda chicken 
dinner ir gerų muzikų. F. Da- 
nauskis, 1346 S. 50th Avė., sa
vo užeigų taipgi išpuošęs, o jau 
to “štofo”, t. y. gėrimų, tai vi
sų visokiausių. Taipgi turės 
muzikų ir užkandžių. Už visus 
laimingiausi ; p. Shametai. Jie krautuvių langus ir pasivogė 
turi svetainę,11500 S. 49th Avė. kelis radio aparatus, saksofo- 
ir Naujų Motų lauktuves ren- nų ir ko^eįų.

• Ties 1303 Washington 
bulvaras, policija suėmė 20 
metų jaunuolį, Toland North- 
ey, už vogimų muzikalių in
strumentų. Neseniai prie 63rd' 
ir Halsted jis išdaužė kelių

< f #

77

ARMAND UQUORS
“BEST BY TĘST”

7040 SO. WESTERN AVĖ. Prie 71 gat.
UMUS PRISTATYMAS—PROSPECT 0460

Išpardavimas Ketv., Penktad. ir šeštad. Tiktai. 
Pasiliekame teises apriboti kiekį.

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

Barai ir Visi Įrenginiai. Renda Pigi.

9000 ARCHER AVĖ. WILLOW SPRINGS, ILL.

NAUJIENŲ SKAITYTOJU
KONCERTAS

SEKMADIENI

Sausio-Januar y 14 d. 1940

Rubsiuvių Svetainėje
333 SOUTH ASHLAND AVENUE

Svečiams Įžanga 40c Asmeniui
Tai bus “Old Fashioned” šo 

kiai, su senoviškais lietuviškais

.______and
LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Rengia šokius Dariaus-Girėno 

Salėj

—......-....— 1-

hfiiiiiiiiiiiiiiiiiHliiiiimiiiitHiKiiiiti

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Paklausėm rengėjų pirmi
ninko Juozo Poškos, kodėl šį
vakar? Juk seni metai pasibaigs 
rytoj I Well, jis paaiškino, kiti 
žmonės atkėlė visų savaitę 
Thanksgiving šventę, mes atke- 
liam viena diena Naujus Me
tus.

Kai to užtenka paaiškinimui 
kodėl šįvakar, naujoj Dariaus- 
Girėno Salėj, 4414 S. Western 
avenue įvyksta Naujų Metų šo
kiai. Juos rengia grupė jaunuo
lių, po vadovybe laikraščio “Jau
nimas”.

Šokiams gros ^sensacinė” 
Paul Eitmonto orkestrą, o įžan
ga bus “bargeninė”, numušta 
iki 43 centų asmeniui ir 73 cen
tų—porai. Vakaras prasidės 8-

llIlHllllililtlItHllIlIlIllkllllllHIIHHlili

iltlllllllllį ulini....... litui,tiiliililllliiii

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

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

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras
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IIP JUBILIEJINIS KONTESTAS$

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

PETRONEL® MOCKUS ŠEŠTOKASGAPŠIS
ŽUKAS

4405 Valley ViewChicago, III
1323

Baltimore.Md
Baltimore, Md

Turi 12,875 balsų Turi 11940 baisųTuri 13,540 balsų
Turi 4500 balsų Turi 4500 balsų Turi 3795 balsų

BULOTHDUNDULIENE
527 S 4th St., Easl

615 dortland St Louis,

J. MAKSVITIS

Calumet City, III

Turi 3000 balsųTuri 11025 balsų Turi 10213 balsų

SEKYS
ŽIČKUS

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Turi 2000 balsųTuri 2100 balsųTuri 2275 balsųTuri 2275 balsų

GLAVECKAS
JURKŠAITISTuri 32875 balsų Turi
E. Market St,

Wilkes Barre, Pa.

KLIKNAKULESUS
ALBIN SMALELIS 1649

NARBUTAS Kostner1943 Turi 1765 balsų

Chicago,IIIAvė

8550 balsųTuri 9375 balsų Turi ŽUKAUSKAS
J. MARTINAITISTuri 28,128 balsų Turi 26700 balsų

Mich. EDKINS

NAUDŽIUSTRUMPICKAS

773 Bisson Avė. Turi 500 balsųTuri 650 balsųTuri 925 balsųbalsų
Akron, Ohio

RUČINSKAS
Turi 6595 balsų Turi 6025 balsųTuri 6500 balsų

RŪKE
Rodney. Oont

CANADA

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 300 balsų

AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St

Chicago, III

GARSINKITE “NAUJIENOSE

2230 Alpine St., 
ZJrand Rapids, Mich

JOS- 
1833 

Avė.,
Turi

MRS 
4027 
Avė.

1042 N 7 St 
Clinton, Ind.

ASCILLA 
Evergreen 

Chicago, III. 
23175 balsų

K. MANKUS
S. Maplewood 

Chicago, III.
30186 balsų

MATULI AUS
KIENfi

A. FRENZKLIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada.
Turi 15800 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

Box 318 
Millinocket, 
Maine.

J. KRUKONIS
185 Silver St. 
>. Boston, Mass

Turį 10275 balsų

S. Talman 
Chicago, ILL 
8179 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

A. RAŽAITIS

2122 W. 24 St 
unicago, nt

Turi 17238 balsų

Route
Free Soil,

42 Keith St, 
Lee Park,

Wilkes Barre,

Hart, Mich.

EDtVARD JUSAS

N. Paulina 
Chicago, III.
1630 balsų

Turi 1000

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III 
Turi 2750 balsų

B. BARNIŠRIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor.Ind 
Turi 4500 balsų

F. D AUGINT 
359 Jefferson St- 

Aurora. III.
Turi 21881 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10.000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

Turi 1550 balsų

1519 W. Lombar i

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 28,825 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 108,300 balsų

GEO. 
SEŠKAUSKAS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073 
Turi 152,437 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.Ill.
Tel. Spauld. 9207

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 7508 v balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

2131 W. 24th 
Chicago, III

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III
Turi 5200 balsų

1108 ElizabethAv,
Grand Rapids, 

Mich.

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av. 

Harvey. III.
Turi 23045 balsų

F. BULAW 
806 W. 31st St

Chicago, I1U 
Turi 11232 balsų

I. ROVAITIENĖ 
700 S. 9th St.

Herrin, III. •

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

S. N a te KIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974 

Turi 140,470 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS 

115 Behvood avė 
Toronto, Canada

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. . 5890 
Turi 20195 balsų

V. BUUVIDIS 
4094—9th St.
Ecorse, Mich. • 

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 25665 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St-, Chicago, III.
Turi 3500 balsų

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III. 
Tel. Lafayette 5647
Turi 28097 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 
Avė., 
Turi

ART. STANTONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tel. Nevada 8856 
Turi 35,906 balsų

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Turi 3500 balsų

C. K. BRAZE 
7437—14 Ąve., 
Kenoshs. Wis.

Turi 28,602 balsų

KONTESTANTŲ IR SKAITYTOJŲ DOVANOS
BUICK AUTOMOBILIS, MILDA AUTO SALES, 810 West Slst Street 
PARLOR SETAS, PEOPLES FURNITURE CO., 4183 Archer Avenue.
BEDROOM SETAS, NEW CITY FURNITURE CO., 1654 West 47th Street.
DINING ROOM SETAS, ROOSEVELT FURN. CO., 2310 W. Roosevelt Rd.
VICTOR RADIO, J. F. BUDRIK, 3417 So. Halsted Street.
KITCHINET SETAS, V. BAGDONAS, 3406 So. Halsted Street '

Ir daug kitų dovanų.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10925 balsų

N. 35th Avė.
Melrose Park, III.

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, I1L

Turi. 48,425 balsų

2 3

P. GALSKIS
•

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

Turi 44,282 balsų

r””-

■ į •
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Šios dienos kontestanlų ko
pėčiose 
svarbių 
laipsnį persikėlė A. L. Skir- 
montas, p-ia F. Da^igint ir J. 
Ascila. Į antrų laipsnį dasigavo 
M. Dundulienė ir B. Barniškis.

Savo kvotas jau išpildė B. 
Barniškis ir J. Ali ko n is, bet dar 
yra proga visiems tai padaryti, 
nes konteste skaitysis ir tie 
balsai, kurie bus priduoti ne- 
vėliaus sausio 2 d. ryto. Kitaip 
kai kuriems kontestantams bu
tų didelė skriauda. Man keletas 
kontestantų pranešė, kad jie 
dar prieš šventes ir laike šven
čių tikisi gauti po keletu skai
tytojų ir gali pasiekti aukštes
nius laipsnius, kuriuose ir do
vanos yra daug didesnės.

Todėl, draugai kontestantai, 
dar per šias dienas turite pro
gų savo balsų skaitlių padau
ginti ir laimėti didesnes dova
nas. —T. Rypkevičia.

pasidarė gana daug 
permainų. Į trečių

Virš įvardintiems asmenims, 
kurie parėmė manė konteste, ir 
visiems kitiems, kurie parėmė 
pirmiau, tariu širdingų ačiū ir 
linkiu visiems < draugams ir 
Naujienų rėmėjams talmitigty 
Naujų Metų. —P» Galskls, 2640 
N. SL Louis Avė., Chicago.

Pagelbekite 
V. Raižienei!

drau- 
ir su

South

Naujienų Draugai 
Ir Rėmėjai

“Naujienų” metinis kontes- 
tas jau baigiasi šį gruodžio mė
nesį ir šias paskutines dienas 
turės visi kontestantai subrusti. 
Dėlto prašom visų p-ios V. Fai- 
zienės rėmėjų pagelbėti jai ir 
atęiti į talkų. Pasidairykite, pa
sižiūrėkite, gal jums reikia at
naujinti “Naujienas*\ O jei ne, 
tai gal turite kokį draugų, kuris 
norėtų atnaujinti ar Užsirašyt 
“Naujienas”.

Malonėkite visi p-ios Faizie- 
nes draugai ir rėmėjai pagel
bėti jai. Mrs. Faizienė gyvena 
1250 N. Spaulding Avė. Telefo
nas 9207. —J. F.

John Zalgas,:6637 S. Ashland 
Avė., taverno savininkas ir su
manus biznierius, atnaujino 
“Naujienas”. Zalgas yra “Nau
jienų” rėmėjas.

O O
Joscphine Pilkis, 6601 South 

Western Avė., savininkė gra
žios užeigos, yra plačiai žinoma 
18-toj apylinkėj, per daug me
tų užlaikė deparlamentinę 
krautuvę, o dabar yra taverno 
biznyje. Gera “Naujienų” re-

-i—b a ■■ | ■ Inas įkirto ąžuolą, kurio am*
nlQIIIIQnil K nntDOtn I> KYQhius apskaltlluota iki OOO metų

lidUJIullų ImJIIIuuIU Llgdv labai apgalvotai, kad kitų me»
------------- džių neišlaužytų.
mėja. Davė garsinimų “Naujie
noms”.

» « «
Boleslovas Pužauskas, 645

W. 18th St., senas biznierius ir 
geras Naujienų rėmėjas.. Ne 
vien “Naujienas’* skaito ir duo
da joms garsinimus, bet atlan
ko ir visus “Naujienų*’ paren
gimus.

» « »
Chas. Miku tekis, 671 W. 18th 

St., savininkas viešos užeigos, 
yra senas “Naujienų” skaityto* 
jas ir geras “Naujienų” 
gas. Draugiškas žmogus 
visais gražiai sugyvena, 

a » »
John Petrauskas, 1750

Union Avė., savininkas užeigos 
ir svetainės draugijų susirinki
mams, kur vietinės draugijos 
laiko sueigas. Petrauskas yra 
senas “Naujienų** skaitytojas, 
dabar atnaujino “Naujienas” ir 
davė garsinimų.

S » »
Joseph Urbonas, 2418 West 

Marųuette Rd., savininkas už
eigos, kuriam gana gerai seka
si biznis. Žmona yra gera gas-
padinė, tankiai svečius vaišina. .
gardžiais valgiais. Urbonai da- iŠ AlirOFOS
vė garsinimų ir atnaujino Nau- Nuo F. Dauffent 
jienas. . . ... , . &

» o o štai mano rėmėjai ir pageb
Antonette Jokantienė, 3931 bininkai, kurie pagelbėjo man 

S. Rockwell st., savininkė vie- įlipti į tretį laipsnį:
šos užeigos, davė garsinimą. Pp. Slankai pailgino savo 
čia reikia priminti, kad nese- prenumeratų. ’ P-ia Stankienė, 
niai ją ištiko nelaimė: mirė vy- nors Čionai gimusi ii* augusi, 
ras Antanas Jokantas, kuris tu- bet labai myli lietuviškų spau- 
rejo labai daug gražios pažin-1 dą ir labai maloniai su kiek- 
ties ir buvo geras “Naujienų” 
rėmėjas.

vienu apsieina. Aš nuo savęs 
linkiu ponams Stankams ilgiau- 

s ® » I šių metų ir didžiausių pasek-
Grikienis, 2024 So. mių jų biznyje.

atnaujino “Naujie- Į Malonus žmonės pp. Balčiu- 
skaityto-

savo prenumera- 
‘JNaujienų” I tų. Labai daug gero man pada- 

Reikia|rė šiame konteste. Labai ačiū.
Taipgi tariu širdingų ačiū ir 

laiku mano apsivesti. | linkiu ilgiausių metų Petrui 
verta

AGOTA BUDGINIENĖ, po 
tėvais Stasiuliutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 d., 3:30 vai. ryto 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Donvietų kaime, Už
venčio parap., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Aleksandrą, 2 sūnūs: Jo
ną ir Leo, dukterį Stefanią, 
pusseserę Zofiją Armonienę, 2 
pusbrolius: Liudviką ir Povi
lą Jaspelkius ir gimines, Lie
tuvoj—2 seseris, Oną Šimkie
nę ir Stanislavą Gedrimienę 
ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Ct., 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks 
Šeštadienį, gruodžio 30 d. 8:00 
vai. ryto iš. kopi. į Šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Budginie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Duktė, Pusse
serė, Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Dir. Anthony. B. Pet
kus, Tel. Cicero 2109.

Peoria St 
nas” metams. Grikienis iš ama-lnai, seni “Naujienų 
to yraT mašinistas, turi pastovų | jai, pailgino 
darbų, yra senas 
skaitytojas ir ręmejsĮs. 
pasakyti, kad jis nėra vedęs, 
tad su 
Merginoms verta susipažinti, I Vaičekauskui už tokį jo geru- 
viena gali laimėti širdį ir gera | mų. Neseniai buvo atnaujinęs 

dabar ir vėlvyrą.

Raymond Grikienis, 87 th S t. 
ir Kean Avė., Justice Park, Ro- 
yal Oaks Picnic Grove, užsira
šė “Naujienas”. Raymondas yra 
prižiūrėtojas Royal Oaks Picnic 
Grove. Geras darbininkas, ku
ris nebijo darbo, o darbas jo 
bijo. Paskutiniu laiku pats vie-

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Poveikis Siunčiam Gėles 
Telegramų į j 

Visas Pasaulio!
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

PETRAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 28 d., 10:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Švėkšnos kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus Mr. ir Mrs. Otto 
Shonvvald, ir kitus draugus 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks gruo
džio 30 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Grigo gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai Ir Pažįstami.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, tel. 
YARDS 1419.

Laidotuvėmis rūpinasi Otto 
Schonvvald, 3259 So. Union 
Avė., Tel. Victory 1537.

M

A

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
**THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1944 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5009

822 Oliver

moteris p-ia
Naujie-

savo prenumeratų, 
pailgino.

Pailgino savo 
ponai Ainingiai, 
Avė.

Taipgi maloni
Petraitienė, užsirašė 
nas” pusei metų.

Labai ačiū visiems mano rė
mėjams. Ilgiausių metų!

F. Daugent.

Nuo Mrs. E.
Norgailienčs j

Vieša padėka sekantiems as- 
menlmSi kurie pridavė prenu- 
meratas.

A. Bipl&vičiūs, kohtesto ve
dėjas, ieškujo > manęs mirusitj 
eilėse, įet nesurado. Dabar pa
žiūrėsim kaip “numirėliai” 
ienktynluoja su gyvais, tik gal* 
la, kad trumpas laikas.

Ponai Mila&iai, 1502 E. 74|h 
St, pribudino mane iš miego. 
Ačiū jiems; iš tikrųjų bučiau 
pramiegojus visų kontestų. Da
bar, mieli kontestantai, laiky
kitės, busit visi pralenkti.

G. Rukasky’, Rox 146, Mani- 
fold, Pa. Ačiū tamstai už su
teiktų prenunieratų. Gerbiamas 
tamsta, prašau stoti į kontestų. 
Pasiimkit tinklų ir sugaudykit 
visus prenumeratorius jūsų 
apylinkėj. Per Naujus Metus 
sustosiu prenumeratas pasiim- 
tL 1 .

K. Urnežis, 3755 W. 63 St., 
Užlaiko krautuvę valymui dra
bužių — pirmos rūšies.

Mrs. E. Pilitauskas, 4601 So. 
Marshfield Aye., užlaiko alaus 
užeigų, taip pat po tuo pačiu 
antrašu ir valgyklų, kur galima 
skaniai ipetus pasivalgyti.

Miller Bakery, 2616 W. 69 
St., gerai duonų kepa, tikrų lie
tuviškų duonų.

M. Welius, R. B. 127, D'o- 
wagiac, Michigan, gražu pažiū
rėti į tinkamai tvarkomų Ūkį, 
kur gyvena Weliai. Ačiū tams
tai už prenumeratų.

Mr. P. Vangelis, 4523 South 
Francisco Avė., linksnių Nau
jų Metų, susiėdė.

Mrs. A. Diktavičienei, 6446 
S. Klipatrick St., linkiu iš šir
dies pasveikti iki pavasario 
aušros, kad aš jumis pamaty 
čiau “Naujienų” piknike.

Yz. Banevičius, 4613 South 
Francisco Avė., yra kultūrin
gas žmogus.

Joe Gramontas ir Petraitis, 
4451 S. Troy St., pavyzdingai 
gyvenimų veda, tik jiems trūks
ta gaspadįnių.j

Mrs. A. Dabulskienei, 4517 
S. Rockweil Sįi, linkiu iš šir
dies sulaukti laimingų Naujų 
Metų.

Visiems haujieniečiams, Nau
jienų kontestantams, draugams 
ir pažįstamiems linkiu linksmų 
Naujų Metų.

E. Norgail-enė.

Reikšmingos Kalė 
dinės Dovanos

Lietuvos Konsulatas Chicago- 
je gavo ir Lietuvon išsiuntė se
kamas dovanas:- • ■ * , .
Detroit, Mich. Lietuvių su- 

ruoštani masiniam susi
rinkime Vilniaus reikalu 
aukų eųdėta ir per p. J. 
Smailį prisiųsta $213.20

Melrose PArk, III. S.L.A. 
kuopa, Kultūros Dr-ja ir 
p. Ona Navickienė, su
rinktos aukos ir filmų 
vakaro pelnas.......$143.00

Cicero, III. Lietuvių Namų 
Savininkų ir Politikos 
Klubas, per pirm. p. J. 
Areškų . ...... .............. $5.00

Chicago, Ilk žemaičių Kul
tūros Klubas, per pirm.
p. S. Narkį .................. $5.001
Julė Andrulienė, Vilniaus 
naudai suruošto bazaro 
pelnas .... ................... $71.09
Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Dr-ja, per pirm.
p. A. Misčiukaitienę $30.2’5 
šakiečių Klubas, per ižd.
p, Onų Antanaitienę .... $5.00 
Adv. Joseph JK Grish $5.00 
Jos. F. Budrik, Furni- 
ture Mart savininkas $50.00

M

CLASSIFIED ADS

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

JAUNA MERGAITĖ paieško bile 
kokio lengvo darbo! Dirbs už mažą 
atlyginimą. šaukite Wentworth 
1851.

PUSAMŽĖ MOTERIS paieško 
darbo prie namų ar prižiūrėti biznį 
ar vaikus. Patyrusi ir atsakominga.

Šaukite Wentworth 1851.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
DarbininkiĮ-Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUSI virėja 

moteris arba vyras. Gyvenimas vie
toje. Kreipkitės C. and B. LAVERN 
2041 West 63rd Street.

Viso aukų ....... $527.54
Už visas dovanas bei aukas 

Konsulatas nuoširdžiai dėkoja.
LIETUVOS KONSULATAS, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

“Apšvieta” Sukėlė 
$30.25 Vilniaus 
Lietuvių Naudai

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

St.

Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

Chas. While, 729 — 8th
Waukegan, 111., atsinaujino 
dienraštį “Naujienas”. Jisai 
man rodė, kad “Naujienas” 
skaito nuo pat pirmutinio jų 
numerio. Jisai yra vienas iš pir
mutinių Waukcgano laisvų 
draugijų tvėrėjas ir visuomet 
užima valdybos vietas kaip pir
mininko arba iždininko. Nors 
nėra jaunas žmogus, bet ar tai 
bus parengimai, prakalbos arba 
susirinkimai, jis visuomet ak
tyviai dalyvauja ir nuolatos 
darbuojasi progresyvės ir lais
vos pusės naudai*

Jurgis Urmonas, 815 — lOth 
St., North Chicago, 111., pri
klauso prie kelių vietinių drau
gijų, turi gražų tavernų po var
du Urmonas Tavern, 815 — 
lOth St., North Chicago. Jur
gis yra gerai žinomas apylin
kės lietuviams, dėl to daro ne
blogų biznį. Draugai ir pažįsta
mi jį visados lanko kaipo gerų 
ir švarų biznierių.

Juozas Akramas, 537 South 
Lincoln Avė., WaUkegan, 111., 
užsirašė dienraštį “Naujienas”. 
Juozas yra šapos darbininkas 
ir turi gerų darbų, gražų na
mų ir augina šeimynų, o liue
sų laikų praleidžia su balan
džiais. Jis augina “homing” 
balandžius. Daug ir gražių jis 
turi jų. —J- Mačiulis,

Waukegan, 111.

Rockford, III.
širdingiausias ačiū!

Jau kontestas eina prie už
baigos ir seni metai baigiasi. 
Per tų visų kontesto laikų mes 
rockfordiečiai padarėme gerų 
pažangų musų mylimo laikraš
čio “Naujienų” kaip užrašyme 
naujų prenumeratų, taip ir se
nų skaitytojų atnaujinime. Ga
lime pasigirti, kad pažangios 
minties ir demokratijos mes 
čia prisilaikome. Nuoširdžiai 
ačiuoju visiems savo rėmėjams 
ir draugams už pagelbėjimą 
šiame “Naujienų” konteste, taip 
pat ir p.' T. Rypkevičiui, kon
testo vedėjui, už visokių para
mų ir pagelbėjimų. Naujienų 
agentu pasilieku ir toliau.

Visiems linksmų ir laimingų 
Naujų Mėtų! Jūsų kontėstantas 

k • Al. Savickas, 
719 Lincoln Avė.

Nuo A. L. Skirmonto 
Iš Harvey, DI.

• . .11 it tu n

Gerb. kontesto vedėjau, aš 
prisiunČlu jau tur būt savo p^ 
skutimus “rezervus” — geriam 
šia kų galėjau padaryti. Su pa
galba savo draugų, kurie suti
ko atnaujinti prenumeratas an
tru sykiu, davė man progų pa
siekti trečių laipsnį. Tariu šir* 
dingų ačiū sekamiems drau
gams. štai jų vardai:

T, Šūkis, Gary, Ipd.; J,, Ša
mas, Harvey, 1114 K. G. RUt- 
kaųskis, Harvpy, Ilk; Hv Dak- 
nis, Harvey,\Iii.; A. Mlkšhys>

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru
sių. Kreiptis B and L HAT COM- 
PANY, 612 W. Lake St., trečias 
aukštas.

REIKALINGAS VIDUTINIS ne
vedęs žmogus mažai farmai. Kalba
me lietuviškai. Nuolatinis darbas. 
Šaukite MansfielcT 4410 tarp 8:00 
ryto ir 4:30 vakaro. Apt. 312.

MARQUETTE PARKO LIETU
VIŲ PIL. KLUBO priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 31-mą, 2 vai. popiet, Bažny
čios svetainėj, 68th ir Washtenaw 
avė. Prašome atsilankyti, nes bus 
naujos valdybos rinkimas.

—Edv. Bugelis, rast.

MERGINA PUIKIEMS namams, 
būti, skalbimo nėra. $7 pradžioj. 
Pašaukimą atmokės. Village 7329W _____ ___ . K

MERGINA 18-20 METŲ lengvam 
dirbtuvės darbui šiaurės vakarų pu
tėj—naktinei permainai. Nesikreip
ti, jei nenori nuolatinio darbo.

Box 1116, 1739 So. Halsted St.

VISŲ RŪŠIŲ DARBAI patyru
sioms merginoms hotelio ir restau- 
ranto darbuos, geras mokestis.

MODERN HOTEL, 
879 North State Street.

darni dovanas bei tikielus. Ko
misija yra dėkinga visoms dar
bininkėms, kurios prisidėjo prie 
pasisekimo šio bazaro: S. Li
leikienei, Z. Puniškienei, U. Ka- 
tauskienei, O. Paulauskienei ir 
kitoms.

PATYRUSIŲ FRONT MAKERIŲ 
rankovių įstatytojų, rankovių siu
vėjų ir t. t. prie plaunamų suk
nelių. Nuolatinis darbas. Matyti 

KORACH BROTHERS
Mr. Greenspun, 913 W. Van Buren 

Street.

REIKALINGA PRESOPERATO- 
RIŲ—patyrusių prie marškinių ir 
visokiam darbui merginos.

7416 Vincennes Avenue.

rAKlI\EKS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

m KENT—AN GENERAL. 
Renddai—Bendrai

EXTRA RENDAI krautuvė ir 4 
kambariai užpakaly; parduosiu ar 
mainysiu namą. Rendai kita krau
tuvė, kepykla su visais įrengimais. 
Tinka kitokiam bizniui. Lalayettė 
0591.

Paskyrė Pusę Bazaro Pelno.
Atskaita — Lietuvių Moterų 

Draugijos “ Apšvietus” rengto 
bazaro, kuris įvyko sekin., 
gruodžio 10 d», Lietuvių Audi
torijoj. Pusė pelno buvo skiria
ma Vilniaus nukentėjusieųis. 
šiumi norime ištarti širdingiau
sių padėkų dovanų aukotojams:

Pp. E. Nesteckienei 
Nora Gugis 
M. Chaser 
A. Nausėda 
H. Mineika 
O. Viščiulienė 
Rose Viščiulis 
M. Schultz 
O. Paulauskienė 
A. Miščikaitiene 
K. Keturakienė 
S. Lileikienė 
Kirdeikiene
M. Bložienė ($1.00 auka) 
O. Daugiu 
U. Katauskienė 
A. Varneckienė’ 
M. Endziulienė 
A. Valančienė

Tariame ačiū laikratč ams 
“Naujienoms” ir kitiems už tal
pinimų straipsnių, ir radio pra
nešėjams, J. Budrik, S. Barcius, 
P. šaltimerui, Margučiui. Dar 
kartų tariame visiems širdingų 
ačiū už paramų.

Bazaro Rengimo Komisija,
A. Misčikaitienė 
O. Jonikienė 
M. Viščiulienė 
M. Endziulienė 
M. Schultz 
M. Zolpienė 
K. Keturakienė

Rengia Naujų Metų 
Sutiktuves

Lith. National Democratic 
Club

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 5 
kambarių namas—pigiai—geroj vie

toj. 1320 So. 49th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI z KEPYKLA, 2 
krautuvės, išdirbta prekyba—ren- 
da $45.00. Pardavimo priežastis — 
nesveikata. 406 West 71st St. šau
kti sekmadienio rytą 10 A. M. iki 
1 P. M. Aberdeen 3130.

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
. Ieško Biznių

NORI PIRKTI SALDAINIŲ krau
tuvę nebrangia kaina — apšildytą 
—South Sidej. Box 1117/ 1739 So. 
Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI į privatišką namą, namą su 
taverno bizniu, karštu vandeniu 
šildymas, priežastis— liga.

3420 So. Wallace St.

0. Zolpienė
J. Valavičienė
A. Kalpokienė
M. Petravlčicne
K. Urbienė
M. Viščiulienė
B. Masulioniene
O. Demikienė
Pp. Liberas
Eva Mineika, (1.00 auka)
P. Balickien»ė (1.00 auka)

Įplaukų buvo ........... $105.00
Išlaidų ...................... 44.50

Lithuanian National Demo
cratic Club rengia Naujų Metų 
pasitikimai vakarą sekmadienį, 
31-mą dieną šio mėnesio, Kriš
čiūno svetainėje, 4500 S. Ash
land Avė. Prasidės lygiai 8 vai. 
vakare.

Taigi, įsitėmykite, kliubiečiai, 
laiką ir vietą. Kliubo nariams 
įžanga 50 centų, o svečiams 
($1.00) vienas doleris, su pri
vilegija likti kliubo nariais už 
tą pačią įžangą.

Bus skanių valgių ir gėrimų 
visai veltui. Turėsime gerų mu
ziką ir galėsime smagiai pasi
šokti ir linksmai sulaukti Nau
jų Metų.

Taigi, visuomenė yra kviečia* 
ma dalyvauti drauge su kliu- 
biečiais ir turėti “good time”. .

Iki pasimatymo nedėlios va
kare.

— Korespondentas.

riUlUBlIMG & HEA21NG 
(rengimai 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

VVHOLESALE FUKN1TUKE 
įkandai ir įtaisai Pardavimui

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Pelno liko, viso ....... $60.50
Iš to, pusė pelno, $30.25, bu

vo priduota gerb. konsului P. 
Daųžvardžiui, vilniečių reika
lams, gruodžio 19 d., per A. 
Miščikaitienę ir M. Zolpiene 
pagal draugijos nutarimų.

Taigi dėkojame visiems atsi
lankiusiems, kurie taip malo
niai parėmė prie bufeto ir pirk*

Chicago, 111.; Jurgaitis, Harvey, 
Įll.; A. Ambut, Harvey, III.; 
Beinor, Harvey, 111.; P. Stonis, 
15801 Fisk A ve., Harvey, III.

Užsirašė “Naujienas” me
tams. Dar kartų tariu nuošir
dų ačiū už paramų.

—A* L. Skirmont.
15723 Lathrop Avė., Harvey, UI.

Biblijos Tyrinėtojų
Svarbios Paskaitos

Sekmadienį, gruodžio 31 d., 
1939 metais, Mildos Svetainėje, 
3142 So. Halsted st., Chicago, 
Illinois, įvyks Biblijos Tyrinė
tojų paskaitos. Pradžia 10:00 
valandų ryto ir tęsis iki 12 v. 
dienos. Paskui — nuo pirmos 
valandos iki penktos.

Kalbės 4 kalbėtojai. Visi, ku
rie įdomaujate šių laikų įvy
kiais bei dabartinio karo baisu
mais, prašome ateiti ir pasiklau
syti ką kalba apie lai šventasis 
raštas. Įžanga veltui, rinkliavos 
nebus.

Rengia ir kviečia Biblijos Ti-j 
rinėtojai. . (Skelb.)1

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

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

SKAITYKITE kas dieną Nau- 
»7-me puslapyje “Class- 

’ skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.

į



KAIP GYVENA “LIETUVIŠKI HOBOES”
Madison Gatvė Chicagoje

Beveik kiekvienas didmiestis 
. Amerikoj turi savo taip vadi
namą “lūšnų kvartalą”-“slums“ 
kur susispietę gyvena tikri var
guoliai pilno to žodžio prasmė
je: žmonijos atmatos, i^lkę, 
suvargę, nusiminę, apsirengę 
(jei tai galima vadinti apsiren
gimu) įvairiaspalviais skarma- 

* lais, visų užguiti, visų pamir
šti.

čia noriu kalbėti tik apie 
musų tautiečius-lietuvius, gyve
nančius Madison ir So. State 
gatvėse, su kuriais man pačiam 
teko virš metus laiko gyventi. 
Nors didžiuma jau seno am
žiaus, bet yra ir 
kusių čionąi dėl 
žasČių: netekimas 
sveikatos, įvairus 
susipratimai,
tuokliavimas ir t.t.

nemaino kaip viršutinius, taip 
ir apatinius per kelis mėnesius, 
visados be cento, 10c neturi už 
lovą užmokėti, tad guli ant 
grindų Šerno saliune, atskiram 
kambaryj ir įvairiausiose pozo
se.

— Lietuviškas Brodiaga.

Muziką Unijos 
Viršininkas 
“Cenzorius”

NAUJIENOS, ChieaM UI

O

Pehktiid.,' gruodžio 29, 1989

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NUMINA- 
CI JŲ REZULTATAI

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 158, 289, 35, 88, 250, 217 188 , 208> 
68, 60, 100, 2?4, 36, 55, 260,121, 212, 64, 8»> 109,128, 342, 
242, 313, 244,40,14,105, 211,245,124,198,156,122 , 353, 
104, 195, 171, 169, 93, 7, 11, 17, 236, 346, 371, 323, 125, 
202 ir 359)

M

(Naujos kuopos: 50, 222 ir 343) 
f PREZIDENTUS:

F. J. Bagočius t 
Laukaitis 
Miliauskas 
J. Grinius 
Gugis .... .
J. K. Mažukna 
N. Rastenis .... 
Baltrušaitis .... 
Kerševičius ....

J VICE PREZIDENTUS:
J. K. Mažukna
Kerševičius 
Šalnienė .. 
Klinga.....
Stungis .... 
Dr. Pilka 
Mockus .... 
Bukšnaitis 
Pikelis.....
Bagočius . 
Miliauskas 
MikužiuteL 
Michęlsonas

* Cepukas .....
Karpavičius 
Laukaitis ...

I SEKRĖTORIl 
Dr. D. Pilka 
Vinikas .....
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Automobilių nelaimėse vakar 
ir užvakar naktį žuvo sekami 
žmonės:

pi- 
už 

mo-

Uždraudė Lewiso Minėjimą 
Scenoj

Išgyveno Amerikoj Virš 
40 Metu

VAKAR i

jaunų, pate- 
įvairių prie- 
turto, darbo, 
šeimynos ne-

tinginystė, gir-

NAUJlfeNU-ACME Telephoto 
HITLERIS KALĖDŲ 'PROGA APLANKĖ KARO FRONTĄ.

eris, pirminin- 
. jnkančio aukas 

Jis raportavo, kadi

3

2

16

5

2

2

3

1,149 
1,002 

791 
495 
67 
50 
43 
32 
24

žinoma, tokiais kas gi nori 
rūpintis? Kai kurie, sutaupę 
kiek pinigo, grįšta atgal pas 
savuosius, bet didžiuma — se-j 
niai ir girtuokliai 
čia iki mirties. Mirus, tankiau
sia tykiai, ramiai palaidoja mie
sto kapinėse be giminės, drau
gu*

Yra Lietuvių Virš 300
Aš asmeniškai pažįstu virš 

50 lietuvių, nors apytikriai jų 
yra virš 3 šimtų, gyvenančių 
Madison ir So. State gatvėse, 
prie Madison nuo 500 W., tirš
čiausiai iki 12 šimtų West (to
linus, rečiau); gi So. State jie 
gyvena nuo 400 South iki Roo- 
sevelt Road.

Didžiuma lietuvių gyvena iš 
valdžios gaunama pašalpa, pas
kui gera dalis užsiima rinkimu 
įvairaus šlamšto, popierio ir 
skudurų. Stumdami ant dviejų 
ratų didoką vežimą “puškarį”, 
rankioja išmatas dieną ir ilMk- 
tį, per ilgas valandas, o pririn
kę stumia į “Junk Shop” kie
mą ir viską parduoda, papras
tai žydeliui, už jo paties nusta
tytas kainas: už popierį — 20 
centų už šimtą svarų; skudu
rų — 50c. Vidutiniškai, turin
tis “kostumerių” ir patyrę, per 
visą dieną surenka to “skarbo” 
1 dol. vertės.

$1.50 Savaitėj
Didžiuma lietuvių gyvena 

giuose “flaphauzėse”, kur 
. kambarį ir valgį (be pietų) 

ka $1.50 iki $1.75 savaitėje.
Gavę, radę ar pavogę vertes

nį daiktą, tuoj parduoda ir pra
geria. Tada jie linksmi: dainuo
ja, staugia, rėkia, na, ir baisiai 
keikiasi (žinoma, tik angliš
kai). Mane jie gerbia, labai 
“mokytu’’ vadina ir tik prašo 
jiems padainuoti.

Aš tai jiems noriai teikiu, 
už tai jie mane myli ir “dai
nininku” vadina. Liūdnesnę 
padainosiu, žiūrėk* — didžiu
mai ašaros byra; linksmą — 
džiaugiasi, kaip maži vaikai.

“Koplyčia” ir “čerauninkas”
Svart^nės jų užeigos, tai 

lietuvio Maikio saliune, kurį 
“čerauninku” vadina, prie Dės 
Plaines arti Madison. Antra— 
“lietuviška koplyčia”, žydo už 
laikoma užeiga. Suėję, dieną 
vakarais, sumeta po nikelį 
perkasi degtinės puspantukę 
25c. Geresnė—35c.

Prie So. State gatvės yra 
saliunai, Lietuvos žydų iš Ma- 
riampolės užlaikomi: Oskaras 
po numeriu 737 ir Šėmas, po 

- numeriu 807. Abu gerai kalba 
lietuviškai, ten labai pigu ir 
valgį gamina. Kad ir kitur Ma
dison ir State gatvėse žmogus 
(alkanas) pavalgai visus pietus, 
kaip tai small sieiką, sriubos, 
kavos, dezerto, duonos ir t.t., 
tik už 15 centų, ir pigiau.

Iš lietuvių nemačiau nei vie
no, bet taip vadinami “tikrie
ji amerikonai” baisiai nešvariai 
gyvena, teisingiau pasakius, tik 
egzistuoja. Amžinai girti, rubus

Chicagon šiomis dienomis at
vyko dvi teatralės grupės, vie
na su veikalu, “George White 
Scandals”, kita su “The Man 
Who Came to Dinner”.

Abiejų grupių viršininkai 
skundžiasi, kad Chicagos mu
zikų unijos viršininkas, James 
C. Petrillo pagrąsino streiku, 
jeigu veikaluose bus minimas 
C.l.O. unijų viršininko, John 
L. Lewiso, vardas. Petrillo gi
nasi, kad jis tokio grąsinimo 
nedarė, bet Lewisas nei vienam, 
nei antram veikale nėra mini
mas.

Petrillo valdoma muzikų uni
ja priklauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos ir kontroliuoja 
muzikus, grojančius Chicagos 
teatruose.

Kritikuoja Už 
Lenino Vardo
Draudimą

Amerikos viešų knygynų tar
nautojai, kurie dabar laiko kon
venciją Chicagoj, priėmė rezo
liuciją, smerkdami Cambridge, 
Mass., miesto valdybos nutari
mą uždrausti Lenino vardo mi
nėjimą vietinėj spaudoj. Toks 
draudimas, sako rezoliucija, yra 
priešingas Amerikos principams 
ir nedemokratiškas.

Turi Užmokėti 
Darbininkams 
$3,000

Federalis teisėjas Igoe vakar 
priteisė Borin Art Products ben
drovę, 1325 S. Cicero avcnue, 
grąžinti savo darbininkams, vi
so 200, $3,000. Teisėjas rado, 
kad bendrovė nusižengė mini- 
mum algų įstatymui, nes ne
mokėjo darbininkams minimum 
30 centų algos.

Užvažiavo Ant Šąli 
gatvio, Užmušė 
Mergaitę

NAUJ1EN Ų-AUME TblepUuto
Chicagos grudų biržoje didžiausias sąjūdis, kai kviečių bušelis pakilo iki dolc- 

\rio su viršum. ' ‘

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

103
33

1,329
432

51

3
3
3
3
3

2
2
2
2

758
990

91
17
15
13

Prie 87 th ir Jeffery avenue, 
ant šaligatvio užvažiavo auto
mobilis ir užmušė 5 metų mer
gaitę, Virginia Rudd, nuo 8540 
Kenneth avenue. Dvi jos drau
gės, viena 13-kos, kita 9-ių me
tų amžiaus, buvo sunkiai su
žeistos. Automobilį vairavo, H. 
E. Moberg, iš Dės Moines, 
Iowa. 1

• Mrs. Sarah M. Hanley, 70 
metų amžiaus, Hinsdale, III., 
gyventoja. Ji žuvo prie Wash- 
ington avenue gelž’kelio kryž
elio Hinsdale miestelyj, kur 
Zephyr greitasis traukinys su-: 
daužė automobilį, kuriame mo
teriškė važiavo.

• Prie Montrealo, Quebeco 
provincijoj, Kanadoj, į stulpą
važiavo automobilis ir užmušė 

85 metų chicagietę, Mrs. Louise 
Audėt. Automobilį vairavo jos 
sūnus, Dr. Emile Audėt, fran- 
ciizų kalbos profesorius DePaul 
universitete.

• Frank Svoboda, 64 metų 
chicagietis, nuo 1148 18th st., 
žuvo po automobiliu prie Cer- 
mak ir Rockwell gatvių.

• Prie 87th ir Kimbark avė., 
“hit-and-run” automobilistas 
sunkiai sužeidė ir paliko gu
lintį gatvėj 14 metų berniuką, 
Reginald Cullerton, nuo 6408 
Stony Island avenue. Du kiti 
automobilistai berniuko nepa
stebėjo ir abu jį pervažiavo. 
Paguldytas South Chicago ligo
ninėje.

Jaunuolių “Taikos” 
Kongresas

Chicagos Universitete vyksta 
antras metinis, National Youth 
Anti-War kongresas, sušauktas 
frakcijos Amerikos Studentų 
Unijos, kuri pasitraukė iš tos 
organizacijos protestui prieš 
komunistų šeimininkavimą vi
duj. .. .

Kongresas yra , priešingas 
Jungt. Valst. įsivėlimui į Vo
kyti jos-Sąjungininkių arį į bi- 
le koki kitą karą.

Pieno Trokas 
Sužeidė Lietuvę

BRIDGEPORT. — Prie 
tos ir Halsted gatvių “bekiuo- 
jantis” Capitol pieninės trokas 
parmušė ir sužeidė bridgepor- 
tietę, p. Tamošaitien'ę-Endru- 
lienę. Ji buvo paguldyta St. 
Paul ligoninėj. Nelaimė įvyko 
vakar po pietų.
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE

e Automobilių pardavėjas 
Bert Beck, 4634 Drexel Boule- 
vard, išsivežė prospektą Ange
lo Bitas, 4722 N. T aiman Ave
nue, demonstracijai. Washing- 
ton Parke, prie W)-tos Beck ne
pastebėjo užsisukimo kelyj ir 
įvažiavo į parko lagūną. Ritas 
automobilio nepirko ir šlapias 
parvažiavo namo.

American Medical Associ- 
ation žurnalas skelbia, kad iš 
100,000 žmonių Chicagoj 327 
turi vėžį.

• Turtingas .garsinimų ag
entūros viršiniiikas, Albert D. 
Lasker, vakar padovanojo Chi
cagos universitetui savo dvarą, 
Mill Road Farm, prie Lake 
Forest, III. Jis bertas apie $3, 
500,000. Užima *"apie 480 akrų 
plotą, ir turi daugybę moder
niškiausių u/rzoj įrengimų ir 
gyvenimo parankamus^ Lasker 
yra viršininkas Lord and Tho- 
mas agentūros.

• 43 metų Agnės McCann, 
6345 Evans Avęnue, vakar iš
siuntė savo seserį kepyklon 
pyrago nusipirkti, o pati susi
nėrė kilpą iš Jvirves skalbi
niams ir pasikptė.

• Du nežinomi užpuolikai
vakar skaudžiai sumušė Ma
rinus Hvidti savininką Halsted 
Cornelia gųražd, prie 3,511 No. 
Halsted Štreet. į Jis guli John 
B. Murphy ligoninėj, ir dakta
rai sako, kad [iurbat neišliks 
gyvas. y \

e Vakar Chicagon atvyko 
prezidentas 
kas komiteto, 
Suomijai.
organizacija jau išsiuntė Šuo 
mijon $300,OdO, ir kad Chica 
goj aukų sūrini o $35,000. Au 
kų rinkimo fonąas, Fiitnish Re*

lief Fund, Ine., Chicagoj ran
dasi adresu 200 S. LaSalle 
street-^įl ■ ■/ . ■ ■

e Fedrai Surplus Commo- 
dities Corporation, kuri supir
kinėja maisto “perviršį” iš ūki
ninkų ir dalina bedarbiams, 
skelbia, kad šį mėnesį pradės 
dalinti apelsinus ir arbūzus. 
Keturių žmonių šeimynai įstai
ga duoda “(mėnesiui) 48 svarus 
obuolių, 3 svarus sviesto, 15 
svarų kukurūzų miltų, 3 tuzi
nuskiaušinių, 6 svarus “gra
bam” miltų, 121/] kviečių mil
tų, 3 svarus “cereal”, 20 sva
rų arbuzif ir 25 svarus apel
sinų. ‘

Mirė Senas South 
Chicagos Lietuvis 
Aleksas Leonas

Vakar po ilgos ligos pasimirė 
Aleksas Leonas, senas South 
Chicagos gyventojas. Buvo apie 
61 metų amžiaus, ir Amerikoj 
praleido suvirš 40 metų. Be
veik ' višą tą laiką (išgyveno 
South Chicagoj.

Velionis bus laidojamas šeš
tadienį, 8:30 vai. ryto iš koply
čios adresu 9808 Šo. Commer- 
cial Avenue į ŠV. Kazimiero 
kapines. Laidotuves tvarkys 
dir. į. F, Eudeikis.

Velionis gyveno adresu 10240 
Commercial avenue ir paliko 
daug giminių ir pažįstamų

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940
RUBSIUVIU SALEJE

333 SO. ASHLAND BLVD.
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