
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

\ NAUJIENOS
\ Ths Lithuaniam Daily Ntwi

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiąsias
THE LITHUANIAN DAILY NEWŠ
Entered as second-,class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III,, 

under thė Act'of March 3, 1879

/ I I ** . ! ----------------------------------------------------
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America 

... .......... ' i i .................... . .........."■*-.......................... .................■ ' 1

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
>• . ■ - -.....................-- ....................................

Chicago, I1L, Pirmadienis, Lhpkričio-No/ember 27 d., 1939 No. 278

'ūsai Įteikė Suomijai Ultimatumą
REIKALAUJA, KAD SUOMIJA IŠTRAUK

TŲ KARIUOMENĘ IŠ PASIENIO
Sako, suomiai nušovę keturis rusus 

kareivius
HELSINKIS, Suomija, lapkrxriuomenę iš pasienio 15-ką my-

26. — Sovietų Rusijos spauda lii^ L šalies gilumą.
didžiausiu piktumu sekmadienį Suomiai iškarto atsisakė ru-
a t nauji no atakas prieš Suomi
ją. Rusai reikalauja, kad Suo
mijos valdžia rezignuotų.

O pagrindas komunistų pik-
tumui yra tas, 
premjeras Cąjdnder pereitą sa

 

vaitę pasakė jogei Suomija su- 
rusams tiek konce

sijų, kiek gali, nestatydama

i

pavojun šalies nepriklausomy 
bę.

Tačiau tai ne viskas. Po ši
tokių atakų Rusijos žinių agen
tūra Tass paskelbė, kad suo
mių artilerija sekmadienį pra
dėjo šaudyti į rusų kariuome
nę stovinčią Suomijos pasieny. 
Keturi kareiviai ir karininkai 
buvę užmušti. Keletas kitų su
žeista.

Tą pačią dieną Rusijos vy
riausybė įteikė suomių atstovui 
Maskvoje notą — praktiškai 
ultimatumą. Rusai reikalauja, 
kadį Suomija ištrauktų shyg ka-

Britai vartoja spą
stus submarinams 

kovoti
. BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

26. — Vokietijos karo vadovy
bė paskelbė, kad jos submari- 
nas paskandinęs Britanijos lai
vą, kuris buvo operuojamas 
kaipo spąstai submarinams ko
voti.

Tas britų laivas plaukiojęs 
po Bfolandijos vėliava. Tikru
moj gi jis buvęs pagalbinis 
kreiseris.

Vokiečiai ypatingai nusi
skundžia šitokia “smerktina 
britų taktika”. Nes submarinas, 
matydamas neutralios šalies 
laivą, neapsisaugo. O čia jį už
puola priešų karo laivas.

Britanijos maisto lai
vas užgavo miną
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

26: — Ddižiulis Britanijos lai
vas maisto gabentojas (refri- 
gerator) užgavo miną Anglijos 
kanale pereitą šeštadienį. Lai
vo vardas yra Sussex. Jis ne- 
paskendo, tik tapo sunkiai su
žalotas.

Adm. Byrd išlėkė 
į Panamą

MIAMI, Fla., lapkr. 26. — 
Admirolas Byrd lėktuvu išskri
do į Panamą, čia jis sės j Bear 
laivą, kuris plaukia Antarkti- 
kan. Byrd yra antarktikinės 
ekspedicijos komanduoto  jas.

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

Bendrai giedra; saule teka 
6:58 v. r., leidžiasi 4:22 v. v.

sų reikalavimą išpildyti, nes iš
traukimas kariuomenės reikštų, 
kad suomiai pasitraukia iš sa
vo tvirtovių linijos. Kitas pra- 

Suomijos įnešimas betgi kalba, kad Suo
mijos valdžia sutiko ištraukti 
savo kariuomenę iš pasienio, 
jeigu sovietų vyriausybė iš
trauks savo kariuomenę taip-
gi.

Suomijos valdžia padarė pa
sienio incidento tyrinėjimą. Ji 
paskelbė, kad suomių artilerija 
nešaudė. Bet pasieny, Rusijos 
pusėje, sovietų kariuomenė da
rė rankinių granatų pratimus. 
Tai gal būt rankinių granatų 
eksplozija ir užmušė bei sužei
dė sakytus rusus.

Vis gi Rusijos ir Suomijos 
karo pavojus sekmadienį atro
dė didesnis nei kuomet nors 
pirmiau, kai Stalinas pradėjo 
reikalauti koncesijų iš Suomi
jos.

Sugavo vokiečių sub- 
mariną paskandinu

sį Royal Oak
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

26. — Gaunamais Londone pri
vačiais pranešimais britai pa
gavo vokiečių submariną, kai 
jis mėgino įplaukti į Firth of 
Clyde laivų bazę.

Pagautas submarinas esąs 
tas pats, kuris spalio 14 dieną 
paskandino Scapa Flow bazėje 
Britanijos šarvuotlaivį Royal 
Oak.

Berlyno pareiškimas paneigė 
šitą pranešimų. Pavadino jį iš- 
mislu.

106-ms J. V. laivams 
leista pakeisti 

vėliavas
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

26. — Jungt. Valstijų neutra
lumo įstatymas draudžia Ame
rikos prekybiniems laivams ga
benti karo reikmenas ir plauk
ti karo zonoje. Amerikos lai
vų kompanijos todėl stengiasi 
užregistruoti savo laivus sve
timose šalyse. 1939 m. iki šiol 
užregistruota svetimose všalyse 
106 Amerikos laivai. Kai ku
rie tų laivų buvo užregistruoti 
užsieniuose pirm negu naujas 
Jungt. Valstijų neutralumo 
įstatymas įėjo galion.

Magnetinės minos 
išplaujamos į krantą

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
26. — Į Belgijos krantus iš
plautos Vokietijos pasėtos ju
roje kai kurios magnetinės mi
nos. Jas apžiūrint atrodo, kad 
jos turi susidaužti su laivu, 
pirm negu eksplozija įvyks.

Spaudoje kalbėta, kad Vokie
tijos magnetinės minos eksplo- 
duoja neatsimušusios į laivą. 
Jos eksploduojančios kai pra
plaukiąs laivas pajudina iš vie
tos magnetinę adatą.

ZNAOJIENŲ-AOME Telepboto
Laivukai, kurie išgelbėjo japonų laivo Terūk u ni 

Maru įgulą ir pasažierus. Tas laivas nuskendo užėjęs 
Anglijos pakraščiuose ant minos.

Lėktuvų užsakyta Žydaii turi būti na- 
pastatytį $600,- mie; mirties bausmė 

' 000,000 sumai neklausantiems
WASHINGTON, D. C., lapk. 

26.— Išdalintas valdžios atsto
vams konfidencialus praneši
mas sako/ kad Jungt. Valsjtijų 
įmonės turi užsakymų pastaty
ti lėktuvų suma $600,000,000.

Jeigu lėktuvų įmonės negau
tų ne vieno naujo užsakymo, 
tai jau dabar turimus užsaky
mus išpildyti toms įmonėms 
ims laiko iki 1940 metų galo. 
Jungt. Valstijų įmonių pajėgos 
lėktuvus statyti yra tokios: 500 
lėktuvų per mėnesį arba 6,000 
per metus. Bet šitas pajėgas
galima ir padidinti.

Sulaikė filmų darbi
ninkų streiką

H0LLYW00D, Cal., lapkr. 
26. — 35,000 filmų technikų 
(ne aktorių) streikas tapo su
laikytas. Kompanijos sutiko pa
kelti darbininkams algas 10 
nuošimčių, nes kastai gyventi 
kįla. Jeigu tačiau vasario mė
nesį 1940 metų filmų kompa
nijos įstengs parodyti, kad jos 
nepajėgia mokėti didesnių algų, 
tai technikai prisiims kapojimą 
ir sugrįš prie algų, kurios jiems 
buvo mokamos iki šiol.

Anglas prisipažinęs 
sabotažu

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
26. — Nacių dienraštis Voelki- 
scher Beobachter sako, kad 
Britanijos žvalgybos tarnauto
jas, kapitonas Richard Henry 
Stevens, patvirtinęs, jogei bri
tų žvalgyba ruošusi sabotažo 
aktus. Dėl šitų sabotažo aktų 
nukentėję Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos laivai. Nuostolių ‘^sui
ma siekianti $24,000,000.

• <- Bet tai yra tik nacių pareiš- 
jkimas. '.

LODZ, Vojėtiija, lapkr. 26. — 
Lodzėje;* buvusiame Lenkijos, 
o dabar Vokietijos mieste, iš
leistas patvarkymas reikalauja, 
kad visi žydai — vaikai, vyra; 
ar moterys —- neišeitų iš na
mų nuo 5 vai. popiet iki 8 va
landos ryto. Nusikaltusiems ši
tam patvarkymui gresia mir
ties bausmė. Be to, žydams įsa
kyta nešioti ant rankos gelto
ną raištę. Jei kuris žydas to
kios raištes nenešios, jam irgi 
gresia mirties bausmė.

Vokiečiai šaudo Len
kijos bajorus

PARYŽIUS, Francųzija, lapk. 
26. — Grafas Alfred Chlapow- 
ski, buvęs Lenkijos ambasado
rius Francuzijoje, nušautas 
Lenkijoje. Ji sušaudę vokiečiai. 
Naciai vykdo masinius sušau
dymus. Tarpe kitų sušaudyti 
buvęs popiežiaus Čemberlenas 
grafas Potworowski, buvęs 
Brombergo meras Baciszewski 
ir buvęs Ivangorodo meras Jan- 
kowski.

L 1 ’ ' •

Paskelbė streiką 
Dodge įmonėje

DETROIT, Mich., lapkr. 26; 
— Jau 54 dienas yra uždary
tos Chrysler automobilių kor« 
poracijos įmonės. Dodge įmo
nė buvo viena pirmųjų Chrys- 
įer įmonių, kurią palietė dar
bininkų ir samdytojų ginčas.

Iki šiol unijos atstovai tvir
tino, jogei Chryslėr įmonės už
sidarė lokauto pasėkoje. Perei
tą penktadienį korporacija mė
gino Dodge įmonę atidaryti' ir 
streiklaužių pagalba darbą pra
dėti. Taigi unija paskelbė toje 
įmonėje streiką.

Laivas; Pilsudskį už
gavo miną

LONDONAS, Anglija, lap- 
kriČio 26. — Sekmadienį pa
skelbta, kad dar šeši preky
bini laivai paskendo ar bu
vo paskandinti.

Miną užgavo lenkų, pasa- 
žierinis laivas Pilsudskį 
Šiaurės juroje. Pilsudskį bu- 
w> 14,294 tonų laivas.

Be to, paskandintas britų 
apginkluotas laivas Rawal- 
pindi, 16,697 tonų. 280 šito 
laivo pasažierių ir įgulos žu
vo. Išgelbėta tik 17 asmenų. 
Pilsudskio nelaimėje žuvo 7, 
šgelbeta 171 asmuo.

Kiti paskandinti laivai 
buvo mažesni, negu minėti 
lūgščiau du.

-• y , • ;-------------- ,-----------------;—

Endicott-Johnson 
darbininkai bal
suos unijos klau

simą
... I I......  — ■ --

WASHINGTON, D. C., lapk 
26. — Viena didžiausių čeveri- 
kų kbmpanijų Jungt. Valstijo 
se yfh^Mdicbft-Johnson korh- 
tĮanija. .' Jos dirbtuvės randasi 
prie Binghampton, N. Y. Arti
moj ateity kompanijos 18,000 
darbininkų baisuos klausimus, 
kokiai unijai jie nori priklau
syti, arba gal visai unijos ne
nori. Balsavimo mašinos bus 
vartojamos.

Britai išrado elek- 
tros “žiurstą” prieš 

minas
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

26. — Minas gaudyti yra pavo
jingas darbas. Minų gaudyto
jai laivai dažnai patys užgau
na minas ir paskęsta. Dabaf 
betgi Britanija praneša, kad ta-‘ 
po pritaikyta elektros jėga, ku
ri nustumia magnetines minas 
tolyn nuo laivų minų gaudy
tojų.

Britai tikisi, dėka to išradi
mo, įveikti magnetinių minų 
pavojų.

Goeringas atlankys 
Italiją

BERLYNAS', Vokietija, lapk. 
26. — Lina gandai, kad gruo
džio mėnesį feldmaršalas Goe
ringas atlankys Mussolinį Ro
moje.

.. ■ - - - - .

Čekijos protektorius 
rezignavo

’■ LONDONAS, Anglija, lapkr. 
26. — čia gautas pranešimas, 
kad Hitlerio paskirtas Bohemi
jai ir Moravijai protektorius, 
Konstantin von Neurath, įtei
kė rezignaciją ir Hitleris ją 
priėmė.

/ BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
26. — P-niai Martai Krause, 
mėsinės savininkei, paskirta 
dešimties metų kalėjimo baus
mė todėl, kad ji pardavė pir
kėjams mėsą nereikalaudama 
parodyti maisto korteles.

VOKIEČIAI PASĖJO NAUJAS MINAS 
šešios valstybės pareiškė protestus 

talkininkams
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

26. — Vokietijos karo komu
nikatas, išleistas sekmadienį, 
sako, kad-nacių lėktuvai šešta
dienį padarė dvi atakas prieš 
Britanijos karo laivus šiaurės 
juroje. Keturios lėktuvų bom
bos pataikiusios į laivus. Vie
na bomba sunkiai sužalojusi di
delį Britanijos kreiserį.

Toks yra Vokietijos karo ko
munikatas išleistas sekmadie
nį. Bet jau šeštadienio vakare 
pasiekė Berlyną pranešimai apie 
vokiečių lėktuvų pasisekimą.

Britanijos valdžia šitą nacių

VOKIETIJA NEIŠLAIKYSIANTI KARO 
SUNKUMŲ '

ŽMONIŲ ŪPAS SILPNĖJA

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
26. — Karo ekspertai komen
tuoja prez. Roose'velto viltį iš-
reikštą Padėkos dienoje. Prezi
dentas pasakė, kad jis norėtų
matyti užbaigiant karų iki pa
vasario. ** *

Ekspertai sako, jogei prez.
Rooseveltas pareiškimą padaręs šiandien praktiškai vienintė ? 
pasiremdamas gaunamais iš už
sienių pranešimais. Talkininkų

JAPONIJA KOVOSIANTI BRITANIJOS 
BLOKADĄ

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
26. — Italija, Japonija, Belgi
ja, Holandija, Švedija ir Da
nija oficialiai arba neoficiaHai 
pareiškę protestus dėl to, kad 
britai ir franeuzai ketina pra
dėti konfiskavimą Vokietijos 
eksportų, greta konfiskuojamų 
importų.

Bene griežčiausia protestuo-

Prašo p. HooverĮ ne
veikti rinkimų vajuje

BELLEVILLE, III., lapkr. 26. 
—■ Martin H. Fischer, Clair 
kauntės (Illinois valstijoje) re- 
publikonų partijos centralinio 
komiteto pirmininkas, pasiuntė 
buvusiam Jungt. Valstijų pre
zidentui Hooveriui telegramą.

Fischer prašo buvusį prezi
dentą republikonų partijos in
teresuose susilaikyti nuo agita
cijos ir veiksmų priešrinkimi
nėje kampanijoje. Jam atrodo, 
kad p. Hooverio veikla gali pa
kenkti partijai.

$5,000,000 aukso at
gabenta iš Kinijos
SAN PEDRO, Cal., lapkr. 26, 

— Iš Kinijos į Jungt. Valstijas 
atgabenta aukso vertės $5,- 
000,000. šitas auksas praslido 
Japonijos blokadą.

Vokietijos karo lai
vas paskendo

BUDKOERBING, Danija, lap
kričio 26. — Arti Langehnd 
salos paskendo dėl eksplozijos 
vokiečių laivas sėjęs juroje mi- 
nsa. Laivas buvo 700 tonų. 
Dvylika j p įgulos narių žuvo, 
32 išgelbėti.

pranešimą iš karto paneigė.
•Tuo tarpu Vokietija pasėja 

naujas minas sąsmaugoje į pie
tus nuo Švedijos. Minos veik 
visai uždarė kelią iš Baltijos 
jutos į šiaurės jurą. Vokiečiu 
minas padėjo nežiūrėdami Šve
dijos protestų. Švedijos atsto
vas vėl pareikš protestą Vokie
tijai.

Vakarų fronte sniegas ir šal
tis sulaikė kariuomenės veiks
mus. Vokiečiai vienoj vietoj, 
Moselle upės sektore, mėgini 
užpulti priešakines franeuzu 
tranšėjas, bet buvo atmušti.

blokada vargina vokiečius. Vo
kietija pasieksianti" badavimo 
laipsnį į 6 menesius. Vienas- 
kitas smūgis naciams karo lau 
ke, ir Hitlerio režimas prade j 
braškėti. Vokiečiai pradeda abe
joti,* ar laimės.

Tuo tarpu sovietų Rusija,

Hitlerio draugė, nestengia na, 
ciams padėti.

ja Japonija. Jos užsienių reika
lų ministerijos atstovas pasakė, 
kad talkininkų žygiai gali pri
versti japonus pavartot baus
mes prieš talkininkus.

Kol kas, išėmus Švediją, n$ 
viena protestavusių šalių nepa. 
skelbė protesto vokiečiams dėl 
neriboto .mėtymo minų jurose.

Vokiečiai pripažįsta 
praradę 7 lėktuvus
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

26. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra DNB šeštadienį pri
pažino, kad septyni nacių lėk
tuvai žuvo vakarų Francuzijo- 
je pereitą penktadienį. Lėktu
vai buvo nuskridę į Francuzi- 
ją apžiūrėjimo tikslais.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir į Vilniaus kraštą tele
grama.
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DĖL KUN. M. X. MOCKAUS NUOPELNU
Lapkričio 15 d. “Naujienų” vagys suneša vogtus daiktus. 

No. 269, po tokiu antgalvlu Ja- Kad Brangių daiktų vagis turi 
cob Cyrulis rašo apie kun. palikti 75%, o pigesnių —50% 
Mockų ir abelnai laisvama-' kunigams. Kad tuos vogtus 
uius. Savo rašte nori pasirody-* daiktus atėję kunigai priima 
ti, kad jisai labai daug žino sau. Reiškia, yjųgipias puvo 
apie krikščionybės “mokslą”,1 suorganizuotas per katalikų 
“dorą” ir net bibliją. Yra na- kunigus. Tačiau Jacob Cirulis 
turalu, juo žmogus mažiau ži- sako, kad religijos vadai ne- 
no apie bibliją, jos “mokslą”,
juo daugiau apie tai ir kalbą.

Jacob Cirulis nurodo, kad 
biblija ir krikščionybė nemo- 
kina nemorališkai elgtis; kad 
nė viena religija, t. y. krikščio
nybė, nemokino nemorališkai 
gyventi; kad kun. Mockus at
metė krikščionybės skelbiamą 
dorą; kad kun. Mockus tiktai 
bliužnyti temokėjo; kad Ma- 
dison gatvės valkatos daugiau 
nieko ir nežino, kai tik bliuž
nyti ant religijas.

Reikia pasakyti, kad Jacob 
Cirulis nė vieno savo privestų 
“faktų” nieku neparėmė. Ir 
kas neparemia savo “faktų”, 
tas vadinamas bliužnytojum.

Dabar eikime prie Jacob Ci- 
rulio privesto “fakto”, kad 
krikščionybė nemokina nepa
dorumo.

The New York Observer ir 
The Chicago Daily Tribūne 
laikraščiai lapkričio 8 d. 1860 
m. paduoda aprašymą po ant
rašte “Religija ir Moralybė 
Neapolio Mieste”, Italijoje. Tas 
miestas buvo po absoliučia ka
talikų kunigų kontrole. KacJ 
tame mieste vogimas, apiplėši
mas, užmušimas buvo taip pa
prastas įvykis, kaip kad sutik
ti žmogų gatvėje. Kad tenais 
net buvo įsteigtos vietos, kur

ųiokina uepądopuinę. Mat, 
kuomet religijos vadai mokina
ir prisako vogti, tai Jacob Ci
rulis sal^o, jog tai yra krikš
čionišką moralybė. Ir paga
liau jisai priduria, kad “nei 
viena krikščioniška religija 
nemokiu a savo pasekėjų, kad 
jie nuodėmingai gyventų,“ 
Komentarų čia nereikia. Reiš
kia, Jącob Cirulis buvo miške, 
bet nematė medžių. Panašių 
faktų galiu privesti šimtus. 
Šiuo tarpu užteks.

Dabar grįžkįųie prie “mo
rališkos” biblijos, kurią Jacob 
Cirulis įaiko ųž doros pagrin- 
ilą. .

Štai ką sako krikščionių 
mielaširdingas ir doras die
vas :

Ne garbįk tų juos, neigi slu- 
žyk jiems, nes aš, Ponas Die
vas, tavo Dievas, ėsmi didei 
keršijąs Dievas, atlankąs nu
sidėjimą tėvų ant vaikų iki į 
(trečiąją ir ketvirtąją eilę tų, 
kurie nękenč manęs. (Antra 
knyga Maižčšiaus. 20:5.).

Ve, ką sako dievo sumų 
Kristus. Mat, jisai nenori apsi
leisti savo tėvu.

Jei kas pas mane ateida
mas ne n’apkenčia savo tėvo, 
motynos, pačios, vaikų, brolių, 
seserų ir priegtam savo paties 
gyvasties, tas ne gal bųti mano 
mokintinis. (Evangelija šv. 

‘Lukošiaus. 14:26.).
Tai matote kuo remiasi kri

kščionybės dora ir meilė kaip 
Jacob Cirulis tvirtina.

Dąr ne viskas to mielašir- 
(Jingo krikščionių dievo. Ve, 
ką jisai sako:

Kad turėsite mėsą savo sūnų 
ir dukterų ėsti. (Trečia knygą 
Maižėšiąus. 26:29).

Dar daugiau:

GRANE COAL COMP AN Y 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną? PORTS^OŲTU 9033 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mąinų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .......... ............ . ~
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonų? ar daugiau Tonas ’ ■

Sales Tax ekstra.
rnr

No. 2232—-Paveikslas. 
^■M MM MM MM MM MM MM MM MM MMM -M MM MM «M MM MM «M^

I NAUJIENOS NEEDLECRAF? DEPT., No. 2232 |
1 1739 So. Halsted 8^ Chicago, IU, |

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.......--------- |

I Vardas ir pavardė

’ Adresas........................-................. ........................................................|
' Miestas ir valstija ..... ....a.................................... •••♦*...............................-........

M MMM «MM VMM «MM MMM MMM «MM ' MMM M^B ■■■• OTMM MM. MM. M" BMM

------------------------------■ "I -'r- ■ ■ -.................................... ,

Kad tavyje įėyai savo val
kus, ir vaikai ąavo tėvus turės 
ėsti; ir tokią proyą ant tąvęs 
užleisiu, kad visi tavo likusie
ji į visus vėjus tujp būt išskjąi- 
dyti. (Prarakas E z e k i e 1 i s. 
5:10).

, lyjątote, valymą žmonių Ja
cob randa didžiausią moraly
bę^ krikščionybėje ir biblijoje. 
Ne? tąįp prisąko krikšČionių- 
biblijos dievas, tai turi būti 
Šventa ir morališką. Jeigu šį, 
dievo prisąkymą, nepripažip- 
si šventų ir morališkų l<ąįp 
valgymas žmogaus, neapken- 
timas savo tėvu, tai Jacob Ci- 
rulis sąkų, jog yra blhųmyji- 
mas nepripažinti ; dievo žodi 
Šventu ir morališku.

Eikime toliau. $tai ką taikos 
princas Kristus palakė,

Nes atėjau sujudinti žmogų 
prieš savo tėvą, ir dukterį 
prieš savo molyną, ir marčią 
prieš savo anytą. (Evangelia 
šv. Matiošiaus. j0:35.).

" K r i k š č ionys pasiremdami 
minėtų prisakymu per sukel
tu^ karus dėl grobio ir paver
gimo žmonių bažnyčios nau
dai, nužudė daugiau 250,000,- 
JO.O žmopių! Katalikai \ pasi
remdami tuo prisakymu terio- 
jo ir žudė Lietuvos tautą virš 
trijų šimtų metų laiko, iki 
nuvarginta per kąru? tauta 
varu priėmė krikščionybės 
“mokslą”’—tikybą. Kryžeiviai 
užgriebę Lietuvos teritoriją, 
po kunigų vadovyste pasigavę 
lietuvių jaunas mergaites, 
joms dorą plėšė po jų tėvų 
akių. Tačiau Jacpb Cirulis sa
ko, kad krikščionybė buvo 
doros nešėja.

Kryžeiviai katalikai taip da
rė, klausydami savo dievo pri
sakymu. Nes jų dievas liepė 
išžudyti visus žmones, senus 
ir jaunus, gyvulius, kas tik 
kvėpuoja. ('Penkta Maižėšiaus 
knyga. 20:16 ir tt.).

Dar daugiau;
Nužudykite podrauglai se

nuosius, < jaunuosius'*’'vaikus, 
mergas, kūdikius ir moteriškes 
vislab į mirtį, etc. (Prarakas 
EzekieJi?. 9:6, etc.)

Nužudykite viską, nepaliki
te nei vieno gyvo. Nužudykite 

;jaunus ku.dikius, kuomet jie 
Įsu linksmam savo akutėm ta- 
vę sveikina. Nekaltas mergai
tes, kareiviai pasiimkite sau...

Tai tokią moralybę krikš
čionių dievo Jacob Cirulis pri
pažįsta už aukščiausį idealą. 
Ir kuomet tokius faktus par
duodi, tai Cirulis sako, jog yrą 
bjiužnijimaą. Panašių faktų iš 
biblijos gąliu privesti šimtus. 
Užteks jų.

Jącob Cirulis didžiuojasi, 
kad ne viena knyga tąįp išsi
platinus, kaip biblija. Juk nė 
vi.enas trusta? taip nėra įsiga? 
Įėjęs, kaip krikščionyb.ės trųs? 
tąs. Tas trustas ir deda did
žiausias pastangas platinimu} 
biblįjos, nes kunigams apeiną 
palaikyti žmones prietaruose 
ir nežinystėje. Žinoma, jeigu 
žmonės, sykiu ir Cirulis skair 
tylų bibliją, atrastų, jog |a? 
“šventraštis” yra n.emoralybė? 
šaltinis.

Jacob Ciruliui duodu seka
mų pasiūlymą: ateikic pas 
mane, nurodysiu palips dievo 
žodžius biblijoje, ir tuos žo^ 
džius iškopijuok, surašyk ant 
laiško, ir tą laišką pasiųsk 
man per paštą. Tada nusineš 
siu pas pašto viršininką, paro
dysiu tą laišką, ir Jącųb Ci
rulis busi tuoj areštuotas už 
nemorališko laiško siuntimą 
per paštą, Kąi busi patrauktas 
į teiąmą, nors stengsiesi įtikiu^ 
ji teįspą, kad tie žodžįąi rašy
ti laiške yra paimti |į biblijos, 
yięnok busi nuteistas aut de-: 
ŠinąU Rietu į kalėjimą ųž siųųr 
timą nemorališko laiško per 
paštą.

Kad net, girdi. Suvienytu 
Valstijų prezidentas naudoja 
Bibliją. Jeigu jisai to nepada
rytų, tai “lijorąliški” krikš
čionys tuoj jį (pre^idpųtą) pą- 
nie^intij.

Kun. Mpękus savo prakalbo-? 
se bliužnijimo nevartojo. Jisijį

?! Q f to ^trasser/ “Juodojo 
frontp” lydĮeris, guriam ua- 
cių ęjąptojį pplį.ęįja prikiša 
sąmokslą nužudyti Hitlerį. 
Strągser gąvo laiku buvo 
Hiįįerių bendradarbiž?, bęt 
po 1934 ųi. valymo jis buvo 
priverstas sprukti į užsienį. 
Jo brolį Hitleris likvidavo.

T 
padųp/Jąyo įį|raųkąs iš biUlK 
jos bbužųijimų. Tąįgi. vmo- 
ralistąl”, sykiu ir J. Cirulis, 
smęrkia kųn. Mockų už bijuž- 
nijįmą, Jkąm jisai (Jrįso viešai 
parodyti biblijos nemorališku
mą.

Toliau. Jącob Cirulis suięr- 
kia Kun. Mockų, kąd jisai nie
ko kultūriško nes u tverė. Ma
tyt, 'ęjruiis tįki į burtus-ste- 
buklus, kad Mockus į porą de- 
sėt^ų metų nepą'Rėlė lietuvius 
kultūriškai, dar, girdi, juos

(Jaugiau nupuldęs. ločiau J. 
įipulis užmirštą įąd krikščio
nybė per 500 metų, savo bur- 
tąis nuodino lietuvių protą iki 
žemiausio ląipąųįo nežinystės. 
Kad per tuos šimtus metų -lie
tuvis buvo pavergtas ponų ir 
kunigų mainomas ant šunų. 
Ir šį baisų pavergimų ir paže
minimą lietuvių per. krikščio
nybę J. Cirulis laiko, už moks
lą ir doros palaikymą!

Jęigu tokie kupigąi, kaip 
kųn. Mockus, butų mokinę lie
tuvius per 500 ipetų, šiandien 
Lietuva butų kulturiškiausia, 
pavyzdingiausia tauta ant žc- 
mė§ kąmųpjio.

Dar daugiau. Jącob Cirulis 
pasiskaityk knygą Maria Monk. 
Miųyšką pabėgusi iš katalikų 
klįoštoriąuą Kanadoje. Ji apra
šo baisią Jdioštpriaus istoriją. 
Aprašo kaip kunigai tenai kan
kindavo minyškas, kaip gimu
sius .minyškų kūdikius sude
gindavo kalkių duobėje ir t. t. 
Tai vis, žinomą, krikščioniškos 
moralybės vaisiai.

Dar Jokūbai. Ciruliui nega
na to. Jįsai pasityčioja iš Ma- 
dison gatvės yalkatų. Tie “val
katos” kaip tik ir yra vaisius 
krikščioniškos “civilizacijos” ir 
“inoralybėš”, kurią Cirulis taip 
aukštiną. Pagal Cirulįo “mora
lybę9, kurie tiktai nedirba, be
darbiai, yra valkatos. Tokių 
“valkatų” (bedarbių) Ameriko
je yra virš dešimts milionų 
sveikų ir tvįrtų žmopių norin
čių dirbti, bet jie darbo negau
na. Tai vis vaisiai krikščioniš
kos “civilizacijos”, kuri nustū
mė žmoniją į skurdo bedugnę.

—T. J. Kučinskas

JUOKAI
GERA ATESTACIJĄ

— Aš viliuos, kad mano 
silankymas poniai nėra nema
lonus, — Mria svečias.

— Taip, taip: nubudimas, ku
rį tamstos atėjimas man pada
ro, yra su kaupu išperkamas 

džiaugsmo, kurį aš pajun- 
tamstai išėjus.

ai-

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Pirmad., lapkričio 27, 1939
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
' 'v .. •

seniausia IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įstaiga

AMBULANCE.
' DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonu I.AFAYETTR MM

T“A _ _ 1 _. Q 2 koplyčios visosel J’ \z l <2cEi l Chicagos dalyse

Klausykite musų raąie programų Antradienis ir fteftadienie 
meėlals, 10:00 vai. ryte ii W. H. L JP. stoties (1U0 K4 

M POVILU SALTIMIEBU.

t(> 
tu

ANT KORTOS
Jei tamsta man nepasko- 
šimto litų, tai mano gy-linsi 

venimąs bus pastatytas ant kor
tos.

— Tai tą šimtą litų pasta
tysiu.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy« 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Westerų av. 
Tel. Hęmlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nėdėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugely j,, atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

Laidotuvių Direktoriai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiibiti

NARIAI
Chicagos, J 
Cicero ■
Lietuvių I 
Direktorių 1
Asociacijos

iiitiiBiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį 
, • ‘ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
‘ DALYSE

LĄCHAWĮCZ IR SŪNUS
$3J4 Place Phone Canal 2515
^KYRip^; 42-44 403th Street Tel. Pullman 1270

—.. „ . ■.... ...11 ; .. •.—  •.----------r
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western A venų e Phqne Lafayette 8024

Ą^TĄNĄS jŪ. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

t"! ; r j '■ r '■. ■ - --- --------- r------ . 1 11 --------------------------
ANTHONY B. PETKUS

6834 So. ^ypstern Ąvę? ęroV®Kill 0142
. Į^įO čįputfr CourĮ, Cięero Phone Cicero 2109

J. UUĘEVICIUS
4?48 S. California Ąvepųp Phone Lafayette 3572

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

Į, J. ZQLP Phone Yards 0781
1646 46th StrM ’ 0782

- Av!--,!! .'rr:-y<>r’rjrT’ s, p, MAŽEIKA
Lituanika Ąvęnįie

Yąrfa 1139
Xąrd? 1138

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prąągijps Nąyfev
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.

Phonę CĄNĄL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ: 

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

Dr, F. Pulsucki LeVap
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Gar f i ei d Blyd,
Coj. Dąmęn. Hemlock 6699

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

240Q WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick . 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St- 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phoue YARDS 7299.

Tel..(Qffice Wentworth 6330 lu 
j; Ręz. Hyde Park. 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18tb 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

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>

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. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel —Hyde Parfc 3395

Garsinkitės “N-nose”
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IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
Sandaros 25 metų jubilie-iš kO pasirinkti, bet prisieina 
jaus bankietas gerai pavyko prašyti, kad kas apsiimtų. Ne 

-----------  įtik LMD trumpa kandidatų į 
S. S. PITTSBURGH, Pa. — sekretorius, bet tas pats truku- 

Lapkričio 19 d. Pittsburgho ’mas pasireiškia ir kitose drau- 
sandariečiai Lietuvių Piliečių gijose. Mat, sekretoriauti nėra 
svetainėje buvo surengę Sanda-1 taip lengva, kaip eiti kitas 

draugijų valdybų pareigas.
Nominuota sekami kandida

tai: į prezidentus Jonas Pociū
nas ir Vytautas Virbickas; į vi- 
ce-prezidentus Jonas Balčius, 

• Harry

Bankiete dalyvavo apie 140 čiai Vaidyla ir Karpius, pasaky- darbo nebuvo grįžęs (dirba jis 
rinktinės Pittsburgho publikos, darni daug gražių komplimentų krautuvėje). O pats Juozas StrU 
tame tarpe ir poras svečių: apie Pittsburghą;f . Pittsburgho žauskas dirbąs lietuvių klube === 
“Sandaros” x x ______ _ _ ___ __
Vaidyla iš Chicagos, ir iš Cle-plentas P. Pivaronas pratarė ke- šeštadieniais daugiau biznio, tai • sto prieglaudoje; turėjo 
veland, Ohio, “Dirvos” redakto- lėtą žodžių ir kalbėjo pats po- jis pareisiąs tik apie vidurnak- $4 040

PITTSBURGHO ĮVAIRENYBES
’ redaktorius Mikas Lietuvių Vaizbos Buto prezi- kaipo prižiūrėtojas. Kadangi “Biedna” moteris mirė mie- knygą, “Am I an Anti-Semite

rius K. S. Karpius kaipo Eko- nas Kriaužlis, kuriam šis ban- lį. Jau buvome besitariu važiuo
ji! į klubą, kur galėjome susitik- 

Bet
kietas buvo rengiamas.

Bendrai paėmus,, bankieto ti daug waterburiečių.

Tie lapeliai ir brošiūrėlės yra 
atspaustos anglų kalboje ir yra 
taikomos Amerikos publikai. 
Lapeliai yra gaminti ant mime- 
|ografo su įvairiais atvaizdais, o 
* brošiūrėlės yra spausdintos’ ir 
!gana gražiai technikiškai atro- 
jdo.

Viena iliustracija ant vienos 
brošiūrėlės viršaus vaizduoja 
kaip žydas turi jvėręs rinkį į 

(nosį krikščioniui ir prisirišęs su 
virve vedasi.

Naciai su savo propaganda 
bando neva istoriškais faktais į-

$4,040
Šiomis dienomis Pittsburgho 

miesto prieglaudoje pasimirė 
ĮMrs. Anna Meyer, 73 m. am-* 

J žiaus senelė, gyvenanti 13181 
'J1 Cohvell St., Pittsburgh, Pa. Ji, 

per daugelį metų gyveno iš> Wel-' 
fare pašalpos, gaudama kas sa
vaitę po $3.60. Jai mirus, slau-

nominio Centro sekretorius.
Bankieto programą vedė Eko 

nominio
Charles K. Pikelis, pittsbur^hie-
tis. Kalbėtojų buvo nedaug ir rhi su skoniu buvo prirengti, 
nebuvo ilgų kalbų. Kalbėjo, sve-

1 T • ■

Centro prezidentas nuotaika buvo draugiška ir p.Jmums besitariant, štai ir patsj
- Jeznio rūpesčiu visi; valgiai tik- Juozas įėjo į vidų. Sako, 

. .. . svečiai labiau mieli, tad
stengiau ir klubą anksčiau ap
leisti. 

Ponai Strižauskai yra tikrai _ ... , , v.. . t • v - ges atrado jos drabužiuosemalonus ir svetingų žmones. Is*, J
sėdėjome iki pusiauknakčio ir 

ir vis kalbėjomės apie praeitus lai- 
alskirti SLA reikalų kus ir dabartinius reikalus, 

savo kvailų partyviškų 
Jei kas buvote sandariečių ambicijų. ,

Tikrai, ei.iniai sandariečiai 
ir tautininkai daug geriau mo
ka bešališkai protauti ir atskir
ti teisybę nuo prasimanymų. O 
Kurpiaus ir Vaidylos gyrimas 
Pittsburgho lietuvių išrodo kaip 

____  ______ _ T <___ _ _____ w ___ M_____ x._________  ___  gėrimas iš to šulinio, į kurį jie 
Reikia pastebėti, kad šis cho- šis, Renis Kazlauskas, Antanas burgho sahdariečiams ir bend-*spiaudo. 
ras nelabai taip seniai susior- JanuleviČius ir J. Bolevičius.
ganizavo, bet prieš publiką ga-

ros 25 metų sukaktuvių pami
nėjimo bankietą su muzikaliu 
programų. Publikos dalyvavo, 
su svečiais ir programo daly
viais’, apie 200. Daugumoje vię- ----- -------
tiniai pittsburghiečiai, kurie William Gutauskas ir Harry 
lanko visų srovių ir visokius iKaptarauskas; protokolų rašt. 
parengimus. Iš toliau buvo at-'Pranas Rauktis; į turto rašt. 
vykę svečiai “Sandaros” redak- ninkus Jonas Saveikis; iždinin- 
torius Mikas Vaidyla iš Chica- ko A. Zdankus ir Jonas A. Kaz- 
gos ir B. Gramba iš Ambridge, lauskas; į direktorius Stasys

i Dalyvis

man 
pas i-.

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS
Geria iš to šu’inio, į kuri nemoka bešališkai protauti 

nemoka 
nuo

spiaudo

040.
Prieš 5 metus Mrs. Auna 

yer vyras, Jokūbas Meyer
Me-

, i

Pa. jPauliukonis, J. Meteška, J. Ka- bankiete Lietuvių Piliečių sve-
Valgiai buvo tikrai šauniai rauskas, A. Pip.ras, Kazys1 tainėje lapkričio 19 d. ir g'rdė- 

pagaminti. Muzikalį programą Kregždė ir J. Kupstas; maršai- jote kalbant “Sandaros” redak- 
pildė Lietuvių Meųo Draugijos kos — J. Bugailiškis ir J. Ruo-porių iš Chicagos atvykusį spe- 
choras, vadovaujamas Mildos Žiūkas; gaspadoriaus urėdan — cialiai į Pittsburghą, tai girdė- 
Broski-Virbickiutės. Gana vy-ĮPovilas Sliekas, dabartinis, irfjote kaip jisai daug gražių

Pitts-kušiai sudainavo apie 8 dainas, nauji kandidatai: Kazys Lėliu-1komplimentų pasakė
T) 11. 1 o I U A 2 1. ~ XI — X m TInn i o o '/Iniiolrnc A nlnnno ' I___ ____ ____C ___ _ „ y •____ _

drai Pittsburgho lietuviams.
Reiškia, iš 5 nominuotų kan- Arba jei kas su p. Vaidyla ypa- 

na gerai pasirodė. Kiti progra- (y(|aty j gaspadoriaus urėdą kalbėjotės laike sanda-
x 1 r* 1 «•w r a . Iv b « w n 1 77 VI ’ t— ? —   — - - - - * • • ““ 1 .mo dalyviai buvo panelė Mari

jona Marčiukoniutė, smuikinin
kė, ir Juozo Giliaus sūnus, Al
girdas ir Edwardas, kokios 
13—14 metų senumo. Ir jie 
gražiai pasirodė.

Principaliu kalbėtoju buvo 
“Sandaros” redaktorius Mikas

Po vakarienės ir programo 
buvo šokiai ir visi pasišoko 
kiek tik kas norėjo. Tuomi ir 
baigėsi tasai 25 metų sukaktu
vių bankietas. —Koresp.

SLA. 90 kp. balsavimai ir 
kuopos valdybos rinkimai

BRIDGEVILLE, Pa. — Lap- 
kričio 12 d. SLA 90 kuopa lai
kė savo metinį susirinkimą, kur 
buvo nominuojama Pildomoji 
Taryba, balsuojama centrui vie
ta ir renkama kuopos valdyba 
sekantiems metams.

Pildomosios Tarybos nomi
nacijų pasekmės buvo seka
mos: prezidento urėdui adv. 
F. J. Bagočius — 16 balsų; vi- 
ce-prezidento J. K. Mažukna —• 
16 vai.; sekretoriaus — Dr. Pil
ka — 11 bal.; Dr. M. J. Vini- 
kas — 5 bal.; iždininko adv. 
K. Gugis — 16 bal.; iždo globė
ju E. Mikužiutė — 16 bal., Po
vilas Dargis — 11 bal., ir S. 
Mockus — 5 bal.; daktaru kvo
tėju Dr. Stanislovaitis — 16 
bal.

Dėl Centro kėlimo, tai vien
balsiai buvo pasisakyta už 
Pittsburghą. Kuopos valdyboje 
kuone visi senieji pasiliko, iš
skiriant pirmininko urėdą. Vie
ton mirusio Antano • Bakano 
buvo išrinktas naujas, Adolfas 
Juška. Kuopos valdyba susideda 
iš: pirm. Adolfas Juška, vice- 
prez. S. Bakanas, finansų sek
retorė Elžbieta Bakanytė, pro
tokolų rašt. ir iždininkas Jonas 
Kazlauskas, iždo globėjai Jur
gis Naujelis ir Bladas Čebato- 
rius, organizatoriai Jonas Kaz
lauskas ir Barbora Bakanienė.

SLA Narys.

Lietuvių Mokslo Draugystes 
nominacijos

SOHO PITTSBURGH, Pa. — 
Lapkričio 12 d. įvyko Lietuvių 
Mokslo Draugystės nominaci
jos, o gruodžio mėnesio 10 d. 
susirinkime bus rinkimai ir is 
nominuotų kandidatų bus iš
rinkta valdyba sekantiems me
tams. Kandidatų nominuota į 
visus urėdus, išskiriant sekreto
riaus, pakankamai ir nariams 
nebus jokio sunkumo pasirink
ti pačius geriausius, arba kitaip 
sakant, išrinkti tikrai gerą val
dybą, nors ir apie esančią val
dybą nieko blogo negalima pa
sakyti. Tik kada prisieina no
minuoti kandidatus į sekreto
riaus urėdą, tai ne tik kad nėra

riečių parengimo, tai vėl gavo
te patirti kokios jis geros nuo
monės apie Pittsburghą.

Bet ar skaitote “Sandarą”, 
kurią tas pats p. Vaidyla reda
guoja? Kai per tą laikraštį yra 
diskusuojamas SLA Centro kė
limas į Pittsburghą, kiek ten 
srutų pilamą ant Pittsburghoi

nariai turės pasirinkti tik vieną 
ir tai yra svarbu, kad nariai 
pasirinktų patį geriausį. Gaspa
doriaus urėdas yra vienas iš 
svarbiausių. Jis yra namo šei
mininkas ir biznio menadžie- 
rius. Nuo gaspadoriaus sugabu- 
mo priklauso namo saugumas 
ir kliubo biznio pasisekimas.

Dabartinis kliubo gaspado- 
rius Povilas Sliekas yra senas 
ir išbandytas LMD veikėjas, 
per daugelį metų draugijai są
žiningai tarnavo kaipo sekreto
rius ir jau kelintą tarnybą eina 
kaipo kliubo gaspadorius. Savo 
pareigas geriausiai atlieka tiek 
biznio vedime, tiek namo pri
žiūrėjime. Jis yra nepavaduoja
mas.

Duokim sau, kliubas turi mo
derniškus elektrinius alaus šal
dytuvus, kas kliubui kainavo 
keletą tūkstančių dolerių ir to
ji komplikuota mašinerija yra 
gaspadoriaus priežiūroje. Povi
las Sliekas kaipo prityręs me
chanikas geriausia mašineriją 
prižiūri ir jei kas pasigadina, 
jam nereikia bėgti ieškoti elek- 
trišino. Jis pats pasitaiso. Jei
gu vandens paipos kur pasiga
dina ar prakiura, jam nereikia 
kas kartą bėgioti ir ieškoti 
“phimerių”. Tuomi ne tik iš
vengiama visokių neparanku
mų, bet sutaupoma ir lėšų.

Apie kitus kandidatus į gas
padoriaus urėdą irgi nieko blo
go negalima pasakyti. Visi yra 
geri draugijos nariai ir darbuo- 
tojai, bet kiek jie butų 
gaspadoriaus urėdui, tai nieko 
tikro negalime pasakyti. Jie to
se pareigose nėra buvę ir jų ga- 
gumai ar negabumai mums nė
ra žinomi. Neapsimokėtų katę 
maiše pirkti bent iki tol, kol 
nėra reikalo.

O jei Povilas Sliekas palaiko 
kandidatūrą, tai nariai nepada
rys klaidos ir vėl jį išrinkda
mi ir už jį balsuodami, nepai
sydami visokių agitacijų ir kitų 
piršimosi. —LMD Narys.

Pittsburgho Lietuvių Vaiz
bos Buto bankietas pavyko
Bankieto tvarką vedė ekonomi
nio centro prezidentas Charles 
K. Pikelis. Buvo svečių ir iš ki
tų miestų.

Lapkričio 20 d. Pittsburgho 
Lietuvių Vaizbos Butas turėjo 
surengęs bankietą Jono Jeznio 
gražioje užeigoje, kuri yra ži
noma kaipo 5th Avenue Cafe, 
6690 Frankstown Avė., Pitts-

> burgli, Pa. šis bankietas buvo 
rengiamas pagerbimui naujo 
lietuvio biznieriaus Vinco 
Kriaužlio, kuris praeitą savaitę, 
atidarė auksinių daiktų krautu- imiausia vieta SLA Centrui^ 

10141 Cl C O ’ i i lrmv\

i burgh, Pa.

. „ , . mir5 l°je Pači°je ,”I‘csl° kad kuriant* Amerikos
| Sekmadieni mes gerokai pa- glaudoje, Mayview, Pa. 1-----

miegojome. F 1 ” ‘ ’ ............ ......_____ ___
Juozas Strįžauškas jau buvo iš-|(o lėšomis buvo palaidotas. Sa- 
vykęsi į klubą dirbti. Netrukus koma, kad Mrs. Meyer neturi 
atvyko Juozas Žemaitis su savo jok>ų giminių ir kol prieglaudo- 
žipona ir jos sesute Monkienc..je buvo, tai ją lankydavo jos 
Tai irgi musų giminaičiai. IkaimynaFir atnešdavo jai mais-

Širdingai pasisveikinome su’to. Jie jausdavosi, kad jie atlie- 
Žemaičiu, su kuriuo nebuvo te- ka didelį nvelaširdingą 
kę susitikti per, paskutinius 20 kinkydami visų užmirštą ir 
metų. Su jo žmona iš viso pir- ieįstą suvargusią našlę, 
'mą kartą teko susitikti. Jie už
kvietė mus ir Strižauskus pas j 

/ ----------- save pietų.
Atostogų įspūdžiai. — Sve-1 Žemaičiai laiko alinę “slapto- 

čiuose pas gimines. — Po je” miesto dalyje. Tačiau jų 
rezidencija yra kitoje vietoje. ‘ 

Kadangi diena pasitaikė graži 
ir saulėta, tai Strižauskų sūnūs 
mus apvažinėjo po įžymesnes ir 
įdomesnes Waterbury miesto

Senas Pittsburgh ietis

Carnegie, Pa

Waterbury besidairant.
(Tęsinys)

Harisburgą apleidome apie 12 
vai. dienos. Pakelyje suradę pa
togų restoraną, mes sustojome 
pietų. Musų vairuotojai knisasi 
po žemėlapį ir ieško kelių, ku
riais mes turime važiuoti. Pa
galiau jie padaro pareiškimą, 
jog viskas tvarkoje ir mes nie
kur nenukrypome, į;

Pagaliau mes, vėl,susėdome į 
vežimą, atsisukome radijo apa
ratą- ir muzikos < beklausydami 
pasukome į Wąterbury. Oras 
popiet buvo labai gražus: rodo
si, pavasaris išaušo. Visi links
mai nusiteikę traukėme sau Dė
dės Šamo vingiuotais keliais. 
Pravažiavome daugx;^rąžių far- 
mų ir didelių ežerų. Kaip bema
tant, štai mes jau atsidūrėme 
New Yorko valstijoje. Teko per
važiuoti vieną didelį tiltą ir už
simokėti $1.25 “kontribucijos”. 
Miestas pasiliko po dešinės.

Oras čia buvo visai geras. 
Saulutė linksmai švietė. Mano 
savijauta, nežiūrint silpnos šir
dies, pasidarė tiek gera, jog pra
dėjau dainuoti.

Pravažiavome kelis tiltus ir 
kelis didesnius ir mažesnius 
miestus, kol pagaliau įsisuko
me į Conn. valstiją. Čia užtiko
me pusėtinai didelių kalnų ir 
miškų. Gamta kažkokia nusku
rusi, gyventojų mažai tesimato. 
Keliai irgi menkučiai, — jokio 
palyginimo su Pennsylvanijos 
vieškeliais.

Apie 7 vai. vakaro tarpkal- 
riiuose pasirodė žiburiai. Visur 
elektros šviesos, bizniai papuoš
ti. Tačiau man krito į akis vie
nas dalykas: tai nebuvimas al
koholio parduotuvių. Kai aš tai 
priminiau, tai sūnūs Edvardas 
paaiškino, jog čia yra “drai- 
kontri”. Vadinasi, svaigalai 
draudžiama pardayinėti.

Dar priešy 8 vai. vakaro mes 
jau buvome XVaterburyj. Pir
miausia susiradome giminaičius 
Strižauskus. Slrižauskienč jau 
mus laukė. Ji ir jos sūnus Kle- 

. mensas tuoj pakvietė mus į vi- 
i dų. Nespėjome mes, taip sakant, 

sustirusių sąnarių kiek išmik
linti, kaip ji prądėjo ‘krauti ant 
stalo visokių butelių ir gardžių 
valgių. Prisipažinsiu, kad po il
gos kelionės visai buvo pravar
tu užsikąsti, šiltos arbatos išsi
gerti ir vieną kitą stiklą alučio 
išmaukti. <

Kiek pasistiprinę, pradėjome 
kalbėtis. Sjunus Klemensas tyra 
muzikantas, tai turėjo tą vaka

vę, 1816 Carson St., S. S. Pitts-1 O tokie patriotai kaip pp. rą kažkokiame parengime griež- 
Vaidyla ir Karpius,, tur būt, Kitas sūnūs Albertas dar iš

savo 
kėli-

rašo

miegojome.
kaipo

Kai sukilome, tai labai neturtingas žmogus. Mies-

ir įstaigas, o taip pat ir piknikų 
daržus. Patyriau, kad vieną dar
žą komunistai valdo. Ir matyli: 
apleistas, apšepęs, trūksta tvar
kos.

Wąterbury lietuvių kolonija

geri

mos “Sandaros” nuomone, 
Pittsburghas tikrai baisi vieta 
ir jei tik SLA Centras bus at
keltas į Pittsburghą, tai Susi
vienijimas pražus.

Na, o Sandaros organizacija 
Pi t tsburghe nepražuvęs ir. Vai
dyla tuoini didžiuojasi*

Tikrai butų žingeidi! žinoti, 
kur p. Vaidyla veidmainiauja: 
ar rašydamas per “Sandarą” ir 
niekindamas Pittsburgho lietu
vius, ar kalbėdamas Pitts- 
burghe ir girdamas Pittsburghą 
ir Pittsburgho lietuvius?

Tas pats ir su kitu tautišku 
redaktorium

Kitas tautiško laikraščio re
daktorius, p. K. S. Karpius iš 
Cleveland, dalyvaudamas Pitts
burgho Lietuvių Vaizbos buto 
bankiete, kaipo Ekonominio 
Centro sekretorius, irgi gyrė 
Pittsburghą ir Pittsburgho lie
tuvius. Tur būt, visai buvo už
miršęs ką jisai rašo per 
“Dirvą” apie SLA Centro 
mą į Pittsburghą.

Reiškia, ir p. Karpius
vienaip apįe Pittsburghą, o at
vykęs į musų miestą kalba ki
taip. Jei esi geras tautininkas 
arba sandarietis, tai tu žmogus 
ir susigaudyk tų tautiškų re
daktorių mintyse. Ačiū die
vams, pas mus Pittsburghe nė
ra tokių žioplų. Jie moka neblo
gai atskirti prasimanymus nuo 
teisybės ir savo tautiškuose 
laikraščiuose. Kai Pittsburgho 
SLA kuopose buvo balsuojama 
už Centro kėlimą, Pittsburgho 
tautininkai ir sandariečiai vien
balsiai balsavo už Pittsburghą.

Ne tik balsavo už Pitts
burghą, bet rašė į tautiškus 
laikraščius patardami ir ki
tiems savo vienminčiams bal
suoti už Pittsburghą, kaipo už 
tinkamiausią vietą SLA Cent
rui. Tik deja, tie Pittsburgho 
sandariečių raštai vieton laik
raštyje tilpti, buvo numesti į 
gurbą.

Pittsburgho sandariečiai ir 
tautininkai, kaip didžiuma SLA 
narių, balsavo už Pittsburghą 
ne dėlto, kad jie tą miestą my- 

i Ii ir yra tokie dideli jo patrio- 
i tai, bet kad jų bešališku įsiti- 
; kinimu Pittsburghas yra tnka-

darką.
aiL

Tačiau kaip mirė ta “biedno- 
ji” našlė buvo atrasta virš ke- 
l.iri tuksiančiai dolerių, tai nė
ra abejonės,, kad atsiras ir gi 
minių, bet tie giminės vargiai 
ką galės gauti iš palikimo. Mie
stas pasiims savo dalį iš to pali
kimo už tos “biednos” našlės 
užlaikymą prieglaudoje, o kaun- 
ty kolektuos išduotas pašalpas.

178 metų senumo namuką 
aukauja skautėms

Pittsburgho užmiestyje, Bald- 
win valsčiuje (lownship), ran
dasi. taip vadinama Log Cabin

yra pusėtinai didelė. Lietuviai! medžių pastatytas namu-
ten turi pora klubų su didelė- 
mis svetainėmis-iu^moderniškais 
įtaisymais, šiaip mieste yra ne
mažai susispietusi pramonė. 
Darbai einą neblogai. Pats mies
tas išmėtytas po kalnus.

Kai grįžome namo, tai Stri- 
žauskai jau buvo pasirengę va
žiuoti. Ilgai nedelsdami, visi iš
vykome pas Žemaičius. Susida
rė du pilni automobiliai. Kai j- 
ėjome į vidų, tai stalai, kaip sa
koma, lūžo nuo visokių gėry
bių. Ponia Žemaitienė ir jos se
sutė Monkienė tuoj 
mus sodinti ir vaišinti 
gėrimais ir valgiais.

Svečiavoriiės tikrai

pradėjo 
visokiais

šauniai.
Pasirodė, kad ponia Monkienė 
pas savo pusbrolį kunigą buvu
si už gaspadinę. Ji visokiausių 
juokingų istorijų mums papa
sakojo. Tad ir juste nepajuto
me, kaip prisiartino pusiaunak
tis ir mes turėjome su malo
niais šeimininkais atsisveikinti. 
Gaila, kad p. Juozas Žemaitis tą
dieną turėjo konferencijoje da- Italiją tūkstančiais siunčiamos į 
lyvaųti ir grįžo namo vėlai. Su Pittsburghą. 
juo tad visai mažai teteko kal
bėtis.

(Bus daugiau)

respublikai, Benjaminas Frank
linas persergėjo publiką apie žy
dų pavojų.

Visa eilė Amerikos aulorile-

javę Franklino gyvenimą, užgin
čija tą anti-semitizmo priekaiš
tą Franklinui. Bet kun. Cough- 
linas ir toliau mulkina savo se,- 
kūjus po priedanga “istoriškų 
faktų”. —S. Bakanas

Už ką SLA nariai tu- 
retų balsuoti į Pild. 

Taryba

kas), pastatytas 178 metai atgal 
ir turįs daug visokių senoviškų 
prisiminimų.

Savininkai to Log Cabin, Mr. 
ir Mrs. Mirrell M. Knabę nuta
rė jį paaukoti Pittsburgho mies
tui su ta sąlyga, kad jų dovana 
bus pergabenta į Carricko Phil
lips Parką, namą modernizuos 
ir įrengs jame skaučių patalpą.

Žinoma, su tos dovanos priė
mimu Pittsburgho miestui susi
daro ir išlaidų, tad Miesto Ta
ryba (City Council) pirmiaus 
nori patirti kiek ta dovana Pitt
sburgho miestui lūšnos ir lik 
tada kalbės apie jos priėmimą.

Laike šių nominacijų į Pild. 
Tarybą nestokuoja nė kandida
tų, nė sleitų, ir SLA nariai tu
ri gerą pasirinkimą. Tur būt, 
pasirinks pačius geriausius ir 
daugiausia užsitarnavusius or
ganizacijos veikėjus.

Mano supratimu, tinkamiausi 
kandidatai į Pildomąją Tarybą 
yra: į prez. adv. F. J. Bago- 
čius; į vice-pre'z. J. K. Mažūk- 
na; -į: sefflKlJr.'^Pifiia; į Iždinin
kus adv. K. Gugis; į iždo glob. 
E. Mikužiutė ir Povilas Dargis; 
į daktarus kvotėjus Dr. Stanis- 
lovaitis. —SLA Narys.

IND. NUA or EGG ........ $6.00
4” CARBON .........  8.00

Kroviniai—Plūs Taksai 
50 certifikatų kokybės kuro
VIRGINIA COAL C0.

Nacių propaganda plaukia į 
Pittsburghą

Lapkričio 22 d., The Pitts 
burgh Press atidengė nacių pro
pagandos plaukimą iš Vokieti
jos į Pittsburghą per paštą, for
moje visokių anti-semitinių pla
katų ir brpšiurėlių, kurios yra 
spausdinamos Berlyne ir per

Šaukti BOULEVARD 6612 
35th & NORMAL

Šaukit dabar, klauskit p-lės Wask.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted Si
Tel. Boulevard 0014

Naciai per savo lapelius ir 
brošiūrėles rekomenduoja pu
blikai skaityti kun. Coughlino

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VTPN VRFV JLJL/1^1 I DJZj
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio 
y IR LIETUVOS.

VIENYBE plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kėlia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5,00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
, Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
Brooklyn, N. Y.

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

Nereikia Įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

ir

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryte 

iki 9:15 vakaro.

193 Grand Street
■rlrrit 
mulki ir kitur įdomius 

pranešimus.
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Neutralią salią vargai
I .. ........... .. <|Į» "

Vargas yra ne tiktai kariaujančioms šalims, bet ir 
neutralioms, ypač mažomsioms. Jos laiko po ginklu dide
lį skaičių kareivių, kad jos galėtų apginti savo teritori
jų neutralumą. Jos negali laisvai prekiauti su savo kai
mynais, o dar labiaus su tolimoms šalims. Jeigu neutra
lios valstybes prekės yra siunčiamos į Angliją arba Fran- 
ctfziją, tai pyksta vokiečiai; jeigu prekės eina i Vokieti
ją, tai pyksta anglai ir franeuzai. Tas neutralių šalių pre
kes kariaujančiosios valstybės stengiasi sugauti ir pa
grobti.

Neutralių šalių laivus nuolatos skandina tai torpe
dos, tai minos. Nuo karo pradžios iki dabar tokių laivų 
buvo paskandinta 46 — daugiaus ne vienas laivas kas 
antra diena! Tame skaičiuje yra ir 3 Lietuvos laivai.

Paskutinėmis dienomis pasidarė dar blogiau. Vokie
čiai prisėjo minų (sako, kokių tai nepaprastų, magneti
nių) aplink Anglijos krantus. O Anglija, keršydama na
ciams, paskelbė, kad ji konfiskuos visus Vokietijos eks
portus į neutralias šalis, nežiūrint kieno laivais jie bus 
gabenami. Tai suardys Vokietijos užsienio prekybą, bet 
nuo to skaudžiai nukentės ir neutralios šalys, kurios iki 
šiol parduodavo savo prekes Vokietijai arba jos- prekes 
pirkdavo; v

Neutralios šalys prieš tai protestuoja, bet jų protes
tų niekas nepaiso.

Karas yra nelaimė visai žmonijai. Ji pradėjo Hitle
ris, paskatintas Stalino. Galima tiktai palinkėti, kad po 
šio karo tų gaivalų daugiaus nebeliktų ne pėdsako.

t ‘ ’ ■* T. ■. ............ ' .... -

Ekspropriacija
' • I-

Nežiurint ką Maskvos davatkos šneka, o faktas pa
silieka faktu,- kad bolševikai padarė Vilniuje “ekspro-
priaeiją,>', pirma negu jie perdavė jį Lietuvai. Musų ko
respondentas Lietuvoje rašo:

“VifaiBtfs miestą atgauname visai tuščią, tai yra, 
visos pramonės ir stambesnės amatų įmonės išga
bentos į ŠSSRy kaipo Lenki jos valstybės (! -
RED.) karo grobis. Darbininkai tokiu budu negali 
greitai sulaukti bet kokio darbo...”

kričio 1 d. 1939 m. pareiškė **t. 
Žinių” atstovui, Dr; Pr. Artcevk 
Čiui:

“Prašau parašyti, kad; visi'
• žinotų*, jog’ labai* stmkus*pali** 

kimas mums atiteko, čia? Vil
niuje, susimaišė viskas: de
moralizuoti buvūsibs lenkų

* armijos kareiviai,, partizanai, 
paleisti iŠ kalėjimų krimina
listai, įvairąs bėgliai iš visų 
pusių, kurie neturi jokios at
eities, avantiūristai, svėtiifti 
agentai,, išmušti iš normalių 
vėžių geros valios žmonės ir

’■ f.t. žodžiu, mums atiteko toks 
mišinys ir tai Visais atžvil
giai^ karo nualintame mieste, 
kad jis sutvarkyti reikės daug 
pastangų ir laiko, kad gali
ma butų įjungti į Lietuvos 
valstybės organizmą.”

I 'Tačiau p. Merkys pareiškė, 
kad, nors padėtis ir sunki, bet 
nėra beviltiška, tik reikią “dar
bo, darbo ir dar kartą darbo.” 

Į Vilnių Lietuvos kariuomenė 
įžygiavo šeštadienį 12 valandą, 
spalio 28 d. 1939 m.

VILNIAUS MIESTAS
Prieš pat pasaulio karą Vil

niaus gyventojų skaičius buvo 
pakilęs iki 260;000. Lenkams jį 
užėmus, gyventojų skaičius su
mažėjo iki 200,000.

Miesto plotas yra 10,400 hek
tarų (Kaunas — 4,500 hektarų). 
Gatvių ilgis 440 kilometrų, iš jų 
tik apie 200 km. grįstų. Ilgiau
sia gatvė Ukmergės — 3 km. 
600'm. ilgio, o svarbiausioji gat
vė — Adomo Mickevičiaus (1 
km. 600 m.). Gyvenamų namų 
1938 m. buvo 13,994, iš jų 4,-
31’1 mūriniai, 9,653 mediniai? 30 
pusiau mediniai ir pusiau mūri
niai. Vieno aukšto gyvenamų 
namų! buvo 10,194, 2 aukštų —'■ 
2,815, 3 aukštų — 719, 4 aukl
ių — 239, 5 aukštų — 25, ir 6 
aukštų — 5 namai. ' 6,634 na
muose įvesta elektra, o 8,360 na
mų be elektros. Vandentiekio 
tinklo ilgis* '1988 m. buvo 68,088> 
metrai. Vandentiekis įvestas 2,- 
533 namuose, be vandentiekio 
yra 11,461 namas. Namų su ka
nalizacija buvo 2,226, be kana-

KITI MIESTAI

«N.”

A

VILNIEČIAI MOKOSI 
LIETUVIŠKAI

Viename Lietuvos laikraštyje 
jo korespondentas rašo iš Vil
niaus:

“Kai tik Vilniij pasiekė ži
nia, kad jis grąžinamas Lie
tuvai, net lietuviams nepalan
kieji lenkai pradėjo mokytis 
lietuvių kalbos, šiandien, spa
lių 23 d., Vilniuje veikia ke- 
tan lietuvių kalbos kursai, 
kuriuose mokosi apie 2,000 
žmonių. Daigiausia lankyto^ 
jų turi Vytauto-D*, gimnazijoj 
veikią kursai. Mokslas pradė- 

. tas nuo elementariausių daly
kų te dideliais šuoliais tęsia
mas pirmyn. Lektorių netrūk
sta, bet numatoma; kad arti
ni i Utį shf laiku jų kadras tu
rės padidėtu Trūksta tinka
mų vadovėlių ir žodynų. Gru
pė vietos inteligentą rengia 
naują lietuvių-lenkų kalbą 
žodynų... Liėttevių kalbos 
kursą informacijos išstatytos 
visuose lenkų knygynų lan
guose.”
Vilniaus gyventojai labai’ nes- 

kantriai tetikę liefavfą, ir kai 
jie atėjo, tai buvo pasitikti di* 
dėlėmis ovacijomis. ,

kultūros draugija 
siunčia knygas 

I VILNIŲ

Šiauliuose spalio 15 d. įvyko 
Kultūros švietimo draugijos val
dybos susirinkimas. Nutarė pa
remti Vilniaus krašte veikiančią 
“ideologiniai artimą lietuvišką 
organizaciją” — Kultūros drau- 
.giją, kuri Vilniaus krašte turi 
apie 40 skaityklų bei skyrių, 
tričiriū nusiskundžia lietuviškų- 
knygų trukumu.

Valdyba nutarė paaukoti mi
nėtoms skaitykloms Visų Savo 
laidinių po 40 ekzempliorių. Ka
dangi Kultūros švietimo draugi
ja yra išleidusi tokių stambių 
veikalų, kaip “Pasaulio Istori
ja”, tai visų paaukotų“ knygų 
Brutto suma sieks apie 1,000 li
tą. Tuo pačiu reikalu nutarta 
kreiptis ir į vietos pažangiąją 
visuomenę,- prašant paaukoti’ 
perskaitytas ir nereikalingas 
knygas, o taip pat, kas gali, drir 
paremti vilniečius kultUfhiihktlS 
ir pinigais.

V . . ' . . ;

Lietuvai teko, be Vilniaus, 
dar 4' kiti miestai: Naujoji Vi
leika, Trakai, Švenčionėliai ir 
Paberže.

Naujoji Vileika užima 1,470 
ha. ploto ir turi gyventoją per 
7,000, Trakų plotas 2,411 ha. ir 
gyventojų virš 3,000, Švenčionė
liai užima- 210 ha., turi gyven
tojų per 4,000. Paberžės plotas 
971 ha.,- gyventojų skaičius apie 
2,700.

Lietuva atgavo 24 valsčius, 
mažesnius kaip 2,500 gyvento*- 
jų>. su- įvairiomis senovės- lieka
nomis ir gražiomis apylinkėihiį;

INŽ- ST, KAIRYS’ PASIŲS.
TAS į VILNIŲ

Perėmus Lietuvai Vilnių, į jį 
išvažiavo inž. Steponas Kairys 
kanalizacijos te vandentiekio 
reikalų tvarkyti.

Inž. Kairys sutvarkė vandeni** 
tįekį ir kanalizaciją Kaune.

VILNIUJE VEIKIA LIE
TUVOS įstatymai

Pagal Vilniaus kraštui įjungi 
$ į LiettiVoa tėritoriją įstatymo 
projektą, Lenkijos- įstatymai 
Vilniaus krašte nustojo veikę, 
kai tik Lietuva formaliai Vil
niaus kraštą perėmė,

• .■

PAGERBTAS PROF. V.Biržiška
Špalio 27 d. 1939 m. Lietuvos

Universiteto htiittanitarifrių mo
kslų fakultetas įteikė prof. Vari1- 
Ibvui biržiškai (prof. Mykolb 
Kroliui)- filosofijos garbės dali* 
tavo laipsnį’.

Prof. V. feįtžiškri redagiiojh

Vilnius — sunkus pa
likimas LIETUVAI

Vilniaus valdytojas (kuris 
dabar yra Lietuvos ministeris 
pirmi»inkas>r A% Merkys?- W~ Lietuvos encyjclopediją^ yra* jtr-

Vokietijos gyvenimo vingiai
- (-Musą specialaus- korespondento)

. ■ ■ i > r' / /

Vienas įžymūs asmuo, kurį 
įtaiką bįiVęs Vokietijoje te dabai* 
iš tenais grįžęs, štai ką pasako- 
> •

Apie maisto ffūkūhi'uS Vokie
tijoje dabai* Visai netenka kąl- 
betf, heš tenais be' SuVogatų dau
giau nieko begausi. Ir tą visą jartiri. VotiėČią kraustymas iŠ 
gali gauti tik įvestomis kolte-feriltijoš kraštų Vokietijoje su-- 
lėniis. Visi gyventojai maišto kelia dar didesnius rupesnius ir 
štoką labai skaudžiai jaučia, visokius spėliojimus. v 
nors, viešai dėt to nesiskundžia, Vokietijoje veikte labai kieta1 
bet miirmėjimas visur jaučia- čėnzUra. Kas dėdasi užsieniuos 
mas. t se, eilinis vokietis visai nežino.

Vokietijoje tik oficialus sluog- šituo atveju visas Vokietijos gy- 
sniai tiki karą laimėsią, betįvenimas labai panašėja kalėji- 
šiaip niekas nelaukia karo gerų 
pašėkų. Vyrauja įsitikinimas, 
kad visas Vokietijos gyvenimas 
pastatytas “Vo brink’*. 
. Nacionalistai diena iš dienos 
gyventojų tarpe praranda bet 
kokį pasitikėjimą. Komunisti
nes tendencijos net nacionalso
cialistų eilėse žymiai auga. Kai 
kurie iš nacionalsocialistų vadų 
linkę daryti'bet kokias SSSR šokiuose'dokumentuose knisinė- 
nūolaidas, kad tik SSSR stotą sis ir vis negalės tinkamai iš- 
vokiečiams į pagalbą prieš ang- aiškinti, dėlko Rytų Europos 
lūs. Šioje kryptyje net mėgina- politikoje taip staiga įvyko tie|larė jam Molotovas, 
ma jau veikti gyventojus. didžiuliai pasikeitimai. Bufent,

Niekas jau paslapties nedaro, dėlko taip umu laiku Vokietija Išys.
kad SSSR dabar stiprinasi ir susitaikė su SSSR, rusais. Tai —Pasakyk, ar žibalo turite?
užima strateginius karui punk- vis tie klausimai, kurie šiandien —Ne!
tus išimtinai prieš Vokietiją. daugeliui kvaršina galvas. O tie

Šiokių faktų akivaizdoje juo žmonės, kurie į gyvenimą žiuri 
labiau Vokietija pasiryžusi su jaukia šypsena^ štai staiga į 
SSSR daiyti visokias nuolaidas, tą reikalą pažiūrėję anekdotų 
kad tik su SSSR nesusipykus. šviesoje, visus?tuos taip stipriai 

šiokie reiškiniai labai neigia- sunarpliotus klausimus visai 
mai veikią eilinius gyventojus, aiškiai ir drūtai išaiškino, 
o ypač inteligentiją, vidurinįjį 
uomą ir buržuaziją. Juk dar ne Į 

taip seniai nacionalsocialistai 
visą savo propagandą buvo nu
kreipę prieš komunistus, o štai 
dabar su jais prasideda tikras 
'“broliavimasis”. Tokie politikos 
Vingiai eiliniam vokiečiui, kuri?? 
patikėjo- naciais,- dabar tiesiog 
nesupra'htathi.' Tai visame kraš
te jau Veik viešai jaučiasi opo
zicinė nuotaika.

SūJ lenkais belaisviais visur 
elgiamasi febai brutaliai. Jie už 
ffiažittūSi^^hsikrilfihitis šaudo
mi. Be to, belaisviai labai silp
nai- maitinami ir tūri1 sunkiai 
dirbti, trii jų mirtingūmaš labai 
didelis!
. Kiek- tellb1 nugirsti, tai pačio
je Lenkijoje BrūzdėjiitfiaS labai' 
didelis. Visi lenkai kaip įmany- » . • i *
darni su vokiečiais kovoja. Vo-- 
kietija,iš Lenkijos negali ka
riuomenės žymesnę dalį ištrauk
ti. Iš pradžių buvo mėginę daug 
kareivių išvežti, bet vėliau tekę 
daug atgal grąžinti, nes nebuvo 
kas tvarką; palaiko.

Visuose Lenkijos užimtuose 
miestuose ir kaimuose vokiečiu 
pavieniai kariai negali pasirody
ti,. nes jie tuoj, naikinami. Šis 
lenkų atsparumas visoje Vokie
tijoje yra žinomas. Jau vokie
čiai patys pradeda abejoti, ar 
jiems pavyks Lenkiją išlaikyti 
ii* ją- savais vokiečiais koloni
zuoti.

Čekijoje taip pat nesą ramu; 
ir čia tenka laikyti dideles vo
kiečių kariuomenės įgulas. Tai 
šie reiškiniai dar labiau veikia 
visą Vofcieįijos gyvenimą. Kiek
vienas vokietis savęs klausia; 
kas bus rytoj?

Tasai nerimas kyla ne tik dėl 
visos Vokietijos bendro likimo, 
bet ir dėl savo asmens busimo 
gyvenimo. Vokietijos kariuome
nėje toli gražu nesą tokio ka
ringo ūpo,- kaip oficialiai skel
biama. Visi iki šiol Vokietijos 
karo pasisekimai toji gražu pla- 
čią gyventojų sluogsnių karin
gai- nenuteiks ir niekas nesitiki 
karą laimęsią, jei Vokietijai 
SŠSft nepądėsianti. /

niver^itoto’ i bibliotekos vedėjas 
ir bibliografijos instituto dirėk- 
’toriūfe Jisai- yrri daug dirbęs 
LiCtuvoš' soeial-demokratų par
tijoje. Po; pasaidio* karo jisai 
kurįi teiką rašinėdavo “Naujie-

■ [irid gyvenimui, kur kiekvienas ' 
kafitiyš' sii dideliu pariiėgiftiu 

s gaudo žinias iš laisvės. Vokie- 
,Čiiį‘ oficialiems prahešimattis 
niekas netiki.

Tasai asmuo patsai sako, kad* 
jisai, kai iš Vokietijas išvažia-^ 
•vo,- tai jautėsi lyg iš kalėjimo 
Išėjęs*

Su visais, su kuriais tik teko

ones; tamstai perėjus žaliąją f 
sieną teks grįžti prie savo artia-

i Iš viso dabar Vokietijos gy> 
yeiiiiiiuš atrodo labai nfttefei. 
ĖilihiS vOkfetis šusitrriiikęs, šti- 
sitiiąstęs, rytojhuš diena susifU- 
pittęš. Visose įstaigose tarnauja1 [jam kalbėti, tai pirmi klausi- 
šėnlai ir jdūhos nėpatyrusioš 

| hfeYgėlėš/ todėl visame šlubuo
nfai buvo, kas girdėti užsieniuo
se.

Šiaip jau vokiečiai su užsie
niečiais labai korektiški, man
dagus, o su lietuviais ypač. Lie
tuviams savo simpatijas jie 
stengiasi pabrėžti kiekviena pro
ga. Tasai asmuo gyvendamas 
Vokietijoje įgijo tokį įspūdį, kad 
Vokietija su anglais kariauti 
nieku budu ilgai netesės

|    —~ ■ ■■■ -—A-
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Europos rytų įvykiai 
anekdotų Šviesoje

Visokie \mokovai, istorikai, 
politikai, visuomenininkai ilgai 
galvas suks, ieškos, tyrinės, vi-

sienių reikalų ministrą^ Urbšys. 
Tasai vyras ilgai nedelsdamas 
tuoj; nuėjo pas Molotovą. Mo
lotovas ministrą Urbšį priėmė 
labai šiurkščiai.

Į —Iš kur ir ko atvykai, —

—Iš Lietuvos, — atsake Urb-

-O geležies?
-Ne!’

—Tai gal uostą turite?
—Ne f
—Tai kokių velnių pas ma

ne lendi, važiuok sau sveikas!
Ministras Urbšys jau ėjo pro 

duris, bet čia susidūrė su Sta- 
ilgai sėdėję I linu, kuris nugirdo paskutinius

—Tai ką manai, kad aš ii 
Anglijoje busiu kancleris?

—Ne, tenais tamsta versiesi 
savo senu amatu, būtent, da
žysi stenąs!

Taip atsake Hitleriui tasai jo 
generolas.

Taip, dabar tai vis panašu į 
^anekdotą, bet ne visi anekdo
tai virsta tik anekdotais; kar
tais karti gyvenimo tikrovė tik 
Ūriėkdotui panašėja.

Arba štai dar vienas toksai 
anekdotas.

Sako, kai Estijos užsienių 
reikalų ministras Selteris pasi
rišę’ SU SSSR sutartį, tai jisai 
kreipėsi į Staliną su vienu pa
tarimu.

—Prisakykite, kas man dabar 
daryti Su komunistais, kurių 
pas mus kalėjime yra? Gal juos 
amnestuoti?

—O kam tai daryti? Juk jie 
tik kliudys dirbti, aš seniai jų 
nusikračiau. Laikyk ir toliau 
juos kalėjime, jei duonos turi; 
klausyk mano išmintingo pata
rimo !

Tdi, matote, vyručiai, kad 
anekdotų šviesoje viskas kitaip 
atrodo ir tasai pasaulis links
mas išmistas, o gyvenimo raida p 
puikiausiai ir lengviausiai tik 
anekdotų formoje išaiškinama, 
nes kitaip jų net stipri Prūsei- 
kos galva neišnarplios. O ką 
jau čia kalbėti apie visus ki
tus “Vilnies” ir “Laisvės” ben
dradarbius. —Vis.

t

<

iŠ Lietuvos
O buvę taip. Stalinas ir visi

jo bendradarbiai f" J __ _
Kremliuje ir svarstę Europos jųdviejų žodžius.
politikos klausimus. —^Šakyk, iš kur tasai netur-

Stalinas pusėtinai nuvargęs telis, kuris taip nieko neturi,— 
nusižiovavo ir pareikalavo keis-įklausė Stalinas Molotovo, 
to dalyko! žuvies lašų! šitokio 
vaisto visoje rusų žemėje nebu-| Molotovas, 
vę. Nutarta skubiai kreiptis į!
Vokietiją. Bdvo skubiai įsaky-j Lietuvos ministrą Urbšį: 
ta pasiųsti tenais telegramą. Te
legrama- siųsta vokiečių kalba, Ititva;
bet- tasai, kuris siuntė ją, nevi- jūsų sostinė?
sai tvirtai mokėjo vokiečių kai-į —Mes jos neturime!
<bą ir vieton vokiškai žuvies la- —Taip ir sostinės neturite, o 
šus pavadinus — Fišeritrojį; ji- tai valstybė! Tai kur gi dingo 
sai parašė — Ribentrop, tai y- ta jūsų sostinė?
rh mūsiškai tariant --- žuvies —Jūsų kariuomenė užėmė,—
lašai. įatsakė Urbšys.

—Musų kariuomenė jūsų 
į Maskvą 1 sostinę Užėmė! Negali būti! 
ministrą Tai kaip Vadinasi jūsų sostinė?

—Vilriius, —• atsako Urbšys, 
vokiečių į —Molotovai, ką gi tu darai?

grąžink jiems

Už nenuleidintą vėlia-,, 
vos pasisveikinti, paso

dino į kaltinamųjų 
suolą

—Iš Lietuvos, — atsakė jam
i i 

Tuomet Stalinas kreipėsi į

—Net nežinau, kur toji Lic- 
pasakyk, kaip Vadinasi

Vokiečiai gavę tokią telegra
mą tuoj ir pasiuntė 
srivo1 užsienių reikalų 
Ribėntrdp;
( Iš čia- ir prasidėjo
rusų pasitarimai, kurie baigėsi I Vogti pradėjai, 
mums visiems žinomri sutarti- sostinę!
rni. Taip' ir įvyko Lietuvos ir

< Stalinas ta sutartimi buvo pu- SSŠR sutarties pasirašymas.
sėtinai gerai hū teiktas- ir iškėlė Tai kaip matote, daug kas 
Ribentropui gerbs vaišes. Gerai suko galvą, dėl ko tos visos su- 
pavalgęš vieho savo bendradhr- tartys pasirašyta, o anekdotu 
bių jisai paprašė selterio, tai tie visi reikalai be jokių galvo- 
yrti gazuoto vandens. Laimei-ai sūkių išaiškinami.
nelaimei, tokią pavardę turėjo Na, o ką sakysite, kad šių 
Estijos užsienių reik, ministras, dienų visi’ tie įvykiai nepanašus 
tai tasai Stalino bendradarbis į anekdbhls?
taip suprato, kad Stalinas šau- Klystate!
kiąs-Estijos užsienių reikalų; mi- Gal! sakysite, kad
nistrą. Jam ir buvo išsiųsta te- atsitikiinaš panašūs į anekdo- 
legrama', kad jisai kaip galima tų?
greičiau atvyktų į’ Maskvą. | Hitleris užkariavęs

KAUNAS. — Praėjusią va'- 
sarą, liepos 19 d. “Kulautuvos” 
motorlaivis plaukė iš Kauno 
Nfetaunu žemyn. ^Beplaukdamas 
jis susitiko “Pegaso” garlaivį 
plaukiantį su vaikų ekskursija 
iš Lampėdžių į Kauną.

“Pegasas”, sutikęs “Kulautu
vą”, nuleido vėliavą pasisvei
kinti, o “Kulautuvos” kapitonas 
ne tik nenuleidęs vėliavos, bet 
dar. stovėdamas prie budelės, 
kumštimi “Pegaso” kapitonui 
pagrūmojęs.

“Kulautuvos” kapitonas Ro
mualdas žiurkevičius buvo pa* 
trauktas tieson pagal Taut. 
valst. saug. įstatymą.

Rūmai,- išžiūrėję bylą ir 
tardę liudytojus, žiurkevičių 
teisino.

ir

iš-

Vilkaviškyje pas Lazov- 
skj buvo rasta nelega

lios literatūros

ir šitas

Lenk; ją 
> Kaip jati žiriote, kad’ ir šitas Į labai1 išitilihihgai įžygiavo j 
susitikimas užsibaigė Estijos ir Varšuvą. Varšuvos aikštėje be- 
SSSriR? prisitašyta sutartimi. Ir žiūrėdamas vokiečių kariuome- 
Vėl būta šaunių vaišių, kurių nes parado jisai šiais žodžiais 
metu Stalinas ištarė tebai neaiš-|kreipėsi į savo vieną generolą: 
ką žodį; ne tai jaū kartu pasi
darė, ne tai rukštu; Ir vėl lai
mei ar nelaitnei, išvertus tą žo
dį pusiau vokiečių kalba gau
ta; Mtintets, tai yra Latvijos 
Užsienių- reikalų ministro pavar
dė. Isterija kartojasi^ Monteriui 
tdbji buvo* pasiųsta telegrama. 
Ir tas atvykęs į Maskvą pasira
šė jam padiktuotą susitarimą.

■ Ir vėl; gabsfos vaišės. Stalinas 
Buvn labai patenkintos ir vie- 
ndm saVo bendradurbią sakė r 

—Visko ttirime,- o dribai* iš 
tą Valstybių ir smetonos gausi
me! ‘
- Stalino bendradarbis- ilgai 
nelaukęs ttUij pasiuntė telegra
mą Lietuvos iirezidentui. Iš( 
Lietuvos į Maskvą išvyto už- ir lenais gyvena iš tamstos ina-

—Koks skirtumas z tarp ma
nęs ir Vilhelmo II? Jisai kele
tas mėnesių turėjo kariauti, 
datig koriuohienes paklojo iki 
VarŠtiyą užėmė, o aš apsidir
bau' per tris Savaites!

—Porie kancleri, tarp jūsų ir 
Vilhelma M veik jokio' skirtu
mo nėra*; abudu judu- turite 
progds gėrėtis savo kariuome
nės nuopelnais ir džiaugtis 
Varšuvą užėmę, tik likimas 
judviejų nevienodas, •— atsakė 
jam tasai generolas.
, —O kuo skirsis mano liki
mas nuo jo? — paklausė Hit
leris;
• —-Vilhelmas' II* per žaliąją 
sieną Be užsienio paso- perėjo

VILKAVIŠKIS. — Saug. po
licija'' Vilkavišky pas Jokuhą 
Lazovskį padare kratą ir rado 
jo gyvenamajam bute nelega
lios literatūros: “Tfesos”, b. k. 
atsišaukimų, atvirų laiškų ir 
kt.

Lazovskis už tai buvo 
trauktas tieson.

Prokuratūra jį kaltino 
priklausius slaptai b. kom. 
t'ijai.

Rūmai pripažino kaltu tik ne
legalią literatūrą laikius ir nu
baudė dešimt mėnesių papr. ka
lėjimo, bet į tą bausmę dar 
įskaitė ir ligi teismo penkis mė
nesius alkalėtus.

pa-

dar 
pai‘-

Norėjo apiplėšti
TAURAGĖ.—Tauragės valse. 

Dvarviečių k. gyv. J. Kamin
skui sti žmona, grįžtant iš Tau
ragės, ties Butkelių k., kelią 
pastojo du nepažįstami vyrai 
reikalaudami pinigų. Kilus triu
kšmui, įvykio vieton atskubėjo 
atsitiktinai netoli buvęs viršila 
Guiga ir vieną užpuolikų su
laikė. Išaiškinta, kad užpuoli
kai buvo Tauragės gyv. Knis
pelis Augustas ir Danius An
trinas. Abu kaltininkai suimti 
ir pasodinti kalūjiman.
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Lietuvos

Vilnius musų

teisine. Baudžia prekybininkus

INSURANCE
(APDRAUDAJ

■

Nelaimė ištiko Jankauską. 
—• Patogi užeiga^ —- Ne- 
pavyks.

tiKrAi 
. GERA 
VERTYBĖ

1.4

Albina /Adžgauskaitė
Elzbieta Mazriuskaitc
James Hawkins .......

Bendrai .................
Washington, D. C.
1'939 ni. lapkričio 17 d.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Atstovas. 

Wasliington, D. C. 
1939 m. lapkričio 20 d. 
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NAnJIĖNU-AėME Tėlebhoto
CI^CAG©'. — Jack Russell (viduryje) vedamas 

iš teismo rūmų, kat teismas paskyrė jam mirties baus
mę uŽ Wm. Scott Hamiltono nužudymą.

.... 20.00! 
(7 me- 

... 1.00
10.00 

.... 2.09 
.... 1.00 
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KROEHLER

Žymus radio pro’grdirids iŠ Radio Stoties WCFL~^97b k. tefdŽiUmriš Btfdrikd Krautuvės nedėlios vakardiš ftttb 5:30 
iki 6:30 v. Cliicagos laiku

---------
■■■■iii. ii

CONRAD 
^OtOGRAFAŠ

Studija įrengta pir
mos rųšies sil rrio- 
derhiškotriis Užlai
domis ir i HoltyV/ood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

—

$3,500,000.00

4192 ARCHER AVĖNtTĖ' 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

GERB: Naujienų skaityto^ 
fdi it tkaitgtojni pralottd 
pirkinitį reikalai eiR i 
tai krdiituM, k d ridi 
tkelbiati ftaujienote.

ČIŲ, PARSIDUODA budriko krautuvėje; kainos žemos
u-rr.-iaA* t

KORESPONDENCIJOS
im m r

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Turtas virš
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame Už Par 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Pasveikinkim 
Vilniečius

*-*'■*«-----Vilniečių ir sostinės
VTniris būVo ffrtisų if* svriJoHty 
ir pastangų tikslas per 19“ me-‘ 
tų. Jų išvadavimas bttVd Itehn 
vių tautos garbės ir LPėtUVoš 
gyvybes uždavinys. Dau£ tani 
energijos pašvęsta, daug nera
mių dienų pergyventa.

Dabar kai jau ir Vilnius ir 
didele dalis Vilnijos šugryžo 
prie Lietuvos, pasveikinkim vil
niečius ištiestomis bet ir netuš
čiomis rankomis. Juk gerai ži- 
ftorti ką vilniečiai pergyveno; 
žinome tat ir neužmirškime, 
kad jiems trūksta visako: dra
buži ųv mediciniškos pagelbos, 
net maisto. Prilertgvinkim bent 
dalį jų vargų. Teguf jįj ir mu
sų džiaugsmas bus visuotinas: 
rengdami- Vilniaus atvadavimo 
iškilmes, srivo dovanomis nu
šluos tikime jų Vargų ašaras, — 
savo brolišku- nuoširdumu leis
kime jiems pajusti laiminges
nes ateities tikrovę.

Vilniaus sūgryžimo faktas, 
Vilniaus istorinių paminklų pa
slaptingoji kalba, Aušros Var
tai, Basanavičiaus- kapas, atei
nančių Kalėdų švendieniškoje 
nuotaikoje teneaplenkia nei vie
nos lietuviškos šeimynos, te
neaplenkia* nei vienos kolonijos. 
Pradėję nuo 10 spalio rupes
niais pintą džiaugsmo simfoniu 
ją, tęskime ją toliau minėdami 
Vilniaus sugryžimą, ne tam 
kad pasigirti, bet tam kad pa
gelbsti’ pagelbos reikalingiems 
vilniečiams;

1 Phiėš kiek laiko nelaimė iš
tiko J. Jankauską, “Naujienų” 
skaitytoją? prie dhrbo jis nu
laužė koją. Dhbar jis randasi 
adresu 1567 (?)

Nuvykau jo aplankyti. Sakd; 
jei “Naujienų” neturėčiau, tai 
tikrai nežinočiau nė kur pasi
dėti. Dabar visai1 kas kita, 
kai prHdčdri “Naujienas” skai
tyti, tai užmirštu’ ir apie savo 
bėdas.

Linkiu drg. J. Jankauskui 
greit pasveikti.

* 4 *

Užsirašė “Naujienas” Petras 
Akamavičius, kuris laiko- Mar- 
ket taverną adresu 290 Leonard 
Avė.

P-as AkamaviičiUs yra malo
nus žmogus ir teikia* mandagų 
patarnavimą. JO užeiga yra šva
ri ir patogi.

Nusišovė dabokles 
satgas

LOAN ASSOČ1ATION ofČhtcago 

JtSTIN MACKlEVriCHi Pres.

agx.7ar?.7',;rcxaad

atijienoa
Vežama daugiau cakt, 

i-iufkeliij

StJPPLY COMPANY Ndt Ine.
io Wėšt 18th Street

Į vakarus nuo Statė Street
inięrius atvažiuos į jūsų 
" "X apskaičiavimą dėl na-

H ir musų patytęa inžini 
ii; nartįufc ir suteiks DYKA

II

EGG ------- $6.00
NUT ____ . $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN_________ $5.75
SCREENINGS -____ $6.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... v u. . —r. - _

METŲ 
SĖNA

:z. Lietuvos Pasiuntiny
bės Pasveikinimas 
Vilniečiams

Ministras p. Žadeikis $30.00’ 
Marė Žadeikienč .......
Mirga-Zita žadeikaitė

« ♦ ■ *

Pas mus neseniai įvyko tik
rai keistokas dalykas, kuris te
ko teismui narplioti. P-as J. Jo- 
kubauskas liko įtartas pasisa
vinimu 400 dolerių. Kaltino’ jį 
p-ia Biueis.

Nėra reikalo aiškinti, kad tai 
labai rimtas įtarimas. Žinoma, 
visas reikalas atsidūrė
Bylą nagrinėjo teisėjas Edward 
G. Burleson.

Išklausęs skundą ir visus ar
gumentus, teisėjas bylą išmetė. 
Vadinasi, jis pripažino, jog p. 
Jokubauskas yra nekaltas ir 
jam iškelti kaltinimai neturi 
jokio pagrindo.

Kaip sau norite, bet yra ne
gražu, kai be jokio reikalo pra
dedama kabinėtis prie žmonių 
ir daryti jiems daug visokių 
nemalonumų.

P-as Jokubauskas yra duon
kepis, — kepa gerą ruginę duo
ną. -‘-MociejUs.

Verta Taupinti 
Pinigus Kalėdinėms 
Dovanoms

ALYTUS. — Spalių 2 d. ry
tų revolverio’ šūviais į krutinę 
nusišovė Alytaus m. daboklės 
sargas Mcškelevičius.

Priežastis — nepasisekimas 
tarnyboje, nes rugsėjo 30 d. 
paleido vieną kalinį, o spalių 
2 d. ištruko kitas kalinys, to
dėl iš susijaudinimo, bijodamas 
netekti tarnybos ir bausmės, 
nusižudė.

VILKAVIŠKIS.— Kainų' tvar
kytojas spalių 2 d. nubaudė už 
nepagrįstą kainų kėlimą Mord- 
chelį Ulijamperlį 500 Lt, o spa
lių’ 3 d. Chaimą Perštunskį už 
pakėlimą kainos cukrui — 200 
Lt.

Patirta, kad yra surašyta ir 
daugiau protokolų.

MARIJAMPOLĖ. — Cukraus 
fabrikan pristatoma po 1000 ir 
daugiau vežimų cukr. runke
lių kasdien. Cukr. runkelių iš
spaudų gali gauti tik auginto
jai, o kitiems ūkininkams iš
spaudos nei už pinigus nepar
duodamos.

ALYTUS. — Spalių 11 d. ry- 
tą žriiohčš ėjo į gatves, į butus 
ir įstaigas pasveikinti vieni ki
tų. Namai niekam neįsakiūs pa
sipuošė tautinėmis vėliavomis. 
11 vai. visos įstaigos^ krautu
vės ir įmones užsidarė ir gy
ventojai ėmė, rinktis prie Ne- 
priklausomybes paminklo. Mo
terys šaules zuvusiems už ne- 
pfiklaušbrhyb^ padėjo vainiką.

rių Šildymo reikmferių liauju šit še
rių (plant) gaihi arbS karštu Van
deniu šildomą.

Atdara vakarais iki vai.
1 Nedėliomis iki 1 v. dieną

Nereikia pinigą įniokėti—36 rif€‘- 
nėšiai' išmokėjimui—žemri palu- 

; karių kaina. Lietuvis salesmanas

- 7-^-į .—■ 7— , y
4 ••
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LIETUVIŠKŲ kadio III II I n
PROGRAMŲ "““u™ U.li.l.r.

GARSINKITES “NAUJIENOSE
H m

MIŠKU

I OLD GOLD DIStR‘bJ!

OLD GOLD DlSTRlBUTORS INC .
CHICAGO.ILL

Victor Bagdonas 
LOCAL & t LQNG DISTANCE 

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

Šaukit Tek YARDS 3408

GREITAI IR PIGIAI
Ištribkinriirie Anglų Kalbos, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie-! 
lybės, ir kitų mokslo dalykų, Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslų 
į devynis mėnesius: aukštesnį yiok-j 
slą į vienus- metus. Šita mokykla 
jau davė mokslo tukstančiarhs žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiamo 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
816 * W. 33r<f PlSce; Cfiicago, 1111

L—4

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGUI
• TAVERNŲ I# BAiffii M-

Mtiac,

naujienų
BašUntj. per 

A. RYPKEVK5IŲ 
1739 S. Halsted St

RaittaB atdara Eta vakarai 
I vak Sekmadieniais — 
• ryto Iki 1 vaL popiet.

ftėra abejones, kad jus pa
stebėjote pereitą šeštadienį 
“Naujienose” žymty skelbimą 
The Live f^tock National 
Bank of Chieago, 4150 South 
Halsted St. Tame skelbime 
bankas ragina visus lietuvius 
ir lietuvaites tuojau prisidėti 
prie šio banko Kalėdinio Kliu-4 
bu ir taupyti pinigus Kalėdi
nėms Dovanoms.

Toks paraginimas yra labai 
vietoj ir naudingas kiekvie
nam; kuris mario pirkti’ Kalė
dines dovanas. O Kalėdinės 
dovanas perka Beveik kiek
vienas.

Todėl Į)atari u- kiekvienam 
aWlunkyti; į Live Stbek Nri-? 
tioriaf Brink of Cfticagri, 4;15d 
Sd. ffriisted' St. ir nueiti prie 
langelio No. 11 ir pasimatyti 
su pfcle Anna Macas,- Ji nuro
dys kaip jus galite lengvai 
prisidėti’ prie šio bariko Kalė
dinio' KliUbo ir turėti užtekti-* 
nai pinigų Kalėdinėms dovaJ 
Rėflisi -6sp.)

i —A. Zym'ont:

State Didžiulį 
ApaiUtnentą 
Namą

Prie Oak Street ir Harleiri 
'NveriUt, RiVėr Foreste, vakar 
kontraktoriai pradėjo’ statyti 
didžiulį apartmentinį namą 
Kainuos $845,000. Statybą fi
nansuoja Federal Hotising Ad- 
mhiistealiom

Pirkite tose krautuvėse, kii 
rios garsinasi “NAŪJlĖNOSE’

&

§

GRAŽUS IR DRŪTI PARLoK SETAI, PADARYTI GERIAUSIŲ AMERIKOŠ IšDlRBYS-

JOS. F. SUDRIK Furniture House
.‘M09 SO. HALSTED STREET TEL. YARDS 3088

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELES 

sti 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm- ir pdšVeikinimriiš. 
Kortelės TINKA priva- 
tiškiem Asmenim ir biz
nieriams;

Naujienos
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F. H. Sadauskas

By Dr. E. G. PetersIN NAZI GERMANY CaliforniaEggs inScrambled

it

irutėhelp 
out-

other de- 
the chambers

1 — 1,008,- 
scheme and

California is 
recent hard-

and Roy G. 
the “$30 Every

Naujlenų-Acme Telephoto
Naujas ekskursinis laivas, kuris plaukios Mississippi upe.

NAUJIENOS ĘNGLISH SECTION STAFF

A. S. Vaivada

BOOKS

(Continued from lašt week) reports prophesied the election of 
Mr. Landon, who for some reasoi 

lor other—mainly for a negative one, 
i that he was the opponent of the 
.“Jev/ Rosenfeld” who rules in Wa- 
;shington with poison gas and ma
chine guns as every good Nazi 
child will tell you—well, the re- 
port said that" Mr. Landon would 
be elected and we worked over- 
time first to help him to be elected, 
second to celebrate his election ac- 
cordingly as a Nazi victory. The 
Ministry released photographs of 
him, laudatory articles, and edito- 
rials. When President Roosevelt 
was re-elected, all comments on that 
result had to be improvised.

Of course, in the files of the Pro
paganda Ministry, Fritz Kuhn, the 
leader of the American Bund is no 
American. You would not look for 
his name in the American files. It 
is kept in thė files of Germans in 
foreign countries. In the American 
files, however, you will find the 
narnės of anybody who could 
the Nazi cause or who is its 
spoken enemy.

Nazi propaganda in foreign coun- 
tries is based on the šame prin- 
ciple as propaganda for home con- 
sumption. A special department in' 
the Propaganda Ministry—Section 
VII (Defense Against Lies and Pro
paganda Abroad)—is charged with 
the task of organizing and feeding 
the pro-Nazi propaganda machine 
i n foreign countries in close coope- 
ration with the German Nazi Par
ty organization for foreign count
ries in Stuttgart. The head of this 
organization, and the superior of 
the American Bund leader Fritz 
Kuhn, is Minister of the Reich 
Bohle.

The German American Bund is, 
of course, camouflaged as a pūrely 
American organization. And it is 
true that formally the bund mem
bers were not members of the Ger
man Nazi Party, which accepts only 
Reich’s Germans as members. Ne- 
vertheless, the American bund 
members have to pay regular dues 
to the German party. It is done 
with a nice little trick. If you join 
the bund you acąuire not only a 
fuehrer būt also a godfather. He 
sits in Germany and pays the dues 
for you, He gets the money from 
the bund here, which gets it from 
you.

The bund as a whole carries on 
a tremendous amount of propagan
da. Children of bund members have 
to be sent to Germany to be edu- 
cated in Nazism. Fare and living 
expenses are often paid for by the 
German government. The bund 
camps, which are the local party 
schools, have allegedly the inno- 
cent task of keeping alive old Ger
man customs, songs and folk dan- 
ces. There were many good words 
spoken for such a program at an 
International youth congress in 
1936. I štili remember the two Ger
man delegates when they came 
home. Of course nobody knew that 
they were officials of the propa
ganda ministry. They rather gloat- 
ingly told us how sympathetic a 
prominent American Citizen had 
been to their proposals, which had 
the one purpose of camouflaging 
the true tasks of these Nazi 
in foreign countries.

Big Job is Spying

Supervised by Goebbels
A new section of the Propaganda 

Ministry was created at the out- 
break of the Italian-Abyssinian war. 
It is working under an army major 
directly supervised by Goebbels. 
Its staff contains a liaison officer 
with the War Ministry. The pro- 
gram of this department is as, fol- 
lows: (1) The creatipn of opposi- 
tion in foreign armies against a 
war with Germany, in which any 
army would be the loser. (2) Repe- 
tition over and over again of Ger- 
many’s love for peace. (3) General 
anti-vvar propaganda. (4) Propagan
da against the blockade weapon as 
directed against women and chil- 
dren. (5) Painting 
war to make them 
possible, especially 
every country. If
fully you can easily detect even in 
anti-Nazi publications traces of the 
work of this department, which re- 
leases through many allegedly neu- 
tral news Services feature stories 
which make exciting reading.

I do not doubt the approaching 
end of the Nazis, būt this end can 
be hastened and democracy stren- 
gthened when Nazi propaganda is 
recognized and stopped.

the horrors of 
as terrifying as 
to the youth in 
you read care-

camps

of the 
every- 

Nothing Plan Visits Marine 
Hospital, Towertown
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IMPORTANT NEW \nON- 
FICTION.

Jimr

1

The World at a Glance

IN STALIN’S SECRET SERVICE 
By W. G. Krivitsky, New York: 
Harper & Bros., 1939. 273 pp. $3.00.

A former official of Russia’s In- 
telligence Service and Bolshevik 
underground work abroad telis his 
experiences. Reads likę Edgar Wal- 
lace except that it’s not fiction. A 
‘mušt” if you’re interested in the 
:,ragedy of Russia undet Bolshevik 
rule.

LIQUOR, THE SERVANT OF 
MAN. By Walton Hali Smith and 
Ferdinand C. Helwig, M. D. Boston: 
Little, Brown & Co. 1939. 273 pp. 
$2.00. £

Rum gets a <lwhitewashing”. In
teresting and amusing.

NAZI
CAN’T

New

AFFAIR POSTPONED 
TO DECEMBER 17.

is not often that one organi- 
alter its plans in order 
amiable relations with 

This is especially

Well, well, and well. Heilo folks. 
Another Monday and another col- 
umn ... What’s that you say?

the
ac-

FROM :
HITLER
Stemberg.
Book Corporation. 
$1.75.

Proves on basis 
from Nazi sources 
has less chance to 
than lašt one. Takes in all angles; 
—military, economic, moral. You’ll 
agree with Mr. Sternbern. Very. 
well documented.

SOURCES: WHY
WIN, 
York:

1939.

By Fritz 
Alliance 
208 pp.

of Information 
that Germany 
win new war;

It
zation will 
to insure 
another group.
true among the Lithuanians.

The L. U./C. has ęlpne this, how- 
ever, postponing - Its drama and 
music affair one week to Decem
ber 17. Tickets had, been printed, 
early announcements* had been dis- 
patched, advertising the affair for 
December 10.
• -. i ■ *.. . ■ *

It developed that. another youth 
group, ^he Pirmyn chorus, had 
rented Kimball hall for its affair, 
on that šame date.'

Since the i Dariufe-Girėnas hall, 
where our performaiįice - will be 
presented, had an 7()pen date the 
following Sunday, L. U. C. mem
bers attending the lašt meeting 
ypt^d uhanimously for the change.

Members will plejase make the 
hecessary changes on the tickets 
which. they have for sale.

Kaminskas and 
with the Chorus 

accompaniment.

Our Kenosha trip was quite a 
success. Our soloists Tony Kamin
skas, Eva Shirvaitis and Barbara 
Darlys were certainly grand!

Eva gained the admiration of 
crowd by the gestures vvhich 
companied her songs.

Then there were the duets per- 
formed by Mr. 
Miss Shirvaitis 
furnishing the
They were done beautifully and 
we’re proud to have Tony - and 
Eva members of Birutės Chorus!

Super-Man (felix Mikaitis (had 
Sweetie-Pie (Helen Sabon) on his 
hands. I’m led to understand 
he didn’t have much trouble 
ting around! Eh What?

We were really surprised to
that Foo-Foo (Aldona R.) didn’t 
wear her High-Hat and house slip- 
pers to Kenosha as she did to re- 
hearsal.

that 
get-

find

Scrambled eggs i n 
the outcome , of tly* 
fought contest on the Pacific coast 
over the proposal of giving “$30 
Every Thursday” to each jobless 
Californian over 50. In spite of one 
of the smoothest and highest- 
geared campaigns in years, the 
voters turned down the Ham and 
Eggers by nearly 2 to 
282 ballots against the 
504,286 for it.

Though Willis Allen 
Owens, leaders of
Thursday” movement, charge trea- 
chery by Governor Olson, whom 
they claim to have helped into the 
gubernatoriai chair lašt year, the 
scrambling of Ham and Eggs goes 
far deeper than the act of any one 
official or group of officials.

Important among the 
feating forces were
of commerce; the merchants, who 
would have been stuck with war- 
ra*nts issued to the Ham and 
Eggers; the bankers, who agreed 
together not to accept any of the 
vvarrants; other influential people; 
and just ordinary Mr. and Mrs. 
John Citizen, who came to realize 
that out of their own wages and 
salaries would come much of the 
monthly pension of $130 to the un- 
employed over 50. Yes, common 
sense got to work before it was too 
late, and buried “$30 Every Thurs
day” under an avalanche of ballots.

Būt while forward-looking Ame- 
ricans rejoice at the scrambling of 
Ham and Eggs in California, such 
persons are less Ji^ppy over Ohio’s 
3 to 1 rejection of the Biglow pen
sion plan, which aimed to guarantee 
$50 a month to every Citizen over 
60. For $50 a month to the needy 
over 60 hardly seems too much.

Anyhow, while we wisely defeat 
such hair-brained schemes for old 
age security as Ham and Eggs in 
California, we ought not dodge our 
plain duty of providing properly 
for persons over 60 without an ade- 
quate incom^. Justice and humani- 
ty, economics and politics all com- 
mand us to care decently for our 
old people.

trol of our foodstuffs, the comrnu- 
nists can dictate their own terms 
to us. Just a few days before the 
election in the Armour plant, Dies 
and his committee landed in Chica: 
go, kept mum as to their object, 
got hold of a former communist 
member of the Packing Workers 
Organizing Committee, who charged 
that the union is communist-con- 
troled, and that only communists 
can be organizers for that union. 
Dies then threatened federal pro- 
secution to the leaders of that 
union, just before the November 21 
election was due, with the obvious 
purpose of scaring workers out of 
casting their ballot for PWOC and 
into casting them for the Amalga- 
mated Meat Cutters union, an AF 
of L affiliate, which has been built 
up largely since 1938.

Būt Dies’ mean trick failed. For 
the Armour employees, resenting 
such Hitler tactics, exercised their 
simple American right of voting as 
they pleased. This time they de- 
feated the UnAmerican “American
ism” of Dies and his “witch-Kunt- 
ing” committee.

And didn’t our boys look hand- 
some with their maroon bow-ties 
which Esąuire (John Svitoris) sup- 
plied for ūse at our Concerts.

UnAmerican “Americanism”

Lithuanian Demo- 
crats to Honor 
Appointees

The Lithuanian Democratic Lea- 
gue of Cook County will hold its’ 
regular monthly meeting on Tues,- 
day, November 28th, at 7:30 P. M. 
at 6912 So. Western Avenue.

Delegates of the fifteen affilia- 
ted ward organizations of the Lith
uanian Democratic League will be 
present to decide on important 
matters, such as the fifth anniver- 
sary party of the organization, 
election of officers for 1940 
the political activities for the 
election.

Special guest 
been extended to 
Lithuanians who 
publicly honored, 
Edward J. Kelly, 
las appointed to
Commission, and the other by Post- 
master Earnest Kruentgen, Bruno 
Smardackas as personai secretary 
to the Postmaster. Remarks will be 
made by the two appointees to the 
membership regarding their new 
appointments and duties.

and i 
1940

haveinvitations 
two prominent 
have recently

one by Mayor 
Dr. Vincent Mi- 
the City Plan

’.r

V

The most important task 
Bund members is spying on 
thing and everybody. 
seems to be too unimportant to be
reported to Germany. Refugees are 
watched and threatened, and all the 
special agents which Germany 
sends are kept under control. These 
agents—who often appear as ex- 
change studente of all kinds—are 
carefully educated in special camps 
before leaving Germany. They have 
to be able to defend the Third 
Reich effectively and to attack in 
an unsuspicious way the principles 
of democracy. They ‘ never admit 
their. party membership. As soon 
as they arrive they have- to report 
to the branch leader of the Nazi 
party. who always happens to be 
a member of the German diplomatic 
or consular Service.

The propagandist is for the time 
of his work abroad under the ju- 
risdiction of a special organizatioų 
which work with the Propaganda 
Ministry and with the Gestapo, 
which has agente in every country. 
Since 1934, special “kulturattaches” 
have been sent to German consul- 
ates general. They are listed as 
members of the foreign Service of 
the Reich, būt are always secret of
ficials of the Propaganda Ministry. 
They supervise the propaganda 
work of the Bund and the special 
propagandiste. I had in my files in 
Germany many of their reports. I 
štili remember the reports on the 
undercover propaganda which Ger- aid to federal employees and sea- 
many organized at the time of the men on merchant vessels injured in 
Hauptmann trial. Nazi Germany the line of duty. Meet at 2:30 p. m. 
wanted Hauptmann acquitted and 
the blame for the crime put on 
Jewish gangsters. When Mrs. Haup
tmann visited Germany she was 
respectfully greeted by the party 
officials.

Creates Perfect Yes-Man

TOURS FOR THIS 
WEEK.

an institution famous 
of rehabiliatation and 
see workshops where 
workers remake old

A. di-

“Good- 
institu- 
in the

A visit to 
in the field 
a chance to 
handicapped
worn out material is featured by 
the W. P. A. Free Chicago Tours 
for the week of November 26 to 
December 2, according to the an- 
nouncement from the office of H. 
K. Seltzer, Chicago W. P. 
rector.

Tuesday, November 28. 
will Industries”. Visit an 
tion famous for its work
field of rehabilitation. Meet at2:30 
p. m. at 2425 South Wallace.

Tuesday, November 28. “Tower- 
town Studios and Gallėries.” Visit 
studios and galleries located in 
Chicago’s Towertown. Tour a fa- 
mous residence hotel. Meet at 8 
p. m. at 701 North Michigan Avė.

Wednesday, November 29. “Sta
tu ary.” Tour workshops and stu
dios of a plant specializing in the 
production of stautuary. See a col
lection of the ecclesiastic art. Meet 
at 2:30 p. m., 766 West Adams St.

Thursday, November 30. “Marine 
Hospital”. Visit a governmental 
hospital which furnishes medical

WOE UNTO YOU, LAWYERS! 
By Fred Redell, New York: Rey- 
nal and Hitchcock. 1939.
$2.50.

“It is the 
civilization 
ments, our 
lives,” says
them to task. He is professor of 
law at Yale, a rebel against many 
current legal practices.

274 pp.

lavvyers who 
for us—our 
business, our
the author and takes

run our 
govern- 
private

IN PLACE OF SPLENDOR. By 
Constancia de la Morą. New York: 
Harcourt, Brace & Co. 1939 433 
pp. $3.00.

Story of a Spanish woman, born 
of aristocracy, devoted to Loyalist 
cause, and now an exile from Fas- 
cist Spain. A profoundly moving 
book. k

The monthly meeting of the L. 
U. C. was held at Beliajus’ Nook 
of All. Nations, 516 E. 61 Street, 
November 19. Tbout thirty mem
bers atfended. ■

Al Rulis announced that he will 
keep a scrapbook of the L. U. C. 
and its members. He reąuested that 
all members send him small photos 
of themselves, and that they watch 
for newspaper items about the club 
or any of its members.

All such 
might 
Rulis,

Then also you know the saying: 
“You can’t let a real man down.” 
Well, this applies 
he held his own 
Misevvich.

to Wally Pratt, 
against Phyllis

the scarlet red 
Gailevich wore. 
Būt confidential-

Did you notice 
dress that Aldona 
It looked stunning! 
ly, Al, do you think it was very
nice for you to pluck the petals 
from Mary Pazarskis’ chrysanthe- 
mums?

find
5409

material which you 
should be sent to Al 
So. Sacramento avė.

year’s drama, 
” is interesting

“Sapnuok, 
from more 
written by

Poor Ed Mankus seemed lošt and 
so all alone without his camera ... 
Būt 
him

Judge John T. Zuris and Al. G. 
Kumskis, President, will make re- 
ports on civic and naturalization 
activities.

—AI. G. Kumskis.

I noticed that it didn’t stop 
from having a good time!
seems as though Stanley Evas- 
and Esąuire (John Svitoris)

and to defeat New Dealers 
Frank Murphy of Michigan, 
Attorney-General, and for-

Governor Olson of Minnesota,

NEW FICTION.
MOMĖNT IN PEKING. By Lin 

Yutang. John Day Company. 815 
pp. $3.00.

December selection of the° Book- 
Of-The-Month Club. Life in China 
since Boxer Rebelion.

ASK THE DŪŠlCBy John Fante. 
235 pp. Stackpole Sons. $2.00.

A novel about a hovelist in love 
with himself. ;

\ ■ ■ į ' y
ILLUSION IN JAVA. By Gene 

Fowler. Raudom House. $2.50.
PAST THE END OF THE PA- 

VEMENT. By Charles G. Finney. 
Henry Holt and C. $2.00.

A story of two small boys by 
author of “The Circus of Dr. Lao.”

TALĖS BEFORE MIDNIGHT. 
By Stephen Vincent Benet. Farrar 
and Rinehart 274 pp. $2.50.

Collection of beautifully written 
short stories.

the 
co-

her

This 
Lietuvi, 
angles than one. It was 
a member of the fairer sex, Julie
Rachens, present secretary of 
club and former writer of this 
lumn. i

Conducting this column was
iriitiation into the field of writing. 
She proved herself capable in ex- 
pression and versatile in ideas. The 
application of these talents, plūs 
the imagination of an intelligent 
giri, should insure us the most de- 
lightful play in L. Ū. C. history.

It 
kus 
exchanged partners coming home 
from Kenosha. MR. E.

Thanksgiving Dance 
at Hardin Sąuare 
Park

at 4141 Claredon Avenue.
Friday, December 1. “Dutch Ma- 

kers of Chicago.” Visit Chicago’s 
early settlement established by the 
Hollanders and learn of their his
tory in Chicago. See a collection of 
old prints, books and art wares. 
Meet at 8 p. m. at 11001 South In
diana Avenue.

Saturday, December 2. “St. Paul’s
Lutheran Church and Presbyte-! Home. Meet at 2:30 p. m.t 2336 Or- 

Visit one of the chard Street.
For further Information concem-

life in Chicago and see a collection 
of antiąues from the McCormick

That the Fuehrer principle creates 
the perfect Yes-man is obvious. 
Therefore, it happens that all the 
reports tell what the readers higher rian Seminary. 
up would likę to hear. So it came largest Lutheran churches in Chi-
about that in 1936 all the American cago. Hear the story of seminary ing tourč call Monrae 9674.

A Thanksgiving dance which 
promises to rank as one of the out- 
standing local sočiai events of the 
season Vzill be held today at Hardin 
Sąuare Park fieldhouse, 26th Street 
and Wentworth Avenue at 8 p. m.

The big gymnasium will be at- 
tractively decorated with life sized 
cutouts of the Pilgrim Fathers, tur- 
keys and other omamentations 
symbolizing the spirit of the holi- 
day and with a highly polished 
floor and plerity of sparkjing dance 
numbers, an evening of pleasant 
entertainment is assured all who 
attend. .

Admittance will be by ticket and 
each guest will receive a numbered 
coupon good for participation in a 
drawing for a twėnty pound turkey 
as a door prize.

The Chicago Park District spon- 
jsors a weekly dance at the park 
and anyone who enjoyš this form 
of jočiai diversion is invited to at
tend.

,(Mr. Joe Novak is the park su- 
—Bruno Ray Mathews. ’pervisor pt recreation. sp.)

Businessmen and other individu- 
als are being. approached by mem
bers with reąuests that the former 
^ęčomę “sponsors** of this affair. 
For the sum of one dollar, a dona- 
tbfr receives d complimentary tięket 
and has his hame printed- in the 
program as a sponsor.

The presentation is being super- 
vised by the newly ęreated Little 
Theater Group of the L. U. C., 
which includes Anihony A. Stel- 
mok, Julie Rachens, Bunpi Sovets- 
ki, Imogeine Greicus, and others.

The eritire membership of the 
elub extends a hearty hand of wel- 
come to Charles Rusacks, a stu- 
dent of Chemical engineering, who 
tvas iormally accėpted into the 
ranks at the recent mdetlng.

UnAmerican “Americanism” is the 
mildest name that one may honest- 
ly apply to • the activities of the 
Dies Committee. Other terms per- 
haps more fitting are “red-baiting”, 
“Communist-chasing”, “witch-hunt- 
ing”, hysteria-mongering, and de- 
stroying the basic American rights 
of free speech, free press, and free 
assembly. Incidentally, to see a De
mocratic Congressman from Texas 
ūse federal funds and a Congres- 
sional committee to support reac- 
tion 
likę 
now 
mer
is to understand how, when their 
interests are threatened, conserva- 
tives and reactionaries know no 
party lines. At such times, as dur- 
ing the “red hunt” in 1933, the 
vvealthy classes the world over 
swiftly join together to put down 
any danger to their power and pri- 
vilege.

Latest outstanding activities of 
Dies and his committee are charg- 
ing the League for Peace and De
mocracy, with being communist- 
controlled, and their low trick 
against the Packing Workers Orga
nizing Committee, a C. I. O. affi
liate, in Armour’s Chicago plant.

It should be said, by way of re- 
view, that during October, 1938, 
the Packing Workers Organizing 
Committee (PWOC), in an election 
supervised by the National Rela
tions Board, won a big victory, and 
was named the sole bargaining ag- 
ent for the workers in Armour’s 
Chicago plant. Būt Armour, refusing 
to abide by the outcome of that el
ection on the ground that the list of 
employees was out of .date, took the 
matter to the courts. When it drag- 
ged on, PWOC grew disgusted with 
Armour’s dog-in-the-manger alti
tude, and asked for a new election, 
which was sėt for November 21, 
1939.

Dies immediately gavę to the 
press a hair-brained charge that the 
communists are trying to gain conrj 
trol of the workers in the food 
Industries, and likewise cbntrol 
over the farmers. The implication,z 
of course, is that, by getting con-
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10 METŲ 
SUKAKTUVĖS

MARŲUETTE BARK.— šeš
tadienį, lapkričio 18 dieną, bu
vo surengta labai šauni puota 
pagerbimui draugų Juozo ir 
Eleanoros Podžiunų. Mat, tą 
dieną suėjo 10 metų jų vedy
binio gyvenimo. Puota buvo su
rengta jų pačių namuose, 25 
West 69th St., pastangomis šių 
ponių—-A. Dulksnienės, P. Bal- 
chunienės ir Daubarienės.

Kadangi ponąi Podžiunąi yra 
malonus ir draugiški žmonės, 
su visąis sugyvena gražiai ir 
niekad neatsisako dalyvauti ki
tų iškilmėse, tad jie turi gana 
daug širdingų draugų. Jiems 
surengtoje puotoj atsilapkė svo
čiai iš visų Chicagos dalių pa
gerbti ir linksmai atšvęsti jų 
sukaktuves. Dalyvavo daug biz
nierių ir profesionalų. Nors jų 
rezidencija gana erdvi, bet 
vo pilna svečių.

Apie 9 valandą vakare 
jiems sugrįžus į savo butą, 
buvo nustebinti radę puotą, 
si juos sveikino linkėdami
giausiy metų ir įteikė dovaną, 
kuri bus jiems atmintina pei 
daugelį metų. Ponai Podžiunąi 
buvo susijaudinę ta netikėta 
puota ir per tūlą laiką buvo 
matytis kažin kokia permaina 
jų veiduose. .

Po visų linkėjimų prasidėjo 
vaišės. Mes svečiai sotinomis 
ir vis daromės linksmesni, nes 
ačiū rengėjų triušiu, užtektinai 
buvo visokių skanių valgių ir 
gėrimėlių, o kai svečiai įsisma
gino, tai prasidėjo dainos ir 
draugiški pasikalbėjimai. Laikas 
pasirodė taip trumpas, rodėsi 
ką tik pradėjom linksmintis, o 
jau rytas ir pradėjo aušti. Ne- 
pproms. < turėjom 1..at?įs vęikmti 
šu visais draugais ir* celebran
tais ir grįžti namo. Tai puikus 
ir šaunus buvo ponų Podžiunų 
10 metų sukaktuvių pokilis. Lai 
toks būna ir jų gyvenimas iki 
sidabrinių vestuvių. Tada vėl 
visi susirinksim švęsti.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chic»gQj)

John Carroll, 23, su Verą 
Novacky, 22

John Klučinskas, 22, su Eų- 
genia Wodynski, 21 \

Joseph Yocius, 23, su Sophię 
Garczynski, 19

Joseph Klaipėda, 28, su Do- 
rothy Szczodrowski, 23

John Dominick, 49, su Ber- 
nice Buc 45

Reikalayja
Perskinj

Martha Slamis nuo Chri^t
Slamis

Gavo 
Perskiras

Alice
Eva

Steege

Disch nuo Joseph Disch
Steege nuo Gustavu

bu

jie
Vi-

il-

NORI PASIEKTI 
OPERĄ

BRIDGEPOPvT. — Daininin
kė Jadvyga Gricaitė, 8433 So. 
Emerald Avė., savo gimimo die
noj (Nov. 23 d.) nuo draugų 
ir pažįstamų susilaukė daug 
širdingų sveikinimų. Jie visi 
artistei Gricaitei linkėjo prasi
mušti į pačias meno viršūnes.

Teisybė, p-lė Gricaitė jau 
yra įžymi dąinininkė-solistė. O 
vienok, ji dar vis savo balsą 
lavina taip, kad vieną gražią 
dieną galėtų patapti nuolatinė 
operos solistė.

Tada jos pasiryžimas butų 
realizuotas. Linkime jai pasise
kimo. Jos Draugė.

LOVEIKIS »=."T
KVIETKININKAS

Gėtės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabatns

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Pranešimas SLA 
Kuopoms

L.K.M. Choro 20 
Metų Sukakties 
Koncertas

Gruodžio 3, Auditorijoj
Per tą laikotarpį kanklie- 

čiams teko pergyventi įvairius 
nuotykius. Dalyvavom ir pil- 
dėm pragranius draugijoms ir 
organizacijoms 360 kartų. Ta
po' suvaidinta nemažai veikalų 
ir operečių, pradedant “Sivili- 
ja” ir baigiant “Student Prin
ce”, kuris buvo suvaidintas 
tris kartus. Kankliečiai pertai 
įgavo dauginus įtakos plačioj 
Lietuvių visumenėj ne tik Chi- 
cagoj, bet ir Detroite.

Pirmiaus LKM choro vedė
jas buvo J. Katilius, A. P. Kve
daras^ J. žuronąs, K. Stapona- 
vičius, J. Rakietis, A. Barde- 
nello ir keletą kartų yra pa
gelbėję? A. P. Pocius, šiuom 
kartu jaunas energingas kank- 
liečių vedėjais yra J. Kansta- 
vičia. Veikalus vaidiname 
daugiausia yra dalyvavę A. 
Kcnstavičienė, P. Stogis, J. 
Virbickas, J. Valantas, G. Ja
kais, P. Sadauskas P. Daude- 
ris, G. Giedraitienė, J. Stulgai- 
tis, M. Shimkiutė, F, Jurgeliu- 
tė, A. Garšinskas, J. Gordon, 
Wm. Slankauckas, F. Joku? 
bauskas ir tt.

SLA. šešto Apskričio sekre
tores išsiuhtiųėį.o mąndątus 
yįsoma kuopoms, kurios pri
klauso prie 6-Ųq Apskričio. Sų 
pradžia gruodžio menesio, įvyk
sią kuopų susirinkimai ir pa
prastai jie būna skąjtįingi? tąd 
kųųpų valdybos neprąieįskit ne
išrinkę delegatų į apskritį.

Visi gerai žinom, kad SLA. 
Seimas įvyks Chicago j e atei
nančiais 1940 metalą. Kam ren
gimo Seimas bus pavestas, dar 
nežinom, ar kokiai SLĄ. kuo
pai ar 6-tam Apskričiui, bet 
apskričio veikla bus didelė iy 
reikės gabių veikėjų ateinan
tiems metams. Sekamas 6-to 
Apskričio suvažiavimas įvyks 
sausio mėnesį, t.y. daug ankš
čiau ijegu kitados budayo, tąd 
mandatai turi būt grąžmtį ąp.- 
Škričįo sekretoriui prieš sąųsip 
mėnesį, per tąi, kad būt gali
ma informuoti delegatus atvi
rutėmis apie suyąžiąvimą.

K. J. Semaška, sekr. 
2438 W. 45th St.

“Pirmyn” Choras 
Ruošiasi 31-mam
Metiniam Vakarui

"■*' •' - i r > ■ ' •

Rengia Koncertą Gruodžio
10 d., Kiniball Salėj

, Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1939 Metams v CCASSIFIED APS

Kai Šis Baletas Šoks, 
Tai Namo Sienos 
Sudrebės

st udeptų Vakaras

Dalyvaus Chorai, Solistai.
Kadangi kankliečiai darba

vosi per 20 metų meno srityje, 
tai jie nori puikiai atžymėti 
savo sukaktuves gruodžio 3 d., 
Liet. Auditorijoj, 4 vąl. popiet. 
Choro vedėjas J. Kanstavičia, 
deda visas pastangas, kad 
kankliečiai kuogeriausiai ph-

Studentų Kliubo (L.U.C.j 
nariai dabar pasišventusiai ruo
šiasi savo parengimui, Dramos 
ir Muzikos Vakarui, kuris įvyk? 
Dariaus-Girėno salėje, gruodžio 
17 d.

Svarbiausia vakaro dalis bus 
perstatymas Julie Rachens pa
rašyto trijų aktų romansą, 
“Sapnuok, Lietuyi!“ Amerikos 
lietuviui užmigus, žinoma, se-» 
na tėvynė, draugai ir palikta 
bet neužmiršta meilužė skver
biasi sapnuosna. . ; <■

Tai viskas gerai; ir malonu 
ir jautru daros. Bet kada į sap
ną įsiskverbia vyrų baletas, šo
kantis švelniai ir lepiai, tai jau 
ne sapnas, bet sloputis! Net ir 
namo sienos pradės' drebėti, lyg 
nuo kokio žemės drebėjimo.

Vyrų baletas, kuris ne vie
ną prajuokins taip, kad juokų 
ašaros plauks iš akių, yra mo
kinamas gabios šokėjos-artis- 
tės, Wanetta Grybas.

Trečias, Matijošius.

Vakar ‘^Naujos Gadynės” pa
sekmingai atidarė savo žiemos 
sezoną, šauniai suvaidindamas 
operą “Boheniian Giri“. “Biru
tės“ choras taipgi jau koncer
tavo Kenoshoj.

Ir ^Pįrmyn” choras jau ruo
šiasi naujo sezono darbuotei. 
Pįrmas choro vakaras šįmet 
įvyks Kimball Salėj, prie Jack- 
son ir Wahash; gruodžio 10 d. 
Tai hus gl-mas Metinis Choro 
Koncertas, kuriam choras ruor 
šia pluoštą naujų lietuviškų ir 
kitokių dainų.

"Pirmyn” choras čią nori 
širdingai padėkoti savo gęriems 
draugams iš i Studentų Kliubo 
(L.U.C.), kurie nukėlė savo pa
rengimą vieną savaitę laiko, iki 
gruodžio 17 d„. kad jų ir “Pir
myn’’ parengimai nesusidurtų.

“Pirmyn“ koncerte, šalę pa
ties choro, dalyvaus ir keli žy
mus solistai, iš choro eilių, ir 
svečiai.

Mes nuoširdžiai prašom visų 
savo draugų ir visų kitų Chi
cagos lietuvių, kurie lanko mu
zikalius parengimus, pasižymė
ti gruodžio 10 d., kalendoruo- 
se ir musų koncerte atsilan
kyti. Tai bus gražus parengi
mas, kurį puoš visa eilė naujų, 
meliodingų dainų, ir choras la
bai rūpestingai darbuojasi,' kad 
jas kuogeriausiai išpildyti.

Bilietai koncertui yra 50c ir 
75c. " “Pirmyn“ Choras.

BRIDGEPGRTO NAMU SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS; Pirmininkas— Antanas 

Šimkuj 3120 So, Lituanica Ąve«; 
Pagelb.—John Begin, 3400 Sę. 
Lqwo Avę.; Nut rašt.—Stanislo
vą? Kiunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų, rašt.—Domininkąs 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė,; 
Kontr- rąšt—Jonas Motiejūną?, 
3400 So. Union Avė.; Kasteriu?— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
tre.čįadiąnį, Chicagos Liet. Audl- 
tęrijpj, 3133 So. Halsted St.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa- 
gėlb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevįčiųs, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų vrašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Waltet Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Ąve.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Arėsimas, 3623^ S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus ka$ pirmą penktadienį 7:30 
vaj. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

_____________________ e

MERGINA 20 IKI 40 METŲ am
žiaus lengvam ruošos darbui be 
skalbimo, kūdikiui prižiūrėti, geri 
namai. Rogers Park £880.

HĖLP VVANTED—MALĖ '
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PIENO PARDA
VĖJŲ—geras nuošimtis. Rašyti 
1739 So. Halsted St., Box 1107.

V—

TOWN OF LAKE NAMŲ SAVI
NINKŲ ir Piliečių Kliubo susirin
kimas įvyks antradienį, lapkričio 
,(Nov.) 28 d., 8 vai. vakaro, Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 46th ir 
Wood gat. Nuoširdžiai kviečiame 
visus nesivėluoti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti.

—Kliubo Valdyba.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

nut. rašt.

FURNISHĖD ROOMS—TO BENT

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIŲJFLETAS 
4031 So. Talman. Netoli Archer 
Avenue, antros lubos, suaugusių 
šeima ar. jaunavedžiam?.

RENDAI VIETA TAVERNAS su 
visais fikčeriais, apšildoma — jani- 
toriaus patarnavimas. Kreiptis į ja- 
netorių 733 W. 18th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERAI VEIKIANTI GROSERNĖ 
ir mėsos marketas—5 kambariai už
pakaly—atsakys nuodugniam tyri
mui—ilgas lysas—parduoda savinin
kas. Triangle 1997.

niam koncerte.
Programą pildys LĘM cho

ras, L. D. Aido choras, Mergi
nų aktetąs po vad. J. Kanstą- 
vičiaus, ir Lenkų Vyrų choras, 
pirmu kartu dalyvaująs Lietu
vių tarpe, taipgi solistai,'kurie 
nekartą pasižymėjo pas Jcank- 
liečius, P. Stogis, P. Dauderis, 
P. Sadauskas, V. Tarutis, A. 
Kanstavičienė, G. Giedraitienė 
ir M. Shimkiutė. Tikietus ga
lima ’ išanksto numažintum 
kainom gauti pas LKM choro 
narius, “Vilnies” raštinėj ir 
pas J. Hachuną. Visus lietu
vius kviečiame dalyvauti L. 
K. M. choro 20 metų Jųjbilįe- 
juje, o kankliečiai palip^smįąs 
svečius, atvykusius pąs muą. '

—J. D. Bendokaitis-

Garsinkitės “N-nose”

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•**THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCB 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

01

r<.

U

Pątys Agitatoriai
Neatsilankė

SLA. 55 Kuopos Vakaras

WĘST PULLiyiĄN. — Lap
kričio 18 d., Bimbos svet., įvy
ko SLA. 55 kp. balius. Gaila, 
kad tiek mažai narių atąįląp- 
kė-— tik keli nariai su paša
line publika linksminos, bada
vo j o prie geros muzikos iki pat 
yėlumo nakties.

Susirinkime dažnai kalbamą, 
kad kuopa balių surengtų nors 
sykį metuose, bet kuomet yra 
surengiama, tai patys agitato
riai neatsilanko. Komisija ap
sunkina, j b pati pyksta, kad 
negali padaryti kuopai pelno, 
nes narių ir publikos nieko ne
galimą padaryti. '

Piieš-metinis Susirinkimas
Gruodžio |0 4., SLĄ. 55 kp, 

bus prįeš-metinis susirinkimas. 
Bus jame renkama kp. valdy
ba ir nominuojama Centro val
dyba. Kiekvieno nario pareigą 
yra atsilankyti, \

J. Tamašauskas, 
SLĄ. 55 kp. koręsp.

rrrrT?

Nelaimiy'Prispaustą 
Drangą

• J- J. %

Skaitlingasir 1 Draugiškds 
Bankietas

NORTHSIDE. > — Sekmadier 
nį, lapkriči’6a19 d., Grigaičių 
svetainėje įvyRb skaitlinga? ir 
ijrąugišką? bankiųtąs, sureng-r 
tas parėmimui draugų A. Zil- 
liąų?, kuris yra suiikios lig°9 
prispaustas.

Drg. Ą, Zillius yra senas 
Northsidės pilietis, kuris su 
visais gražiai sugyvena ir vi? 
?ur pritikdavo. Nesučjo dar du 
metui, kaip žiauri mirtis at
skyrė nuo jo įpylimą žmoną 
įr sūnų Vytautą.

Nųrs tie šiųrpųlįųgi įvykiai 
smarkiai pakirtų jo sveikatą, 
įįęt dar pasilikęs su savo duk
rele St.ejla bandė irtis toliau 
gyvenimo laivu. J3et, štai, pra-

operacijos 
prislėgtas 
tiesa, jau

tas, ir po suųkiųs 
dar ir dabar yra 
sunki08 bg°8’ hors? 
šiek-tiek sustiprėjo.

Susirinko 200 Žmonių.
Taigi, atjąųsdąmi draugo 

Žįjlįaus tokią kritingą ir ap
gailėtiną padėtį, ir kad sustip
rinus jį dvasiniai, draugai įr 
surengė draugišką bankietą, į 
kurį susirinko iki dviejų šim
tų jo draugų.

Beje, reikia pridurti, kad į 
bankietą buvo atvežtas ir drg. 
Zillius. K. Kairio vedamas ir 
lazda pasiremdamąs vaikščio
jo tarpe skąitlingų savo drąų-? 
gų, ir sveikinosi $ų visais. 
Nors visi ir laikėsi šypsenų? 
bet prisiminus jo praeities 
šiurpulingus įvykius, kiekvie
nam darosi nejauku. Gal ne
vienam riedėjo aąajiųį.

Reikia palinkėti, kad drau
gas Zillius kuogreįėįaųsia at
gautų sveikatą ir vėl su mu
mis veiktų kulturinius darbus.

• ■ —............

CohimunRy Fondas skal
bia, kad kelios (lljięągp? 
jos paskyrė $1,000 iš savo iždų 
fondo fhiansuojainienis labda
rybės darbams.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm 
Paplauskas; Finansų rašt.— 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4Q73 Archer Avė-; Ižd.— 
Aut. Jakutis; Veiklos komisiją: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 

/i Jakutis^ Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek- 
vięno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUDO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskag—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gęlbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos 'glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą sęptintądienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5th Avenue..

ILLINOIS LIETUVIŲ PĄŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,’—pirm., 6935 So. Arte
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pągelb., 3223 S,o. Green St.; A- 
Kaulakis—nut, rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J.s Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nųt. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W.

tel. Victory 8770; Ka-

. —A.
E. ža-

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.^J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

DOVANŲ, Naujienybių ir lepūnė
lių reikmens pardavimui. 5 kamba
riai užpakaly. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti Lafayette 0906. 1915 
West 47th Street.

REAL ESTATE FOR SALE
N^

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
NAMAS geram stovy, $3500.00. Mo- 
kėtis kaip rendą—stokeris — ga
ražas. 6521 N. Sayre Avė. New 
Castle 2945.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavinmi

SAVININKAS PASIŪLO 18 AK
RŲ puikią vaisių farmą, vištas ir 
kitką, 7 kambarių namą, 5 karų 
garažą, arti miestelio ir golfo, ter
minais. E. L. Sornsen, Lake Side 
Berrien County, Michigan.

AUTOS—TRUCKS FQR SALfc. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00.

3207-9 So. Halsted St.
Phone Victory 1717.

rašt. — 
33ęd St,. 
sielius—Helen Grąmantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tęl. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
S.q, Campbell Avė.; Kasos glob.

Jesitmąs, 2440 W. Pershing 
&d,: Dr. kvotėjas r-Dr. A. J. Ma
nikes, 4070 Archer. Avė., teį. La- 
fayette 3051; Teisėją? —F. Sever, 
4243 S. Sąęrąmento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
46th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibųna kas mėnesį trečią (3) sek- 
mądįehj 1 vai. popiet./ J kliubą 
priimami yyyąi h moterys nuo

MTHŪĄNIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 19?9 M.:

J. Sh.olteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stąlioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Mis?- E. 
Chąpas-nut, rašt.; Walter Shar- 
ką—finansų rašt., 4635 South 
Washtęnaw avė.; N- Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Lai. 9849; 
Dr.’ M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—-patarėja?, 130 
N. Clark St., tel. Centrą! 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 

: ^‘Rershing rd-J Wm. F. Buishas 
—biznio pirmipinkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hbllywood svet, 2417 W. 
43rd St., Chicago, UI.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Wih- 
nemac ■ Ave.į Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood gvet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ- 
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Pauliną St. 1:00 po pietų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 7Qth St.; Prot 
sekretorium — Balys Annoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antarias Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus —■ Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Ąv.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunąs, 3229 Lituanica Avė, 
I Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

w MULES ALE FUKM'IURK 
Rakandai ir įtaisai Pardavimul

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

FURNITURE-E1XTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PUIKUS BALDAI
50% SUTAUPOS!

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja tik už pinigus.

Jūsų dol. vertas 100c, kada čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus, miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškios. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

PARDAVIMUI ELEKTRINIS šal
dytuvas ir display case 10 pėdų, 
balto porceliano puikiam stovy, $50. 
6521 N. Sayre, tel. New Castle 
2945.

MUSICAL INSTR’NTSFOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnėta su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—48.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Reads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokąi 
nuo Halsted.

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

INSURANCECLUBSSOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos 

**W**^^W*^»W%*A^*V^«^^^V«WVW***»i**V'>*WW'***

APDRAUDA
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Razanąuskas 

2202 W. CERMAK RD. 
Tel. Canal 8887.
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LIETUVIU AUDITORIJOJ —
Įspūdingas Vakaras Vilniaus Lietuvių 

Naudai

Žuvo Automobilių * garbesni šešta- 
Nelamėse: dienio Football
MMHIHBMI Rezultatai ■■
Nelamese

Užsimušė Lietuvaitė 
Helen Bružas b

Vakar ir Užvakar Chicago je

Broliai Motuzai rodys krutu
muose spalvuotuose paveiksluo
se vaizdus iš Vilniaus ir visos 
Lietuvos gyvenimo.

Kalbės konsulas P. Daužvar- 
dis ir Dr. P. Grigaitis.

Dainuos solo Povilas Stogis 
ir Jadvyga Gricaitė.

Grąžina Siuntėjams 
8,000 Svarų 
Siuntinių

Neperėjo per Blokadą
Chicagos pašto viršininkas 

Ernest J. Krietgen skelbia, kad 
Chicagon sugrįžo 8,000 svarų 
siuntinių, pasiųstų Vokietijon, 
Slovakijon ir į kitas Vokieti
jos okupuotas teritorijas, tarp 
jų-Suvalkus.

Siuntiniai sugrįžo todėl, kad 
Anglijos ir Francijos karo lai
vai juos sulaikė ir neleido ga
benti Vokietijon, kuriai tos ša-

William Smith, 11 mėtų ber
niukas, Griffith, Ind. ir

Richard Smithį 8, jo brolis. 
Nelaimė įvyko prie Gąry;

Mrs. Raymond Nevvberry, 41 
metų chicagietė;

Mrs. Anna Kubica, 55, 2531 
N. Linder avenue.
O Policija vakar surado, kad 
nežinomas vyras, užmuštas au
tomobilio prie Ashland ir 50th 
st., pereitą ketvirtadienį, buvo 
70 mėtų Frank Musiewich, 
1320 Haddon avenue.

Pirkėjai Buvo 
Geri —

nuo

Visi siuntiniai bus sugrąžin 
ti siuntėjams.

Jadvyga Gricaitė
Dainos Chorai: Naujos Ga

dynės ir Jaunimo Kultūros Cho
ras.

šis įspūdingas vakaras įvyks 
užporyt, lapkričio 29 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. didžiojoj 
svetainėje.

Neseniai trauktus filmus Lie
tuvoj ir atgautam Vilniuj ro
dys garsus filmininkai, broliai 
Mečys ir Kazys Motuzai. Jie 
turi nutraukę Vilniaus miesto, 
Vilniaus krašto, ir įvairių Lie
tuvos vietų vaizdus, kuriuos pa
rodys Chicagos Lietuvių Audi
torijoj spalvuotuose krutamuo- 
se paveiksluose. Taipgi paro
dys spalvuotuose paveiksluose 
apvaikščiojimą didesnių šven
čių Lietuvoj, didesnius įvykius 
paradas Kaune ir kitur, taipgi 
gražias lietuvaites apsirėdžiu
sias skirtingais rūbais repre- 
zenuotjančiais Kapsės, Zanavy- 
kes, Dzūkes, žemaites 
tas. *

šį Parengimą rengia 
tetas Vilniaus Kraštui
Likęs pelnas nuo parengimo 
eis Vilniaus naudai.

Pasimriė James 
Simpson

Bet Negerai, Kad Neužmokėjo
BRIDGEPORTAS. — Į auk

sinių daiktų krautuvę, adresu 
3505 So. Halsted Street, atėjo 
du vyrai. Jie buvo ginkluoti, 
ir krautuvės vedėjui Ralph 
Berkovitz’ui 
galvoti, kad

V,v. 
' Fenger Laimėjo Miesto 

čempionatų.
Kolegijų rezultatai;
Michigąn, 21; Oftlb State, 14.
So* California, 20; Notre Da- 

me, 12. . '
Iowa, 7; Northwęstern, 7.
Purdue, 7; Indiana, 6.

Minnesota, 23; Wisconšin, 6.
Illinois, 46; Chicago, 0.
Nebraska, 13; Oklahoma, 7.
Oklahoma Aggies> 20; Creigh- 

ton, 9.
Missouri, 20; .Kansas, 0.
Conell, 26; Pėnnsylvahia, 0.
Yale, 20; Harvatd, 7.
Princeton, 28; Navy, 0.
Villanova, 7; MUiihaltan, 0.
Boston college, 38; Kansas

State', 7. ' ,
Columbia, 0; Colgate, 0. 
Michigąn State; Temple, 7. 
Duąuesne, 22; Carhėgic Tedu

■ ----------- .
Iššoko Arba Iškrito Per Langą.

šeštadienio vakare užs’mušc 
35 metų lietuvaitė, Miss Helen 
Bružas. Ji iššoko arba iškrito iš 
trečio aukšto lango, tięs 482<> 
Drexel bulvaras. Tatnavo tenai 
už tarnaitę.

Policija spėja, kad velionė 
nusižudė, bet sako, kad negali 
surasti taih jokių motyvų.

Kur Yra Kunigo 
M. X. Mockaus 
Knygos?

I . ,

< Miss Elizabeth Stahl Reeves, 
1807 Asbųry avenue ir Stewart 
Jonės iš Bethlehem, Pa., užva
kar ruošėsi vestuvėms. Jos Įvy
ko Evanstono St. Mark’s epis
kopatų bažnyčioj, bet keturi 
pabroliai nekaip jautėsi. Porą 
valandų prieš ceremonijas neži
nomi vagiliai įsigavo Į jauno
sios namtis ir pavogė visų ketu
rių siutus. Pabroliai skubiai nu- 
sinuomavo frakus, tad vestuvės 
nebuvo sutrukdytos, bet vagilis 
gerai padarytų apsisaugodamas 
jų keršto.
• Vakar dėl nežinomų priežas
čių buvo uždarytas garsus Chi- 
cagos kabaretas, Royale Frolics, 
426 S. Wabash avenue. Jo savi
ninkas buvo Dėnnis “Duke” 
Cooney, artimas Capone drau
gas, bukių ir įvairių nešvarių

ir ki-

Komi- 
šelpti.

Mirtinai Susižeidė 
Lietuvis Mykolas 
Bustris
Giminės Prašomi Atsišaukti

Penktadienį, lapk. 24 d., pa
virto ir mirtinai susižeidė apy
senis lietuvis, Mykolas Bustris. 
Buvo nugabentas į apskričio 
ligoninę ir ten pasirodė, kad 
jis persiskėle galvą.

Bustris pasikamavo porą va* 
landų ir po to pasimirė.

Jisai gyveno adresu 10614 S. 
Western Avenue, pas pp. John 
Skvvorch. Jie prašo velionio gi
mines atsišaukti ir susižinoti 
su jais laidotuvių reikalu.

dasiprotėti kame

krautuvės prekes,

Edison Bendrovės Viršininkas
šeštadienio rytą, po dviejų 

savaičių ligos, pasimirė James 
Simpson, Commonvvealth Edi
son Bendrovės direktorių prezi
dentas. Gyveno adresu 1550 N. 
State Parkvvay ir buvo 65 metų 
amžiaus. Sirgo plevritu.

Velionis bus palaidotas pir
madienio rytą, 
nėse.

Jis pradėjo
Marshall Field
vėj, gavęs ten klerko darbą. Ke
liolikos metų bėgyj jis paliko 
bendrovės viršininku, 1932 me
tais rezignavo ir perėjo į Edi
son bendrovę.

Graceland kapi-

biznio karjerą
and Co., krautu-

Šitas Piktadaris Yra 
Tikras Niekšas

Yra visokių piktadarių, bet 
tas piktadaris yra niekšas, 
kuris vagia nuo vaikų. Toks 
piktadaris yra 40 metų new- 
yorkietis, John Baker. Du Chi
cago Lawn nuovados poįieistai 
suėmė jį ties 2424 63rd street. 
kur Baker bandė atimti 30 
Centų nuo 9 metų berniuko, 
Joseph Hugya, 6250 So. Camp
bell avenue. Berniukas ėjo 
krautuvėm pasipirkti mėsos ir 
duonos.

Baker prisipažino, policijai, 
kad jis specializuojasi vaikų 
apiplėšinėjime.

Apžiūrėję
“pirkėjai” pasirinko gražų dei- 
mantukais nusagstytą žiedą 
sužieduotuvėms, vestuvių žie
dą, du laikrodėlius ir pasiėmė 
$4.000 pinigais. Laukiam ves
tuvių, jie juokavo, pasakė 
Berkovitz’ui sudiev ir išėjo— 
už žiedus ir laikrodėlius, aiš
kus dalykas, neužmokėję.

Mes manome, kad Berko- 
vitz’o linkėjimai jų vestuvėms 
nėra labai prielankus.

Penu State, 10; Pittsburgh, 0.
Mississippi State, 18; Missis- 

sippi, 6.
Southern Methodist, 21; Bay- 

lor, 0.
z Cenlenary, 13; Southwestern,

Kandidatai Munde- 
leino Vietai

Vakar katalikų rateliuose pa
sklido gandai, kad mirusio kar
dinolo /Mundėlcino vietą užims 
arba Detroito arkivyskupas Ed- 
ward Mo'oney arba arkivysku
pas John J. Mitty iš San Fran- 
cisco. Mundelein buvo Chicagos 
arkidiocezijos viršininkas.

mą padarysiąs gruodžio mėnesį

Naujas “Jaunimo” 
Numeris

Clemson, 14; Fiirman, 3. 
Duke, 28; North Car. State, 0. 
Auburn, 7; Georgia, 0._ . . 
Tuląne, 52; Sėwanee, 0. 
Texas Crislian, 21; Rice, 0. 
Georgia Tech., 21; Florida, 7. 
New Mexiso, 7; Arizona, 6. 
Chlimornia, 32; Siahford, 14'.

’U. C. L. A., 13; Aregon Stale, 
13.

Fcnger—47x ^churž—Į),
Feger High mokykla Rosc- 

lande šeštadienį vėl laimėjo Chi
cagos viešų liiokyklų čainpiona- 
tą, supliekdama1 Schurz -mokyk
los footballo ko^nandą, 47—0. 
Lošimas įvyko Soidier’s lauke, 
30,000 publikos i^yyaiždoje.

i Fėnger koinaiulos žvaigžde 
buvo labai gabus footbalinin- 
kas Don Griftin,' 17 metų jau
nuolis. f 1

Lošinie dąĮyyavęjįr gerai pa
sirodę keli jauni lietuviai.- Fen- 
ger tnokyklds komandoj lošė

6 Sėjiuris ihd- 
i buvo trečias

Kas Žinot—Atsišaukite
Velionis kunigas M. X. Moc

kus dažnai ininėdavo savo 
turiningus A knygynus. Vienas 
randasi Michigąn valstijoje 
apie Detroitą. Kitos Mass. vai- Jov°j negyvą Karolj Dombrows- 
stijoje, Bostone ar apylinkėje,] 
trečios—Oliio, <________
Akronc. Taipgi knygų turėjęs 
Pennsylvanijoj —Pittsburghe, 
ar Philadelphioj, ir dar, rodos, 
Baltimorėj, Md.

Kunigo M. X. Mockaus pa
minklo statymo komitetas 
kreipiasi į visus suminėtus ir 
nesuminėtų vietovių veikėjus, 
bei tų knygų užlaikytojus, kad 
sužinotų tų knygų vietas ir jų 
vertę, taipgi, jeigu galima, 
tai likviduotų, parduodant jas 
knygynams ar kam kitam, q 
gautus pinigus prisiųsti velio
nio paminklo statymo komite
tui. Antrašas, Antanas Jocius, 
Paminklo Statymo Fondo sek
retorius, 135 E. 114th Place, 
Chicago, III.

• Policija šeštadienį pradėjo 
Uždarinėti alines, kurios dar 
neturi naujų laumių. Tokių ali
nių Chicagoj yra apie 500. Lai- 
sniai išsibaigė spalių 31 d.
• Kalėdos tikrai nebetoli. Prie 
didžiųjų kryžkelių jau pasirodė 
“Kalėdų Diedukai” su katiliu
kais ir varpeliais. Jie renka au
kas pirkimui kalėdinių dovanų 
neturtingų šeimynų vaikams.
• 79 metų senelė, Catherine 
Curley, 8132 S. Morgan Street, 
sukinėjosi prie kroesnies. Tur 
būt priėjo labai arti, nes užsi
degė jos rūbai ir senelė sudegė. 
Namie kito žmogaus nebuvo. 
Pirm negu prarado sąmonę, se
nelė nukabino telefoną ir silp
nu balsu tarė į vamzdelį, “Aš 
degu — aš mirštu”. Telefono 
centralinės operatorė jos balsą

(t

šeštadienį naujas 
jaunuolių reikalams pašvęsto 
laikraščio /‘Jaunimas” numeris; 
pašvęstas trijų metų sukaktu
vėms pažymėti. Leidinys gyvas 
ir įdomus. Kaina 5c.

“Jaunimą” redaguoja jaunuo
lis Juozas Poška. Redakcijos 
adresas, 2201 W. Cermak

.. v,y..
. . t. J. ;

. * » • ■'
kyklos 
jaunai? lietuvis. I

Ošmanski Pasižymėjo. '<

Rd.'

• Lapkr. 14, kaimynai adresu 
8540 Muskegon avenue, rado

Karo Žemėlapiai
spal

K. ir D. Susivien 
Paruošė'Naują 
Konštitiiciją

ir pasiuntė ten daktarą. Ret se
nelės nebebuvo galima išgelbėti.
• Trailerių stotyj, prie 55th ir 
Harlem avenue sudegė 2 */2 me
tų mergaitė, Marilyn Ford. Ji 
žaidė prie gasolininio pečiuko.
• Gruodžio 2 d., Lincoln Audi
torijoje, 4217 N. Lincoln avė- 
nue, Chicagos suomiai švęs Suo
mijos nepriklausomybės sukak
tuves. Iškilmes rengia Chicago 
Finnish Civic Association, o pel
ną skiria Lotta Svard, Suomi
jos moterų organizacijai, kuri 
užsiima labdarybės darbu.
• Advokatas Herbert Silver- 
man nupirko garsią Wicker 
Park namą, adresu 2040-48 W. 
North avenue. Namas turi dvi 
dideles sales, sporto salę, bowl- 
ing alleys ir 12 kambarių susi
rinkimams. Ikišiol priklausė 
Humboldt State Banko receive- 
riui.

• Užvakar automobf l \i a i 
Chicagoj užmušė s e k a m u s 
žmones:

- - Iki. Bedarydama kratą jo bute 
Clevelande ar'P0,iciJa aIrado fotelyj užkištą 

ryšulį, kuriame buvo $2,200 pi
nigais. Vėliau atrado ir testa
mentą. Iš jo pasirodė, kad Dom- 
b^owski paliko pinigus ir kitą 
turtą, viso vertės $5,700 dviems 
moteriškėms, kurios jį prižiū
rėjo paskutinėmis gyvenimo die
nomis. Još yra Mary Myslewski, 
8311 Manistee avenue ir Jennie 
Wachowski, 8523 Burnham avė.

Prekiniame vagone, prie 3rd 
ir Virginia avenue, Gary, pasi
korė nežinomas apie 65 metų 
amžiaus vyras.
O Gaisras padarė kelis tūkstan
čius dolerių nuostolių Cruver 
Manufacturing celiuliozos dirb
tuvėj, 2456 Jackson bulvaras. 
Du darbininkai buvo sužeisti, 
bet apie 200 ištruko iš triobesio 
sveiki. Sužeistieji yra James 
Collucci, 20, 1416 Grenshavv 
avenue, ir 18 metų Louis Elsen, 
2557 Logan bulvaras.
• Pas giminaičius Mr. ir Mrs. 
Jack Vau der Harst, 1221 N. 
Springfield avenue gyveno naš
lė, Mrs. Janet Lincoln. Gyveno 
gana vargingai. Nors nesiskun 
dė pinigų trukumu, bet kalbė 
davo, kad butų gerai turėti nors 
ųnažą įplaukų šaltinį. Porą sa
vaičių atgal ji pasimirė, o vakar 
velionės atdvokatas ir giminės 
nuėjo į Pioneer Trust banką, 
4000 North avenue, atidaryti jos 
saugią dėžutę ir dokumentus iš-

11 metų Guido Ghirlarducci, 
2850 No. Menard avenue;

Raymond Wortman, 64 me
tų mechaniką, 1747 Merrimac 
avenue;

John J. Driscoll, 42, ugnia- 
gesis, 5605 S. Morgan st.;

• šeštadienio rytą šeši gin
kluoti varai privažiavo auto
mobilyj prie Louis., CrystaU 
Ballroomo, Fox River Grove, 
pagrobė sargą Rex ' Wriįįftt, 
ten pat buvusį “deputi" Wįl- 
liam C. Dvorak, numetė ugni
nę bombą į triobesį ir nuva
žiavo. Dėl bombos kilęs gais
ras padarė $15,000 nuostolių. 
Vakar vielos ugniagesių de
partamentas suėmė salės ope
ratorius, Louis ir Edivard Cer- 
nocky ir pareikalavo juos pa
siaiškinti. Spėjama, kad jie pa
tys nusamdė gengsterius namą

ROSELAND.—,K. ir D. Su
sivienijimo komisija beveik me
tai kaip darbuojasi perrašyda
ma naujaį . konstituciją. Vasa
ros karkščįams užėjus, buvo 
sustojusi A ^irpti,? bet atvėsus 
drųųJ^ęSĮi/ vęl .dįrbtį. Per ke
lis menesius darbo, jau priruo
šė vyiskĄ ^paUdąii^įįitą šešta
dienį buvo. ^pądųįtaC “Nąujie- 
noms” spausdinti. ' Priešmeti- 
niame Asusirinkime nariai jau 
gaus ■hau'jjį: kėiištjtųciją. į 

i'-':'.A-: ... ■' Įdarys.” .raščiąi/šį sezoną labai pldcįąi 
rašo apie lietuvį Wi!liain (Bill) 
DsmansUį; kuris šį sezoną pra
dėjo lošti profesionalėj Chicago 
Bears komandoj. Jisai skaito
mas geriausiu jaunu lošėju pro- 
esionaliain fpotballe ir žinovai 

pranašauja jam gražią ateitį.
Pereitą sekmadienį jis buvo 

mžeistas laike lošimo Philadel- 
phijoj, tad vakarykščiam Bears 
komandos susikirtime su Chica
gos Gardinate negalėjo dalyvau
ti. V /

Osinanskis skiriasi nuo kai 
kurių buvusių lietuvių footballo 
garsenybių tuo, kad jis palaiko 
artimus santykius su lietuviais, 
dalyvauja jų parengimuose ir

< Dviem revolveriais apsi- 
gin'klavęą piktadaris pasivogė 
$235 pinigais ir žiedą iš alinės 
adresų; 3014 63rd street.

stebo. Joje rado $279,000 $500 
ir $1,000 — banknolomis.
• Prokuratūra susekė, kad nu
žudytas Erward J. O’Hare, 
Sportsnien’s lenktynių parko
prezidentas, turėjo pasidėjęs
Chicagos bankuose, parko var
du, $355,000. Jisai taipgi turėjo
pinigų įvairiuose bankuose už padegti, kad gauti pinigų iš

Rs. Chicagos ribų.

net lanko musų Chicagos chorų 
repeticijas. Jis malonus, drau
giškas jaunuolis ir kartu labai 
populiarus..

Naujienose galite gauti 
vuotą Europos žemėlapį su pa- 

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus, 
žemėlapio

apdraudos bendrovių.

pusėj e

Gil- 
kad žymėjimais 

stų, pagal 
visus karo

Antroje
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15c.
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NAUJIENU-ACME TelenbotO
NORTH CHICAGO. — Geležinkelio katastrofa, kurioje žuvo mašinistas, o pasažierai liko pusėtinai 

sukrėsti.

Apšaudė Laikrašti 
ninku Troką

Chicagos Laikraštininkų 
dija raportavo policijai,
prie 25-tos ir Canal keturi neži
nomi vyrai iš pravažiuojančio 
automobilio apšaudė jos propa
gandinį troką, aprūpintą garsia
kalbiu. Troke buvo Alex Mes- 
singer, 2309 Thomas ir Mike 
Milewski, 3736 Cornelia avenue.

$$$

MH

.š NAUJIENŲ-ACME Telephoto
S. s. Terukuni Maru, japonų laivas, kuris prie Anglijos krantų užėjo ant minos. Paveiksle parodo

mi laiveliai, kurie atskubėjo į pagalbą ir išgelbėjo pasažierus ir įgulą.




