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J.V. PASISIŪLĖ TARPININKAUTI SUOMIŲ 
RUSŲ GINČE

Maskva sako, svetimos valstybės nepriva-
- lo kištis į ginčą

HELSINKIS, lapkr. 29. — Sovietų Rusija trečiadieni pa
skelbė nutraukusi diplomatinius ryšius su Suomija.

Diplomatiniai Rusijos ir Suomijos ryšiai nutraukti jau po* 
to, kai Suomijos valdžia ištraukė savo kariuomenę iš pasienio 
Leningrado apylinkėje.

Maskvos žygis nustebino suomius. Suomijos ministerių ka
binetas susirinko posėdžiui.

Sovietų vyriausybė pareiškė, kad Suomijos ir Rusijos gin- 
Čan neprivalo kištis kitos valstybės. Taigi atrodo, kad rusai ne- 
priimsią nė Jungt. Valstijų tarpininkavimo, kurį pasiūlė Jungi 
Valstijų valstybs sekretorius Cordell Hull.

Maskvos “Pravdoje” tilpo Juozo Stalino straipsnis, kuria
me Rusijos diktatorius sako, kad ne Vokietija dėl karo kalta, 
bet Francuzija ir Britanija.

----- x----- x
WASHINGTON, D. C., lapk. 

29. — Valstybės departamento 
sekretorius Cordell Hull trečia
dienį pareiškė, kad Jungt. Val
stijos norėtų tarpininkauti ir 
padėti Suomijai ir Rusijai iš
rišti jų ginčą. 

-- X---X---X--
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

29. — Berlyne manoma, kad 
paskutinė Suomijos viltis iš
vengti karo su Rusija yra Jungt. 
Valstijų tarpinipjk&vįmas.

šitame reikale, jeC kas gali 
padėti, tai Jungfc-Valstijų am- 
basadorius M&kvai, Laurerice 
A. Steinhardt, sako vokiečiai. 

-- X---X---X--
HELSINKIS, Suomija, lapk. 

29. — Jungt. Valstijų ambasa
dorius Maskvai, Laurence A. 
Steinhardt, atvyko į Helsinkį 
antradienį. Ambasadorius pa
reiškė tvirtą įsitikinimą, kad 
Rusijos-Suomijos ginčas galų 
gale bus išrištas taikiomis prie
monėmis. Trečiadienį ambasa
dorius Steinhardt išskrido at
gal J Maskvą.

----- x
Naktį į trečiadienį Suomijos 

valdžia įsakė padaryti išsamų 
tyrinėjimą Rusijos kaltinimų, 
buk Suomijos kariuomenė iš
šaukusi naujus provokuojan
čius incidentus. Į šituos kalti
nimus po ištyrimo atsakė fi
nansų ministeris Tanner:

“Maskvos radijas siunčia fan
tastiškus pranešimus apie inci
dentus Suomi jos-Rusi jos pasie* 
ny. Visi tie pranešimai yra me
las.”

MASKVA, sovietų Rusija, 
lapkr. 29. — čia gautas prane
šimas, kad Suomijos valdžia 
įsakė kai kuriems pasienio pa
truliams pasitraukti į šalies gi
lumą. Nuomonė reiškiama, 
kad dėka to atsiranda galimu
mo tikėtis taikaus rusų-suomių 
ginčų išrišimo.

Atsakingas sovietų atstovas 
pasakė, kad Rusija karo neno
rinti. Tačiau ji reikalausianti 
suomių teritorijos Leningrado 
apylinkėje.

■iai Ryšiai Nutraukti

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Woody Woods iš Texas su savo eksponatais, kuriuos jis 

atsivežė į internacionalę gyvulių parodą. Paroda prasideda gruodžio 2 d.

CHRYSLER KOMPANIJA IR DARBI
NINKAI SUSITAIKĖ

DETROIT, Mich., lapkr. 29. | tiko priimti į darbą 125 dar- 
— Trečiadienį paskelbta, kad bininkus, kuriuos buvo pašali-
Chrysler automobilių korpora
cija ir automobilių' darbininkų 
unija padarė sutartį. Darbinin
kai sugrįš į darbą, kai tik jie 
užgirs sutartį.

Neoficialiai pranešama, kad 
algos darbininkams bus pakel
tos tris centus valandai. Bus 

f 

•steigta nauja taryba darbinin
kų nesusipratimams su korpo
racija spręsti. Korporacija su-

nusi ir dėl kurių pašalmim'j 
prasidėjo unijos ir korporaci 
jos kova. Tačiau darbininkei 
nelaimėjo uždarytos Šapos kon
trakto. Nelaimėjo jie ne ap
mokamų atostogų.

Chrysler korporacijos ir dar
bininkų kova ėjo 54 dienas. 
Apskaičiuojama, kad dėl jca 
korporacija prarado $102,000,- 
000 vertės biznio, o darbinin
kai apie $15,000,000 algų.

Vokietijoj uždrausta 
draugauti su be

laisviais

Jugoslavija mokės 
vokiečiams senas 

skolas

Suomiai “purvini šu 
nys” — sako komu 

nistai
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

29. — Sovietų radijas tebeva
ro kampaniją prieš Suomiją. 
Antradienio transliavimas sako, 
kad Rusijos žmonės reikalauja 
griežtų žygių' prieš suomius ir 
tas reikaląvimas augąs kas mi
nutė. Leningrado darbininkai 
ir kareiviai priėmė rezoliuciją, 
sako komunistų radijo pran •• 
Šimas, kuri pareiškia, kad suo
miai esą “purvini šunys”.

Nušovę 23 nacių lėk 
tuvilSr 6 savaites

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

Talkininkai ir italai 
palaiko draugin

gumą

Rumuni  jos-V okie- 
tijos prekybos de
rybos atnaujintos

* BUCHAREST, Rumunija, 
lapkr. 29. — Vokietijos pre
kybos ekspertai atnaujino de
rybas su Rumunija. Dėl to, 
kad vokiečių reikalavimai buvo 
perdideli, šiomis dienomis re
zignavo Rumunijos ministerių 
kabinetas. Naujam Rumunijos 
ministerių kabinetui vadovauja 
George Tatarescu, kuris skaito
si talkininkams, britams 
francuzams, draugiškas.

Japonija nori atnau 
jinti žvejybos sutar 

tį su Rusija

ir

TOKIO, Japonija, lapkr. 29. 
— Japonijos vyriausybė pareiš
kė norą atnaujinti su rusais 
žvejybos sutartį. Dabartinė su
tartis išsibaigia gruodžio 31 d. 
Stebėtojų nuomonė yra, jei su
tartis bus atnaujinta be dide
lių keblumų, tai rodys, kad ru
sų ir japonų santykiai žymiai 
pagerėjo ir vis glaudesni da
rosi.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
29. — Britanijos 'valdžios at* 
stovas trečiadienį painformavo, 
kad 2*3 nacių lėktuvai tapo nu* 
šauti Anglijos ir Škotijos 
kraščiuose nuo spalio 16 d., 
į šešias savaites.

Publika įdomauja, kodėl taip 
mažai vokiečių lėktuvai tevei* 
kia? Atskrenda du-trys į Brb 
tani ją ir Škotiją ir vėl grįžta 
į Vokietiją. O juk buvo kalba* 
ma apie milžiniškas Vokietijos 
oro pajėgas.

Atsakymas duodamas toks: 
naciams trūksta kuro, jie tau- 
pina kurą> taipgi ir nesiunčia 
į Angliją daugiau savo lėktuvų. 
Kiek teisingas šitas aiškinimas, 
tai jau kitas klausimas.

pa*

KAUNAS, lapkričio 27 d. — 
Vyriausybės Įgaliotiniu Vilniui 
ir kraštui paskirtas Kazys Bi
zauskas. Vilniuje gyvenimas 
įeina į" normalias vėžes; gyven
to jai. mato & į vertina - vyriau
sybės rūpestį ir? pastangas at
statyti kraštą, paleisti darban 
nustojusias veikti, pramonės 
įmones. Nuo dabar kursuoja tik 
litai, . beverčiais zlotai, paleng
vintu kursu, išpirkti ir depo
nuoti Lietuvos Bankan Iždo są
skaitom Vyriausybė per savi
valdybes šelpia - neturtinguo
sius, organizuoja viešuosius 
darbus, įmonės ir krautuvės, 
gavusios reikalingą medžiagą ir 
prekes iš Kauno, veikia norma
liai. Sveikatos Departamentas 
pasiuntė kelis skrajojančius 
sanitarijos burius su gydyto
jais ir sesutėmis, kurie vyksta 
iš kaimo į kaimą ir reikalin
giems teikia medicinos pagalbą 
ir vaistus.

Kad greičiau išaiškinti, kas 
yra tikrieji gyventojai ir at
skirti pabėgėlius bei buvusios 
Lenkijos valdininkus, atsiųstus 
iš Lenkijos gilumos, nuo lap
kričio 29 d. nuolatiniems gy
ventojams pradės išdavinėti vi
daus pasus.

ROMA, Italija, lapkr. 29. — 
Pirmadienį talkininkai, britai 
ir francuzai, pradės vykdyti 
pilną blokadą Vokietijos pre
kėms, .Nežiūrint to, kad bloka
da paftžVys keblumų Italijos 
laivams, Italijos ir talkininku 
santykiai, sako autoritetingi 
stebėtojai, tai nesudrums tal
kininkų ir italų santykių. Fak- 
tinai, sako tie stebėtojai, ypač 
britų ir italų santykiai daros: 
vis draugiškesni.

klišai planuoja 
įteikti suomiams 

ultimatumą
COPENHAGEN, Danija, lap

kričio 29. — Diplomatiniuose 
Danijos sluoksniuose kalbama, 
jogei Rusija planuoja įteikti 
suomiams ultimatumą. Rusų 
reikalavimas busiąs, kad suo
miai į 18 valandų ištrauktų sa
vo kariuomenę nuo pasienio, 
Leningrado sektore, dvyliką 
mylių į šalies gilumą.

Britų laivai gavo 
blokados įsa

kymus

Argentinos ir Vokie 
tijos biznio tranzak 

cija sugriuvo

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
29. — Britanijos karo laivai 
trečiadienj gavo įsakymus pra
dėti ateinantj pirmadienį Vo 
kietijos eksportų blokadą.

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 2’9. — Argentinos vy
riausybė paskelbė, kad Voklė- 
tijos ir Argentinos mainų tran- 
zakcija sugriuvo, šitoje tran- 
zakcijoje planuota išmainyti 
$4,350,000 vertės Argentinos 
kviečių ir vilnų į Vokietijoj pa
dirbtą geležinkeliams invento
rių. i.

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

Apsiniaukę; lengvas lietus; 
saulė teka 6:56 v. r., leidžiasi!

Thaelmann nužu 
dytas

Britanijos laivai ieš
ko Deutschlando

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
29. — Britanijos karo laivų 
grupės medžioja vokiečių šar
vuotlaivį Deutschlandą, pereitą 
ketvirtadienį paskandinusį bri
tų pagalbinį kreiserį Ravvalpin- 
di Islandijos apylinkėje. Brita
nijos jurininkai yra įtūžę ant 
vokiečių Šarvuotlaivio. O ir jų 
ambicija užgauta.

Tuo tarpu patirta, kad 407 
vokiečių prekybiniai laivai, ar
ba šeštadalis viso Vokietijos 
prekybinio laivyno, yra užda
ryti svetimų šalių uostuose.

KAUNAS, lapkričio 27 d.
Iš Kauno ruošiamasi perkelti 
• Vilnių “Laisvės Varpą” ir įtai
syti jį Gedimino kalne.

Lietuvos ir SSSR santykiai 
geri. Ministras Pirmininkas A. 
Merkys Seime padarys naujo
sios

20 užmuštų, 36 sužei 
sti Meksikoje

vyriausybės deklaraciją

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, lapkr. 29. -— Pranešama, 
18 asmenų užmušta ir 25 tapo 
sužeisti lapkričio 14 d., kai pik
tadarių gauja užpuolė miesteP 
Tepehuacan, Hidalgo valstijoje. 
Du asmenys užmušti ir 11 su
žeista kai 300 vyrų užpuolė ge
ležinkelių unijos patalpas Me- 
rida mieste, Jukatane. Viso 
abiejuose incidentuose užmušta 
20 ir 30 žmonės sužeisti.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
2b. — Gaunama pranešimų, kad 
Vokietijos komunistų vadui 

[Thaelmannui įvykdyta mirties 
'bausmė.

BELGRADE, Jugoslavija, lap
kričio 29. -— Jugoslavija sutiko 
mokėti Vokietijai skolas už
trauktas pirm Pasaulio karo. 
Jugoslavija mokės jas rėikme- 
nomis. "f

MASKVA,* sovietų Rusija, 
lapkr. 29. — Rusų kantrybė iš
sisėmė, rašo sovietų oficialus 
dienraštis “Ižviestija”. “Ižvie* 
stiją” praneša, kad tusų lai
vynas Baltijoj tapo sustiprin
tas. Praneša taipgi, kad rusų 
kariuomenė atmušusi keturius 
naujus suomių įsiveržimui į 
Rusiją.

ROMA, Italija, lapkr. 29. —- 
Italija paleido atostogų 300,000 
kareivių. 868,000 
silieka armijoje.

kareivių pa-

Pakeitė sprendimą 
unijos byloje

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
29. — Vokietijos vyriausybė 
išleido įsakymą, kuris draudžia 
šalies gyventojams rodyti už
uojautos belaisviams, duoti 
iienhs maisto, kalbėti su jais, 
siti kartu į sa’.iunus, pirkti ką 
lors iš jų ir tp.

Vokiečiai įspėti, kad bet ku
ris asmuo — vyras ir moteris 
— padedąs belaisviams pabėg
ti, padedąs susirašinėti ar Jele- 
fonuoti bus teisiamas kaipo ša- 
liės išdavikaar'* < .

W v

Magna Carta kon
greso knygyne

WASHINGTON, D. C., lapk. 
29. — Jungt. Valstijų kongre
so knygyne tapo padėta Ang- 
’ijos Magna Carta. Tai yra do
kumentas, kurį karalius John 
oasirašė 1215 metais. Doku
mentas suteikia Britanijos gy
ventojams pagrindines pilieti
nės ir politinės teises.

Keturios Magna Carta kopi
jos užsiliko. Trys jų Anglijoje, 
ketvirtoji buvo atgabenta į New 
Yorko pasaulinę parodą. Bri
tai skaito šį dokumentą taip 
svarbiu, kad laike karo nuta
rė padėti jį Washingtone, ažuot 
gabenti namo.

i ■

Naciai tikisi Ispani
jos pagalbos

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
29. — Nacių diplomatai perei
tą savaitę buvo užimti pasi
tarimais su Ispanijos vyriau
sybės atstovais. Augštuose na
cių rateliuose kalbama, kad ten
ka laukti reikšmingų Ispanijos 
žygių. Duodama suprasti, kad 
Ispanija gali pareikšti palaikan
ti Vokietijos pusę kare.

Ar šitos nacių viltys turi 
rimtą pagrindą, parodys netoli
ma ateitis. Čia tenka priminti, 
kad neseniai spaudoje buvo 
pranešimų, jogei naciai kursto 
Ispaniją užimti Gibraltarą.

i ą- - ---- . ........... ... ...

Kuhno bylą svarsto 
prisaikintieji posč- 

dininkai

BELGRADE, Jugoslavija, lap
kričio 29. — Jugoslavijos vy
riausybė, po 14 dienų derybų 
su vokiečiais, sutiko mokėti Vo
kietijai dvi senas skolas. Vie
na tų skolų buvo užtraukta 
1895, o kita 1909 metais — 
prieš Pasaulio karą. Jugoslavi
ja sutiko mokėti skolas reik- 
menomis. Abiejų skolų suma 
siekia $50,000,000.

Trukdė Browderio 
laitą ’ '

NĘW HAVEN, Conn., lapk. 
29. 1— Harvardo, Princetono ir 
Dartmoutho universitetai atsi
sakė* duoti sales Browderiui, 
Amerikos komunistų partijos 
sekretoriui, kalbėti.

Yale universitetas davė salę 
ir Earl Brovvder kalbėjo. Ta
čiau tai buvo ne tiek prakalba, 
kiek “kačių koncertas”, nes stu
dentai nesiliovė triukšmavę per 
visą prakalbą. Ypatingai sma
gų klausytojų juoką iššaukė 
Browderio pareiškimas, kad 
Rusija sėkmingai palaiko tai
ką su pasauliu.

Turkai įspėjo apie 
submarino pavojų
ISTANBUL, Turkija, lapkr. 

29. — Turkijos vyriausybė tre
čiadienį įspėjo laivų kompani
jas, kurių laivai plaukia Vidur
žemio juros rytų daly, apsisau
goti, nes pastebėtas nežinomos 
šalies submarinas arti Darda
nelų sąsmaugos.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Prieš kurį laiką teismas

i 

i*

’ PHILADELPHIA, Pa., lapkr. 
29. ;
išnešė sprendimą, pagal kurį
American Federation of Hosiery 
Workerš unija turėjo sumokė
ti Apex Hosiery kompanijai 
$71l;000 dėl sėdėjimo streiko. 
Apeliacijų * teismas pakeitė že
mesniojo teismo sprendimą. 
Bet byla dar nepasibaigė.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
29. — Amerikos nacių vado 
Kuhno bylos nagrinėjiftias pa
sibaigė teisme. Prisaikintiėm- 
siems posėdininkams pavesta 
išnešti sprendimą. Kuhn yra 
kaltinamas išeikvojęs $1,217.02 
svetimų pinigų.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.



2 Ketvirta^., lapkričio 30,1939
a

į Etą Žmonės Mano
4—■J" r> n II. | įĮI

ROMAS KATALIKAI NESUTINKA SU 
POPIEŽIAUS NUOMONE

Ar gali Romos katal kai peik-j Tuo tarpu “Panevėžio Gar- 
ti ir smerkti tą, kas bažnyčios sas”, kuris jura kaip ir Panevė 
gajvąi poyie&itf yra brangu,? Ar. žjo vyskupo Kaįūjnjęj^ paltayo, 
-aIi Ronjos katalikai nieįdn^kp or^ąjįąk apję. ^ęgjcijps tra7 
tą,, ką. i^opiožta ąplūu.na ir >»«:■

isi paša- sų kaimynų Lenkija buvo 
mums įkyriausia, nes ji labiau 

kad Bo- taąi nęįpręjg’ uępriĮ<ląuspmo^ 
mos. katalikai bes vyravimo, ir. ą- Lietuvos-ir labiąų$iąj nęrčjo.lje- 
bejojimo privalę pępiežiaus. tuvių tautą (gij^nkintj.
klausyti lik tikybos ir doros da-| Tai ką? Ar bereikia st p.es 
lykuose, o kituose klausimuose papeikimo ir pasmerkimo? 
Romos katalikams esą leistina Romos katalikų laikraštis pri- 
nesut.kli su popiežiaus nuomo
ne. Gerai, bet, rodęs,, kad. griež
to iHioiųopių pasidalinimo t.irp'walal,K1SK}y ^eiuvai, negu na- 
popięžj.ąus ir ję ganomų avelių tašką Vokietija ii komunistiška 
būti negalėtų. Bet pasirodo, kąd ^l,8Ba* Pripažįsta, kad Romos 
taip yra x I katalikiška Lenkija labiau ne-

kyšime, kad negali.
Tiesa, yra sakoma,

! pažįsta, kad Romos katalikiška 
I Lenkija buvo įkyresne Romos 
i katalikiškai Lietuvai, negu na-

Štai dabartinis popiežius Pins 
XU savo pirmoje enciklikoje a- 
pie nacių nuteriotą Lenkiją ta- 
Lai švelniai ir labai tėviškai at
siliepė. Popiežiui sako., kad Len
kija jam esanti brangi dėl jos 
ištikimybės bažnyča*, dėl jos

ijprėjo, nęprįkląusęmęs Lielu- 
vos,.neg(u nacišką. Vokietija ar
ba komunistiška Rusija. Lenki
ja ląbiau norėjo Lietuvą sulen
kinti, negu Vokietija suvokie
tinti, arba Rusija surusinti.

Popiežius tarsi tę viso nepa-
užpelną krikščioniškos civi iza- Diatū ir nežinojo, kąd jo,vyres-
cijo# gynime, ir reiškia viltį, 
kad ji, tai yra Lenkija, susilauks 
viso pasaulio simpatijos.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAIPALENGVINAMI;
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skauajjimiK ' Tūkafcujčįai žmpnių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsifrindami su. 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentąs ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų, bon- 
kučrn jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę

Expelleno su inkaru ant dėžutės. 4W«0ge padaryti, tad; m jų vals-

I

NAUJIENOS, Chicago, UI
TT-

sMaj. Kernu t Roosęvplt, mirusio prezidento Theodo? 
re RooseveJto suims, kuris tarnaują Anglijos armijoje. 
Jis stovi ir duoda nurodymus, anglų kariui.

moji, didesnioji dūkte Lenk:ją 
i smaugą jo mažesniąją dukterį 
Lietuvą. Popiežius. piršto nepa
judino, žodžio netarė, kad bent 
kiek sužmoninli- santykius tarp 
tų katalikiškų tautų, Jei popie
žius te nemato* tai visi lietuviai 
lą. ne tik matė, o ir skaudžiai 
atjautė.

Toliau, “Panevėžio Garsas” 
rašo: “Lenkų, elgesys^ su ukrai
niečiai^ gudais ir lietuviais bu
vo ciniškai žiaurus... Lenkai so
cialiniu ' klausimu nesirūpino 
,r rimtos, žemės reformos, nepri-

ZSj.. 11. -I WVilnia, M ;-i i Lili b I n I-Į?

garbiną, ir rų, hųri^. nenorėjų nė Htausylta 
aukštiną. Tod»ėl ar stebėtina, apie nieką kitą, l<aip tijc apie nę- 
kad tokiata atsitikimais Romos priklausomą, Lietuvą. Ip iąįmfr 
katalikai,noroipis nenoromis tmj jp. šiandien Lietuya. yra, ųeprL

Suprąn tama, j ei Ęųmos popie
žius Pins XI? butų, užsistojęs už 
Lietuvą, butų pataręs lenkams 
grąžinti Vilniaus kraštą Lietu
vai, taį šiandien butų visai H 
taip ir rusai, komunistai elgęsi 
su Lietuva. Nėra abejonės, kad

Romos popiežius

-r

Gypsi;
r R U CURTAIN DYL

10c J
4u^2£c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI;
kurtinus SU

YRA VAISTŲ IR NOTIJOJ 
’ KRAUTUVĖSE '

tybe turėjo , aiškiai dvarinmkjš- 
tai charakterį.” >- • ••

Minėtas laikraštis toliau rąšo, 
kad Belgija būdama gyventojui 
skaičiumi keturis kartus mažės- 
ne, o žemės plotu net dešini tų( 
ar dvyliką kartų mažesnė 1914’ 
metais buvo daug atsparesne 
svetimai invazijai; negu imperi
nių pretenzijų Lenkija. Lenki
jos atsparumas pasirodė ne kuo, 
didesnis už Etiopijos.

į. Tai va. kok a yra lenkų tauta, 
o. tokia tauta kaip lik yra-bran
gi; popiežiui; va kokią tautai

ri griežtai nesutikti,su savo hažr 
nyčios galvos popiežiaus nuo
monėmis, Ypač lietuviai Romos ' 
katalikai negalį: sutikti su tokiu 
popiežiaus nusistatymu, prieš 
lietuvius ir Liętųyą, Lietuviai, 
katalikai privalo ne tik nesutik* 
ti, o ir pareikšti savo griežtus 
protestus tokiam vieppus.škam 
popiežiaus nusistatymui.

Matote, dabar malonus, lietu
viai Romos katalikai, kaip tas 
neklaidingas teisingas, šviesiau
sias romiškas, popiežius susirū
pino dėl. lenkų nelaimės, dėl len
kų šlėktos prąžudymo savo tčj 
vynės. O ąr, jus kada girdėjote, 
kąd jo? pirmtakunąs popiežius 
Pins XI butų: bent .žodį užuojau
tos pasakęs' dėl lietuvių-tautos, 
arba Vilniau? lenkų persekioja
mo krašto? To niekas niekada, 
negirdėjote. Tad kokiam paibe- 
lįui dar musų lietuviai romiški, 
kunigai mums liepė už tokius 
neteisingus, vienpusiškus, re
miančius didžiąsias tautas po
piežius melstis ir juos garbinti. 
Juk tąi. yra didžiaus as. verg š- 
kumas, didžiausias lietuvių ka
talikų naniekinimas. O už to-

y"
nebebūtų huq(, Lietuvon reikalą- J 
vę tps visos t^ritorįjoą, jei len
kui butų Lietuvai grąžinę tą 
visjką anksčiau. Todėl (Jėl nete
kimo keturių penktadalių Vii- 
rpaųs. krašto, teritorijos yra kal- 
tių> tiek. Romos popiežius, kaip 
ir lenkai. Nes jis kaipo galva 
tos pąt bažnyčios, prie kurios 
priklauso ir lenkai ir lietuviai, 
galėjo, jei butų norėjęs tą 
skrąųdą lietuviams ati taisyti, 
lačiąu-jįs; to nenprčjp pa^ąrytj, 
ir šiąndteiį lietuviai t^atgavo tik 
vientį penktą dąlį; Vjlniąug kyą- 
Šlo teritorijos.
’ Todėl gana jau lietuviams 
yę^ąuti. lxomos, popiežiams. 
Laikąs jąu yra nutrąukii v.sus 
sąųlylųps- sų tųę didžiųjų tautų 
šaliųiijltų, o mažųjų, tągtų prie- 
šu? U’, pą^iskęlhti' nepriklauso- 
inaįis kaip polįtipiaųie syveni- 
įųe, taip ir, tikybįDiaine arba 
tlvasiniątme. Tada tįfr musų Lie
tuva ir visi liętuvi^į gyveną po 

■’vLsą platųjį pasaulį galės tauti
niai ir dvasiniai stiprėti, augti 
ir ųžjniti prideramą vietą pa
saulio tautų gyvenime.
• Ijįąd; tautos., kurios yra nepri- 
klausojtųps nuo Ęomos^ kaip an- 
Jąfc Švedija, Norvegija, Danija 
ir Suomija stovi aukščiau už 
Ęomos katalikus kultūroje, do
roje, ir kampas jas socialis tei
singumas yrą šimtą procentų 
geriau prąktih.uojąina's, tai tą 
pripažįstą ir Lietuvos Universi
teto profesorius K, Pakštas. Jis 
savo kalboje Lietuvių Auditori
joje pareiškė: “Jei nori rasti 
tvarkingiausią, doriausią ir tei
singiausią tautą pasaulyje, tai

" ■■ 8HWRWIIWRWg" t ...........w ....................... .i

išpažįsta protestonų tikybą.”
Tad matome, kad net pajs 

ramiškų kunigų vadas pripažįs
ta, jog tos tautos, kurios nepri
klauso Romos katalikų bažny
čiai ir, netpri nieko bendro su 
Romos popiežiais, kad tų tautų 
žmonės yra daug teisingesni, 
daug doresni ir daug geriau 
praktikuoją socialį teisingumą, 
negu tų tautų, kur Romos ka
talikų bažnyčių yra tūkstančiai, 
kur. Šmita) vienuolynų valdo di
delius žemės p’otus, kur romiš
ki kunigai turi šimtus visokjfy 
privilegijų,

“Naujienų” skaitytojai, persi
škai tę šį straipsnelį, rinitai pa
galvokite ir padarykite tinka: 
mas išvadas.

—Teisybės ieškotojas

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A» Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir'Akinius Pritabco
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ

rusai komunistai jau šiandien važiuok į Suomiją. O Suomija
i 1 ■ ■ T ' • '____________________________________________________
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

. AMBULANCE
DIENA IR NAKTl

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

t ' f. ’ I

' Telefonu MJFAYETTE MM

: 2 koplyčios visose
i 1 Chięagos dalyse

TT

H

re .ui ipi ■ >■ mm1

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. X49DS 0994
Antrąd.,. Ketvirtad. Penktądienį
4143 So. Archer Avė.

Teli LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą? 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

Physical Therapy 
and Midwife

į Kiekvięną dieną 
6630 S, Wcstęrn^V, 
Tel. Hemlock 9252 k » * *
Subatpj ir Nedalioj
' Central Avenue, 

Beverly Shores, 
Indiana

Tel. Mieli. City 
2799—R3.

AKIŲ SI’E( ĮAUSTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland: Avė.
ąrti 47 Street

Telefonas YĄRDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS '

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optoiąętrięaljy Akių Specialistas
Palęngviną akių įtempimą, kurįs 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARPS 1373.

J

Kiti Lietuviai Daktarai,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 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 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299.

Tel. Office- Wentworth 6330 - 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

—R  ——     F"-|

CRANE COAL COMPANY 
5332. So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .....................  , - ■
PETROLEUM. ČARĘON CO&E $7.75,
Perkant 5 to.nus ar daugiau Tonąs ■

Sales Tax ekstra.

U tCOPR. HMDlięRAH SSRYlCi. INC,

JIFFY KN1T BLOUSE PĄTTĘRN:
No. 2339—tyjegsta bliuze,.

TT. •'T.-"
I NAUJIENOS NEEDLĘCRAET DĘPT., 

1 1739 So. Halsted St,, Chicaib, KUf

Čia įdedu 10 centų ir prašau ątsjų^ti, man Pavyzdi

I Vardas ir pavąrdė

No. 2339

Adresą?...... ..—--------

Miestas ir valstija

pia savo parapijonams melstis 
ir juos garbinti. Taip darydami 
musų romiškieji kunigai pasi
rodo didžiausi lietuvių tautinių 
aspiracijų priešai, didžiausi lie
tuvybės palaikymo naikintojui. 
Jie. tokie pasirodė pilnoje sąvo 
šviesoje čia Amerikoje, kur lie
tuvių pąstątytose bažnyčiose po 
prievartą bruka lietuviams; an- 
glikonizmą ir nutautiną lietu? 
vius.

tų, kaip Romos popiežius bjau
riai tyčiojasi iš Lietuvos švem 
čiausių reikalavimų^ kad Vil
niaus kraštas butų- grąžintas 
Lietuvai, kada lenkai jį užgrie
bę valdė ir lietuvius ten baisiau
siai persekiojo, Lietuva turėjo 
nutraukti-visus santykius su Va
tikanu ir paskelbti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčią nepriklausoma 
nuo Bomos. Lietuviai- katalikai 
būdami nepriklausomi nuo Ro
mos popiežių, be abejonės pa
teks į tą patį dangų, kaip kad 
jie dabar, jam vergiškai nuo
lankauja, ir dar savo sunkiai 
uždirbtų kelias dešimtis tuks
iančių litų veža į Romą.

Račiau inųsų lietuyiąi romiš
ki kunigai yra tiek žlibi, kąd 
jie apie paskelbimą Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios nepriklauso- 
lųpą nuo Rpiųos nęgąlį jokiu 
budn sngrpmuKuętiį Jie laikosi 
tos pat/ dąr pakraipę^ kąip Uhd 
20 nąęfų ątgąl kąi kuria ma§ų 
įięluyiąii pplitikair ląjk«ęsii fcąd 
|Liefnva i^prilęląpęomaf jokiu 

/ Ji tai—į bųdų negalės gyventi
_ __ I kafli nors Ar Bįwi<

/jaį, ą£- Lenkijai; ą«ba Vųktalir
• jai. Tačiau aJtaUado. dnąaįų yy-.

Klamųkite mpsii radi? proframij ĄnUpdfople

J
| ML POVILU BALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
7fc6 WĘST 35th STREET 

kampas Ęalsted Št.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAILaidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ĄLPĖKT V. PETKUS
* 4704 Sp.f Westęrii Ayejąųęf Phone Lafayette 8024

LACRAAVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44/ Easfr 108th Styąęt Tęl. Puljmąn 1270

uvrm'J'j" ‘"i  i ' u " ,,   i-1" '"■■■ '.i—r  /
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: NARIAI
Chjcugos,

į Cicero 
Lietuvių ' j

' Direktorių 
Asociacijos

’ ‘v .
Įfr

* i■J-
k 1/
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Ambulance 
Patarnavi-. 
mas; Diėiiiį 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D r augi jos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West> 35th St.

. Cor. of 35th ąnd Halsted Sts.
Ofisp. vąlandos.nuo; L3 nuo 6:3Q-8.:3ę 

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

Tel. Keųyvopd; 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
rnetus 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. 10th 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 Centrą) 7464

Plione CANAL 61^2

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
/

Valąnaos: nuo 1:—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO valandos

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

, '.'J.1 . I > Ar;—.'  u

' ANTANAS M, PHILLIPS
3307( Lituąnięa AvQnųę Phoųe Yards 49p£
■■"g" - - - . , t. yf. ■■rffr,|li t ,, ,,i . .,.................. ■ ,»

ANTHONY B. PETKUS
6834 W.est.ėm. A ve. Phonę GjoyehiR 01421
14A0 South. 49th. Cąųrt, Cicęrą Pilone 210ft:

J..L1ŲŲĘVIČIUS
048' S» <?ąlifi>Kiūa Ajvejrtufi Phone Lafayette 35^2

T T"—

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso, yalandos;

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

YARDS

r 1 imu1 1
n
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į;- P. <J*. 4MĮDI■KAS'
, ą35^ Sq, Hftisted Street
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i, .■ t j 4 u !■ i ij .'j uit i ■JJ « W1WIW^I L.JI'IJ Į' tU.'UUJL'j.; B’raU'J'Jl'" 'JTVIJ't l,w

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

. '■" ■ s. P. MAŽEIKA Ws 1139
r 3319 Lituanica Avenue Yards 1138

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandps kasdien 2-4 ir 6 n vak.

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

K. P.GUGIS
" ADVOKATAS-

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
West Towų State Bank. Bldg. 

2400 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pjetųį 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824<
Namų Tel—Hyde Park 339?

", .'gi —m—. 1 j--" ■■'fm-—
Garsinkites “N-nose”
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Clevelando ir Ohio Žinios
v

Susivienijimo kuopų bankietas.- — Negražiai elgėsi. — 
Įvesdinimas naujų narių. — Dr. V. Kudirkos Drau
gijos sukaktis. — Buvo atsilankęs Stilsonas. — Mi
rė Antanas Martišius. — Mirė Skvernevičienė. — Li
ko išrinkta, bet mirė neužėmusi vietos. — Susivieni
jimo balsavimai.

Lapkričio 19 dieną SLA 136^mesni asmenys ir su mumis da- 
ir 362 kuopos surengė bankietą. 
Tai buvo įvesdinimas naujų na
rių, kurie prisirašė laike pirmo 
pažangos vajaus. Per tas dvi 
kuopas buvo prirašyta dvide
šimt du nauji nariai. Taig;, pi
gai vajaus vedėjo brolio Jurge- 
lionio nurodymą kuopos visur 
stengiasi surengti tokius įvesdi
nimo bankietus.

Bankietas ir visos ceremoni
jos prasidėjo apie penktą valau-

lyvauja. P-as Mažukna pasakė 
gražią kalbą ir įteikė SLA žen
klelius naujiems nariams. Taip
gi padarė pasveikinimus ir at
silankiusios viešnios. Toliau pa
sakė po keletą žodžių ir kai ku
rie vietiniai veikėjai. Po visko- 
kai pasibaigė visos ceremonijos, 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 
vėlumos. '

Yra labai linksma kalkė.i a- 
pie tokius parengimus. Linksma 

dą po pietų, Dalyvavo apie šim-Įkalbėti ir apie atsilankiusius 
tas trisdešimt žmonių. Stalai svečius. Sueiti į vieną vietą, pa
buvo parėdyti, o prie jų svečiai silinksminti, pasikalbėti yra m šl
iaukė gardžių pietų.

Yra linksma paminėti, kad 
šiame

CHICAGO. — Wilon J. 
Fish, 71 metų, demonstruo
ja, kaip jis buvo žmonos 
Elizabėth smaugiamas pirm 
nei jis ją nušovė. Jo žmona 
buvo 69 metų amžiaus.

..................... 11 ................................ ..

KORESPONDENCIJOS >
Greita Pagelba
SKAUDŽIAI GERKLEI

lomi.
Tačiau negalima pamiršJ ne- 

parengime turėjome ir paminėjus nė tų nemalonumų, 
svečių iš savo kaiminystės, Pitt- kurie tokiuose pareng’muose į-

sižymi. Taigi, SLA kuopos gy
vuojančios šioje kolonijoje jau 
atliko savo užduotį iš pereito 
vajaus: prirašė naujų narių ir

... ■ 7 .-vv. ; •< ,•.L. -i,

Montreal, Kanada-—i----u-
Pranešimai.

« ‘ t •

Šiuo pranešu, kad šį sekma
dienį, gruodžio men. 3 d., 2 vai. 
po pietų, vyks D. L. K. Vytau
to klubo pašėlpinės draugijos 
paskutinis šių metų susirinki
mas klubo salėje, 2159-2169 S t. 
Catherine St., Ėst.

šis susirinkimas yra vienas iš 
pačių, svarbiausių susirinkimų, 
nes jame bus renkama nauja 
valdyba ateinantiems, 1940 me
tams. Todėl kiekvienas narys 
privalo jame dalyvauti ir užsi- 
inąkėti visus šių' metų nario 
mokesčius, jei dar neužsimokė
jo. Kurių liks kitiems metams 
trys mokesčiai nesumokėti, bus 
spenduojami nuo gavimo pašal
pos laike ligos per tris mėnesius 
nuo suspenduoto laiko.

Pastaba: Visi mokesčiai, kaip 
antai: senelių fondo, pomirti
nių skaitysis lygus vieno mėnė- 

'sio neužsimokėjimo.
Jonas Marozas,

D.L.K.V. Klubo pašalp. D-jos 
Finansų sekretorius.

sburgho. Buvo atsilankę SLA vyksta. Tie nemalonumai daž- 
vice-prezidentas J. Mažukna su nai pasipila visų tarpe ir suda- 
žmona, p. V. Kolicienė, apšvie-!ro daug piktumų draugų tarpe, 
tos komisijos narė, ir p. M.’Kaip jų išvengti, tai dar niekas 
Zdankienė. Yra svarbu, kad į nėra tokių priemonių suradęs, 
musų koloniją atsilanko įžy- šiame parengime nebuvo gali

ma pagirti daugelio elgesio. Dai
nininkai negalėjo publikos pa
linksminti. Taipgi ir kalbėtojai 
buvo trukdomi ir vargiai ga.ė- 
jo savo gerus norus pareikšti. 
Tokis kai kurių pas’elgimas su
ardo dienos nuotaiką ir komi
sija nustoja ūpo d.rbti ant to
liau. Jeigu kam ir nepatinka 
kokis dalykas, vienok reikia už
silaikyti taip, kaip ir kiti užsi
laiko.

Lapkričio 25 dieną SLA 14 
kuopa surengė bankietą nau
jiems nariams įvesdinti. Daly
vavo apie šimtas asmenų—kuo
pos narių ir pašalinės publikos. 
Bankietas buvo surengtas Lietu
vių žemutinėje salėje. Laike 
valgių buvo pasakyta kalbų, ir 
SLA ženkleliai buvo įteikti nau
jiems nariams, kurie prisirašj 
laike pirmo pažangos vajaus. O 
po visų ceremonijų visi šoko ir 
linksminosi iki vėlumos. * • «

Galima pasakyti, kad 14 kuo
pa yra viena iš didžiausių kuo
pų, turi apie du šimtus ir še
šiasdešimt narių. Pažangos va
jaus metu prirašė penkiol ka 
naujų narių. Tačiau čia kredi
tas galima suteikti tik vienam 
asmeniui, būtent, organizatoriui 
Antanui Praškevičiui, kuris pri
rašė trylika naujų narių, o kiti 
visi susidėję gavo tik du narius.

Aplamai paėmus, bankietas 
buvo sėkmingas ir nuotaika 
graži. 14 kuopoje, kaip ir visur 
kitur, yra inteligentų ir profe
sionalų, kurie savo darbais pa-

[ INSURANCE ■
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Ltabi- 
Mtieo.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St j

Raštinė atdara kas vakaras , 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vai. popiet. Į

V J*

juos tinkamai įvesdino parody
dami savo broliams ir sesutėms, 
kad jie juos priima su atviro
mis širdimis į savo brol.šką or
ganizaciją.

Lapkričio 19 dieną Dr. V. Ku
dirkos draugija surengė pokylį 
Lietuvių salėje. Tai buvo tris
dešimt metų sukaktis nuo drau
gijos įsikūrimo. Buvo' dainų, 
kalbų ir muzikos. O po viskam 
šokiai iki vėlumos, žodžiu sa
kant, draugija gražiai apvaini
kavo savo trisdešimt metų gy
vavimą.

“Naujosios Gadynės” redak
torius Stilsonas lankėsi Cleve- 
lande. Jis čia apsilankp su pra
kalbomis ir kitais biznio i'ėika- 
lais. Pasikalbėjime drg. Stdso- 
nas pareiškė, kad Clevelande 
butų reikalinga sutverti socia
listų kuopą, kuri sutrauktų į 
bendresni veikimą pažangiąją 
visuomenę.

Mirė Antanas Martišius nuo 
7524 Star Avė., sulaukęs 62 me
tų amžiaus. Paliko žmoną, pen
kis sūnūs ir vieną dukterį. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis.

Mirė Margarela Skvernevičie
nė nuo 6205 White Avė., su- 
laukusi 51 metų amžiaus. Pali
ko vyrą, tris sūnūs ir dvi duk
teris. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis.

Paskutiniuose miesto balsavi
muose į mokyklų tarybą buvo 
išrinkta viena moteris, Mary 
Martin. Bet p-iai Martin neteko 
toje taryboje darbuotis, nes ji 
pasimirė tuoj po balsavimų ne 
vietos neužėmusi.

Gruodžio mėnesį daugumas 
SLA kuopų balsuos, tai yra no
minuos narius į Pild. Tarybos 
vietas. Taigi, dabar ir yra lai
kas gerai apie viską apsvarsty
ti, kad butų galima nominuoti 
tinkamus marius į tas vietas. 
Daugumas musų kolonijos pa
žangių veikėjų yra nutarę ir 
siūlo balsuoti už šiuos narius į 
nurodytas urėdų vietas: į pre
zidento vietą F. Bagočių; į vice
prezidento vietą J. K. Mažukną: 
į iždininko vietą Gugį; į dakta
ro kvotėjo vietą Dr. Stanislovai- 
tį; į iždo globėjus p. E. Miku- 
žiutę ir ,Povilą Dargį; sekreto
riaus vieta paliekama atvira dėl 
tam tikrų nesusikalbėjimų.

Apie siūlomus narius nėra 
ko daug kalbėti: visi seniai jau 
Susivienijimui dirba ir yra ge
rai žinomi. Povilas Dąrgis nau
jas, bet jis yra pilnai kvalifi
kuotas jam skiriamai/ vietai.

—Jonas Jarus

Garsinkites “N-nose” 
/f-j -Vi ■ -f' ‘V- » -r ■ . -•*, ■

Binghamton, N. Y.
SLA 50 kuopos vakaras

Lapkričio 17 d. vakare Lietu
vių svetainėje įvyko tas taip vi
sų laukiamas vakaras, kuris su
sidėjo iš koncertinės dalies ir 
šokių.

Koncertą išpildė dainininkas 
V. Valukas su savo sūnumi Ze
nonu, okomponųojąnt p-lei 
Onai Vanagaitei, — tai trio, 
kurie buvo atvykę iš Scranton, 
Pa., ir buvo binghamtoniečių 
svečiai; su artistąte;du bovo at
vykę p-ia Vainikine, jo vyres
nysis sūnūs ir p-ia Simelienė.

Kiti dainininkar? buvo vieti
niai, kaip tai dainininkas St 
Vaineikis, Kalpakiutė,
p-lė A. Undrejunaitė, p. J. Sla- 
vetskis, p. J. Aleliunas ir p-lė 
O. Kazlauskaitė. Ir reikia pasa
kyti, kad kaip ^yačįai, taip ir 
vieliniai daininirika? ir pianistai 
visai gerai ir sugabiai išpildė 
tą musų kuopos koncertą; uz 
tai publika nesigailėjo jiems 
daug- daug aplodismentų. Pro-’ 
gramas nebuvo jau taip ilgas, 
bet gerai apdirbtas ir sugru
puotas, ir už tai kredito dau
giausia tenka p-lei O. Kazlaus
kaitei, nes jai teko siimokinti 
visus duetus ir atlikti daug ki
tų techniškų dalykų. Už tai 
publika buvo labai patenkinta 
ta šaunia programa.

Publikos vakare buvo daug, 
visi gerame upe linksminosi 
iki vėlybos nakties, ir manoma, 
kad kuopa turės nemažai pel
no. Už tai, žinoma, priklauso 
nemažai kredito ir rengimo ko
misijai, kurią sudarė J. Morkū
nas, p-lė O. Kazlauskaitė, P. 
Baubas ir P. B. Balčikonis.

Programą vedė P. B. Balči
konis irs prie progos kvietė vi
sus Binghamtono lietuvius ra
šytis į SLA 50 kuopą, o ypa
čiai šiuo laiku, kuomet įstoji
mas yra sumažintas iki mini 
mumo.

Aukoja Vilniaus krašto 
reikalams

MARIJAMPOLĘ. — Paska
tiniu laiku mieste ir apylinkė
se renkamos aukos Vilniaus 
krašto gyventojams šelpti. Au
kų rinkėjai visur mielai pri
imami, ir žmonės aukoja, ką 
galėdami. Kai kurie ūkininkai 
aukoja daug javų, kooperaty
vuose palieka net iki 25% pi
nigų, gaunamų už žąsis, už gy
vulius, javus; valdininkai ir 
tarnautojai bei pastovų darbą 
gauną darbininkai aukoja ati
tinkamą dalį savo uždarbių. 
Paminėtina, kad net negausi 
lietuvių prekybininkų šeima 
Marijampolėje per savo org?/ 
nizacijos skyrių suaukavo dau
giau, kaip 1000 Lt, kuriuos per
siunčia Vilniaus krašto gyven
tojų šelpimo reikalams.

Ir moteris kontrabandi
ninke

VILKAVIŠKIS. — Vyr. po- 
lic. Pr. Kemeža Daukanto g. 
sulaikė Alytaus m. gyv. Bronę 
Ališauskienę, pas kurią rado 
ICO granatos formos uždega
mųjų mašinėlių ir 2 kg žiebtu- 
Vamš akmenėlių. 
i « ■ • ■

Sulaikytoji aiškinosi, kad 
kontrabandines prekes gavusi 
iš vietos nepažįstamos moters 
palaikyti; toji moteris nuėjusi 
į autobusų stotį pasiteirauti, 
kada išeinąs autobusas į Mari
jampolę. Policininkas tą aplin
kybę patikrino, bet sulaikyto
sios žodžiai nepasitvirtino.

Virbalio muitine A. nubau
dė 5,920 Lt bauda. Apyl. teis
mas tą sprendimą patvirtino ir 
baudą, jei nebus galima išieš
koti, pakeitė 8 mėn. arešto.

Suėmė vagių gaujų, 
siautusių keliuose 

valsčiuose
KAUNAS. — Vilkijos, Cekiš- 

kės, Babtų ir Lekėnų valsčiuo
se iš svirnų ir kamarų vogda
vo maisot produktus, drabužius 
ir visa kita, kas vertingesnio.

Kriminalinė policija šią va
gių gaują išaiškint) ir jos da
lyvius suėmė. ' ‘

Pasirodė, kad tai yra Jonas 
Venckunas, Pranas česnavi- 
čius, Antanas Stankaitis, Juo 
zas česnavičius ir vogtų daiktu 
supirkinėtojai Katrė Žukauskie
ne iš Aleksoto ir Jonas Radze 
vičius.

Jie padarė per dvidešimt va
gysčių.

Šią vagių gaują sudarė jau
ni vyrukai, kurie darbo nedirb
davo, o vasarą trankydavosi po 
vakarėlius ir gegužines, o ru
dens metu sėdėdavo smuklėse, 
kol už vogtus daiktus gautus 
pinigus pragerdavo. Dabar visa 
ta vagių gauja surinkta ir už
daryta į kalėjimą.

Be to, dar suimti Juozas Ger- 
šanovas ir Jurgis Berankis, ku
riuodu Lukšio g. pavogė dvi
ratį.

Du nauji šaulių būriai
MAŽEIKIAI. — Pastaromis 

dienomis valdinėje gimnazijoje 
įsisteigė du nauji šaulių būriai, 
vienas berniukų, kitas mergai
čių.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
;• Svarbų^; pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
■ v . > * • ,

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.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

B SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not mc.
10 West 18th Street

I vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

Dr. Jonas J. Breivis atidarė 
savo ofisą

Šiomis dienomis S^LA 50 kuo 
pos daktaras-kvotėjas J. J: 
Breivis, kuris pastaraisiais ke 
liais metais darbavosi Endicott 
Johnson korporacijos medika- 
liame skyriuje, kur įsigijo daug 
praktikos ir pacientų, atidarė 
nainuose ant Prospect st. savo 
privatišką raštinę pacientams 
priimti.

Dr. Breivis yra binghamio- 
nietis ir turi daug pažinčių, 
taipgi medicinos srityje jam 
gerai sekasi, tad ir pacientų tu
rįs daugiau, negu galįs priimti.

Tad laimingo pasisekimo, o 
lietuviai žinokite, kad Dr. Brei- 
vio E.-J. medikaliam skyriuje 
nebesurasite, tad kreipkitės į jį 
privatiškai.

Jusi/ Reporteris.

,nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—3G mė
nesiai išmokėiimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

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

KLAUSYKIME 
s.iti«!E»o RYTMETINI!)

LIETUVIŠKV RADIO
PROGRAMŲ “
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Nuo Slogu 
DABAR!

Nuostabi pagelba nuo skau
džių simptomų pasireikš kai 
tik imsi vartoti Bayer Aspi
rin šiuo budu.

Sekite 3 budus kaip atvaizduota

1. Nuo jerklt* nkau 
imt) 16gūrc*Ūuok 3 
Bayer tablrtf* 1 /3 
stiklinU vandena. 
Labai arei* P*-***’-

Nuo
no skausmą. Imk * j
m? vandeniu 2 <
Bayer Aspirin 
(ai)letes. «’ąkar- 
tok i 2 valandi. Į

^.3. Sulaikyk kru-

t. .uiHTaturu ne
krinta, dttk' 
tara.

budu.
išvengi

ženklui

Skausmai ir gerk’ės įdegimas 
pašalinami tuo patogiu 
sutaupai valandas ir 

nemalonumų.
Pirmam gerklės skausmo
nuo slogų pasirodžius, perskaityk 
nurodymus po šiais paveikslais— 
paprasčiausi ir geriausį iš visų bū
dų, ką modernas mokslas žino grei- 
lai pagelbai.

Išgargaiiavimas su Bayer jus nu- 
tebins—skubiai pašalins gerklės į- 

degimus. Paėmus Bayer Aspirin į 
vidų, pašalinsi kitus skaudžius slo- 
?ų simptomus.

Pabandyk šiuo budu. Jus pasaky
site, kad jam nėra palyginimų. Ta
čiau pirkdamas, pirk 
greit veikiantį Bayer /baYp H 
produktą. Klausk Bayer ( £ 
Aspirin pilnu vardu.
TIKRAS BAYER ASPIRIN
ŠILDYMO REIKMENS 

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

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 
. 1247 W. Lake St. 

Tel. MONROE 33X7

ir

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kudien

l|Wt

9:18 vakaro.

i vėliausias UntaĄ 
i ir kitus įdomius 
pranešimus.

M DU

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Dl. •
Vardas____________________—•

Miertaa------ —--------------------------

Valatka-------------------------------
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Pusei metų —-----------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ___ ____

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Vleria kopija .........._______
Savaitei į---------- r—_ _ __________
Mėnesiui __ i____________ -

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of 'iChicago, UI., under the acf of 
March 3xd 1879.

3c 
18c 
75c

ungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00 

2.75 
1.50 
1.00

riauti prieš sovietų Rusiją! Tik 
beprotis gali tikėti, kad Angli
jai šiuo laiku, kuomet ji kovo
ja su Vokietija, butų kokia 
nauda, jeigu kiltų karas 
Rusijos ir Suomijos.

Čia kiekvienam aišku,
vadinamieji komunistai yra nie
kas kita, kaip akli Maskvos im
perializmo įnagiai.

nors 
tarp

kad

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

Metams
Pusei įmetu---- -
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams _
Vienam mėnesiui ---------- — *75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“ENTUZIAZMO BANGA
< PRAEINA”

Sutarčių laužymas

$8.00
- 4.00
.... 2.50

\

Kai Vokietija prieš 25 metus įsiveržė į Belgijos teri
toriją, cyniškai pareikšdama, kad jos neutraliteto sutar
tis su Belgija tai — “tik popiergalis’’, tai piktinosi visas 
pasaulis. Per daugelį metų tie Vokietijos kanclerio žo
džiai apie “popiergalį” buvo vartojami spaudoje vokiečių 
militarizmui apkaltinti.

Bet po pasaulio karo viešas tarptautinių sutarčių 
laužymas pasidarė nuolatinis reiškinys, —■■ ypač nuo to 
laiko, kai Europos scenoje pradėjo skeryčiotis diktato
riai. Pilsudskis užpuolė Lietuvą, sulaužydamas Suvalkų 
sutartį. Leninas užpuolė Gruziją, Azerbeidžaną ir Armė
niją, su kuriomis jisai buvo pasirašęs taikos sutartis ir 
apsikeitęs ambasadoriais. Paskui Mussolini užpuolė Etio
piją, kuri buvo Tautų Sąjungos narys kartu su Italija.

Įsigalėjus Vokietijoje Hitleriui, šis diktatorius su
laužo bent vieną sutartį kas pusė metų. O paskutiniu lai
ku jo pėdomis eina ir Stalinas. Per keletą savaičių jisai 
privertė Estiją, Latviją ir Lietuvą įsileisti į savo terito
rijas sovietų armijų garnizonus, nors sovietų valdžia bu
vo prižadėjusi joms gerbti jų nepriklausomybę. Su Suo
mija (Finliandija) jisai elgiasi dar aršiau.

Su Suomija Stalinas buvo pasirašęs 1932 m. nepuo
limo patartį. Sekančiais metais ta sutartis buvo papildy
ta priedu, kuriame aiškinama, kas yra “agresorius”, bū
tent: agresorius yra tas, kuris kėsinasi prieš kitos vals
tybės teritoriją, “visviena ar ekonominiais, politiniais ar-1 
ba strateginiais sumetimais”. Po to, 1937 ir 1938 m. so
vietų valdžia susitarė 'su Suomija dėl sienų ir pasižadėjo 
gyventi su ja drauginguose santykiuose.' Bet šiandien 
Stalino komisaras Molotovas jau reikalauja, kad suomiai 
perleistų Rusijai visą eilę apginkluotų strateginių punk
tų savo žemėje, ir kuomet suomių valdžia šitą jo reika
lavimą nesutiko išpildyti, tai Molotovas paskelbė, kad 
Maskva atsisako nuo nepuolimo sutarties!

Stalinas eina Hitlerio keliu, ir jisai stengiasi Hitle
rį ne tiktai “pavyti, bet ir pralenkti”, vienu užsimojimu' 
sutrempdamas ketvertą ar penketą sutarčių.

Tokiu budu, pasidėkojant diktatoriams, Europos 
tarptautiniuose santykiuose vis labiau ir labiau įsigali 
nuogo smurto viešpatavimas. Iškilmingi valdžių prižadai 
yra daromi su tikslu apgauti; rašto sutartys virsta ne 
tiktai beverčiais popiergaliais, bet tiesiog pasityčiojimu.

Šitokiose sąlygose nė vienos tautos gyvenimas nėra 
saugus. Europa turės po karo tam smurto siautimui pa
daryti galą, jeigu ji norės apsaugoti nuo pražūties savo 
civilizaciją.

KAS TUO GALI TIKĖTI?

Ar yra bent vienas žmogus 
sveiku protu, kuris gali tikėti, 
kad mažiukė Suomija nori iš
provokuoti karą su milžiniška 
Kusi ja?

O betgi Maskvos spauda ir 
radio tai sako. Sako tai ir so
vietų komisaras Molotovas. Ofi
cialioje notoje, Įteiktoje suomių 
pasiuntiniui Maskvoje, jisai ap
kaltino Suomiją, kad jos ka
riuomenė tyčia šaudė iš kanuo- 
lių Rusijos pusėn jrTižmušė ar
ba sužeidė 13 sovietų kareivių!

Kuomet Suomijos valdžia ši
tą fantastišką kaltinimą atmetė, 
tai komisaras Molotovas parašė, 
kad Suomija rodanti “gilų prie
šingumą” Sovietų Sąjungai ir 
grasinanti Leningradui. Antroje 
savo notoje Molotovas praneša 
Suomijos valdžiai, kad SSRS 
atsisako nuo nepuolimo sutar
ties su Suomija! Tai reiškia, 
kad Maskva pasiima “teisę”, jei 
matys reikalo, suomius nžpuL

O tuo tarpu sovietų radio

SL Miščikas-žiemys

Hitlerio laikos ofensyvas ir stalinislai
KANDIDATAI Į SLA PILDOMI TARYBĄ

Vilniaus atgavimas sukėlė 
Lietuvoje nepaprastą džiaugs
mą, sbet tas džiaugsmas ėmė 
greitai atvesti, kuomet Lietuvos 
visuomenė patyrė, kokia Vilniu
je padėtis.

Jau lapkričio 3 d.,- t. y. už 
keturių dienų po tQ, kai Lietu
vos kariuomenė įžygiavo į se
nąją Lietuvos sostinę, “L. Ži
nios” vedamam (editoriale) kal
ba apie Vilnių, kaip apie “sun
kų palikimą”, štai ką tas vai. 
liaudininkų dienraštis rašo:

“Visa Lietuva šias dienas 
gyvena beveik tiktai Vilnium 
ir Vilniaus rūpesčiais. Entu
ziazmo banga jau praeina, ir 
jau yra atėję realių darbų 
rūpesčiai, kurie itin yra sun
kus, dideli ir nemažai kom
plikuoti.

“Iš tikrųjų, ką gi mes Vil
niuje ir jojo krašte radome? 
— Karo nusiaubtą, demora
lizuotą, pakrikdytą, sulaužytą 
ir palaužtą gyvenimą, kuris 
neturi pakankamai medžiagi
nių resursų bei bet kokio 
normališkesnio, įmanomo, 
darbo sąlygų. 

*“Ką radome pačiame Vil
niuje, kuris sudaro didįjį vi
so prijungto krašto mazgą su 
puse visų gyventojų skai
čiaus? Jame radome lenkų 
šeimininkavimo ir karo pa
sekmes. Miestas sklidinai pri
sikimšęs .visokio . plauko pa
bėgėlių, ypač karinio amžiaus 
jaunimo, visokių vargšų i A 
besislapstančiųjų, senių ir 
vaikų, mažiausia ramaus ir 
daugiausia karšto tempera
mento, agitatorių ir provoka
torių, — žodžiu, tai tiesiog 
neatvaizduojamas mišinys, 
kuriame dabartinėse sąlygo
se ramaus, pastoviai nusitei
kusio ir rimto bei darbingo 
elemento turi būti yra ma
žiausia.”

(Tęsinys)
Todėl, kad stalinistai netiki, 

kad ta taikos konferencija 
įvyks ir žino, jog karas tęsis ir 
todėl nori visa daryti, kad de
mokratinės valstybės taip grei
tai nenugalėtą vokiečių ir vė
liau nepąręikalautų sąskaitą pas 
rusus, kuomet dar bus pakan
kamai tvirti jas suvesti su ru
sais. ’

Ir tam tikslui pasiekti stali
nistai naudosis dviem budais: 
padės kuo galės (ekonominiai 
ir diplomatiniai) Vokietijai ir 
per sąyo partijos narius kiš 
kuolus demokratinių valstybių 
viduje karo mašinon, kad anos 
neįstengtų taip greitai pribaigti 
vokiečių.

Tr tam tikslui jie jau ruo
šiasi šiandien mulkindami, jog 
jie prieš karą, už taiką, kad vė
liau jų judošiškas darbas de
mokratinių valstybių užfrontė
je nebūtų taip greitai suprastas 
darbininkų, kad rusai gina tik 
savo kailį.

Rusai matydami, jog karas 
visgi tęsis, stengsis visa daryti, 
kad tas karas ilgiau tęstųsi ir 
juo daugiau žmonių išžudys 
(žinoma darbininkų, bet jiems 
nusispiauti), juo bus geriau ir 
saugiau jiems ateityje.

Tokiu budu stalinistai dar 
kartą nori, kad pasaulio prole
tariatas už juos išimtų kašto- 

iš ugnies, o jie sau pre- 
lauks iki mes krau-

senių ir

VARŠUVOS BURMIST
RAS NELAISVĖJE

“The Manchester Guardian” 
Varšuvos korespondentas rašo, 
kad Stefan Starzynski, kuris bu
vo Varšuvos burmistras ir va
dovavo sostines gynime nuo vo
kiečių, yra laikomas Varšuvo
je, kaipo nacių kalinys.

Nacių nelaisvėje taip pat yra 
Lenkijos socialistų partijos (P. 
P.S.) vadas Niedzialkowski ir 
kai kurie kili žymus Lenkijos 
vadai.

skelbia apie naujus “pasienio 
incidentus”: kad suomių karei
vių būrys perėjęs sieną ir už
puolęs rusus, kad po to suomiai 
šaudę iš savo teritorijos į rusus 
ir suomių pėstininkai vėl bandę 
pereiti sieną.

Suomijos valdžia šituos bol
ševikų priekaištus griežtai nu
neigia. Ji sako, kad nieko pa
našaus nėra atsitikę, bet šlykšti 
Maskvos propaganda prieš suo
mius nesiliauja.

Kiekvienas žmogus gali su
prasti, kad Suomijos pusėje bu
tų tikra beprotystė šaudyti iš 
kanuolių į rusus arba su gink
lais rankose veržtis per sieną 
Rusijos teritorijom Provokaci
jas darę ne suomiai, bet sovie
tų valdžia. Ji ieško priekabių 
suomius užpulti ir pavergti. Bįet 
tos valdžios agentai, kurie save 
vadina “komunistais”, nesisar- 
matija kaltinti Suomiją ir kar
toti biaurius Maskvos melus.

Alai ir lietuviški Stalino pa- 
ąlumdėįiai savo spaudoje lieja 
srutas ant suomių ir rašį, kad

Iš Lietuvos
Mobilizavo berniukų 
gimnazijos mokytoją
MARIJAMPOLĖ. — Valsty

binės RJB gimnazijos mokyto
jas Bartolomėjus : Fabras mo
bilizuotas ir kartu su žmona iš
vyko Prancuzijon. B. Fabras 
paskyrimą prancūzų armijoje 
gavo prieš porą mėnesių, ta
čiau tada buvo išleistas į Lie
tuvą, kol bus rimtesnis reika
las.

BIRŽAI. — Spalių 19 d. aps. 
s-bės rūmų saloje įvyko įstfi- 
gų viršininkų,, iL
stovų, pramonininkų ir/kt. su 
sirinkiipas, kuriame buvo ap
karta yilpiečių šelpimo iąlį#? 
Inai. Į vilniečiams šelpti apskri
ties komitetą išrinkti: Mažui- 
ka, Kolupailą, Gudauskas ir ki-
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Ę-fas parągino raiščių ir mie/ 
stelių s-bes sudaryti 'komite
tus.
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atskirai ir ^perskaičius tiesiog 
tekdavo stebėtis.

Puiku, nors šiek tiek būdavo 
išpusti skaičiai, bet reikia pri
pažinti, kad rusai pramonėje ir 
kitur nužengė toli, bet uždar
bis? Ir apie jį atskira knygutė, 
kurią perskaitęs tiesiog turi gė
rėtis ir laižytis.

Bet paimkite tas 
knygutes ir sulykinkite 
kas ir tuo įsigykite 
vaizdą ir pamatysiu, 
viskas auksas, kas žiba.

Paimsiu pripuolamai skak 
čius, kad ir pav. 1929-30 m.

Nesileidžiant j smulkmenas, 
pagal planą tais metais turėjo 
stambios pramonės produkcija 
pakilti 23%, vidurinė 30%, pa
sėlių plotai turi padidėti dargi 
206% ir bendrai darbingumas 
turi padidėti 17%.

Puikus skaičiai, netiesa? Gė- 
rėkis ir džiaukis.

Na, o darbininkų uždarbis 
kiek padidės per tuos metus, 
ar norite žinoti? Be abejo, gal
vosite, jog bent kokia 20% ? 
Labai suklysite, uždarbis turi 
padidėti tik 9%.

Reiškia, darbininkas 
pagamins nuo 23% iki 
daugiau, bet jo uždarbis 
dės tik 9%. Ar teisinga?

Šitokių triukų 
kapitalistinėse valstybėse.

Bet bolševikai tuojau pasa
kytų, jog produkcija padidėjo 
taip smarkiai todėl, kad į ją bu
vo įtraukta daugiau darbinin
kų. Puiku. Žinote, kiek nuo
šimčių padidėjo darbininkų 
skaičius? Tik 9%.

^Nereikia būti dideliu mate
matiku, kad suprasti kam nau
da, kas kenčia ir kas moka už 
visus pasiekimus.

Darbininkų skaičius padidė
ja tik 9%, uždarius ir tik 9%, 
gi /bendras " ‘'darbiniugumas, 
skaitant bendrai 17%.

Ir kadangi jus visą šią sta
tistiką gausite atskirose knygu
tėse, negalėsite sulyginti ir 
gausis, kad viskas eina puikiai.

Už tai reikia mokėti statisti
ką lyginti ir pamatyti kiek pa
kilo uždarbis ir kiek pati pro
dukcija ir pamatysite, jog 
šiandien rusų darbininkas 
300% daugiau pagamina, bet 
per tą laiką jo uždarbis padi
dėjo tik 140%.. O jei jus suly
ginsite darbininko uždarbį su 
kainomis, tai pamatysite, jog 
rusų darbininkas negali už sa
vo uždarbį nusipirkti tai, ką 
galite jus nusipirkti, ir tuomet 
jums paaiškės ar rusų darbinin
kui verta daryti revoliuciją ar 
ne.

Tiesa, pasakys, jog rusų dar
bininkas kasmet turi mėnesį 
atostogų, apmokamų. Moteris 
prieš gimdymą turi atostogų ir 
po gimdymo. Puikų, rusų mo
teris turi dėl gimdymo tiek pat 
laiko atostogų, kiek Lietuvoje, 
kur apie komunizmą uždraus
ta kalbėti, gi metinių atostogų, 
tiesa, turi dvigubai, negu Lie
tuvoje, bet tiek pat, kiek Argen
tinos pramonės darbininkas.

Bet dėl šių patogybių reikia 
pasakyti štai kas: Juk butų 
juokinga, jei Rusijoje daugelio 
atžvilgių,' bent >prieš įstatymus 
darbininkas butų žemiau, negu 
|d|į. Kaįp tuomet drįstų ten sa- 
l^yli, kad darbinįnkų valdžia. 
"Ot, už tai jr kitoniškai ten šiek 
tiek sulvatkyta, už tai ten dar
bininkas skaitomas žmogumi 
bent įstatymais, bet už tai jį 
ąpeįna tię patys įstatymai ki
tais atžvilgiais.

Ten nemesi darbo viename 
fabrike ir neisi kitur, ten ne- 
pralęišdineti darbo dienų kaip 
čia, jei neturėsi gydytojo leidi
mo, ten nepasitrauksi kada no
rėsi ir ten nestreikuosi, nors 
darbo sąlygos butų blogiausios.

Sako, higienos atžvilgiu ten 
geriau. Puiku, nesiginčysiu, bet 
juk tai reikalinga darbštumo

atskiras 
statisti- 
bendrą 
jog ne

Visi SLA. nariai yra kviečiami nominuoti į Pildomą 
Tarybą šiuos kandidatus:

J Prezidentus—F. J. BAGOČIŲ
Į Vice-Prezidentus—J, K. MAŽUKNĄ
Į Sekretorius—Dr. D, PILKĄ •
J Iždininkus—K. P. GUGI
I Iždo Globėjus—E. MIKUžIUTJg ir P. DARGI
J Daktarus-Kvotčjus—-Dr. J. S. STANESLOW
Iš šitų kandidatų penki yra dabartiniai viršininkai: 

F. J. Bagočius, J. K. Mažukna, K. P. Gugis, p-Iė E. Mi
kužiu te ir Dr. J. S. Staneslow. Jie gerai ėjo savo parei
gas ir Susivienijimo labui bus naudinga išrinkti juos dar 
vienam terminui. O du kandidatai yra nauji: Dr. D. Pil
ka (sekretoriaus vietai) ir P. Dargis (į iždo globėjus). 
Šiomis naujomis jėgomis sustiprinus Pildomą Tarybą, or
ganizacija sparčiau augs.

SLA. VAKARŲ KOMITETAS

St. žiemys-Miščikas

Nuodų kontrabandos uostas

ir

visko

padi-

Žmonės daug kalba apie svei- paslėpę įnešti įvairiausių nuodų 
katą, tariasi su gydytojais, po kilogramą ir daugiau. Patys 
smarkiai nusigąsta, jei pradeda i 
negaluoti, bet tuo pat metu kas- , 
dien nuodija savo kūną įvai
riais nuodais, pradedant degti
ne ir baigiant papirosais.

Bet mes tai neskaitome nuo
dais, o jei ir skaitome, lai žiū
rime į jų veiklą kaip į nežymų 

veik mums 
daugiau duodąs, negu atimąs. 
Girdi, išgėrus šilčiau, surukius 
papirosą—nervai nurimsta. Bet 
kuomet išgirstame apie opiumą, 
munšainus, lietuvišką milasinę 
ar kitą naminę degtinę, trau
kome pečiais stebėdamiesi, kaip 
tai gali atsirasti žmonių varto
jančių tokius nuodus ir dar kul
tūringame pasaulyje. O pasiro
do, jog musų kultūringas pa
saulis šių nuodų vartojime nei 
kiek neatsilieka nuo taip vadi
namų necivilizuotų tautų. Prie
šingai,^ nies pradedame viršyti 
vadinamas pusiau civilizuotas 
tautas, nes padidėjus įvairių 
nuodų vartojimui dideliuose 
miestuose, nuodų gamintojai sa
vo prekes gabena Europon, A- 
merikon, ir Tolimųjų rytų tau
tos turi tenkintis vien suroga
tais, nes gerai pagaminti nuo
dai išvyksta pas mus.

Turkijoje rūkančių moterų 
skaičius žymiai sumažėjo, kuo
met turkų moteris pasiliuosavo 
iš keturių haremo sienų, o pas 
mus rūkymas padidėjo ir nuo
latos auga tarp vadinamų kul
tūringų moterų.

Bet rūkymas paprasto popi- 
roso dar ne nuodai, mes daug 
daugiau suvartojanie visokių ki
tų nuodų: opiumo, chašišo, 
morfijaus, heroino ir kitų dar 
keistesniais vardais nuodų.

Geriausiai galėsime įsivaiz
duoti, kiek tų visų nuodų mes 
suvartojanie, pasižiūrėję į Pran
cūzijos uosto Marseille statisti
ką šiuo atžvilgiu.

Reikia pasakyti,-jog šis Pran
cūzijos uostas, palaikąs labai 
gyvą susisiekimą su Artimais ir 
Tolimais Rytais, virto jau seniai 
visų šių nuodų, daugiausia ga
benamų iš Rytų, centru.

Jis be galo patogus savo pa
dėtimi kontrabandai, nes atme
nant jo nepaprastą judėjimą, 
prie geriausių norų sunku kiek
vieną keleivį iškrėsti, ypač at
menant, jog kasdien šis uostas 
išmeta į miestą tūkstančius jū
reivių atvykusių su savo laivais 
pasilinksminti, o juk kai kurie 
vyksta iš laivo ir vėl atgal po 
keletą kartų į dieną ir kiekvie
ną kartą gali kišenėje ar kitur

mes matome negalavimą, kuris

nūs 
kiaus ir 
juosime frontuose.

Ir tik dėl šitų sumetimų 
Prancūzijos komunistai staiga 
paskelbė taikos manifestą, rei
kalauja susiderėti su Hitleriu 
ir ateityje • stengsis kišti kuolus 
užfrontėje. Bet ne tokios takti
kos laikysis komunistai vokie
čių. Jv

šie turėšij.ištilcįmai kovoti, 
kad paklupdytų demokratines 
valstybes ir, nustumtų pavoju 
nuo stalinistų, kurie bijo karo, 
nes karas Juos prives prie re
voliucijos Rusijoje.

Tokia užsienio politika stali
nistų.

Gan ciniška, bet tokia ji yra
111 ?Baigiant straipsnį tenka keli 

žodžiai pasakyti apie galimybe 
revoliucijos Rusijoje.

Po pirmo straipsnio, kai kas 
iš pažįstamų man parašė abejo
dami ar Rusijoje gali kilti re' 
yoliucija, nes, girdi, ten visgi 
darbininkų padėtis daug geres
nė, negu kapitalistinėse valsty
bėse. Antra, girdi, rusai par
duodami savo prekes kariaujam 
čioms valstybėms gali tik pra
turtėti ir tas, aišku, atsilieps ir 
į darbininkų padėties bei už
darbio padidinimą, kas ir su
mažins reovliucijos pavojų.

Tai gal ir butų atskiro straip
snio tęina ir čia ne vieta tuo 
reikąlu kalbėli, bet negalima 
praeiti tylomis ir bent trumpai 
pakalbėsime šia tema nesileis
dami į statistikos džiungles, ką 
atliksime netolimoje ateityje.

Kuomet paviršiumi žiuri, vis
kas gražu. Dargi demokratinėse 
valstybėse mes matome laisves, 
matome rinkimus, kurie laisvi, 
bet kurie galimi taip sufabri
kuoti, jog laimės tas, kuris no
rės ir turės daugiau apsukru
mo.

Svarbiausia reįkįa mokėti su 
sįgąudyti toje propagandos ju
roje, kuri plaukia tiek iš Rusi
jos, tiek iš kitų totolitąrių val
stybių propagandos ministerijų,

Paprastam triuko pademon
stravimui paimsime šitokį daly
ką iŠ Rusijos statistikos, kuri 
pučių, jog ten viskas eina kaip 
ant mielių.

< Kųpmet pmsįdčjp 
namų penkmečių planai, gtali- 
nisląi ąpipylė visą pasaulį įro* 
šiuromis, kurios turėjo paro
dyki kiek nudirbama kiekvieno
je srityje. Bet kas chųrakterių- 
ga buvo, jog kiekviena prar.,— — ----
monęs §^Jį,v:b»vo.- aprašomą Į padidėjimui, šiandien daugelis
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kapitalistinių valstybių įmoni- 
ninkų savo noru higieniškesnes 
sąlygas duoda, nes žino, kad 
užsimoka, darbininkas neserga 
taip dažnai ir pagamina dau
giau. x

Bet apie lai kitą kartą pla
čiau, kuomet lyginsime fašizmą 
su stalinizmu.

Buenos Aires, 1939-J-7 d.
(GALAS)

muitinės valdininkai tvirtina, 
. og mažesnį, negu dešimties ki
logramų nuodų siuntinį, jei jis 
neautomobiliu gabenamas, ne
pagaunamas. Reikia atminti, jog 
pats uostas yra 23 kilometrų il
gio ir tokio ilgio uostą sunku 
sukontroliuoti, ypač pūkščius ir 
atmenant kontrabandistų mokė
jimą naudotis įvairiomis prie
monėmis, kurių dargi filmų di
rektoriai nesugalvoja.

Dargi paprastais tarnautojais 
negalima pasitikėti, nes jų tar
pe yra nemaža, kurie dirba kar
tu su nuodų kontrabandistais. 
Daug patogiau dirbti su kontra- 
bandistais, negu prieš juos, nes 
dirbdamas su nuodų gabento
jais jis gali netekti tarnybos ir 
blogiausiu atveju kelis mėnesius 
kalėjimo, gi smarkiai gaudyda
mas kontrabandistus gali gauti 
kulką, štai, 1926 m. muilinės 
tarnautojas — kontrolierius Fi- 
ellaux viename laksimetre rado 
140 kgr. opiumo ir pravedus 
tardymą pasirodė, jog tokis 
transportas vyko kas mėnesis. 
Pirma būdavo atvežamas į uos
tą, o vėliau gabendavo automo
biliu toliau. Nepraslinko daug 
laiko ir šis stropus valdininkas 
rastas peršautas gatvėje. Ir ne 
vieną, bet daugelį tokių nuošir
džių muitinės tarnautojų susi
laukė nuo kontrabandistų pana
šų galą. Ir už lai kiti nusiduo
da nieko nežiną arba dėl viso 
ko tikrina važiuotus ir kelei
vius.

Vieną kartą policijai buvo 
pranešta, jog tokioje ir tokioje 
gatvėje atsiradęs kažkoks opiu
mo pirklys. Pradėjo jį gaudyti 
ir sugavo ... muitinės inspekto
rių, kuris aiškinosi, jog tik gau
dąs kilus pirklius. Tiesą, juo 
nepatikėjo ir jis gavo su vieta 
atsisveikinti, bet bylos visgi jam 
nepasisekė suruošti.

Kitą kartą Paryžiaus muitinės 
inspektoriai Thalamas ir Joty 
gavo slapią pranešimą paštu, 
jog per Marseille uostą atva
žiuoja heroino visas transpor
tas. Minėti inspektoriai nuvyko 
tuojau į uostą ir pareikalavo 
atidaryti minėtas dėžes, bet vie
los muitinės valdininkas prieši
nosi tvirtindamas, jog jis pats 
kontroliavo šias dėžes ir radęs 
tik žalią gumą. Bet privertė ati
daryti ir vieton žalios gumos 
rado 220 centnerių heroino. 
Pravedus tardymą pasirodė, jog 
toki didžiuliai šių nuodų trans
portai vyko labai dažnai.

Šią visą kontrabandą gaudo 
apie 50 ekstra šnipų, kuriems 
algą moka prekybos rūmai, ir 
jie kasmet sugauna apie 4—500 
kilg. opiumo, tiek pat sugaudo 
policija, tokiu budu per metus 
pagaunama vien opiumo virš 
1,000 kilg., kurio vertė šešioli
ka milijonų frankų, o juk rei
kia atminti, kad tik mažą da
lelę sugauna, visa kita lieka 
žmonių, kultūringų žmonių, 
plaučiuose.
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LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
PRITAIKYTI AMERIKOS LIETUVIAMS

Rašo Dr. D. Pilka.

Daugelis teiraujasi, kaip lie
tuvių kalbos kursai yra sutvar
kyti ir kas dėstoma prie Massa- 
chusetts švietimo departamento. 
Kad tinkamiau nušvietus klau
simų ir įvertinus musų pastan
gas, norėčiau nors trumpai pa
aiškinti ir kartu patarti jų tin
kamumą visiems ir visur Ame
rikos lietuviams iokius lietuvių 
kalbos kursus steigti.

Suglaudus, lietuvių kalbos 
kursai po Mass. valstijos švie
timo ministerijos globa suside
da iš 16 pamokų, vienąsyk į sa
vaitę, ir atatinka vienai semes
tro valandai. Tai yra pradžios 
painokos (Lithuanian I). Pamo
kos yra padalintos į dvi dalis: 
8 pamokos prieš Kalėdas ir 8 
po Kalėdų. Betgi svarbiausia šių 
kursų užduotis yra ta, kad mo
kinys PASIMOKINTŲ LIETU
VIŲ KALBOS, SKAITYTI IR 
NORS KIEK RAŠYBOJ Dar 
svarbiau yra tai, kad nurodžius 
mokiniui šaltinį, kur jis pats 
vienas galėtų gilintis į lietuvių 
kalbos ir bendrai kultūros san-

Kovo 31
ĮVYKS *

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.!

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” kas jį

Kas yra mokinama bei 
mokintina?

Vytauto Didžiojo Universite
to humanitarinių mokslų fakul
tetas, Kaune, yra nurodęs tam 
tikrą projektą lituanistinių da
lykų trumpesniam laikui studi
juoti. Jo nurodymas atatinka ir 
musų steigiamoms lietuvių kal
bos pamokoms bei kursams. Be 
to, Mass. švietimo dept. turi 
savo nurodytą reikalavimą, ku
rį mokinys privalo patenkinti. 
Kad nenukrypus nuo nurodyto 
projekto Lietuvoj, ir kad paten
kinus švietimo dept. reikalavi
mą, ir kad padarius pamokas 
naudingomis norintiems pasi
mokinti lietuvių kalbos, sekan
čių dalykų prisilaikoma:

1. Praktinis lietuvių kalbos 
kursas, plačiau dėstomas,

2. Lietuvių kalbos fonetika 
morfologija,

3. Lietuvių literatūra,
4. Lietuvių tautosaka,
5. Bendrieji lietuvių kalbos 

mokslo dalykai ir
6. Lietuvių tautos istorija.
Mokinys be rankvedėlio, aiš

ku — ne mokinys! Sekantis są
rašas nurodo naudingus rank- 
vedėlius bei literatūrą trumpes
niam lietuvybės kursui. Pas 
mus jie yra privalomi kiekvie
nam mokiniui.

1. Lietuvių Kalbos Garma ti
lta.

2. Lietuvių Kalbos Rašybos 
Vadovėlis su Žodynėliu.

3. Vargo Mokyklai, dalis I ir 
dalis II.

4. Kuprelis.
5. ^Lietuvių Tautinio Atbudi

mo Pionieriai.
6. Lietuvių Kultūra Senais 

Laikais.
žinoma, tai nėra, aklai, aprū- 

bežiuotas ar nepakeičiamas są
rašas. Bet manau, kad vargiai 

pagerins trumpesniam

NAUJIENŲ-ACME Telephoro
CLAIR SHORES, MICH. 

— Herbert F. Patterson, ku
ris liko areštuotas ryšium 
su žmonos nužudymu.

T--..;, s. t

clžių, .patarlių, kurios yra paim-. je kūrinys. Manau, kad dakta-. 
•tos iš musų tautosakos šaltinip. ras A. Petriką, knygos autorius* 

vaizduoja, juomi pataikė labai didelį šuyj 
l musų visuomenę. Juk nė kas 
kitas pąlaikė bežibančią lietuvy
bės, ugaelę, kaip .tie musų pio
nieriai, kuriuos dr. Petriką taip 
vaizdingai ir sėkmingai aprašė. 
S.u šita knygą privalėtų susipa
žinti kiekvienas lietuvis. Ji .ve 
sąis atžvilgiais tinka, kaip jau
nesniems taįp .ir genesniems po 
keletas syk perskaityti.

IŠ LIETUVOS

ir

lietuvių kalbos kursui stud juo- 
ti. Be aukščiau purodyio sąra
šo, mokinys gali pasigilini ben
drais lietuvių kalbos mokslo 
dalykais įvairiuose raštuose, 
kaip tai: Kudirkos, Jablonskio, 
Basanavičiaus, Žemaitės ir kitų. 
Tokių bendrųjų raštų galima j“ 
rasti veik visur viešuose knygy
nuose. (Keletas jų randasi ir 
Bostono Knygyne).

N0. 4199—Graži išeiginė suknelė—Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
ir 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
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Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

. kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept, 1739 
So. Halated SU Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Kept. i 
1739 S. Halsted £t,, Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau, 

atsiųsti man pavyzdį No............

Mieros ---- .-------- ---- per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
.••• •••••••••••••• • ••• •••••• ••• V •

(Miestas Ir

reikia pastebėti, kad ne viskas : 
žiba, kas iš Kauno. Mes turime 
daug ir gražios literatūros A- 
merikoje, tik, gaila, kad ji kur 
tai miega ant apdulkėjusių len
tynų ar senuose laikraščiuose. 
Jeigu kas galėtų pabudinti, pri
kelti, parodyti ją busiančių lie
tuvių veikėjų naudai, manau at
liktų didelį ir garbingą darbą, į,

Keli žodžiai apie patariamus 
rankvedėlius.

Lietuvių Kalbos Gramatika, 
žinoma, rekomenduoju savąją. 
Aišku, gramatika kalbos neiš
mokina, bet kalbą be gramati
kos irgi niekas nesimokina. 
Nors gramatikos taisykles nuo 
amžių tebėra tos pačios, bet jos 
turinio “taisymas” pasidarė ve k 
paprotys. Vienas ncapseina be 
“tėve musų”, kitas prideda “10 
Maižiąus įsakymų”, dar kitas 
jąpildo su “avė Maria”. Bet yra 
r .tokių, kuriems jokios “dva

sios” ar “katakizmo dėstymas” 
^gramatikoj nepatinka. Ir todėl! 
vįem iš jų kai ką pataiso, kiti 
tai ką pagadina, įr dar kiti vėl 
taiso. Aš stengiausi ją taisyti, 
<ad pritaikyt Amerikos lietu-i 
viajns, ypatingai įvesdamas ar-į 
1 pusantro tūkstančio veiksma

žodžių asmenuotę su angliška 
definicija.

jLietuvių Kalbos Rašybos Va
dovėlis yra veik v s’ems ž no 
mas. Jį sudarė lietuvių kalbos 
mokytojai ir tyrinėtojai — Kal
nus, Kuzmickas ir Talmantas 

—- mokyklai ir visuomenės nau
dai. Manau, kad šitą 8,C00 žo
džių žodynėlį turi ir vartoja 
kiekvienas korespondencijų- ii 
straipsnelių rašytojas. Nors ma
žas bet labai tinkantis vado ė 
lis kalbus mokiniams įr prie ra
šybos. Jo autoriai sako: “šį va
dovėlį leisdami, visų pirma esa
me turėję galvoje-mokyklą, ku
riai jis, musų, mokytojų, paty
rimų, labM reikalingas... Nere
tai ne lik mokiniai, bet pats 
mokytojas susvyruoja, kaip čia 
vieną ar Jptą žodį parašyti, su
kirčiuoti.”

Vąrgo Mokyklai, dalis I, Uk 

būt nėra nei lygaus nei tinka
mesnio kalbai mokintis kurinio. 
Tąi yra klasiškas raštų rinki
nys, siiiaįsybųs musų kalbos tė
vo, Jppo Jųblonskip (Rygiškių 
Jono), skaityčiui vidurinėms ir 
aukštesniosioms mokykloms, ir 
švietimo ministerijos pripažin
tas tinkamas vadovėliu lietuvių 
ir nelietuvių gimnazijoms. Pir
moji dalis talpina 211 
-pasakų, dainų, mįslių,

Kiekviena jų žiba, 
kuria, palieka ką tokio (įspūdin
go mintyje. Skaitytojas, kad ir. 
nedaug-temokantis lietuvių kal
bą, čia ras susidomėjimą. Jis' 
vėl ir vėl skaitys ir Idekvieną 
syk su didesniu dėmėsiu. Kiek
vieno -rašynėl-io sunkesni žodžiai 
yra paaiškinti tam tikru pr.tai- 
kintu žodynėliu. Dar daugiau, 
čia reikia pasitikėti paties Jab 
comddo žodžiams. Jiis saiko: ’’rų-j 
pinlasi tiktai, kad slrąipsuiy 
kaina butų >gy^a, tfk andi j>r jtąi- 
yid/nga”.

Vargo Mokyklai, dalis 'I., yra 
panaši pirmąjai. Abi dalys labai 
ątatmką Auąei'iikos letuviam,' 
ypatingai jąunuo.liams.

'Kuprelis yrą -graži -Igno -šei
niaus novelė. Ji Amerikos lie
tuviams nebenauj.iena. Autorius 
joje sukuria neapsakomai gra 
žią meilės apysaką. Kuprelis čia 
yra chaj-akterizuojamas vėjo 
melnyčios malunmko asmeny. 
Jis kaimynams yra misterija. 
Niekas nežino kokia jo praeitis, 
nei iš kur jis atsirado, nei kiek 

i jis turi metų.; jie tiek žįno, kad 
jis yra labai geras žmogus, vi
siems maloniai patarnauja, ir 
kad visų yra mylimas, 'bet vie
nų vienas gyvena sau malime, 
visai atsiskyręs • nuo pasaulio. 
Kuprelis pagaliaus atpasakoja 
savo praeitį tūlam gimnaz'stui, 
kaip jis, būdamas vargonirin- 
kas, įsimylėjo į vieną dievobai
mingą merginą, kurių tarpe 
meilė iškilo iki aukščiausio laip
snio ir viską gyvenime žadėjo, 
bet pasibaigė tragedija. Kupre
lis pagaliaus visko nusivylęs 
tapo maluninku. Apart malu- 
ninko rolės, jis čia kartais dės
to gyvenimo skriaudas, fi’ozo- 
fuoja, lygina pasaulyje neteisy
bes. Kaipo maluninkas, kas
dieninio gyvenimo bėgyje, jis 
dažnai turi daug būdos su kai
mynų vaikais, kurie tai malūno 

i langus išdaužo, tai akmenų pri- 
raišioja prie malūno sparnų. Be

■ meilės apizodd, Kuprelis yra 
pilnas gamtiškų vaizdelių, mar
gų gyvenimo momentų, susijau
dinimo, rūpesčio. Novele labai 
žingeidi skaityti!

Lietuvių Tautinio Atbudimo 
Pionieriai yra naujas AmCriko-

Lieka be pieno
PRIE JŪSŲ 

MĖGIAMO BARO’
SumažinusKLAIPĖDA.

maisto produktų kiekį, suma
žintas ir pieno kiekis. Kiek 
anksčiau tam tikram žmonių 
skaičiui pieno galėdavo pasilik
ti patys laukininkai, o dabar 
tas atšaukta ir visą pieną turi 
atiduoti.

................  bbii!»■■■■ II im ii Lr—TT—

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS >PIRTĮ mMM

Telefonas BOULEVARD gi552
Už laiko m ęlektrikinį 'Kabinetą, karštus .ir .garo kambarius; ■suteikiam’ 
elektrikiniųs ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos .ląbai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina $t. {

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - 5250,000.00

Dabar Mokame 3%% ^a”
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

^LMIBGS 
——and -----

LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

ARBA

STORE

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE

0L0 GOLD DlSTRtK

s y
Ol.D G0( D DISTRIBUTORS. INC 

CHICAGO ILL

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG JMSTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus.h < 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j .farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. 'Taipgi pristatnm an 
glis i visas miesto daĮis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštu) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

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

*‘! 1

AMSTA

- • FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

Gali gauti
NAUJIENOSE

KAINA !ž£> GENIAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AEKO KLĮUBo 

NAUDAI.

Pirkite tose .krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

trumpų

Štai šeimą, kurį sutaupė $1,000 
ir dabar tą sutaupytą tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasiskp- 
linti lengvais įnėnesipiais išmo

kėjimais iš

MANIAM BtlILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ ŠPI LKA

J 739 So. Hajsted Street TeJ. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

1 ■■■>■ "i ir,.i.,i>r.- ,.,r "L" ..■"«* ..................  ■■ ■—
HM Įg IBI

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELĖS 

su 
KONVERTAIS 

PO 

10c 
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA prlva- 
tiškiem asmenim ir biz- 
aitriams.

NAUJIENOS
M38 SO. BALSTBB ST. 

chicago, iu..

j
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Rašo L. NARMONTAITfi

Kų vaikai skaito.
Neseniai praėjo savaitė, pa

švęsta knygynui, kada buvo ra
ginama vesfi vaikai į knygynų 
ir pripratinti prie dažnesnių 
lankymo ir didesnio pasinaudo
jimo knygynu.

Kad vaikai skaitytų tinkames
nes knygas pagal jų amžių ir 
supratimų, motina gali gauti 
daug pagalbos šitam reikalui 
nuo mokytojų ir nuo knyginin
kų, kurios pristatys sųrašų tam 
tikrų knygų.

Yra labai naudinga vaikams, 
jeigu tėvai duoda vaikams pro 
gos namie išsiaiškinti apie kų 
jie skaito. Taip darant, vaikas
kreipia daugiau dėmesio į kny- nuo netinkamos medžiagos ir 
gas ir galvoja daug aiškiau, ne-'raginkite juos prie skaitymo 
gu kad jis skaito norėdamas vertingesnių knygų. Vaikas, ku- 
kuo greičiau baigti knygų. Taip ris išmoksta įvertinti gerų kny- 
pat tėvai gali geriau vaikų at-'gų, randa sau visam 
kalbinti nuo nevertų pasakų ir naudingų, vertingų ir 
kontroliuoti jo skaitymų. 'draugų.— 
Pirmoji Moteris 
Redaktorė 
Amerikoj—

Atkalbėkite gudriai vaikus 
nuo tų niekniekių, kuriuos jie 
taip godžiai skaito, šitie pam
fletai prastai atspausdinti, spal
voti su neaiškia spauda yra pa
vojingi vaikų akims, nekalbant 
jau apie tai, kad jie neturi ver
tės kaipo literatūra.

Yra dabar mada tarp vaikų 
paprašyti tėvų, kad jiems duo
du penktukų arba dešimtukų, 
kad galėtų sau nusipirkti virš- 
minėtas nevertas knygeles, kur 
yra atpasakoti didvyriški žygiai 
kokio šnipo su nemaloniais at
sitikimais. Tokios knygutės vai
kams yra netinkamos skaityti.

Tad gudriai atitraukite vaikus

Ar Žinai 
Kurlink Eini?

NAUJIENOS, Čhicago, III.

<W^ctrlON
THURSTDZ^ ejna kąs' ke,t\

Iš Lietuvių Moterų 
Draugijos “Apšvie- 
tos” Veiklos •’
Rengia bazarų — pusė pelno. 

Vilniaus lietuvių pagalbai.
Viena iš Chicagos seniausių ir 

veikliausių moterų draugijų yra

Rengia
Vilniaus

Viena iš Chicago 
veikliausių moterų 
Lietuvių Moterų Draugija -np- 
švieta”. Laikotarpy jos trisde
šimt metų su viršum gyvavimo 
ši draugija pasižymėjo savo 
nuolatiniu rėmimu tiek kultū
ros, tiek labdaros veiklos. Jų 
sumanus ir nenuilstantis darbš
tumas visuomet atkreipia dėme
sį visų tų lietuvių, kurie seka, 
remia ir gėrisi moterų veikjos 
gražiais rezultatais.

Suprasdamos ir įvertindamos

Kvepalai

Ketvirtai., lapkričio 30,1939

amžiui 
tikra v

dien yra musų lietuviai, broliai 
ir seserys vilniečiai, “Apšvietos” 
Draugija nori prisidėti prie pa
galbos, kurių kiekvienas lietu
vis turėtų teikti tiems užjūrio 
lietuviams.

Todėl tam tikslui “Apšvietos” 
Draugija ir rengia bazarų. Ba
zaras įvyks Lietuvių Auditori
joje, gruodžio 10 d., 1939 m. 
Prasidės 1:30 valandų popiet ir 
tęsis per visų dienų. Vakare bus 
šokiai. Įžanga tiktai dešimts

Rengimo komisija, kurių su
daro Draugijos komitetas iš A-Buvo tai ant rytojaus po 

Dėkos dienos šventės. Didžia-'dėlės Misčikaitienės kaipo pir- 
jame vidurmiestyje žmonės 
mirgėte mirgėjo. Vieni dra- 

o 1 i šiai žengdami, rodos, turėda-
onia ara i osep 1a a c, ugc]uotį aiškų planų ir su- tingai dirba, kad padarius šį 

autore ir redaktore, gimė New-j c
port, N. H., 1788 metais. Kuo
met jos vyras mirė 1822 me
tais, ji paliko našlė su penkiais 
mažais vaikais, kuriuos ji pati' 
išaugino, užsidirbdama pragy
venimų iš savo raštų.

Ji buvo redaktorė “Boston 
Ladies’ Magazine” nuo 1828 
iki 1837. Tada šis leidinys susi
vienijo su “Godey’s Lady’s 
Book”, kuris buvo leidžiamas 
Philadelphijoj. Ponia Hale tuo
met paliko “Godey*s Lady’s 
Book” redaktorė, ir ėjo tas pa
reigas per keturiasdešimt metų. 
Ji pasitraukė iš literatiško gy
venimo 1877 metais, atsižymė
dama kaipo pirmoji moteris 
redaktorė Amerikoje, ir turėda
ma ilgų ir turtingų nuopelnų 
rekordų.

Jos pastangos naudai Bunker 
Hill Paminklo fondo, jos nenu
ilstanti darbuotė jūreivių nau
dai, ir jos visuomet gili domė 
moterų veikloj, ypatingai, kad 
moterys siektus ir įgytų kuo- 
aukščiatuio mokslo, buvo ne
nuilstanti ir suteikė daug ver
tingų rezultatų.

Pradedant su 1859 metais, 
ponia Hale rašinėjo straipsnius 
ir laiškus Suvienytų Valstijų 
prezidentams, kuriuose ji agita
vo už tai, kad Padėkos Dienu 
butų švenčiama kaipo naci j o- 
lialė šventė. Jos pastangos bu
vo atlygintos, kuomet preziden
tas Lincolnas paskelbė paskuti
nį ketvirtadienį lapkričio 1863 
metais kaipo tokių nacijonalę 
šventę. Ir nuo to laiko Suvie
nytų Valstijų prezidentai kas
met laikosi to papročio.

šiemet prezidentas Roosevel- 
tas atkėlė Dėkos dienų vienų 
savaitę anksčiau, negu papras
tai priimta švęsti. Tačiau atkeL 
tų Dėkos dienų pereitų savaitę 
šventė tik 23 valstijos iŠ 48, 
Dvidešimt penkios likusios vals
tijos švęs tradicinę Dėkos die
nos šventę šiandien, lapkričio* 
kaip tai buvo priimta per eilę 
metų švęsti lapkričio mėnesio 
paskutinį ketvirtadienį. —N.

Buvo Motina Amerikos Na- . 
cijonalės Padėkos Dienos

Ponia Sarah Josepha Hale,

mipinkės ir narių Schultz, Ke 
turakienės, Visč uLenės, En- 
dziulienės ir Jonikienės, rūpės -

parengimų kuopasėkmingiausin, 
nes pusė viso pelno eis sušelpi1- 
mui Vilniaus lietuvių. Antra pu
sė pasiliks draugijos ižde.

N.

Fellowship House 
Moterų Klubo 
Švenčių Bazaras

Kvepalai (perfume) visuo
met buvo surišta su romansu 
ir gal visuomet bus. Kuri gi iš 
moterų nenori pažinti roman
so? Bet kad į kvepalus visuo
met žiūrima kaipo į brangeny
bę, daugelis moterų užgina 
sau ir pamąstyti apie tai.

šiais taip moderniškais lai
kais, net ir mažiausias biud
žetas gali nupirkti jum kvepa
lus, nes galite gauti labai ma
žyčiuose btiteliukudse. Varto- 
iant gi atsargiai gali užtekti 
ilgam laikui. Kvepalai visuo
met teikia tam tikrų švelnumų 
malonumų ir vartotojai ir 
tiems, kurie būna jos artumo
je. Jeigu po dienos darbo turi 
ęiti kur nors kitų draugijon ir 
jautiesi nuvargus, tai paimk 
šiltų maudynę, įdėk vandenin 
žiupsnelį kvepiančių “bath 
salts” ir išsimaudžius ištrink 
kūnų odos pudra “talcum”; 
matysi kaip visas nuovargis 
pranyks. Pavartok dar porų 
lašiukų ne per ąštrių kvepalų 
ir jausies kaip liaujas žmogus.

—Yza.

įpratimų kaip tų atlikti. Kiti 
(atrodė vaikštinėjo taip sau vi- 
isiškai be tikslo lyg negalėda
mi nusitarti, kažin ar eiti sker
sai tų gatvę, o gal eiti dar ta 
pačia, bet koks skirtumas —• 
eisiu skersai. Į tų laikų pasi
matė trafiko signalas, kuris 
įspėjo neiti, gatvekariai ir au
tobusai pradėjo bėgti iš vienos 
ir kitos pusės, bet tas nieko, 
tegul jie saugojas ka man rei
škia kieno laikas, kieno tvar
ka...

Šviesa ir vėl atsimainė. Sku
binuos skersai galy e į anų au
kštųjų krautuvę, čia turiu pa
daryti kelis pirkinius ir vėliau 
susitikti su draugėmis pasitar- dar daugiau netikėtų lemų bei 
Ii apie tam tikrų veikimų. Prie kūrėjų.
keltuvo krautuvės trečiajam 
aukšte pamačiau vienų savo 
pažįstamų. Pastebėjau, kad ji 
tik kų buvo paspaudus keltu
vei guzikutį su užrašu “že
myn”, įlipdama į keltuvų, ta
čiau tuo kartu, kada aš įžen
giau keltis augštyn.

Suklydimas direkcijoj pa
mąsčiau sau pati viena, kol ji 
neprasitarė man “aš geriau 
eisiu priešingon pusėn, negu 
stovėsiu ant vietos.” Pasižiu
rėjus į ją, pamaniau sau, koks 
‘ai liūdnas išsireiškimas apie 
gyven mų. Ir kiek daug iš mu
sų panašiai manome kad ne
apgalvotas ir nenustatytas vei
ksmas gali nukelti mus į savo 
maloniųjų svajonių prie:lauką.

G

Jau beveik dvi sava, tęs laiko

lijos geriausiais kuriniais Art 
Institute. Artistų vardai gimdo 
atsiminimus bei impresijas apie 
tai, kas tai yra vertinga pieši
me ir skulptūroj Raphael, Ti- 
tian, Michangelo.

Daugelį paveikslų busite ko
kioj nors formoj matę; užeisi.e

RUMMAGE S ALE”

naudingai 
kuria Fel- 

per ke- 
Brid- 

geporto gyventojų, x ypačiai 
motinų ir vaikų gerovei, Fel- 
loyvship House Moterų Klubas 
rengia įvairias programas. 
Vienas iš tokių parengimų yra 
jų vadinamas » “Švenčių Baza
ras” ir “Rummage Sale”, kuris

Kad pagelbėti tai n 
ir gražiai veiklai, kr 
lowship House įstaiga

MARIJĄ JURGELIONIENĘ PRISIMINUS
Savaime aišku, jog gimsta- mažiau žinojo apie M. Jurgc- 

mę tam, kad mirti; žinome, lionienę, tai turėjo progos pa 
kad mirtis yra neišvengiama žinti jų arčiau iš jos darbų, 
būtybė. Ji yra visai paprastas Su šiuo jos atminimui ruošta

Vieni pasi- vakaru jos vertė mumyse dar

gruodžio 7 d., Fellowship Hou
se, 831 West 33rd Place. Prasi
dės 10:30 valandų ryto ir tęsis 
iki aštuntos valandos vakaro.

Visos šio Klubo narės ir / • • VIIdraugės jau- seniai siuvinėja, vojusios uz darbo 
mezga ir dirba visokius nau
dingus dalykėlius, kuriuos jos 
sunaudoja šiam bazarui. 
Bus dar ir arbatėlė tarp\ tre
čios ir penktos valandos su 
pačių narių pagamintais gar
dumėliais.

, Tikslas šio parengimo yra 
tikrai vertingas ir visų lietu
vių remtinas, juo labiau, kad

ru, kurie naudojasi iš Fellovv 
ship House darbuotės, yra 
tuviai. —xV.

MADOS

lie
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; * “Disputed Passage’’
Drama, parašyta populiaraus 

rašytojo Layd Douglaš. Turi 
nio fonų sudaro konfliktas tarp 
mokslo ir žmoniškumo, arba 
geriau sakant,

m ėjęs Rusijos
Tamiroff Jis

, ■ j T . ’
A žinote, kad šiame sezone, 

jeigu norite pasipuošti pagal 
vėliausių madų, senu vakari
niu kostiumu, tai galite nešioti 
bile kokios šviesios spalvos 
megstiriį sveteriukų. Štai pa
vyzdys. Juodas aksominis, ar
ba šilkinis, arba net ir plo
nytis vilnonis sijonėlis, be abe
jo, vakarinio ilgumo t. y. ligi 
batukų šviesiai raudonas, ar 
mėlynas bei žalias sveteriukas. 
Gali būti ilgom arba trumpom 
rankovėm, ir aukšta apykakle 

sagu- 
aukso 
Batu

Nusip.rksit katalogų, 
kad parėjus namo galėtumėt3 
mintyse vėl tuos piešinius kuo
sai peržiūrėt i.

Bet rasite, kad jokios kopijos, 
jokia fotografija negali atvaiz
duoti tikro charakterio tų am
žiniu kurinių, nes Nepagauna 
švelnumo, gyvybės pačių kūri
nių. Stovėdamos prieš vienų ar 
kitų kurinį jausite, kad tas pa
veikslas^ įkvėptas artisto jaus
mų pulsuoja, kartoja amžinų at
sišaukimų. Taip ir aš gėrėjaus 
italų turtu pereitų sekmadienį, 
bet netikėjau taip jaudinančiai, 
galutinai suprasti, kodėl žmo
nės per amžius numynė takus 
į Italijos dailės centrus, kad ste
bėjus šiuos kurinius* kad juo v 
studijavus, kad juda mėginus 
nuokopijuoti, ir supratau, ko
dėl taip retai tos kopijos pagau
na pilnų reikšmę paveikslo.

Palikau Dailės Muziejų, jaus-1 
dama, kad kų tik praleidau vį- 

v. j ... . .lartdėlę su grožio esybe — buvo
tai nuoširdus atsidavimas tam ^aug ten gyvų spalvų, taip 

arbm, gali daug pagelbėti !pįinaj pabrėžta buvo švelnus, 
musų 1 esmam pasisekimui |)į.jjnųa jausmai, toks simpatiš- 
ir gyvenimo gerovei. Ar žinai,L » j. _ . »
kurlink eini ? —Našlaitėlė

mųstymo ir nusitarimo kur
link mes norime eiti, kaip ge
riausia dirbti, kad atsiekti tos 
kelionės tiksiu ir svarbiausia

Sumaišyk prezervuotų imbie
rų su Smetona arba varške, 
duok stalan su “crackers” ir 
kava ant saldžiosios, ir pama
tysi, kaip visai šeimai patiks.

—Kaimynka

kas humoras, toks netikėtinas 
žmoniškumas. Ir viso tai aš ga
vau tik už 25 centus įžangų 
nereikalinga buvo DivakotJ, 
pasportas, formalumai.

Tikrai nepaprasta proga 
mums visiems chicagiečiams. 
šį kartų didkalnis atėjo pas 
Mahametų. Suzanna Viliutė

žmogaus sielos, 
vaidina pasižy- 
artistas Akim 

labai real ai in
terpretuoja charakterį garsaus
daktaro, kuris turi stebuklingai 
gabias rankas operacijoms, bet 
neturi sielos nei žmoniškų jaus
mų.

John Howard vaizduoja jau
nų daktarų, kuris irgi turi ne
paprastus gabumus ir priedui 
sielų, širdį ir žmoniškumų. Tų 
dviejų vyrų neapykanta viens 
kito asmeniui ir gerbimas ta
lento sudaro įdomių dvikovų.

Dorotliy Lamaur (šį kartų 
pilnai apsirengusi) vaidina gal 
kiek silpnai, bet gražiai rimtų 
rolę. Jos romantiškos scenos su 
jaunu daktaru visai įtikinan
čios ir be moderniškų emoe jų. 
Veikalas gražiai scenizuotas, 
turi gražių teorijų. Kaip princ> 
palės, taip ir mažesnės roles 
nuožirdžįai suvaidintos. Dabar 
rodoma Roosevelt teatre.
“That’s Right You Are Wrcng”

Plačiai paskilbęs radijo ir 
naktinių klubų šokių orkestro 
vedėjas Kay Kyser vaidina patj 
savo rolę. Sū juo taipgi yra ir 
jo orkestras. Sąstate yra ir Lu- 
cille Bali. Adolph Menjau, Ed- 
wardkEverett Hartari ir keletas 
kitų pažįstamų artistų.

Komedija yra gyva, lengvo 
tempo ir ^žinoina turtinga Kay 
Kyser Šposais. t Kam patinka 
Kay Kyser, tai matykite Šių ko
medijų. Rodoma Palace teątre. 
Minėtam teatre taipgi rodoma 
draugiškai komiškas kūrinėlis 

Vodevilio“Cąll a Messeąger” 
čia jau nėra. 5

čiais arba išsiuvinėtas 
bei sidabro šniūreliais, 
kai gali būti pritaikyti svete- 
r i tiko spalvai arba jo papuoša
lams. Toks kostiumas yra vi
sai elegantiškas ir lengvai pri
einamas, o svarbiausia —tai, 
kad jis ,yra visai patogus ir 
daug šiltesnis už kitokių faso
nų vakarines suknes. Tokie 
sveteriukai arba kitokios me
džiagos 
ketukai 
miesčio

gražiai išsiuvinėti ža- 
galima gauti vidur- 
geresnėse krautuvėse.

— Kauniškė.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

virsi pieną, 
kitus miltin- 

jie nepriips 
puodo.

Jeigu patepsi su sviestu 
puodų, kuriame 
makaronus arba 
gus valgius, tai 
taip greitai prie 

*' *
Turint nesunaudotas salierų 

viršūnes reikia sudžiovinti ge
riausius lapukus ir sudėti į bu
telį. Kai reikės kam nors sa
lierų skonio, paimkite žiupsne
lį, sutrinkite ir įdėkite' į taiso
mų valgį./

* * *

Kuomet kočiojate tešlų dėl 
“pie erust”, visuomet kočioki
te tik į vienų pusę —- nuo sa
vęs— pakeldamos kočėlų kiek
vienų kartų. Pastebėsite kaip 
tas pagerins jūsų “pie erust”.

v Kaiminka.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

gamtos reiškinys.
traukia iš gyvųjų tarpo, kiti gi neišnyks. Musų torontietės mn- 
pradeda gyventi. Vienok miras terys įvertindamos M. Jurgelio- 
atrodo neprasminga, kuomet ji nienės darbus tvirtai pasižadč 
išplėšia iš gyvųjų tarpo žmo- jo eiti velionės keliais, ir tai 
gų kupinų naudingų darbų įgyvendinti nutarė kilniais dar- 
žmonijos labui, pasiryžusį daug bais. Susirinkęs pas Z. Užeinec- 
gero nuveikti visuomenei. kienę būrys moterų rimtai ir

Ir štai toji musų nelaukiama taikiai apkalbėjęs reikalų, vien- 
viešnia mirtis taip staiga ir ne- balsiai išsirinko tris moteris, 
tikėtai uždėjo savo negailestin- būtent, Br. Kavoliunienę, Si. 
gų rankų ant plačiai žinomus ir Butkienę ir A. Stonkienę. Jos 
vertinamos išeivijos užtarėjos (vadovaus M. Jurgelionienės 
Marijos Jurgelionienės širdies, gerbėjų būreliui, o kitos visos 
Mes netekome M. Jurgelionie- joms širdingai gelbės. Tikslas 
nes kaipo rimtos veikėjos, nuo-'gražus ir kilnus, — karts nuo 
širdžios ir uolios demokratuos'karto suruošti labdaringų vaka- 

• šalininkės, visad atkakliai ko Tų nuskriaustųjų ar našlaičių
- 1 -i ir vargo'naudai. Taipgi nutarta turėti 

žmonių padėtį; už lygas mo
terų teises.

Velionę M. Jurgelionienę puo
šė tauri meilė. Ji savo didžiųjų 
gyvenimo dalį paaukojo skriau
džiamiesiems ir nelaimingiems. 
Jos meilė buvo įgimta, ji buvo 
atkreipta į gėrį ne iš prievar
tos, bet iš pasiaukojimo. Ji 
gražiais savo darbais jungė iš- 
eivijų į vienų tautą, į viena 
gražių ir kilnia šeimų. Jos kil
nus darbai vis labiau siekė tam 
tikro tobulumo laipsnį, jie pa
liko simbolį i teinančioms kar
toms. Velionės teikta mums 
meilė privalo sudaryti ryšį, ku
ris nenutruks per amžius, jung
dami musų tautų ir išeiviją, 
kuriai ji taip nuoširdžiai tar
navo.

Šiandien mes giliai liūdime 
netekę savo tautos dukros, jos 
taurusis gyvenimas užgeso!

Mes prisimenam, kad vel o- 
nė savo gabumuose, savo nuo
širdume nėbuvo užsidariusi vie
na, bet kų geriausio turėjo sa
vyje, ieškojo būdų ir mokėjo 
mums įterpti kas kilnu ir nau
dinga. Nedaug visai tesiras lo
kių musų išeivijos tarpe ir net 
Lietuvoje, kurie nežinotų, ko
kių reikšmę mums kaipo lietu
viams turėjo M. Jurgelionienė. 
Velionė liks gyva mumyse!

Ir kad įamžinti jos vardų, 
kad nepamiršti pasižadėjimo ei
ti velionės keliais, musų išeivi
ja įvertindama jos darbus pa
siryžo pastatyti jos atminimui 
paminklų, kurs per Šimtmečius 
liudys, jog čia ilsisi tauri ir iŠ" 
tikima išeivijos globotoja.

Kaip visur, faip ir pas mus 
M. Jurgelionienė turėjo draugų 
ir prielelių, kurie jai atiduoda* 
mi pagarbų sdruošė jos atmi
nimui viešų vakarų. Vakaras 
susidėjo iš “Aušros” choro ir 
jo žymesnių solistų, buvo pasi
dalinta su atsilankiusiais joj 
praeities kilniais darbais ir jų 
nauda išeivijai. Velk visos cho
ro pildomos dainos buvo pritai
kintos vakaro nuotaikai, o kai 
kurios buvo dainuojamos kaipo 
labiausiai velionės numylėtos. 
Solo “Visur , tylu”, taip labai 
mylimų velionės dainų, pildė Z. 
Užemeckienė. Išėjo labai įspū
dingai. Didelio ir gilaus susi 
kaupinio publika parodė pil
dant iš Bozet operos “I Fancied 
I Was Dreaming”. Jį pildė se
sutė ir brolis Pociai, smuiku ir 
piano. Mirtinai tylai viešpatau
jant liūdni muzikos garsai ne 
vienam iš musų giliai paliete 
jausmus ir mes prislėgti gedu
lo šešėlių rūstavome ant likimo 
nelaiku parbloškusio mums, 
taip brangų asmenį. Bendrai, 
šis ruoštas Toronto socialde
mokratų vakaras padarė g’lų 
įspūdį į atsilankiusius. Ir kurie

-ĮM. Jurgelionienės metinį gedu
lingų paminėjimą, čia pat vie
toje atsišaukus Z. Užemeckie- 
nei į tas, kurios dar nėra prisi
dėję prie paminklo fondo su 
auka, atsiliepė sekamos mote
rys: Z. Stankienė 1 dol., V. Sa- 
mulevicienė 1 dol. ir Br. Kavo- 
liunienė 1 dol. Kitos suaukojo 
smulkiais 3 dol.

Žymėtina, kad Br. Kavcliu- 
nienė ir St. Batkienė šiam mo
terų pobūviui paaukojo po la
bai gražų paveikslą, vaizduo
jančius kuklų, bet artimų ir * 
mielų lietuvišką sodybų ir žve
jų gyvenimų. Šios dovanos ta
po leistos laimėjimui atminu 
mui pobūvio, suruošto M. Jur
gelionienės 
m i ilgosios 
vanų buvo 
Indrelienė.
darbais ir pasinaudojus Z. Uže- 
ineckienės svetingumu, visos 
skirstėsi pakilusia nuotaika ir 
pasiryžimu dirbti kas kilnu ir 
naudinga. Tikrai gražu! Tegul 
M. Jurgelionienės darbai veda

fondo naudai. Lai- 
šių reikšmingų do- 
0. Dagilienė ir O. 

Pasidalinus ateities

Sekantį panašų suėjimų tu
rėti ir galutinai duoti moterų 
būreliui vardų mielai užkvietė 
musų maloni EI. Kidžienė pas 
save. —O. Indrelienė.

Į Maistas
| Veda MORTA RUGIENI

Spanguolių Sūrio 
Tortai (Tarts)

8 kepti tortų kevalai
2 puodukai koštos spanguolių 

sunkos.
1 puodukas “whipping” grietinės 
Vi puoduko konfekcinio cukraus 
1-nas 3 uncijų pakelis “cream 

cheese”. <
12 ketvirtainiai sukapotų marsh- 

mallows.
% puoduko sukapotų riešutų.
Iškepk kevalus. Sudėk tirštą 

spanguolių sunką į retą koštuvą ir 
leisk nubėgti skystimui kol paliks 
du puodukai tirštumų. Plak grieti
nę ir kai “sustings” pridėk cukrų 
ir lygiai sutrintą “dream cheese”. 
Sumaišyk atsargiai riešutus, span
guoles ir grietinę, sudėk į atšalu
sius kevalus ir suŠaldyk pirm pa
duodant stalan.

Triušis Kaserolėj
8 riekės lašinių.
1 didelis triušis, supjaustytas į 

Šmotukus.
2 vidutinio dydžio bulvės.
2 maži svogūnai.
2 puodukai karšto vandens ar to- 

meičių sunkos.
1 šaukštukas druskos.
¥4 Šaukštuko pipirų.
Pakepink lašinius ant mažos ug

nies, dažnai riekes vartydama. Kai 
paruduos, sudėk lėkštėn ir sunau
dok lašinių riebumą pakepinimui 
triušienos, prieš tai įdėtos į miltus. 
Sudėk pakepintą mėsą kaserolėn 
išartu su riekėmis svogūnų, bulvių 
ir lašinių. Apiberk druska ir pipi
rais ir vienu šaukštu miltų. Užpilk 
karštą vandenį arba tomeičių sun
ką, uždenk ir kepk ant mažos 300 
laipsnių ugnies apie dvi valandas 
laiko. —Catherine Stokus.
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Diena Iš Dienos
HELP VVANTED—FEMALE

HELP WANTED,MALE-FEMALĘ

TAVERNAS RENDAI, visi fik- 
čeriai. Salė mitingams arba šokiams 
—garu šildymas, pigi renda. 2449 
West 69th St., savininkas 6837 So. 
Campbell Avė. Mr. Schultz.

MERGINA 19 IKI 25 — leng
vam ruošos darbui. Rašyti ar kreip
tis. Lilyap’s Sfudio, 703 So. Marsh- 
field Avenue.

NAUJIENOS,. CJjicago, UI

Vestuvių Varpai 
Bridgeporte

Lapkričio IX dieną tapo su
rišti “amžinu ryčiu” Ędwardas 
Ęlečkaitis nuo Bridgeporto su 
Elsie Smith iš Brighton Park.

Syrenos restaurante buvo su
ruošta šaunus bankietas, kur 
dalyvavo apie 50 svečių, arti
miausi Plečkaičių ir Smithų gi
minės. Laike vakarienės jau
nasis Žebraitis, kaipo Master 
of Ceremonies, paprašė abiejų 
pusių tėvuš ir artimuosius pa
kalbėti. Visi, žinoma, linkėjo 
jaunavedžiams daug laimės ir 
pasisekimo jų naujam gyveni
me.

12 dieną lapkričio, tai sek
madienį, įvyko toks pat, tik gal 
dar šaunesnis bankietas, V. 
Plečkaičių, jaunojo tėvų, na-

muose, 3343 LQwe Ąvq., Rųy 
buvo sukviesta apįę 10Q sye,- 
čių. čia, žinoma, buv,o viskas 
lietuviškai. Lietuviškos kalbos, 
lietuviški valgiai ir lietuviškos 
dainęs, kurias sudainavo Mote
rų Kultūros Choro naršą.

Laike vakarienės ir čionai 
kalbėtojai linkėjo jaunajai po
rai laimingo gyvenimo.

Po vestuvių jaunieji Ęlečkąi- 
čiai apsigyveno tolimoj South 
Side.

Turiu pažymėti, kąd Edwap- 
dąs turi pastovų ir atsąkomin- 
gą darbą Commonweajth Edi; 
sop Co., $u geru užmokesčių, 
ir galės gražiai ir savistoviai 
gyventi.

Keletas žodžių apie jaunojo 
tėvus, Vincą ir,. Mprtuję. Pleč
kaičius. Prieš keliolįką metų V. 
Plečkaičiai atvažiavo Chicagon 
iš pietinių Illinojaus mainų dis- 
trikto. Atsivežė su savim sūnų. 
Edwardą ir dukrelę, Theresą, 
visai dar mažučius.

ta D. in J. Palšaičių, 34£3 Šo, 
Ęipeęąld. Avė.,, lapkričio, prad
žioj > išvažiavo automobilid į 
pietų, valstijas atostogų.

Šios savaitės pradžioje Mrs. 
BaĮišaitieąė gavo iŠ jų ląįšką, 
tyad, jau jię esą rytuose ir pra
dedą. keliauti Chicagos link iš 
N.ęw Yorko,

D. Palįšaitis dirba Chicagos 
Subway formonu, o jo žentas, 
A. Smith “bosu”.
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CLASSIFIED ADS
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RĘIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių" prie gerųjų, vyriškų ir mo
teriškų batų. Fancy stičeriai, lan
kstytoje!, lopytojąi, Bindiųg Stiče
riai, perforatoriai, skiyeriąi, stąlp 
darbininkai, top stičeriai.

Prie vyriškų darbų kreiptis 
FLORSHEIM SHOE CO.

641 W. Adams St. ar 3961 Belmont 
Avenue.

, Prie moteriškų darbų kreiptis: 
3927 Bėlmont Avenue.

BUS SS^TO RENT
dai

STANLEY GRICIUS 
gyveno 5621 So. Mulligan
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 d., 9:50 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukęs pusės 

!amž„ gimęs Rusijoj, augęs 
' Lietuvoj Rokiškio apskr., Pa

nemunėlio parap., šetekšnų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anną, sūnų Frank, 
dukterį Anna Arnish, žentą 
Frank, anūką Fredrick, švo
gerį Petrą Lapovich ir jo šei
myną, švpgerką Pauline Ge- 
siunas ir jos šeimyną, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamu. Lietuvoj—patėvį Kazi
mierą.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkus koplyčioj, 4704 South 
Western Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, gruodžio 1 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią Brighton Parke, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 

j ten bus nulydėtas į šv. Kaži- t j 
miero kapines.,,

Viši d. ra/Stanley Griciaus 
i giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

, atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Moteris, 

’ Sūnūs, Duktė, Žentas ir kitos 
Giminės*

Laid. Dir. Albert V. Petkus, 
' Tel. LAFAYETTE 8024.

Gyvendami čionai kaipo dar
bo žmonės turtų nesusikrovė, 
bet pagal išgalės davė vaiku
čiams mokslą, lavino muzikoj 
ir pratino prie lietuviško gy
venimo. Edvvardas ir dabar yra 
Kanklių Choro narys.

Vincas ir Mortulė Plečkaičiai 
patys būdami laisvų pažiūrų 
žmonės, ir savo vaikus išaugi
no toj pačioj dvasioj, ką liu
dija faktas, kad jų duktė The- 
resa prieš metus laiko apsive
dė, civilį šliubą paimdama. Taip 
pat ir Edvvardas padarė. Tai 
yra retas atsitikimas, nes la
bai dažnai pasitaiko, kad lais
vų tėvų vaikai apsivesdami ei
na i bažnyčią.

Tai garbė tėvams, kad suge
bėjo savo vaikams perduoti tą 
mintį, kokią patys turėjo.

Taipgi negalima praleisti ne
paminėjus gaspadinių, kurios 
taip skaniai ir tvarkiai viską 
buvo prirengusios. Tai buvo 
jaunojo Edwardo teta, M. Ka
ralienė ir dėdienė, J. Plečkai
tienė nuo savęs Ijnkia jaunajai 
porai kuo daugiausiai laimės.

P. J. Kučinskas.

Išsiėmė UcidimŲS
Vedyboms
CČhir^oj),

Barnsy Butler, 35, su Helen-
Stanch, 29

Julius Kcdjs, 49, su Barbara,
Ęringis,. 50

Gari Meyer, 3(k su, Catherme 
Radomąkis, 24,

Reikalauja
Perskjrų,

Rase Valaitis, nuo Beter Va
laitis.

Frances Gurskis nuo Antho- 
ny Gurskis

Gavo
Perskiras

Bessie Sirus nuo Leon Sirus
.... r I ■. v • -" ■ ■

PelitiKa
Iš 19*-to Wardo 
Lietuviu Darbuotes

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Barbara Vanderberg, Michigan valstijos senajto- 

riaus duktė, ir jos sužadėtinis John W. Ęajley Jr., sūnūs, 
senatoriaus politinių, oponento.

RĘIKĄLINGAS- VYRAS ar mo- 
teris dirbti taverne. Kad suprastų 
virtuvės darbą ir prie baro. Atsi
šaukite. 1400 So. Cicero Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ

1 . 'I - . !'i U

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

"i.

t t 11 r1 ■ i 1 i 1 .r

Naują “Įdomi 
Kryptis Radio 
Biznio, Srity j”

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus prie namų darbo. Kambarys ir 
nąokestis. 5135 So. Dprches,ter Avė.

RĘIKĄLINGAS PATYRĘS DAR- 
bininkas dirbti restorante.

GEORGE’S CAFE, 
3^65 So. Morgan Street.

ATOSTOGAUJA
BRIDGEPORTIEČIAI

Seni bridgeportiečiąi, 
Helep Smithai, žentas ir duk-

Al ir

METINĖS mirties sukaktuvės.

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS

Lapkričio 26 di, sekmadienį, 
11136 So. St Louis avė., kaip 
antra valandą popiet, įvyko 19 
Wardo reguliario Lietuvių De
mokratų kliubo mėnesinis su
sirinkimas, Atsilankė didelis 
būrys senų narių ir kliubas 
gavo daug naujų, kurie paro
dė norą, prisirašyti.

šis susirinkimas laivo ąnk 
ras šį sezoną ir visi ęms labai 
svarbus, Atėjo veikimo ‘ laikas, 
.išgirdome daug naujų suma-- 
nyinų ir buvo daug kalbamą, 
apie ateinantį balių, kuris 
įvyks netolimoj ateity, Naujai 
išrinktas užrašų raštįninlęąs 
yra labai energingas ir vikrus 
narys ir puikiai protokolus 
surašo, Valdybos nariai, išdavė 
raportus, kurią visiems buvo 
labai svarbu^.

Visi 19*to war.do. x lietuviai 
turi susirupintį politika, nes 
tai kiekvienam svaraus reika
las. RašykitČs prie kliubo, ku
rio pirmas tikslas yra, dirbti 
visuomenės lakui,

— KorąspęnĄęjitąs.

GRAŽIOS
FOTOGĘĄFIJOS

Pląčiai tarp, lietuvių yra žir 
nomas fotografas Stankūnas ir 
jo gražiai ir dailiai padarytos 
fotografijos.

Fotografo Stankūno studija 
per, daug metų pastoviai yra 
nuosavame Stankūno name, 
3315 So. Halsted St. Retas iš 
Chicagos lietuvių neturi toje 
studijoje fotografuoto paveik
slo.

Paskutiniu laiku Stankūnas, 
fotografavimo įstaigą pageri
nęs. Jis daug1 daro biznio iš 
vestuvių. / — J. A, S.

ATIDARYMAS PAS 
NAUJUS BIZNIERIUS

Mr. ir „George Kavoliai 
yrą, nauji biznieriai Bridgepor- 
te, Jie nęseniair nupirko taverno 
biznį: .“Halsted Gardens”, 3147 
So. Halsted SI. (
i Sekantį š^^djenį ir sekmą7 
dįenį,’ G^uądzio 2; ir, 3 d.d. jie 
turės , biznio atidarymų paren
gimą? kad susipažinti su bridge- 
portiečiais ir pamatyti sęnįhu 
žinomus draugus jų. naujame 
biznoje... ; J> A>

tragingai miręs, automobilių 
lelaimeje, lapkričio 30 d. Pa- 
aįdotas Lietuviu Tautiškose 
opinėse gruodžio 5 d,, 1938 
n. metais. Gruodžio 3 d. 1939 
n. 1:30 vai. popiet, Amžinai 
Isintiems, Juozui ir jo sunuį 
?etriukui prie jųjų kapo įvyks 
gedulingas metinių sulęaktu- 
zių pąminėjimas. Kalbos, dal
ios ir muzika.

Giminės, draugai ir pažįsta- 
ni, prašome visus dalyvauti 
opinėse, išklausyti sukaktu- 
zių programą. O po programo 
įrašome visus ' atsilankyti į 
ielauną vakarienę musų na- 
nuose 1036 E, 93 St.

Mare ir. duktė Marijona. 
Maciukėviče.

J uozuk mano brangiausi?, 
jau sukako vieni metai kaip 
tave mirtis netikėtai išplėšė iš 
musų tarpę, suardydama mu-

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS £ražl* ,ir malon4 šeimynišką gyvenimą.
Šie metai man be tavęs buvo skausmo, liądėsjo ir gailesčio 

metai. Ilgu ir nuobodu, niekur nerandu ramumo. Kasdieną man 
akyse rodos tavo man mylimas paveikslas, primenantis malo
niai musų pergyventas valandas. O kaip aš nelaiminga tavęs ne
tekusi, mano brangus/ Juozukai. Juk mes dar galėjome daug, j 
daug metų gyventi, mums gyvenimas buvo malonus.

Prisiminus tavo, Juozuk, tragingą mirtį, gailestis suspąu- 
džia man širdį, atsipeikėjusi, klausiu pati savęs kaip man baigti 
gyvenimas be tavęs, tu, Juozuk, rūpinais manimi, suteikdama? | 
man malonų gyvenimą. Juozuk, mano atminties turte bran- 
giausis, užmiršti tavęs negalėsiu niekada, tavo šaltą kapą lan
kysiu visada. Tik šalia tavo kapo randu susiraminimą prisi
mindama laimingai pergyventą trumpą laikotarpį, kuris mums 
suteikė daug garbės ir malonumo draugingas musų sugyveni
mas. MARĖ MAČHJKEVIČ1EN®.

I

Šaltimiero Rąclio Valandos 
Bap-įdetąs,

REIKALINGAS TEISINGAS au
gęs žmogus dirbti taverne. Rytais 
apvalyti ir už baro pabūti. Gyveni
mas vietoje. 5708 So. Morgan St.

REAL ĖSTĄJA ĘOR SALE 
_ _ _ - 
$1500.00 ĮMOKĖTI už modemą 

plytinį 2 apartmentų namą. Talman 
arti 7 2-ros arti lietuvių bažnyčios.

FAIRFAX 3485.

MARQUETTE PARKE tėvai iš
mirė, vaikai parduoda 2 flatų biz
niavę mūrinį namą. • štpras ir 6 
kambariai, 12 metų senumo. Ran
dasi ant 63rčio? netoli Cąlifornia. 
Turi būti parduotas greitai už la
bai pigią kainą. Turime visokių ki
tokių bargenų. Pardavimui arba 
mainymui.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 0306.
Vakarais Prospect 0176.

AUTOS—TRŲCKS FOR SAl£ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

3207-9 So. Halsted St 
Phone Victory 1717.

BUICK, CENTURY MODELIO, 
1937, kaip naujas, turi būti par
duotas, kaina $650.00. Privatus as
muo. 10804% So. Michigan Avė.

Lapkričio 19 d. įvyko 
Šaltimįer,ų “100 radio klubo 
bankietas, Slock Yards Inu, 
prie Halsted ir 42n<l gatvių. Ši 
vieta yra. ypatingai jauki ir 
patogi tokiems parengimams.. 
Nebūtų visai įdomu kas rašyti, 
jeigu pp, Šjaltimierų surengtas 
bankietąs butų, buvęs toks pat 
kaip ir visi kiti bankietąi. Bet 
kadangi kalbamas pokilįs bu
vo surengtas grynai jų pačių 
pastangomis ir, lėšomis, ir į jį 
buvo sukviesta; radip artistai- 
mėgejai, bendradarbiai rėmė
jai ir jų artimi draugai; todėl 
tas sudaro gana įdomią kryptį 
bizMo srity. \ .

1 < i : ’• • Il i . • ,» >■>. i. • ■, i
Apią. 6. vai. vakaro svetainė 

buvo pilnutėlė. Tvarka ir priė
mimas, svečių buvo ypatingai 
korektingas. P-as šaltimieras 
su savo simpatiška ponia, kai
po “hostess” tik sveikina, per
statų vienus antriems ir kvie
čia svečius sėstis prie nųrody-

PP- FUĘNISHED ROOMS —1O BENT

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

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sędan, su Šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St. 
Phone YĄRDS 5520.

mhulesale f u kniaukė

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddąi—Bendrai

RENDAI ŠTORAS SU taverno 
fikčeriais, 6 kambarių flatas viršuj, 
graži vieta. Randasi Brighton Par
ke. Atsišaukite, 4177 Archer, Avė., 
P. M. Smith,

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

RENDAI BEISMENTINIS FLA
TAS, 4 kambariai. Visi paranka
mai, štymas, šaldytuvas, karštas 
vanduo —senyviems žmonėms ar 
be vaikų.“ $25.00. 6140 Dorchester
pietryčių pusėje.

BUSINESS CHANCES 
__________ Biznio Progos

PARDAVIMUI 'ARBA MAINUI 
4412 S. California Avė., grosernė, 
4 kambariai užpakaly, 2 karų ga
ražas, atsišaukite 1620 W. 48th St.

r URMTURE-F1XTURE FOR SALE 
Rakandaiir^ Įtoisai Pardavimui

PUIKUS BALDAI
50% SU TAUPOS! 

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

Jūsų doi. 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 grąžinę, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

NEGENDAMŲ PRODUKTŲ ga
minimas. Piniginė prekybą. Gana 
pelnų. $3500. nupirks mano įmonę. 
Pinigai užtikrinami pirmu morgi- 
čiu ant miesto plytinės nuosavybės.

REAL ESTATE ASSETS CO., 
179 W, Washington St., Suite 1002.

P-us Simvilą prabilo į sve
čius ir perstątė vakaro vedėju 
p. Povilą šaltimįerą. KJąusant 
p. šąltinuerą kalbant, tuoj aus 
žmogus surandi, jog jam tik 
ijr. tinka kalbėti, tie žodžiai pas 
jį byrėtą byra, Jis trumpai pa
aiškino šio vakaro tikslą ir 
pradėjo muzlkalę dalį progra- 
ipo po vadovyste p-lčs Ę. Pe- 
čiukaitčs.

Programas^
Progrą;ną išpildė sekantieji 

radio vąjnndp6 artistai: p-lčs 
Ę. Pečinkaį.lą, G. Kriščiūnaitė, 
If. Ęąbuųtė, pp. Al, Brazis ir 
j, Rukšlela. Taipgi buvo pro- 
grąipo dalyvių ir- dauginu, bu- 
tąnk: p. M. Overlingis ant gita
ros, p. J. War.potas ant akor
deono ir gana, įdomus sekste
tas ant armonikų-lupomis. 
Trumpai suglaudus, programą' 
buvo labai gerai prirengta ir 
išpildytą, ką liudija publikos 
;aplodisinąntai ir entuzi^mas, 
palydžiąntis kiekvieną išpildy- 
tą. niųnerį. Tokia programa 
Nusirinkus publika tik džiau
gėsi ir gėrėjosi, Kalbėtojų bu* 
vo ganą daug. Nors jie visi 
trumpai kalbėjo, bet1 susirin
kusiems tokiam bankiete žmo- 
įilės pradėjo jaustis nuvargę.

Radio Valąndos,
i ’ ' ■ '

j Pažvelgus į: j^j), šąltimierų 
radįo vaiaųdos? padarytą par 
Jžangą, tenka suteikti daug 
kredito jiems, nes per tpkį pa
lyginamai trumpą Ifipkų jie r 
sigalėjo teikti kasdįep radio 
valandas. Jie turi įsigiję tiek 
daug rėmėjų, bendradarbių o 
daugiausia tai klausytojų, ku
rie kasdien, klauso jų, radip 
valandos, gražių programų, 
Negaliu praleisti nepastebėjęs,

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnetą su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads nąųjąis, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

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

KJ$A$ VIENIO

Ęąug chicagięčių pažįstą biz
nierius Wąllerį ir Juązę Pąlip- 
niua.

Jie užlaiko didelį ir švarų 
taverną biznį. “Nite Club”, 3350 
§o, įąjgted St, Neseniai į tą. 
vietą, persikėle...

Ęi^nio atidarymo progą, naur 
joj vietoj, W. ir J; Bąlioniąi 
rengiu atidarymą šeštadienį ir. 
sekmadieni, Gruodžio 2 ir 3

W. ir J. Palioniąi yra prisi? 
rengę gražiai sutiktu savus se^ 
nūs in ųaųjųs draugus.

RIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 
CHORO susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 1 d., 8 vai. vakaro, 
Hollyyvood svetainėj. Dainos mėgė
jai prašomi dalyvauti, bus aptarta 
tolimesnis choro veikimas.

—N. Klimas, rast.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO priešmetinis 
susirinkimą? įvyks penktadienį, 
gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakaro Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
■Halsted St. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1940 m.

—S. Kunevičius, rąšt.

SIGITO# -
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

lapkričio 25. d., 3:00 valandą 
ryto, 1939 m., sulaukęs 45 m. II amž., gimęs Ukmergės ąpskr., Į 

t Žemaitkiemio vąlšįč., Vąlų krni E 
Amerikoj išgyveno 27 m. 
Paliko dideliame nuliudime E 

į dėdę Petrą Šnyrą, 2 pusbro- E 
į lių?: Juozapą Miškinį ir Juo- E 
; zapą Kapočių ir jų šeimynas, E 
t pusseserę Jadvigą Taraškevič, E 

švogerį ir jų šeimyną ir kitas I 
; gimines. /

Kūnas pašarvotas Mažeikos E 
į koph, 3319 So. Lituanica Avė. b 
[ Laidotuvės įvyks šeštadionb E 
| gruodžio 2 d., 8:30 vai. ryto iš I 
F kopi. į Šv. Jurgio parap. bąž- 
' nyčią, kurioje atsibus gedu- 
| lįngos pamaldos už veiipnio B 
k sielą, o iš ten bus nulydėtas B 
f į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Bisturio B 
giminės, draugai ir pažįstami B 
esat nuoširdžiai kviečiami da- E 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti E 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Pėdė, Pusbroliai, Pusseserė B 

ir kitos Gimmčs.
Laid. Dir. S. P. Mąžeika, B 

Tel. YARDS 1138—1139.

Mt. Greenwood Ban 
kas Išmoka £%

' • . . *

Už^idąrę^ Mt. Gr,eenwood 
Trųst ajĮd Sayings ĘajiJk. prąjį^ 
ša, kad išmoka dppozitųri^n^ 
5% Tai šeštai ii:
paskutinis dįvicįpndas* Depozi- 
toriai iš bąnkų atgauna 38.1 
įcentus nuo- dolerio.

■. ‘7 rt» —

INSURANCE-CLUBS-SOCIJETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

APDRAUŲA 
Apdraudžiame namų?, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų. 
Ben. J* Kazanauskas 

2202 W. CERMAK RD. 
Tel. Ganai 8gS7, 

----------  ’   1 . ■1

Kas diena. .
E Tūkstantinės pirkėjų armijos 

ieško visokių pirkinių, 
nio progų ir L t.

kad p. Šaltimiero teikiami ra- 
dio programai per WHIP yra 
gerai prirengti ir įdomus klau
sytojams. Kitas dalykas, tai 
kad p. šaltiipieras pirmas iš 
lietuvių radio valandų teikė
jas, kuris pildo programos 
musų jaunais čiagimiais talen
tais, ne plokštelėmis.

Linkėtina pp. šaltimicrams, 
išaugti į dar platesnę ir di
desnę ratlio organizaciją, kad 
trumpoj ateity pądidintnmėt 
savo rėmėjų skaičių šimterio
pai, z —^Svečias.

M

į Gėlės Mylintiems | 
Vestuvėms, Ba»r 

etam?, Laidotu-
* vėms, Papuošk

. GĖLININKAS
:«h#r Avenuę

Phone LAFAYETTE 5800

KVIETKINJNKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams

, nnt y*

■ zJ: ii,*.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI |
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSEi Ine
•THE HOME OF FINE FUBNITURE* SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
...

Todėl jeigu tiri te k% n»Tr 
E duoti, mainyti, ifcnuonmtk 

samdytis ir L k, nelaukite, 
kad kitas pavilios jusli «o- 
rąjį kostumert bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

p SKAITYKITE kas dieną Nau- 
[ jienų 7-me puslapyje “Clasa- 

ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIOį reikaluose 
naudokitės Naujienų

■■■IJgUįlJ«r’JA—t •—’—

NAUJIENĄ
MĖSINIS 

KONCERTAS 
Imivo 31 d., N III

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJV 
KONCERTAS, 

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940 
RUBSIUVIŲ SALEJE 

t 333. 80, ĄSH^AND BLVD.

CANal8500
“NAUJIENOS

1739 S. HAASTĘD STBĘET.
Cbfeago, III.



NAŪ.TTĖNOSp Čhfcago, Į1Į.
-n - “U ■' -    , ,r. r...i..

z Ketvirtai., lapkričio 30,1939
J——-  ------------------------------------------- , ‘ -.-t

Štai Dar Vienas 
Parengimas Vilniaus

IZMAI, EPIDEMIJOS, KARAS NESUGRIO
VĖ ŠITO DIDELIO LIETUVIU BŪRIO

Bazaras Vilniaus
Gyventojų Naudai

■:

ŽINOMA, GAL TAIP NEBUVO, BET 
KARTAIS NEŽINAI -

VAKAR 
ČHKAGOJ

Lietuvių Naudai Sekmadienį Iškilmingai Švęs Sidabrinį Jubiliejų Rengia “ApŠvieta1

J. Tarulis

Stalinas

Teikia

•W!:W-CT?-W!W

Liūdna Žinia
Iš Lietuvos

Karo Žemėlapiai

mingos darbuotes musų lietu
viškoj dirvoj jaunajai kartai 
ir tokiu tai budu ap'vainlkho- 
sim kliubo 25 m. gyvavimo su
kaktį.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

MĄUJIENŲ-ACME Tdlephotę

NEW HAVĘN, CONN
Browderio, komunistų partijos sekretoriaus, atžvilgiu. Paveikslas vaizduoja, kaip Brovvderis (jis sėdi auto 
mobilyje) liko palydėtas iš .tos vietos, kur jis sakė kalbų.

Naujlenu-Arme Telonborn 
paskandino 10,000 
ir sako, kad tai

• Paskutinėmis dienomis Chi- 
cagoj iškilo gana nesmagus už- 
metinėjimai dviems Chicagos 
miesto teisėjams, McGarry ir E. 
J. Holland. Kaltinimai lietė jų 
elgesį, teisme ir privatiško biz
nio reikalus. Kriminalis teismas 
abiems daromus užmetimus at
sisakė priimti už pamatų by
loms, ir abu paliuosavo. Bet j- 
tarimai visuomenėj pasiliko. Da
bar Chicagos Bar Association, 
advokatų organizacija, kalba a- 
pie atėmimų abiems advokatų 
teisiu.

Pakvietimas Į 
Bunco ir Card 
Party — Vakarą

Jau buvome rašę, kad vei- 
M. klubas sutarė 

pramogų

NEW YORKAS. — Richard A. Knight, 
pasižymėjęs advokatas, kuris Metropoli

tan operos sezono atidarymų “paįvairino” 
akrohatiškaiš triukais. Pagaliau sargy

bos lydimas jis apleido operų spektakliui 
nepasibaigus.

Rengia Moterų K Ii ubas Gruo 
džio 6 d. Dariaus-Girėno 

Salėje.
laik-fnepanašus į Leninų. Jaučiuosiu 

toks didelis, jei dar nedidesnis 
už Leninų.

—Tu panašus į Leninų? Juk 
jokio cino neturi. Ar supranti?

— Na, o koki činų tu turi?
—Kų? Aš? Juk aš esu laisva

manių prezidentas. Jei tu Leni
nas, tai aš Stalinas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
naudingos.

kli visus karo veiksmus.
Antroje žemėlapio pusėje 

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

Kaina 15c.

Izmai Neprigijo
.Visokie izmai paplito po visą 

pasaulį, sykiu ir lietuvių tar
pe. Taigi nekartų ir kliubui bu
vo peršamas tas izmų krome- 
lis. Vienok ačiū valdybos bei 
pavienių narių budrumui, tas 
kromelis kl. neprigijo.

Kliubas eina savo pasibrėž- 
tu tiesiu kultūros ir labdary
bės keliu, dėdamas visas pa
stangas, kad pritraukus kuo 
daugiausia jaunimo. Ir tai jiems 
gerai sekasi, nes jaunuoliai bū
riais rašosi prie kliubo. O kas 
mumis labiausia džiugina, tai 
kad jaunuoliai užima kliubo va
dovybę, nes didžiuma valdybos 
susideda iš jaunuolių. 

f

Prie Vieno Stalo Vakarie- 
niausim

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Juk Nedažnai Jiems Lygsvaros Trūksta, Pav. 
Dabar Hitlerį Garbina

Apie 
“Naujienos 
Parengimų Informacijų Biurų.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Vokiečiai skelbia kad. Įeit. Gunther Prien, jaunas submarino komendantas, ir vėl 
tonų Londono kreiserį tokio tipo, kaip parodoma paveiksle. Anglai nuginčija tų žinių 
eilinis vokiečių prasimanymas, skleidžiamas propagandos tikslais.

, N A (I.IIEN Ų-ACME Telephoto
Yale universiteto studentai ir vietos piliečiai nelabai draugingai nusistatę Earį

taipgi au- 
reikalams.

baza-
pelno 
nori
nau-

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
Ciceros Lietuvių Liuosytės sve
tainėje, visi kliubiečiai su sa
vo šeimoms, kurias išauginom 
per šiuos ilgus metelius, vaka- 
rieniausim prie bendro stalo, 
prisimindami nuveiktus darbe* 
liūs praeityje, palinkėsiu! lai

tą Prie 156-tos ir Sawyer ave
nue, Thornton valsčiuj, su lėk
tuvu į medį įvažiavo ir sunkiai 
susižeidė 19 metų jaunuolis 
Emil llampel. Jisai skrido taip 
žemai, kad apyl nkės gyvento
jams ir automobilistams vieške
liuose nemažai baimės įvarė.
• Federalis teismas nustatė 
sausio 5 dienų įvykinimui mir
ties bausmės “kidnaperiui” Jack 
Russell’iui, kuris buvo pasmerk
tas miriop už žmogaus pagro
bimų ir nužudymų.
0 Du keleiviai buvo sužeisti, 
kai trekas ir gatvekaris susidū
rė prie Lake ir llamlin avenue. 
Taipgi buvo sužeistas troko šo
feris, \Villiam Kroeger, 207 S. 
Cicero avenue.

Naujienose galite gauti spal
vuotų Europos žemėlapį su 
pažymėjimais visų didesnių

Rytoj, gruodžio 1 d. įvyksta 
SLA 134-tos Moterų Kuopos 
bunco ir card vakaras. Wood- 
man svetainėje, prie 33 Greeii 
st. Pradžia 7 vai. vakaro, įžan
ga 35 centai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti į šį bunco ir card 
vakarų, kur pasilinksminsite, 
laimėsite dovanų ir prisidė- 
ite prie sušelpimo nelaimingų 
vilniečių, kuriems reikalinga 
skubi visokeriopa pagelba, įbes 
jiems trūksta maisto,4 drabu
žių ir viso ko.

—Rengimo Komisija.

khisis C 
rengti pramogų sušelpiami 
Vilniaus lietuvių, štai, prašo
me visų rezervuoti gruodžio Q 
d. vakarų ir atvykti į rengia
mų programų.

Turės Daug Dovanų.
Klubo išrinkta komisija, 

pirmininkaujant . p. Zofijai 
Kelia, stojo į darbų su dideliu 
entuziazmu. Pačios aukojo 
daug brangių dovanų, štai pa
vyzdys: p. Bernice Ambrose 
aukojo visų tonų anglių lai
mėjimui. Tai tik vienas daly
kas, o musų narės jau turi 
pririnkusios brangių dovanų: 
pav. radio laimėjimui, įvairių 
gražių reikmenų taip mote
rims kaip ir vyrams, žodžiu, 
dovanų netruks, vaišių pakaks 
o įžanga tik 50c. asmeniui.

Rengėjos.
Komitetan įeina veiklios kl. 

narės, pp. Kuraitienė, Voidat, 
Baldwin, Strikol, Pivorunas, 
Kazanauskas, Nausėda, Ku- 
chinskas. Ambrose, Lapinskas, 
Vanagaitis, Kliauga, Stepbens, 
Bradchulis, Yonaitis.

BRIDGEPORt. — Auna Ra
dauskienė aplaikė laiškų iš 
Lietuvos, kuriame pranešama, 
kad jos mamytės sesuo Ona 
Kiškunaitė pasimirė spalių 24 
d., 1939 metais. Velionė gyve
no Smilgių miestely, Panevė
žio apskr. Buvo nevedusi, mi
rė sulaukusi pusės amžiaus.

P-ia Radauskienė labai ap
gailestauja netekusi savo my
limos tetulės, nes juodvi labai 
sugyveno. Laiškas atėjo lap
kričio 27 d. P-ia Radauskienė 
gyvena antrašu 3258 S. Union 
avenue. —VBA.

— na, tai ką 
klausiam vie

nas kito. Juk šiandien Stilsor.a 
kalbės Mildos svetainėje. O čia 
perdaug praktikavome vakar 
bemėtydami akmenukus. Išme- 
tėm rankas... pašėlusiai skauda, 
negaliu nė pajudinti...
J —Tai užtai, vyrai, mums ko
munistams . ir nesiseka sukelti 
revoliucijų. Kad jau negalime 
Stilsonų suvaldyti, tai kų jau 
bekalbėti apie revoliucijos keli
nių Amerikoje?

—Na, na, na. O kiek jau čia 
reikia iki revoliucija bus laimė
ta. Ve, Brooklyne, viena davat
ka jau dovanojo drg. Mizarai 
škaplierius kėlimui revoliucijos. 
Juk tai nemaža paskirtis to
kiam prakilniam darbui. Pa
laukit tiktai. Kaip gausim kokį 
pustuzinį škaplierių ir kokį tu
zinų gerų davatkų į komunistų 
partijų, tai pamatysit kas tai 
yra revoliucija. Pamatysit...

Komunistas.

Savo laiku buvo rašyta, tik-manote tavorščiai, ar aš dabar 
rai neatsimenu kuriam 
raštyj, rodosi bene “Vilnyje”, 
kad reikia daug tomėčių su
valdymui to nelabojo' Stilsono, 
kuris atvyko į Chicagų su
griauti jau taip musų voš gy
vuojantį komunizmų.

Į atsišaukimų 
geri žmonės prisiuntė daug to- 
mėčių. Jas sudėjome į ųsotį, o 
patys nuėjome mėtyti akme
nukus. Norėjome išmokti pa
taikyti į cielių, kad galėtume 
gerai pataikyti į Stilsonų, kai 
jisai kalbės Mildos svetainėje.

Po kelių dienų praktikos su 
akmenukais, o čia lyg tyčia pa
sitaikė pošiltė diena, pusėtinai 
pavargome. Nuėjom į skiepų 
atvėsti ir ten tuoj supratom, 
kad musų buvo neapsižiuiėta. 
Ąsotin sudėtos tometės ėmė ir 
surugo. Ale kaip tokia pagun
da užėjo, nors tu žmogus lįsk 
į žemę. Bet negalėjom iškentė 
Ii tų tometų neragavę. O kai 
paragavom, tai už valandos lyg 
orė vaikščiojom. Taip lengva, 
smagu, net pradėjom kalbėtis, 
kad dabar jei Stilsonas pasiro
dytų, tai jau brolyti nežinia kas 
su juo atsitiktų...

Vienas draugas sako, kaip

Lietuvių Raudonos Rožės 
Kliubas apvainikuos 25 m. gy
vavimo sukaktį, gruodžio 3 d. 
bankete.

Cicero, rodos, kaip sapne pri
simena tas dieneles, kada prieš 
25 m. tukstaųčiais suplaukėm 
|į šių laimingąją šalį dar pa- 
• čiame jaunystės žydėjime, ne
mažas skaičius musų pateko ir 
į garsiąją Cicero. Atvykę į lais
vės šalį ir būdami energijos ku
pini jaunuoliai, sukūrėm nema
žai įvairių organizacijų, tame 
tarpe ir L.R.R. kliubą, kuris 
skaitliunfte narių bei turtu ir 
dabartiniu laiku pralenkia vie
lines organizacijas.

Duosnųs
Kliubas pasižymi duosnumu 

įvairiems kulturiniems bei lab
daringiems tikslams, taip kad 
kiekvienas susirinkimas susi
laukia įvairių atsišaukimų, o 
atsišaukimai esti visados paten
kinti, paskiriant keliolikų bei 
keliasdešimtis dolerių iš kliubo 
iždo.

Tad nebereikalo lietuviška 
visuomenė, įvertindama kliubo 
duosnumą, remia kliubiečių pa
rengimus savo skaitlingu atsi
lankymu.. Parengimai visados 
pasibaigia su gerom pasek
mėm.

Ketvirtadalis šimtmečio negi 
prabėgo taip sklandžiai dėl ko 
nebūtų reikėję susirūpinti. Ki- 

jlus pasauliniam karui, teko iš* 
(lydėti keli nariai karo laukan. 
Influenz-os epidemija, ne vieną 
narį be laiko nuvarė į kapus. 
Depresija skaudžiai užgavo 
ypač kliubo iždą, taip kad kliu
bas turėjo panešti nuostolius, 
kaip-moraliai, taip ir materija-

Žinias Apie Paren
gimus.

porą mėnesių atgal 
įsteigė Lietuviškų

—O kų tų nuveikei būdamas 
laisvamanių prezidentu, jeigu 
jau lyginiesi Stalinui?

—Ar dar nežinai? Ve, mano 
nuopelnai; laisvamaniai išsiun
tė mane sakyti prakalbas, tver
ti laisvamanių kuopas. O nesu- 
tvėriau nė vienos kuopos. Pas
kui, per mano darbštumų lais
vamaniai neteko net čarlerio 
Illinois valstijoj. Aš esu Stali
nas ir nesiskaitau su jokiais 
čarteriais. O anų vakarų, kai 
nuvažiavau į laisvamanių susi
rinkimų Roselande, tai kai pra
dėjau stamužyti visus, lai taip 
visi nusigando, kad balsuojant 
už mane į prezidentus antram 
terminui niekas nepadavė nei 
vienų balsų.

Kų kiti kalbėjo, negaliu ge
rai pasakyti, nes miegodami 
šnekėjo. Geriau taikink. Duok 
gerai! Ot, ot, dabar tai patai 
kyši! štai jis bėga iš svetainės! 
Griebk! Griebk! Te 
lomeitų, ji labai 
Mesk, taikyk gerai

Kai pabudome 
vyrai darysime

Lietuvių Moterų Dr-ja “Ap- 
svieta” rengia Bavarą sekm 
dienį, gruodžio 10 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. ^lalsted 
St. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Pusė pelno skiriama Vilniaus 
nukentėjusiems.

Liet. Mot. Dr-ja “Apš'vieta” 
gyvuoja jau 28 metai, ir per 
visų savo gyvavimų visuomet 
prisidėjo prie įvairių kultūros, 
apšvietos ir labdarybės reikalų 
pinigiška parama, 
kaudama Lietuvos 
Taigi, šiuomi rengdamos 
rų, ir skirdamos pusę 
vilniečių reikalams, narė 
dalinai . prisidėti ..prie šio 
dingo darbo. /■

Prašo Aukų
Prašome visus ir visas atsi

lankyti į šį bazarą. Jeigu ku
rie galėtumėt paaukauti ką nors 
iš dalykėlių, sukėlimui didesnio 
pelno, busim tamstoms dėkin
gos. Prašom pranešti M. Zol- 
pienei, 3554 So. Halsted St., 
pašaukti Yards 2576 arba įduo
ti bile “Apšvietos” Dr<os na
rei. Prašom pasižymėti Gruod
žio 10, Lietuvių Auditorijoj, 4 
vai. po pietų.

M. Zolplenė, Vicb-pirm.

įvykusiame komisijos susi
rinkime p. S. Kelia namuose, 
visos pasidalino darbais, o- 
klubo pirm. p. O. Biežis, vi-r 
sam darbui dirigavo. Malonui 
buvo matyti taip gražų susi- 
klausimų ir užuojautų musų 
nelaimingiems nuskriaustiems 
užjūrio viengenčiams.

Tokiu pat užjautimu ir en
tuziazmu prašome gerb. visuo
menės paremti C. L. M. Klubo 
kilnų užsimojimų. Prašome 
nepamiršti dienos ir vietos: 
trečiadienį, gruodžio 6 d. 7:30 
vai. vakaro. Dariaus ‘ir ‘Girėno 
svet., 4414 So. Western avė. 
Bunco ir Card party, Vilniaus 
lietuvių naudai.

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