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Pirmai ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Raudonarmiečiai Nenori Kariauti
r

KULKOSVYDŽIU GRUMOJIMU VARO 
RUSUS Į MUŠIUS

Suomiai sušaudė mėginusius nusileisti iš 
lėktuvų parašiutais i\audonarmiečius
RIGA, Latvija, gruodžio 3. — Gautais sekmadienį Rigoje 

pranešimais didelis mušis eina Suomijos-Rusijos pasieny.
' Suomių pranešimu, vienose kautynėse rusų kariuomenes 

bataljonas buvo nušluotas. 700 kariiiinkų ir kareivių žuvo.
Dar du rusų lėktuvai nušauti. Trečias, iškėlęs baltą vėlia

vą, nusileido Suomijos aerodrome. Jį suėmė suomiai. /
Bet skaudžiausias rusų gene- vo kariuomenę Suomijoj. Sek-f 

rolams smugis yra, kad jų ka- madienį karo laivai atnaujino 
reiviai nenori kariauti. Vienoj Suomijos pakraščių apšaudy-^ 
vietoj rusų batai joną teko prie
vartą varyti į mūšį. Jo koman- 
duotojas nušovė du kareivius 
tikslu palaikyti discipliną rau
donarmiečiuose. Pranešimai dar 
sako, kad siunčiamų į mūšį 
raudonarmiečių užnugary kiti 
kareiviai stovi su kulkosvydžiais 
ir grūmoja iššaudyti nenorin
čius eiti į kautynes.

, Sekmadienį Helsinkis, Suo
mijos sostine, praktiškai buvd 
evakuotas. Civiliai gyventojai 
apleido miestą. Pirm aplcisiant 
Helsinkį ir kitus šalies centrus, 
gyventojai apleijo vandeniu na
mų stogus, kad Stalino $ėktu% 
vų padegančios bombos mažiau 
žalos padarytų pastatams.

mą.
Karelijoj, ankstyvieji sekma

dienio pranešimai sako, suomiai 
sunaikino 36 rusų tankus.

Bendrai po keturių dienų 
mūšių milžiniška Stalino raudo
noji armija pasilieka parubežy, 
nestengdama sulaužyti suomių 
eiles.

Embargo siuntimui 
. lėktuvų rusams

*>

HELSINKIS, Suomija, £ruo- 
Vėlesnės Šeštadieniodžio 3 

ir ankstyvosios sekmadienio ži
nios apie rusų-suomių karą pa
sakojo:

Keletas šimtų rusų kareivių 
parašiutais nusileido Suomijos 
šiaurėje, Petsamo uosto apylin
kėje. Suomiai tuos rusų karei
vius įveikė. Rusai skelbė pa
ėmę uostą Petsamo. Vėlesni 
pranešimai sako, kad rusai iš
vyti iš to uosto. Rusai koncen
truoja daugiau savo kariuome
nės šaiurėje.

Prieš kurį laiką komunistinė 
spauda alarmuojančiai paskel
bė, kad raudonoji armija nuleis 
savo karius parašiutais iš lėk
tuvų priešo užnugary. Maskvos 
paraduose net buvo parodyta, 
kaip rusai tai padarys.

šeštadienį raudonoji armija 
mėgino šitą paradą pakartoti 
Suomijoje, Viborgo 
Rusai, apsiginklavę 
pištolietais ir net 
žiais, pradėjo šokti 
Bet kol jie nusileido parašiu
tais, suomiai juos visus, kele
tą šimtų vyrų, iššaudė kaip an
tis.

šeštadienį pranešta, kad pa
skandintas sovietų kreiseris Ki- 
rov. Sekmadienio pranešimai 
sako, kad Kirov sužalotas ir nu
gabentas į Estijos uostą pa
taisoms. Kiti pranešimai kalba, 
kad suomiai paskandino rusų 
laivą submarinų vaikytoją.

Sovietų karo laivų eskadra 
pastiraukė nuo Suomijos kran
tų. Jai nepavyko išlaipinti sa-

WĄSHINGTON, D. C., gruo- 
džio 3. — Prez. Booseveltas še
štadienį pareiškė, kad Jungt. 
Valstijos ne kartą parodė esan
čios priešingos lėktuvų atakoms 
prieš civilius gyventojus. Jis 
atsišaukė į Amerikos lėktuvų 
mones patarimai* ndštaty ti lėk

tuvų toms valstybėms, kurios 
žudo civilius gyventojus.

Prezidentas neįvardijo Rusi
jos, bet publika suprato, kad 
jis kalba apie Rusiją, kurios 
ėktuvai šiandien žudo civilius 

Suomijos gyventojus. Suprato 
:ai ir Amerikos lėktuvų įmo
nės. Ir kai kurios jų pareiškė, 
cad jos neims kontraktų lėk
tuvams Rusijai statyti.

Stalino agentai šiuo laiku mė
gina duoti Jungt, Valstijose už
sakymus Stalinui daug lėktuvų 
pastatyti., J
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HELSINKIS, Suomijos sostinė. — Rusai dabar mėto bombas ir terioja miestą.

Naciai planuoja už 
pulti Holandiją 

šią savaitę

....... T1;1 ...

Suomiai pasiryžę « 
mirti uz laisvę

Stalinas nori visai 
suomius pavergti

TELEGRAMOS 
Iš LIETUVOS

Prezidentas, 
Vyriausybei, Sei- 

svarbią kalbą, pa- 
Vilniaus reikšmę 
ragindamas tautą

LIETUVOS PREZIDENTO 
KALBA SEIME.

KAUNAS, lapkričio ni€n. 19 
d. — Valstybės 
dalyvaujant 
me pasakė 
brieždamas 
Lietuvai ir
padėti atstatyti nualintą Vil
niaus Kraštą, su kantrumu pa
kelti karo meto sunkumus. Pre
zidentas ypatingai iškėlė dar
bo reikšmę kartu pabrieždamas, 
kad didžiausias šiuo metu už
davinys yra išlaikyti Lietuvos 
lepriklausomybę ir suverenu
mą. Krašto Vadovybė vykdo 
vienybės idėją ir, kur tik gali
ma, valstybės aparatan imami 
šmaningi žmonės, nevengiant 
skirtingų politinių srovių sutar
tiniame darbe, nes nuoširdi vie- 
lybė yra būtina viešame ir pri- 
ačiame gyvenime atsispirti pa- 
ojams.

NEW YORK, lapkričio mėn. 
29 d. — Suprasdamas svarbą 
.kubauš šelpimo, Gen. Konsu- 
atas šiandien išsiuntė kabeliu 
intrą tūkstantį dol. Amerikos 
lietuvių aukų vilniečiams šelp-

apylinkėje, 
šautuvais, 

kulkosvyd- 
iš lėktuvų.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 3. — Pereitą penktadienį 
Stalino vyriausybė paskelbė su
organizavusi “tikrą, demokrati
nę Suomijos valdžią”, ši'“val
džia” suorganizuota iš tokių 
Maskvos garbintojų, koki pav. 
yra lietuviški komunistai Ame
rikoje. »

Tai yra budingas Maskvos 
žygis. Iki šiol Stalinas kalbėjo, 
kad jis nori tik bazių Suomi
joj, tik apsaugos Leningradui, 
tik vienos-kitos strateginės 
Suomijos apylinkes. Suorgani
zavęs tą neva naują suomių 
valdžią Maskvos diktatorius pa
rodė, kad jis yra užsimojęs val
dyti visą Suomiją, be jokių ap
ribojimų. • . < ,'

HAAGA, Holandija, gruodžio 
3. — Pereitos savaites' gale 
areštuota 20 nacių šnipų Ho- 
landijoje. Areštuotųjų tarpe 
yra trys augšti valdžios ■ tar
nautoj ai.

Jie areštuoti ryšium su Hit
lerio šalininkų Holandijoje pa
stangomis sukelti riaušes ir su
daryti .pateisinimą Vokietijos 
invazijai Holandijon. Mat, na
ciai teisins savo žygius noru 
gyvenančius Holandijoj vokie
čius apsaugoti.

Kiti 17 areštuotų asmenų yra 
Holandijos naciai. Greta propa
gandos už nacius jie užsiimi
nėjo ir šnipinėjimu Hitleriui.

Londone gaunami • praneši
mai, kad naciai yra prisiruošę 
užpulti arba Holandiją, arba 
Švediją. Tie pranešimai sako, 
kad nacių invazijos į bet kurią 
šitų dviejų šalių galima laukti 
dar šią savaitę.

Varšuvoje sušaudyti
35 žydai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 3. —■ Gautas iš Kauno 
(Lietuvoj) pranešimas sekma
dienį sako, kad vokiečių ka
riuomenė Varšuvoje įvykdė mir
ties bausmę 35-ms žydams, ku
rie parodę pasipriešinimo ka
reiviams.

Meksikos teismas 
palaikė valdžią 
aliejaus byloje

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

Debesuota; temperatūra ne
pasikeis žymiai; vidutinio Stip
rumo šiaurės vakarų ir šiaurės 
vėjai; saulė teka 7 v. r., leid
žiasi 4:20 v. v.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika» gruodžio 3. —Meksikos 
vyriausias teismas šeštadien 
išnešė sprendimą, kuris užgyre 
Valstybės nusavinimą aliejaus 
laukų ir aliejaus 'kompanijų 
turto. Teismas atmętė Jungt. 
Valstijų, Britanijos ir Holan- 
dijos kompanijų iškeltą bylą.

HELSNIKIS, Suomija, gruo
džio 3. — Suomijos premjeras 
Risto Ryti pereitos savaitės ga
le išleido pareiškimą, kad nau
jas ministerių kabinetas buvo 
suorganizuotas ne rusams pa
taikauti, bet visoms šalieš par
tijoms reprezentaciją valdžioje 
duoti.

Suomių armijos vadas, mar
šalas Guslav Mannerheim, pa
reiškė šeštadienį, kad Suomijos 
kariuomene yra pasiryžusi iš
pildyti savo pareigas iki mir
ties; Ir ne tik kareiviai, bet 
visa šalis pasiryžusi kovoti iki 
mirties. •

Suomiai kariauja 
už teisybę

HELSNIKIS, Suomija, gruo 
džio 3 
reikalų ministėris, socialistas 
Tanner, kalbėdamas per radiją 
paaskė, kad A Suomija kariauja 
už teisybę. ■ ...

“Mes norime tik, kad mums 
butų Įeista gyventi ramiai. Suos 
mija nori gyventi ir dirbti tai
kiai”, pareiškė Tanner.

Nacių viršilos pešasi
LONDONAS j Anglija, gruo

džio 3. — Reuters, Britanijos 
žinių agentūra, praneša, kad 
Hitlerio atstovas slaptai užpro
testavo raudonosios armijos 
ataką prieš Suomiją. Viešai juk 
naciai negali skelbti protesto 
savo partneriui Stalinui.

Stalino vyriausybė neatkrei
pusi dėmesio į Hitlerio protes
tą ir neduosianti atsakymo.

Dėl rusų karo prieš Suomiją 
nacių viršilų tarpe kilęs erge
lis, nes Stalino agresija moja- 
si vis daugiau svetimos terito
rijos dominuoti. Generolas Brau- 
chitsch piktai kaltina von Rib- 
bentropą dėl to, kad šis pada
rė sutartį su Stalinu, o Stali
nas dabar siaučia nesuvaldo
mas. '

J- /

- Suomijos užsienių
Britanijos laivas 

paskendo
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 3. — Britanijos laivas tan
kas1, aliejaus gabentojas San 
Calisto, užgavo miną ir pa
skendo pietų rytų Ahglijofi pą-

Danai ir švedai de 
monstrųoja prieš 

rusus

t Stalincai per akis 
meluoja

939X1-30

COPENHAGEN, Danija, gruo- 
džio 3. — Švedų ir danų pasi
piktinimas Stalino žygiais išsi
veržė šeštadienį demonstracijo
se prieš rusus.

Copenhagene didžiule minia 
išdaužė akmenimis rusų lega- 
cijos langus. Stockholme polici
jai teko išskirstyti tūkstanti
nes minias, kurios grūmojančiai 
apsupo komunistų laikraščio 
“Nauja Diena” patalpas.

Mėgins atnaujinti 
derybas su rusais

įsiveržė 
antraš-

atmušė

Tautų Sąjunga švai
stys rusų-suomių 

klausimą
GENEVA, Šveicarija, gruod

žio 3. — Tautų Sąjungos tary
ba susirinks gruodžio 9 dieną. 
Tautų Sąjungos konferencija 
įvyks 11 d. gruodžio. Abu susi
rinkimai šaukiami 
reikalaujant. Tautų
svarstys arbitracijos klausimus 
Rusijfts-Suomijos kovoje).

Suomijai
Sąjunga

Vokiečiai paskandi 
no savo laivą

žio 3. — New Yorko komunis
tų, tiksliau pasakius, Stalino 
agentų Amerikoje laikraštis 
“Daily Worker” pereitą penkta
dienį, kai rusų armija 
Suomi jon, išėjo tokia 
te:

“Raudonoji armija
suomių invaziją ir perėjo Suo
mijos rubežių”.

Kad komunistai darko ir krai
po žinias, yra gerai žinoma. 
Bet komunistų melavimas per
eina ribas, kai jie skelbia, kad 
suomiai užpuolė rusus, o Šie 
įsiveržė Rusijon vydami suo
mius atgal.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 3. — Britanijos žinių agen
tūra Reuters praneša, kad vo
kiečių laivo Watussi įgula pa
ti paskandino savo laivą, kai 
jį pastebėjo Britanijos lėktu
vai pietų Afrikos ^vandenyse. 
Vokiečių laivas buvo 9,521 to
no.

švedai vyksta suo
miams pagalbon

STOCKHOLM, Švedija, gruo- 
džio, 8 I ■ —— Sekmadieni Suomijos 
rubežių pasiekė traukiniai pil-

krašty. Liivfcs buvo 8,010 to-|i)i Švedijos savanorių, kurie 
nų. / _ vyksta suomiams pagalbon.

Bazės Estijoje tar 
nauja Stalinui

HELSNIKIS, Suomija, gruo
džio 3. — Kai Stalinas parei
kalavo savo kariuomenei bazių 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je, atvejų atvejais keltas klau
simas: kam reikia Stalinui tų 
bazių ?

Vienas atsakymas jau s pasi
rodė praktikoje: Stalino lėktu
vai atakuoja suomius iš gautų 
Estijoj bazių. Vargše Estija, 
gyvenusi draugingai su Suo
mija per dvidešimt metų, šian
dien priversta tarnauti baze 
Maskvos diktatoriaus atakoms.

Stalino agentai pasi 
rašė “sutarti”

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 3. — Pereitų penkta
dienį Maskvoje paskelbta, kad 
“susiorganizavo tikra suomių 
valdžia”. Ją sudarė, suomių 
Oardu, komunistai, šeštadieni 
paskelbta, jogei šita <va)dftiaM 
pasirašė su Maskva sutartį.

Agentai priėmė ir visas sa
vo gaspadorįaus sąlygas.

TALLIN, Estija, gruod
žio 3. — čia gautas prane
šimas, kad Suomijos minis- 
terių kabinetas mėgins at
naujinti derybas su Maskva, 
Švedijos pasiuntinybei Ma
skvoje tarpininkaujant.

Rusai turėjo daug 
nuostolių

HELSINKIS, Suomija, 
gruodžio 3. — Vėliausi sek
madienio pranešimai kalba, 
kad raudonoji sovietų armi
ja turi daug nuostolių. Tarp 
ko kita, rusai mėgino žy
giuoti pirmyn ežerų ledu. 
Kart kartemis plonas ledas 
Įlūžo ir būriai raudonarmie- 
ių žuvo.

Britų bombos užga
vo nacių karo laivus

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 3. — Stipri Ęritanijos lėk
tuvų eskadra sekmadienį ata
kavo Vokietijos karo laivų ba
sę Helgolande, šiaurės juroje. 
Britų bombos, sako pranešimas, 
oa taikė į vokiečių laivus. Visi 
Britanijos lėktuvai sugrįžo na- 
no.

Švedija šaukia dau
giau vyrų kariuo

menėn
COPENHAGEN, Danija, gruo

džio 3. — Pereitą Šeštadienį 
Švedija pašaukė kariuomenėn 
daugiau vyrų. Kareiviams ir 
karininkams, kurie turėjo ato
stogų, įsakyta sugrįžti į sto
vyklas.kompanijų iškeltą bylą.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOM 
PASIKALBĖJIMAS

Ar Voltairas buvo bedievis?
Petras — Labą vakarą, Joku- Tie tai yra svarbiausieji punk- 

bai.
Jokūbas — Labą, labą, mano suprasti. Sakyk, Jokūbai, ar tas 

Volteras iš tikrųjų buvo tok* 
piktas ir baisus bedievis, kaip 
“Dfaūgas” rašo, kaip ir ką jis 
kenkė tai, anot “Draugo” Kris
taus įsteigtajai Bendrajai arba 
bažnyčiai ?

Jokūbas — Mano mieli bičiu
liai. Judu šį vakarą man užda
vėte labai sunkų darbą, Sunkų 
dėl to, kad vienu arba kel ah> 
sakiniais apie tą didį Francužų 
rašytoją, dramaturgą ir filosofą 
nėra galima daug ir teisybę pa
sakyti. Apie tą “Draugo” ir vi
sų romiškų kunigų nekenčiamą 
Volterą butų galima kalbėti ne 
vieną vakarą, bet keletą mėne
sių kas vakarą, ir tai ‘ dar bu
tų sunku viską apie jį apkal
bėti. Pirmiausia aš noriu jud
viem pasakyti, kad tikra pavar
dė Voltere buvo Francois Marie 
Arouet. Jis’ gimė Paryžiuje lap
kričio 21,1694. Kadangi jis bu-

mieli draugučiai. Na, ką naujo 
girdėjote?

Petras — Girdėti ką čia he- 
girdčsi. Visokių žinių dabar yra 
pi.ni laikraščiai. Dėl to mudu 
pas tave ir užėjova. Jonas štai 
užtiko “Drauge” labai įdomų 
pareiškimą, kurio mudu nie
kaip negaliva suprasti, ar tai 
yra teisybė, ar ne?

Jokūbas — Na, tai labai ge
rai. Duokite man tą “Draugą”, 
žiūrėsime, kas čia taip įdomaus 
yra parašyta.

Jonas — štai ot “Draugas” 
lapkričio 3, 1939 m., rašo:
“Kaip su šiuo Pasauliu Atsisky
rė Bedievis”.

Jokūbas — Gerai. Tu, Jonai, 
paskaityk, ką ten rašo?

Jonas — Rašo toliau: “Volte
ras buvo vienas pikčiausiųjų aš
tuoniolikto amžiaus Dievo ne
kentėjų. Jis darė ką tik galėjo 
žmonėms bedievinfi ir Kristaus 
įsteigtąją! Bendrijai . kenkti.”

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St
Tel. Bouievard 0014

Kovo 31
ĮVYKS * “

NAUJIENŲ

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

tai, ką mudu su Petru negaliva

* A O JIEN V-ACME Telephdto
AVillie Bioff (po kairei)

$ą. Jei tai 
kalėjime.

į f
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'Kad patvirtinti tuos visus vir
šuj padarytus pareiškimus, aš 
Čia jums parodysiu keletą pa
vyzdžių, ką Voltairas padarė 
dėl vargšų Žmonių, dėl nu
skriaustų žmonelių Romos ka
talikų bažnyčios kunigų ir vie
nuolių. Ir tada judu įsitikinsita, 
kad anaiptol Voltairas nebuvo 
Dievo nekentėjas, o priešingai 
— jis Dievą garbino geriau ir 
tikriau pildė jo įsakymus, negu

Iš Lietuvos
Baigiamas statyti kinas

PALANGA. — šią vasarą 
pradėtas statyti buv. klaipėdiš
kio prekybininko Milačiaus ki
no teatras jau baigiamas. Nu
matoma, kad jau nuo N. metų 
teatras, jei neatsiras nenuma
tytų sutrukdymų, pradės veik- 

, ti. Teatras statomas Vytauto 
gatvėje šalia vaistinės ir turės 
apie 500 sėdimų vietų.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

unijos vadas, kurį norima atgabenti į 
bus padaryta, tai jis turės sėdėti 6 mėnesius 

.. .
priminė, kad jis turi eiti ir sy-(“Draugas” ir visi ro, 
kili su vaikais žaisti. < 
pažvelgęs su savo ugningomis 
akimis pasakė: “Kiekvienas tu
ri šokti pagal savo būdą.”

Kitas profesorius kunigas 
Poree klausydamas jauno Aro
uet visokiausių klausimų kartą 
pareiškė: “Tai vaikas”, pasakė

vo labai silpnutis, tai buvo ant jjs, “nori sverti Europos dide- 
greitųjų pakrikštytas lapkričio ljus klausimus su savo mažomis 
22, 1694, Romos katalikų baž- svarstyklėmis”.

Petras — Labai įdomiai aiš- 
nemanė, kad jis gyvens ir augs, kini, Jokūbai. Bet klausyk, ka- 
Tačiau jis savo pasiryžimu gy
venti nustebino visus. Ir todėl 
jau iš pat pradžių jį namišk ai 
praminė “le petit volontaire”. 
Kas reiškė mažą pasiryžėlį, ma
žą savanorį.

Kada mažutis Francois Marie 
Aroeut sulaukė 10 metų, jis bu
vo atiduotas į Jėzuitų Kolegiją 
S t. Louis Le Grand 1704 metais. 
Kolegijoje jis greitai parodė di 
deiį palinkimą prie Cicero, Ho 
race ir Virgilijaus, garsių seno
vės mokslo vyrų. Už metų laiko 
jis jau pradėjo rašyti eiles. Bu
vo labai ypatingas savo hudu, 

! ir su kitais vaikais jis mažąja te
draugavo. Jis daugiausia vaikš* 
čiodavo su profesoriais, kurie 
buvo visi kunigai, ir statydavo 
jiems tokius klausimus, kurių 
dažnai jie patys negalėdavo jam 
atsakyti.

Kartą jam vienas profesorius

nyčioje. Tėvai ir visi giminės

da tas Arouetas baigė tą Jėzuitų 
Kolegiją? Ir kada jis ,pradėjo 
vadintis Voltaire’as?

Jokūbas — Tas jaunas Aro- 
uet, busimas garsus poetas ir 
filosofas, baigė Jėzuitų kolegi
ją 1711 metais. Kitaip sakant 
jis išbuvo toje Jėzuitų kolegijo
je 7 metus. Ten jis parodė savo 
didelius gabumus poezijoje, bei 
beletristikoje, gražioje literatū
roje.

Jonas — Na, tai kaip dabar 
tas Voltairas galėjo palikti to
kiu dideliu ir baisiu bedieviu, 
baigęs mandriausių ir geriausių 
Romos katalikų bažnyčios ;yie* 
nuolių Jėzuitų vedamą kolegi
ją? To tai aš jau negaliu su
prasti. Man, vis rodos, kad

Jis tada'nigai vadina jį piktu bedieviu 
ne dėl to, kad jįs butų Dievą 
nekentęs, o dėl to, kad jis labai 
puikiai mokėjo pajuokti Romos 
katalikų bažnyčios kunigus vie
nuolius, vyskupus, o ir patį pou 
pieŽiųį už jų baisų didelį godu
mą žemiškų turtų. Ūž jų nesi
laikymą Kristaus skelbtų įsaky
mų, už jų nesilaikymą teisybės, 
Žmoniškumo, už jų skriaudimą 
vargšų ir biedn.ų žniOnių, už jų 
pardavinėjimą sakramentų už 
pinigus, už jų gąsdinimą pra
garu Ir čysčiurili paprastų žmo
nelių, jei jie nepirks mišių, ne
užrašys mirdami savo žemių 
kunigams ir vienuoliams ir t. t.

nuolilii. / t
Petras — Palaukite biskutį, 

aš tuojau prisikimšiu savo pyp
kę, kad galėčiau geriau klausy
ti. Mat, kaip užtraukiu durną 
tai man yra ramiau tavo, Joku 
fraf, iŠgūidinėjimus klausyti.

Jokūbas — Vienas iš labai 
įdomių atsitikimų Voltairo gy-

± kdMrs. a. k. jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Išgrįsta ganyklų gatvė
PALANGA. — Iki šiol buvu- 

’lsi Ganyklų gatvė neišbrendama 
| dabar išgrįsta tašytais akmeni
mis ir išvesti platus šaligat
viai.

nigai jį taip garbina, įvyko vie-j 
name Francijos mieste Tou- 
louse. Tas mieštas Toulouse bu
vo sostinė kunigaikštijos Lan- 
guedoc. Ji atsižymėjo labai di
deliu romiškų kunigų skaitiiu- 
mi. Tėn Romos katalikų baž
nyčios kunigų ir vienuolių tai 
knibždėte knibždėjo.

(Bus daugiau) \

Apie tai, mano 
vėliau.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

NAUJ1.ENU IA KIV SPECIALISTAI
SKAITYTOJŲ ------K- - - - - - - - - - - - - -
KONCERTAS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Į

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

<:SM:MBULANCE
' ’ '<:įDjEN4:I» naktį
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

'S F -
4605-07 So. Hermitage Avė.

■' 4447 South Fairfield Avenue ,
'■ ^'^jTelefoluu LAFAYETTE MM

T~A -- -r 1 4 koplyčios visose-LCZ ei 1 Chicagos dalyse

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šeredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė atyda^ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 _ 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Stjsanna Slakis i
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .............................. * f) <
PETROLEUM CARBON COKE $7.75

> Perkant 5 tonus ar daugiaū . Tonas * I "
Sales Ta* ekstra.

KLAUSYKIME 
SALTIMIERO RYTMETINIŲ

■ !■   ...Į. .M       I i. ! .l.l.fc.—

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 

*■ Sekmadieniais htfo S ryto iki 1 vai. pd pietų; 

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

mas apie tą Voltairą.
Jokūbas - 

mielas Jonai, patirsite
Bet dabar apie tai, kada ir kaip
tas Arouet pradėjo vadintis Vo!? 
lairas. Išėjęs iš .Jėzuitų kolegi
jos, jis rašinėdavo įvairias ei
les. Kartą kas tai paraše lotynų 
kalboje eiles “Puero Regnaiite” 
Valdančiam Vaikui. Tos eiles 
lietė Francijos sosto įpėdinį. 
Autorius labai nupeikė to vaiko 
valdymą Francijos. Supranta
ma, tose eilėse buvo daugiau 
nupeiktas Francijos regentas, 
negu tas .sosto įpėdinis. Užtai 
Arouetas pateko į Francijos. 
garsųjį kalėjimą Bastille. O pa
teko ten todėl, kad visi valdan
tieji Franci ją manė, kad toš ei
lės yra parašytos Aroueto. If 
tik už metų laiko; kada išsiaišr 
kino, kad tos eilės buvo ncį 
Aroueto, jis tapo paleistas iš 
Bastillės katėjimo.

Būdamas Bastillės kalėjime, 
Arouet turėjo gana laiko, giliai 
galvoti. Jisai ten būdamas pa
raše savo nemirtiną veikalų 
“Henriade”. Ir jau po juo pasi
rašė kaipo Voltaire. Tą jis pa^ 
darė aiškindamas tuo, girdi, 
mano pirma pavardė buvo la
bai nelaiminga. Todėl aš per^ 
mainau nauju pasivadinimu, 
Gal bus pasekmingesnis. Reikia 
pasakyti, kad tas jo vardas yra 
paimtas iš jo jaunystes pavadis 
niuro “le petit volontaire” —- 
sutrumpintas į Voltaire. Tuo 
vardu jis pasiekė 
laipsnį garbės 
niekas iki jo 
Kitaip sakant,- 
tikro buvo labai 
Ir nno to laiko

aukščiausi 
y j e, kokio

Kitaip sakant,- naujas* vardas iš 
tikro buvo labai pasekUiingas, 
Ir nuo to laiko Voltairas kilo 
aukštyn, /jo garbė augo ne mc* 

' tais, bet dienomis.
Dabar, mano mieli d rungai, 

eisiva prie tavo, Jonai, klausp 
mo, kodėl “Draugas” vadina 
Voltairų piktu bedieviu. 0

' ,■ W • S ’ ■ -r’- ' ■ r ■
Klausykite musų radi* programų Antradienio kr deštadlenlo U4* 

metode, lt:Ot vaL ryto i* W. H. L F. stoike (14M KJ 
Į. POVILU AALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
-ti'niiaiiiniiaiifnaiiiiiiiniiĮiiiiin.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero Z 
Lietuvių ;
Direktorių
Asociacijos -

* iiiiiiiiiiiiitnirtiiiiiiotiiiiiHiiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO '
DALYSE t

iiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir nakfj

L. s. p. Mažeika Yards 1139
3319 Lituanicą Avenue Yards 1138

!„■—||- Į ■ --- ---------- r , , , ....................................- ■ I..  ............................................

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

I SKYRIUS; 42-44 East 108th Street tel. Pullman 1270

ALBERT y. PETKUS
4704 Šo. Western Avenue Phone Lafayette 8024

. - I
...• . ; 5 . . -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4343 S. CaHfornra Avenue Phone Lafayette *3572

P. J. RIDIKAS
3394 So. HaSstėd Street J YARDS 1419
........ t i*j > '.4r .------- -----------------------------------------p,-------z-

L J. ZOLP l’honc Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

KITATAUČIAIakių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Dr^agiJos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tėl. Kentvood 5107.

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

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

Setedomis it nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

■ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 6 .vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damert. ąemlock 6699

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

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

2400 tfBŠt MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 pp pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brtmswlck 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Perk 3395

Garsinkitės “N-nose”
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
DELEI AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO 

SKYRIAUS
šiomis dienomis taip vadina- visiems yra žinoma. Dabar bail

inas popierinis “ALK. Pittsbur- do plaktis prie kitų organizaci- 
gho Skyrius” išsiuntinėjo į jų, kad palaikius savo mizerną 
draugijas pakvietimo laiškus komunistinį kromelį. • 
“suvažiavimui” ir kviečia drau- 
gijas prisidėti prie skyriaus. 
Taip pat išsiuntinėjo ir nuro

Butų daug išmintingiau, kad 
didžiosios Pittsburgho draugi
jos neturėtų nieko bendro su

ti buvo nelabai paranku : tiltai [musų draugai ir pažįstami bei daiktų krautuvę 
ir staigus užsisukimai vertė va
žiuoti gana atsargiau Toks nuo
latinis įtempimas labai nuvargi
no vairuotojus. Kai atvažiavo
me į Gliffside, tai jie buvo ge
rokai pailsę. Steponauskienė 
tuoj pagamino vakarienę ir šau
niai mus pavaišino. Turėjome 
daug apie ką pasikalbėti ir sa
vo nuomonėmis pasidalinti a- 
pie einančius reikalus. Juk tiek

giminės. < x
Pirmiausia sustojome pasma

ir “lumber” myli, visi karališkai vaišina. Aš 
Įtiek apsipratau,* kad ir patiko 

aplankėme svečiuotis. Ir jaustis pradėjau 
kapines,1 geriau, — širdis lyg ir sustipre-

1 laikas, mano sesutės vyras. Ka-| Bet viskam ateina galas: at- 
pas labai gražioje vietoje, o ėjo galas ir musų atostogoms, 
ant jo uždėtas paminklas. Į Reikėjo atsisveikinti ir grįžti
Kažkaip liūdna pasidarė. Iš namo. Čia jau buvo ir ašarų ir 

liūdnumo. Mano duktė apsika
binusi ramino tetą neverkti. 
Girdi, pavasarį atvažiuok . Car-

jardą.
. Lapkričio 1 d.

no ‘ sesutę Balaikienę, kuri gy-Scrantono katedros _ ____
vena.savę gražinėse namuose,!kur yra palaidotas Vincas Ba- jo. 
621 Ash S t. Ją pačią ir jos 
draugę parvežėme iš atostogų. 
Ją džiaugsmingai ' pasitiko jos 
dvi dukterys ir žentai, kurie 
jos namuose gyvena. Visi link
smai sveikino grįžusią iš atosto
gų motiną. Juo labiau, kad mes

viso kapinės yra tokia vieta, ku 
ri nelabai linksmai žmogų te- 
nuteikia.

tenka girdėti Stilsoną kalbant 
ir reikia pasakyti, kad tai geras 
ir nuosakus kalbėtojas.

Drg. Stilsonas labai nuosakiai 
ir nesumušainais faktais aiški
no ką reiškia Hitlerio ir Stali
no sutartis ir kodėl ant tos su
tarties krinta didžiausia kaltė 
naujo pasaulinio karo ir kodėl 
naujų skerdynių pradėjime yra 
tiek pat kaltas Stalinas kaip ir 
Hitleris.

dymus kokiomis sąlygomis gali 
draugijos prisidėti.

Tame pakvietimo laiške yra 
nurodoma ir to A. L. Kongreso 
skyriaus tikslai, bet tuose tiks
luose, kaip Čia pasakius, tikras 
“byfstu” arba trejos devynerios, 
o tikrieji to skyriaus tikslai yra 
paslėpti. Tie skelbiami “tikslai” 
tai tik meškerė draugijoms gau
dyti.

Prieš keletą metų Pittsburghe

Stalino ir Hitlerio kruvinų dik
tatūrų garbintojais ir neduotų 
save už nosies vedžioti.

—S. Bakanas

Carnegie, Pa
ir

Atmainos
Lankome senus draugus 

s?nas vietas 
ir seni prisiminimai.

buvo susiorganizavęs Draugijų'to, atsisveikinome su Waterbu- 
Sąryšis ir tasai sąryšis turėjo ry ir su waterburiečiais ir pa
šau už tikslą pagelbėti draugi- traukėme į Cliffšide, N. J. Ra
joms auklėjant draugijų tarpu- midau aplankyti ten savo seną 
savio kooperavimo idėją. Įsiku-*draugę, su kuria prieš 31 me
rus Amerikos Lietuvių Kongre-'tus Brooklyne labai arlimai 
sui, tikslu pagelbėti atsteigli'draugavau.Abidirbomesiuvyk- 
Lietuvoje demokratiją, Pittsbur-įloję, abi buvome unijos komi- 
gho Draugijų Sąryšis dalyvavo lėto narės. Tąsyk mano draugė 
ir ten, nors oficialiai ir nepri- buvo Kotryna Zeikiutė, q aš — 
sidėdamas prie A. L. Kongreso. Elžbieta Boručiutė. Dabar ji yra 
To neprisidėjimo priežastis tur
būt buvo tame, kad A.L.K. ir 
Pittsburgho Draugijų Sąryšio 
tikslai buvo skirtingi.

Praeitais metais metiniam 
Draugijų Sąryšio Nuvažiavime 
ištikimieji Stalino vieros sekė
jai užsimanė Draugijų Sąryšį 
“pakrikštyti” arba “perkrikšty
ti” į Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrių. Tas jiems pavyko ke
lių balsų didžiuma. Tada, žino
ma, kitų srovių veikėjai pasi
traukė iš to naujai perkrikštyto 
A.L.K. skyriaus ir komunistai 
vieni pasiliko pilniatisiais šeiinP 
įlinkais. ’ O kad užtikrinus ko
munistišką veikimą tame sky
riuje, skyriaus taisyklės buvo 
taip pataisytos, kad popierinės 
draugystės, kurių komunistai 
daugiausia turi ga’ėtų valdyti 
skyrių, o didžiosios draugystės 
duotų jieiris dolerius ir mažiau
sia balsų turėtų.

Štai, paduodu žodis žodin pa
aiškinimą kokiomis sąlygomis 
draugijos yra priimamos prie to 
skyriaus: * r . ‘

“PAAIŠKINIMAS
“Kiekviena Draugija, kuopa 

bei klubas turįs narių nuo 5 iki 
50 siunčia DU delegatus į A. L. 
Kongreso Skyriaus konferenci
ją. Draugijos turinčios narių 
dauginus kaip 50 siunčia po vie
ną delegatą nuo kiekvieno 50 
narių. Pavyzdin: 100 narių — 3 
dėl.; 200 narių — 5 dėl. ir 1.1.

MOKESČIAI: Draugijos turin
čios narių nuo 5 iki 50 moka 
vieną dolerį į metus. Draugijos 
turinčios virš 50 narių moka 
DU dolerius į metus duoklių į 
A.L.K. Skyrių.”

Iš to taip sakant “paaiškini
mo”, matote, kad nėra daroma 
jokis skirtumas tarpe draugijos 
turinčios 5 narius ir 50 narių 
abidvi draugijos turi tą pačią 
teisę siųsti tik po 2 delegatus. 
Pasiųsti tris delegatus tai drau
gija turi turėti net 100 narių, o 
jei šimtą narių draugija neturi 
tai vistiek negali siųsti daugiau 
kaip tik 2 delegatus.

O kaip jau visiems yra žino
ma tos draugijos, kurios lik tu
ri po 5 narius, tai yra popieri
nės draugijos ir yra pilniausioje 
komunistų kontrolėje. '

Logiškai protaujant, išeina, 
kad didelės draugijos stodamos 
į tą taip vadinamą A.L.K. sky
rių turi atsižadėti savo balso ir 
pasiduoti pilniausiai stalincų 
kontrolei.

Kai po pasibučiavimą Stalino 
su Hitleriu musų komunistai at
sižadėjo demokratijos ir visų tų 
kovų prieš fašizmą — tai jau

daug metų praėjo ir tiek daug 
visokių permainų įvyko! ’

Steponauskai, galima sakyti, 
visai “aristokratiškai” gyvena. 
Jų namas tiek išpuoštas, kad 
tiesiog žiba. Viskas rankų dar
bo. Pats Steponauskas turi tie
siog auksines rankas ir pasižy
mi bitės darbštumu. Parėjęs iš 
dirbtuvės jis negali nurimti ir 
vis t^iie namus triusiasi. Ir ben
drai imant, lai labai išmintin
gas ir malonus žmogus.

Buvome sumanę aplankyti 
New Yorką, žydų sostinę, tae.au 
oras liek pabliuro, jog privers
ti buvome, nuo to sumanymo 
atsisakyti. Užuot važiavę į New 
Yorką, pasukome Į Dicksoną. 
Važiuoti teko apie 100 mylių. 
Oras pasitaikė visai blogas.

Apie 10 vai. vakaro pasiekė- 
mę Scrantoną, iš kur iki Diek- 
son City tik 6 mylios. Po kelių 
minučių buvome jau ir savo se
nojoje buveinėje. Dalykas tokis, 
jog prieš 20 metų mes gyveno
me Dickson City, kurio apylin
kėje yra kietųjų anglių sritis. 
Išgyvenome ten keletą metų.

negie ir vėl linksmai praleisime 
vasarą.

Iš kapinių nuvykome pas My
kolą ir Magdeleną Bulkus, ku
rie gyvena Throop, Pa. Tai tik-j Apie 11 vai. ryto apleidome

visi atvykome sveiki ir linksmi.
Žinoma, mes irgi buvome gerai 
nusiteikę.

Savo senojoje buveinėje už
trukome tris dienas. Ten aplan
kėme savo senus draugus ir pa
žįstamus. Kelis kartus buvome . . . .Vj .

... i T i , keptomis vištomis, visokiais ki-uririlzo lor>o l/iiftic * • 1
tais gardumynais beį gėrimais. 
Stalus nukrovė net dviem atve
jais.

Pasitaikius progai nuvažiavo
me aplankyti ir Jurgio šiurmai- 
čio. Tai mano vyro brolis. Gy-

Steponauskienė, o aš — šiur
maitienė.

Iš ryto oras buvo visai gra
žus, bet kai įvažiavome į New 
Jersey valstiją, tai pradėjo 
niauktis ir rūkas kilti. Negali
ma sakyti, kad kelias butų .bu
vęs blogas, bet vis dėlto vairuo- Ten dar tebegyvena kai kurie biznį. Dabar jis turi

rai smagus ir svetingi žmonės. Dickson City, o prieš aštuntą 
Pas juos besisvečiuojant,, visi valandą vakaro jau buvome na- 
musų “smuikai” dingo. O pri- mie. Radome tėvą sveiką ir mus 
vaišino jie mus labai šauniai: belaukiantį. Sveikas ir pa ten- 
1 ■ * ' ♦ • V a • • 1 ' • • 1*1• kintas buvo ir katinas.

yra nuoširdus ir rimtas žmogus. 
Su juo maloniai praleidome ke
lias valandą# besikalbėdami a- 
pie šių dienų įvykius. Susit.kau 
ir su jo sesule Ona Greblikienc. 
Ji jau pusėtinai nusenusi, bet
gyvena neblogai su savo sunu- vena jis gražiai ir turi apie pus
inis, vienas kurių jau yra vedęs; lūžinį nuosavybių — namų, ku- 
Aplankėme ir savo senus drau
gus bei kuinus Grazevičius. Tai 
tikrai puikus ir svetingi žmo
nes. Be to, jie gana apsišvietę. 
Su jais buvo labai malonu su
sitikti ir pasikalbėti. O liek 
daug visokių dalykų atsirado, 
apie ką kalbėtis. Visokie prisi
minimai, visokie ateities atsiti
kimai. Nespėjame nuodugniau 
vieną ar kitą reikalą panagri
nėti.

Seniau Grazevičius 
liūną ir darė gana

Chesterfield 
laiko Rekordą

FRANK FULLER, 1939m. Bendix lenktynių laimė- 
jojai, laiko Bendbc transkontinentalliku lenkty
nių rekordą. Jo tikra kombinacija veiklumo ir 

skraldimo gabumo jj padarė rekordu laimėtoju 

aviacijoj, taip kaip CHESTERFIELD’S Tikra Kom
binacija tabbkv padarė jj rekordu laikytoju 
Didesniam Rūkymo Malonumui su jo tikru leng

vumu ir geresniu skoniu.

—E. K. Šiurmaitienė supuvimą.

Žinoma, tokia kalba jokiu bū
du negalėjo patikti musų komu- 
naciams ir kitoms akloms Sta
lino davatkėlėms ir davatki- 
nams. Pabaigus kalbėti drg. 
Stilsonui, staliniškos davatkos 
su davatkinais demonstravę 
protišką bankrotą ir dvasišką

(GALAS)
----------------------- ---------------------------------------------

Stilsono Prakalbos
Pittsburghe

Aiškino Ką Reištka Hitlerio 
Stalino Sutartis.

Tikrai pasigailėjimo verti tie 
musų koniunaciai. Kaip jie ver
giškai tarnauja kruvinai Stali

nio ir Hitlerio diktatūrai!
Kalbėtojas tinkamai ir nuo

širdžiai atsakinėjo į klausimus 
I ir jei šiek liek radosi proto ne-

^r( kuriose komunistinėse galvose, 
tai vis turėjo šiek tiek pasimo
kyti. Bet aš abejoju.

Reikia ir daugiau pas mus lo
kių kalbėtojų kaip drg. Stilso
nas. —S. Bakanas

riiiose gyvena tai jo dukUi ys, 
lai jo sūnus.

Čia mes, kaip sakoma, lies o ‘ 
įklimpoine: tiek suskato visi'kričio 28 d. Lietuvių Pašalpinė 
mus vaišinti, jog turėjome dide- Draugijd savoj svetainėje būva 
lį vargą, kol galėjome ištrukti, surengus “Naujosios Gadynės” 
Neleidžia važiuoti ir‘tiek. Sako, Į redaktoriui J. V. Stilsonui pra- 
turėsite pas mus pabūti kelias 
dienas, ir baigta# kriukis.

() tuo , tarpu mes lurųne apie 
namus rūpintis: mat, vaikų ato
stogos jau baigiasi ir jiems rei
kia grįžti į darbą. Be Jo, norė
jome dar vieną kitą pažįstamą

McKEES ROCKS, Pa. — Lap-

kalbas. Publikos buvo susirinkę 
neperdaugiausiai, mat šiokiais 
vakarais pas mus Pjttsburghe 
rengiamos prakalbos neturi ge
rų pasisekimų, nežiūrint kas ne
rengtų.

Kalbėtojas savo užduotį atli- 
valgomų aplankyti. Ir visur tas pat: visiko tikrai gerai. Pirmą Išartą

laikė sa-

Penna Ateivių Regis 
tracijos įstatymas 

Nekonstitucinis

ir Geresnio Skonio
dėl jo Tikros Kombinacijos pasaulio

a

geriausių cigareto tabakų

Padalykite Jusy^^f 
aekantf pakelį 

esteriield
■ /. ■•y-:’ T. 1 - ■ - - . ...n .t .

CopjMtM 1939, Ugcbtt & Mykus Tobacco Ca

•J

■ rT'- ' • ■ •Tikra priežastis kodėl daugiau ir 
daugiau rūkytojų reikalauja Chesterfield 
yrą todėl, kad CHESTERFIELD’S TIKRA KOMBI
NACIJA pasaulio geriausių cigareto taba
kų teikia jiems geresni užsirūkymų... 
aiškiai lengvesni, vėsesnį ir geresnio sko
nio. Tikram rūkymo malonumui... jūs 
negalite nupirkti geresnį cigaretę.
' i? ’v x ■ ■ U -

■
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lįNG vesni Milijonams 
Lengvesni Jums

Prieštarauja Suvienytų Valsti
jų Konstitucijai.

Lapkričio 30 d. Pittsburgho 
laikraščiai paduoda žinią iš 
Scranton, Pa., jog Federalis Tei
smas išnešė nuosprendį, kad at
eivių registracijos įstatymas, ku
ris buvo .priimtas valstijos Le- 
gislatti^črj * praeitą 'Vasarą, yra 
nekonstitucinis ir prieštarauja 
Suvienytų Valstijų konstitucijai. 
Kaip jau visiems yra žinoma, tą 
ateivių registracijos bilių įnešė 
į Legislalurą Allegheny County 
republikonų senatorius, James 
A. Geltz, ir republikonų kontro
liuojama legislatura priėmė, o 
republikonas gubernatorius Ja
mes pasirašė, visai nepaisyda
mas ateivių ir šiaip pažangių 
organizacijų protestų.

Tasai ateivių registracijos į- 
statyinas butų pradėjęs veikti 
su gruodžio paskutine diena šių 
metų, paliesdamas apie 225,000 
Penu, valstijos gyventojų, kurie 
neturi pilietybės popierių. Jiems 
butų reikėję užsiregistruoti Dar
bo ir Industrijos Departamente, 
užsimokant po $1 ir gaunant 
tam tikras registracijos kortas, 
kurias butų turėję visados su 
savim nešiotis.

Pora Philadelphijos gyvento
jų kreipėsi į teismą su skundu 
prieš tą įstatymą, nurodydami, 
kad jis laužo “Bill of Rights” 
ir prieštarauja Federalei ir vals
tijos konstitucijai. Ir kaip ma
tome, Federalis Teismas su jų 
nuomone sutiko. Kaip išrodo, 
Penn. valstija tur būt - neis į 
Aukščiausią Teismą ir tuomi tas 
registracijos įstatymas liks iš
mestas į sąšlavyną, nes ir re- 
publikonai tur būt gavo persi
tikrinti, kad tas įstatymas nene
ša jiems nieko gero.

Žinoma, jei jis nebūtų buvęs 
panaikintas, tai butume turėję 
pradžią žandariškos pasportų 
sistemos. i. Bakanas

10c į 
3už25c
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neribotu krašto valdovu, jo “neišsemiama energija” bu-
$8.bo vo atkreipta į du tikslu: viena, sustiprinti kaip galint la-

; 2.‘oo biau diktatūros Aparatą
rokratiją; antra, sunaikinti visokią opoziciją savo as
mens galiai.

■ JlĮ; Šitiem dviem tikslam Stalinas aukojo viską. Indus- 
75c trializacija, “piatilietkos”, kol-chozų steigimas ir viskas

UtoakyiM kali*)
Chicagoje—pašto:

Metams ........... —__
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Išsiuntinėtojus:
Viena kopija ______ ______ _
Savaitei ..—  ....________
Mėnesiui —Lu——------ -— . . _ _

jungtinesą Valstijose, ne Chicagoj, kita buvo tiktai įrankiai tam, kad diktatoriška valdžia 
paštu: 'pasidarytų visagalinti krašto viduje įr pasiruošusi karui

su kaimynais. Ir tuo pačiu laiku, kai Stalinas vis iabiaus 
militarizavo ir biurokratizavo kraštą (ką tamsus Mas-

T žvalgybą, kariuomenę ir biu-

(Atpiginta)
Metams ----   $5.00
Pusei metų------ ----- 2.75
Trims mėnesiams__________ 1.59

\Wkvos pakalikai arba papirkti jos agentai vadino “socia- 
Uetuvoje ir kitur užsieniuose: lizinu”), tai jisai tokia pat “neišsemiama energija” žudė 
PuseTmetų------ —........— *400 v*sus> tik atrodė jam neištikimas. Jisai sušaudė arba

Trims mėnesiams--------------2J0 supudė kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose kuone
O&uu karto visus senuosius savo partijos veikėjus, visus gabiausius

armijos ir laivyno viršininkus, kuone visus sovietų diplo
matus, visų tautinių sovietų respublikų viršininkus; ba
du išmarino milionus valstiečių ir kitus milionus jų iš
grūdo į šiaurės tundras arba Turkestano tyrlaukius, kur 

Prezidentas Rooseveltas išreiškė ne tiktai šio krašto jje krinta, kaip musės, nuo bado, ligų ir šalčio.
valdžios, bet ir milžiniškos daugumos Amerikos žmonių šitoks “gamtos turtų vystymas” ėjo Stalino imperi- 
pasįpiktinimą, kuomet jisai griežtais žodžiais pasmerkė joje pet visą jo diktatoriavimo laiką. Liberalas Lloyd 
sovietų Rusiją už tai, kad ji bombomis iš oro griauja Šuo- George*nepagalvoja, kad brangiausias iš visų gamtos tur- 
mijos miestus ir žudo beginklius jų gyventojus. Bet jisai tų yra žmogaus gyvybe; o Stalino despotijoje žmogus yra 
nepasitenkino vien tiktai jausmingais žodžiais; jisai pa-Į mažiaus vertinamas ne tiktai už traktorių arba grėbia- 
skelbė vadinamą “moralinį embargo” Maskvai, įspėda- mąją mašiną, bet už gyvulį. Ūkininkas, kuris, bado ver- 
mas Amerikos kompanijas, kad jos nepardavinėtų raudo- Siamas, pavagia iš “bendro” kol-chozo aruodo kelias šau
niems agresoriams karo lėktuvų ir kitų oro karo priemo- jas grudų, yra baudžiamas mirtim! O vaikas, kuris ap- 
nių. skundžia tėvą, nusikaltusį tokiu “kriminališku darbu”,

Amerikos orlaivių ir ginklų kompanijos, be abejonės, gauna viešą pagyrimą spaudoje ir Lenino raštus dovanų! 
paklausys prezidento įspėjimo, nežiūrint to, kad tokio į- Bet Lloyd George' mano, kad, iki Stalinas nesusi- 
statymo nėra, kuris draustų pardavinėti karo pabūklus draugavo su Hitleriu, jisai nieku kitu nesirūpindavo, 

, Rusijai, nes techniškai ji dar tebėra “neutrali” — taip, kaip tiktai krašto gerovės kėlimui O dabar, mat, staiga 
kaip “neutrali” yra ir Japonija, kuri jau treti metai ve- gmė ir pagedo! Ne tiktai jam, bet ir daugeliui kitų libe- 
da plėšimo karą Kinijoje. Sovietų aviacijos komisija, at- rališkų .žlibių dabartinis Maskvos smurto žygis prieš de- 
vykus prieš kiek laiko į Jungtines Valstijas pirkti Ame- mokratihę Suomiją, yra pasibaisėtinas siur^ryzas. Jiems 
rikos lėktuvų, gaus grįžti namo tuščiomis rankomis.

Kaip matyt iš laikraščių, Amerikos visuomenė pilnai | 
pritaria šitam “moraliam embargo” prieš sovietus. Ji bus 
dar labiaus patenkinta, kuomet valstybės departamentas' 
įteiks Stalino ambasadoriui Washingtone jo pasą ir pa
prašys jį nešdintis lauk iš Amerikos!

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

“Moralinis embargo” agresoriui

Ima praregėti ir Lloyd George

v •...
Pirmadien., gruodžio 4,1939

lizinu”), tai jisai tokia pat “neišsemiama energija” žudė 
visus, kas tik atrodė jam neištikirpas. Jisai sušaudė arba

teks nusistebėti dar ne vieną kartą, jeigu jie nesupras, 
kad stalinizmas savo esmėje yra tas pat^ dalykas, kaip 
ir hitlerizmas.

Anglijos liberalų atskalos vadas, David” Lloyd Geor
ge, ilgą laiką skelbė viešuose susirinkimuose ir spaudoje, 
kad butų “krimiiįhljšką kvailybė” dabartiniame |ęare žiu** 
rėti j sovietų Rusiją,’ftaip į demokratijų priešą. Bet da
bar jau ir jisai pradeda kitaip kalbėti, kuomet Maskva 
begėdiškai užpuolė mažą, taikingą suomių tautą.

Jisai rašo, kad Stalinas užsikrėtė nuo Hitlerio “dik
tatorių liga” — troškimu užkariauti ir plėšti. Girdi, jį 
įvedė į pagundą Ribbentropas, siūlydamas jam riebų Len
kijos kąsnį ir kontrolę Pabaltijo kraštuose.

Bet Lloyd George’o atmintis dar ir šiandien nėra pil
nai prasiblaivius. Jisai pasakoja, kad Stalinas, prieš susi- 
dėsiant su naciais, tai užkariavimų ligai buvęs visai at
sparus. / ; ; • t

“Jisai”, rašo buvęs Anglijos premjeras, • “nerodė 
nė mažiausio palinkimo net atgauti, pražudytasias 
cariškos Rusijos provincijas. Visa neišsemiama ję 
energija buvo pašvęsta tam, kad butų išvystyti gau
singi gamtos turtai, kurie guli dyki neišmatuojamo
se jo valdomose teritorijose.”
Šitaip kalbėti gali tiktai žmogus, kuris per paskuti

nius 20 metų gyveno primerkęs akis: 1
Ar bolševikai nebandė užkariauti Lenki j į jau 1920 

m., kuomet sovietų armija buvo priėjusi prie pačių Var
šuvos vartų? Tą žygį, tiesa, buvo sugalvojęs Leninas, bet 
Stalinas jį rėmė, kuomet net artimiausias Lenino bendra
darbis Trockis tam sumanymui priešinosi.

O kaip buvo su Gruzijos, Armėnijos ir Azerbeidžano 
respublikomis, kurių nepriklausomybę sovietų valdžia bu- 
yo pripažinusi ir su kuriomis ji buvo pasirašiusi taikos 
ir draugingumo sutartį? Ar Maskva tų kraštų neužka- 
riavo, pasiųsdama į juos 200,000 “raudonųjų*’ kareivių? 
Stalinas vėliaus buvo pasiųstas Gruziją malšinti, kuomet 
jos' žmonės mėgino nusikratyti bolševikų jungo, ir jisai 
taip žvėriškai juos žudė, kad net Leninas rengėsi viešai 
jį pasmerkti partijos kongrese (tik dėl Lenino ligos šis 
jo pasiryžimas, nebuvo įvykintas).

Maskva vėlius bandė padaryti “pučą” Estijoje su tik
slu prijungti ją .prie Sovietų Sąjungos. . Jie kariavo prieš 
Kiniją, kuomet kinų tautinė vyriausybė mėgino atsiimti 
Rytų Kinų geležinkelį, carizmo laikais pastatytą Man- 
džurijoje.

Sovietų valdžia niekuomet nesutiko atsisakyti nud: 
Besarabijos, kuri po pasaulio karo teko Rumunijai, — 
nors Besarabijos gyventojų dauguma nėra rusai. Stali
nas ir šiandien tykoja progos tą teritoriją pasigrobti.

STALINIZMAS.
" ■ *’ į V' ■ * •

Niekus kalba Lloyd George ir apie tariamas Stalino 
pastangas “išvystyti gausingus gamtos turtus” savo im
perijoje. Per paskutinius 12 metų, kai Stalinas patapo

REIKALAUJA NU
TRAUKTI SANTY- 
KIUS.SU MAŠKVA

* ’ J J

žiaurus'-
ŽŽiaurus sovietų Rusijps už

puolimas ant suomių iššaukė 
pasipiktinimo audrą Jungtinėse 
Valstijose. Tarp J. V. senatorių 
ir kongresinanų kyla balsai, ku
rie reikalauja, kad prezidentas 
Rooseveltas ' nutrauktų santy
kius su sovietų valdžia.

I r J

Šitą reikalavimą; remia ir So- 
cial-Demokratines Federaci j os 
nacionalinė taryba.

. <> ’ - '

MIRĖ PHILIPP SCHEI- 
DEMANN

-į ‘
i'ėtę^Rūsijos už-

kui Danijoje. Nacių persekioji
mai privedė prie nusižudymo 
Scheidemai^no dukterį ir jo se
sers sunųp Tai buvo jam labai 
skaudus smūgiai, kurie paveikė 
jo sveikatą.

Scheiderpannas buvo iš profe
sijos spaustuvės darbininkas.

ne mažesnės pagarbos. O ar p.. 
J. J. Bachunas buvo tarpe tų, 
kurie stengėsi sušelpti senelį 
šerną, kuomet jam gręsė badas, 
netekus darbo prie “Lietuvos“?

Ir, beje, kas atsitiko su pačia1 
“Lietuva”, kurią p. Bachunas 
kartu su kitais “tautiškais vy
nais” buvo perėmęs iš p. 01- 
ševskio?

Jisai turi drąsos prikaišioti 
socialistams, kad jie “skverbia
si į musų dideles organizacijas” 
— “kad su jomis apsidirbti taip, 
kaip apsidirbo su Olševskio pra
mone”. Socialistai nesiskverbia 
niekur. Tose organizacijose, ku
riose jie vadovauja, jie įgijo na
rių pritarimą konstruktyviu 
darbu. Bet jeigu kalbėti apie 
tuos, kurie skverbiasi į organi
zacijų viršininkus, nieko gero 
jose neatlikę, tai pirmoje vie
toje tenka paminėti p. J. J. Ba- 
chuną.

Ar ne jisai anąmet skverbėsi 
per akis į SLA. prezidentus, vos 
išbuvęs tos organizacijoj nariu 
porą metų ir niekuomet piršto 
nepajudinęs jos labui? (p. Ba
chunas atsisakė net duoti skel
bimą už $5.00 į SLA. seimo pro
gramą, pareikšdamas, kad jisai 

i nepaisąs savo bizniui lietuvių 
“kostumęrių”!). Ar jisai dabar 
vėl nesiskverbia į SLA. iždinin
kus ? '

Mums atrodė, kad apie nema
lonumus iš tos praeities, kada p. 
Olševskis turėjo banką ir leido 
laikraštį, butų geriau užmiršti, 
— nors apie tai mes galėtume 
papasakoti daugiaus įdomių da
lykų, negu kas kitas, kadangi 
“Naujienos” turi nupirkusios iš 
aukciono visą subankrutavusios 
“Lietuvos” archyvą. Bet p. Ba
chunas (kurio mes niekuomet 
neužkabinėjome), matyt, įsi
vaizduoja, kad jam pasiseks 
lengviau “įsiskverbti” į SLA. iž
dininkus, jeigu jisai drėbs 
gniūžtę nešvarių prasimanymų 
į “Naujienas”, pasislėpęs už ki
to asmens nugaros! Bet tai pra
sta politika. Kas bando patekti 
į fraternalinės organizacijos vir
šūnę šitokiomis priemonėmis, 
tas iš anksto save diskredituoja.

St MišČikas-Žiemys.

Rusija užsiave ilgas kelnes

PASAKORIUS Iš Lietuvos
Pasakodamas apie p. Antano 

Olšausko praeities būdas, “San
daroje”, p. J. J. Bachunas visai 
be reikalo užkabina “Naujie
nas”: buk jos “be paliovos der
gė Balutį, o dar daugiau Olšaus
ką ir jo banką”. Jisai pasakoja) 
buk ‘‘Naujienos” agitavusios, 
“kad Olšausko bankan žmonės 
pinigų nedėtų, o kurie turi pa
sidėję, kad tuojau atsiimtų.”

Tai yra tušti ir dargi labai 
negudrus prasimanym'ai, nes 
juk kiekvienas gali suprasti, 
kad tokios agitacijos laikraštis 
negalėjo prieš banką vesti. P-o 
Olševskio bankui pakišo koją 
jo paties asmeniniai priešai (d 
gal būt, “draugai”), kurie at
spausdino kažin kokioje spaus
tuvėje ir paskleidė lapelius, kad 
“bankas jau subankrutijo”!

Kita iš p. Olševskio nelaimių 
buvo p. Balutis, kuris ėmė re
daguoti “Lietuvą”, kuomet pa
seno^ ir nebegalėjo apsidirbti 
“dėdė” šernas-Adomaitis. šerną 
visi gerbė, J<aipo apšviestą ir to
lerantišką žmogų; o Balutis, pa
ėmęs į savo rankas “Lietuvos’’ 
redagavimą, pradėjo varinėti 
kerštus prieš pažangiąją visuo
menę. Jisai nesisarmatijo net,t 
kai pasirodė “Naujienos”, pra
našauti joms “neilgą gyveni-1 
mą”.

Senąjį redaktorių šerną jisai 
visai “išėdė” iš darbo, ir tas se-' 
nelis, kurio parašytomis knygo/ 
mis buvo išgarsintas p. Olševs
kio laikraštis ir biznis, paliko kąmų patalpų. vJos atvykimas 
be uždarbio. Jį iki mirties šel- vilniečių nuotaika žymiai pa
pe asmeniniai jo draugai,ir tei- gerino ir moraliai juos sustip- 
kė paramą “Naujienos”, nipke- Hno. Dešimtys tūkstančių akių 
damps jam Už sirąipsilius, . buv<> nukreiptos į tos' misijos

P-as Bachunas giria p. Olševs-

Ilgesio dienos 
Vilniuje

Spalių 23 d. apie 12 vai. 
šame Vilniuje buvo iškabintos 
lietuviškos vėliavos. Nuo vidur
dienio iki vėlaus vakaro gru
pavosi žmonės, o didžiosiose 
gatvėse buvo sustoję dideli jų 
būriai. Netoli “Georgės” vieš
bučio Mickevičiaus g-vėj, kur 
yrą musų konsulatas, susirin
ko tiek žmonių, jog jie sustab
dė .pėsčiųjų judėjimą. Žinoma,' 
tą minią raudonosios armijos 
kareiviai skatino išsiskirstyti. 
Tūkstančiai žmonių su nepa
prastu nekantrumu laukė atžy
giuojančios Lietuvos kariuome
nės. Tačiau tą dieną jos nesu
laukę ir 20 vai. visi išsiskirstė 
į namus, mat, vėliau vaikščio
ti draudžiama.

Spalių 24 d. visi gyventojai 
Į gatves išėjo žymiai anksčiau, 
negu kitais rytais. Mat, ir šian- 
.dien visi tikėjosi galėsią pama
tyti Vilniun atžygiuojančius lie
tuvių karius, bet ir tą dieną 
nesulaukė. Prabėgo viena va
landa, kita, trečia, žmonių , mi
nios didėjo, Vieni ėjo su gėlė
mis; kiti nešdamiesi įvairias 
budingas dovanas įteikti musų 
kariams, o kariuomenės kaip 
nėr, taip nėr.

Apie 13 vai. į Vjlnių atva
žiavo musų karinė misija ap
žiūrėti kariuomenei sustoti tiri-

“Už carą, dievą ir tėvynę” 
1914 m.

“Už Leniną ir tėvynę”.
1939 m. ...

Kai-šeko pirmame per i j ode gin
klais, kuomet anas dar nekovo
jo su Japonija, bet 'tik naikino 
kotisesijas savo valstybėje? Ar 
Anglijos silpninimui buvo daro
ma? (tiesa, vėliau £ąn-Kai-še- 
kas gautus ginklus nukreipė r* 
prieš tuos pačius komunistus, o 
dabar vėl pakeitė frontą). O Ru
sijos bičiuliavimasis su Vokie
tija, leidimas jos ginklų fabri
kams persikelti į Rusiją?

Faktų tiek ir tiek ir nieką ne
stebina, nes kiekviena 
žiuri savęs, kiekviena 
varo savų marškinių 
Ir nuo to neatsiliko ir

Bet už tai jos niekas nesmer
kė ir niekas nesakė, jog blogai 
daro statydama prieš vienų są-

* jungą, savas sąjungas, nors jei 
ji skaitė save socialistine vals
tybe turėjo neišsižadėti senų 
principų, būtent, viešos diplo
matijos, o ji, norėdama lygiai 
apgaudinėti savus piliečius bei 
visą pasaulį, pasileido kartu su 
kitomis imperialistinėmis vals
tybėmis į slaptą diplomatiją, ku
rioje apgaulė, intrigos būtinos, 
nes ten viešpatauja vagiški, kri
minali metodai ir pagaliau pa
sielgti kaip nori.

Ir jei Rusija kartu su kitomis 
valstybėmis padėjo vesti pasau
lyje slaptą diplomatiją, kuri tu
ri privesti prie karo, neturi te i- 
sės šiandien ji sakyti karo kai
tė tenka vienui valstybių grupei 
nes šiame paruošime ir ji pa u 
dalyvavo ir gal labiau negu 
tos, nes vertė tris mėnesius 

. rėtis su Santarvininkais 

. drausdama bent žodį apie

Po dvidešimt dviejų metų Bu- ( 
sija viešai parodė pasauliui, jog. 
ji jau išaugo kūdikystes amžių 
ir užsiaavė ilgas kelnes, tą vy-; 
riškumo ženklą, kurio taip lau
kia kiekvienas nesubrendęs jau-; 
nuojis.

Bet šis kelnių užsiavimaS 
man labai primeną mano tėve
lio vieną pasakojimą.

Kuomet tėvelis tebegyveno 
kaime, tėvo ūkyje, jam tekda
vo su broliu Jonu (dabar š. A- 
merikoje) žiemos vakarais ap
eiti gyvulių tvartus ir įsitikinti 
ar nėra vagių. Tbkia pareiga 
kaime skaitosi garbinga, nes pa
rodo, jog priduodama jam šio
kios tokios reikšmės, bet... vis
gi juodu susitikti su vagimis bi
jodavo, tad norėdami juos pa
baidyti, tyčia tarpu savęs kalbė
davo storu balsu, kad anie gal
votų, jog einą subrendę vyrai ir 
pabėgių...

Panašiai Rusija savo vadų 
garsiomis, grasinančiomis kai* ’ 
bomis nori pasaulį įtikinti, jog 
ji galinga ir tenemėgina niekas 
jos užkabinti, nes bus blogai...

Jeigu diplomatija ir generali
niai štabai remtųsi savo planuo
se tik valstybės vyrų kalbomis, 
o ne gyvais ir tikrais faktais, 
tikrai galėtų kas nors nustebin
ti pasaulį, bet generaliniai šta
bai ir ministerių kabinetai tiek 
gerai painformuoti, jog ne tik 
žino kitos valstybės karinį pa
jėgumą bei bendrą tautos ūpą, 
bet dargi tarpusavius santykius 
ir intrigas tarp atskirų ministe
rių ar komisarų, jų žmonų ir 

’ meilužių, apie'viską.
Todėl žiūrėti rimtai į tokias 

kalbas, ypač šiandien, butų juo
kinga ir jos visuomet skiriamos 
ne tiek užsieniui, kiek vidaus 
rinkai. Ir mums paskutinės Ru
sijos vadų kalbos kaip kartas 
svarbios šiuo atžvilgiu, t. y. pa
rodyti kaip mulkina vadai, sa
vus piliečius ir meluoja per a- 
kis iškraipydami pačius faktus 
bei sumindžiodami tai, kas ka
daise buvo šventa.

Rašydamas šį straipsnį turiu 
prieš akis'dvi Molotovo kalbas 
ir paskutinį mirusio trečio in
ternacionalo atsišaukimą į pa
saulį sąryšyje su 22-jų metų 
Rusijos revoliucijos sukaktuvė
mis bei kilusiu pasaulio karu. 
Įdomi literatūra...

Įdomi daugeliu atžvilgių, o y- 
pač savo melais, istorinių faktų 
iškraipymu ir bendru analfabe
tizmu. ■ {

Rusijos vadai tebetiki, jog 
liaudis kvaila ir galima jai pa
sakoti ką nori ir ji patikės...

Savo pirmoje kalboje Moloto
vas pradėdamas aiškinti pada
rytą sutartį su Vokietija sako, 
jog kai kurios Europos valsty
bės visą laiką norėjusios pablo
ginti Rusijos Vokietijos santy
kius, gi jie suradę teisingą ke
lią ir susilaikę bei užmezgę 
draugiškus santykius su Vokie
tija.

Puiku. Nereikia būti baigusiu, 
diplomatinę mokyklą, kad žino
ti, jog kiekvienas didelis vienos 
valstybes susidraugavimas su 
kita priveda visuomet prie ka
ro sutarties ir iššaukia apetitus 
pas abi valstybes panaudoti sa
vo draugiškumą trečios valsty
bes nuslopinimui arba trečiai 
valstybei esant tvirtai, sutarti 
gintis. Tai kertinis akmuo šian
dieniniame tarpvalstybių šanty- 
kiaviųie. Ne kitonišku keliu ėjo 
ir Rusų diplomatija nuo pat 
pradžios. Prisiminkime Afgani
staną ir jo valdomą Amanaulą, 
kuriam Maskvos valdovai pado
vanojo su raudonu raikščiu šau-

valstybė 
valstybė 
politiką. 
Rusija.

ki- 
de- 
už- 
tas

vi-

Kopenhagene, Danijoje, mirė, 
sulaukęs 74 metų amžiaus, pir
masis Vokietijos demokratinės 
respublikos kancleris, Rhilipp 
Schėidemann. Tai buvo nepa
prastai gabus žmogus, ypač pa
sižymėjęs savo didėliu oratišku 
talentu. Nuo 1903 m. jisai buvo 
nuolatos išrenkamas, kaipo so
cialdemokratų atstovas, į reich
stagą. 1912 m. jisai buvo išrink
tas reichstago vice-pirmininku, 
bet kaizerio valdžia privertė 
reichstagą jį iš tos vietos at
šaukti.

Pasaulio kąro metu Scheide- 
mannas vadovavo Vokietijos so
cialdemokratų daugumai, kuri 
stojo už karo rėmimą. Kai Vo
kietija /pralaimėjo karą ir kai- 
zeris pabėgo į Holandiją, susi
darė laikinė Liaudies Įgaliotinių 
vyriausybė iš 6 narių, po 3 nuo 
socialdemokratų ;ir nuo nepri- 
klausomų socialdemokra tų.
Scheidemannas buvo paskirtas 
kancleriu (ministerių plnniniii- 
ku) iri lapkričio 9 d. 1918 m, 
jisai paskelbė Vokietijos respu
bliką.

Ęet jisai atsisakė pasirašyti 
Versalio taiką, kurią jisai lai
kė neteisinga, ir rezignavo iš 
kanclerio vietos. Vėliau jisąi bu
vo išrinktas vyriausiuoju mies
to Kassel bųrmistįu, .Hitleriui 
patapus, su komunistų pagalba, n • x i i
Vokietijos’diktatorium, jisai pa-kį už knygas, kurias jisai išlei- lą pamatytą Lietuvos karius, r\ raugys e u
bėgo i užsienį ir apsigyveno 
pradžioje Čekoslovakijoje, pas- knygas rašė, užsipelnė, tur būt,

v

A
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do; bet tas žmogus, kuris taš

gerino ir moraliai juos sustip
rino. Deširtttys tūkstančių akių

automobilius,' W bent per stfk-

kuriu su tokiu-ilgesiu jie lau- v« nukreipta? Ar ne prieš ang- 
kS..v . ......... .'u.luy ? x Q Rusijos _remiamas čan-

:v

A

Bet. tai visa dar butų niekas. 
BęVbodėb Molotovas ; pamiršta 
tuos karčius žodžius, kuriuos jie 
visi šaukė prieš Angliją ir Pran
cūziją už karo sutarčių nesuda- 
rymą prieš Čekoslovakijos su
draskymą? Ar ne rusai buvor 
taip vadinamos kolektyvūs są
jungos autoriai, kuri turėjo bū
ti nukreipta prieš Italiją ir Vo
kietiją kaip grobuoniškas vals
tybes? Kuo vadino Čemberlainą 
ir kitus už nesipriešinimą gink
lu vokiečių okupacijoms Ausj 
trijoje, Čekoslovakijoje, Klaipė
doje? Tad kas norėjo supiudy- 
ti valstybes: rusai ar Santarvi
ninkai, kuriuos rusai keikė už 
nepaprastą taikingumą vadinda
mi juos strausais, lietsargiais iri" 
t.t.? Gi kuomet anie šoko val
dyti grobuonių, rusai pirmi pa
dėjo grobuoniui ir virto jo di
džiausiais advokatais.

Molotovas nemeta kaltinimo 
Santarvės valstybėms už karo 
pradėjimą, bet tik kaltina už 
karo tęsimą, nes puikiai žino, 
jog karo priežastimi buvo Vo
kietija, o ne Santarvės valsty
bės. Tik jų pakalikai, kurie Jjen- 
drai kalba kas jiems tuo mų^ 
mentu ant seilės užeina, nori 
dargi kaltinti karo pradžioje.

Kodėl Molotovas to nedaro? 
Kodėl nekaltina jis Anglijos ka
ro pradėjime? Todėl, kad karo 
pradėjime didesnė kaltė tenka 
Molotovui, negu pačiam Hitle
riui, nes jeigu rusai butų ne
pasižadėję viskuo remti vokie
čius, anie niekuomet nebūtų ka
ro veiksmų pradėję. Bet pagcl- 
bą pažadėjus, Hitleriui nebūvi 
ko bijoti ir jis galvojo, jog pa
siseks jam nugąsdinti Angliją.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

2343 80. KEDZIE AVĖ.
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KAUNO NAMAI, KURIUOSE ŽMONĖS 
MELDĖSI IR KALĖJO

Truputis Kauno įvairumų

ninė yra išaugusi iš buvusioŠiandien Kaunas jau nebe
tas, koks jis buvo ankstesniais karmelitų vienuolyno. Devynio- 
laikais. Visiškai pasikeitusi jo 
išvaizda ir padidėjęs gyvento
jų skaičius, kurių maždaug 
prieš pusantro šimto metų te
buvo apie 8,000. Namai, ku
riais kadaise Kaunas didžiavo
si, šiandien seni, skaitomi mu
ziejine retenybe, o jų vietoje ir 
greta jų iškilę keliaaukščiai pa
statai, kurie Kaunui teikia mo
dernaus miesto vardą. Senai
siais laikais statytų • pastatų 
skaičius kas kart vis mažėja. 
Vieni jų nugriaunami ir jų vie
toje statomi nauji, kiti pagal 
paskutinius šių dienų statybos 
reikalavimus atremontuojami 
bei pertvarkomi. Pagaliau kitų 
laikui bėgant pakeista paskir
tis.

Tačiau dar dažnai šiandien 
mes lankomės viename kitame 
senojo Kauno pastatų, turinčių 
įdomią praeitį. Keletą jų čia 
mes prisiminsime. Neminėsime 
tik tų, daugiau plačiai žinomų 
senųjų Kau^o pastatų, k. a.: 
pilies griuvėsiai, kurie šiuo me
tu Kauno Miesto Savivaldybės] 
pradėti restauruoti, Mickevi
čiaus namelis ir pn.

Dalis Karo Ligoninės, buvęs 
Karmelitų vienuolynas

Dabartinė Kauno Karo Ligo-

liktojo amžiaus pradžioje prie 
dabartinės Pramonės gatves 
stovėjo rūmai, kuriuose buvo 
karmelitų vienuolynas. Vėliau 
šie rūmai buvo paversti ligoni
ne. Tai padaryti privertusios 
šios priežastys. 1831 metais 
Kaune siaube choleros epidemi
ja. Tuo metu vienuolyne buvo 
mažai vienuolių, iš viso tik ke
turi. Kadangi stigo patalpų li
goniams gydyti, tai tiems ketu
riems vienuoliams buvo įsaky
ta iš vienuolyno rūmų persikel
ti kitur, o vienuolynas pavers
tas ligonine. Praėjus choleros 
epidemijai/ tie rūmai vienuoly
nui vėl buvo grąžinti, bet ne
trukus iš vienuolių karmelitų, 
kurių visai mažai buvo, rūmus 
atėmė ir juos pavertė laikinąja 
karo ligonine. 1843 an. Kaune 
įsteigus gubernijos centrą, mi
nėtuose vienuolyno rūmuose 
įrengta nuolatinė karo ligoninė, 
kuri laikui bėgant vis buvo ple
čiama. Dar ir dabar prie Pra
monės gatves esąs Karo Ligo
ninės pastatas yra buvusieji 
vienuolių karmelitų vienuolyno 
rūmai.

NAUJIENU-ACME Telenhotc
CRYSTAL LAKE, ILL.— H-arold Lewis, kurį spe

cialus prietaisas nufotografavo, kai jis bandė apiplėšti 
gazolino stotį.

... L«l «.. ........................ ^1-^.

moksleivių bendraabutis ir mo-

geležinkelių tiltas, 
vadinamas žaliuoju 
pastatytas 1863 m.

EGG .................................. $6.00 *
NUT .....................   $6.00
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN .....  ............. $5.75
SCREENINGS .............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Prietniesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

Iš forto pastatyti rūmai
Prie Kauno Dailės Mokyklos 

(buvusios Meno Mokyklos) yra 
baltas pastatas, kuriame anks
čiau buvo čiurlionies Galerėja> 
Čiurlionies Galereją perkėlus į 
Vytauto Didžiojo Kultūros Mu
ziejų, tame pastate atidaryti ke
li Meno Mokyklos skyriai, šio 
pastato statyba gana įdomi. Jis 
yra pastatytas iš Ąžuolų kalne 
buvusios rusų tvirtovės, kuri 
buvo vadinama devintąja bate
rija, vieno forto. 1929 m. lie
pos mėnesį buvo išsprogdintas 
vienas minėtosios iVaterijoš for
tas ir iŠ jo plytų buvo pradėta 
statyti čiurlionies Galereja.

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

KTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš 
Vilniaus krąšto.

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

, NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.

Vietoje vienuolyno įrengiamas 
kalėjimas

Vilniaus gatvėje (Nr. 2) yra 
daugiui kauniečių gerai žino
ma studentų bažnyčia. Ši baž
nyčia yra gana seniai statybų 
Jų pastatė vienuoliai dominy- 
konai. Vienuoliai dominykonai 
Upytės maršalkos Kristupo Be- 
lozoro ir kauniečio gyventojo 
Domo Narkevičiaus Kaune įsi* 
kūrė 1641 m. 1678 m. dabarti
nėje Vilniaus gatvėje buvo pa
statyta dominykonų bažnyčia. 
Tačiau tais pačiais metais buvo 
sunaikintas dominykonų vie
nuolynas, kuris buvo įsikūręs 
prie dabartiitės studentų bažny
čios esančiuose minuose, o baž
nyčia, vos tik spėjus baigti ją 
statyti, uždaryta. Uždarius do* 
minykonų bažnyčią ji kurį lai
ką buvo paversta ginklų ^san
dėliu, o 1866 metais rusų val
džios lėšomis ji buvo perstaty
ta ir paversta “Maskvos šven
tųjų” cerkve ir paskirta moks
leiviams. Nuo 1919 m. ji grįžo 
katalikams ir toliau palikta 
moksleiviams ir studentams.

Statytojai išsprogdina tiltą
Kauno 

kauniečių 
yra rusų
Tais metais pro Kauną buvo 
pravestas pirmasis geležinkelis. 
Pasaulinio karo metu rusų ar
mija, traukdamos! iš Kauno 
tvirtovės, šį tiltą išsprogdino, 
kad priešui bu.tų sunkiau per 
Nemuną persikelti. 1916 m. ba
landžio 14 d. vokiečiai “žalią
jį” tiltą vėl atstatė. Jo buvo iš
sprogdintas vidurys, tai jį ir 
sutaisė. Tilto sutaisymo proga 
į jo šonus įsuko varžtus su tai
symo iniciatorių pavardėmis. 
Šiandien dažnas kaunietis tuos 
įrašus mato: “Excelencija Feld- 
marschal von Hindenburg”, 
“Generalleutnant Ludendorf”, 
“Oberst Werner Freu von 
Ehrenfeucht” ir prie kiekvieno 
įrašo data: “14. IV. 16”. Tai ry
tų fronto armijos štabistų pa
vardės. Pats jų štabas buvo 
įkurtas dabar jMi nugriautame 
pastate priešais Valstybės Teat
rą, kur šiuo metu baigiami sta
tyti Taupomųjų Valstybės Ka
sų rūmai.

Dvi išnykusios turgavietes
Nepriklausomybės pirmaisiais 

metais Kaune buvo septynios 
turgavietes. Po vieną visuose 
priemiesčiuose ir trys buvo 
miesto centre. Dabar vadina
moji “talkučka” tada buvo va-

ophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 i. ryte 

Ud 8:15 vakaro.

■ffntt vUiauslas italą* 
■ubUmi ir kitus įdomius 

parnešimu.

pastangos Nemuno ir Neries 
vagai tvarkyti, kad šiodvi upės 
liktų laivininkystei. Neries va
ga ties Kaunu buvo pradėta 
tvarkyti jau 1589 metais. Žy
gimanto Augusto laikais Šiek 
tiek buvo tvarkoma ir Nemuno 
vaga. O 1775 m. vienas valdo
vas rimtai nutarė Nemuną pa
daryti tinkamą laivininkystei, 
jis iš Anglijos išraše narus, ku
rie turėjo iš Nemuno vagos iš
rinkti akmenis. Tasai žmogus 
nutarė savo pastangas įamžinti 
eile paminklų, kūne turėjo bū
ti pastatyti Nemuno atkrašLėse 
iš jo vagos išimtų akmenų. Val
dovas darbams vadovauti pa
skyrė jėzuitu Norvaišą (kuris 
vėliau buvo Vduiaus Akademi
jos profesoriumi), o patsai 
ėmėsi busimiems pam’nkLms 
lotynų kalba rašyti įrašus. Jis 
jų prirašė nemaža, tačiau nė

Nemuno vagos. Visos tos pa
stangos tuo baigėsi, kad 1851 
m. tebuvo prie dabartinės gar
laivių prieplaukos supilta kran
tinė ir ji išgrįsta. Šią krantinę 
kauniečiai vadindavo “cem- 
bruvka”. [“L. A.”]

dinama senąja turgaviete. Nau
joji turgavietė buvo Kanto ir 
Nemuno gatvių susikirtime, 
kur dabar 'stovi Kauno Miesto 
Savivaldybės ugniagesių rūmai. 
Ši turgaviete buvo vadinama 
pieno turgaviete, nes čia buvo 
suvežąmi parduoti tik pieno 
produktai. Ji panaikinta 1923 
m-į • J

* - IPrie dabartinės Kauno elekt
ros stoties, dabartinėje Vieny
bės aikštėje nuo 1920 m. iki 
1923 m. buvo arklių ir malkų 
turgavietė. Čia būdavo suveda
mi parduoti arkliai ir atveža
mos malkos, šiandien šioje vie
toje žydi gražus gėlynai.

Nepaprasti paminklai prie 
Nemuno

Nemuno laivinmkysje prasi
dėjo gana genais laikais. Jau 
1794* metais Kauno prieplauko
je buvo 2 Įtariai vis. Visi šie 
garlaiviai buvo Kauno gyvento
ją nuosavybė. Tačiau laivinin
kystei Nemunu plisti ypač truk
dė nesutvarkyta vaga, kurioje 
nemaža buvo slenksčių, Po pa
skutiniojo padalinimo Kaunui 
atitekus rusams, Nemunu lai
vininkystė apmirė. Ji šiek tiek 
vėl pradėjo atkusti tik 1850-6!) 
metais. Po ilgos pertraukos Ne
munu vėl pradėjo plaukioti gar
laiviai. Įdomu, kad tais sveti
mųjų priespaudos laikais Ne
mune pasirodė pirmieji garlai
viai lietuviškais vardais: “Kęs
tutis” ir “Neris”.

Šia pačia proga paminėtinos

Turtas vir š - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame.3%% Už Pa
dėtus pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki z 20 m t.

LOAN ASSOC1ATION oFChicago « 

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

$3,500,000.00
$250,000.00

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED

Panašus likimas ištiko ir do
minykonų vienuolyną, kaip ir 
jų bažnyčią. Kaune įsikūrus 
vienuoliams dominykonams, 
minėtasis Upytes maršalka 
šiems vienuoliams nupirko na
mą (dabartiniai namui prie 
studentų bažnyčios), kurį vie
nuoliai perfvžTrkfc į vienuolyną 
Kai rusų valdžia vienuolyną pa
naikino, jo vietoje įrengė kalė- 
jimą. 1868 m. pastačius gimna
zijos rumus berniukams (kur 
dabar yra “Aušros” mergaičių 
gimnazija), kalėjimą iškėlė ki
tur, o laume pastate įrengė gim
nazijos mokytojams butus. Ne
priklausomybės metais buvu
siuose vienuolyno runguose, ku

priuose vėliau rusai buvo įrengę 
kalėjimą, buvo įkirta Gamtos 

| Tyrimo Stotis. Be to, čia buvo

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIFNYRF w M ■ ii I B JI j
Svarbus 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 nutaųtimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina melams $5.00. Lietuvoje ir Brookiyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y
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ŽINIOS IS EUROPOS

Budnko Krautuves

vienas nebuvo pastatytas pa-j pirkite tose krautuvėse, ku- 
minklas iš akmenų, išimtų iš rios garsinasi “NAUJIENOSE’

BOURBON

•SĮt**

OLD GOLD DI$TR^

JtE55W

• FOTOGRAFAS

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE

PRIE JŪSŲ 
MfiGIAMO BARO 

01 ARBA
. Į I LIKIE-

l J RŲ
hnrt STORE

3409-21 SO. HALSTED ST.
TeL Yards 3088.
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Žymus rąęŲo programas nedaliomis leidžiamas Budrike krautuvės 
iš Stoties WCFL 976 kil. nuo 5:30 iki 6;30 vakM Chicagos laiku.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES 

su
i KONVERTAIS

Po

10c
KIEKVIENA

žiemos vaizdeliai, gelių 
bukletai su lietu risk om 
eiKm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA priva- 
tiškiem Asmenim ir biz
nieriams.

- • NAUJIENOS
1739 SO. BALSTEO 8T. 

4CHICAGG. ILL.

; NEREIKIA DRATŲ, Nė AERIAL, Nė GROUND 
Prid&k Prie Elektros ir Grapjk

* IBVDAVOTAS WAVEMAGNET!
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OLD GGLD DISTRIBUTORS l\C 
CHICAGO ILL

MILIJONS OF POUNDS HAVE BEEN 
' OSLU 6Y OUR GOVtRNMENT

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslą] 
į devynis mėnesius: .aukštesnį mok-] 
slą į vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
Septynis metus. Todėl kviečiamą 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS i 
LIETUVIŲ MOKYKLA' 
816 W. 33rd Plaoe, Ohicago, 111/

' Ir Viso Pasaulio Stt Nauju 1940

ZENITU
, r

Padarykite Linksmas Kalėdas su Nauju 
Radio iš

KAINA TIKTAI

$69.95
Del Kalėdinių pirkinių: Radio, Pečių, Karpelų, Parlor; 
Setų, „Skalbyklų ir Elektrikinių daiktų, jums tikrai apsi

mokės atsilankyti pas Budrikę.
DOVANOS SU KO'ŽNU PIRKINIU 

t 1

Jos. F. Sudrik,
FURNITURE HOUSE

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. VARUS 3408

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
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THE LADY 0R THE TIGER?
(From The Chicago Daily News) is trying that,* būt it bids fair to 

The European war, now nearing be a long-drawn-out business, and 
the end of its third month, has de- meanwhile Germany itself is block- 
veloped into a drama of enthralling aded.
interest and, suspense. We do not i So ends the first act> win" 
refer to such Oppenheim episodes ter coming on; each side blocka- 
as the Munich bomb plot ąnd th$ 
affair of the secret Service agente 
at the Dutch frontier. Nor dq 
refer to the spectacular and deadly 
air fights and ship sinkings, though 
any one of these, if there were not 
so many, would hold the world 
breathless in the telling. We are 
thinking, rather, of a human dra
ma, a personai drama, 
of Adolf Hitler.

Here is a man who 
obseure beginnings to 
of a mighty nation. He persecuted 
and tortdred Jews, Communists and 
other political opponents, būt for 
years his foreign vietories, which 
out-Napoleoned those of the great 
Corsican himself, wete bloodless. 
The Rhineland, Austria, the Sudet- 
en, Bohemia, Moravia, Slovakia. 
Memel—all vvere conąured almost 
v/ithout firing a shot.1 The Hitler 
legend grew among the German 
people by leaps and bounds. They 
accepted the accompanying regi- 
mentation, privation and radicalism 
because here, apparently, was a 
national hero vvho, by his strange 
genius, could 
vvanted vvithout 
skirmish.

The German 
vietories and the 
they did not vvant war, and neitherjthis country, if we as much as peep ai 
did Hitler—not a big war. Yet his the conference table vvhen this war is 
spectacular gains vvere all made by over and Europe is trying to settle her 
bluffing, by taking a chance, until affairs so that her peoples can really live 
it became his 
vvas a favored 
“democracies”, 
decadent. They 
peace that, except in actual self-1 
defense after it vvas too late, t|\ęy 
vvould never really take arms. So 
if he ;continued to movė svviftly 
and boldly, in accordance vvith his 
temperament, he mušt alvvays suc- 
ceed!

His one and only military camp- are to be ruled by democracies, by par- 
aign—the assault on Poland—yvas liaments under limited 
brilliant, bus may prove at the by some totalitarian svstem is likevvise 
šame time to have been his undo- NO BUSINESS OF OURS.” 
ing. That is what the drama is 
about. He thought that by revers- politician Knox. vvho 
ing his policy and suddenly making jng an jssue for t},c 
a pact vvith Stalin he could fright- COmpare this v.'sion 
en France and Britain out of deda-! prOgress voiced nearly 
ring war for Poland. He vvas Victor Hugo, one of
vvrong.. It vvas his first big mistake. of the 19th century: 
The German people, finding them-, 
selves engaged, against their will, ’ 
in a major war, pinched by1 block
ade and facing the unknown, are, 
perhaps, inereasingly perplexed. 
And for Hitler, the present situa- 
tion, in vvhich the Allies are simply 
sitting tight and letting the block
ade work while they strengthen 
their own arms—especially the air 
arm—mušt be well-nigh intolera- 
ble.

All dietators need vietories. They 
mušt hold the attention of their 
subject people by pleasant or ex-,ing their produce. their commerce. their 
citing su.rprises. Hitler has a resū 
less and active mind, He likęs to 
keep doing things, and he needs to 
keep his people interested. Būt 
what can he do now?

His pact vvith Stalin has saved 
Germany from having to fight on 
two fronts. Būt it has also, at Ger- 
many’s political expense, given 
Stalin half of Poland and Virtual 
control of the Baltic, vvhich used 
to be considered a German sea. 
Turkey has sided . vvith the Alies. 
and Italy has conspicuously failed 
to s?de vvith Hitler, A movė by

the drama

rose from 
be dictator

get anything he 
even so much as a

Opens 31st season
Hali in Review.” An unusual op-’ly new repertoire of lively songs 
portunity for Chicago’s citizens to 
watch their publio servants in act- 
ion. Meet at 9:30 a. m. at ihe City 
Hall, La Šalie St., entrance.

Will Visit Bridgeport.

ding the other as best it can; noth
ing decided; time vvorking, appa- 
rently, for the Allies and the hero, 
Hitler, at a loss—completely at a 
loss—what to do next. He mušt do 
something, būt what? He cannot 
afford to keep relatively quiet—or 
can he? And vvhen vvill the next 
act begin?

OUR ISOLATION 
OSTRICHES
isolation ostriches are about as 

i n 
her child vvho 

allovved to go svvimming. 
my darling daughter. 
clother on a hiekory limb. 
go near the vvater.”

people liked the
conquests, būt

Our 
wise and as consistent as the mother 
the ditty replying to 
begged to be 

“Yes. ycs.
Hand your
Būt don’t
important among the.spokesmen for 

these isolation ostriches is Publishcr 
Frank Knox of the Chicago Daily Nevvs. 
vvho insists that we may hang our 
dother on tbe financial hiekory limbs 
of Europe’s trees, būt that we mušt 
not go near the vvater either of Europe’s 
war or of Europe’s peace. Since there 
now seems little likelihood that the 
United States vvill be dragged into the 
maelstrom of the eonfliet, Mr. Knox 

I waxes eloquent over the dire dangers to

eonvietion that he at peacL
son of destiny. The! In a recent front-page editorial ent'tl- 
he reasoned, vvere.'ed “Not Our Job”, the publisher-politi- 
were SO wedded to cian exdaims:

“Whether Europe. after the war, is 
to consist of a fevv great povvers or is 
to be broken up into 
or 
federation. 
OURS.

Į “And whether the

Chicago Lithuanian Chorus “Pirmyn” is now nrepąring for a gala Concert which vvill take place 
next Sunday, Dec. lOth, Kimball Hali, Jackson and Wabash, and will mark the opening of the 31st 
season of the Chorus. Early next year “Pirmyn” phns to present Sigmund Romberg’s “Blossom Time” 
and do some “barnstorming” in Pittsburgh, Cleve’and and other Eastern cities.

In next Sunday’s concert the chorus will introduce Severai new Lithuanian songs heretofore not 
heard in Chicago. Tickets are 50 and 75c.

Friday, December 8. “Lithuanian 
Makers of Chicago.” Tour the 
country’s largest and oldest Lithu
anian community. Hear of the con- 
tributions of the Lithuanians to 
Chicago’s cultural and industrial 
life. Meet at 8 p. m. at 831 W. 33rd 
Place. (Listen to advance broad- 
cast: WAAF, Tuesday at 2:30 p. 
m.).

Saturday, December 9. “An Aero- 
| nautical University.” Tour 
the outstanding “ground 
of the country. See a 
constructed ship. Meet at 
m. at 1338 So. Michigan Avė.

For further Information 
the tours, call Monroe 9674.

f.or criticism.
Lėt us thfen mark the date on 

our calendars—(December 10 — 
Kimball Hali). Let’s all come down 
vvith the nevvspaper erities and get 
our own opinion of Pirmyn Chorus.

— A. Faiza.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

r*

one of 
schools” 
student- 
2:30 p.

about

left un- 
Sunday 

31st An-

spokesman for the isolation ostrich s. 
let off the blast quoted above.

In the century since Hugo špoke,, 
the radio and the airplane, svvift ocean 
greyhounds and vast netvvorks of trade 
and commerce and culture have eut avvay 
distance until Tokio and London, Ber- 
lin and San Francisco. Oslo and Cap’- 
tovvn are scarcely father apart in 1940 
than vvere London and Edinburgh, Paris 
and Lyons, Nevv York and Chicago in 
1849. ,

THURSDAY AT BIRUTĖ’S 
BOVVLING MĖET. ’ 

z

If civilazation and human culture are 
to survive, national fears and suspicions 
and hatreds that grovv out of isolation 
mušt be replaced by confidence and 
col ective security. In attining thcse 
cessary things through federation, fi s 
in Europe, then in other parts of the 
world, a country as rich and povverfu1 
and idealistic as the United States vvill- 
in spite of its isolation ostriches, play 
a worthy part.

ne-

NYA Has Many 
New Openings 
For Young People

Only a fevv more days 
til December lOth, the 
Pirmyn is pręsentipg it’s 
nual Concert at Kimball Hali,
located at 306 So. Wabash Avė. 
The concert is scheduled for 8:00 
P. M. o’clock, and the tickets are 
priced at Fifty and Seventy-five 
cents. Don’t fail to be present at 
this concert, Kfor it is going to be 
one of Pirmyn’s best.

Pirmyn’s musical popularity in 
Europe and throughout the statės 
has placed them as 
leading 
izations. 
destined 
coming

. . . Uncle Al has a habit of sing- 
ing on after a song is ended...1 
Papa Miller vvas unusually quiet 
tonite. Can’t understand Why?.... 
Zen Prane vvas late, as vvas his 
sister Wanda, to rehearsals būt 
vvho could be more welcome? ... 
Did you notice, the wistful ex- 
pression Sweetiė-Pie 
Could* it be because of the fact Į cording 
tltat Glamour-iBoy (Stan-foy E.) 
vvasn’t present at rehearsals? .... tration. 
Have you noticed how chummy NYA
the Misevvich sisters, Wanda and ^udes 
Phyllis, are? Watch them some-Ps belovv its
time.... Looks likę Fop-Foo (Al- according to the bulletin and the

egulations here and through Il
linois have been revised to make

possible cėrtification of youth 
vvho heretofore vvere not eligible. 
The number of youths novv on the 
NYA payrolls in Chicago is 
belovv its quota.

“NYA trained youth are 
ing an easier path to private 
loyment .than the inexperienced 
youth,” stated the bulletin. 
“Through experience gained on 
various types of work projects 
they now are better equiped to 
apply for employment in offices, 
plants, factories and elsevvhere. 
The success of our youth in get- 
ting private employment in recent 
vveeks iš due in part to an in- 
crease in business būt their work 
training has been the youths’ 
main asset.”

The bulletin statės that in the 
past month, out of 1,047 youth in 
Illinois vvho left the NYA pay
rolls, 557, or more than 50 per 
cent, entered private employment. 
This is more than double the 
number of departures for that 
rcason in any previous month in 
the lašt year.

,Di.'(f issing cėrtification ieligibi- 
lity, the bulletin points out that 
any needy youth betvveen the 
ages of 18 and 24, inclusive, vvho 
is vvithout family connections, is 
eligible for employment on the 
NYA work training program. Also 
eligible is a youth member of a 
family vvho does not earn enough 
to provide for the basic needs of 
all members of the family, regard- 
less of vvhether the fahiily is re- 
ceiving public assistance.

Due to the inereasing number 
of youths leaving NYA payrolls 
for private employment, new op- 
portunities for other young men 
and girls to gain valuable work 
experience on projects are now 

pOssed? lavailable throughout Chicago, ac
to a bulletin issued today 
National Youth Adpinis-

listen- 
reper- 
chosen 
vvhich 

musical

ir

one of the 
Lithuanian chorai organ- 

Their splendid work is 
to continue in the forth- 
concert next Sunday.

In order to fclease their 
ers individually, Pirmyn’s 
toire consists of a well 
variety of musical style 
alone is assurance of no
monotony. The girl’s group is also 
going to offer it’s rendition of a 
few musical blends. Mr. Stephens 
Ona Skever, J. Rukstela, Estelle 
Rimkus, C. Pažerskis and Al Bra
zis vvill be featured supporting 
soloists.

We wish to take this occasion 
to thank the Chicago Lithuanian 
University Club for it’s coopera- 
tion in changing their Annual 
Concert and Bali from December 
lOth to December 17th. Such 
cooperation helps greatly not only 
in assuring successful presenta- 
tion for both groups, būt also in 
bringing good vvill among Lithu
anian organizations. ?

THIS’N THAT — this taxation 
business is sure profitable — it 

( looks as though the chorus is 
going to have a “scrumptious” 
Christmas party at the expense of 
the rehearsal late-comers. If you 
don’t want to be a victim you’d 
better get down to reharsals on 
time.—Pirmyn was very well re- 
presented at N. G’s. Bohemian 
Giri—don’t forget our concert, N. 
G.—v/e’re expecting to see you 
there.

The memory of the Norbut’s 
vvedding will alvvays* live on—did 
we have the fun!—nothing būt 
the best to eat and DRINK, es- 
pecially Metaxa.—See you all at 
the concert.

I see the Pratt Boys likę their 
bowling. They come down every 
Thursday quite faithfully. That is 
all the Pratt Boys except Ed Pratt. 
Būt ’course' Peetsy Weetsy held 
good... It seems no other recreat- 
ion can quite suit Ed Mankus bet^ 

Iter than bowling... you should have 
Jseen the swing... er..., did I say 
, something?— Then of yęourse I forget 

our fair lass, Anna Kampikas, 
it looks likę the vveakersex 
stronger tonite for Anna held 
high score for the evening. 
can’t forget Milton. He seemed to 
do alright for himself.

and 
w*as 
the 
Wė

District No. 3, vvhich in- 
all Chicago neighborhoods, 

employable quote,

dona R.) and Esquire (John Svi- 
toris) are hitting it off again . .. 
We likę to see you two thatway!

—MR. E.

Where Chicago Gets 
It’s 'Food

1.500

find-
emp-

..LIK THURSDAY’S REHEARSAL
CHICAGO TOURS FOR 

THIS WEEK,
many small statės, 
sort of Įose con- 
BUSINESS OF

I noticed that opr- Bernetskis 
I sisters shovved up and a mighty 

/ pleasant surprise it was... Aldona 
Gulbin seemed very lonesoihe 
without her two halves, Eleanor 
and Martha... I see that Helen 

it is onjy vvith great effort that one | Chesna has received the engage- 
can rcma’n 
column of

With the extreme isolation altitude of 
is evidently seek- 
194 0 campaign. 
of International 

a century ago by 
the greatest son>

throvvn into some 
is NO

peoples o f E u rope

monarchies, ot

comnvnting 
over there.

J

vvithin the cor.fines of a ment. 
type and refrain from Į from 
the

this 
on

Būt nothing 
at least 
vvhich 
headlines.

įn

the

action is 
A. Free 
week of

“A day vvill come
— you, Russia — you, Italy — you, 
Eng!and, you, Grrmany — a'l of you 
nations of the Conūnent, vyi’l. vvith- 
out losing your# distinetive qualities’an J 
your glorious individuality, 
into a superior unity, and 
European fraternity.,,

“A day will come whcn
immensc groups. the United States of 
America and the United States of Eu
rope, shall be seen placed in the pre- 
sence of each other, extending the hand 
of fellovvship aeross the ocean, exchang-

vvhen you. Fran

be blend.d 
constitute a

those two

A -tour of Chicago’s City Hali, 
with an opportunity to see all the 
major departments 
featured by the W. 
Chicago Tours for
December 3-9, acęording to announ- 
cement from the office of H. K. 
Seltzer, Chicago W. P. A. director.

Tuesday, December 5. “South 
Water Market”. A trip to see 
where Chicago gets its food. See 
what makes the wheels go ’round 
in this famous market. Meet at 
1:30 p. m. at 1144 W. 14th Place.

Wednesday, December 6. “Wright 
Junior College. 
cago’s public
earn of the varied departments 

of a modern school. Meet at 2 p. 
m. at 3400 N. Austin Avė.

Wednesday; December 6. “China- 
town.” Explore Chicago’s orient in 
one of the most exotic sections of 
the city. Weet at 8 p. m. at 149 W. 
Cermak Rd.

Thursday, December 7. “City

ring she’s been expecting
New York and didn’t shd 
radiantly lovely! .. .
Tony Kaminskas 

;to rehearsal and we 
have 
why

K Linchesters
I understand

Our 
came 
vvere 
him... 
Robin

la'est dev lofmert look 
friend 

- down
us from j certainly ” glad to 

understand 
sing?... 
down

go for their favorite repast 
aftervvard...
you ; 
hear’4 
as for

C. Little I Pass,ed 
headed byranos— 

Was I 
ally so—Jitterbug (Leo Lackner) 

the opport Įmade one of his rare appearances 
excuse fot 

i Memoru’ 
Lithuanian 
the execu-

prevent
the termino’ofty I Can’t 

from the daily didn’t
came

I didn’tAs you have probably heard tbroug*. 1 
various propaganda channels, Julie R,v 
chens, after invading tbe p!aywright nf' 
field for the first time, has surren 
dered her crea ive effoit to tbe p 
mercies fo the L. U. 
Theatre group, vvhich is 
Anthony

can 
borrovving 

screams at us The 
Ijut ’ Visit one of Chi- 

junior colleges to

A. Stelmok.

The L. 
unity ’ and 
invading 
hall on December 17. Tbe
public is invited to vvitnesi 
tion.

U. 
is 

the

C. has seized i 
using it as its 
Darlus-Girenas

Wanda Byanskas, 
let your warm 
with rehearsals 

candy you

shouldn’t
interfere

instance the
out to the alfos and sop-
Who are we, orphans?...

seeing things or vvas it re-

—Kazys.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE-

industry, their arts. their genius — 
dearing the carth. peoplin^ the deserti/ 
improving creation under the eye of the 
Creator. and uniting, for the good of 
all. these two irrestible and 
forces. the fraternity of man 
povver of God”.

In that vision of a poet and

infinite 
and di?

theie 
W.w

a pbib>- 
sorbsr Victor Hugo in 184 9 saw more 
clcarly into the problems of, 
troubled years since the World 
than Colonel Frank Knox novv sces in-
(o the prob’ems of today. For Europe 
is today suffering, not from too mu:h 
un'ty and fratern:ty, not from too much 

Germany in the Baltic region might American aid and friendshm. Fon 
bring him into eonfliet with Stalin, the suspicion and hafred and strife 
and in the Balkans would bring that grow out of rabid i 
him into eonfliet with Turkey and Europe’s dietators are. in one sense „ 
Italy. A direct attack on. the Ma- least. nationaosts gone erazv. Hence. tbe 
ginot Line could be ' suleidę, An eure for Europe’s i1ls is federation, as 
indirect attack on France through many thinking men and vvomen the 
Svvitzerland means slow progress vvorld over novv salite.
through mountainous country, ąnd “The leaders of democracy in Eu- 
possibly a fight with Italy. An at- rope Save for the first time come to 
tack on Belgium or Holland or recognize the real root of Europe’s 
both might bring partial success, troub’es and that federation i$ the basic 
būt would leąd to hatd fighting rem<dy for them”. said Lord Lothian. 
with France and Britain in the Brttish Ambasador to tbe United State?, 
open, and would make a bad im- lašt we«k. “Some form of economic fe 
pression on neautrals. A big-scale dtration. perhaps ever of pollt’csl f*dė 

• air attack on France or Britain ration, is a necessary conditlon for 
could be tried, būt it would lead any stable vvorld order.” 
to swift reprisals, and how wouldį 
the German people likę it? Thęre others 
rėmais an attempt at a mine and thinkers 
submarine blockade of Britain. He Lotbian,

nationalism. Į d 
ne sense ar d

in the British Ambasador to tbe United State?,

■-----------
The p'ay, “Sapnuok L’etuvi”, wil! 

have as its allies the lumbering men’.* 
ballet, a slightly more graceful girls' 
ballet, and a soloist. It is hoped thit 
the nevvly erected building vvil! not be 
seriously damaged by the onslaught of 
the Temale impersonators. The* applaus' 
after each act is exoected to be as 
deafening as a bursting bombshell. a 
thundering roar, a reverberating ėan- 
nonade and an ear-splitting salvo. ' 

—.  A .   —
The primary objective, on 

17, vv.ill be to achieve another 
the club. The advance of thę 
cannot be stemmed. The first 
turės have been smashing successes and 
this precedent mušt be lived up to vvith 
this, tbe fifth annual “Dainos ir Dra 
mos Vakaras”.

Information available to this corres- 
pondent indicated that our Lithuanian 
merchants vvere not putting up a stiff 
fight in resisting the advances of our 
members who offer to givė tbe-n ? 
complimentary ticket and print thei* 
nąmes in the program as “sp^mors”. •

An aerial bombardment, propapand-
izing the affair. o*her publicitv co 
lleagues reporr, will soon be ema-'a in< 

3r from,five points.

Now for tbe ultimatum: Ei her yo- 
important surrender fifty-five cents, or you receive 

vvith Lord no ticket. And hurry; t:me is f’eeting- 
acting as

December 
‘ hit” fo 
L. U. C 
four ven-

Yet, wbile Pope Pius XII and many 
among the . world’s 

agrced in essence 
Publisher Knox,

Meets One of His Dear Children

John Barrymore, who plays stage role of father in “My Dear 
Children”, greeting Diana, daugther by second vvife, on her ar- 

. rival in Chicago. They had not met in

“Pirmyn” Presents 
Annual Koncert 
at Kimball Hali
OPENS 31st SEASON ON DEC. 10

from 
once 
Chi- 

more

Last year upon its return 
Lithuania, Pirmyn Chorus 
more stood before a familiar 
?ago audience and rendered 
ihan forty songs from its seeming- 
ly inexhąustible repertoire. After 
Lithuania, after Canada, after tou- 
ring the middle west, the chorus 
once more faced its home crowd.

Būt there was a difference this 
time.
šame people, būt*
here to put Pirmyn through a cri- 
tical tęst.«It was a critical crowd 
that heard the program through to 
the lašt number.

When the concert ended, “Pir
myn” had proved everything ex- 
pected of them and Charles Step
hens proved himself a great direct- 
or.

On December 10 Pirmyn voices 
will once again re-echo through 
Kimball Hall before another cri
tical audience of Lithuanians. This 
year Pirmyn will present ap entire

The audience was not the 
they had come

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu"'
TIKTAI
$300

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
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W IDE 900,000 
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Bruno Ray Mathvutt.
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JOS ČIA GIMUSIOS IR AUGUSIOS 
LIETUVAITES
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Duosnios Ir Kuklios Patriotes
A

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas užima savotišką pozici
ją Chicagos lietuvių organiza- 
tyviam gyvenime. Klubas nėra 
skaitlingas nar&nis, tačiau, jo 
nuveiktieji darbai butų pasidi
džiavimo Šaltinis ir poros šim
tų narių organizacijai. Nuo 
pat pirmųjų Klubo susiorgani- 
zavimo dienų, šis mažas Chi
cagos moterų būrelis kukliai, 
nepaliaujamai darbavosi nesi- 
afišuodamos spaudoj ar kitur. 
Per nepilnai septynioliką savu 
gyvavimo metų, jis suruošė 
daugybę įvairių-įvairiausių pra
mogų. Visą pelną skyrė ar tai 
vietinės labdarybės tikslams, 
ar tai Lietuvos naudai.

Klubo labdarybės darbai. Chi- 
cagoje, Klubas yra ištiesęs mie- 
laširdystės ranką neturtingoms 
šeimoms, vaikams, prieglaudose 
užmirštiems ligoniams ir sene
liams. Dar ir dabar, niekam ne
sigiriant, nuperka maisto, ap- 
rėdalų, batų, ir kuro vargo pri
spaustiems, kurie atsikreipia į 
Klubą pagelbos prašydami. Klu
bo iždininkės yra išmokėjusios 
daug tūkstančių dolerių labda
ringiems tikslams. Kaip ban
kai gali girtis savo milijoni
niais kapitalais, taip Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas gali 
girtis savo nuolat gausiai išda
linamu kapitalu, kuris daug ge
ro yra davęs Chicagos lietu
viams.

Lietuvos reikalų įvertinimas.
Veikdamos Chicago je ir šelp- 

damos chfeaglečius, Klubo na
rės neužmiršta if Lietuvos. Tur
būt didesnė ptfšė narių yfa čia 
gimusios ir augusios lietuvai
tės, tačiau jų patriotizmas ir 
atjautimas Lietuvos reikalų yra 
pavyzdingas. Neišskaitliuosiu? 
visų anksčiau pasiųstų Lietu
von aukų, kurios sudaro nema
žas sumas dolerių. Pavyzdžiu 
cituosiu trumpą sutrauką Lie
tuvai Skirtų bei surinktų aukų 
per pastaruosius 13 mėnesių:

Lietuvai Gelbėti Fondui, 
Klubo auka .z.......... $100.00
Lietuvai Gelbėti Fondui,
Narių auka ................. 75.00
Lietuvai Gelbėti Fondui,
per p. Juozaitienę ...... 50.00
Lietuvai Gelbėti Fondui,
per p. Jakštienę...........41.00
Vilniaus Geležiniam Fon
dui Klubo auka ....... ....
Klaipėdiečių šelpimui, 
Klubo . auka ..............
Klaipėdiečių Šelpimui, 
per p. Pivariunienę ....
Vilniečiams Šelpt, Klubo 
auka ................. .......... 50.00
Vilniečiams šelpt, p-les' 
Brenzaitčs auka .......... 15.00

iviinvvaukiial, vvia. — vvmiam u. nyan ir jo žmo
na Alba, kurie nusivylė komunizmu ir liudijo Dies ko- 

Į l I ■

mitetuL

25.00

20.00

30.00

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ Sąjungos valdyba 1939 
Metams: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Unioh 
Avė.; Finansų, rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiėjunaš, 
3400 So. Union Avę.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 Šo. Thoorp 
Ši.; Maršalka-—LeOnaS Liaudans- 
kas, 3130 So. Hdlstęd St. Laiko 
susirjnkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Čhičėgos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

CLASS1F1ED ADS
Mm

*

Diena !š Dienos
..........  įHiUi m i .......................

SIDABRINĖS VEDYBINIO
GYVENIMO SUKAKTUVĖS

Veikti lietuvių gyvenimo rate
liuose.

Jonas Petkus yra Auroros 
skyriaus, , Chicagos Lietuvių 
Draugijos pirmininkas ir veik
lus lietuvių gyvenimo bendra
darbis.

HELP VVANTED—FEMAtE 
Darbininkių Reikia

Reikalinga' patyrusių ope
ratorių prie gerųjų vyriškų ir mo
teriškų batų. Fancy stičeriai, lan- 
kstytojai, lopytojai, Bihdihg Stiče- 
fiai, perforatoriai, skiveriai, stalo 
darbininkai, top stičeriai.

Prie vyriškų darbų kreiptis 
FLORSHEIM SHOF CO.

W. Adams St. ar 3961 Belmont 
Avenue.

Prie moteriškų darbų kreiptis: 
3927 Belmont Avenue.

ry i, , i- ■ .i ■ ■ , — ■ ■ i .. —■ ■i.. ..i-, !■

REIKALINGA SLAUGĖ tarnaitė, 
22—35, patyrusi, gabi 3 mėnesių 
kūdikiui prižiūrėti — 3 kambarių 
apartmentas. $7.00, būti.

Sheldrake 7475.

641

STANISLOVAS 
MART1KONIS 

gyveno 4146 So. Mozart
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 3 d. 9:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Ukmergės ap
skrity, Pagirių par., Naujasė- 
džių kaime. trr

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Juzefą, po tė
vais Gotautaitę, dukterį Dolo- 
lės, 2 podukras, posūnį ir jo 
moterį, švogerį Joną, moterį 
Aneliją Gotautus ir jų šeimą; 
giminaičius Ignacą ir Pranciš
ką Aldonius ir jų šeimą, 5 

' brolvaikius ir kitas gimines, o 
Lietuvoj—2 pusbrolius Alek
sandrą if Kazimierą Marško
nius.

Priklausė prie Chicagos 
Gatviakarių Unijos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor
nia avė. Namų tel. Virginia 
2402. Laidotuvės įvyks Treč., 
Gruodžio 6 d., 1:30 vai. po
piet. Iš Koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Stanislovo Marti- 
konio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti 
ir suteikti 
tarnavimą

Nuliūdę
Moteris, 
Giminės.
Laid. Dir. J. 

tel. LAFAYETTE

laidotuvėse 
jam paskutinį pa- 
ir atsisveikinimą, 
liekame,
Duktė ir kitos

Liulevičius, 
3572.

Viso $406.00
Paskutiniam susirinkime, ku

ris įvyko lapkričio 15, Konsu
late pas Klubo garbės narę, J. 
Daužvardiėnę, skaitlingai susi
rinkusios narės, patriotišku en
tuziazmu, vienbalsiai nutarė 
sukelt kuo-daugiausia aukų, 
rengt vakarus ir jų pelną skirt 
Vilnijos gyventojams. Gražu 
ir pagirtina, kad Amerikos lie
tuvės, kai-kurios net visai ne
mačiusios Lietuvos, taip karš
tai ir artimai atjaučia kiekvie
ną tėvynės reikalą.
Kalėdinė Vilniečiams Pramoga.

Padidinimui vėliausios (Vil
niečiams) aukos, Motėrų Klu
bas ruošia gražų kortavimo va
karą trečiadienį, 6 gruodžio, 
naujoj Dariaus-Girėno svetai
nėj,. 4414 S. Westem Avenue. 
Klubo narės yra įgijusios pres- 
tyžą, kaipo nepamainomos pa
rengimų šeimininkės. Jau nė 
vieną į Chicagą atvykusį bei 
Viešnią iš Lietuvos it kitur, 
Moterų Klubas yra priėmęs ir 
nuoširdžiai pavaišinęs. Tadgi, 
klubietės yra pilnai užsireko
mendavusios toj srity, ir todėl 
kiekvienas vykstąs į jų rengia
mą vakarą, pilnai gali laitkt 
jaukaus ir malonaus priėmimo. 
Savo atsilankymu, kiekvienai 
lietuvis dalinai prisidės prie 
musų naujai atgautos brangios 
sostinės atstatymo ir pagerini
mo, ir jos gyventojų sunkios 
naštos palengvinimo.

Auksė.

Ponai Petkai širdingai visiems 
dėkoja už atsilankymą į gim
tadienio sukaktuves ir už bran
gias dovanas. Jūsų Ona.

JAUNŲ LIĘTUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUDĄS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas

Rūtai 3141 So. Halsted St.; Pa- 
gėlb.—Pėttaš PaUZolis, 3427 Su. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanišlo. 
vas Kunevičius, 3220 S, Unioh 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulėvich, 
Š728 Nėrpėr AVe.; Kašerius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowė 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd ’ Street, korespondentas; 
Aresunds, 3623% S., Emerald Av.; 
Apekunas kasos—FranciškUs Ku
nevičius, 32(11 So- Green St.; 
Apėkuhas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.: 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Hėlsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balohunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 

nut. rašt. 
384Z So. Union Avė.; F. Kasper

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

PIENO IŠVEŽIOTOJAS, gera ko
misija. Kreiptis į Mr. Jeziorski, 
Belmorit 5600. Tarpe 1—5 P. M.
i.iį iiinriiOi^ ii 11 ....................................... į .i

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
CyyeniniuiKamb^isJ

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

FOR RENT—IN GENERAL [
Jkrtiddfti—Bendrai ;

RENDAI KRAUTUVĖ, bučernei * 
arba grosernei, kampas, flatas vir
šuj, vieta išdirbta per 30 metų, 
1222 St. Charles Road, Mayvfrood, '» 
Illinois dėl informacijų šaukite — j 
P. BLATŽ, Avenue 4414.
—--------------- - r‘ ~ * j

RENDAI 5 KAMBARIŲ FLATAS 
—$18.00, 3 kamb. $14.00. Naujai 
dekoruoti, pečium šildomi.

2428 Wilcox Street.
....... --^į, _

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai x

RENDAI KEPYKLA — $35—2 
plytiniai pečiai, South Sidėj. Tinka ■ 
urtnininkui. YARDS 1962. j

BUSINESS CHANOES ?

NEGENDAMŲ PRODUKTŲ ga-į 
minimas. Piniginė prekyba. Gana : 
pelnų. $3500 nupirks mano įmonę. 
Pinigai užtikrinami pirmu morgi- 
čiu ant miesto plytinės nuhsavybės. .

REAL ESTATE ASSETŠ CO., 
179 W. Washington St., Šuite 1QO2.

žmona, 
žmona,

NEPAMINĖTI
SVEČIAI

Aurora, III., Alcx ir Sofija 
Pocius turėjo šaunų pokilį, ku
riame dalyvavo daug svečių. 
Nors apie tai buvo rašyta pir- 
miaus, bet per neapsižiūrėjimą 
buvo praleisti ir nepaminėti 
sekanti svečiai: Klemensas Gu- 
žauškas, 29 RiVer St., ir p. Puč- 
koriūs sti šeima 
Grove, III. Poliai
širdingai dėkoja už atmintį ir 
dalyvumą.

-9.-

iš Dovvhers
Pociai visiems

11R R 1 Gėlės Mylintiems 
M U fl Vestuvėms, Ban- 

JrAkietams, Laidotu- 
B vėms, Papuoši- 

GfiLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5860

Sustojo Lenkų
Laikraštis

Daily ’

■MM
■ Siunčiam GėlesLDVEIKIS vW=...iDalis

KVIĘTKINĮNKAS 
Gėlės Vestuvėms. BankleUms 

ir fagrabams
3316 So. Halsted Street.

Tel. YARDS 7308

‘The Polish Union 
(Dziennik Zjednoczcnia) šešta
dienį laikinai sustojo ėjęs. Laik-> 
raščio administracija susiginči
jo su spaustuvininkų unija dėl1 
naujos sutarties. Darbininkai* 
reikalauja algų pakėlimo.

■ft

Pirkite tose kratittfvČse, ku
rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE”

MARQUETTE PARK. — ži
nomam netik šioj apielinkė.i, 
bet ir plačioj Chicagoj nejudi
namojo turto pardavėjui A. N. 
Masuliui, ir jo žmonai buvo su
rengta netikėta iškilmė jo na
muose, 6641 S. Washtenaw avė. 
Juos užklupo netikėtai besiren
giant išvažiuoti į teatrą. Tai 
buvo šeštadienį, lapkričio 25 d.

“Kaltininkais” arba rengė
jais buvo sekanti piliečiai ir 
pilietės netik chicagiečiai, bet 
ir iš St. Louis, Mo.:

Ponai J. J. Elias, 
, John Zacharewicz ir

JūStin MackeMlch ir
Michael Narvid ir žmona, 
John B. Borden ir žmona, 
Anthony Slakis ir. žmona, 
Alex MasulisMr- žmona (bro

lis celebrantų),
Peter Sedemka ir žmona, 
Dominick Pi varlinas ir žmo

na,
Frank Vizgard ir žmona, 
Longinas Kuchinskas ir 

na,
Dr. John D. Ryll,
Ponia Josephine Pilkis,
Ponia Ėlenore Dargis,
Dr.* ir ponia Joseph J. Viž- 

gard iš St. Louis, Mo; (Vizgar- 
diėnė yra sesuo ponios Masu- 
lienės),

Roland Vizgard ir jo žmona 
(tai t)-ro sūnūs iš St. Louis, 
Mo.). Kaip celebrantai taip it 
visi sVėčįai linksimai laiką pra
leido. •• :

Bet čia atsitado ir dar vie
nas, kuriam pripuolė gimimo 
diena, tai Dr. Vizgard.1 Vaikės 
tęsėsi iki 5-tos iš ryto. .

A. N. Mažulis yra nejudina
mo turto- verteiva per 22 me
tus ir veda sėkmingai' biznį; 
yra veiklus tarpe South West 
Side biznierių Association ir 
dabartinių laikti užima kašiė- 
riaus vietą šioj asociacijoj;

Ponia Masulienė gelbsti jam 
ofisą tvarkyti; Yra gimusi Ma
skvoj, atvažiavusi arba x atvež
ta į Ameriką tik keturių mėtų 

j, čia baigusi mokyklą 
vokišos kirmės.

Nors Masūfiams buyū neti
kėtas siuft>Hzas, bet jie taria 
širdingą ačiū visiems virš mi
nėtiems piliečiamš už suteiktas 
dovanas, ypatingai trŽ mėder- 
nišką Radio ir kitas, dovanas.

amžiaus 
ji yrai '

zmo-

G.

Jūsų Ona.
" ... • MII

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj) (>

Henry Krašūcki, 23, su ‘Anne
Cochafa, 18

Reikalauja
Perskirų ,

Virgiriiū Mills nuo Fraūk
Millsx

Gavo
Perskiras

Joseph Petraitis nuo
Petraitis

Charlotte Pįiiskel huė 
rencė Miskel

Puiki Dovana ■ 
Ilga Atmintis

Tiibe

t<aw-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•"THE HOME OF FINE FUBNITURE* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

/

GIMTADIENIO
SUKAKTUVĖS. v ,

Aurora, UI., Petkai, 64ė
River Bt, Aurora, Ift, iŠkitftfin-

Šventes be dovanų — nešven
tos, taįp jaū musų, priimta, štai 
prisiartino žiemos šventes, kiek
vienas taip ir suka galvą kas 
nupirkti artimiesiems, gerle
siems kaimynams bei drau
gams. Visi hcfrime ir zkad ta 
dovana paliktų gerus atsimini- 
mūs. .

John \ A. K03, mužijkoš in
strumentų ir brangenybių krau
tuvės savininkas, 4216 Archer 
Avė. Čia mums daug gali padė
ti. Jis turi gražių laikrodėlių, 
muzikos instrumentų ir žiedų, 
tinkamų kalėdinėms dbvarioms, 
Beto, pas jį galima nusipirkIi 
ir lengvom sąlygom. Tad, ne
pamirškite pirm nei pl^ši ki
tur, atsilankyti čia. (Skali).)

’ 4. • f f i _ vi

-■ "'.'- L

nio sūfcRktūvėš. Į pokilį afei- 
lankė daug svečių.

Ponia Petkūs yra gera šei
mininkė sąmoninga visiiome-, 
nietė. Ji visuomet lyg ta bitu
tė veikff. Nuveikusi šeiminiškus 
darbus, liuoslaikiu

Wešl Viešbulyj, 802 Madis0A 
streėt, bandė nusižudyti jauna 
ir graži 24 metų moteriške. Ji 
išgėrė kolis nuodingus iniitelius. 
Apsistojusi viesbutyj ji užli^c- 
gjstravo vardu-Miss Ainy (We-

pagelbsti ber iš Racine, Wis.

St.; A. Kaulakis
—fin. rašt., 3534 So7 Lowė Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; ’ L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 Sp. Hąlsted St. I draugystę 
priimami vytai ir moterys nuo

1 18 i ki45 metų amžiaus-
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; PrOt. rašt.—B. M. Bur- 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A, J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Lauėaitė if Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laika ket- 
ylrtįme trečiadienį kieįęvieno 

> mė^sių^o rfhctrp> pamokos^ .kiek
vieno ^penKtadiehio ' vakarų, J. 
■Yuškds salėje, 2417 W. 43 St.

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

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

Člevelanc

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
ir tavernas, turi kitą užsiėmimą, 
dėl smulkesnių žinių šaukti Canal 
9563.

REAL ESTATE FOR &ALE 
Namai-Žemė

PARDAVIMUI, MAINUI arba 
rendai 2 flatų mūrinis namas, 
štoras, 2 karų garažas. 2439 West 
69th St.

......... .... 14.

farms for sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 AKRŲ FAR- 
MA, elektriką, $1,500.00. Albert 
Tank, Route 1, Jonės, Mich.

■ - --------- • - - - - - ■ ■ -1 - - % -

224 AKRAI, GERI BUDINKAI, 
gera žemė, bargenas. Savininkas.

C. B. SHONKWILER, 
Bremen, Indiana.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
36; Vice-pir- 
čepulevičius, 

le St.; Protokolų 
Lungevicz, ... 1814

GARFIĖLD PARKO VYRŲ IR 
MOTĖRŲ PAšALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS.-Georgė

Mėdalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Ave.j Paul Zalenk—pirm, pa- 
gėlbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Mėdalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kąziūnas—ka- 
šierius; V. Manikes—kontr. rašt.; 
M.. Davidoniš—kasos glob. ir J1. 
B’ruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čiuš—maršalka; Df. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai Šaukiami kas 
antrą šėptintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Nafjolėon Restaurant, 3956 West 
5th Avenue.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 .M.: Wal- 

tėr Lėkis,—pirm., 6935 Šo. Arte- 
šian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 ŠO. Grėęn St.; A- 
Kaulakis—nūt. tašt., 3842 South 
Vhion Avė., Tel. Yardš 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th Št; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atšibųna kas mėnesį 
pftmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 SO. Halsted St-

1939 METAMS: Pirmininkas —M.
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkąs— Mike u 
3327 Le Moyne St.;
sekr.—Anton
Wabąnsią AVe., tel. Humboldt 
2285; Firianšų sekr.—StanleyBu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

MORNING STAR KLIUBO VAL- 
DVBA 1939 METAMS: Pirm. — 

alskis, 3341 Evergreen Avė-, 
Belmont 7678; Vice-pirm.—

FARMS—TO EKCHANGE 
 ^Mainais

MAINUI 25 AKRŲ VIŠTŲ ŪKIS, 
50 mylių nuo Chicagos. Geri namai 
budinkai, 1200 vištų. Pajamų $200 
mėnesy.

JOHN CHMIELINSKI, 
2317 N. Rockwell Št.

AUTCJte—TRUCKS for saIa

Anton

ĖtflCK, ČĖNTURY MODELIO, 
1937, kaip naujas, turi būti par
duotas, kaina $650.00. Privatus as
muo. 10804% So. Michigan Avė.
...........  ........................... ■ I

VVHULESALE FUKMTURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 MJ 

Pirm. — . J. Svitoriiis, 4000 ■ So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2864 46th St.; Nut 
faŠt — PaūĮ J-. Petraitis, 752 W. 
33rd. St., tel. Vičtory 8770; Ka- 
siėtiuš—Helęn Gramahtiėnė, 45321 
So. Rockwell St., tel. Lafayettė 
2418; Fin. rašt.—-F. Wittis, 4469 
Aččher Avė., tėl. Lafayėtte 1374: 
Kontf. tašt.—-P. Montvidas, 4135 
So. Čampbėll Avė.; Kasos glob. 
—J. Jėsiunaš, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas- —Dr. A. J. Ma- 
'hikas, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fąyettė 3051; Teisėj aš —F. Sever, 
4243 S. Sėcraftiėhto Avė.; Korės- 
pondentas — J. Kiškis, 2543 W. 
46th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
Šibųpa kas mėiiėšį trecią (3) sek-
ihadienį I vai. popiet, i kliubą 
priimami vyrai it moterys nuo
16 ligi 45 metų amžiaus.

LITHŪANIAN KEI^UTlB BENE- 
TO CLUB VALDYBA 1’939 MJ

J. Šholtemah—pirm., 3237 West 
Lė Moynė s£; J. Staliotaitis —- 
pirm, pagėlbininkasr Miss- H. 
Čhapas—Put. rašt.; Waltėr Shar- 
ka—finansų rast., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
46J6 S. California AVe. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Štrikolis— gydytojas, 
464’5 So. Ashland avė., tek Yards 
4787; G, Menkas—patarėjas, 139 

.N. Clark St., teL Centrai 5566; 
X KondroŠka—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
Vai. d. Hollywodd BVėt., 2417 W. 
43rd Si,/ Chicago,. HL

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

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

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

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P< 
Budreikis—nutarimų rašt., 3116 
West 39th St.; S. Skridulio—-fin. 
rąšt; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka- 
šos globėjai. Susirinkimai lėikO-i 
mi antrą nedėldiehį kiekvieno) 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų. \

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUĖO 
VALDYBA 1939 MĖTAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm,—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot 
sekretorium — Balys ArmoŠka, 
3700 W, fįlst Place; Fin. sekr. —' 
Antahėš Rudokas, 4547 So. WaSh- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Erancisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 Wost 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaite, Antanas Pocius if 
Leonas Geniotis. .

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 ffšh- 
dasi pas muš. ALIšAUSKAŠ, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

.■■m ......... .i ■■ ii.
furniture-fiKturė foR Sale

Rakandai_ ir |ta.isaii Pardavimui

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

K BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

Tik NAUJI baldai! Vieninteli 
vieta Chicagoj, kur gali ateit ir ap
žiūrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

Pats nusisprendi! Visos kainos ai-, 
škiai pažymėtos už PINIGUS. Jus 
pastebėsit didelį skirtumą, pirkdami 
už PINIGUS pas

Henry M. Goodman
525 West 76th Street 

blokai rytuos nuo Halsted St. •3 
Kasdien 9-^6, ktvirtadienį ir šeš
tadienį iki 10, sekmadienį iki 5.

m Ai. ■■■1.1 11

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE

ŠVENČIŲ DOVANOS .MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Natlja KlartTėta su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
iJrum outfit—Į45.0D; Hi-Soy—$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
boi—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-fieads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir majnčme 
visokius instrumerttus.

GOLDSTĘIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Afdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

Į',!.., I ... . . ......... - ..... .
inSuRanče-clubssocieties

nda—Klubai ir Draugijos

APDRAUDA 
Apdraudžiatnė namus, krautuvių 
Įaugus, rakandus nūn gaisro ir tor
nadų. , *
Bėn. J. Kazanauskas

2202 W. CĖRMAK RD.
Tel. Canal 8687, "

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

‘■ad pačios Naujienos 
yra naudingos. ’

jif.ĮAV jĄv 1 r
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KOMITETO VILNIAUS KRAŠTUI ŠELPTI 
AUKOS VILNIAUS LIETUVIAMS
Aukų Atsakita.

III
(Aukos surinktos Chicagos 

Lietuvių Auditorijoje, trečia
dienio, lapk. 29 d., vakare.)

(Rinko Milda Vaivada / 
ir J. Kundroška)

K. Ūkelis .... ...............  j
Jonas ir Petronė Schultz 
Joe Sątkus ............ .....
Eessie Masiliūnas ........ 
Chas. Piliponls ...........
S. Kunevičius ..............
J. Sudeikis ..................
O. Aleliuhienė ..............
J. Blazis ......................... :

, Antanas Bulis

Antanas Čeponis 
St. Lukošius .......
J, Stargutis ........
John Pocius .......
Antanas Liepa . 

•a M. Karčiauskas . 
* A. Tebelskis ..... 

• Al. Kizlaitis ... k...
A. Lungevičlus .

Shuminas .....
Brazis ..........

St. Pocius ...........
Elžbieta Kukas .... 
J. Rakauskas ..... 

M. Yonkus ........
V. Petrauskas ....

•M

$2.00 
; 2.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.C0 
1.00 
1.00 
1.G0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

J. Ascilla ...... .
Frank Plusk
L. Abaravičius
A. Liutkus ..... 
Emtna Skroby .
P, Domėnas .....
A. Jakutis ......
Al. Pazarskis . 
Smulkių ...........

.... 1.00 

... 1.00 
... 1.00 
.... l.Q0 
... |.00 
... 1.00 
... 1.00 
... 1.00 
.... 50c. 
... 50c.
$10.00

Visb........ ....... ......   $47.00
šeštadienį Paskelbta $66.26

VISO ..........  $113.26
(Bus Daugiau)

(Jeigu pavardėse yra klai
dos, atslprasomel Rinkėjai tu
rėjo skubėti ir kai kurias pa
vardes klaidingai Užrašė. Kitų 
aukos iius paskelbtos rytoj ir 
užpotyk)

Siųskit Aukas
Lietuviai, kurie nori prie vil

niečių šelpimo prisidėti, yra 
prašomi aukoti, siunčiant če
kius* ar Money Orderius, išpirk
tus iždininko P. Millerio vardu,

1.00'ar finansų sekretoriaus A. Am* 
1.00 biozevičiaus adresu, 1739 So. 
1.00

1.00

Hflhted St., Chicago, III.
, Komitetas Vilniaus 

Kraštui še!pti.

Traukiniai Sudaužė 
Automobilį

Atidarė “Kūdikių 
Stotį” Town pf Lake

NAU.TTTNOg, CHcago, <

Pirmi S.LA. Pild.
.. -____ __ ,.
NoininuosralMybaif

—0—himii iii "į iliĮii'Įii 'i

SLA 36 Kuopa 
Trečiadienį W v

‘ •• ' ■ 'I“ G ' ~r
— > I.     Jį. ■

Taipgi Rinks Kuopose Valdybą

Trečiadienį, gruodžio 6 d., į- 
vyksta SLA 36-tos 'kuopos 
priešmetiiiis susi rinkini^, ku
riame bus nominuojama S? L. 
A. Pildomoji Taryba. Susirin
kime taipgi įvykš kuopos vai* 
dybos rinkimai 1910 metams. .

Susirinkimas įvyks pripras
toj vietoj-r-Cliicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Hals
ted street. Prasidės 7:30 vai. 
vakaro. .

Visi nariai yra raginami 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ir dalyvauti svarbiose šito 
priešmetinio susirinkimo už
duotyse. Nominuokim gerą, 
tinkamą SLA Pildomąją Ta
rybą ir išsirinkim veiklią, su
manią valdybą savo kuopai.

v — Narys.>

R-

/>. L. jA '. 1Ž9< iįuopa
Pildomosios Tarybos nomi- 

n aci j ų rezultatą į iŠ-tos Apy
linkės. -

SLA 129 kuopoj, buvo seka
mi ; (susirinkimai įvyko penk
iadienį). , 
/ prezidentus

F J. Bagočius (dabartinis) 9
2

“y. V* " -

ra

< Miliauskus .
Mažukna ..... .
Laukaitis ,—v....

Į Vice-Prezidentus 
Mažukna ............ 

Kerševičius ...
Mockus ......1..—.

Į Sekretorius
Dr. Pilka .........
M. Vinikas ....... 
Zablockas .... ....

Į Iždininkus

Radio Programas
Apie Lietuvius
Rytoj, 2 v./po pietų, iš WAAF

Žebrauskas ......
Bačiunas

j Iždo Globėjus
E. Mikiižiiitč ...
P. Dargis
Mockus -

Vitaitis 
Brazauskas;.;

Šiandien Laidoja 
Seną Naujienietį, 
Antaną Gudaitį
Skaitė “Naujienas" nuo Pirmo 

Numerio.

Lietuvių Tautiškose kapinė
se šiandien bus palaidotas se
nas chieagietis, Antanas Gu
daitis, kurįš žuvo pereitą ket
virtadienį, nukritęs nuo'kopė
čių prie savo namo.

Laidotuvės prasidės iš 7028 
So. Maplewood avenue, kur 
kūnas yra pašarvotas, 1:30 v. 
po pietų.

Velionis buvo senas ir nuo
širdus naujienietis. Laikraštį 
labai mėgo ir jį skaitė nuo 
pirmo numerio. Nepraleisdavo 
nei vieno “Naujienų” parengi- 

g mo. Priklausė taipgi, prie Chi- 
2 cagos Lietuvių Draugijos.

- J.,*

Laidotuvių iškilmėse kalbą 
- 41 apie velionį pasakys drg. V. B. 

• 2 Ambrose. Jas tvarkys dir. A. 
4 Petkus.
g Velionis paliko žmoną Oną 
ą Blidžius-Gųdaitienę, 3 dukte- 
7 ris, Pauliną, Anną ir Jadvy- 
2 gą; žentą Antaną Juškevičių, 
2 brolį Tadą ir daug kitų gimi- 
2 niu kaip čia, taip ir Lietuvoj.

' o ” — Rs.
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Fenger, Mt Carinei VAKAR
Iš«io Lygiomis, 13-13 K UŽVAKAR

Neišsprendė Čampionato

Footballo losimas tarp Fen
ger viešos mokyklos ir Mt. 
Carinei parapijinės mokyklos 
dėl miesto čampionato išėjo

Komandos Susikibo pereitą 
šeštadienį Soldiers Lauke, kur 
buvo susirinkę iki 75,000 pub
likos. Visas lošimo pelnas bu
vo paskirtas mero Kelly suor
ganizuotam Kalėdiniam lab
darybės fondui.

Fenger lošė kaipo Chicagos 
miesto viešųjų High School 
čempionas, o Mt. Carmel, kai
po geriausia komanda katali
kiškose high school mokyklo
se.

Fenger komandos buvo fa
voritas, bet paskutinėse loši
mo minutėse Mt. Carmel stai-

4,1939

CHICAGOJ
' -ES=2=5X=SS==

Bet Vairuotojas Išliko Gyvas.
Prie Mason gatvės kryžkelių, 

Bęnsonville priemiestyj, tarp 
dviejų Milwaukee gelžkelio lo
komotyvų pakliuvo automobilis, 
kuriame važiavo 63 metų M. J. 
Kuechenberg.

Iš automobilio liko krūva 
griuvėsių, bet Kuecjienberg ko
kiu tai stebuklingu budu išliko 
sveikas. Gelbėtojai jam pasiūlę 
stikliuką degtinės,<bet .jis atsi
prašė ir tarė, “AŠ esu blaiviu ri- 
kas”.

Kitos Nelaimės.
Pereito penktadienio vakare 

automobilis Humboldt Parke 
užmušė apysenį vyrą. Vakar pa
sirodė, kad tai buvo 58 metų 
Samuel Natin,, 1350 N. Kedzie 
avenue. .

Prie Avondale ir Albany ave
nue automobilis mirtinai suva
žinėjo 61 metų William H. Mil< 
ler, nuo 4124 N. Pulaski Road,

““ /

Švęs Marųuette o . 
265-tas Sukaktuves

Infant AVelfare Society of 
Chicago šiandien atidaro ‘‘Kū
dikių stotį” Town of Lake’o 
Javis parkoj prie 44-tos ir 
Marshfiėld avenue. Pirmadie- 
liais ir ketvirtadieniais, nuo 1 
iki 3 popietų, stotyj naujagimių 
notinos galės gauti pagalbą ir

priežiūroj.
.Stotis aptarnaus disįriktą; tarp 

40-tos ir 49-tos, ir tarp Morgan 
r Hoyne avenue. '

Kare Nukentėjusių 
Žmonių Gelbėjimas 
— Visų Reikalas

Rytoj,s gruodžio' 5 dM radio 
stotis W. A. A. F. transliuos 
programą apie Chicagos lietu
vius. Programą suruošė Chica
gos apšvietos taryba ir jį pa
vadino “Lilhuanian Makers of 
Chicago.” Jo tikslas yra) paro
dyti kuomi) Chicagos , lieutyįai 
yra prisidėję prie miesto au
gimo, kultūros ir turto.

Kalbą apie lietuvius progra- 
me pasakys p. J. P. Rakštis,

Buto užsienio reikalu komisi
jos pirmininkas. Dainuos Mar
gučio Vaikučių choras., ;

Programas yrtt talkohias 
Chicagos viešų mėkyklų moki
niams, bet ir plačiai publikai Tave myliu, lai Dievas tave lai- 
. is bus įdomus išklausyti. mina, sudiev”.

J)r. Kvotėjus .
Dr. Stanislovaitis .......  7
Dr. Zalatbriš ..... ................J
Dr. Biežis ..........................  \
Dr. Kvotėjas

—Kuopos narys
- ----- —

Nusižudė <Į
Muzikas

Negalėjo Gauti Darbo.

avenue, nuodų išgėrė ir mirė 37 
metų Donald Dewey. Jisai buvo 
gabus muzikas,! bet negalėjo 
gauti darbo. ’ ■ ■-1

Savo žmonai Dbriš paliko raš
telį šu žodžiais, ‘.‘Miela Doris:

Gaisras
Dirbtuvėj

Gaisras užvakar suhajjkino 
James H. Rhodes and Co., dirb
tuvę adresu 2800 S. Troy street. 
Nuostolių padare apie $15,000. 
Firma gamino “plieno vilnas” 
indų valymui.

Illinois Valstija 
121 Metų Senumo

Vakar Illinois valstija šventė 
girnatdienį —- ji buvo 121 metų 
amžiaus. Gruodžio 3., 1818 me
tais Illinois susiorganizavo į 
valstiją ir buvo prijungta prie 
Jungtinių Valstijų.

išlygino.
Komandų sąstatas 

kairias:
olf

MOUNT CARMEL
Dwyer
Czarobski
Kennedy
Blair
Murphy
McNamee
Brezezinski
Creevy
Andretich 
Meakim 
David

Laike 
mokyklos
dovavo graži lietuvaitė moki
nė, Viola Sharkey.
Kili Svarbesni Šeštadienio 

zultatai Kolegijos.

Navy 
Army

buvo se-

o
FENGER

Roeda 
Yaktonis 

Genis 
Howes 

Barwegen 
Bohn 

Wallis 
Griffin 

Stevenson 
Kredens 

Florek

L.T.
L.G.
C.

R.G.
R.T.
R.E.
o.b.
L.H.
R.H.
F.B.

pertraukos
dūdų orkestrui va-

• Telefonų bendrovė skelbia, 
kad Chicagoj dabar turi 993,390 
telefonų abonentų. Tai rekordi
nė skaitlinė. Pirmesni dekordi- 
niai metai buvo 1930 (balandžio 
mėn.) su 992,589 telefonais.

• šeštadienį buvo atidarytas 
susisiekimui Austin avenue tu
nelis po geležinkelio bėgėmis 
Northsidėj, iškastas federalės 
valdžios pinigais. Demokratai 
atidarymo iškilmes dominavo, 
jausdami, kad tai jų nuopelnas. 
Bet kas tai pakvietė į ceremoni
jas ir republikoną Richard J. 
Lyons, kuris kandidatuoja į gu
bernatorius. Dėl jo įvyko sumi
šimas, bet Lyons gavo kalbėti.
• Palmer House viešbutyj tre
čiadienį įvyks bankietas pager
bimui kun. John W. R. Magu i - 
re. Jis yra žinomas Chicagos 
unijoms kaipo streikų arbitrato- 
rius. Pagerbimą rengia Chica
gos statybos unijų taryba.
• šiandien Chicagos miesto ta-

ruošti 1910 metų biudžetą. Ki
tų metų mokesčiai Chicagoj bu
sią truputį didesni negu šiemet.
• Beimdamas nuo švarko dir
žą, prie kurio buvo prikabintas 
ir revolveris, mirtinai nusišovė 
Town Hali nuovados policistas, 
William J. McCarthy.

Rc-

So. Cal.
Washington

Stanford
Dartmouth

Detroit

Tulane
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Marųuette Memorial Assočia- 
tion šiandien rengia iškilmes 
paminėjimui 265 sukaktuvių 
pirmo balto žmogaus “įJuca- 
goj”. Tai buvo garsus franeuzų 
eksploratorius ir misionierius 
Tėvas Marųuettė.

Lygiai 265, metai atgal jisai 
atplaukė į Chicagos upes žiotis 
ir čia trumpam laikui apsigyve
no ir vedė eksplioracijos darbą. 
Vakare miesto rotušėj įvyks iš
kilmės, o 6-tą valandą ryto į 
Chicagos upę iš Michigan ežero 
atplauks gėlėmis išpuoštas ug
niagesių laivas, “Fred Busse”.

Parduoda Hearsto 
Istorinius Rinkinius

žydų Konferencija.
Kai reikia aukų — nėra tur

int dųosnėsnių žmonių už žyT 
dus. Saviškių šelpimui jie auko
ja ypatingai daug. Saviškių šel
pimui jie turi visokių komite
tų, o kai prasidėjo karas, tai jie 
suorganizavo kelis naujus ko
mitetus šelpimui žydų Lietuvoj, 
Lenkijoj, ir kitur.

Vakar Chicagoj prasidėjo 25- 
ta metinė žydų aukų rinkiiųo 
organizacijų konferencija, po 
globa American Jewish Joint 
Distribution Committee. Daly
vauja' 600 delegatų iš visų Jung
tinių Valstijų dalių ir Kanados.

Kalbėdama konferencijai, 
Mrs.-H. Lehman, New Yorko 
gubernatoriaus žpiona, pareiškė, 
kad šelpimas Europos karo nu
kentėjusių yra ne vien žydų ir 
ne vien krikščionių, bet visų cį- 
vilizuotų žmonių reikalas. Ji ra
gino visus amerikiečius aukoti 
Europos karo z prispaustiems 
žmonėms -— be rasinio,^tikybi
nio ir politinio skirtumo.

Fordham
New York U.

Georgia Tech 
Gcorgia

So. Methodist

Bos. College 
Holy Cross

A. Duff Cooper 
Chicagoj

• Miesto mokesčių kolektorius 
Louis Rixmann praneša, kad 
per pirmas tris gruodžio dienas 
7,397 automobilių savininkai 
nusipirko miesto laisnius. Gruo
džio 1 prasidėjo ir miesto ir 
valstijos automobilių laisnių 
pardavinėjimas.

' i -i ’ v• Koks tai nusigandęs žmogus 
pranešė’Willow Springs apskri
čio policijos nuovadai, kad prie 
123-čios ir 96-th avenue vyksta 
susišaudymas. Net keturios pa- 
trolkos nuskubėjo nurodyton 
vieton. Bet užmuštų nerado. Na- 
cionalės gvardijos 131-mas pul
kas laike/ manevrus.
• Gaisras padarė kelis Šimtus 
nuostolių Chicago Šilk Compa- 
ny raštinėj, 5-am aukšte Strat- 
ford rūmų, 418 S. Wells Street.
• Republikonų partija kreipėsi 
į 660 Chicagos ir kitų miestų 
turtuolių, prašydama po $1,000 
aukų. Partija turi $600,000 defi
citą.
• Iš radio krautuvės, adresu 
6040 S. Halsted Street, piktada
riai pavogė 10 radio aparatų.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto .
Tennessee universiteto futbolo komanda nugalėjo Kentucky futbolininkus

19 punktų prieš 0. ' ' ’ x. -j!
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Buvęs Anglijos Laivyno 
Viršininkas.

Vakar ir užvakar Chicagoj 
viešėjo Alferd Duff Cooper, bu
vęs Anglijos laivyno viršininkas, 
kuris rezignavo iš vietos protes
tuodamas prieš Chamberlaino 
nusileidimą Hitleriui Mųenche- 
ne.

Kalbėdamas Stevens viešbu
ty j jisai pareiškė, kad demokra
tijos laimės, karą, nes jų pusėj 
moralis stiprumas, dideli 
tų ir žaliavos turtai.

gink-

• šeštadienį, atidarymo dieną, 
Tarptautinę Žemės ūkio parodą 
Tarptautiniam Amfiteatre ap
lankė 50,000 žmonių. Dalyvauja 
šimtai ūkininkų iš įvairių Ame
rikos dalių, ir turi išstatę 13,- 
385 įvairių veislinių galvijų. 
Premijomis parodos valdyba iš
dalins apie $100,000.
• Trafiko teismo teisėjas J. B. 
Hermes per lapkričio mėnesį at
ėmė 179 šoferiavimo laisnius ir 
nubaudė 289 vairuotojus $1,349 
už neatsargų ir girtą važiavimą. 
87 nubaudė kalėjimu.

*

14 Draugų Duoda 
KraująMarshall Field krautuvėj šią 

savaitę bus išparduoti keli WilL 
įam Randolph Hearsto istorinių 
daiktų rinkiniai. Jie yra išstaty
ti krautuvės 9-to aukšto galeri
jose, kurios bus atidarytos pu
blikai ahtradienį. Varžytinės j- 
vyks kiek vėliau.

Tarp parduodamų daiktų yra 
keli viduramžių šarvai, knygos, 
garsių žmonių rankraščiai, se
novės pinigai, audiniai, paveik-j jį Harrison piokyklos atėjo Ii

St. Antliony ligoninėj tebesi
kankina 18 metų jaunuoliu A- 
lex Krzyston, 3040 Cermak^Rd 
Jisai prarado abi rankas ir bu
vo skaudžiai apkapotas ka 
sprogo jo namų darbo bomba 
Jaunuolis yra didelis chemijom 
mėgėjas. f

Vakar 14 jaunuolių (franci
auunuai, .p? UlUKyKLUS UICJO 11'

šiai, plautas stiklas, porcelinas, Igoninėn siulydaamj duoti Alex 
ir> Lt. •' t ■

1 tvaųjlenų-Acrne Telcnhoen

HARVEY, ILL. — Eini# Hampel, kuris su parenduotu lėktuvu pradėjo vaiky
ti automobilius, kol pagaliau nenukrito ;su aeroplanu. įtampei nelabai tenuken- 
tėjo, tik veidų apsidraskė.' i '

HARVEY, ILL

Perdaug Gerai 
Darbą Atliko

Ekspertai seifų plėšikai su
manė ištuštipti seifą General 
Furniture Co., sandėlyj, 4201 
W. North avenue.

; Negalėdami seifo atidarytf jie 
putare. pavartoti dinamitą. Spro
gstamoji medžiaga darbą labai 
gerai atliko -— seifą išnešiojo į 
šmotus. Bet kartu išnešiojo į 
šmotukus ir viduj buvusius pi
nigus — $318.00.

• 45 metų James Brown ir 52 
metų Georgę Stange, “burdin- 
gieriai” pirko paltą savo šeimi
ninkei, 39 metų Mrs. darai Suk 
livan, 65 East Delaware Place. 
Bepirkdami susipyko ir Sangc 
Brown’ą pašovė.
• Rugsėjo 1 d., laike pinoklio 
lošimo įvyko muštynės alinėj 
ties 3404 Montrose avenue. 59 
metų barzdaskutys, Michael 
Holz buvo gana skaudžiai su
muštas ir pasimirė, šeštadieni 
teisėjos Feinberg nuteisė alinės 
savininką, Henry Kettlesoną ka
lėti 1—14 metų už antros kate-
gorfjos žmogžudystę.




