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ussolinis
NUMATOMOS NEPRIKLAUSOMA LENKIJA 

IR ČEKIJA
Pietų Amerikos respublikos reikalaus pa 

šalinti iš Tautų Sąjungos Rusiją

ventojų yra vokiečiai.
Prieš porą melų Mussolinis 

painformavo Tautų Sąjungą, 
kad Italija išeina iš jos. Pir-

AMSTERDAM, Holandi j a, dėtų žemę, kur dauguma gy- 
gruodžio. 10 —-Pirmadienį į-1 
vyksta Tautų Sąjungos posė
dis Genevojc, Šveicarijoje. Ita
lijos atstovai Amsterdame,
Brusselse ir Gencvoje kalba, madienį bus paskutinė Italijos 
kad Mussolinis pasiūlys posė
džiui planą taikytis su Hitle
riu. 

f

Planas esąs toks: 1—Austri
jai leidžiama nuspręsti plebis
cito balsavimu, ar ji nori pri
klausyti Vokietijai; 2—Vokie
tija sugrąžina- čekams, Bohe
mijai ir Moravijai nepriklau
somybę; 4—A įsteigiama Len
kijos respublika, bet lenkai 
nebegauna “koridoriaus”; 5— 
Sudaromos nepriklausomos 
valstybės rytų Galicijoje (len
kų Baltgudijoje) ir Karpatų 
Ukrainoje (kuri praeity pri
klausė Čekoslovakijai).

Mussolinio taikos planas nu-' 
mato palikti Vokietijai Zu-

buvimo Sąjungoje diena ir 
Mussolinis nori tą paskutinę 
dieną ipasiulyti talkininkams 
ir Hitleriui taikos sąlygas.

Laukiama, kad Argenti
na ir kai kurios kitos pietų 
Amerikos respublikos parei
kalaus pašalinti iš Tautų Są
jungos sovietų Rusiją. Jeigu 
Sąjunga neišpildysianti šito 
reikalavimo, tai net keletas 
pietų Amerikos šalių pasitrau
ksiančios iš Sąjungos. Susidu- 
rtisios klausimą, ar išmesti 
Rusiją iš Sąjungos, ar leisti A- 
merikos Respublikoms Rezig
nuoti iš jos, manoma, Fran
cuzija ir Britanija paremsian- 
čios reikalavimą pašalinti iš

Francuzijoj įves dvi 
pasninko dienas 

savaitėje"’

Švedija paskyrė vei 
kiantį karo jėgų vir 

šininką
gruo- 
mini-

PARYŽIUS, Francuzija, 
džio 10. — žemės ūkio 
steris Ųueuille pereitos savai
tės gale paskelbė, kad artimo
je ateity Francuzijoj bus už
drausta dvi dienas savaitėje 
valgyti mėsą.

Mėsa jau yra uždrausta val
gyti Francuzijoje pirmadienį. 
Ateity bus uždrausta valgyti 
mėsą ir kitą dieną — veikiau
sia penktadienį.

Brazilijoj areštuotas
101 komunistas

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 10. — Švedijos valdžia pa
skyrė vyriausiąjį šalies karo jė
gų — armijos, oro ir jurų lai
vynų — komanduotoją. Jis yra 
generolas Olaf Gerhard Phoer- 
nell. 1

Ir iki šiol jis buvo Švedijos 
<ariuomenės viršininkas. Ta
čiau dabar jam suteikta vei
kiančiojo karo pajėgi] vado ga
lia. šitokia gali generolui Phoer- 
nellui suteikta atsižvelgiant į 
gyvenamų dienų pavojus.

Taikos Sąlygą

o

’T N AL Jlti-N TeiuMuOH.
Wisconsin universiteto studentų komanda, kuri internacionaleje parodoje 

Chicagoje laimėjo pirmą vielą kaipo mėsos kokybės ekspertas.

VŠLESNIEJI PRA-
■ NEŠIMAI

TELEGRAMOS I Amerikos bankini ii-

RUSAI REIKALAUJA VOKIETIJOS 
PAAIŠKINIMO

SKELBIA LAIMĖJIMUS SUOMIJOJ

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 10. — Sekmadienio 
rytą sovietų radijo stotis trans
liavo pranešimą gautą iš 
Stockholmo, Švedijoj, kad ne 
tik Italija, bet ir Vokietija siun
čianti pagalbos Suomijai.

Vėliau šitas pranešimas buvo 
išspausdintas antrašte: “Vokie
tija ir Italija siunčia ginklus 
Suomijai?” Klausimo ženklas 
padėtas vyriausybės įsakymu.
Rusai reikalauja Vokietijos pa- 50 mylių.

aiškinimo.
Suomijos parlamentas atsi

šaukė į pasaulį prašydamas pa
galbos. Suomiai sako, kad šiam 
dien jie kariauja ne vien saxo 
tėvynę gindami. Jie kovoja vi
so pasaulio civilizaciją ginda
mi.

Tuo tarpu rusai praneša sek
madienį žygiuoją pirmyn. Kri 
kuriuose punktuose rusai pas’- 
stumę į Suomijos gilumą iii

RUSIJA SIUNČIA DAUGIAU KARDO
MENES Į SUOMIJĄ

HELSINKIS, Suomija, gruo-ipajėgos padaugės keturis kar-

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, gruodžio 10. — Brazilijos 
vyriausybė areštavo 101 komu
nistą. Areštuotųjų tarpe yra 
studentų, darbininkų ir karinin
kų. Areštuotieji kaltinami tuo, 
kad skleidę komunistinę propa
gandą. ?

Du submarinai pa 
skandinti, trys pasi 

davė britams

24 laivai paskandinti 
į savaitę

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10. — Pereitą savaitę, ku
ri pasibaigė šeštadienį, viso pa
skendo 24 neutralių ir kariau
jančių šalių laivai. Britanija 
nukentėjo skaudžiausia. Ji ne
teko 12 laivų. Laivų pasažie- 
rių ir įgulos narių žuvo 122. 
Su paskandintų vokiečių subma- 

• rinų įgulomis žuvo viso 400 
žmonių.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10. — Admiralitetas pa
skelbė šeštadienį, kad britai 
paskandino mažiausia du, o gal 
ir tris vokiečių submarinus. 
Laikraštis “The Daily Sketch” 
dar praneša, kad trys kiti na
cių submarinai, pritrukę reik
menų, kurių vokiečių laivai per 
blokadą nestengė jiems atga
benti, iškilo į paviršį Anglijos 
pakraščiuose ir pasidavė 
lams.

Pranešama, submarinas 
pėdavęs bitų naikintuvą
stroyer) Jersey pats tapo pa
skandintas.

— Suomių pran ošimai 
sekmadienio vakare sako, 
kad suomiai atmušė visas 
rusų atakas tą dieną. Sveti
mų šalių korespondentai 
Karelijos fronte patvirtiną 
šį pranešimą. Petsamo, šiau
rės fronte^pasilieka suomių 
rankovė.

— Prez. Rooseveltas pa
informavo, kad Reconstruc- 
tion Finance Corporation ir 
■Export-Import bankas duos 
kreditų suma $10,000,000 
maisto ir kitokių reikmenų 
civiliams Suomijos gyvento
jams Jungt. Valstijose pirk
ti. ■ "’J • : ?

-— Rusų lėktuvai atakavo 
[vairius' Suomijos miestus, 
bet žalos mažai tepadare.

— Keturi laivai paskan
dinti sekmadienį. Vienas jų 
'buvo britų, kiti neutralių 
šalių.

— Kinijos atstovas parei
škė, .kad jis susilaikys nuo 
balsavimo Rusijos išmetimo 
iš Tautų Sąjungos klausi
mu.

Motoriniai suomių 
laivai sužalojo rusų 

karo laivus

ang-

tor-
(de-

Rusai žudo lenkus

COPENHAGEN, Danija, gruo
džio 10. — Čia gauta žinių, 
kad suomių motoriniai laiveliai 
praslido į Kronštadtą, rusų ka
ro laivyno bazę, ir padarė ne
mažai žalos Rusijos laivams.

Tuos laivelius suomiai pernai 
nusipirko iš Anglijos. Manoma, 
dėl to Stalino vyriausybė skun
džiasi, kad britų laivai padedą 
suomiams kariauti.

IS LIETUVOS
NAUJOSIOS ; LIETUVOS
RIAUSYBĖS DEKLERACIJA 

gruodžio 6 d

VY-

kai neduoda šuo 
miams paskolos

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

*

Giedra; vidutinio stiprumo ir 
apystipriai šiaurės vakarų vė
jai, pasikeičią į pietų vėjus; 
saulė teka 7:07 v. r., leidžiasi 
4:19 v. v.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 10. — Jau penktadienį gau
ta pranešimų, kad rąpdonoji ar
mija varo civilius lenkus ir uk- 
rainus į tokias vietas, kur suo
miai paliko minas ir spąstus 
tankams tikslu sutrukdyti ru
sų veržymąsi pirmyn, šeštadie
nį Suomijos valdžia oficialiai 
apkaltino rusus tuo nuožmiu 
elgesiu.

Civiliai lenkai ir Ukrainai 
buvo suimti kai raudonoji ar
mija okupavo Lenk!jų.

Suomių lėktuvai 
bombardavo 
Kronštadtą

KAUNAS. C— . gruodžio 6 d. 
—- Ministras; PirmiUinkąs Mer
kys Seime perskaitė naujosios 
Vyriausybės ■ dekleracį ją, kurio
je pabieže, Kad audringais ka
ro laikais pagrindinis Vyriau
sybės uždavinys ^išsaugoti tau
tos ir valstybės laisvę ir gyvy
bę. Tam Vyriausybė pasirinko 
tautos vienybės » konsolidacijos 
kelius ir seks valstybės san
tvarkoj pagrindihiais: dėsniais 
išdėstytais Valstybės Preziden
to paskutinėje kalboje, tęsdama 
tautos ir valstybės stiprinimą 
ir skatindama draugingus tarp
valstybinius santykius juos 
rems atkakliu savo teisių gy
nimu ir stropiu sutartų prievo
lių vykdymu. Vyriausybė rupin 
sis gausingais Vilniaus reika
lais, palaikys l’to pastovumą, 
kels gamybą, rūpinsis biudžeto 
pusiausvyra, mokesčių sistemos 
patobulinimu, darbo našumo pa
didinimu, drabininkų gerbūvio 
ir krašto kultūros kėlimu, ge
resniu socialiniu aprūpinimu ir 
žemės ūkio klestėjimu, žemės 
reforma Vilniaus krašte ir ki
tais reikalais, kiek sąlygos leis. 
Seimas dekleracijai pritarė.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 10. — Suomija ieško pa
skolos Jungt. Valstijose. Ieš
ko jos nuo tos dienos, kai pra
sidėjo karas su Rusija ir kai 
rusų lėktuvai užpuolė Helsinkį. 
Bet' iki šiol ' suomiai paskolos 
negavo, nors jie prašo nedidelio 
kredito — tik $ld,000,000.

Suomija per dvidešimt savo 
nepriklausomo gyvavimo metų, 
išmokėjo $100,000,000 skolų.

džio 10. — Iš karto Stalinas 
pasiuntė prieš suomius kariau
ti Leningrado apygardos 7-tąjį 
raudonosios armijos korpusą. 
Stalinas ir jo patarėjai manė, 
kad šitos kariuomenes užteks 
Suomijai paimti.

Jie apsiriko. Dabar Stalinas 
siunčia dar tris korpusus į Suo
miją. Kai ši kariuomenė pasieks 
frontą, tai raudonosios armijos

tus.
Vis daugiau įrodymų gauna

ma, kad raudonoji armija yra 
šeriama prastai, kad jos apro
dymas menkas, kad karo pa
būklai prastos kokybės. Suo
miai jau sunaikino daugiau nei 
šimtą rusų tankų. Tarp ko ki 
ta, rusų tankai nukenčia todil 
kad jie prastai suplanuoti i 
netvirtai pastatyti.

Lenkai kelia riaušes 
prieš sovietų režimą

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 10. — Reuters (Britani
jos žinių agentūros) pranešimu 
lenkai buvo sukįlę prieš 
kariuomenę okupavusią 
Lenkijos sritis, kuriose 
aliejaus laukai. Riaušėse
rusų kareivių ir karininkų su
žeista; kai kuriuos jų teko pa
dėti ligoninėse.

rusų
tas
yra

daug

Fordui įsakė derėtis
4 su unija

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 10. — Sulaukę keletą de
šimčių Italijos ir Britanijos 
karo lėktuvų, suomiai padarė 
šeštadienį ataką prieš rusų tvir* 
tovę Kronštadtą. Suomių lėktu
vai mėtė bombas į rusų laivų 
bazę.

• SUOMIAI ATLAIKO RUSŲ ATAKAS
STOCKHOLM, Švedija, gruo-( Svarbiausiam karo sektore 

džio 10. • 
gale rusų raudonosios armijos 
atakos prieš Suomiją atrodė at- 
slugusios. Nė vienoje fronto da
ly Stalinas negali pasigirti ypa
tingais laimėjmiais.

PRASIDĖJO BALTIJOS VAL
STYBIŲ SANTARVĖS 

KONFERENCIJA.

TALINAS, gruodžio 7 d. čia 
prasidėjo Baltijos Valstybių 
Santarvės konferenciją, į kurią 
atvyko Lietuvos delegacija va
dovaujama Užsienių Reikalų 
Mihistro Urbšio^ Poli tikos De
partamento Direktoriaus Turau
sko, Ekonominio Departamento 
Direktoriaus NorkaiČio ir dele
gacijos narto dr. Daukšos.

1939/XIII/7 d.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 10. — Nacionaline Darbo 
Santykių Taryba pereitą šešta
dienį įsake Fordo automobilių 
kompanijai derėtis su automo
bilių darbininkų unija dėl al
gų. Be to, Darbo Taryba įsakė 
Fordo kompanijai priimti atgal 
į darbą 275 Long Beach įmo
nes darbininkus. Tuos darbinin
kus Fordo kompanija pašalino 
iš darbo todėl, kad 1938 metais 
jie buvo išėję į streiką.

— Pereitos savaitės j Karelijoj, rusai neturėjo lai- 
.-I .... ..... nuėjimų, nors jie ir skelbia su

laužę suomių tvirtovių liniją. 
Centraliniame fronte, į šiaurę 
nuo Ladoga ežero, rusų laimė
jimai irgi ne koki. Per daugiau 
kaip dešimt dienų jie pasistū
mė pirmyn vos kelio’iką my
lių. Net pačioje šiaurėje, Pet- 
samo srity, suomiai atlaiko sa« 
vo pozicijas, o rusai brangiai 
moka už kiekvieną žingsnį.

Vis gi ekspertai reiškia nuo 
monę, kad vien kareivių skai 
5ium rusai galų gale įveiks Su> 
uiją. Tačiau pareiškę tą nuo
monę, ekspertai susigriebia ir 
ima argumentuoti priešinga? 
’ie nurodo, kad kart kartomis 
Rusijos armijas yra sumušu- 
sios mažesnės armijos. Ir suo
miai gal sumuš rusus, jeigu tik 
turės pakankamai karo reik
menų.

Rusams stojus į tikrą karą, 
nors ir prieš mažą šalį, išgar
sintos Stalino raudonosios ar
mijos kreditas atrodo pasaulio 
akyse visai nupuolęs.

Suomiai nušovė 3 
rusų lėktuvus

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 10. — Vėlai šeštadienio 
vakare išleistas Suomijos kare 
vadovybės komunikatas sako 
kad tą dieną suomiai numušė 
tris rusų lėktuvus. Be to, šuo 
miai sudaužė dideli skaičių ru
sų tankų, šarvuotų sunkveži
mių ir patrankų.

Tarp ko kita, rusai nuken
tėjo skaudžiai šiaurės fronte. 
Mėgindami ledu gabenti tankus 
rusai pateko į suomių iškirstas 
aketis. žuvo rusų tankai, taip
gi ir kareiviai mėginusieji tan
kus išgelbėti.

Įsakė žydams aplei 
sti Dancigą

Rusai stumiasi 
pirmyn

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 10. -u- Raudonoji ar
mija šeštadienio vakare prane
šė, kąd kai guriuose punktuo
se ji pasistumj Suomijos gilu- 
mon iki 50 mylių.
^ Sovietų vyriausybė šeštadie
nio vakare oficialiai paskelbė 
pradėjusi Suomijos vandenų 
blokadą.

Diskusavo pašalpos
•. . . ■ I ■ »'

teikimo Suomijai
klausimus■ • •

WASHINGTON, D. C., gruc 
džio 10. Pereitą šeštadienį 
prez. Rooseveltas turėjo kon
ferenciją sų Suomijos pasiun
tiniu Washingtone, Hjalmar J. 
Procope. Po fconferenčiios Šuo-, 
mijos pasiuntinys pareiškė, kad 
jis ir prez. Rooseveltas disku- 
savo suomiams pašalpą teikti 
finansus. Daugiau informacijų 
Procope atsisakė duoti.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 10. 
žydams įsakyta apleisti miestą 
iki gruodžio 31 dienos. Pa
skelbta, kad vyriausybė neduos 
kortelių drabužiams pirktis, ne
duos jų net reikalingos batams 
lopyti medžiagos nusipirkti.

Visiems Dancigo

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
l LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

30 Britanijos bombo
nešių pasiekė

Suomiją
■ ■ ■■■

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 10. — šeštadienį Suomiją 
pasiekė 30 Britanijoj pastaty
tų karo lėktuvų bombonešių.]
Pranešama, Suomija gaudanti 
karo reikmenų ir iš kitų Ša
bų.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaręs kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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St. Miščikas-Žiemys

Davė Vilnių Ir paėmė Kauną
Ulini............19'11

(Strųlpsnls diskusinis)

Kadaise, kuomet Lietuva dar 
buvo nepriklausoma valstybė ir 
veikė taip vadinama “Vilniui 
Vaduoti Sąjunga’’, kurios orga
no bendradąrbiąi gaudavo po li
tų už eilutę ir įstengė pasista
tyti painus ir pirktis ufcius, kaž- 
kas juokaudamas pasakė, jog 
jei Kaunas nepareikalaus Vil
niaus rimčiau. Vilnios pareika
laus Kaupo,

Be abejo, šio skaudaus saki
nio autorius pats netikėjo, jog 
ateis laikas, kuomet Vilnius nu
sineš Kauną ir... visos Lietuvos 
nepriklausomybę. Šiais laikais 
didžiausia nesąmone, lakiausios 
fantazijos idėja gali virsti rea
lybe ir nieką jau niekas nenu
stebins.

Gavome Vilnių ir už jį atida
vėme visų Lietuvą.

Ir musų valstybės valdžia, 
matyt, be didelio sąžinės g au- 
žimo pasirašė šiuos čigoniško 
maino dokumentus.

Skaudu rašyti, bet negalima 
tyleli, šis Vilu aus grąžinimas ir 
Lietuvos pavergimas yra vienas 
iš daugelio diktatorių cin škos

Pirmad., gruodžio 11, 1939

O:

NAUJIENOS, Chicago, UI.
nes nukirtus susisiekimų su V.Irierų prieš imperialistų intrigas. Tel. YARDS 3146
Europą — Lietuvai nebuvo kur Sovietų Sąjungos tautos su pa-|VALAND°S:.Nuo iki 12, 2 iki 
kitur dėti savo produktus ir tu- sitenkjnimu sveikina valdžios Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
rojo jiems pardąvinėti. Nejaugi politikų, kuri jrodę sugebanti 
vokiečiai dėl to, ką gali pasiekti ;».l
tąikiu budu, griebsis ginklo ir 1 
bus vėliau priversti dar laikyti i 
okupacinę kariuomenę, kuri 
jjęrns reikalingą vakarų fronte? < *

Karui prasidėjus Lietuvai iš 
vokiečių pUsės negrėsė joks pa
vojus ir tuo negalimą pą teisiu Ii 
rusų okupacijos. Ąnlrą, patys 
rusai šito nei nemėgina sakyti. 
>ąs tik dar kąrtų įrodo, kaip 
Lietuvos valdžia stengiasi ap
gaudinėti ir toliau lietuvius pa
tiekdama melagingus argumen
tus, Rusąį štai kų sakų apie 
šias sutartis.

“Pravda” rąšp 1939-Xrll d.:
HVąkar pasirašyta Maskvoje 

Viljjiąusjniesto ir apylinkių per
davimo sutartis Lietuvos respu
blikai ir tąrpu.savės pagelbos 
tarp Sovietų Rusijos ir Lietu
vos?’

‘‘Šia sutartimi SU Lietuva, 
kaip su ankstybesnčmis su Es
tija ir Latvija Sovietų Sąjunga 
užtikriną savo rnbe'žių saugu
mų ir sustipriną apgynimą. 
(Manu pabrauktą) Sovietų Są
junga pašalina imperialistinių 
valstybių pavojų kaimyninėse 
valstybėse mankai apsaugotose. 
Tokiu bodu sukurtą geležinė 
juostą Sovietų apsaugai Pabal
toje.”

Ir toliau priduria:
“Musų valstybės tautos jaus 

nepaprastą pasitenkinimą dėl 
naujos sutarties sudarymo, ku
rį sustiprina Sovietų Sąjungos 
pajėgumą ir sukuria naują ba-

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 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.

saugoti krašto neliečiamybę iri 
taikų dėka sutarčių sistemos su 
kaimyninėmis valstybėmis.”

šie -‘Pravdos” žodžiai aiškiai 
sako, kad visas rusų tikslas bu
vo užmesti savo rubežių saugu
mų kaimynėms valstybėms ir 
vieton ateityje kovoti savoje 
valstybėje, paversti karo lauku 
kaimynes valstybes.

Štai kų mums davė ši sutar
tis su rusais.

1
teisinimo ir negali būti. Jei mus 
sumainė dar Liublino unijoje, 
tai nieko panašaus negalėjo at
sitikti dabar, nes ši sutartis 
daug bjauresnė, negu pati Liu
blino uniją, Tai parodo, jog mu- 
sų valstybės vyrai nieko pe pa- 
simokjpo iš praeities arba ne- 
nm’čjo pasimokyti dėl grynai 
asmeniškų išskaičiavimų.

Vienintelis argumentas, kurį 
p. Bizauskas ir Urbšys gali pa
tiekti, tai tas, jog nepriėmus ru
sų reikalavimų Lietuvą butų ni. 
sąĮ jėga okupavę.

Bet tai nepateisinimas, nes 
rusui visvieu Lietuvą okupavo 
ir dar jai uždėjo pareigą tą o- 
kupapją ginti ateityje ginklu,

Tiesą, ne visai sąžininga bu
tų rojkąląuli sėdint užsienyje, 
kąd Lietuva turėjo prieš oku
pantus pavartoti ginklų, bet tuo 
labiau negalima pritarti šioms 
derybų pasekmėms- Lietuvos 
valdžia nenorėdama priešintis 
ginklu, bent turėjo nusiplauti 
rankas ir nepasirašyti jpkjos bCr 
gėdiškos sutarties ir palikti vi
sų atsakomybę rusams ir dėl to 
mes nieko daugiau nebotume 
nustoję, bet pasaulio akyse 
tume išlošę labai daug.

Šiandien pasaulis žino, 
Lietuvos valdovai, nors
prieš savo norą, virto dalyviais

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Maža to, nereikia būti liudi
ninku tų buvusių derybų, kad 
suprasti kaip jos vyko.

(Bus dangau)

DR. STRIKOL’LS
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 1930Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Tljerapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

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

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

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.

JĘNV-AChf®’<Te|ephpt.q
LOS ANGELES, CAL, — Pulk. Martin Mpydar, kuri 

sveikiną jo' advokatas J, Gjesler (po dešinio pąląidžia- 
mas Iš kalėjimo, Į kalėjimų jis patuko už ąufovįinų AL 
.dernian’o, ••• !•• '■■■

kiečių suorganizuota policija lovos okupacijų negalvojo, nes 
nukreipta prieš čekus ir turės jiems jokio apskaičiavimo ne-
būti ją žudikais. Panašus UkP buvo jų okupuoti, Jau tas fak^ 
mas laukia Lietuvos valdžių; tas, jog jie pasitenkino vien 
pavaduoti naujos Muravjovus 
_ Korikus Lietuvoje,

Tepamėgina Lietuvos valdžia 
žengti bent vienų sųvistovį Žing
snį arba tepamėgina Lietuvos 
pilietis šiandien pasakyti, kad 
rusai okupantai ir Lietuvos vaL 
džia bus priversta jį pasodinti 
kalėjimai* ir bausti visu griež
tumu.

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

AKTU SPECIALISTAI
bu-

Kiti Lietuviai Daktarai

KITATAUČIAI

8

LIETUVIAI

ADVOKATAI

No. 2317 ' |

gal

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.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąląndąs kascjign 2-4 ir 6 0 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor, Damen. Hęmlųck 6699

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Lietuvos valdžia labai y greitai 
suprato savo naujas pareigas ir 
stengsis visu kuo padėti nau
jiems okupantams ir dargi

DR. G, SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĘST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roopi J230

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

—1---------------- ------------------

CNpągo, Į1L niekam nepaslapfis, jog ta vo

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 6737 
Namų Tel. V1RGINIA 242)

mainykite inumi ndla MOCnunii Anteadienia it Mtadlanfo »*• 
■Mtiate, Tai. ryte 14 W. H. L r. rtotUa (MM KJ

-----        —  į  .T.—   —T     7 .

Laidotuvių Direktoriai

TURIME

Yards 0782

0 p, X BIDIĘAS
3354 §9. HaMęęl Street

Yards 1139
Yards 1138

11 linu, imu iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

r—■■■■■

oVISOSE 
DALYSE

nii|niiiniiiiiniiiiiniiiniiniiii

LACHAWICZ IR SŪNUS ■
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515/

Tel. Pullman 1270
-j1 2.,": 1

Phone Lafayette 8024
l.‘KZ-«WTe'Jk.l , X ______

ANTANAS M- PHILLIPS
3307^ Lituanicą Avenųe Phone Yards 4908

, , ljU . . . ............ Į| ,

J. LĮŲLEVIČIUS 4
4348 g. ęąlifornįą Ayenųę

r—-rris-HTV n'į'l

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

butų, abi pusės nešą vienodą 
atsakomybę už šį mainą, bjaurų 
biznį.

Nesvarbu, kad iš rusų pusės 
buvo spaudimas ir grąsinipiai 
pavartoti jėgą, bet sutikti su to
kiais svetimos va’siybės reika
lavimais yra krašto nepriklau
somybės pardavimas. Estijos 
valdžia po tokio akto turėjo 
bent tiek garbės jausmo, kad 
atsistatydino, gi musų, atl.kę 
maiųų, užmigo.

Dviejų nuomonių šiuo klausi
mu negali būti. Nėra jokio pa-

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbog, Gra

matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų, Musų 
mokyklos nauja sistęrųą sfebėfiąąi 
greitai užbaigiama pradinį mokslų 
į devynis mėnesius: ąųkšteįhį mukr 
slą į vięnug metus, šit? mokyklų 
jau davė mokslo tukstančiąmg Žmo
nių, ir tai padaryta pep dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuviu 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eįną dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ .MOKYKLA 
816 W, 33rd Plaęe, i

akto.
Lietuva neteko savo nepri

klausomybes ip mes galim visą 
kabinetą paleisti, nes ją užlai
kymui bus tik veltui pinigų iš
leidimas, nes nei vieno žings
nio neįstengsime padaryti be 

|Kremliaus satrapų sutikimo.
Maža to, musų atstovybės už

sienyje vienu kartu virto pasau
lio akyse kaip Maskvos politi
kos skyriai ir vargu mums leis 
Maskvą šį kląųsipių pasauliui 
kitoniškai išaiškinti* Musų di
plomatija bus priversta rusų i m-

Klaipėdos aUiėmipiu, paw}o> 
kad vokiškai bent laikinai ne* 
galvojo apie Lietuvos nknpacb 
Br

Ir kam vokiečiams buvo oku
puoti Lietuvą, kuomet jie į Lie
tuvą žiurėjo karui prasidėjus 
vien kaip į kraštą, kuris turi 
tiekti jiems Jiiąjstą, q tąį jie ir 
be okupacijos išlaidų pasiekia,

1 -s-T-Y-tfT '|i 1 !,*'L' r.;-" -J t  

čius, jog nieko Lietuva neprą- 
laimejo, priešingai, tai Lietuvos 
tautininką diplomatijos trium
fas.

Tai bent pa tvirtina v> tęįogrą- ■ T '.y T - ‘i ’ t-įh 'sAV>t y 1 *1mos iš Lietuvos, kurios sako,

šjąiidien iuh.su valdžią virto 
tyo, kuo yra Hąęhą buvusiąją 
Cękoslpyąkįjėje, P kaip į tokius 
išgamas žiūrima dargi okupan
tų akimis, puikų pavyzdį turi
me tame pačiame Hacha asme
nyje, kurį vokiečiai paskyrė 
naujai jsporgan zuotos vokiečių

CRANE COAL ČOMPANY 
5332 So. Long Avenue 
TeMoW PQRTSSĮQŲTII 90?2 

POCĄHOHTAS Mine Kun iš geriausių mainų,
dąug dulkią išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ........... ................. I
PETROLEUM CĄRBQN CQKE $7.75
Perkant 5 fonus ąr (jaugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstpą,

COPR. 1939, NUDUęMFT SSRVtCS, INC 

CROSS fiTITCH LINEN^t , PATTĘRN 2317 
No- 2317—- Išsiuvinėta Stąltiesė.

w
I NAPJISNGS
| 1739 So. Halsted SL, Chieafo, HL
j čia įdedu 10 centų ir praiau ątsįųsti man Pąyyzdl Po

I Vardas ir pavardė....

j Adresas..,,............ .

’ Miestas ir valstija.

manifestacijos dčl Vilniaus at
gavimo (Lietuvos pardavimo) 
jr dargi būrelis išdavikų pasie
kė rusų pasiuntinybę reikalau
dami nąujų okupantų vadų 
(Stalino, Vorošilovo) Litografi
jų. (sic!)

Kų šios, iš aukščiau įsakytob 
manifestacijos, mums sako? O 
tai, jog Lietuvą pardavę vadai 
ir toliau nori varyti durpus į a- 
kis ir paversti apgaulingo bo
du pralaimėjimą — laimėj i juo.

Tai kiaurus pasityčiojimas ir 
panašų į šokius laidotuvėse!

Ar galime šiandien kalbėti a- 
pje nepriklausomą Lietuvą kuo
met jos strateginės vietos užim
tos svetimos kariuomenės, kuo
met užsienio politika vedama 
ne Kaune, bet Maskvoje?

Mes virtome tokia pat valsty
be, kokia yra Tolimuose Rytuo
se Mongolija, o kokios politikos 
rusai prisilaiko Mongolijoje 
mes jau žinome: kuomet rusu 
imperializmui reikąĮįnga pasiun
čia mongolus pjautis su japo- 
nąjs. Panašus likimas laukia 
mus lietuvius,

Pasakykite, ką mes ląjm‘ejp= 
me, ąksplmčįaį nieko, gi pralak 
mojome šiais čigoniškąją mak 
nais?

Laimėti nieko nelaimėjome, 
absoliučiai nieko, gi pralaimėjo^ 
me visa, dargi garbę!

ii-'
Tautininkai norėdami patei

sinti savo pralaimėjimą, o lietu
viai komunistai iš parsidavimo, 
tvirtina spaudoje ir nori įtikin
ti kitus, jog sutgFtjs gu Rusija 
išgelbėjo musų valstybės teri
torijos pelįęčiamybę. Girdi ru
sai mu? apgins nuo p^ąšų, o 
svarbiausia puo vokiečių-

Visų pirmą įigndięp mųsų |P’ 
ritorija iąų ne musU tęjpįtorjją, 
nes ji okųpųętą rų§y, ąntHL 
me§ pąskųtjniu laiku jokių prie
šų, išskįriąnt pačius rusus mh 
turėjome, pidžiapsiąs nmsy 
priešas buvo įenkija, bet ji 
pražuvo gi vokiečiai apie Lie*

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBVI.ANCI:
■ - \ DIENA IR NAKTĮ l'

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

'' 1 TeleJoHM LAVAVKCIK «M
1 j koplyčios visoseV JdZ & 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT. |
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garąųtavimąs, 

Opfometricąlly Ąkių Specialistas 
Paįengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį. _ 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Rainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Tel. Office Wentworth 6330 
j; Rez. fiyrie Park 3395

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

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

NARIAI Ambulance

Direktorių 1
Asociacijos

K . . f

3319 Lituanicą Avenue
S. P. MAŽEIKA

SKYRIUS: 42-44 East lQ8th Street

4704 Re, Wę^tęrą Avejauę

Patarnavi-
jnas Diena

ir įiaktį

Ofiso Tek YARDS 5p21

DR. BERTASH
756 WeSt 35th St.’

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO, MICHIGĄN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valančios: nyę Į—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Ręz, 6631 Sfl. Cąįifornia Avenue

Telefonas Republic 7868
—■.. ■  ------------------------------- --------- — - - - ......... ..... I

Ofiso TeL Virginia 0036, 
Kesidepce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

ALBERT V. PETKUS

A^HONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phąne Grovebijl 0142
1410 Sąufh 49th Court, Cicęro Phone Cicero 2109

Phone Lafayette 3572

YARDS 14X9
A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

g4Q0 WEST MADISON STREET 
Vai- 1 iki 3 po piefų, 6 Iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7J30 
Namų telefonas Brunsyvick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3H0
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ĄŠHfcAND AYE- 

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki J2 dieną, 2 iki 8 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 44į|-2
Nąrųų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YĄRDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

'.■'Aff'fn'u, -i 't-1 - . r,

Garsinkitės “N-nose
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Pirmad., gruodžio 11, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
PHOENIX, ARIZ.—-Šerifo deputatai naudoja šunis, su kurių pagalba jie ban

do pagauti Winnie Ruth Judd, iš kriminalių pamišėlių ligoninės pabėgusios žmog
žudės. ■

r-

PITTSBU r<
VISOKIOS NAUJIENOS

Pittsburgho Suomiai Minė-:bus ir aukos , renkamos Finų 
JO Savo Šalies Nepriklauso- Raudoną jąm Kryžiui. Tame fi- 
mybės 22 Metų Sukaktuves, nų parengime dalyvauja ir In- 

Iternational Ladies Garment 
Workers Unija.

Nors aš esu daug skaitęs ir 
girdėjęs kalbant apie finus, bet 
niekados nebuvo 
proga girdėti finus 
gimtąja kalba. Tad 
kaktuvėmis manau
naudoti, kad arčiau susipažinus 
su finų kalba ir muzika, ir kar- 

' f 11 t.’ * / 4 1 1 111 10 11* 411/1 1111/1111111^11

Teko pastebėti Pittsburgho 
dienraščiuose, kad Pittsburgho 
suomiai (finai) minės savo gim
tosios šalies nepriklausomybės 
22 metų sukaktuves gruodžio 8 
d., International Instituto patal
pose, 405 South Dithridge St., 
Oakland dalyje.

Nors tai liūdnos sukaktuvės, 
akyvaizdoje Stalino gengsterių! tu pasidalinus ir tuo liūdnumu, 
veržimosi j Suomiją, tačiau fi-.kurj finai pergyvena. Apie savo 
nai (suomiai) nenusimena ir ne- įspūdžius parašysiu kitame Pitt- 
praranda vilties laimėti, nes vi-'sburgho Naujienų numery.
so pasaulio simpatija yra su Į —.--------
jais.

Taip pat pranešama, 
mc Pittsburgho finų 
bus išpildytas tam tikras muzi- totui teikti Finlandijai pagalbą, 
kalis programas.' Bus kalbėto- vadovaujant Herbertui Hoove- 
jai nuo finų ir amerikiečių, riui, Norman Davis ir kifems

pasitaikius 
kalbant jų 
šiomis su- 
ir aš pasi-

kad la-
Finams Skubinasi j Pagalbą 

Pittsburgho Ajnex ikonai.
Amerikoje susidarius Komi-

žymiems amerikonams, Pitts-

COAL

EGG .................................. $6.00
NUT .................................. $6.00
BIG LUMP ..................... $6.Q0
MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS .............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Įteto atsišaukimą, parašė edito-

jus teikti nukentėjusiems li
nams pagalbą, ir pasižada pri
iminėti aukas ir perduoti komi 
tetui. Tasai Pittsburgho dien
raštis sako, Amerikos publikos 
sentimentas yra didesnis užpul
tai Finlandijai, negu buvo 1911 
metais Belgijai.

Na, o nukentėjusiai Belgijai 
Amerikoje buvo surinkta š.ni
tai milionų dolerių. Nėra ma
žiausios abejonės, kad Finlan
dijai bus surinkta daugiau.

Traukinys Užmušė 5 
Žmones.

McDonald, Pa., (netoli nuo 
Pittsburgho) gruodžio 8 d., iš 
maldos mitingo, kuris buvo lai
komas Christian and Missiona- 
ry Alliance Church sektos va
žiavo pilnas automobilius žmo
nių. Važiuodamas per Pennsyl- 
vanijos gelžkelio ‘ krosingą”, 
nepastebėjo ateinančio trauki
nio ir įvažiavo į jį. Penki kelei
viai buvo vietoje užmušti ir 2 
metų vaikiukas liko sunkiai su
žeistas.

Žuvę šioje nelaimėje yra:
Charles A. Hainauter Jr., 2 

metų amžiaus; Mrs. Elizabeth 
Hainauter Charles motina.

Mrs. Elizabeth Hookey, 61 
metų amžiaus; Mrs. Charles 
Dickinson, 60 melų amžiaus, ir 
Thomas Lewis, 78 metų am
žiaus.

Pavojingi gelžkelių krosingai 
ir neatsargus važiavimai su au- 

Pirkite- tose krautuvėse, ku- tomobiliais nusineša daug gyvy- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” bių.

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

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

$4,000,000.00
$275,000.00

r:

Rekomenduoja įvesti 8 vai. 
Darbo Dieną Ligoninėse.

Kaip kam gal išrodys lyg 
ir juokinga, kad čionai yra kal
bama apie įvedimą 8 valandų 
darbo dienos, nes šiais laikais 
jau yra kovojama už 6 valan
dų dieną.

Bet tai yra tikras faktas. Pas 
miųs Pittshurghe ne tik Miesto 
ligoninėse, prieglaudose, bet ir 
visose kitose ligoninėse slaugės, 
atendentai dar vis tebedirba po 
12 valandų kasdieną, nes tai 
neorganizuoti darbininkai. O or
ganizuotis gal ir nebuvo pras
mės -— ligoninėse dirbant, įsta
tymai draudžia streikuoti, o be 
streiko, be organizacijos mažai 
<ur ką galima gražumu išpra
šyti.

Pittsburgho miesto majoras 
Scully siūlo miesto tarybai, į- 
vesti miesto užlaikomose ligo- 
linėse ir prieglaudose 8 vai. 
darbo dieną. Jei tik Taryba pri
ims pasiūlymą, tai, žinoma, tu
rės padidinti ir biudžetą, nes 
vienu trečdaliu daugiau darbi- 
nnkų reiks samdyti. Su biudže
to padidėjimu, žinoma, reiks ir 
taksus pakelti. Prieš taksų pa
kėlimą protestuoja piliečiai ir 
miesto Tarybai tai tikrai nema
lonus darbas. 6

Jei miesto ligoninėse bus į- 
vesta 8 valandų darbo diena, tai 
nuo to negalės atsilikti ir kitos 
visos ligoninės ir prieglaudos. 
Dabartiniu laiku Pittsburgho 
niesto ligoninių darbininkai yra 
susiorganizavę į C.I.O. uniją, lai 
gal dėl tos priežasties ir bando
ma įvesti 8 valandų darbo die
na.

and ... CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVIN GS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

FED
LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
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Jau Ir Plieno Liejyklose Pil
nai Unijos Pripažįstamos.
Tik keletas metų atgal ne tik 

Pittsburgho, bet visos šalies 
plieno liejyklų darbininkai 
džiaugėsi, kad jie per didelę ko
vą su pagelba naujosios daly
bos ir vadovaujant C.I.O., iško
vojo teisę iš plieno magnatų 
priklausyti unijoms, ir privertė 
plieno kompanijas tartis su or
ganizuotais darbininkais.

Praėitą pavasarį organizuoti 
angliakasiai, vadovaujant U.M. 
W, iškovojo pilnas unijines tei
ses, t. y. Closed Shop sutartis. 
Dabar jau tenka pastebėti, kad 
plieno liejyklų darbininkai pra
deda iškovoti Closed Shop su
tartis. . ’

NAUJIENOS
tams, kad jų garbei yra sureng
ta vakariene, ir po sunkaus su
važiavimo darbo busią nepro-

Tuoj po suvažiavimo visi da
lyviai ir svečiai buvo pakviesi: 
prie stalų, ir 40 kp., darbščio
sios narės pradėjo mus vaišin
ti namie gamintomis lietuviško
mis dešromis ir kopūstais. Kaip 
išrodė, visiems patiko.

Visiems pasistiprinus, J. Vir
bickas atidarė programą, pa
kviesdamas kalbėti SLA vice-

Klillerį, sekretorių S. Bakaną 
iždininką K. Š.nkuną, vice-pre- 
zidentą Vytautą Virbicką ir ke-

vinskas; organizatorium Char
les K. Pikelis; iždo globėjais: J. 
Puskunigis, Adolpas Paliackas, 
J. Petraitis ir Adomas Marei u- 
laitis.

šiam metiniams susirinkime 
buvo pakeltas klausimas ir Lie
tuvos valdininkų nerangumo 
reikalais. Buvo nurodyta ir ke
letas pavyzdžių, kaip tai aukų 
arba kokių rezoliucijų siunti
mo reikalais. Jei pasiunčiama 
kokia auka į Lietuvą, tai iš te
nai nesulauk ama ne tik jokios 
padėkos žodžio, bet ir praneši
mo apie aukų priėmimą. Su re-

gauna jokios žinios.
Toks Lietuvos valdininkų ir 

veikėjų aps leidimas sudaro į-

. . y i . . • . •paisoma apie Amerikos hetu-mai, buvo šokiai prie Si eko . 1
muz kos. Tuomi visas vakarus

Girdėjau, kad kai kurie biz-Į 
nieriai rengėsi važiuoti į Lietu- ;

/*

vių “Country Club” ūkį valgyti 
'zuikių vakarienės. Mai, tą pa- 
! čią dieną ir lenai buvo paren

gimas. ' —Dalyvis

vius.
Buvo išreikštas padėkos žodis 

ir užrašytas į protokolą organi
zatoriui Charles K. Pikeliui už 
jo pasidarbavimą surengime 
gražaus bankieto. Buvo nutarta 
padaryti organizavimo vajų, 
kad sutraukus visus Pittsbur
gho ir apylinkės lietuvius biz-

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO Iš Lietuvių Vaizbos Buto 
Susirinkimo.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 7 d. Lietuvių Vaizbos 
Butas laikė savo metinį susirin-

tą.
Lietuvių Vaizbos Butas lako 

savo mėnesinius susirinkimus 
kas antrą mėnesio ketvirtadieni,

kiniai buvo likviduoti gražioje 
nuotaikoje.

Tai lik tiek apie patį suvažia
vimą.

SLA. 3-čio Apskričio Meti
nis Suvažiavimas.

PITTSBURGH, Pa. — Lap
kričio 26 d. L.M.D. svetainėje 
Įvyko SLA. 3-čio apskričio kuo
pų metinis suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 17 kuopų su 56 de
legatais, įskaitant apskričio val
dybą, kurios nariai dalyvavo su 
sprendžiamuoju b^isii.

Suvažiavimą atularė apskri
čio pirmininkas J. P. Milleris, 
paskirdamas į Mandatų komisi
ją J. Buką, J. Kuizfįną ir J. Maii- 
skį. KoŲjĮiandatų komisija tvar
kė mandatus, pirmininkas pa
kvietė kalbėti SLA. vice-prezi 
dentą J. K. Mažukną ir S. Ba
kaną, kaipo antro^pažangos va
jaus Pittsburgho ^|trikto gene
ralinį organizatorių. Dienos 
tvarkos vedėjais buvo vienbal
siai išrinkti pirmininku J. P. 
Milleris ir sekretorium S. Baka
nas. Pirmininkas J. P. Milleris 
paskyrė į Rezoliucijų Komisiją 
P. Dargį, J. Baltrušaitį ii’ J. Vir
bicką ir šiai Komisijai buvo pa
vesta eiti ir skundų komisijos 
pareigas.

Buvo išklausyta valdybos ir 
komisijų raportai. Iš raportų 
pasirodė, kad apskritys per pra
eitus metus gana sėkmingai 
veikė ir turėjo neblogo pasise
kimo. Taip pat buvo išklausy
ta kuopų delegatų pranešimai 
iš kuopų veikimo ir stovio.

Apskričio vaidyba ir komisi
jos su mažais išėmimais ir vėl 
buvo išrinkta visa senoji, bū
tent: prezidentas J. P. Milleris; 
vice-prez. — Vytautas Virbic
kas; turto raštininkė — M. 
Zdankienė; užrašų raštininkas 
— S. Bakanas; iždininkas — K. 
Šinkūnas; organizatorius —- 
Charles K. Pikelis; turto kon
trolieriai: J. Bikinaitė, V. J. Ko- 
hčiene, ir Olga Sandaitė, vieton 
J. Virbicko, kuris nepa’aikė 
kandidatūros; parengimų komi- 
sijon: Antanas JanuleVičius, Po
vilas Dargis, Juozas Baltrušaitis, 
Monika Dalkienė ir E. K. šiur- 
maitienė, vieton E. Saveikienės. 
Taip pat buvo nutarta paaukau
ti iš apskričio iždo $10. Vilniaus 
sušelpimui.

Didžiuma balsų nutarta se
kantį apskričio pusmetinį suva
žiavimą laikyti Carhegie, Pa. 
Matomai, dauguma SLA. kuopų 
veikėjų stilaukus malonaus pa
vasario, nori Išvažiuoti į užmie
stį arba į mažesnę lietuvišką ko
loniją. ‘

Bendrai paėmus,, šis apskričio

j e, kur buvo renkama valdyba 
ir daromi kiti svarbus tarimai.

Valdyba ir vėl buvo išrinkta 
senoji, būtent: Prcz. P. Pivaro- 
nas; vice-prczidentas adv. Kl.

—Narys

SLA. 40 KuoŲos Vakariene
Suvažiavimo D legatams.
Apskričio suvažiavimui pasi

baigus apie 5 vai. vakare, SLA. |Barzilauskas; sekr., .L Naujo*
40 kp., veikėjai pranešė delega- kas; kesierium Kastantas Stia-

DABAR DOLERINE DIENA 
KASDIEN

Pirmadienį—Antradienį—Trečiadienį— 
Ketvirtadienį—Penktadienį

JŪSŲ 
PILNAS 
MAIŠAS

Pirmadienį- 
Antradienį 

Iki 
25sv $1 
3c už pried. sv.

MAŽO RYŠULIO

sios 
Kokybės 
Damp 
Wash

Specialas!
10 sv. 59c

LEADER
LAUNDRY

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kantcr
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

ŠILDYJVIO 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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. VAROS 3408
4c už priedinį svarą.

iš stoties —

W.G.E.S
nuo 8:30 ▼, ryto 
9:15 vakaro.

Trečiadienį-Ketvirtadienį- 
Penktadienį “ 3Q sv. QQ 

3c už priedinį svarą.

i vėliausias žinių, 
1 Ir kitus Įdomiu 
pranešimus.

■rinit

Kasdien
iki

4800
CICERO-BERWYN 
ENTERPRISE 3200

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
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 nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
i . . Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7V 
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų

'■ persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITRUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

' 30 Years Success! Doctor’s( 
Amazing Liųuld for Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atalUkimti. kur kiti produktai na- 
davč reikiamų pasėkų, bet aUprua. ivelnlnaa 
Čia. antleeptiniB skiedinys Kerno dav« greitas 
pasėkas nuo nieUjimo. skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, urnlnte Eetema.

II pirmo sykio Žemo nefta nuostabią pa- 
relbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
•kirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
-aio lt visur, garbindami gautas pasėkas 
Mai kaip ražo p. F. M. II Jersey City: “Į 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
netus.”

Neregimas, nedčmttas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Ecsema, spaugus, de- 
dedervlnes Ir kitokius odos (degimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO a tai Ūkimais gal pri
reiks 81.25 Extra Jtgos. Yra pas visus ty. 
mesnius vaistininkus.

šiomis dienomis Ambridgc,,
Pa., Central Tube Co., pasirašė:
Closed Shop sutartį su S.W.O. suvažiavimas praėjo gana gero1- 
C., kiek pirmiau keletaš kitų j& nuotaikoje, išimant kai ku- 
kompanijų pasirašė panašias su- rių mūsų veikėjų menkos ver- 
tartis. . Bakanas tęs išsišokimų. Bet Jr tie išsišo-

_____________ ■

LIETUVIŠKŲ RADIO

PROGRAMŲ “ZS”
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The Lithuanian News Pub. Co.» Ine 
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Telephone CANal 8500.
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Subscriptlon Ratas:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outsidė Of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.

Uftnkyme kalas:
Chicagoje—pašto:

Metama ........... ..... ------------
Pusei metų - - -
Trims mėnesiams re.... 
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“Išvaduoti kraujo broliai” nerimsta
“ i 11 ii Ui

Nepasisekus Stalinui sutriuškinti Suomiją, pradėjo 
kelti galvas buvusios Lenkijos provincijų gyventojai, ku
riuos rusai rugsėjo mėnesį “išvadavo” ir paskui prijun
gė prie Sovietų Sąjungos. Anglijos žinių agentūra “Re
uters” praneša, kad vakarinės Ukrainos distrikte, Dobo- 
gryč, kur yra daug aliejaus šaltinių, žmonės sukilo prieš 
bolševikiškus okupantus ir užpuolė rusų kariuomenę, pa
darydami jai daug nuostolių.

Jeigu Maskva ilgesni laiką neštengs “apsidirbti” su 
herojiškais Suomijos laisvės gynėjais, tai pradės kilti 
prieš Staliną ir kitos pavergtos tautos.

“Dar niekuomet nėra buvę 
aiškesnio atsitikimo, kuriame 
didelė valstybė dhto apgalvo* 
tą if neiljprovokuotą agresiją 
prieš mažą kaimyną, kaip So
vietų* Sąjungos įsiveržimas į 
Suomiją. Dar niekuomet nč- 
ra buvę atsitikimo, kad taip 
vieningai butų pasmerkę ag
resiją žmones visame pasau
lyj^ be klasių ir nuomonių 
skirtumo, kiek mums žino
ma, vienintelę išimt| sudaro 
tiktai komimistų partijos na
riai ir kiti *— tokie, kaip na
ciai-*. .. ”

■ * T * ; > ■ ■ * '

Atpasakodamas vįeną po kito 
faktus, nuo Musijos-Suomijos 
ginčo pradžios iki tos valandos, 
kada raudonoji armija užpuolė 
Suomiją, tas savaitraštis, tarp 
kitko, paduoda ištrauką iš Mas
kvos “Pravdos” vedamojo (edi- 
torialoj, atspausdinto lapkričio 
26 d. Šių metų. Tai komunistiš
kos publicistikos žemčiūgas, ku
rį mes paduodame žemiaus, iš
vertę iš anglų *kalbos.

MASKVOS ORGANAS 
APIE SUOMIJOS 

PREMJERU

Kipro Petrausko protestas
Garsiausias Lietuvos operos solistas, Kipras Petraus

kas, paskelbė “Lietuvos Žiniose” griežtų protestų ,prieš 
anonymiškus tautininkų “L. Aido” šmeižtus, atkreiptus 
prieš Lietuvos teatrų.

Tie šmeižtai, sako jisai, nuolatos pasikartoja, ir ji
sai neranda kelio jiems sustabdyti. Todėl jisai pareiškia 
pasitraukiųs iš teatro:

“Protestuodamas, aš iš teatro išeinu ir negrįšiu, 
kol bus išaiškinti tie anonymiškl šmeižtai ir atiduoti 
viešam pasmerkimui,” rašo garsusis Lietuvos daini
ninkas.

CJBC
.Padėtis, matyt, pasidarė nepakenčiama, jeigu toks 

asmuo, kaip Kipras Petrauskas, buvo priverstas padary
ti šitokį griežtų žingsnį. ‘

BEGĖDIŠKAS STALINO .buvo (kaip ir Nonnan Tho- 
ARMIJOS JSIBRIO- mas) pusėtinai sužavėtas “so*

VIMAS cialistišku” bolševizmo “ekspe*
—-------- Limentu” Rusijoje. Jisai pats

“Socialiai Gali” (Normano[prisipažįsta, kad —
Thomaso organo) redaktorius, 
Gerry Allard, sako, kad Ameri
kos socialistai negali tenkintis 
tiktai moralinės paramos teiki
mu Suomijos žmonėms jų ko
voje prieš Rusijos imperializmą; 
jie privalo taip pat dėti visas 
pastangas, kad Suomijos demo
kratija butų aprūpinta moder
niškais ginklais.

Sovietų Rusijos puolimą prieš 
Suomiją jisai vadina “begėdiš
ku Stalino armijos įsibriovimujard, aš noriu, • kad visi žinotų 
su Hitlerio parama” ir sako,[mane esant “griežtu Rusijos 
kad tas Maskvos smdfl 
yra panašus į “gengiherių są
mokslą”.

“Civilizuotas pasaulis ži
no”, tęsia Gerry Allard, “kad 
Rusija yra kalta, kaip agreso
rius. Tiktai totalitarinių val
stybių vergai negauna patir-1 žavėti Maskvos propagandos 
ti apie šitą gėdingą įvykį frazės.
žmonijos istorijoje.

“Suomijos valdžioje turi 
portfelius penki socialistai, I 
Darbininkų Ir Socialistų In
ternacionalo nariai.

“KulturiniU atžvilgiu Suo
mija stovi aukščiaus už Ru
siją* I

“Ekonominiu . atžvilgiu
Suomija sparčiai artinosi prie 
kooperalyvės santvarkos, 
kaip ir trys Skandinavijos ša
lys.

“Politiškai Suomija yra pa
siekusi beveik pilną demokra
tizaciją. Jeigu Stalino armi- Į “vaduoti” Suomiją, New Yorko 
ja suomius pavergs, tai Suq- liberalų savaitraštis jau ėmė yh 
mijos kultūra bus > nublokšta sai prablaivėti.
šimtą metų atgal.” Jo redakcija (gruodžio 13 d.)
Reikia pastebėti, kad “Sočia-[rašo, kad “Stalinas plečia karą , 

lįst Gali” redaktorius pirmiau# ir sako:

TAI NIEKIS!

Už ketužių dienų prieš Rusi* 
jos-Suomijos karo pradžią, sek
madienį, lapkričio 26 d., vyriau
sias Stalino partijos organas ši
taip prabilo apie buvusį tuo lai
ku Suomijos ministerį pirminin
ką, valstiečių partijos atstovą 
Cajanderį:

“Jisai... raitosi, kaip gyva
tė... cypia* trina ašaras per 
visą savo murziną veidą ... 
lieja gailesčio ašaras, kroko* 
diliaus ašaras, kaip sako, ku
rios yra niekšingiausios, biau- 
riausios ašaros pasaulyje... 
bet dar labiaus niekingos ir 
melagingos yra ašaros klau* 
no, kuris pantegdžioja kroko- 
dilių. *šitos rųšies šliaužiai ne
turi nei aštrių dantų, nei jė
gos, bet pasižymi smulkaus, 
plėšraus žvėries klastingumu 
ir piktumu.”
Tai šitokiu padūkimu plūdo

si vyriausias pasaulyje komu
nistų organas prieš demokrati
nės Suomijos ministerį pirmi
ninką. Prisimena Hitlerio perei
tų metų isteriški keiksmai prieš 
Čekoslovakijos prezidentą Bene
šą, Bet ir Vokietijos rudmarški* 
nių “fiureris” neparodė • tiek 
chamizmo, kaip Maskvos “Prav- 
da”.

“Per eilę metų mane žavė
jo garsiai skambančios fra
zės ir aš energingai darba
vausi, remdamas tą judėji
mą ... Bet, galų gale, žodžių 
tironija tapo atremta, kuo
met aš patyriau, kas dedasi 
šiandien Elsinkio, Vipurio ir 
kitų Suomijos miestų gatvė
se,”
Dabar, pareiškia Gerry All-

Iš Lietuvos
Registruojasi daug 

pabėgėlių
Vilniuje vei- 

biu* 
len* 
pa*

(Iš Lietuvos) v
—|—a;** ■ ■ i

—Lauki prieauglio!
—Įspėjai! Tai niekis ir be ma

nęs ji apsieis, juk tarp žmonių 
gyvena!

Jis ramus. Jis ramus, jis ra
mus kaip ramus Lietuvos lau- 

[kai. Jis nuoširdus, atviras, kaip 
atviros Lietuvos žaliuojančios 
lankos. Tai niekis, jei pavasarį 
tas lankas vandens užremia. Tai 

i audros 
siaučia; tai niekis, jei žiema 
[laukus sukausto, sniegais nu
barsto, tai vis niekis. Jis ramus, 

’ jis žino, kad po žiemos seka 
gražutis pavasaris, kad po pa
vasario eina derlinga vasara, o 
kad vasarą seka auksinis ruduo. 

|Tai vis niekis. Jis ramus!
O jei Jurgis savo mintis ga

lėtų išryškinti, jisai dabar daug 
ką pasakytų. Jis dabar ryškiai, 
aiškiai supranta ir įsivaizduoja, 
ką reiškia patiems savo reika-| 
lūs tvarkyti, ką reiškia savo val
stybes sienas ginti. Jis dabar ne 
svetimų sienų sargyboje budi, 
bet savo sodybas, savo žmoną, 
savo busimą kartą nuo visų ne
laimių saugo, Todėl jis išdidus, 
savim pasitikįs ir ramus!

—Tai niekis, jei mane nelai- 
.|mei ištikus sužeis. Išgysiu! O

ir sakoj mane esant 
To žygis despotizmo priešu”.

Vadinasi, žmogus praregėjo. 
Bet visgi reikią apgailestauti, 
kad žmogus, kuris redaguoja 
oficialų Normano Thomaso par
tijos organą, buvo per keletą 
metų taip žlibas, kad jį galėjo

PRABLAIVĖJO IR “THE 
NEW REPUBLIC”

Iki Stalino pasibučiavimo su 
Hitleriu (rugp. 23 d.) savaitraš
tis “The New Republic” buvo 
90% bolševikiškas., Nuo to lai
ko maskvlnis “dūkas” ėmė ga
na sparčiai išgaruoti iš savait
raščio redaktorių galvų. Raudo
ną j ai armijai įsiveržus Lenki
jon (rūgs. 17 d.) jani paliko 
mažiaus kaip 50% bolševizmo, 
0 dabar, kaip Stalinas puolė

Vilnius: 
da pabėgėlių registracijos 
raš, kuriame registruojasi 
tų karo pabėgėliai. Dalis 
vėgėlių apsigyveno Vilniaus
mieste, dalis krašte. Iš viso 
Vilniaus mieste it Vilniaus kra
šte esą apie 25 tukst. pabėgi 
lių.

Dabar į Vilnių. yra atvykęs 
iš Amerikos Raud. kryžiaus ai* 
stovas, kuris susipažįsta su pa* 
bėgėllų būkle.

Perimamos įstaigos
VILNIUS. —Iš Kauno pasių

sti į Vilniaus miestų ir Vii- 
niaus kraštą valdžios pareigū
nai perima įstaigas. Vilniaus 
pašto direkciją jau perimta, bet 
pašto Įstaigos dar ne visos per
imtos, o kol visos pašto įstai
gos neperimtos, tol negali nor
maliai funkcijonuoti paštas.

Vilniaus miesto centre pašto 
korespondencija išnešiojama jau 
dusyk per dieną.

Pašto vagonas kursuoja Vil
nius — Kaunas, — Vilniaus — 
Turmantas ir Vilnius* -r- Varė
na. • >

Kasdien po 25 tukst.
\ Pietų

VILNIUS. — Vilniaus mieste 
iš lauko virtuvių beturčiams 
kasdien išdalinama po 20-*-25 
tukst. pietų.

(Tęsinys)
Man rodos, kad ji ir tuometį 

ramiai, giliai širdyje skausmą 
numarinusi atsakys:

—Tai niekis!
Ir tai pasakiusi žvilgtels į sa 

vo prieauglį ir dar pridurs:
—Jau yra kas mane paduos, . . . Davasariškos 

jau yra kas mano vyrų pava- mekw’ Jei Pavasar‘9kos 
duos ir pridės —■ Taį niekis! 
Bet ką ji tuomet pergyvens, ko
kie skausmai jos Širdį varstys/ 
ji apie tai niekam niėko nesa-i 
kys, tik iš jos veidą bruožų, tik 
iš jos akių mes galėsime spręs
ti, kaip skaudu su mylimu vy
ru skirtis.

Tokių minčių lydimas staiga 
išgirdau —^Stok!

Sustojau. Tai musų kareivių 
sargyba. Ji' taip pasislėpusiai 
buvo, kad jos visai nepastebė
jau. Išsiaiškinau, kur ir pas ką 
einu. Leido. Pagaliau aš atsie
kiau savo tikslą, — Jurgį suti
kau. Jis sveikata ir geru nusi
teikimu dvelkė. Naujutėlė ka
reivio uniforma. Nudžiugo ma
ne pamatęs ir pirmi jo žodžiai:

—Ar buvai pas žmoną, kaip 
ji jaučiasi? Tai niekis, kad čia 
mes — juk ramu, bet sienų rei-lj^ jei bus baisiau? Žmona lie 
kia saugoti. ‘ “

Ir nesulaukęs iš manęs atsa
kymų į jo paklausimus pradė
jo man pasakoti, kaip gera, kad 
jisai pašauktas karo pratimams.

—Žinau, per tuos tris metus 
tiek naujų, man nematytų gink
lų! Juk reikia juos visus pažin
ti, išmokti vartoti, gal priseis?

Ir taręs tiios žedžius, žiuri į I Lietuva butų karo'skaudžiai pa
manė lyg atsakymo Jaukdamas, žeista. Tai niekis, jei tik Lietu- 
bet man urnai nespėjus atsaky- ya išliks, ji vėl iš griuvėsių pa- 
ti,, jau vėl 'j’išHi kalba. ,

—‘Matai, niane norėjo paimti 
į raštinę, bet atsisakiau, neno
riu su visais.;kaimynais skirtis! 
Štai, ar matąi tuos naujus ap
kasus, tai įpusų kaimo vyrų 
darbas! O kaip? Juk veik visas 
kaimas, tai nitisų kuopa. Net 
musų viršininkas iš musų apy
linkės kilęs,,. O leitenantas, tai 
musų kaįųiynas, naujakurys, 
jau aname įare dalyvavęs! Viši 
savi žmonės. Nieko mums ne
trūksta! Saugome sieną ir lau
kiame, kąs čia bus toliau? Tai 
niekis!

->-Ot nežinia, ar teks kautis ir 
su kuo ?

Jurgis žiuri į mane. O ką aš 
jam galiu atsakyti?

—Žinai, jau tavo žmona ru
gių dklį pasėjo!—Pranešu jam.

—Mano žmona
kerta lyg užspringsta, o paskui 
džiaugsmingai taria: Tokios 
moters visame pasaulyje nerasi! 
Tai auksas! Tai prinokusių ru
gių varpos! Tai niekis, jei teko 
atsiskirti, juk neilgam?

Klausiamai sako jisai ir vėl 
žiuri į mane. Jo akys žiba, vei
das gerokai saulės nupustytas, 
bet vis dėlto matyti, kaip jisai 
rausta ir jo akys drėgsta. ♦

—Tai niekis! Mostelėja ranka 
ir vėl pasakoja savo kuopoš 
naujienas. ,

—Jau turime auką, tiesa ne 
iš karių. Kažkoks žioplys anoje 
pusėje prasidėjus mūšiams nu- 
žioplino pažiūrėti ir kulka jam 
tiesiai į krutinę, — krito vieto* 
je negyvas!

-—Turime ir belaisvių iš ana
pus sienos. Perbėgo, net su ghi* 
klaie!

—-Mes turime budėti, mes tu
rime žiūrėti, kad mlišų^ sienų 
niekas nepažeistų! *- reikšmin
gai taria jisai.

žiurau ąš į jį ir negaliu at
sigėrėti jo sveikata, jo gera nuo^ 
taika ir tiknii karo tarnybos pa* 
mėgimu. Jo žemes Ūkio reika
lai dabar, rodos, antrąeilis daik
tas liko.

—Tai niękis! Aš žinau, ma* 
no žmona visu kuo pasirūpins. 
Laukai Inštijielįks. Jėi reikalas 
bus, kaimynai padės. ' -r

—O ar žinai? iš sumišo, 
nebežinojo ką sakyti. Aš jo min
tį atspėjau.

ka! Lieka tasai busimas įpėdi
nis, kuris žmonos yščiuose jau 
į gyvenimą kaip viščiukas iš 
kiaušinio kalasi.
Bus kas jo darbus ateityje įver
tina ir tęsia. Tai niekis, jei jo 
sodyba butų nuniokta, juk že
me paliks! Bus kas ją dirbs. 
Tai niekis, jei pagaliau ir visa

Tąi niekis!

jis Užsi'

O

HARVEY, ILL.
NAUJIENV-ACMB l'ele^hoto 

Septyni P. Jay Davis vaikai ligo
ninėje. Jiems visiems bus padaryta tonsilų operacija.

T

Thoa. Milier x

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)

Esą, tai musų paskutinė ke
lionė iš Klaipėdos. Kol karas tę
sis, tai' šis laivas plauks į Lie
poją ir vengs karo zonos. Kaip 
tik tuo metu pasirodė laivo ka
pitonas. Jurininkas atidavė jam 
prideramą pagarbą, o vėliau pri- 
įdurė: “Butų daug geriau, jei aš 
galėčiau šį laivą vairuoti į šven
tosios uostą.”

Kuriam laikui pasišalinęs, ju
rininkas ir vėl musų tarpe at
sirado. Kažkuris musų paklausė, 
ar jis butų prisirengęs ginti Lie
tuvą, jei kas ją užpultų?

Atsake, jog jis pirmas stotų 
ginti tėvynes. O vėliau pridūrė, 
kad norįs kiek galima daugiau 
išstudijuoti jūrininkystę ir likti 
laivo kapitonu. Girdi, tuo atve
ju jisai galėsiąs būti tikrai nau
dingus Lietuvai.

J kils, vėl joje lietuvių dainos 
skambės, vėl nauji žmonės gims 
ir jo darbą tęs, jį garbingai mi
nės, kad jisai gynė jos sienas, 
nuo didesnių sukrėtimų ją su
laikė ir jos sienas išsaugojo. Tai 
niekis, jei žmona liks našle, jau 
bus kas ją paguodžia, jau bus I Pirma diena Švedijos sostinėje 
kas jai laukus padeda dirbti. 
Tai vis niekis, jei tik Lietuva 
sveika ir gyva išliktų! Jurgis vi
sai ramus.

It kai atsisveikindamas aš 
jam tiesiu ranką jisai ramiai 
šypsosi, šypsosi tik viena lupų 
puse, kurioje darbo metu pypkę 
laiko ir taip vikriai pypkes ne- 
išūrnęs iŠ dantų gali nUsispiauti. 
Jo akys gyvos, kupinos gerų vil
čių, spausdamas man ranką ir 
dabar sako, sako kiek gal su
sirūpinęs :

—Tai» niekis! Žmona laukus 
padirbs,»rugius pasės, o gal ir 
aš neužilgo grįšiu, o jei, jei teks 
kautis, taį kausimos. Tai vis nie
kis!

Aš uesusilaikiau. Jurgį apka
binu, išbučiuoju ir mudu skiria- 
vos gerais bičiuliais.

—Tai niekis! Skamba mano t 
ausyse.

Ir jei iš padanges bombos by
rės, jei armotos perkūnais 
griaus ir iš apkasų kulkų kru
ša cypiant lėks Jurgis — bus ra
mus ir tuomet jisai kartos: 

—Tai vis niekis!
Šautuvą rankoje tvirtai lai

kys, jo lupose pypkutė melsvus 
durnus le^s ir jis kartos:

—Tai vis niekis!
Viskas niekis, jei tik Lietu

va išliktų sveika ir gyva, jei tik 
Jurgio sodybą svetimi nemin* 
džiotų, jei savo žemėje Jurgis 
tikru šeimininku jaustųsi, o 
visa kita:

—Tai vis niekis!
'< Jei Jurgis tų žodžių daugiau 
kartoti negalės, juos kartos jo 
žmona, jos prieauglis!

Gal ateityje sakys:
«*-Tai buvot vis niekis. Lietu

va tesėjo! Jurgis buvo vyras, 
jis ir mirdamas kartojo: •, 

—Tai niekis! .
Vistaspats.

(GALAS)

Ęirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

žinti su pačiu miestu nebuvo 
didelio vargo. Juo labiau, kad 
mes sustojome čia trims die
noms.

Pirmiausia, žinoma, apsirūpi
nome visokiais atmintinais (sU- 
venirais), o jau po to pradėjo
me žiūrinėti įdomesnes vietas 
bei įstaigas.

Stockholmas ir amerikonišku 
mastu matuojant yra didelis 
miestas. Gyventojų jis priskaito 
600,000 su geru kaupu. Kadan
gi lai sostine, tai čia labai daug 
yni visokių valdiškų Įstaigų, jų 
tarpe trys karaliaus palociai.

Švedijos parlamento rūmai 
statyti gana seniai, bet jie tikrai 
masyvus ir gali dar stovėti ke
lis šimtus metų. Miestas pasižy
mi bankais, muziejais ir aukšto

Radijo muzikos garsus gar
sintuvas išnešioja po visą lai
vą. Jau nuplaukėme tiek toli, 

I kad krantų nebegalėjome maty
ti. Prisiartino ir vakarienės lai
kas. Pavakarieniavę ėjome gul
ti, nes visi žinojome, kad ryto 
metą pamatysime Švedijos pa
kraščius su daugybe gražių sa- 
lų.

Sekmadienio rytą (rugp. 27) 
atsidūrėme tarp daugybės ma
žesnių ir didesnių salų. Ištisas 
penkias valandas teko plaukti 
tarp salų, kol pasiekėme Slock- 
holmą. Kadangi tai buvo sekma
dienio rytas, tai mes sutikome 
ne šimtus, bet tiesiog tūkstan
čius didesnių ir mažesnių laive
lių. Tai susikimšę tuose laive
liuose plaukė į salas žmonių bū
riai. “Čia visi moka plaukti”, 
paaiškino man viena švedė, štai 
kodėl sekmadieniais artimos sa
los yra gausingai lankomos.

Apie dvyliktą valandą dienos 
mes jau buvome Stockholmc. 
Kai išlipome iš laivo, tai tuoj 
mus nugabeno į Park viešbutį. 
Ten pasivalgėmc pietus, o pas
kui murš^į miestą.

Iš Lietuvos išvažiavus tai bu
vo pirmas didmiestis. Norėjome 
ne tik pasidairyti, pasmalsauti, 
bet ir šio to sau atminimui už- 
sif liudyti. Bandome vienur, ban
dome kitur, bet musų ameriko
niškų dolerių niekas neima. O 
čia sekmadienis ir bankai užda
ryti, — nėra kur dolerius į šve
diškus pinigus mainyti. Dėlei 
to tą dieną gana ramiai teko 
praleisti.

Miesto išvaizda.
Kitą dieną, atseit, pirmadienį 

mes galėjome, kaip sakoma, sa
vo pinigines pakratyti tiek, kiek 
lik norėjome, nes su dolerių iš
mainymu bėdos jau nebebuvo.

Kadangi Park viešbutis yru, 
galima sakyti, pačiame miesto 
centre, kur eina didelis biznis 
ir didelis judėjimas, tai susipa-

• Kita miesto savybe yra ta, 
kad jis stovi ant salų, kurios 
yra sujungtos tiltais. Iš visų sa
lų priskailoma 15, o tiltų — 41. 

mieste ir apylinkėse 
75,000 motorinių lai-

Pačiame 
yra apie

Tenka jog mieste 
yra didelis judėjimas: automo
biliai ir dviračiai taip ir nardo 
vienas po kito. Apskaičiuojama, 
jog Švedijoje kas trečias žmo
gus turi dviratį. Miesto gatvė
mis važiuojama gana greit, bet

vyksta. Keistai atrodo tai, kad 
visur Švedijoje automobilistai ir 
pūstieji laikosi kairiosios puses.

Gyventojai ir tvarka.
Per paskutinius penkiolika 

metų Švedijos valdžios pryšaky- 
je stovi darbininkų ir ūkininkų 
atstovai, atseit, socialdemokra
tai ir valstiečiai. Per šimtą su 
viršum metų su visais savo kai
mynais Švedija gyveno laikoje 
ir neturėjo karo. Ten yra labai 
Įsigalėję kooperatyvai, kurie 
verčiasi ne tik prekyba, bet ir 
gamyba.

Per paskutinius dvidešimt me
tų Švedija įkalino tik 16,000 
žmonių. Tai rodo nepaprastai 
aukštą gyventojų dorovinį lygį.

Girtų niekur nesimato, nors 
degtinę pardavinėti nėra drau
džiama. Tiesa, perkant degtinę 
reikia atlikti tam tikrus forma
lumus, atseit, atsakyti į tam tik
rus klausimus ir gauti iš val
džios leidimą.

Teritorijos atžvilgiu Švedija 
yra visai nemaža valstybė, bet 
gyventojų jinai turi tik Q,400,- 
000. Kadangi, bendrai imant, šė
mė nėra labai derlinga, tai val
stybe nėra tirštai apgyventa.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
SKAITYTOJU
KONCERTAS 

— įvyks — 
Sausio 14 d., 1940
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Kenosha, Wis.
Gražu. — Parengimai. — Nau

jų Mėty sutikimas. Striel- 
čSus ir kitkas. — Sumažino 
miesto tarnautojams algas.
Kai kada pamanau, kad vis

gi musų Wisconsino valstija nė
ra jau taip bloga gyvenimui. 
Net ir gamta pagelbsti, - oras 
kuo gražiausias, nors imk ir 
kviesk atgal tuos visus pabėgė
lius, kurie nuvyko į Floridą k. 
t. p-ią C. K. Braze, Vaičiūnai, 
V. Jaseliųnai ir kiti. Bet, tur 
būt, jų neprigausi, nes gali at
sitikti taip, jog kada bus tas 
straipsnis skaitomas, tai sniego 
bus iki kelių.

Beikčs pasikalbėti su musų 
gubernatorium — gal pagal jo 
malonę ir prisakymą oras visa
da bus patogus. Mat, musų gu
bernatorius “Julius the Just*’ 
viską apsiima padaryti pamo
jęs magiška lazdele, bet nekaip 
tesiseka. Bandė jis “subalantuo- 
ti biudžetą“ (tas dabar yra ma
doje). Vienok niekaip negali su
rasti reikalingų {kelių milionų 
dolerių/ Nors Wisconsino suris 
ir gardus, bet tur būt, visi at- 
sivalgė, nes ir p. Heli negali su
vartoti perviršį. Ir dvi padėka- 
vonės dienos mažai tegelbėjo — 
to didelio gerbūvio vis nesiina-

DYKAI—DYKAI—DYKAI! $
Kalėdų Eglaitė ir Turke S 

«Su kiekvienu užsakymu anglių® 
ff 10 tonų ar daugiaus, jeigu » 
8 pirksite pas $

to. Tegul nenusimena: ateinan
čiais rinkimais galėsime paliuo- 
suoti svieto monytojus nuo tar
nybos.

Gruodžio 3 d. tyrėjau vėl pro 
gos dalyvauti koncerte Lyros 
choro. Svečiais turėjo Liuosy- 
bės chorą iš Waukegan, kuris 
labai gerai Sudainavo. Nors ir 
Lyros dainoriai neblogai pasi
rodė, bet, mano nuomone, 
jiems trykšta to labai reikalin
go drąsaus elgesio ant scenos. 
Tikiuosi ateityje matyti daino- 
rlus geresniam ir drąsesniam 
upe. Be choro dainavhno, bu
vo Hawajos muzika; išpildė bū
rys mergaičių. Taipgi tenoras 
Leo Parweneękis dainavo ge
rai. Publika nusivylė, kad Leo 
nedavė nė vienos lietuviškos 
dainos.

VIRGINIACOAL CO.
35-tos Ir NORMAL'AVE. g 

(Bridgeporte) R
Anglis galit pirkti dabar ir už-R 

mokėti 1940/metai pagal jušų g 
patogumą įį

Indiana Egg Nut tiktai $6.00 h 
(Taxai extra)

Telefonas Boulevard 7000 jį

' . ■. > ■ !!

NAUDINGOS 
KALĖDŲ 
DOVANOS

Jus rasite pilną pasirinki
mą Budrike rakandų ir ra
dio krautuvėje Elgin ir Bu
lovą laikrodėlių. Parkers ir 

\Vatermans Rašomų 
plunksnų.

Rašomos Mašinėlės 
Elektrikinės Ledaunės 

Skalbiamos ir Prosinamos 
Mašinos

Minkštos Kėdės, Lempos 
Visokie Namams Rakandai

Muzikaliai Instrumentai, Pi
ano Akordeonai, Kiinball 

Baby Grand pianai

Matysite Radijas Visų Ge
riausių Išdirbysčių. Už ma

žas radijas tiktai po

»5.95
Budriko Krautuvė Atidarą 
Kožną Vakarą Įr Nedėliomis 

iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. Sudrik
FURNITURE

HOUSE
3409-21 S. HALSTED ST.

Tel. Yards 3088

Žymus radio programas leidžia* 
mas Budriko. nedėlios vakare 
5:30 iki 6:30 p. m. iš WCFL— 
970 kil. Radio Stoties.

Sausio mėnesį turėsime vėl 
gerų parengimui sausio 21 d. 
įvyks SLA 10 apskričio meti
nis suvažiavimas, tad SLA 212 
kuopa priėmimui delegatų ir 
svečių rengia gerą žemaitišką 
vakarienę. Bus taip pat progra
ma ir šokiai. Dalyvauti galės ir 
pašaliniai kaipo svečiai. O sau
sio 28 d. Kenosha Lietuvių Kul
tūros Draugija duos progos pa
matyti krutarnuose paveiksluo
se Lietuvą ir visas kitas Pabal
tijo valstybes.

Bus, be to, gera programa 
ir šokiai. Kaip paprastai, abu 
parengimai bus German-Ameri- 
can svetainėje.

Kas norės linksmai pasitikti 
Naujus Metus, tai bus proga 
German—American svetainėje. 
Pasitikimo vakarą rengia Lie
tuvos Balso Draugija. Rengė
jai užtikrina gerus laikus vi
siems atsilankiusiems.

Beieškodamas ' naujų prenu
meratų “Naujienoms“, ties p. 
Šaltnierio krautuve pamačiau 
minią žiopsotojų, Kaip dera 
geram korespondentui, nuėjau 
pažiūrėti, kas ten atsitiko. P. 
Saltmeris ką lik buvo grįžęs iš 
šiaurių, o parodymui, kad iš jo 
yra geras strlelčius, parsivežė 
195 svarų stirną s u šešiais sky
riais raguose. Pasveikinęs gerą 
Htrielčių, dar priminiau, kad ir 
aš kai kada neatsisakyčiau nuo 
stirnienos. Mat, aš pats tai ne
koks strielčius. Nuėjau toliau 
ir kaip tik sutikau p. Rodovi- 
čius labai linksmai nusiteiku
sius. Ir turėjau, žinoma, patir
ti priežastį. Musų geri piliečiai

J. Minotai palikę dabar vie
ni du (dukterys jau apsivedė) 
uždėjo naują stogą ant savo 
namo, o kad stogas ilgiau lai
dytų, mate reikalą aplaistyti; 
tad buvo pasikvietę keletą šei
mynų, gerų pažįstamų ir drau
gų ir su pagalba šeimininko tą 
sunkų laistymo darbą iš bačku
tės atliko, o maloni šeimininkė 
išbandymui naujo pečiaus pa* 
gamino skanius pietus.

Musų mieste irgi trūksta fi
nansų suvedimui galo su galu, 
tad "tėtušiai“ konsilmanai su- 
<o galvas, kas čia daryti. Paga- 
iau surado vieną labai gerą bū

dą; nukirsti algas miesto tar
nautojams, bet ne tiems, kurie 
gauna mažai. Bus pradėta kirs
ti tiktai nuo $1500 metinio už
darbio. Proporcionalis numa
žinimas algose seks nuo pen
kių iki dvidešimt penkių nuo
šimčių. Tie, kurie daugiau gau
na, daugiau ir nustos.

Daug miesto dykaduonių da
bar žaibus ir perkūniją mėlo 
ant konsilmanų J. Martino ir 
Watkinso kaipo sumanytojų 
tuo budu sumažinti miesto iš
laidas. —H, L.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'ra naudingos

NAUJIENOS, chicago, III.
laisvamanių vaikams.

| 8. {steigti Kaune ir provinci
joje nemažiau kaip 5 laisvama
nių kultūros klubus.

| 9. Įsteigti 20 naujų laisvųjų

10. Nustatyti d-jos vėliavą ir 
parinkti d-jos himną-maršą.

11. Paskatinti visus skyrius, 
kad kiekvienas jų išdirbių savą

ffli

*

yra 
pa- 
ki-

17 N.
1654
4736
3356
6306

Wobosh 4th Fl
W. ChicAjo Avė.
S. Ashland Avė. 

Vi/est 26th Street 
W. Cermak Road

iAOMK^NAHJIKNU PIi.,1 ..

FLORENCEs GOLO. Demmicell, kuri liepos mė
nesi buvo suparalyžuota, pagimdė visai norma-liŠką 
kūdikį.

kamLAISVAMANIU ETINES KULTŪROS D-JOS 
TRIMEČIO DARBU PLANAS

Laikykis tvirtai to, kas 
gera ir sveika. Nepasiduok 
gundai. Nuolat Žygiuok ir 
tus ragink žygiuoti pirmyn 
žangos keliais. Mes lietuvių tau
tos nariai esame atsilikėliai, pa
stumdėliai, vergai galingesnių 
tautų. Mus išnaudoja per šimt
mečius Romos dvasiškąja. Vy- 
liugingai nustelbdavo proto pa
jėgumą. Skurde, varge, tam
soj mus laiko ir pažadais mai
tina. Sau žemišką rojų susitvė
rė iš kruvino prakaito vargšų. 
Neklusnus kardu sukapoję pa
siunčia į peklą; kitus kalėjime 
kankina. Klusniems dangaus 
karalystę pažada. Ir taip mal
dele be galo ir be pabaigos

me hisvamanybės principų ir 
skatinti nesinaudoti relig.niais 
patarnavimais.

7. Privačiame gyvenime su 
tikinčiaisiais stengtis sugyventi, 
neįžeisti jų įsitikinimų ir pa
pročių, bet visomis progomis ir 
priemonėmis juos šviesti, su
teikti tikrų mokslinių žinių, 
kurios išstumtų tikėjimą ant
gamtinėmis jėgomis, religines 
dogmas ir sukulturinių bei pa
keistų kariais netinkamus pa
pročius.

8. “Laisvąją Mintį“ padaryti 
reiškėju ir populiarizatoriu mi
nėtų siekimų, skleidėju mokslo 
žinių, laisvamaniškos pasaulė
žvalgos ir dorovės, viską dėš-

trimečio planą ir tuo iššauki* 
tarp skyrių laisvamaniško vei
kimo varžybas. Pasižymėju
siems skyriams skirti premi-> 
jas. .

Tame pat posėdyje sudaryta 
Laisvosios Minties“ redakcinė 

kolegija iš Dr. J.- Baldausko 
agr. A. Žukausko ir dr. J. Kai
riūkščio.

PRIE JUSV 
MĖGIAMO BARO

• 2 rft<i. sdkhėlŽH 15.90
• Skrybėlaitę ....... 3.95
• 3 Oor. panėlakų 3.00
• l’aketbukii -........ l
• PirStlnalteH —.....

• Pape, pandduoda $4O.O£
. JŪSŲ Už TIK $10

RINKIS In IŠIMTU 
PUIKIŲ FURKAVC'IV

• Mink Dyetl Mannot $39.90
• Rudas Karakulas! I
• Seal Dyfed Coney kred. 
Šutau pyni iki $30 nuo šių
• Groy Cliin. Kidskln $59.90
• Juodo KarakkilO Kldukin i 
4 Mounton Beaver IauhI) kred. 
Ift fiioB gTUpSe pard. po $95

i • Moire Karakulis
• Persimi I’aw!

t • RiiHHlan Pohey!
nnrnldavė

$80.90 
I 

kred. 
po $109.

• FOTOGRAFAS

<IM AIRIO
,3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St.

^gOPEN EVERY EVENING UNTII. CHRISTMAS

šimtmečiais traukiasi.
Bet Štai Laisvamanių Etinės 

Kultūros Draugija per savo or
ganą “Laisvoji Mintis“ paskel
bė Trimečio darbų planą su 
pradžia 1940 metų ir baigiasi 
gruodžio 31 d. 1942 metais.
Štai ištisai paduodu iš “Lais
vosios Minties“ tą pfograinįą, 
kurią mes visi turėtumėme 
remti.—Dr. A. L. Graičunas.
Laisvamanių E. K. D-jos veiki

mo gairės ir trimečio darbų 
planas

Š. m. rugsėjo 7 d. įvyko 
Laisvamanių E, K. D-jos cent
ro valdybos posėdis, kuriame 
buvo aptartos ir priimtos šios 
LEKD veikimo gairės ir trime
čio darbų planas:

Veikimo gairės
L Visą d*jos veikimą pakreip

ti daugiau kultūrine kryptimi 
ir nesitenkinti vien antireligine 
propaganda.

2. Įvairiais budais ir įvairio
mis prieinamomis priemonėmis, 
per savo organą “Laisvąją Min
tį“, jos priedus, kursus, paskai
tas etc., populiariose formose 
skleisti įvairias mokslo žinias, 
ypač iš gamtos mokslų, kurio
mis formuojama mokslinė lais
vamaniška pasaulėžvalga ir 
griaunami įvairus burtai, prie
tarai, religijos remiami stebuk- 
ai ir tariamieji antgamtiniai 
apsireiškimai.

3. Nagrinėti, aiškinti, formu- 
uoti ir populiarįžuoti doroves 

dėsnius, paremtus žmogaus pri
gimtimi, plačiosios visuomenės 
ir pavienių asmenų interesais 
ir medžiaginiu gerbūviu.

4. Aiškinti religinių dogmų 
prieštaravimus mokslui, kultū
rai ir plačiosios visuomenės ge
rovei* Savo spaudoje ir paskai
tose religijas liesti daugiau 
principiniais klausimais, kiek 
jos teigiamai ar neigiamai at
siliepia į plačiosios visuomenės 
interesus.

5. Dvasininkų ir šiaip religi
jos atstovų veikimą kelti vie
šumon tik tiek, klek jis susidu
ria su plačiosios visuomenės ir 
laisvamanių teisiniais, kultūri
niais ir medžiaginiais interesais 
ir L. E. K. D‘ja. v

fl, Sąmoninti laisvamanius 
prisilaikyti praktiškame gyveni-

lant populiaria, visiems supran
tama kalba, pęjmikrypstant nuo 
šios programos, ir centro valdy
bos vedamos linijos.

9. Dėti pastangas, kad grei
čiau butų: įveSla civilinė metri
kacija, atleisti1 nuo religijos 
mokymo netikinčiųjų tėvų vai
kai, suvalstybintos kapinės. Tuo 
tikslu rinkti, skelbti ir regis
truoti žinias apie neregistruo
tus gimimui -(hekrikštytus) ir 
vedybas. Iki nebus' suvalsty
bintos kapines, kad atpalaidoti 
netikinčiuosius nuo dvasininku 
priklausomybes, steigti laisvą
sias kapines.

10. L. E. K. D-ją tvarkyti tik 
griežtai prisilaikant skyrių at
stovų suvažiavimo* nutarimų, 
d-jos įstatų ir juose atžymėtų 
demokratinių d-jos santvarkos 
principų. Susipažinti su visais 
d-jos skyriais,’ jų būkle, veiki
mu ir narių sąstatu ir siekti 
glaudaus ir organiško su jais 
sugyvenimo.

11. Padaryti D-ją plačia kul
tūrine organizacija visos pa
žangiosios visuomenės ir neleis
ti jai iškrypti į politinių ir 
priešingai ideologinių organiza
cijų įtaką,

Trimečio darbų p’anas 
1940-42 m.

1. Skyrių skaičių padid nii 
iki 200. Visus juos tinkamai 
sutvarkyti ir sugrupuoti apy
gardomis.

2. “Laisvosios Minties” tira
žą pakelti iki 10,000. Kiekvie
nais metais prie “L. M.*’ išleis
ti po. 2 priedus — knygas.

3. Suruošti visuose skyriuo
se bendrai 200 paskaitų, 50 Va-
karėlią, literatūrinių arba su 
vaidinimais ir 150 gegužinių.

4. Stęigti prie visų skyrių 
bibliotekas. Tam tikslui kon
kurso keliu, iŠ kurio skyriaus 
apylinkės bus surinkta dau
giausia ”L. M.” prenumeratų, 
skilti premijas - knygomis 40 
biblioteką: 1 — 500 Lt,/4 po 
250 IA 10 po* 100 Lt. ir 25 po 
50 Lt. Iš viso 3750 Lt, sumoje.

. 5. Suorganizuoti pastovų 
ka^rą paskaitininkų, nemažiau 
kaip iš 10 žmonių.

6. Įsteigti Kaune stambėšnę 
laisvamanių biblioteką skai
tyklą.

, 7, Išleisti etikos vadovėlį

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

• #

. I J •

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą)

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas’’ šiandien, Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
c-7gąh $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susi pažinimui kopi ją pasiųsime veltui.

PRiFiR

A HM 
ItJ O 

mihions

Į DON’T FORG6T A 
<* TO SEND THE 

miracle
PFICI EHT

Uic only one fevel fea- 
spoonful to • cup of sifted j 

flour tor moit reciptf. j

IfJtBAKING 
NkVl>OWDER
Samepricetoday i 

a$48yearsago j 

25°unces f«r254 j 
Manlifa<tur«4 by balini petvdar fl 
<Htiati*h wb* mala nothing būt f I 
balini p*Wd«r*und«f ,up<rvi»»on f fl 
o( aapart chemlata of natianalfig 

L rapytatian._________  M jį
MIILIONS OF POUNDS HAVF. BE EN I 

USED BY OUR GOVERNMENT

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

MADOS

No. 4209—Namie dėvėti suknelė 
—sukirptos mieros 1^, 14, 16, 18 ir 
20 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1730 
So. Halsted St, Cbicago, DL
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THE LITHUANIAN DAILY NEWH

Serving On a JuryThe World at a Glance
By Dr. E. G. Peters

itself, some will 
and is entitled “Sapnuok, 
It is thc story of a prcs-

(Through an error lašt week’s 
column, “Our Isolation Ostriches” 
appeared without the column head 
and by line. Our sincere apologies.

■—Eds.)

many American 
women, now- 

“the ropes” of 
in this day of 

politics

DON’T MISS THE L.U.C. AFFAIR 
THIS SUNDAY!

PUBLISHED EVERY MONDAY
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

A. S. Vaivada

Sen-
Bur- 
and 

have

“He that 
the tune.” 

interests are 
loss of their 
lowering of 
copper, they

and their polit-

position.
do to with- 

protection 
and Ana-

already lean po- 
American user of

duty on Chilean

Whose Ox is Gored?
Clean Streets vs Free Speech

WHOSE OX IS GORED?
Whose ox is gored by lowęring 

the tariff on Children copper? 
Plainly the ox of the Guggenheims 
and other copper magnates, the ox 
which has grown sleek and fat on 
the bounty paid to those magnates 
by us common, ordinary Americans 
who mušt ūse the red metai. Hence, 
when Secretary of State Cordell 
Hull has the courage to make an 
agreement with Chile to reduce the 
duty on copper (that duty is now 
four cents a pound), the senators 
from the chief copper-producing 
statės let out a. roar of protest.

Yes, that fact explains why 
ators Key Pittman of Nevada, 
ton K. Wheeler of Montana, 
Edwin C. Johnson of colorado
leveled their big guns upon the 
gray-headed Secretary of States 
and his trade agreement policy. 
For those legislators know well the 
truth of the old axiom, 
pays the fiddler calls 
So, when the copper 
threatened with the 
bounty,' through the 
the tariff on Chilean 
crack their whip,
ical choreboys (I beg your pardon, 
the worthy senators, I mean) im- 
mediately lay down a barrage to 
Shell the doughty Tonnessean out 
of his trade agreement

For it simply will not 
draw even part of the 
from the Guggenheims
conda. although they now control 
practically all of our copper, most 
of Chile’s, and also a iarge part of 
the red metai of the ręst of the 
world. With four cents a pbund 
duty on all imported copper, Gug
genheims can take just four cents 
more out of the 
ckets of every 
the red metai.

Reducing the
copper is merely a part of Hull’s 
trade agreement policy. That policy 
has helped to increase our export 
of farm products from $662,000,000 
in 1932 to $828,000,000 in 1938, and 
has aided in raising farm income 
from $414 billions in 1933 to $7Vfe 
billions in 1937. Besides, lowering 
tariff walls is one of the best ways 
to promote world trade and with it 
world peace.

So Secretary Hull is right when 
he calls attention to the importance 
of his reciprocal trade agreement 
policy for lasting peace:

“The chances of sound economic 
restoration after the war... will be 
almost non-existent if we now ab- 
andon our work in behalf of sound 
trade policies and cease our efforts 
to induce other nations 
alive the imperative need 
policies.”

For it is a well-known
nations tend to reciprocate, 
in raising tariff walls or in lower- 
ing them. And no device is so sane 
and so just as mutual trade agree- 
ments. Through such agreements 
all nations profit. They export the 
products which they can make most 
cheaply, and import the goods 
which are most costly for them to 
produce. Americans, for instance, 
gain by buying copper duty-free 
'from Chile, and Chileans gain by 
purchasing from us duty-free auto- 
mobiles 
goods.

Hence, 
knowing
lower duty on Chilean copper, will 
support Secretary Hull against the 
choreboys 
Anaconda.

wise invalidated an ordinance in 
Irvington, N. J., forbidding the dis- 
tribution of literature from house 
to house without a permit. The 
ostensi^les reason for such restriet- 
ive regulations is to keep the 
streets frpm being littered Up. by 
handbills and ęther printed matter.

In reading the majority bpinion, 
Associate Justice Owen J. Roberts 
said h

“Although a municipality may 
enąct regulations in the interest of 
public safety, health, welfare or 
convenence, these may not abridge 
the individual liberties secured by 
the Constitution to those who may 
wish to speak, write, print, or cir- 
culate Information or opinion.”

That patriotic decision, helping 
to bulwark civil rights, is another 
instance of our highest court’s con- 
sistently strong stand taken in re
cent years in defense of civil lib
erties. Lašt year, for instance, the 
Supreme Court brushed aside an 
ordinance in Griffin, Georgia, re- 
quiring permission to distribute 
literature; it struck down the hand- 
bill regulation by which Mayor 
Hague tried to keep C. I. O. out of 
Jersey City; and it threw out Louis- 
iana’s law to gag, the press through 
a tax on advertising.

Free speech is the first vietim 
throttled by reaction and autocracy, 
as the air-tight censorship in Italy 
and Germany, Spain and Japan 
elequently testify. Būt with free- 
dom of expression preserved, no 
dietator can long stay in power. 
These great truths the founding 
fathers knew when they wrote in
to our besic law the constitutional 
guarantee of civil rights. These 
great truths Justice Holmes like- 
vvise had in mind when in the Ro- tsika Schwimmer case during the 
past-war reaction he declared:

“If there is any principle of the 
Consittution that more imperative- 
ly calls for attachment than any 
other, it is the principle of free 
thought — not free thought for 
those who agree with us, būt free- 
dom for the thought that we hate.”

In its sturdy defense of freedom 
of thought and expression, the Su
preme Court is worthy of the 
men who through the years 
sat on its benches.

Youth Invited 
To Apply For . 
CCC Camp Jobs

NAUJIENOS, Chicago, III Pirmad., gruodžio 11, 1939
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‘AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, DECEMBER 11, 1939

«AUJIENŲ-ACME TelephoV
Mrs. William Greer of Los Angeles and Katherine, 3 months 

old, reunited after separate trips to Chicago when train left 
Kansas City with baby in berth, mother walking in station. Nurse 
on train cared for child until mother reached Chicago on next 
train. •

PERHAPS N0W IT CAN HAPPEN HERE

to keep 
for such

fa’ct that 
either

great 
ha/e

in

JklUC This and That of Interest

For the fifth time in as many j 
years, on December 17 at the Da- 
rius-Girenas Hali, 4414 S. Western 
avė., the Lithuanian Univcrsity 
( Jub will pląy hpst to a Lithuanian 
gathering seeking entertainment in 
drama, music, comedy and danc- 
ing.

The popularity of these L.U.C. 
affairs has been gaining momentum 
wi h the passing of years. Trere 
is a reason. They are original, from 
the first eurtain to the lašt. The 
plays are written, actcn and di- 
rected by members. Other talented 
members improve on them by the 
insertion of original danccs, songs 
and music. The resu’t has always 
merited enthusiastic audience re- 
sponsc.

This year’s drama has been writ- 
ten by a feminine member — an 
achievement in 
<ny — 
Lietuvi!
cnt day Lithuanian American and 
his dream. Somchow, L.U.C. plays 
always have a dream — how else 
could we introduce our danccrs 
on the stage?

Thc drama cast includes the au- 
thoress, Julie Rachens, such popu’ar 
actors as John Balanda, Al Rulis, 
Al Drigot, Blanche Stann and the 
very promising newcomers, Stella 
Bartkus/ Isabelle Barr, Ann Benes, 
Josenhine Petrus, Stan Cable, 
Joe Janis.

The men’s ba’let, in an “oh, 
kid!” routine, is cxpceted to 
’em in the aisles. Such was
case whcn the- first L.U.C. men’s 
bailei appeared on the stage i n 
their flimsięs . two years ago, and 
there is no reason to believe, that 
it will be other\^ise Sunday. The 
čurrent chorus line is composed of 
Al Childs, Stan Drigot, Joe Styler 
and Bill Waite.

To resuseitate thc Terpsichorean 
connoisseurs who might be over- 
come by the lumbering efforts of 
the malęs, a girls’ ballet will come 
to the rescue. The girls, - taught 
and directed by Wenetta 
includė besides Wenetta 
Eugenia Greicus and Bella 

Music and song ,will be
ed by Peąrl Juzėnas and Josephine 
Stanaitis, respectively. There wi 1 
be dancing after the progranų

The L.U.C. annual affair 
ga hering where you can meet a.l 
your friends. They will be there 
— will you? Tickets, fifty-five 
cents each, can be obtained from 
members now, or at the door Sun- 
day.

How did you get in?” is thejile procedure meiely to f nd out 
ųuery made by 
citizens (including 
adays) who know 
other pbocedures 
complieations, ambitions, 
and “pull”, būt vvho. have not made 
the effort to find out how jurors 
are selected. A n important branch 
of our demoeratie government, say 
we.

Perhaps more attention is being 
turned, and justly so, to our juries 
at present because of the publicity 
given them since women have be- 
come legally eligible for fu h Ser
vice. (And we had to wait until 
two of our feminine friends served 
on juries recently before we learned 
all of the following facts for you. 
“A Godsend” is vvoman’s euriosity!)

if you can understand English in 
case you are forcign born, and the 
type of -work you do, inasmuch 
as some professions such as attor- 
ney-at-law exemit you frorn jury 
scrvicc.

Usually it is a few weeks lator 
that summons comes to you via 
registered letter to report for Ser
vice at a stated court. In the event 
that Service at such particular tirne 
would seriously interferc with your 
businnes or work, you can secuie 
postponement of scrvice.

he has done for that theory of 
government over here. If we ever 
turn totalitarian, it will be Stalin 
who will be entitjccį to our thanks, 
if any.

a< funny twist of 
Here, all these 

afraid that Stalih 
with communism.

you 
lay 
the

Cook County, 
Relief Commis- 
office, 1257 N.

certified before

Applications for enrollment 
he Civilian Conservation Corps 

are now being accepted from young 
men between the ages of 17 and 
814 who reside in 
at the Emergency 
sion’s certification / 
Paulina Street.

You'hs who are
the actual enrollment i n January 
will be among the first to enter 
the CCC during this period, ac- 
cording to I-eo M. Lyons, executive 
lirector of the commission.

Eligibility requirements, aside 
from age, inc’u le United States citi- 
'enship, unemployment and need 
tood charac’er and 
ut of doors, The 

)e single and not 
endance at school 
rom school.

if Moscow were in the 
amateur Hitlers.

certainly, could have 
patrioteers better than

It is certainly 
fortune’s wheel. 
years we’ve been 
would infect us
And lo, what happens? He jabs a 
needle into Finlandį and we prom- 
ptly break out in’(<ą rash of what 
looks suspiciously likę fascism.

What can we do> about it? Well, 
we can keep our heads and not go 
running down the .^treet with froth 
on our lips , because some demago- 
gue has started a witch hunt. We 
can take what eongrėsšmėn say 
over thė radio with a considerable 
dose of salt, and we can check the 
statements of candidates for office 
against their records. We can,- in 
short, be American citizens, acquain- 
ted with the Constitution and the 
Bill of Rights and ready to de- 
fend them: or we can be. sheep 
scampering after any rogue that 
knows he can frighten sheep by 
waving a red flag at them, ‘

never get 
attention to

see commu- 
anything būt 
rabble-rousers

ability to \york 
applicant mušt 
in regular at 
or on vacation

?LAN VISITS TO RUSSIAN CEN 
TER, UNION STATION

Tuesday, Dec. 12. “Pens and Pen- 
dls.” See how mechanical pencils 
•'re designed and made. Meet at 
1:30 p. m. (reservations necessary. 
lall Monroe 9674 week days bet- 
veen 9 and 3:30).

Wed.. Dec. 13. “Union Station”. 
Toųr a large railroad passenger ter
minai. See underground commissa- 
7/, kitehens and restaurants. Meet 
at 2:30 p. m. (reservations necessa- 
'y. Call Monroe 9674 week days 
between 9 and 3:30).

Thursday, Dec. 14. .“Chicago Lea- 
vue For The Hard of Hearing.” See 
the well equipped clubrooms ofthe 
Chicago League of the Hard of 
Hearing. Meet at 2:30 p. m., 410 S. 
Michigan avė.

Friday, December 15. “Russian 
Makem of Chicago.” An opportuni- 
ty to visit Chicago’s largest Russian 

;u___|community and hear of the Russian distribution of handbills ta these contrJbutions to the lite and deve- 
cities: Los Angeles, Mihvaukee, andjiopment of Chicago. Meet at 8 p. 
Worcester, Massachusetts; and Ūke- m., 1121 N. Leavitt st.

and other manufactured

enlightened Americans, 
whose ox is gored by a

of Guggenheims and

CLEAN STREETS VS FREE 
SPEECH

Free speech is more important 
than clean streets — that is the 
conclusion of the federal supreme 
court A recent decision of that 
court voided ordinances against the

To get into jury scrvice one can 
do nothing būt be a good Citizen 
and do one’s duty by voting at 
eleetions and thus having one’s 
name registered among the voters. 
For it is from this fi!e that jurors 
are summoned for service. Every 
tvvcntieth name is picked and a 
notice for questioning is sent there- 
to, which is as fair a method as 
any for the order of narnės is con- 
stantly chang ng with new voters 
maturing and others moving into 
or uway from this scction. Natur- 

possib Eties that 
happen to be the 
again and again 
likewi.se might 

būt it is

Grybas, 
hcrself, 
Pczer.
prov’.d-

ally, there are 
your name might 
tvventieth in line 
and your name
never be the twent.cJi, 
an equal chance for all.

Thc “questioning” is a very sim-

Whcn the jurors bcgin their se- 
ssion of a ten-day scrvice, they are 
informed that the remuncration is 
five dollars per dieni and five 
cents per mile (round trip) for 
one jouney. The mileagc courtesy 
is a remainder of thc early days 
of our pioneers when the country 
folk came in with horsc and buggy 
or wagon or horseback or what- 
have-you and stayed in town until 
they finished their duties of jury 
scrvice. Thc five-ccnt consideration 
per mile is thus štili paid for the 
one journey rcgardless of the fact 
that we now travel back and forth 
each day.

Each juror is prcsented with a 
numbcred badgc which he or shc 
:s to wear throughout thc day i n 
the court building-. Then the women 
jurors wait i n one rooin and thc 
mcn in another room for cascs 
that may require a jury.

irutė
It seems now that Poppa Miller 

and Uncle Al ąren’t the only ones 
who argue back and forth!.. Won- 
der what the sweet nothings were 
that Foo-Foo (Aldona R.) was 
vvhispering to our Camerafiend, 
Herr Hitler (Ed Mankus)? Well, I 
noticed that Lil Jokubonis 
down to rehearsal minus her 
ly sister Olga. Anyway we 
glad to see you, Lil.

came 
love- 
were

Happy days, for the phony libe- 
rators; būt they won’t be happy 
days for the ręst of us if we listen 
to them. This is a pretty free coun- 
try now, būt it’s going to take some 
effort to keep it so. , .
(Copyright, 1939, by The Chicago

What hapened to our Lady’s Man 
(Ray 
Wally 
there 

r is one ■ days!

Pratt). His pals, Ed and 
we|'e present būt — Ray 

are no fish-fries on Thurs- 
Our friend Jitterbug (Leo 

Lackner) added his bit to the ten
ors. It was nice seeing you, Jitter
bug.

Bruno Ray Mathews

Gosh, the way Uncle All braged 
about the opera he saw Wednes- 
day nite you’d think maybe he 
fond of music.

was

As soon as word comes to the 
derk that a certain court avvaits 
a jury, a n aitractive wooden Con
tainer is spun around to mix the 
tokens \vithin, numbered as per 
thc badges worn by 
and the tokens are 
out one by one. 
ten or twelvc mcn 
ųpniber of vvomen 
are sent to the

the jurors, 
allovved to fall 
Approximately 
and the šame 
Jhusly chcseig 

courtroom 
selection by the defending and 
secu'.ing attorneys.

If it is some serious case 
chosing of a jury may take hours 
and perhaps only a few jurors t’en- 
dered out of those sent the first 
time. Those excused from that case 
return to thc jurS’ waiting room 
and other jurors are sent to the 
courtroom, picked the šame way 
by the spinning inethod, to be 
questioncd and excused from or 
tendered on the case until a jury 
of twelvc is acceptcd by both the 
prosecutors and defendants.

fo? 
pro-

thc

a n cqual 
be called

thc pro-

(From “All Things Considered” 
^ccellent daily column by Mr. 
O’Brien appearing in The Chicago 
Oaily News),
By HOWARD VINCENT O’BRIEN

The bombs the Russians dropped 
on Finland broke all records for 
destruction. Once and for all, they 
ended the bright myth of commu- 
nism as a democratiė iand' Progres
sive movement. At the šame time, 
the world being now a small place, 
they jolted this country to its 
foundations.

When Stalin gavę the order to go 
ahead in Finland, he kicked Mr. 
Martin Dies—or somebody likę him 
—measurably nearer to the presi- 
dency of the United States.

The echo of the first explosions 
had hardly died away before .the 
red-hunters here were in full cry. 
The situation is a pushover for re- 
action. Instead of our. subversive 
elements being in the pay of Mos- 
cow, as has so often been alleged, 
it looks, as 
pay of our

Nothing, 
suited our
the/Russian attack on Finland.

At best, nobody liked Russia very 
much; būt our fears of communism 
were lulled by the’ assurance that 
vvhatever else could be said about 
it, it was essentially peaceful. Our 
rabble-rousers could 
more than fractional 
their vyarnings.

Now, suddenly, we 
nism revealed as 
peaceful. So, the
were right, after all. And if they 
vere right, the *$preachers of pa- 
iience and tolerance not only were 
wrong—they were elose to trea- 
son. ’

There’s a snovvball that can be 
rolled to formidable proportions; 
md my guess is that there will be 
nany shoulders ready for the rol- 
'ing.

For a long time, now, we*ve been 
;old that there were “reds” lurking 
in the bushes. Now we’ll be having 
ihem pointed out on every streėt 
?omer.

The signs multiply fast. Here and 
there, over the country, there has 
been anti-labor legislation. Now, I 
think, there will be a lot more of 
it. It will be only too easy to call 
a labor leader a “red”, and thus 
finish him.

On the wave of honest indigna- 
tion at the rape of Finland, count- 
less scalawags will ride into Office, 
^creaming their determination to 
rid this land of its assorted me- 
naces. Under the classification of 
“menace” will come everybody who 
ventures to lift his voice against 
crooked 
iustment 
ness.

If Stalin ever shed any tears for, 
“democracy”—which I have long 
doubted—he might be awed atwhat

politics, economic malad- 
or the venalities of busi-

Finnish Vice-Consul 
Thanks Lithuanian
Friends

The % Lithuanians, gathered recent
ly at the home of Mr. and Mrs. 
Joseph P. Varkala, ’ extended a 
friendly hand to the Finns with 
‘he sincerest expression of wishes 
that Finland would not have 
bow to Russia as Lithuania did.

Since she mingles so much with 
Lithuanians and actually knows 
how to speak a little in Lithuan
ian, a good number of her friends 
forget that Mrs. Varkala, wife of 
:he we!l-known Lithuanian account- 
ant, is of Finnish birth. Būt, on 
his occasion when she is grieved 

jver the dangers surrounding her 
relatives in Finland, her Lithuan- 
an friends gathered to cheer her 
and expresš their friendlyx sent- 
ments.

Mr. Knuti, Finnish vice-consul 
n Chicago, and a few other Fin- 
msh friends who were also pre
sent warm!y thanked the Lithuan- 
ans for the brotherliness shown.

—N.

is 
can 
has

Pocahontas (Helen Che^na) 
walking around in a daže — 
you blame her now that she 
received an engagemęnt ring from 
her John Smith in New York...

What do you call this anyway. 
Aldona and Jack Venskas coming 
in late and then leaving during jn- 
termission. The Pratt boys did like- 
wise.

Mickey is becoming a loyal mem- 
ber of Birute. She seems to be 
4ble to find the way to rehearsals 
vvithout Anna K’s help. Atta giri! 
Our Gay Spanish Caballero (Ray 
Termenas) wore ani extraordinarily 
gay expression when he came into 
Chorus practice. Whom was it for? 
It’s a wonder how Esąuire (John 
S.) can do it! No matter what he 
wears there’s — well there’s Es- 
quire. Būt when I try it 
there’s just me! Zen Prane 
very charming even with 
worries he’s got on his 
’Course his sister, Wanda, 
as Charming!

well — 
can, be 
all the 
mind.
is just

Thc numbered tokens of those 
that wcre excused from that case 
are returned into the Container to 
be “spun around” for other cases 
in other courts, giving 
chance here too for all to 
or not called.

What characteristics
secu.ors and defendants look for in 
their choicc of a jury, no one can 
say. Sometimes, perhaps, they 
themsclves do not know, for they 
are often surprised by the ver- 
dict.

After the jury is finally selected 
and those twelve comfortable 
chairs in the jury box are filled 
with twelve supposedly impartially- 
minded citizens, the prescntation 
of the case commences.

Listening to the evidcnce may, 
at times, prove very interesting; 
or, it may be dūli, horrible, grue- 
some, shocking or even highly en- 
tertaining. (One of our juror-fricnds 
enjoyed listening to a quotation 
oi poetry in the rebuttal given by 
the defending attorney.)

Presentation of the evidence is 
followed by the instructions of the 
judge as to the law in the case 
and then the jurors withdraw into 
a jury room (adjoining the court- 
rcom) for 
take just 
hours.

When a
finally reached the bailiff escorts 
the jury back to the courtroom 
where thc verdict is solemnly pro- 
nounced.

Their duty done, the jurors re- 
turn to thc large jury waiting room 
to wait for the nėxt tiine whcn 
their numbers might fall out.

Forever afterwards 
have served on 
nevvspapers with 
standi n g of the 
Guilty” verdicts 
many litigations 
age.

deliberation, which might 
a few minutes or long

unanimous agreemcnt is

NAUJIENŲ-ACM E Tnlepbnto
Jessie Anderson, former Brit- 

ish vvomen’s golf Champion, in 
uniformn of a Scottish company 
of Auxiliary Territorial Service.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
ŠOKOLU SALEJE 

2343 So. Kedzie Avė

as rehearsal was over they 
Gone With The Wind! 
this abouth Robin (Robert 
becoming a professional 

There’s wishing you luck 
(Helen

Eleanor Platkus and Aldona Gul
bin mušt have been in a hurry — 
as soon 
left — 
What’s 
Lucas) 
model.
and success! Sweetie-Pie 
Sabon) was rather quiet būt just 
as ęharming. as ever. Our sister- 
team of Ann and Julia Bernetskis 
seemed to have 
when Professor 
certain number. 
sing! —MR. E.

their wish granted 
Byanskas played a

They wished to

those who 
a jury read the 

a better under- 
“Guilty” or “Not 
rendered in thc 
of this day and 

—Newsy.

likewi.se


>

s

Pjrmad., gruodžio 11, 1939
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NAUJIENOS, Chięago.HJ

KAIP EINA S.L.A. CENTRO VALDYBOS 
NOMINACIJOS CHICAGOS KUOPOSE

Pažangieji Kandidatai Laimėjo 139,63-čioj 
ir Svarbiausias Vietas 36-toj

'■W 1I» "I

Rezultatai 139-toj Kuopoj.
SLA 139 kuopos susirinkime 

gruodžio 5 d., nariai nominavo 
sekamus kandidatus į SLA Cęn*? 
tro Pildomąją Tąrybą,
Į Prezidentus:

F. J. Bagočius ......
J. Miliauskus

Į Vice-prezidentus:
J. Mažukna .........

Į Sekretorius:
Dr. D. Pilka ........
Dr. M. J. Vinikas
Zablockas .............

Į Iždininkus:

34
48
41

..... 28
.... 31
... 2y

mas šių metij. TącĮ ueJikįtę nė 
vienas skplįngi. Taipgi napą- 
mirškite, jpg dabar eina Wjų 
narių vajus priimami be'įsto
jimo. Naudokitės proga pin 
miausia pradėkįtp nuo nanąjš- 
kių. Juk negali bųtį pujfcįąų 
visai šeimai priklausyti vienoj 
draugijoj. —D.

- - - . - . .. . \ ' I
. y t ’

Lietuvos Žydai 
Chicągoj Sukels 
$25,000 Lietuvai

29

26

2

K. p, Gugis ,......... ........ 31
1 Iždo Globėjus:

E. Mikužiutė ...... ........ 27
P. Dargis ............. ........ 26
K. Michelsonas ........... 1
Mockus .......................... 1

Į Daktarus Kvotėjus:
Dr. J. Stanislovaitis.......30
Dr. A. Graičunas ........... 1

A. Narbutas.

36-toj Kuopoj.
Į PREZIDENTUS:

F. J. Bagočius ........
W. F. Laukaitis ......
J. Miliauskas .........

Į VICE PREZIDENTUS:
J. Mažukna .............
Kerševičius .........

Į SEKRETORIUS: 
Dr. D. Pilka ..... .......

Vinikas ....................
Michelsonas .............

Į IŽDININKUS:
K. Gugis .................
Bachunas ................
Žebrys ........j...................

41
38

50
2.8

26
47

6

19
6

MONICA RAKŠTELIS, 
po pirmu vyru Paugienė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 8 d., 3:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Šiaulių apsk., 
Žagarės parap.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, 2 dukteris. Ma
ry R Yorkman ir Rose Paugą, 
žentą Pranciškų Yorkman ir • 

minių, draugų įr 
jetuvoj:

Kūnas pašarvotas 
4556 So. Marshfield

Laidotuvės įvyks 
nį, Gruodžio 12 d., 
ryto iš narni? į šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingas pamaldos už 
velionės siZlą, o iš ten bus 
ųulydėta į šv. Kazimierą. 
pines.

Visi a. a. Monicos Rakštelie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikit jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
’ Vyras, Dukterys, Žentas ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Sąžįstamų 
urgį..

namuose, 
Avenue. 
antradie- 
8:00 "vai. 
Kryžiaus

Į IŽDO GLOBĖJUS:
E. Mikužiutė............
P. Dargia
S. Mockus ............
Brazauskas .. ...........

J DR.-KVQTfiJŲ8j
Dr. J. StaniąlovąiHs .
Dr. A. Grąičuna^
Dr, S, Biežis

36-tos kuopos valdybą atei
nantiems metams paliko ta pa
ti, išimant organizatorių. Vietoj 
Platkausko buvo išrinktas V. 
Stulpinas. Kuopa taipgi rinko 
delegatus į apskričio konferen
ciją. 26 — bUVP nęminupti ir 
visi buvo išrinkti. Narys

Rezultatai 63-čioj Kuopoj.
Į PREZIDENTUS:

Bagočius ..................
Miliauskas...............

Į VICE PREZIDENTUS:
J. Mažukna .......

Į SEKRETORIUS:
Dr. Pilka ................
Vinikas ...................
Michelsonas ...........

| IŽDININKUS:
K. Gugis ..............
Žebrys ...................

Į IŽDO GLOBĖJUS:
Mikužiutė ...............
Dargis ..... ,......... .
Mockus ...................
Šmulkštys ........... .....

Į DR.-KVOTĖJUS:
Dr. Stanislovaitįs ..
Dr. Graičiunas ........
Dr. S. Biežis ............

Kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 7 d. Įstojo keturi 
nauji nariai, J<a^įin^ra? deka
nas, Jonas T. Labzentis, Ber- 
nicc Laurutanaite įr Albertas 
Skrobutėnas.

Kuopa paskyrė $25.00 Vil
niaus gyventojų sušelpimui, o 
keli nariai sudėjo dar $4.25. 
Visus pinigus §ekr, Ą. Ląuru- 
tanas pridavė Komitetų! Vil
niaus Kraštui Šelptį. (Auko
tojų vardai paskelbti kitoj 
vietoj).

Beveik pusė SLA 63 kuopos 
narių yra vilniečiai, kurių 
kraštas paliko po Stalinu 
(Tverečiui).

Kuopos valdyba 1940 me
tams sudaro sekami ąsmęnys: 
pirm. B. Barniškis; yįcę-prez. 
TV Karzikauskas; prot. rašt. P.

UČinskas; fin. rašt. A. Lau
pąs; ižd. P. Simonelis; iž

do gi —M.. Ęąrtpjįenė, O.
Mockienė, A. Sapoliene; mar
šalka—8. Seputienč; Dr. kvo
tėjas—Dr, Mąkąras,

Sausio 6 d., K- of P, svetai
nėj kuopa rengia vakarienę 
naujų narių įvesdinimui,

—Kuopps Narys.
i ■ A Siunčiam GėlėsI nt/FlKIQ Telegramų į L U V Lili 10 Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKININKAŠ

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams3316 go^ąlated Street

Tel. VARUS 7308

11R R A Gėlės Mylintiems U U 11 Vestuvėms, Ban-

■ ■ • vims, Papuošl-
GĖUNĮNKAS maiM 
4180 Archer Ayemie 

Phonę LĄFAYĘTTU 5800
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Lietuvos žydų Federacija 
cagoję rems Vilniaus ir 
Lietuvos miestų žydus

Chi- 
kįty

L. ž. F. Cljicagoje laikė Sg” 
vo specĮalę konferenciją lap
kričio meų. 26 d., Hąpillton 
viešbutyje. Konferencijoje dlF 
lyvavo virš 200 žydų, knlpo 
atstovai ir svečiai iš 40 jų dvęR0 
gijų. Konferencija buvo Jąb»l 
gyva ir entuziastinga — priėmė 
jautrias rezoliucijas Vilniaus 
atgavimo, Lietuvos Prezidento 
sveikinimo ir nelaimingų žydų 
šelpimo reikalu.

„Konferenciją sveikino ir apie 
Lietuvą bei Vilnių kalbėjo 14^" 
tuvos konsulas p. P. Daužvai- 
dis. Jį pristatydamas kalbėti, 
konferencijos pirmiuiuka3 iš
reiškė daug grąžto komplimen
tų Lietuvai, užakcentuodamas 
tai, kad Lietuva dabar yrą 
draugingiausia žydams šali^ 
Europoje.

Konsulas savo kalboje nu
piešė Lietuvos teisingą politiką 
ir jos dabartinę padėtį, lietuvių 
tautos įgimtą tolerantiškumą ir 
taikingumą bei norą su visais 
geruoju gyventi ir visus lygiui 
bei teisingai traktuoti. Konfe
rencijos pirmininkas dėkoda^ 
mas konsului yž kalbą tvirtai 
pabrėždamas pareiškė; “mes, 
Čhicagoje gyveną Lietuvos žy
dai Lietuvą visuomet mylėjome, 
mylime ir ją remsime kaip ma* 
tėrialiai, taip moraĮiai Jr visaip 
kitaip.” šitapi pareiškimui visa 
auditorija išreiškė griausmingą 
pritarimą atsistojimu ir rankų 
plojimu.

Lenkijos Čydų Federacijos 
atstovas sveikindamas k°Pfc* 
renciją atkreipė klausytojų dė
mesį į tai, kad Lietųvųs žydui 
yra laimingi būdami demokra
tinės ir tolerantingos Lietuvos 
vaikais, sp kuriais dąlyvąująs 
ir jų tėvynės ^ęmokpaUškp§ 
konsulas. Jie, esą, jau gyvuoja 
32 metai, q Lenkijos konsulo 
sąvo tąępe dar pesą turėję.

Konsulą Daužvardį išlydėjus, 
tuoj buvo priimtos dvi rezoliu
cijos: viena Lietuvos Preziden
tui, o kita aukų reikalu. Abi re? 
žolinei j os buvo priimtos visais 
balsais.

Lietuvos -žydai Čhicagoje ža
dą sąyo kvotą 25 tukstąnčią dą? 
lęriy sumoje išpildyti aukomis 
if parengįmaįs.

Lietuviai turėtumėm imti iš 
žydu pavyzdį. —G. Ę.
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lietuvių Studentai 
Ruošiasi Įdomiam 
Vakarui

-> .....sn

“Viengungio gyvenimo 
tragediją“
”v., -.-r-------- t—r

Gyvenime igrdime apie viso
kias meiles įr gįąip gyvenimo 
tragediją? vedusių arba jaupųp- 
liy tarpe, Takiau labai retai kas 
teprisimena s arba težino apię 
viengungiu gyvenimo tragediją.

Lietuvių Studentų Klubas 
kaip tik ir nori kartu su pub
likai pažvelgti i tą kartais dra
matišką viengungio gyvenimų 
,r jį panagrinėti,

• 1 ‘

Kada toi prievš karų iš visų 
pasaulio kraštų daug jaunuolių 
plauk? j Amerikų, tą laimia 
šalį, jų tarpe važiavo ir Ka^ya? 
jaunai apsukrus įr ayąjppįų 
pilnas Lietuvos kaimo bernelU,

Sulaukė net 50 metų, o sva
jonės ir liko svajonėmis! grįsti 
namo pas savuosius neištesėjo, 
Tašiau mintys vis skrido po 
tėviške^ sodelį ir apie paliktą 
mergelę,

O kaip, ar jam dar ųepervę- 
lu butų grįžti, ar ras brolius ir 
draugus? Nežinia, nes dalis jo 
draugų iš Klaipėdos krašto jau 
vokiečių komahdoj, kiti irgi 
dienas skaito, kada teks tavorš- 
čių komandos klausytį, o mer
geles širdelė gal jau senai ki
tam priklauso. Negi ląųks 30 
metų:

Ten ir Čia

■5T

P- RąUŽVftFdŽįuį su ponia Dauž- 
yardiępa gčiu UŽ ąįsilankymą 
ir suteikto dovaną, 

Rengimo K-to pirmininkė 
Zofija Kelia.

—.■'—n--------------- -----

Turi 30 Sveikų 
Jr Drūtų Vyrų, 
Kurie Nenori Sirgti

Čąyęio 28 Juos Už Tai 
gražiai Pagerbs

Tokiu budu vienas sau ir dū
moja Kazelis apie smagias ge
gužines Lietuvoj, įr apie links
mybes Amerikoje, čia pamato* 
me kontrastą — kaip žmonės 
linksminasi ' Lietuvos grąžipse 
pievose su gražia daina ir žai
dimais, ir kaipi juos linksniina 
Amerikoje visokiomis karikatū
romis tvankioje restorąnu pą- 
talpose. Jen — sveikata, nęiš- 
eikvota energija nenuramdomai 
šankina ir skleidžia juoką plie
kų aiduose, o čia — alkoholiu 
dirgina ąpgjųšusiųs jąųsmųs i/ 
moka pįnigus’ruž priverstinai 
sukeltą, kącj ’fr ^nešvankų juo
ką.

Visa tai matysime scenoje, 
gyvai atvaizduotą sekmadienį, 
gruodžio 17 dieną, Dariaus’ ir 
Girėno rjųpųpse, Rpądžią 4:30 
vąj, yąkąro punl<luą|įąį, Įėji- 
piąs 55 centą, Pp vaįdinimn 
bus šokiai.

Verta pasižiūrėti — nedelsia
me ir pirkime bilietus nuo klu
bo narių arba ten pa t prieš vai
dinimą prie kasos, kuri bus at
dara nuo 4 valandos. tt-Ę. P,

-u 4’!■■ .1 , r'

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo 
Padėka

„ r1 , /■r-'?.1.;1 ■ , ■■

/ ■>. n u ynu. i j

CLASSIFIED ADS.
1 1

HELP WANTEbtrf^ 
Darbininkių Rpikia

PATYRUSI ŠEIMYNINKĖ, 25— 
30, pilnoms pareigoms, paprastas 
virimas—būti, — maža šeinia, $10. 
Grovehill 3240, šauk po 4:30 vakaro.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie plaunamų suknelių.

SMOLEĘ BROS.
2300 Wab^nsia Avenue.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM ruošos dąrbųi, virimas pa- 
grastas, savas kambarys, $7.00.

iittęrsweet 7593.

FURNISHED ROQMS— TO RĘNT

RĘNŲAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, sų 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.

RE AL ESTATE FOR SALE 
ai-žemėi Pardavimui

“GERESNĖS KOKYBĖS NA
MAS” 5529 So. Normandy Ąve. W. 
A. Graf, statytojas.

“Nesusipratimas dėl 
Jau iš vardo atrodo, 
juokinga komedija.
sekant susirinkimo

SAVININKAS IŠVYKDAMAS IŠ 
miesto priverstas siūlyti West Si- 
dėj 2 krautuves, 10 keturių kam
barių apartment, 4 garažus. Viską 
išrendayus $4500 metams. Maži mo
kesčiai, kaina $8,500. Tel. Kedzie 
3367.

Jąnpų Lietuvių Amerikoje 
Tautįškąs Kliubas rengiasi prie 
§ąvp lietinio baliaus.

Iš priešmetinio kliupo susi- 
rlnkim°, laikyto pirmoje gruo
džio, Lietuvių Auditprijpje, pa- 
a$kČi<b i<a(i komisija deda pa- 
sfąpgas surengti puikų metinį 
bąliip kuris įvyks sausio 28 die
ną, 1^40 m., Lietuvių Audito- 
rijpjp, kaipo kliubo tradicinis 
parengimas, nes nariai kas me
tą po priederme turi dalyvau
ti metiniame baliuje. •

Taipgi komisija paaiškino, 
kad atsilankę nariai turės pa- 
tęnkinąntį yaizdą, nes yra pa
samdytas Jaunimo Kultūros 
Ratelis suvaidinti juokingą ko
mediją: 
kelnių”, 
kad bus

Toliau
dienotvarkę, prieita prie ligo
nių raportų. Ligonių pasirodė 
esančių ir buvo išmokėtos pa
šalpos išskiriant kaip katras, 
nes knygose pasirodė, kad jie 
yrą jau suspenduoti. Labai liūd
na, kad nariai patys save ap- 
siskriaudžia per neapsižiurėj i- 
ipą užsilieka su mokesčiais ir 
nelaimei ištikus turi nemalonu
mų.

Nauja Valdyba
Toiiaus einant prie pabaigos 

susirinkimo, kaipo priešmeti- 
išrinkt^ valdyba ateinan

tiems .metams^ - \ .
Pasirodžius, kad senoji val

dyba ėjo sąžiningai pareigas, 
beveik visa buvo palikta ir at
einantiems metams, išskiriant 
vice-pirm. ir kasos globėją.

Taigi Valdyba ateinantiems 
metams bus sekanti:

FARMS FOR SALE 
________UkiaiPardavimui_______

PARDAVIMUI ar MAINUI, 160 
akrai arba išdalins, Indianoj, 60 
mylių pietryčiuos nuo Chicagos, 8 
kambarių namas, didelė barnė, ci- 
męptįnis šilo, visi bųdmkai veik 
nauji/ ypatingai geras vištų ųkis, 
priverstas parduoti, savininkas. Ra
šyti Rox 1110, 1739 So. Haisted St.

PIGIAI PARSIDUODA MEDINIS 
namas—2 po 4 kambarius. 4246 So. 
Artesian Avė. Savininkas ant an
tro aukšto.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARDAVIMUI- MŪRINIS 4 po 4 
kambarius, namas su maudynėmis 
ir visais patogumais, pigiai. 3436 
So. Union Avė. Savininkas 4756 So. 
Western Avė. Tel. Lafayette 2649.

KALfiDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

$88.60 ųž $55.
Kviečiame pasirinkti sau instru
mentą iš nąujų ir perdirbtų smui
kų, styginių basų, klarnetų, sakso
fonų ir trombonų. Dalis turime vi
siems instrumentams ir fonogra
fams.

Jūsų instrumentą imsime mainui, 
įvertinimui ir ekzaminavimuį dy- 
kaį. Drum heads perdedame be
laukiant. .

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE

3
914 Maxwell St., 

blokai nuo Haisted.
Tel. Canal 6114

VVHOLE8ALE FURNITURE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%, prista
tome bile kur, Pašaukite ar pašyr 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionahai žinomi daiktai ran
dasi pąs mus. ALJSAUgKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
III. jPhonę Republic 6051,
j La yi'J1?1.1 ji1.X 1 jj;1. ■ ■ .■.L 1 i 1 >■. 
FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

MARQUETTE PARKE netoli lie
tuviškos bažnyčios 2 flatų mūri
nis pąmas po 5 kambarius, pirmos 
lubos apšildomos karštu vandeniu. 
Parduoda už pirmą teisingą pasiū
lymą arba mainys į mažesnį na
mą, lotus arba farmą. Svarbi par
davimo priežastis. Telefonuokite po 
7 vai. vak. Prospect 0176.

H. M. GOODMAN 
Originąįis “Cash and Carry” 

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

Tik NAUJI baldai! Vieninteli 
vieta Chicągoj, kur gali ateit ir ap- 
žiųrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

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

PARDAVIMUI 620 West 47th St., 
krautuve, 3-o, 3-4 — rendos $2,- 
340 metams, garu šildoma, puikiam 
stovy, $8,000, terminai. Rendai 5 
kambarių apartmentas, naujai iš- 
dekoruotas, $27.50 mėnesy, dženi? 
torius vietoj. W. H. McPčjlen Sons, 
29 East 31st St., Victory 4201.

rendos $2,-

PROGA LIETUVIUI — Tavernas 
sų mažu namu. Labai gera vieta. 
Telefonuokite Radcliffe 1622.

arba atvažiuokite prie
7158 SO. ABERDEEN STREET

RĘSORT SERVICE 
____ Kurortinis Patarnavimas

' FLORIDpS REZORTAI.
Rašykite — suteiksim informaci

jas. Stanley Jonaitis, Star Road, 
Byųnell, Florida. Čhicagoje telefo
nas Rockwell 3405 Mr. Mann.

PINIGUS pas
Henry M. Goodman 

525 West 76th Street 
blokai rytuos nuo Haisted St.

Kasdien 9—6, ktvirtadienį ir šeš
tadienį iki 10, sekmadienį iki 5.
3

BALDŲ KRAUTUVĖS SEM- 
PELIAI IR BANKROTO

I —’-r. daiktai.
išleistas doleris jums

$3.00. Pažiūrėkit Šias

Šiandien Nominacijos Ciceroj.
Svarbus priešmetinis susi

rinkimas SLA 301 kuopos šį- 
vąkąr, Joe Shaineto svetainėje. 
Visi nariai yra kviečiami ab 
yirutėjnis, Ątęįkitp yjflį gerą 
pąsirypgę. Bus ųęniin.ąpįjoš 
Centro Valdybos, nnkijnąg 
kuopoj vąjdybps jr bus dąron 
mi įvairus tarimą/ lįęčjąpi, 
kuopą ir visą Susivienijimą.

3eje, nepamirškite atsinešti 
mpkęsčių knygutes ir , pinigų, 
nps tąį pąskutinis susirinki-

Ar Apsimoka 
Kentėti

Kiekvienas 
bus vertas 
kainas! 
5-šm. tvirtas ąž. Pinette setas $9.00 
9x12 Tikras Velora kauras .... 9.00 
Lounging Chairs, visų spalvų 9.00 
Innerspring Studio kąučai.... 12.00
2- šm. frontinis setas .... ....... 19.00
3- šm. Walnut miegkamb. setas 24.00
Walnut Dining setas ........
9x12 aukštos rųšies kauras. 
Spring Seat Pull-Up kėdės
2- šm. Aukštos rųšies front. st. 29.00
Innerspring matracas ...........  7.00
Occasional Tables ................. 2.75
4x6 importuoti kaurai .............  3.75
End Tąbles, lempos, Smokers 1.00
3- kamb. pilnas įrengimas ......  59.00
3%-kamb. pilnas įrengimas 79.00 
3-kamb. D. L. pilnąs įreng.....  98.00
šimtąi kitokių bargenų iš aukštos 
rųšies baldų, kauru, pečių ir tt. ir tt.

PINIGAIS AR SKOLON 
MĄDISON FURNITURE CQ. 
1247 W. MADISON ST. 

Atdara sekmadienių vakarais.

19.00
24.00
15.00
3.75J, BUTĄ, Pįrm.

P. VIRŠYLA, vice-pirm.
S. KUNEVIČIA, nųt. rašt.
F. KASPARAS, fin, rašt.
W. DUDItfSKAS, kont. rašt.
M. PIENIUS, kasos globėjas
J. BALČIŪNAS, kasierius
P. J. PETRAITIS, koresp.
K. VALAITIS, ligonių lanky

tojas.
Jįę. yiąi pąsižadėjp nuošird- 

žįąį darbuotis kliubo labui.
“Drūti Vyrai”

Nors kliųbe randasi, narių 
sergančių ir imančių pašalpas, 
kas pąšelpįnėse organizacijose 
yra natūralu, bet visgi yra kbu- 
bę narių sveikų ir drūtų, ku
rie nėsįrgę net nuo Jdiųbo su
si tvėrimo ir nęėmę pašalpos. 
Tokie nariai, pagal klįnbo tvar
ką, yra pagerbiami ir apdova
nojami garbūs ženklais klįubp 
metiniame parengime.

• Taigi, pasirodo, kad šiąįs me
tais randasi tokių gerbtuvių na
rių net 30. Klubas pavedė sa- 
yp kliubiepiuį ąųkspriųi J. Rįz- 
gįpui pągąmįptį garbės žepklųs 
pą^al parių norą, tik nariai 
gąupantįs dovanas, turės ątsK 
lankyti pas J. Reginą, $249 S., 
ĮĮąJsted St, ir užsįsąkyti ko-

dovanų pagedautų.
Susirinkimas likosi uždary

tas ąu pakilusiu ųpu ir tvar
kingai, kas priešiųetiniuose sų- 
sirinkimuose yra retenybę.

P. J. Petraitis, koręsp,
’yy... TyyyyH'jji.iu

pįymiHMA^> Spiilh, pa
skyrė Dr. Eugene ChesrQw’ą
b ’rrĄ « . j J.p;, r , • | r - • • -

gp^iųęs niędiką.liu viršininkų, pasišovė, o vakar pasimirė, Bu- 
Dy. Jąppb MŪlko, buvęs virįir vo duktė ppĮįcįstp Įeit. Ąrlhųr

*

Diana Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicągoj)

Aųtbony Frigo, 29, su Fran- 
ces Borucki, Į8.

Edward Rhody, 26, su Estel- 
le Pecavich, 20.

Bernard Vargas, 
ginia Haplii), 23.

lieiHalauja
Perskirų

Antanina Sapol 
Supol.

Helen Ro^anskį
Rozanskt

Gavo
Perskiras

Gęppge Sprąnis
•Spnuiis,

Šęvęrype Stoškus nuo CJą- 
rėnce Slosfcus,

insurance-clubs-societiies 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

Džiugu mums pranešti, kad 
musų klubo rengiama Hbunco 
party” gruodžio 6 d. Dariaus ir 
Girėno svetainėj puikiausiai pa
vyko.

Šiają prpga $^riu ačiū visoms 
ir visiems, kurie pramogą pa- 
rėmip §ąvo at.sijąnkymu. Vį- 
sięmti .aukąvusję;n§ cĮoyąu^, 
Lįetuvįą rądjp fstQtmis ųž gar- 
siniina, dienraščiui “Nąuj ie- 
noips” už talpįiiįmą musų kp- 
ręspondeųtęš prąilešįjųų, o ypą^ 
čįąį darbšciąjąi koiųjsijaį, ku- 
^įą sųdapė miųjų yęiklips pąręx% 
bu ten I: ponios A. Kuraitis, B. 
pivprųnąs, 6, Ęnldwii), p. gtri- 
kol, A. Kazanauskas, Ą. Nau
sėda, V. Kuėliinskas, B. Am
brose, Lapinskįėhė, L. Vanagai* 
tis, K. Kliaugą, F. Bradchulis, 
Ą. Stevens, A. Yonaitis ir p-ia 
Voįdat, kuri pagamino visas 
lęašelės stalų dekoracijai.

Dėkojame šv. Kazimiero A- 
kaigknnijoš mdkinėins, kurios 
pąsįpupšusios tautiniais rūbais 
ųiąiįttefiiai iąrąpy
tai į)-lęs: Slopia, Kjįąuga, I^ųą 
Ėąlųtįs, % Ęąųbunas ir Flo? 
ręųcę GrąmpiU, č

29, su Vir-

nuo Anton

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Jei skąuda galvą, jąųties 

sįlppų, ųeraipim jej s'kąudą 
nųgąpą ąp šįąįp kąs, visada 
atsiminR, Į$ąd yrą yaįstąi p\io 
Hįękvįeųos Įįgps, pegąjės įr 
skausmo, Tad, ję| įrauginį ge
rą sveikatą ir gyvenimas 
lą, atsimink visuomet, kad 
šaknų vaistai padės jums gy? 
yppimu džiaugtis. x

^ęviJkinkite ip ' neįeikite 
dienų veltui, ięš'icoKit? sveika
tos. Ąteįkite į Sanitas Herbą, 
1143 Milwaukee avenue ir pa
siduokite gero gydytojo ekza- 
minacijai. Čia. ekzaminuojama 
kas ąutrądįępį jr ketvirtadie? 
ni DMP pietų iki 8 v. v. dykai, 
Čia jus rasite kai tik tą, ko jus 
seniai ieškote. (S'keĮb.)

w O .................  —

Remkįtę tuos, kyrie

nuo

nuo

Alfrcd

Tūkstantinės pirkėjų arąiijos I 
įeško visokių pirkipių, bi?r 
nio proąų ir k t

Khie Todėl jeigu ivrite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis* ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios Jūsų ge
rąjį kostumerb bęį gaivinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.Nusižudė Policisto 

Duktė

palten’o, iš East Side nuovądos-“NAUJIENOSE”

N?

A

if ied” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.

vertybės classified skyriaus pa- 
tąrnayįmp pą^ąukdaml irbs aU 
veždami:

CANąJ 8500
“NAUJIENOS”

}739 S- STBĘ18T

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKBJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ik.
-HHE HOME OF FINE FUKNITUBlT 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Dailininke Mrs. Irene Young, 
7115 S. May «tręet, įr jos vy
ras, Josęph buvo bedarbiai. II* 
gai ieškojo darbo, laiškus rąši- 
pėjo,. aplikacijas pildė, bet vis* 
kas feuyp vejtuj. Pasįęmusį tė- 

Qąk ForealP prįęgĮąųdps ir li-įvo revolveri užvakar ji sunkiai
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LIETUVOS ŽYDAI CHICAGOJ DĖKOJA 
LIETUVAI “UŽ PRAKILNUMĄ 

IR ŽMONIŠKUMĄ”
“Žmoniškumas Dar Nepražuvo”

persekiojimų žydų 
ir suteikimą jiems 
kuriomis naudojasi 
krašto gyventojai.

kitko, sako:
»

yra ištikimi

.................  1 " ' "      " — |—' T»-—'» h ■ i j ■ -r,   i

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA 
GIJŲ REZULTATAI

Lai ir jų i
Būna L

A. Golu.nan,
Lietuvos žydų Federacijos 

Pirmininkas.
Lietuvos žydų Federacijos 

Chicagoj sekretorius p. D. S. 
Levin, prisiuntė “Naujienų” re
daktoriui, Dr. P. Grigaičiui lai
šką, karštai dėkodamas jam už 
kalbą, kurią pasakė Federaci
jos Konferencijoj, lapkričio 23 
d.

Dr. Grigaitis dalyvavo kon
ferencijoj kaipo pažangių Chi- 
cagos lietuvių atstovas. Kalbė
damas į susirinkusius Dr. Gri
gaitis nupiešė sunkią visų Vil
niaus gyventojų padėtį po so
vietų Rusijos okupacijos, ir ra
gino Chičagos žydus gausiai 
aukoti jų šelpimui, ir Vilniaus 
atstatymą remti.

Konferencija priėmė dvi re
zoliucijas. Vienoj pasiryžo Vil
niaus reikalams sukelti $25,000. 
o kitoj reiškia padėką Lietuvai 
už Europoj 
priglaudimą 
visų teisių, 
h* visi kiti

Rezoliucija, tarp
“Lietuvos žydai

ir atsidavę Amerikos piliečiai, 
bet tuo pačiu kartu tebeturi gi
lų prisirišimą savo gimtam kra- 
štui-Lietuvai. Lietuvos valdžia 
suteikė apsaugą ir prieglaudą 
tūkstančiams žydų-vyrų, mote
rų ir vaikų, L ė ančių nuo karo 
ir persekiojimų; Lietuva pri
glaudė tūkstančius žydų ieš
kančių naujų namų ir krašto, 
kuriame galėtų gyventi taikoj 
ir be baimės. Lietuva savo pa
vyzdingu elgesiu parodo, kad 
žmoniškumas dar nepražuvo 
nuo žemes paviršiaus. Lietuvos 
žydai todėl yra Lietuvai dėkin
gi iš širdies gilumos už jos žmo
niškumą, už drąsą ir už pra
kilnumą skriaudžiamiems, per
sekiojamiems žmonėms.

Konferencija toj pačioj rezo
liucijoj išreiškė džiąugsmą, kad 
Vilnius vėl grįžo Lietuvon. Vil
nius žydams yra istoriškas, 
svarbus miestas ir žinomas vi
sam pasauly,, kaipo centras žy
dų kultūros. Rs.
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Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

PAGERBĖ LIETUVI FOOTBALLININKĄ 
VINCĄ BILU OSMANSKI

VAKAR GAUTA:
Nuo SLA 63 Kuopos, Burnside per fin. sekr.

A. Laurutaną .... .  . ............  $25.00
/ SLA 63 Kuopos nariai (pridavė A. Laiirutanas):

Petras Kučinskas (1.00), Marijona LUkšianienė (1.00), Anelė 
Soplienė (1.00), Jonas Balašąuskas (1.00), Alenxandra Ubra- 
ziunas (.25) ; * ..................... 4.25

Pridavė J. Milleriutė: .........   2.50
(Po 50 centų—A. Samulonis,’| A. Ambrozas ir E. Millerienė; 
po 25c—E. Vertelka, A. Laučiskis, S. Ladigas ir A. Svogdis).

Pasižymėjo Keli Kiti Lietuviai BUVO PASKELBTA
J

§418.10
“Chicago Bears”,# profesiona

li footballo komanda, pereitos 
savaitės pabaigoj išrinko . lietu
vį Bill Osmanski geriausiu savo 
lošėju šį sezoną. Bill Osmanski 
pradėjo lošti su “Beays” šio se
zono pradžioj ir tuojau pasiro
dė didelių gabumų sportininku. 
Pirmiau jis lošė Notre Dame 
universiteto komandoj.

Genis — “žvaigždė”.
Tarp Chičagos footballo 

“žvaigždžių” yra ir Roselando 
jaunuolis, Fenger mokyklos mo
kinys, V. Genis. Jisai buvo iš
rinktas nariu “Chičagos mokyk
lų rinktinės, kurią konkurso ir 
balsavimų keliu sudarė dienraš
tis “Herald-American”.

“Daily News” Rinktinėj.
Pasižymėję footballininkai y- 

ra ir du kiti jaunuoliai, Alber
tas SpeČius ir Edvardas Cicė
nas. Dienraštis “Daily Newš” iš
rinko savo “Ali Chicago Public 
School” rinktinę. Rinkimą darė 
dienraščio sporto redaktorius 
Lloyd Lewis ir Chičagos viešų 
ihokyklų football treneriai. Spe
Čius lošė su Tilden High School 
komanda “hack” pozicijoj, pa
našiai ir E. Cicėnas.

Taigi, lietuviai turi visai ne
mažą skaičių gerų fottballo lo
šėjų. Gal jų yra ir daugiau, bet 
kai kurie turi pakeitę pavardes 
ir jie sunku susekti.
Prasideda Krepšinio Sezonas.
Vakar >ir šeštadienį įvyko be

ne paskutiniai koleginiai ir pro
fesionaliai footballo lošimai. Ne
trukus įsisiūbuos krepšinio — 
“basketball” sezonas. Kai kurių 
kolegijų komandos jau susiki-

Southern California, 0;

Tennesscc, 7; Auburn, 0.
Southern Methodist, 13; Ricc,

6. ' 1
Morris Brovvn 13; Virginia 

State, 7.
Florida A. & M., 42; Willey, 

0.
Xavier (New Orleans), 18;

Southern U., 6.
South Georgia Teachers, 27; 

Havana, 7.
Arizona, 25; Loyola (Los An

geles, 7. Sportas

Užsilikę Taksai- 
Išmokėjimais

Cook apskričio iždininkas, 
John Toman skelbia, kad prade
dant šiandieną namų savininkai 
gali pradėti mokėti užsilikusius 
taksus “lengvais išmokėjimais”.

Smulkmenas apie planą gali
ma gauti kambaryj 112, miesto 
rotušėj, apskričio ofisų pusėje 
(nuo Clark gatvės). Rotušė ran
dasi prie Clark ir Washington 
gatvių.

Grįžo 120 Keleivių 
Iš Lietuvos i■■

/ -------------------------

Gruodžio 6 d.
iš Švedijos M. S. “Gripsholm’ 
laivu atvyko 120 keleivių ii 
Lietuvos. Iš Lietuvos ’^yko pe: 
Estiją, iš Talinot laivu į Stock 
holmą. Visi džiaugiasi atvyki 
į Ameriką, pabėgę iš Europo 
karo padangės.

I

Nieko nebegirdim apie Lietu
vos rinktinės krepšinio atvyki
mą Amerikon? Gal visas daly
kas buvo atšaukta?

Lietuvos komandą kvietė Lo
yola ir DePaul universitetai.
Svarbesni šeštadienio

* Rezultatai.
Footballo

Viso Dabar Yra . . $449.85
--Kas Daugiau? 

• ; • vKomitetas Vilniaus Kraštui Šelpti
‘• ■ ' ’• • • ■ ■ ; ■ ■ -S • t? c •

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko ;P. Mil’er vardu,’ o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos "šitoj vietoj kaip greitai bus

■■ H I . ......  ....... «■!

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 
226, 188, 208, 68, 60, 1QO, 284 ir 36)

(Naujos Kuopos: 291, 63, 88, 314, 139)
| PREZIDENTUS:

F. J. Bagočius........
Laukaitis ...............
Miliauskas ...............
J. K. Mažukna........
K'erševičius ........ .....
Gugis ........................

I VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna........
Kerševičius ............
Šalnienė ...................

. . Dr. Pilka .................
Mockus ....................
Dr. Graičunas ........
Vinikas ....................
Mikužiutė ................
Čepukas ....................
Karpavičius .............

Į SEKRETORIUS:
Dr. D. Pilka ............
Vinikas ....................
Michelsonas .............
Zablockas ...............
Jurgeliutė ................
Labanauskas ...........
Bachunas ................
Mikužiutė ................
Dargis ...................
Mažukna ................

' žaldokas ..................
Į IŽDININKUS:

K. P. Gugis..............
Bachunas ................
žebrys .....................
Mikužiutė ................
Mockus ......................
Michelsonas ...........
Lopatto ...................

. Dr. Stanislovaitis .... 
Zablockis ............
Vinikas ....................

Į IŽDO GLOBĖJUS;
v E. Mikužiutė .........

P. Dargis ...............
Mockus ..................
Brazauskas ...........
J.. Kassly ...............
Šmulkštys ...............
Michelsonas ..........
Vitaitis ...................
Dr. Pilka ...............
Šimkus ....................
Miliauskas ..............
Galskis ....................
C. Kairis.................
Dr. Biežis ...............
Laukaitis .......... ....

Į DAKTARUS KVOTĖJUS: 
Dr. J. Stanislovaitis......
Dr. Biežis ......................
Dr. Graičunas ........... ....
Dr. R. Corell ......... .....
Dr. Zalatoris..................
Dr. Montvid..................
Bagočius .......................
Vinikas ..........................

470
60
16
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VAKAR
IR UŽVAKAR

Tris

Du užsidarę bankai Chičagos 
»y linkėję paskelbė dividendus

' •: . V1
i ■

Nužudė žmogų Alinėj.
Cook apskričio kriminalio tei-

Stale Bank of River Grove. 
imokės 20%, o State Bank of 
►lue Island — 10%. Depozito- 
iai gaus čekius pirmadienį.
Mue Island bankas, nežiūrint , ’. ■■ * • • •' •
t mokė j imu, žada persiorgani- 
uoti ir atsidaryti. _ . ;

į chemijos ty- tinys. Atėmė nuo jo $127 pini 
Įtrs nutversite* gaiš, išmėtė iš automobilio, ii

Wientziak, nuo 162 ’ W. Huron 
a Prie RoosevėĮt ir Blue Is

. .Z'J;/(■
' f? -v;' ii' ■■ a j

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

CHICAGOJ
................  ii R

V. M

Sveikata Silpnėjo
Nusižudė
> ■ ■ ■ . 'i-.;' ■■■''!

Susirūpinęs, 4 kad jo s 
silpnėja, 42 metų chi
Philip LasCola nušoko nuo Har
rison gatvės tilto Chičagos 
ir prigėrė.

tams paskyrė vykintojai testa
mento turtingos chieagietės, 
Clarą A .Abbott. Ji buvo našle 
Dr. Wallace C. Abbott, steigėjo 
garsių Abbott Laboratorijų, ku
rios gamina įvairius aukštos rū
šies vaistus. Firmos dirbtuvė 
randasi North Chicagoj.
• 26 metų Melvin G. Adams, 
nuo 1934 nietų gyvena iš pa
šalpos. Turi žmoną ir du vaiku. 
Kaimynai, o vėliau policija pa
stebėjo, kad Adams labai pui
kiai gyvena, nors iš pašalpos 
jis, kaip ir kiti bedarbiai, gavo 
labai mažai pinigų. Galiau poli
cija sumanė dalyką ištirti. 
Adąmso namuose, 5034 Princc- 
ton avenue, padarė kratą. Vi
duj ę rado apie $6,000 vertės į- 
vairaUs grobio, kurį Adams su
vogė iš įvairių apylinkės namų. 
Jisai padarė apie 50 apiplėšimų. 
Sako, “aš negaliu gyventi be 
‘gražių* daiktų.”
• Shakespeare policijos nuova
da laiko už grotų moteriškę, jos 
du Sūnūs ir du vyrus už pieši** 
muši Suimtieji yra Mrs. ‘ Helen 
Thomas, sūnūs Edward, 24, su
niks Leo, 26, nuo 1416 N* Wood 
Street; Walter Norcuki, nuo

• Chicago Bible Society (Bib
lijos Draugija) skelbia, kad par
duoda arba išdalina prašantiems 
po 13,500 kopijų; švento rašto 
kiekvieną dieną.; Per 11 mėne
sių šiemet viso biblijų išplatino 
1,350,000. . j į
• Bučeris John Thiel, 1726 
Orchard s treet, •znušovė j auną 
piktadarį, kuris į su dviem sėb
rais bandė apiplėšti jo krautu
vę. Kiti piktadariai pabėgo. Nn-

— --------- -------------- sautasis buvo 21| metų Lpuis De.
džiure, susidedanti iš aš- Simone, nuo 11Q4 Taylor štreet.

ių moterų ir keturių vyrų, Kaip kitą sė^^|jeiiį jisai ruo
šusi apsivesti metų mer
gaite, Phyllis Gravehti, nuo 719 
Miller streeL<':J?Ą" .Z”' -\••• ,? .< ■■. ;z- ' a(. ;> '■

• Nuo zuikienoj 52 metų Julie
Evans užsikrėtė zuikių karštli
ge (tularemia) ir vakar pasimi
rė. Neseniai ta Higa atėmė gy- 

į vybę Town ofį Lahe liotuvei, .............
anJ Teklei Raičius. . Velionė Evąns 1834 Dickens Street, it Štenley 

_ gyveno įądresu
avenue. ;

_______ O Northwestern universitetas land du ginkluoti užpuolikai su 
Vienas džiurės narių buvo 22 ^ayo $l,500,OQį)r Chičagos uni^ stabdė automobilį, kuriam va

rnely jaunuolis Senry CeciL Be* versi tetas — $^000,000 medici- žiavo Philip Rothstein, paskui- 
iade,423^5 Mulligan avehue, Vienį v
mėtis, su-nuteistuoju Derweku; > nuėjimams. 1x1

tu< 
nu 
31(

pu
W 
dė

iteįsė tris j alinus chicagiečius 
sktros kėdėn. ;
Spalių 13 d., nuteistieji už- 
tolė alinę adresu J 859 North 
rašhtenaw avenue. ir ten nužu- 
i 64 metų kostumerį, V. Peter- 
fn. nuo 2650 Corfland Street. 
Bylą svarstė teisėjas John F

Bolton.
Nuteistieji yra 22 metų Hėn 

ry Drewek, 24 mętų Victor Nū; 
kowski ir 25 metų Frank Mi- 
chalowski.

patys su juo nuvažiavo savo ke
liais.
• Policijos automobilių skyrius 
skelbia, kad šiemet per 11 mė
nesių laiko Chicagoj pavogta 
2,731 automobiliai. Beveik visi 
buvo atgauti.
• Ugniagesių departamentas ty
rinėja didelį gaisrą, kuris perei
tos savaitės pabaigoj sunaikino 
Columbia Metai Company dirb
tuvę, 4554 Lexington avenue. 
Nuostoliai siekia $25,000. Tai 
antras didelis gaisras kelių me
tų bėgy j. Po pirmo gaisro fir
ma gavo $35,000 iš apdraudos 
bendrovės.

Krutanti Paveikslai 
Apie Vilnių

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

Brolių Motuzų nauji filmai 
iŠ Lietuvos ir Vilniaus bus ro
domi sekamose vietose už Chi- 
cagos ribų: (Visų rengimų pel
nas yra skiriamas Vilniaus Kra
što gyventojų naudai).

1) Aurora Labor Temple Hali, 
215 Main St., Aurora, III., Su- 
batoj, December 16. Auroros 
Kultūros Draugija.

2) Saxson Hali, 1625 West 
15th Avė., Gary, Ind., Penkta
dienį, 
turos

3)
17 d.
turos

Visų rengimų pradžia 7:30 
vai. vak. K. V.

December 15, Gary Kul- 
Draugija.
Melrose Parke, Gruodžio 
Rengia SLA kuopa, Kul- 
Draųgija ir Navickienė.




