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Rusija Atmetė Tautį jungos Pasiūlymą

■ • I ' ' i

PRATĘSTAS ATSAKYMUI LAIKAS IKI 
TREČIADIENIO RYTO

Rusija grasina nutraukti diplomatinius 
ryšius su Britanija ir Francuzija

GENEVA, Šveicarija, gruodžio 12. — Sovietų premjeras 
Molotov antradienio vakare atmetė Tautų Sąjungos tarpininka
vimą Suomijos-Rusijos karui sulaikyti. Molotov pareiškė, kad 
Rusija nepripažįsta Suomijos valdžios. 

----- x— 
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 12. — Reuters (Britanijos 
žinių agentūros) pranešimas iš 
Genevos antradienį sako, kad 
Tautų Sąjunga nutarė laukti 
iki 10 valandos trečiadienio ry
to rusų atsakymo j pasiūlymą 
taikytis su Suomija. 24 valan
dų laikas, kurį Tautų Sąjunga 
davė rusams į pasiūlymą atsa
kyti, išsibaigė antradienį 6 vai. 
vakare. Atsakymo negauta. Ka
dangi delegatai nebuvo tikri, 
kad pasiųsta rusams telegrama 
pasiekė Maskvą nepavėlavusi, 
tai atsakymui laikas pratęs
tas.

—X---- X—X----
GENEVA, Šveicarija, gruo

džio 12. — Tautų Sąjungos su
sidedanti iš 13 valstybių atsto
vų komisija pradėjo ruošti re
zoliuciją Rusijos agresijai prieš 
Suomiją pasmerkti? Jeigu Tau
tų Sąjunga Rusijos atsakymo 
iki trečiadienio ryto 10 valan
dos negaus, tai rezoliucija bus 
įteikta balsuoti. Manoma, dele
gatų dauguma priims ją.

[Vėlesnis pranešimas sako,

—X----- X
kad Rusija atmetė Tautų Są
jungos pasiūlymą.]

Rezoliucija neskirianti baus
mių Rusijai už nusikaltimą.

Bet vėliau laukiama Argen
tinos įnešimo išmesti Rusiją iš 
Tautų Sąjungos. Numatoma, 
kad ir Argentinos įnešimas ras 
daugumos delegatų pritarimą.

Jeigu Tautų Sąjunga išmestų 
Rusiją, tai, sako Stalino atsto
vai, Rusija nutrauksianti diplo
matinius ryšius su Britanija ir 
Francuzija. Atrodo betgi, kad 
Francuzija šito grasinimo ne
bijo. Ji pati norinti nutraukti 
diplomatinius santykius su so
vietais ir uždaryti Rusijos am
basadą Paryžiuje. Francuzijos 
Valdžia kalba, kad dabar, kai 
komunistų partija tapo uždrau
sta Francuzijoje, sovietų am
basada pasidariusi tikras ko
munistų lizdas, ir tą lizdą ji 
nori uždaryti. .

Pranešama, Anglį j S prižadė
jusi pasiųsti Suomijai lėktuvų, 
o Francuzija kanuolių. Lotynų 
Amerikos atstovai taipjau pri
žadėję suomiams paramos.

. . . NAUJIENŲ-ĄCME Telephoto
HELSINKIS, SUOMIJA. —- Vaizdas Suomijos sostinėje po to, kai ją bombar

davo bolševikų bombonešiai. 
• r .. Į ■■ W ■■■ —III— ■ M

B 100,000 ŽVALGYBININKŲ VARO RUSI 
JOS KAREIVIUS Į MUŠIUS

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 12. — Rusijos kareiviai, 
paimti Suomijos nelaisvėn, pa
sakoja šitokius dalykus:

Karelijos fronte, po nesėk
mingos atakos paimti kai ku
rias Mennerheimo tvirtovių li
nijos pozicijas, Rusijos kariuo
menei vėl buvo duotas paliepi
mas veržtis pirmyn. Kareiviai*ryti.

atsisakė. Daugelį jų sušaudė 
žvalgybos — GPU — samdi 
iriai, kurie stovi su kulkosvydi 
žiais savųjų kareivių užnuga*- 
ry.

Viso rusų žvalgybininkų Suo
mijos frontuose esama pei 
100,000 vyrų. Tai yrat antra 
Stalino armija — armija Rusi
jos kareiviams į mūšius va-

SUOMIAI UŽMUŠĖ 3,000 RUSŲ
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 12. — Antradienio vakare 
išleistas Suomijos pranešimas 
sako, kad rusai atakavo suo
mius visą dieną Karelijos fron
te. Atakos atmuštos. Suomiai 
paėmė 27 rusų kulkosvydžius,

25 automatinius šautuvus, 13 
mašininių pištolietų ir kitokių 
pabūklų. Trys rusų karinome 
nes bataljonai sunaikinti.

Trys rusų bataljonai priskai
to 2,000-3,000 kareivių.

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
GENE V A, Šveicarija, gruo

džio 12. — Antradienį sukako 
24 valandos kai Tautų Sąjunga 
pareikalavo, kad Rusija laiky
tųsi su Suomija. Tautų Sąjun
ga rusų atsakymo negavo. Są
junga ruošia notą Rusijai pa
smerkti.

eiti už nugaros suomiams, ku
rie kariauja Karelijos fronte. 
Kita rusų kariuomenės dalis 
veržiasi šiaurės vakarų link, 
mėgindama pulti iš šono suo
mius kariaujančius šiaurės 
fronte.

Vokietija nori mino
mis apjuosti Angliją

Rusai pasistūmė 58 
mylias i Suomijos 

gilumą

Švedai susitarė nau 
jo ministerių kabinę 

to reikalu
STOCKHOLM, Švedija, gruo

džio 12. — Suomiai sulaiko ru- 
SUS Karelijoj, pietų fronte. Ne
pajėgia rusai pasistumti pirmyn 
nė šiaurėje. Bet fronto centre, 
sako Suomijos pabėgėliai, at
vykę į Švediją, rusai pasistū
mė pirmyn jau 58 mylias. Per
kirsti šalį į dvi dalis rusams 
dar reikia 72 mylias žygiuo
ti.

Kitas pranešimas kalba, kad 
kai kur suomiams įsakyta tau
pyti amuniciją. Tai pavojus 

, suomiams, apie kurį jau pra
nešimai yra įspėję pirmiau.

Dėl Hango Stalinas 
užpuolė Suomiją

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 12. — Suomijos dokumen
tai, įteikti Tautų Sąjungai ir 
rodą kaip ėjo suomių-rusų de
rybos, liudija, jogei Stalinas 
užpuolė Suomiją visųpirma dėl
to,' kad Suomija atsisakė duoti 
uostą Hango rusų kariuomenės 
bazei.

Hango yra mažame pusiau- 
saly prie pat įplaukimo iš Bal
tijos juros į Suomių Marę.

STOCKHOLM, Švedija, gruo- 
džio 12. — Švedijai gresia pa
vojai. Iš siauros matomas Sta
lino pavojus, jeigu jis pasmaugs 
Suomiją, iš pietų gresia Hitle
ris.

šitokioj aplinkumoj jau ku
rį laiką Švedijoj yra diskusuo- 
jamas “tvirtos” valdžios suda
rymo klausimas. Tokios vald
žios, kuri atstovautų “visas 
partijas, visus gyventojų sluok
snius”. •'

Iki šiol Švedijos ministerių 
kabinete buvo aštuoni social
demokratai, du nepriklausomie
ji ir trys ūkininkų partijos na
riai. ^Premjeras buvo socialde
mokratas Hansson. Naujame 
kabinete numatomi du konser
vatoriai, du liberalai, du ūki
ninkų partijos atstovai ir vie
nas nepriklausąs jokiai parti
jai. Hansson pasiliksiąs kabi
nete.

Bendrai, atrodo, naujas kabi
netas bus konservatyvesnis nei 
dabartinis. Tačiau naujo kabi
neto sąstatas dar nepaskelb
tas.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 12. — Pastaruoju laiku 
daugelį britų ir , neutralių šalių 
laivų,; plaukusių į Angliją, pa
skandino Vokietijos mipos. *ši
tie laivai žuvo nuo Vokietijos 
minų Anglijos rytų pusės van
denyse.

Bet jau paskutinėmis pora 
dienų paskendo keletas laivų ir 
Anglijęs 'vakarų pusės pakraš
čiuose. Nacių augštas atstovas 
ryšium su šiais paskutiniais 
įvykiais pareiškė, kad netolimoj 
atejty Vokietijos minos apjuos 
visą Angliją. Tuomet susidarys 
pavojus bet kuriam laivui ir 
bet kurią Anglijos dalį pasiek
ti.

Suomija nori pirkti 
dujų kaukių Jungt.

Valstijose
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 12. — Suomijos valdžia 
veda derybas su Jungt. Valsti
jų kai kuriomis įmonėmis. No
ri, kad jos padirbtų daug* kau
kių nuo nuodingų dujų civi
liams gyventojams ir kariuo
menei netarnaujančiai fronte 
apsiginti. 1,000. kaukių Suomi
jos arkliams vartojamiems ka
ro reikalams jau užsakyta 
Jungt. Valstijose.

Britų submarinas ne
skandino Bremen 

laivo

City of Flint atga 
bens j Ameriką šuo 
v mius pabėgėlius

Italija išėjo iš Tautų 
Sąjungos

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 12. — Admiralitetas pra
nešė, kad didysis Vokietijos pa- 
sažierinis laivas Bremen aplei
do rusų uostą Murmanską ir 
plaukia pietų link, mėgindamas 
pasiekti Vokietijos uostą. [Vo
kiečiai sako, Bremen jau pa
siekęs Vokietijos vandenis.]

Britų submarinas matęs Bre
meną. Faktinai buvęs taip ar
ti laivo, kad gagėjęs paleisti į 
jį torpedą. Bet britai Bremeno 
neskandinę, ba negalėję įspėti 
ų apie skandinimą. Tarptauti 
nes sutartys , reikalauja pasa
žierinį laivą įspėti apie ruošia
mą skandinimą.

BERGEN, Norvegija, gruo
džio 12. — šiuo laiku Norve
gijoj yra Jungt. Valstijų lai
vas City of Flint, kurį vokie
čiai buvo suėmę ir nusivarę į 
Rusijos uostą Murmanską, o 
vėliau mėgino nugabenti į Vo
kietijos uostą. Norvegijoj City 
of Flint tapo atimtas vokie
čiams.

Laivas ateinančią savaitę ap- 
leisiąs Norvegijos uostą ir iš
plauksiąs į Jungt. Valstijas 
Kalbama, jis gal atgabens gru
pę Suomijos pabėgėlių į Ame
riką.

-- X-- X—X--
GENEVA, Šveicarija, gruo

džio 12. — šešiolika vokiečių 
korespondentų Genevoje varo 
neoficialią Vokietijos kampani
ją. Jie aiškina, kad neutralios 

— Aštuoniolika žmo-| šalys gerai padarys pasmerk- 
dames Rusiją, kad talkininkai 
ir vokiečiai turėtų taikytis ir 
sudaryti stiprų frontą Stalino 
agresijai į vakarus sulaikyti. 
Tačiau britai ir franeuzai ma
no, kad visųpirma reikia paties 
Hitlerio agresiją sutriuškinti. 

-- X-- X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 12. — Vokietijos pasažie- 
rinis laivas Bremen praslinko 
Britanijos blokadą ir pasiekė 
Vokietijos vandenis, sako* nacių 
pranešimai. 

-- X-- X—X--
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 12. — šiaurėje nuo 
Ladoga ežero viename punkte 
rusai yra pasistumę į Suomijos 
gilumą 40 mylių. Iš čia viena 
jų kariuomenės šaka veržiasi 
pietų link. Jos tikslas yra už-

IS užmušta nacių ge
ležinkelio nelaimėje

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 12.
nių užmušta pirmadienį, kai 
Vokietijos traukinys susidaužė 
su busiv arti Linz miesto. Dvi
dešimt kitų žmonių sužeista ne
laimėje.

Tai jau šešta didelė Vokie
tijos geležinkelių nelaimė į pa
skutines 66 dienas. Visose še
šiose nelaimėse 106 žmonės bu
vo užmušti ir 117 sužeista.

Viena nuomonė reiškiama, 
kad ryšium su karo veiksmais 
ir perdideliu darbininkų nuvar
gto susisiekimo sistema Vokie
tija žymiai krikštą. Tad ir ne
laimės įvyksta. Kiti pranešimai 
jau kurį laiką kalba, kad patys 
Vokietijos gyventojai sabota- 
žuoja nacių režimą ir dėl sabo
tažo, kitų incidentų tarpe, įvyk
sta geležinkelių nelaimės.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 12. — Britanijos kariuo
menė atrėmė vokiečių atakas 
vakarų fronte.

—X-- X-- X--
ISTANBUL, Turkija, gruo

džio 12. — Turki jos-Vokieti jos 
prekybos derybos užsikirto. Vo
kietija nori gauti Turkijos pre
kių, o Turkija ketina greičiau 
siųsti jas talkininkams, britams 
ir franeuzams.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 12. — Admiralitetas sako, 
kad Britanijos submarinas pa
stebėjo vokiečių pasažierinį lai
vą Bremen ir galėjo* paskan
dinti jį. Submarinui tačiau 
tų tekę skandinti Bremeną 
kioj aplinkumoj, kad britai 
tų nusikaltę tarptautinėms
tartims, taigi jie vokiečių laivo 
neskandino.

-- X-- X—X--

bu- 
to- 

bu- 
su-

Vokietijos prekyba 
pakrikdyta

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 12. — Nuo pat karo pra
džios Britanija ir Francuzija 
paskelbė blokadą Vokietijos 
importams. Paskutiniuoju 
ku paskelbta taipgi blokada 
kietijos eksportams.

Bet padarytos ryšium su 
na blokada laivuose kratos
do, kad Vokietija visai mažai 
eksportų turi. Karas tiesiai pa* 
krikdęs jos prekybą su užjū
riu.

Nuginčijo gandus, 
kad Vokietija re
mianti suomius

HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 12. — Suomijos atsisaky
mas pavesti Hango rūsy ka
riuomenės bazei buvo pagrin
dinė Stalino atakos prieš Suo
miją priežastis, rodo Suomijos 
dokumentai.

lai-
Vo-

pil-
ro-

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

Daugiausia apsiniaukę; šal
čiau ; saulė teka 7:09 v. r., lei
džiasi 4:19 v. v. }

‘ . ROMA, Italija, gruodžio 12. 
— 12 valandą naktį į; antradie
nį sukako dveji metai’* kai Ita^ 
lija pareiškė, kad jis rezignuo
ja iš Tautų Sąjungos. Pagal 
Tautų Sąjungos nuostatus ji 
pasiliko tuos dvejus metus Są- 
jungoje. Naktį į antradienį dve
ji metai sukako, ir šiandie Ita
lijos nebėra Sąjungoje.

Bremen pasiekė Vo
kietijos uostą

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 12’. — čia gautas Vo
kietijos pareiškimas, kad ji ne- 
remianti Suomijos, kuri kariau
ja prieš Rusiją. Pranešimas nu
ginčija gandus, buk slaptai na
ciai teikiu paramą suomiams.

Rusų lakūnai pasi 
davė suomiams

i Rusai paskandino 
vokiečių laivą

HELSINKIS, Suomija, gruo 
džio 12,
tijos juroje vokiečių ląiyas ve
žęs Vokietijai javų. Manoma,

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 12. -4- Vyriausybė paskel
bė, kad didysis ir puošnusis 
Vokieti j os pasažiėrinis A laivas 
Bremen praslido Britanijos 
blokadą ir iš Rusijos šiaurės 
uosto Murmansko atplaukė, į 

jį paskandinęs rusų submari-! Vokieti jos vandenis ir pasiekė 
nas. ’ Vokietijos uostų.

Švedija dalina gy- 
vetitojams kaukes

Paskandintas Bal

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 12’. — Valdžia antradienį 
paskelbė, kad ji įsakė išdalin
ti įgyventojams 500,000 kaukių 
nuo nuodingų dujų apsiginti. 
Kai kurie švedai jau yra priva
čiai kaukes nusipirkę.

STOCKHOLM, Švedija, gruo- 
džio 12. 
lit pranešimu, suomių lėktuvai 
išmėtė atsišaukimus į Rusijos 
aerodromus. Prižadėjo užmokė
ti Rusijos lakūnams, jeigu jie 
atgabens sovietų lėktuvų į Suo
miją. 14-ką lėktuvų jau sovie
tų lakūnai atgabenę į Suomi
ją ” :

Laikraščio Nya Dag-

PASIŲSKITE
GIMINĖMS
DOVANŲ

Kalėdoms
Į LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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St. Miščikas-įiemys

Davė Vilnių ir paėmė Kauną •
I- ĮMH")1 T " 1

(Straipsnis diskusinis) • • ... —
-veno pas mus ir kurių visa kai-(Tęsinys)

ku už aiimtąs ęeines. Ąišicų, į- 
gijus jieips turtų, jų balsas vei 
virio s .artu.

Ta.gi tšk.ra valymo
mums nekeikia ir dabartiniu lai 
ku tie vokiečiai įpun^s pębai^ųs.

O juos iškrušta mes d-tųg ko 
nustojame, o tuo labiau kito.: 
Pabaitčs valstybei, res veidu

Bet tas vokiečių iškrausly- M* beProtis, Iuos Yė! prųdę
mas iš Pabaltos valstybių nėra 
jau toks nereikšmiągas faktas 
H Mm ląfoąą \TtfH 
šiemą krąšląiųs.

sukiršino ir nebe musų valdovų 
bukaprotškWWM> įstengė vokiš
ką kląvsiflft iškelti Lįętuvoję. 
jįei mųsų buvę valdovai nębųlų

Tiosų. H HUleri^ vi-
sur vokiečių mą|ųmos buvo sa-
yUllSKU ĮĮJ>Uh.<Į ąvęiiiiiujv vdlMj'i 

Vėjo, o tuo lątyaų pąruhežinė-. 
se su Vokietija valstybėse, kut 
jos virtų sąvptlškpinis pąrąkM 
bačkomis, kurias Hitleris galė
jo bet kurią dieną padegti ir 
tuo gręsti tų kraštų nepriklau
somybę!. Ir kai kąs gali galvptp 
jog (ik ačiū turime pasakyti ru
sams už šių vokiečių išgabeni
mą. .

Kas numato toliau, negu tąi 
kas vyksta šiandien ir kas kUYD 
vakar, turi pripažinti, jog tų- kąnką jų žepię konfiskuoti ir 
kio payojaus. nėra. Hitlerįs ir jp atiduoti latviui vąĮstięčiui. La(- 
grynai rasine bei šovinistinė po* [vijoje vokiečių klausimas paną-

Niekam nfcpaslaplis, jo$ labai 
iie^ąi lietuviai ųų^įkrą'ę vų- 
lęicčiV |)ilięčiU. d rty> kąip

"■'nės^ iną^iiių. Jų vietą užėų$ daų 
ma ir butų visą laiką vedę lais- ’• •_« 1 y •
vą ir sveiką vidaus politiką, dB1’*.kiečiai, Lietuvos pilies 
gi ftiąipędpą krašte ąebųtų Rijęs j 
VpkiŠkųnąo Rląųsįinąs. Vokiškų 

kilime mes
pątys daug kalti.

Bet sakau, žuvus Hitlerio rū- 
žinhii, žūva vėl vokiečių mažu
mu Rląų^mąs.

šieR tiek RituiųšRąj s|pvi vo
kiečių klausimas Latvijoje, bet 
ir tęn nereikalinga vokiečių bą- 
ęonų išvežti į Vokietiją, bet pą- 

koufiskuoti ir

ginusia vielos vokiečiai, t. y. vo- 
ičiai, nes

Ibuvę PTOte
gavo, 
ir

jiem ft hiotwv«s 
sikrą;;^hw
tis iw dar laWaw padidin
ti kųį knrias tebaik
tų kxft>ifiH«oin darhtaiftkM W'ir 
truks, ir ai^n,. hj vielą mm 
rusa; ;r lųp. todti įl^a 
nuoi«;<Mi Lit'tuv<uv didą*

Mala l«« wmiį rinka daharli- 
niu Mku gryuąi pikiam 
rusų M U

NAUJIENOS, Chicagd, UI.
. J* S"

Trečiad., gruodžio 13, 1939 ~
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j žiųoma, prasivers akys ka-|tautų valstybės vyrai susirupi-|Tel^ n

nemažą skausmo, ašarų ir 
krąųjo prąlieti iki mes atsibo- 
dėsime naujų okupantų.

| Ir pp visp tų beJaugi gali ai- 
sųąsli žnąogųsA kuris pasakytų, 
jog ši dabartinė rusų okupaci
ja kuo nors bns lengvesnė ar 
geresnė, negu ginklu užėmi
mas mums nesutikus? Nejaugi 
nebūtų gęr^ą buvę, jei lųųsų 
\ataiy-b’ės vyrai, vietęn gelbėję

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

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

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

L - : . . . . .h l »

da ųors. bet bus ve.u ir teks nę kaimynės Suomijos ir sa\u 
likinąu.

Suomija ne ką didesnė už 
Lietuvą, bet ji visgi iŠ karto at
sisakė pildyti negarbingas rusų 
sąlygas.

Kodėl toks skirtumas? Kodėl
Suomiją užstojo dargi š. Am2-Įh|* U F QII?DI INQI(| 
rikos prezidentas, kuomet už 1“t 
mus neužtarė dargi nei vienas 
prezidento kurjeris?

Todėl, kad suomiai nėjo tais 
šupkeliaįs, kuriais nuėjo musų 
tautos “vadai’’, neprašyti tau
tos vadai, jėga užgrobę š ą vie-

rus^ips: ^alot. pųnaį rusai, 
mes su jūsų’ s .a lomom sąly- 

•■goin negalime sutikti, bet ne-

" Teiephou*

KaymoiKl Krvig iš Oakley.
H|.v jųtęTOacionąlčje

(į.hteagflj) Konuj,

DENTISTAS
Piną., ’Į’ręčiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
T«L YARDS 09S4

Antrad-, Ketvirtad. penktadieni
4143 So. Archer Avė-

Tel. LAFAYETTE 3650

litika yra tik laikinas reiškinys, šps į buvusį lenkų klausimą Lie- daugį ųęgąli
kuris prąžuii kaęlų sų jo rėži-.((ųvpje, kųrįain buvp įduotas būti Bfrk&li} l^e,.
mo griuvimu. l*as mus niekad smarkiausias smūgis išdalinus Į nes vįępĮųtęlis pg'lųl^ yrą viet 
nebuvo vokiečių klausimą ir jis dvarus. O jei vėliau lenkai vėl ’ ‘ *'
ąlsirądp lĮitkriui pąęmųs yą(- pradėjo ąlsi8al!tb tai a^iu tik 
<Uįą tik dirbtinu Uudu ir neturį mųstų įąųtinipkąpis, gruodžio 17 
jokių gyvybės pamatų ątęičiąj d. nakties dĮdvyriąpis, kųrįe pą- 
ir dęl (o, nereikąlingą kraustyti ėmę valgią Y$ pradėję gražių- 
žmones, kurie šimtus metų gy- ti lenkams Žcmęs ir mokėti miš

.. .  'linui »."! u.'i'Įn. ...a. m*

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tek LafąyęU. «5«0

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VUNET^N BLINDS 

1903 W£ST 47tb STREET (ARTI WOOD ST.) 
'n.iju.jujm'11 i' ui i ui w f

CRĄNE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avęnuę 
Telefonus ĘOąTSMOUTą 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65 
5 ą>nu§ ay daugiau .............................. ■
PETROLEUlliI CAĘBON COKE 5 $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ' ■

Sales Tax ękstra.

Y

ui iWį jię guli mkė.ti 
už n;ųsiy produktus RieR jie ųp- • i
1’1.

Kąip įiiąųyų ir prągąišUųgą 
prikasyti ųpo vįępo. pfrkiU® 
parodu DDMUsi DTąęitU,. klldD^t 
iki 11XIQ DL v^pįU^ĮU WUSU 
prekįų Ypkięčįąj,
Staiga j|eips /ąlsisakjps pp’KM 
musų prQ4ųkH^>. k y- 
muitų kavą, ules pasijųlrųpe 
tikrąpię iy Dietų* 
turėjjpĮpę ^parkiąi 
nomptfeį iki 5i?kaviąvQĮn 
vieni prpdųktą^s ViMą kilMV 
(I3rĄųgliįnję).

Maža to, turėsiipę pirkti tik 
pas rųsų§ ir jie galės reikalauti 
kiek jie uorės nežiūrint, kad ki-

k—— I I f ili J.JIU.I

• f

gpmis ųc tik p.ąrduo(į, bet it 
pirkti, y "'' ■

Vįęuu žodžiu, ekonominių i 
mes priklausysime tik nuo ru
sų, o priklausyti ęĮęoąoąuniąi

^BęciąnaĮ zen^s lęąinęs Kas pęnKta<Me|ųi
Visi pirkiotai užtikrinti

ŠVIEŽIOS ŽUVIES SARGINAI
WALKER’S ŽYMIAM
Urmo žuvies Markete

Šviežios žuyies žemus ąą^nos>—šrimpsai—Oisterįai—Cl.amsai 
ir visa eilė Walker’s rinktinių šyię^y, šaldytų vaisių-r-dąržųvįų— 

‘ paukščių.
14 Place ir Racijie Avenue kainpas

(ĮĮlokas į piętus nuo 14 gatvės)

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą >
' Ofiso Tel.: £ARDS 4787
Namų Tel.: PROSPECT 1936

(Bus daugay)ių, nes esame s.ilpD;> mums lie- 
Ką vięnas ke’iąs pąsąkyti vį- 
sąpi pasauliui,, jog jųsų paslą- 

. I lytų sąlygų nepiijmąm įr dary
kite ką darote ir ką nogite, bet 
lųusų savygarbą bųtų sutrempta 
jei pąsirašytume tokias sąlygas. 
Vįsą ątsąkonįybė lenką jums. 
Jei skaitote tloru ir žmogišku 
skviausU, mušti inenkcsių — 
prąšpm, bet pasaulis težino, jog 

viską prąrądome, bet gar
bės, sąvygąrb.ps kąip žmonės ir 
tąųlą nęprąrądo.me! Palys sau

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Mrs. A.

Iv tp nekusi tąip lengvą

kų Vilimą?.
lĮąųtlliąį, y^s ^įąą sųpiua »

skoįąą Rsąnis dar-
Ipiunkąs,. yąr^ą^ yąlstįętįs pę- 
tįesioginiąU kMrill(xs

vąltUiąęDkrąųs, deg- 
lųkVii kitą
dąįkt\|- Nę ■ fabri- suomius ir pąinatysiinę,
kąpj^j ĮUOk^ ijęi llb reiškią sveika užsienio ir vidaus
ke, kuris dar vis žiuri kalino politika.

kuinpį, kuris iieo jau skirtai

kaip būti galutinai pąvcrgtapi. 
neą dėl ekonominių sųinetimų 
męs niekad negalėsime tinka
mai ats.ispirŲ okupantams.

Bet kad šis ekonominis musų 
pflvęrgjmas butų didesnis, rusai 
išgabeną iš mųsų krašto 3,5,000 
vokiečių.

x

y.

sįų garbes jausmų neturėjo įr 
jiems ne tauta rūpėjo!..

Tame visa musų tragedija.

Bęį pažvelkime į ateitį, pą- 
^iųręRime į musų Rąimynųs 

k a

Rašant šias ęįlulcs S|ockho|- 
iyię posėdžiaują Skandinavijos

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ . </'■' .'i * i'’, ' ___ ____

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ąmbulance
DIENA IR NAKT;

-y.: . ■■»?< :• ■v..*' • v‘X r va,

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4ii05-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fąirfield Ąverųie

.1 koplyčios visose 
JkC-tOll CŠiięagos dąlyw

‘——    -------------------------- ----------1

TU?? u T*. ' jJj ' 7

: ; a. •.
r.'U’ 'F j";

Klausykite musų radi* programų Antradieni* ir fteitadienl* 
■ ■rHMH :W M• w- H- !• ?• ,t<’u“ U4M “4 

m rovu.tr tALTIMIKBU. .

K. JARUSZ
Phand | BR, C, Z. VEZEL’IS
Pradžioje savaitės DENTISTAS
Kiekvieną dieną 4645 So. Ashland Avė., 

būna 1 
6630, S, Wcsterų ąv 
Tę.l. Hęmlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shoręs, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.
---------------k_------------------

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2240 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutąrtį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
SUBRĮCKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT:
LIETUVIS

Mano, 20 Rietą praktikavimas 
j ąsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas I
Pąlengvina akių įtempimą, kurįs 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį..
Dąugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bę .ąkjniu, Kainus , pįęiąų įųup

- * -|)irma. 7
4712 South Ashland Av,

Phone YĄRDS, 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Mest 63rd Streeį

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 f r > t / i . 1 »
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WĘST 35th STREET 

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

Nedėlipmis pagal sutartį.
8

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.

Te’. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nąu- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
ėlektrikos 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 šeštadįenįo vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

'—7T.—; * w,;~' . ’> 7.r;^'vT?T7"—. "■

Laido tuvių Direktoriaiar kilakį tiųdą Lietuvoje įy, ąiš- 
ku, mums jo veltui nepąliks, 
reikės už jį vokiečiams atlygin
ti. Ar mums reikalingas toį^s 
biznis? Ar užsimoką valstybei 
pirkti emigranto turtą prievar
ta, kuomet tam emikrantui pg- 
silikus, viskas valstybės? Tai tąs 
pats ką už savo daiktą antrą 
kartą reiktų mokėti vien todėl, 
kad turi kraustytis kitan bųtaų. 
Bet baisiausia tai, jog mes ne
turime tų miliojnų, kurie rei
kalingi užmokėti už šių išvąrą- 
mų vokječių turtą.

Ir mųąų “geradariai” globė
jai iš Uralo kalnų, už mus if 
latvius bei estus, pasiunčia pus- 
aštuoniolikto tono grypiaųsip 
aukso vokiečiams ir jokiu b.ųdų 
už vokiečių įurĮuą pasiliksimą 
skolingi rusams ir užsivilksim 
naują finąųsinį slogu|į, kP.Vią 
mums nebuvo niekąd reikalin
gas, priešingai, pragaištinga^. 
Vokiečiai gali pas mus pasilik
ti, visas jų turtas bus pas mus 
ir dar mokės už tą turtą atatjn- 
kamus mokesčius. Bet ne,; 
nepravartu rusams ir jie nori fi
nansiniai mus pavergti statyda
mi tvirtoves, kurių mums ne
reikią Įr išvąrydaiDi vokiečiu^ 
k utie įdįįįds peį>aisųs.

Bet už tai mus rusai pavergs 
dvigubai: kariniai įr ękpppmi- 
niąi. Jie mus įstęngs spĮarkjąų 
melžti ir išnaudoti kuįp negrus 
Afrikoje ręikąlaudąiųi ųę x tjk 
skolos, bet ir nuošinj^ių už skor

LIETUVIAI
r

Phone CANAL 6122 » i . » . ■ • r

savo rioriĮ.

DĄgAR SIUNČIĄ PĮNĮCjVS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TE^ĘGRĄMOMIS. Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR ęiIIRŲRGĄS

Valandos kasdien 3-4 ir 6° vaR.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor, Dąmęų. Hemlock 6£99naujienos

1739 SO. HALSTED STREET
CHICAUO, ILLINOIS

Ofisas atidavus kąsdięfi i;ųo 8 Į-y^o ik; 8 Yą^ąyo 
Sekmadieniais nuo 9 rylp jki I yąl. ųq piety

t • 4

y

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ĄS&LAND AVĘ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
iuTiuGis 

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

Telefonas TARPS 0818 r
Ketvirtadieniais ir Sękmadieniais— 

pagal sutartį

A, A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel'. CENTRAL 1824
Nąmų Tel.—Hyde Bark 3395

Garsinkltės “N-ąose

KLAUSYKIME
ULTiinm RYTMETINIŲ
■' "» ...................................I UIM ■ UJ I-'.lJJl I.U4I 1LJJ-XL J'JJ w

LIETUVIŠKŲ RADĮO III || I F|

PR06RAMU W.n,l. r

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

III < (11111111H Ųl 11 m WM/11(1 IIIIII • I

NARIAI 
(’hicągos, ■
Cicero !
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
fliiiiiiiiillllllljiiill|iiliiiiiiŲ(iil

* linini, iiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiniii

Ąmbųlance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TI)(5mE 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE
llllllillllllllllltlltlllllllllllllllll

> j I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 4(ith Street Yards 0782

k • i • . • •

' ■ ... .. -------—----------- -----------------------------------

br .’ S. P. MAŽEIKĄ Yards 1139
3319 Lituanicą Avenue Yards 1138

LĄCnAWięZ ĮR SŪNUS
£3X4 West 23rd Plaęę , Phone Canal 25
gK^RIU^^M* Eąsl §t*eet Tel. Pųllmąn 1270

ALBERT v. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS-M. PHILLIPS
3307 ytąąnįęa Ąvenue Phone Yards 4908

. . t

■...................„ ...i,....................................... i,,, i.. ? 1 ............ 1 —........  .... ■ »

ĄNTĮĮONY B. PETKUS
6834 So. VV^stęrn Avė. Phone Groveįin 0142
141Q Sąyth 49tk Cpųrt, Cicero Pftope Cicęro 2109

4348, S? ę#!?ornią Ąvenųe Phonę LafąyeUe 3572

PU, RIDIKAS
3,354. So, HąląlecĮ Stręęt ¥ĄRĮ)S 1419

S

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijosi Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kęnwųod 5107.

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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Rępųblic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo l-r-3 ir nuo 6—3:30 vai. vakaro 
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

4

A. Montvid, M. D.
Węst Town State Bąnk Bldg.

1 240p MĄDISON STREET
Vąi. 1. iki 3 po pietų, 6 ifcį 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

į

v

rovu.tr


TreSnd gruędžb 1* 1939 NATTJTENOSp Chicago, fll.

KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa.

SLA 35 kuopa*

Bagočius .......................... 20
Laukaitis .......................... 16
Miliauskas .................. ........ 6

Mažukna .......................... 22
Kerševičius ....j.......................... 20

Vinikas ..........  27
Michelsonas  ........  9
Miliauskas .......................... 2
Gtigis .................................. 7
Račiūnas ......................  13
Kerševičius ..........,............. 7
Žebrys .................................  5

Mikužiute .......................... 20
Dargis  ........................... 10
Mockus .............................. 22
Brazauskas ..................... . 15
Kerševičius ...................... 6
Šmulkštys .......................... 5

—r———----- -

Dr. Stanislovaitis ........... 16
Dr. Biežis ...................... 17
Dr. Graičunas .................. 9

Harvey, III.
SLA 289 kuopos priešinetinis 

susirinkimas įvyko gruodžio 7 
d. Beinor svetainėje. Iš svarbes 
nių reikalų tenka pažymėti Pil
domosios Tarybos nominavimų. 
Nominavimo pasėkos buvo to
kios: Bagočius, Mažukna, Dr. D. 
Pilka, Gugis, Mikužiute, Dargis 
ir Stanislovaitis gavo po 11 bal
sų. Vadinasi, balsų pasiskirsty
mo nebuvo.

Į kuopos valdybų liko išrink
ti visi senieji, kurie jau dirba 
per eilę metų, būtent, pirminin
ku A. Lemerk, pirm, padėjėju J. 
Marikas, prot. rašt. J. Ratkus, 
fin raštininku ir organizatorium 
A. L. Skirmontas, iždininku 
Kl. Shilinskas, iždo globėjais J. 
Beinor ir K. G. Rutkauskis, 
maršalka P. Milašius.

A. L. Skirmont

KAIP tik dabar, jus gal kovojate su 
mintimis, galvodami ką padovanoti 
savo . žmonai Kalėdų proga.

Gerai — bet kodėl tai nepadaryti kartą 
ant visados?
Kodėl nepadaryti tą dieną viso gyveni
mo diena su naujutėliu Buick’u?

Taip, jūsų išlaidos gali pasidaryti dides
nės nei paprastų .švenčių budžetas. Bet, 
pažiūrėkite!
Visa šeima apsidžiaugs nuo to hundred-

Jųs visi važiuosite karališkai patogiai 
ant Buick’o tvirtų coil springsų dairysi
tės lengva akim saugiai pro Safety Plate 
langų stiklus.

Jus ieškosite Super’s arti-penkių-pėdų 
frontinėj sėdynėj viętos ir Foanitex pa
sostės, jus džiaugsmu betversite, pamatę 
dviejų būdų Flash-Wąy Direction signa
lą. Buick’o 73 naujose savybėse jus rasi
te' $išis tuzinus gerų priežasčių pateisini
mui, kodėl jus visais dalykais džiąugsitės.

Brooklyn, N. Y.
SLA 38 kuopa

Bagočius .......................... 43
Miliauskas ...................... 13
Laukaitis .......................... 13

Mažukna .......................... 53
Kerševičius ....................... 13
Michelsonas ...................... 2

Dr. Pilka .........................   25
Vinikas .............................. 25
Michelsonas ...................   19

Springfieid, 111.
Gruodžio 3 d. susirinkime S. 

L.A. 158 kuopa atliko Pildomo
sios Tarybos nominavimų. No
minacijos pasėkos tokios:

į prezidentus: F. J. Bagočius 
20, W. Laukaitis 39 ir Miliaus
kas 1;

į viceprezidentus: J. Mažuk
na 20, V. Kerševičius 38 ir J. 
Miliauskas 1;

į sekretorius: Dr. Pilka 30, 
Vinikas 31;

į iždininkus: K. Gugis 28, J. 
J. Bačiunas 30;

į iždo globėjus: Mikužiute 
34, S. Mockus 27, P. Dargus 39 
ir S. Bakanas 4;

į daktarus kvotėjus: Dr. Sta
nislovaitis 28, Dr. . Graičunas 
19. —Petras Rauktis, pirm.

Gugis .................................. 40
Bačiunas .......................... 15
J. Žebrys .......................... 12

__________ i*

Dargia- > 44
Mikužiute .......................... 37
Mockus ............................  19
Šmulkštys ............................ 13
Brazauskas ...................... 11
Kazlauskas .......................... 2

Dr. Stanislovaitis ........... 40
Dr. Biežis .......................... 13
Dr. Graičunas ..................  12

East St. Louis, III.
SLA 88 k.uopos laikytame su

sirinkime gruodžio 3 d. įvyko 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos, kurių, rezultatai tokie:

Ant prezidento: F. J. Bago
čius 21, J. Miliauskas 5;

ant vice-prezidento: J. Ma
žukna 27, Karpavičius 2;

ant 'sekretoriaus: Vinikas 14, 
Zaldokas 4, Mikužiute 10, Ma
žukna 1;

ant iždininko: Gugis 20, Zab- 
lickas 5, Vinikas 1, Bačiunas 
3;

ant iždo globėjų: Mikužiute 
7, J. Kierrey 22, Michelsonas 4, 
Laukaitis 1, Mockus 17;

ant daktaro kvotėjo: Stanis
lovaitis 19, Graičunas 6, Bie- 
zis 3.

Į valdybų 1940 m. išrinkti:
Pirm. Milašius; vice-pirm. 

R. F. Gavklinavičius; rašt. T. 
šūkis; fin. rašt. M. Jokūbaitis; 
ižd. J. Bulota; iždo glob. P. Jo 
cienė, P. Nazvilis, F. Bukac- 
kis; maršalka K. Paulauckas.

Joe Buloth.

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

— įvyks —
Sausio 14 d., 1940 

RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 SO. ASHLAND BLVD.

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto, 

i-ad našios Naujienos 
yra naudingom

Vaizbos Butams Ap
likacijos Blankos

Svarbus Pranešimas.
Amerikos Lietuvių Ekonomi

nis Centras trumpu laiku išsiun
tinės visiems Lietuvių Vaizbos 
Butams ir Profesionalų Sųjun
goms aplikacijų blankas. Kiek
vienas Vaizbos Butas privalo su
registruoti savo narius ir jų ap
likacijos blankas surinkus pri
siųsti Ekonominio Centro valdy
bai.
. Ekonominis Centras yra lai 
Amerikos Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų organizacija, susi
deda tik iš Vaizbos Butų ir Pro
fesionalų Sųjungų oficialių įga
liotų delegatų, todėl visi Vaiz
bos Butai privalo neatidėliojant 
įsirašyti į Ekonominį Centrų 
formaliai, įrašyti į jį visus savo 
narius, kad su pradžia 1940 me
tų galima butų pradėti mokėti 
į Ek. Centrų narinius mokesčius 
ir kad Ek. Centras galėtų pra
dėti funkcijuoti kaipo rimta,- 
stipri Amerikos lietuvių organi
zacija.

Netrukus Vaizbos Butai aplai- 
kys ir savo įstatus bei Ekono
minio Centro statutų.

Gerbiami biznieriai ir profe
sionalai! Mes busim daug stip
resni kaipo lietuviai Amerikoje, 
jeigu susirišim ne tik į savo pa
skirus mažus ar didesnius bū
rius savo kolonijose, bet kai su
sirišim per Amerikos Lietuvių 
Ekonominį Centrų į galingų VI
SOS AMERIKOS Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų organiza
cijų. x

Gavę aplikacijas arba kito
kius laiškus iš Ekonominio Cen
tro, tuoj juos apsvarstykit ir 
bizniškal atsakykit: nepadėkit į 
šalį,, lyg kokį svetimų reikalų.

Artinkimes mes visi tarp sa
vęs — ir greitai, neatidėlioda
mi, tada musų pastangos susi
artinti, sustiprėti savo vientau
čių tarpe bus žymiai reikšmin
gesnės!

A. Liet. Ekonominis Centras, 
Ckas. K. Pikel, pirm. 

629—54th St., Pittsburgh, Pa.

Tąįp, tad, permąstykite. Buick’as mažės- 
nės-kainos-nei-kąi-kurie-Šęšių, Buick’as 
tikrai yra lengvata šeimai per Kalėdas.

r' Ne šeši V 
bet ASTUONI už

plūs arklio jėgos Dynaflash straight- 
e i g h t veiklos, 
švelnesnės n e i 

riešinio laikro
dėlio.

$305
J. pristatytas , 
r-s Flint, Mich.* 5

EXEMPLAR OF GENERAL 
MOTORS VALU E

806 W. 31st Street
MILDA AUTO SALES

Chicago, Illinois
k

* Pristatymas pagristas g-elžke* 
Uo. valstijos h* vietos valdžios 
mokesčiais (jei tokių yra), pa
rinktai priedai ir dalys—ex- 
tra. Kainos gali pasikeisti be 
ispčjimo.

PRIE DIONIZO POŠKOS BAUBLIU
. . ' ■ : lt ■ .

KUR GYVENO ŽEMAIČIŲ KALBOS KĖLĖJAS

Nuo Jurbarko keliaudamas. bliai. Ta vieta dabar'Poškakai- 
Žemaitijos gilumon, linkui miu vadinama. Čia kadaise gy- 
Skaudvilės vis daugiau susitin- veno žemaitis dvarininkas PoŠ-
ki kalnelių ir įklonių. Daugu
moje kalvelių sukopę gražus 
gojai lapuočių, įkloniuose auga 
vešli žolė. Kelyje daug kur su
tinki ■ gražiais arkliais važiuo
jančius žemaičius. Ypač didelė 
dalis tauragiškių žemaičių jau 
nuo seno žinomi kaip dideli 
gražių arklių mėgėjai. Gerai 
nuaugęs arklys — žemaičio pa
sididžiavimas. Eržvilko ir 
Skaudvilės apylinkėse dar šian
dien daugis ūkininkų arklinin- 
kystę laiko svarbiausia žemės 
ūkio šaka, čia pamatysi ūkinin
kus laukus dirbančius ir į tur
gų važiuojančius gerai nugany
tais sunkaus tipo sarčiais.

•— Kiek iš to pieno gauni. 
Centus, — kalba žemaičiai ark
lių augintojai. — O vargo daug. 
Kas rytas vis belskis į pieninę. 
Už arklį tai iš karto gauni žmo
niškesnę sumų.

Žinoma, ne visi yra panašios 
nuomonės. Kurie pradeda pie
nų statyti j) nugriebimo punk
tus, tie tuojau įsitikina, kad 
per trejetų metų, kol užauga 
arklys, už jį gaunama suma iš
renkama ir iš prastokos kar
vės pieno.

Tačiau yra žemaičių gana ge
rai besiverčiančių iš arklių 
ūkio. Kiti, teturį po 10 su vir
šum ha žemės, kas metai par
duoda mažiausiai po porų ge
rai išaugintų arklių ir už juos 
gauna stambesnes pinigų su
mas. Į tokių ūkininkų arklius 
gražu pažiūrėti.

Už dešimt kilometrų nuo 
Skaudvilės, prie vieškelio į 
Upynų, yra garsieji žemaičių 
rašytojo Dionizo Poškos Bau-

ka, sukūręs žinomųjį Lietuvos 
ir žemaičių mužiko eilėraštį, 
kuriame apdainuoja baudžiau
ninko sunkius vargus.

Dionizo Poškos dvaras siekt? j 
netoliese esančias Bijotų dvaro- 
žemes. Net yra nuomonių, kad 
savu laiku ir Bijotų žemės pri
klausiusios D. Poškai. Tačiau 
senųjų vietos gyventojų pasa
kojimai neigia teigimų, kad 
Poška butų Bijotų dvare gyve
nęs. Bijotų dvaro savininkę 
buvęs nepaprastai nuožmus ir 
baudžiauninkus skriaudęs.

—To dvaro reikia bijoti! —» 
sakydavę žemaičiai ir nuo žo
džio bijoti kilęs vardas Bijo- 
tai.

Pats Dionizas Poška aplinki
nių gyventojų buvo didelis 
draugas. Nė vienas senelių ne
girdėjęs iš savo senolių pasako
jimų, kad Poška butų nors vie
nų žmogų nuskriaudęs.

Savo dvaro lauke D. Poška 
buvo padaręs nemažų tvenkinį, 
turėjo bravarų. šiandien buvu
siojo bravaro vietoje yra įreng
tas malūnas.

— Negųsdavos (nesiskųsda
vo) žmonės,—— kalba senas že
maitis, kad Poška butų blo
gas buvęs. Ano dvaro pons bu
vo blogesnis. Apie jį daug žmo
nės pakalba. Nieks nešnekėjo, 
kad butų į Poškaus dvarų rei
kėję baudžiavų eiti.

» » »
Dionizas Poška ne tik buvo 

žemaičių kalbos kėlėjas ir my
lėtojas. Jis ^pač domėjosi Lie
tuvoj praeitimi. Nemaža buvo 
surinkęs vertingos istorinės me
džiagos, kuri buvo saugoma iš 
didžiulių ųžuolų kamienų pada

rinkinių dalis atiduota Taura
gės mokytojų seminarijos, pa
rodai ir dar negrąžinta. Baub
lyje daugiau turėtų būti tų rin
kinių, nes čia nuolat lankosi 
ekskursijos ir atskiri asmenys. 
Kiekvienam butų įdomu šį tą 
Baublyje daugiau matyti.

Priešais vieną Baublį ant nu
pjauto kažkokio medžią ka
mieno užmautas stambus girn- 
akmenis ir iš jo padarytas tar
si staliukas. Prie to paties Bau
blio yra dvi akmeninės figūros, 
primenančios žmonių siluetus. 
Vienų tų akmenų žmonės vadi
na užkeikta “boba”. Vienas ak
muo geldos pavidalo. Tai esan
ti prausykla, aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje paimta nuo 
pagonių aukuro.

Kitas Baublys kiek mažesnis. 
Jame Poška sudėdavęs savo 
muziejui dar neatrinktas senie
nas. Didysis Baublys yra pus
penkto vyriško sieksnio storu
mo.

Prieš kurį laiką abu Baub
liai, kad nebūtų oro atmainų 
naikinami, apkalti jų išvaizdą 
primenančiais paviljoneliais. 
' Šiandien D. Poškos dvaro 
vietoje įrengta graži pradine 
mokykla. Netoli Baublių supilti 
du stilingi pylimai. Vienu py
limėliu atžymėti Vytauto Di 
džiojo metai, kitu — Dionizo 
Poškos gyventoji vieta.

O 0 »

Dionizas Poška yra palaido
tas Kaltinėnų kapinėse. Iš Poš- 
kakaimio per Upyną į Kaltinė
nus yra apie 25 kilometrai ke
lio, vingiuojančio nuolat kalne
liais ir {kloniais gausėjančiais 
laukais. Pačios Kaltinėnų ka
pinės gana gerokai apleistos. 
Buvusi akmenine tvora jau se
nokai iširusi ir niekas nesirū
pina jų aptverti. Kapinėse ypač 
gausu įvairiausių stilių sent 
kryžių ir antkapių. D. Poškos 
kapų atžymįs antkapis yra 
viršų smailėjančio bokšto pavi
dalo, su įrašu: “žinok ateivy, 
jog ti kapay ira Žemaycze mo
kyta ir garbinga wira, kurs kal
bų tiewu sawa isztaysity trosz- 
ka, o patsay vadinosi Dyonizu

rytuose muziejėliuose. Tų ųžuo
lų milžinų liekanos vadinamos 
Baubliais.

Baubliai, iki šiol jų yra du 
išlikę, į Poškos dvaro . parką 
buvo atgabenti iš tolėliau; Seni 
žmonės pasakoja, kad ant kal
nelio, esančio nuo Poškakaimio 
ųž 0,5 km. Poškos laikais ke
roję milžiniški seni ąžuolai. Tų 
kalnelį dabar žmonės vadina 
Petroškalniu, kiti Vyšnių kal
nu. Poška sumanęs persenusius 
ąžuolus pargabenti į savo par
kų ir Čia juos, kaip praeities 
liudininkus, saugoti ateičiai.

Kai reikėję ąžuolus į Baub
lius parvežti, D. Poška pas vie- 
hų vietos gyventojų užsakęs pa
daryti plačias roges. Tačiau 
nors ir gana plačias roges sta
lius Mikalauskas padaręs, vis- 
tiek Baublių kamienai netilpę 
ir į Poškos parka reikėjo par- 
tidinti. Tiems milžiniškų ąžuo
lų kamienams ridinti Poška 
sukvietęs nemaža apylinkės vy
rų.

Kiek padidinę Baublius vyrai 
ilsėdavosi, o juos savo bravaro 
gaminiu Poška po “burnelę” 
pavaišindavęs.

Iš tų ųžuolų kamienų D. 
Poška padarė muziejėlius. Jų 
vidų iškirto, uždengė apskritos 
formos stogeliais ir čia dėjo se
nienas. Surinko iškasenų, ver
tingų šalmų ir šarvų senovės’ 
lietuvių karių. Be to, viename 
Baublyje Poška mėgdavęs sėdė
ti įr rašyti. Poška priimdavęs 
ir svečius. Dar ir dabar tame 
Baublyje tebestovi staliukas. 
Ant jo, esu, buvusi įdomi' pyp
kė, iš kurios po durnų užtrauk
davęs kiekvienas Dionizo Poš
kos svetys. Baublyje dar išli
kusios lentynos, ant kurių Poš
ka buvo sudėjęs musų praeities 
liudininkų rinkinius.
. Dabar viename Baublyje tė
ra švedų karo laikų sviedinys 
ir vienas akmuo, primenąs 
žmogaus pėdų. Kitų vertingų

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. .Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted" St
Tel. Boulevard 0014

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

Poszka”.
Nuo Kaltinėnų kelias linkui 

Medvėgalio darosi kas kart vis 
kalnuotesnis. Visi sutinkami 
kalnai ir kalneliai tėra preliu
das į vienų iš didžiųjų Žemai
tijos kalnų — į Medvėgalį.

[“L. A.”]

ši “A” rųšis yra pastauri- 
zuoto vitaminų “D” pieno.. 
Yra visose krautuvėse.

* Patelefonavęs mums gausi 
savo apylinkės dylerio ad-

I resą, kuris parduoda “Lake 
Valley Farm” produktus, 

t Prašome paminėti šį laik
rašti.

INC.
5330 S. WESTERN 

Tel. Grovehill 1020

VITAMINU 
“D” 

PIENAS
BE EXTRA IŠLAIDŲ

Ta pati kokybė, skonis, tur
tingumas ir ekonomija kaip 
ir “4 Star” pieno, plūs pri
dedamoji maisto vertybė. 
Pasiklauskite daktaro apie 
didelių naudą sveikatai.
Jus motinos: vaikai ir su
augę lygiai jo reikalingi— 
duokite savo vaikams šią 
“PRIDEDAMĄJĄ SAULES 
ŠVIESĄ.”

10V2C
KVORTA

< LAKE VALLEY 
f Farm Products,

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

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

Saukit Tel. YARDS 3408

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuota Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15 c.

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.
6

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
METAMS.

NAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

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

Kas užsirašys 
—gaus kalendorių 
Paskira kopija—10c.

Lietuvos ir

“Naujienas” 
nemokamai.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi - 

“NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS 
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Pufelished Daily Except gufld»y by 

■n»® Nctr b»K co„ ū»« 
1939 South Halsted Street 

Telephone CANal 8*00.

Chicagoj^-rPafttt:
Metams
Pu»ęi
Trims mėnesiais __r-
Dviefn mėnesiams ......
Yiępam m&iąsiųį —~

$8.00

5

Subscriptięn
$5.00 per year iį Canąda
$5.00 per year outslde of Chięago 
$8.0Q pef year Įn ęhicąąą 

3c per tapy;
__ _ - ■ --■----------------------- -—------------- ----- --------------------------------------- ■'■■ - ■■ - -— —

Entered as Second Clasa Matter 
Match ?th 1014 at the Boat Oifice 
of Ghicago, BĮ., under the act ąf 
March 8fd 1879.

Mėnesiui ..... ..--.-u.
Jungtinėse Valstijose, ne Chieagęj, 

naštų: \

Metams

Lietuvoje it hitus uiaieniuoMu

«in« ka 
riant Sekmadienius. L„ 
įtapų Ęendravė, W9 S. 
Chicago, Ui Telefonas

Trims mėnesiams

Goęringo dovąna Vorošilovui
f‘New York Times” pranešė tokią įįnįą:

"Ęąi Vok^tjjos prekybos misija atvyko j Mas
kvos airportą sekmadienį (spalio 8d.), mažiukas lėk
tuvas ėmė skaidyti ir vąrtytįs ore vįrš airpprto. šį- 
to spektaklio tiksįas buvo tąįp slepiamas, k$d vqkie- 
čįai WPė, įjogęi tai priYatįnįs ^ęs^ęrsęhmidt lėktu
vas, priklausąs aviacijos atašė padėjėjui, Bęt šjąij- 
dįęp paslaptis tapę išaiškinta. Tas lėktuvas, tai spę- 
ęįąlįai pącjirbdiptąs kęturių sėdynių Fieseler Stork, 
atskridęs iš Berlyno j Maskvą, kaipo pre^entąs nuo 
iparšaJo Hęrmano Goeriųgo kąpp kopiį^arui ^įęine- 
tįjui Vorošilovui... Iki šioĮ pei Rusijos spauda, nei 
radio apie tą nacių šulo dovaną perą minėję.”
Vadipasį, Vokietijas paęiai jau ęĮupda pręzęntųs so

vietų komisarams. Susidraugavo^
Seniaus nacių maršąĮąs Goeringas labai draugauda

vo su Lenkijos maršalu Smigly-Rycjz, šio vietą dabar už
ėmė sovietų maršalas VoroŠilovas, O kąs feųs u? kokių 
metų laiko?

JJ!1 "■■Į.'JJ.f1 ITfĮf ' FJIĮTyr fivi iv/.rr ■ir.-tFffT’.'Ul

APŽVALGA^
1,1

RUSIJA — SUTARČIŲ 
LAUŽYTOJA

Rusija sulaužę ųc vieną, bet iš-

Rųsįją buvo pilnutinė tarpe ' 
didžiųjų VfllMjMty pasirašiusiu 
192(1 TP- Ke|lfwi^Bmwlo (Pąyy- : 
ziaus) "aiųŽillM IftikiPt" paktu, 
šils suturtini tylaskVa pgsižądė- 
jo “atsisakyti ųup karo, kaipo 
tautinės politikos įrankio’’ ir 
“stengtis visus ginčus ąrba sp- 
sikiętjpius, nežiūrint kurio pp? 
budžio ąrba kilmės jie butų, iš? 
spręsti“ tiktai ‘'taikiomis pęię; 
monėmis“.

1932 m. sovietų Rusija pa^i-. 
rašė su visais savo kaimynai 
jų tarpe ir su Suomija, sutartį 
pasmerkiančią agresiją, šįloę 
sutarties terppnąą paskui buvo 
pratęstas įki 1945 m. Ji įpayei- 
goja pasirašiusias šalis visuose 
ginčuose vienos sų kitą varytį 
“išimtinai taikiųgas priemones”.

** ■

1933 m. komisaras Litvinoyąą 
pasiūlė Sųpipijai iy kitiems Sp? 
vietų Sąjungos kąijnypąpis prL 
imti apibudinimą? kąs yra agrp-s 
siją tarptautiniuose konfliktup-. 
se. Suomija pritarė tam pasip? 
tymui ir jį pasirašė liepos 22 d- 
(193,3 IR.). Pagal tą sovietų yąL 
džios pasirašytą dpkuinęntą ag? 
resorius yra ta valstybė, kurį 
atlieką viepą iš sekančių aktų:

vl. Paskelbia karą kitai vals
tybei; < -

“2. Isiyejžįa ginkluotomis jo
gomis, kad ir be karo paskui t 
bimo, į kitos valstybės teritori- 
jQi

“3. Užpuola ginkluotomis 
saųs^emib, juros grbą pęo jėgp? 
įpis, kad ir be kąra paskelbimo, 
kitos valstybės teritoriją, laivu*} 
arba lėktuvus i

“4. Užblokuoja kitos valąly-. 
bės krantus arba uostus.

“5. Teikia pagalbą ginkluo
tiems buriguiš, susidariusiems 
valstybės teritorijoje ir įsibrjo
vusiems į kilos valstybės teri
toriją...”

piga! šitą presuos apibudi
nimą, kurį ąufęrnĮulavo pati sp- 
victų Rusijos valdžia, Maskva 
yra agresorius keturiais atžvjl-

gįąią: ji įsivpr# į ji
užpuolė • Suomiją $ąųs,žemįpt ju
ros įr am jčgpmK ii blokuoja 
^upmįjofs ųpstųs įę kTOtua h’ ji 
tęikią pągąlbą Ęųųsipęnp “-yąi- 
džiai’\ u įvykusiai iš Masikyę^ j 
Terijokus ir mėginaųčįąį gink? 
ųptomįs jęgpmią įsįstiprinįi 
Suomiją tepitųrįjoję,

Įdomu, kad tame Rusijos 
Mwyfame dokuinęnlę flpįę 
ręsiją yra tokia pastaba:

‘Vpkįe politiniai, kariniąi 
arba ekonominiai arba kito
kios rųšies sumetimai nešąli 
tarnauti, kaipo * agresijos pp- 
teismimą§.w

das, kad agresijos negali pą|eį-. 
dar, kad agrę^ijos negali patei
sinti vidųjįnė tvarka arba vi? 
daus stqvis |qje Valstybėje, ku
ri yyą ųžpųpląma; tąriąmiejį jos 
valdžios trukumai; netvarką ay- 
ba smimtėi revojiųeimai ąyba 
kQplr-ręvoliUęjniąi jndčjiniaį py- 
bū mĮfe||ni§ karaąf |ąyptąn|įnė 
tos valstybės politika; konflik
tai ekonominėje, finansinėje ay- 
La KįtoMftje filyje SU itftęnjjs 
valdžiomis; pasienio incidentai.

Stalinas savo ataką prieš Suo
miją baudė pateįsiųtį tųq, kąd 
Sųbmy°8 valdžįą negęra, kad 
jos vidujinė tvarka ‘hiedęmot 
kratišką”, kąd Rusijos pasieny? 
je suomei šąudę į spvietų ką? 
reivius iy kąd Suomijos vaidilą 
tarnaujanti Anglijos ir AiųąrL 
koą kąpįtajiMv
Rusija-. Bet 1S$3 Ifl. susįląrįtęąs 
ppįe tai, kas yr# agresiją, vįįųs 
šijųps §t«Mpq argunieutus gi- 
meta, kaipo pępateisinamus.,

Tokiu bildu sovietų Rusija 
yra, be jokios abejones, su|gų- 
žiųsj kejęta fąfBtftmffliU sųfer- 
pių ir pasielgusi, kąip agręso? 
nūs-.

pu-.

REIKALAUJA NU- 
TRAUKTl SANW-

; ......... LJ!!.!1 1 .-t,1*-*-’*
(M»JU §0BOibląuą U0luv0|f)'

iiSMi IMS.. ..  j

Qj žmogau, žmogau, kas bu- patruliai ir viskas aprimo, žy- 
tų, jei diępą nRktį SUU1? Jv|estų, dm jąbfefti' saugiai. Bet juk 
jei upės piepu |ęk?tų, ftalnar pąskbi P°liciia
auksu žeręlų, bMa V11’“ Idbkų sufanati-
stų ir visvien medų neštų? Mu- zuotas jaunimas tik ir tyko, kad 
sų ąkimis žiūrint, tai butų ne- žydą pamušti, 
gyvenimas, o kas tai panašu į| 
patpišėlių napią.

Bpra dienų Vilniaus gyvento?!^ 
jai džiaugsmu netvėrė Lietuvos 
kar|uomenės susilaukę, o pas
kui prasidėjo kasdįgnįnybės su 
savų smulkučiais, pilkučiais rei
kalų reikąlįukąis ir SYąrbįąpsiąs 
rupęstis — dųppą! VįlpiąU§ gy- 
veųjojų žymi dalis netMręjp 
tinkamai ka§ valgyti. Jęį ir dimd 
noą buvo, bet ją įsigyti reikėjo 
lygjąi keĮętąs valandų ęilėję sta-J 
vėtį o rįębalų — §vie§tp, tan
kų jau sepįai niekas nematę J 
uždarbių jokių, visi ištekliai iš
seku. O tokiais atsitikimais 
žmpnės neramus, priekabingi ir 
gretai metasi į kraštutinumus. 
Lietuvos kariuomenė visys k$$ 
tik norėjo tris dienas sąYp! 
vir|yvių šiltą sriuba maitino ir 
duųpą yąlįno. paugiąy kaip 80,-j 
00Q žmonių šiĮtų vą^jų pąsinaU* 
dojy. Did'žįpĮės ęi}čą ž|npniy 
prię tų virtuvių stovėjo, J^d nei^iBd?j9‘ kitas
šiltų pietų ^auti, nes kiti jau DU ųet VMM džįąyg§min 
koks mėnesis, kaįp yįęko šilto gąi paMO UęlU¥9$ kąnymnę? 
burpoje neturėję. flyvęiRPiįai tąį tik tddčl? kad ji§ tikiMv 
stepę jo, kad Lfetyvos kąrjypinę?. kad tąi laikina -e Lenkija pri- 
nė juos inąiijnar gjydk bd visai šikate iv Lietuvą sūdorus, 9 da* 
nelauktą staigmeną, jokia gymi- bąy» dabar Lietuvos karinomę-- 
ja Įįito pėdavę ir alkanais nęsi-jbi aeM tvaikai yaniybę ir sąn? 
rupjpo. pękojn? džiaugęsi stę4. ;'. . k...
bėjps. pęt kas yra dabay VU-Į Vilniaus daybininkija lankę 
niu$? Vilnius i* viso kyyžkęiaję Liatuvaa kmiupinęnęsi nes žinoi 
stovi, n dabar jisai atsirado ka~pH gausią darbu ir darbu ge
rų tyjkainpyję? Tai vieta, kurpiau apniukaiuu kaip iki Mnl 
buyp palyginusią spyukjį vlsu^: buvo? L iš tikroj gal Vilniaus 
kiepis dezertyrams, iš kalėjimų beturčių tarpe Lietuva gali su- 
palęįstiems krimyiąlip tipų ųpr sdUUkti stipriausias atramas, 
sikajtėliams. Juk Vilnius kurį 
lailįg būvy lįkęs ^eįk zbe JuklOS 
val^žigs^ygni^^ėjio žino
mas Km r«=
žino Vilniaus elgetų ubagų, j 
Žinovai spėlioja, kad šiuo me
tu Vilniuje esama per 19,000 
visokių visuomenės atmatų — 
kelėrių armijų desęrtyyų, vagi
lių, žmogžudžių, prostitučių ir 
(vairių kitų tipų tipelių,. Iri?] 
riems ramus gyvenimas nepake* 
liui. '! ..

Turėkite galvoje ddV ir tąi, 
kad Vilnius visą laiką buvp qi-plnęŠŪ Ljctyvai. Jis daug, daug 
dęlėje lenkų bajorų šovjnistų į- ft^Ujų rūpesčių ir vargų suke- 
tąkoje, kuriuos visame rėtųė rsjusų Keistas
vietos katalikų kunigija, Taigi, : ■
kurstyti. m ta k«r.w, Ir tam Įg Lietuvos 
,41 S nuotaikos
Lietuvos kariuoinehę, kurią ] ’ '-
Žmopęs veik ant rankų nešioja? MĄĘĮJĄMPQLjš.—žinia, kąd
Ąr. galžjo lenkas šovinistas ra- mus1 kariuomenė pagaliau įžy
miai klausyti, kaip lenkų var-|®*av0 Vilniaus kraštą, labai 
gumnpnč šaukte šaukė — niechPreit PaP,ito mieste ir jo apy- 
žyją Litwą!  linkčše. Radijo aparatai^ leido

„ . , . . . ' ... . marijampoliečiams džiaugtis
kas. šovinistas pakęsti, žv- k?^.su.
dai lygiai su visais ^vcntoJnis’r į 

mas, kuris išsiliejo į žydų |nu-l Pamažu ruošiasi 
Šimą! Tąmę niųšįme dalyvavo] ’:„T-
lenkų jaunimas, vaikai 12—16 Į MAR-jJAMPQLfi»

žydus. Iki mhsų policija susi-Į pastębillin pęmąžą nerimo 
griebė, tai teko 2V sužeisti žydai apie išsi-
nuvežti į ligoninę, šiokios neš- Pustymą į VQhietuą. Charak- 

_\**.i* ^4" ' JL ' I tani nota Iznrl naalr utiniu mntn

kui -byvų s,usfiprint| policijos]

Rusiją, hąd8n£i ji JUllftUŽė Keb 
Įggga-Briąndo “ąiyžinpą taikos 
yąfctą”, kurį Amerika yęą pasi- 
rątįysi bjmdMi su Sovietų 8ų-| 
jungą.

flęikia pąąlęhėtj, kad B’^dfer 
r^k L, simm^n yra vienas tų 
Amerikyą rašytojų, kurie pėp 
metų pietys gąrbjno sovietų val
džią. ^Jet py to, kai Stalinas sų- 
sibičiyliAvp su Hitleriu, Shy* 

rąšą savaitraštyje
Republic” strąipaniys, teisinap-j 
fiųs Stalino “ręaĮi?ti^4 
kąM. Bet fljąąkvoę agresiją p,rję^i ®

Vilniuje nebus ramu iki visi 
[dezertyrai, valkatos nebus iš- 

n [gaudyti. Sudoroti koks 19,000 
~ vįsppipenęs atmatų nėra taip 

lengva.
Politiniai vėjai taip pat viso

kie pučią. Lenkų bajorų §ląpfcl 
orgąnjząęiją veikia. Lenkų jau- 
ųipip tarpe įsigalęjų§i fąšįstįpė 
“fafeogtr tgip pat gyva. Reišt 
kle, yra kas drumsčia gyveni- 
imą. Demokratijas veikla VU- 
pįuję buvę, silpna. Juos stelbė 
lęnkų naciępalistai. Lenkų so
cialinių partija čia Silpnai gyva
vo, nors darbiniųkų tarpe įtaką 
turėjo, bet organizacija buvo vi
sai neskaitlinga. Žydų tarpe ęji- 
despęs įtakos turėjo žydų bųpn 
diečigį — socialdejpakrataį. Ęq-. 
Lpųpįstai vęįkę pelęga|įai, bęt 
pa§įseĮ<įiuo ųęlprėjp. ‘į'aigj, ben? 
kirai visam gyvenimui vadova
vo tik lenkų dvąęininkų Šovinis
tai. Juk ir dabar Rę §av° pažiu-

bęt tai ręifcią joję kryptyje stip-. 
riai pasidarbuoti. Ne, dar 
tekp laukti^ iki Vilniaus 
gy veipmąs n ..per si tvarkys 
bėgiais. Juk ? tik tenka 
kad šiuo metu Vilniuje 
koks įQQ,ęęO gyyęnlpjų,

miesto 
kitais 

žinoti, 
esama 
lilirie 

su tuo miestu nieko bendro ne
turėjo ir tik dabar čia rado už
vėją. Jie visąis požiūriais nega* 
lės tapti Lietuvos piliečiais. Jie 
tprėš i$ eja( kur nors išsinešdip-

Qi Vilnius ne vien džiaugsimo

vil-

r Paskuti? 
mėtų. Daužg'Tie langus,'musš|nili W TOlMto WKW.W ta* 

griebė, tai|eko27 suželti žydėil^^ M tartląmta apie išsi- 
P . . J ■ Ibnnuo^rnln {-UMnAKio flkoBnk

fes' kartoms" dvi dienas? 'Kart PM^Mtiniu metų
... . '■*" ' 'evangeliku tarpę . pąsįąbm 

čjąųgiąų lietuviu, pegų ąn^s?

Pereito sekmadienio “New 
York Times’’ numeryje Fredę- 
rick L. SJiųfliąn peik$ąują, k$(Į 
Amerikos Jungtinės \ Valstijas . t K . w x 
iųdrąu|<tų diplomatinius ir pre- Suomiją bmi komunistu “bpu 
kyhiniių; santykius su soviejų d^k^jeiviųj” ątldare ąRią. < ;

Vėlinės rasų kapuose

. ___________________ Trečiad., gruodžio 13,< 1939

Vakari n ėsx konferencijos universitetų futbolo komandų vadai tariasi dėl 
payjų tąjsyklių.

Thos. Miller

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)
Pabėgėliai

Turėjome progos sutikti dau
gybę visokių “pabėgėlių”. Ypa- 
člm daug jų buvo iš Vokietijos. 
Ąpię 23 metų panele ..š IJetroit I 
ketverius metus praleido Ber- 
lypę muziką stųdijupdama. 
ėruądžlu menesį ji turėjo kon- 
servątprijų baigti: Ret kai karas 
kily, tai ji viską palikusį dūmė 
iš Vokietijos. Atvyko į Švediją 
be pinigų ir su labai mažai dra
bužių. Iš čia tuoj pasiuntė tė
vams telegramą, kad prisiųstų 
pinigų. Netrukus pinigus gavo, 
bet laive vietos jau nebebuvo. 
Goteborge ji pasiliko kjto lai
vo laukti net iki rugsėjo 12 die
nos.

Nors toji panele stengėsi iš 
Vpkletljps visais galimais bū
da ją ištrukti: bęt Hitleris jai 
visvien didžiausias žmogus pa
saulyje: ką jis daro, tai viskas 
teisinga. Amerikoje gyvendama 
toji Pakelė gręičiąusiai į politi
kų viski nebūtų kreipusi dėme
sio, o Vokietijoje ji susižavėjo 
nacįąis ir jų uniformomis.

Rąpasąkojo to,j i panelė apie 
nepaprastai gerą Vokietijos pri- 
siręngimą karui, ir kad Hitle
ris karą laimėsiąs, nes jo rei
kalavimai esą teisingi ir jis rei
kalaująs tiktai to, kas Vokieti
jai tyri priklausyti.

Be tos panelės, į Goteborgą 
ątvyko ir daugiau vokiečių. Ir 
keisčiausias dalykas, kad jie vi
si buvo susižavėję Hitleriu.

Savotiška spekuliacija

siseks Amerikos pasiekti.
Policijos daug, tad tvarka 

palaikoma gera. Be to, švedai 
ir šiaip tvarkingi žmonės ir jo
kių ekscesų nemėgsta. Ir vis 
dėlto jaučiamas kažkoks susi
jaudinimas, kažkoks didelis su
sirūpinimas. Daugelis nesitiki, 
kad jiems kada nors teks su 
išvažiuojančiais susitikti. Todėl 
išvažiuojančių švedų palydėti 
susirinko tėvui, broliai, seserys 
ir kiti giminės. Pas švedus bu
vo galima pastebėti susirūpini
mas, kąd šj kartą ir jiems var
gu pasiseks išsilaikyti nuošaliai. 
Vadinasi, pas kai kuriuos buvo 
įsitikinimas, kad švedai bus į 
karo sūkurį įtraukti.

Didelis Gotcborgo benas vis 
griežia švediškas ir amerikoniš
kas melodijas. . Į laivą nutiesti 
trys tiltai, kurie prisigrūdę 
žmonių SU dideliais gėlių bukie
tais. Kai pažiūri iš uosto į laivą, 
tąi jis atrodo, lyg koks gėlynas.

Pagaliau po vienos valandos 
pasivėlavimo “Kungsholm” lai
vo vadovybė davė ženklą, kąd 
jau metas pradėti kelionę. Pa
mažu jis ėmė judėti ir mažų 
laivelių palydėtus išplaukė į 
New Yorką.

(Bus daugiau)

Aukos Marijos 
Jurgelonienės 
Paminklo Fondui

R. šniukas ................. $1.00
M. Karčiauskas .......... 1.00
Alcx Nagles .................. 1.00
P. Kuizinienė ............. 1.00
(Lapkričio 19 d. Lietuvių 

Socialistų 60 kuopos ir Lietu
vių Darbininkų 2’1 kuopos va
karėly M. Aleknienė ir M. Mi- 
chelsonienė surinko aukų $18.11 
Marijos Jurgelionienūs pamink
lui. Aukavo šie asmenys:)

M. ir S. Michelsonai $5.00
Dr. D. Pilka .............. 1.00
A. ir M. Aleknai .......  1.00
Mrs. Baublis ............. : 1.00
P. Brazaičiai .............. 1.00
W. V. Anestai ..........  1.00
N.’ Januška .....1........ 50
P; Blažis ...................  50
Drg. Zabitis ......................50
A. Valeika .........................50
S. Valeika ......................... 50
Dr-gė Marcilionienc ..........25
A. Valeika .....;...................25
H. KetVirtienė ..................25
I. Kubiliūnas .....................25
Drg. Jonaitis .................. ,25
Drg. Šmitas ......................25
Drg. Svitlovich .............. .$>
J. Andrews .....................  .25
J. Jankauskas .............. .30
Krukonis ............................ 25
J. Karpavičius .............. .25
J. Stonis ........................ .25

[ VILNIUI. — ifcu vakar, vė- 
pjnįų i Rasų kapu?
bMYP ausiyinkę nemažą žmonių, 
mankyti savo brangių miru
siųjų kapus* Didelis būrys len- 
kų jaunimp buv® susirinkę prie 
Pilsudskio širdies kapo, kur 
buvo uždėti keli vainikai.

I Skelbimai Naujienose

avjienog

Štai rugsėjo 2 d. musų laivas 
turį apleisti uostą ir plaukti į 
Ameriką. Kaip tik tuo metu 
prasidėjo smarkus mūšiai Len
kijoje. Laivų kompanija gauna 
daugybę telegramų su prašymu 
rezervuoti vietas. O kur tų vie
tų gausi, kąd laivus jąy ir tąip 
prigrūstas. Nęgalędamį vietų 
gauti, kai kurie bando iš kįtų 
pirkti, siūlydami jloms didelius 
pinigus. Tačiau, tur būt, ne
daug teatsirado tokių, bųrie bu
tų ^pasilokamiję” pinigąis. Pas 
visus yra did^iąusią§ noras kaip 
galima greičiau iš Europos iš
trukti ir pasiekti Ąmerįką.

Suprantamas daiktas, kad to
kia padėtimi pasinaudojo ip lai
vų kompaniją. Ji nuėmė nuo 
laivo 6Q darbinipky ir jų vįętąs 
užleido pasąžierąms.

štai jau ir 4 vai. po piętų. 
Ląivąs priąigrųęĮęs žmonių. 
Uoste taip pat įįdžiąu^iąs ju- 
<įę|iinas. Kąį vietos pritruko, 
tai kai kurie sulipo nęt ąpt sto- 
gi).

Gandai pHyta, jog tai busian
ti ąio ląįvo Įiąskutipę kelippe į 
Ameriką. Ęąj kurię reiškią bąi- 
mę, kąd iąivųi iš viso gal nepa

KORESPONDENCIJA
Easton, Pa.

S.L.Ą. 342 kuopos laikytame 
susirinkime gruodžio 3 d., no
minacijų rezultatai į Pildomą
ją Tarybą buvo, tokie:

Į Prezidentus:
F. J. Bagočius .............. 32
Laukaitis ............   1

Į Vice-prezidentųs:
Mažiukna ...................... 32
šalnienč ......................... 1

Į Sekretorius:
Pr, D. Pilka ........ ...... 32
Vinikąs .........  1

Į Iždininkus:
K. Gugis .... ...........  33
Bačiunas ..............-......... 1

Į Iždo Globėjus:
Mikužiu te .................... 33
Parsis, ..........-.......r-..... 82
Mpckus ...............  1
Ęrąząusfcas ................  1

Į Dr.-kvot«jus:
Dr. Stanislovaitis ....... 32
Dr. Biežis ...............   1
Dr. Graičunas ............. - 1

Ilgunėlis.

Ręnąkite tųps, kurie 
garsinasi 

“NAVJlfNOSE”

$15.55
Smulkiais ...................  2.56

_____
Viso .............. $18.11

$22.ia
Buvo paskelbta ....... $348.01)

Viso .....  $370,11
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

JUOKAI
KAIP BERNARDAS £OU

vertino mų^kĄ
Kartą žinomas anglų rašyto

jas Jurgis Bernardas šou buvo 
koncerte, kur smuiku griežė 
jaunas, tik pasireiškęs smuiki
ninkas. Po koncerto vienas re
porteris, prisiartinęs prie šou, 
klausia:

— Pone šou, kokios tamsta 
esi nuomonės apie tą smuiki
ninką?

šou pąąiįiyr^jo į dęąsų re
porterį ir sako:

— Gerai, gerai, griežia, kaip 
ir Paderevskis!

Ęeporterįą nusieto:
— Bet, Mister Šou, pfcderey- 

skįs juk pe smuikininkas; jis 
pijanistas! x

— Tiesa, atsako šou, — aš 
juk |r sakau, kad jis toks pat 
geas smuikininkas, kaip Padę? 
revskis! y
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T—T

rcus

^tęponąs

Laiškai

ASSOCIATION

Pasiųskite šį Dabar

AMŽIUS

kąs kariąs 
Linkėjimai,

METU 
SENA

ARBA
LIKIE-

NAUJIENOS Pattem Dept .
1739 S. Halated SU, Chteatfe, PL

Kalėdų Diedukas 
Važiuoja Į 
Oak Forestą

Pagerbs 
Mike Dzimidą

Ąldona Jeąkąy nuo Ąnthony 
Jęukęy

distrir
yra

$4,000,000.00
$275,000,00

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

Sausio 14 d„ 1940 
RUBSIUVIŲ SALĖJE 
333 So. Ashland Blvc|.

SuBroRONOf

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ^NAUJIENOSE1

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

|)a|nw Mofcąme 3^% Už Pą 
lėtuą Pinigus. Duadąm Paako 
iąs Ant Namų 1 iki 20 mt.

PAKEL
Phone Grovehill 0306

išsiėmę Leidimue
Vedyboms
(Chicagoj)

Victor Macanis, 26, su Joan 
Scclaro, 25

Dominick Tarvidas, 24, sų 
Martha Frantą, gi .

Tadas Stipen, 22, su Margai 
ret Dudick, 18

Mathew Kodls, 27, su Mary
BenpeU, 19

Reikalaują 
perskinj
1 Marią Rązląuskąs nuo Japits 
Kariaująs

Hęlen Cįdtąut nuo SįiRon Go-

KIBORT AGĘW 
30 N. La Šalie 
Chlcago, Illinois, 
k, - VARDAS
°16 ąnthasaS

MIESTAS ..

Sintaksės, Aritmetikos, 

fcu. Musų 
stebėtinai Iš Kupiškėnų 

Kultūros Draugijos 
Veikimo

LIETUVIŲ MOKYKLA
816 W« 33rd ?lace, Chlcago, IĮ1.

Hazel Anthony nuo Ęepja 
xnin Ąnthony

Gavo !
Perskirąs
, l Jnn.e Nęffąs nuo Wil|iam Ne

pienų ir draugijų pranešimai, 
jųękąi ir svarbesnės žinios.

Radio Mylėtojas.

Mike Pzimidas, alpus 
butęris, 4138 Ąrcher Ąve. 
ne tik geras verslininkas 
ir geras Hstrielčius”. Jis nese
niai parsivežė iš Michigano mi
škų didelį briedį.

Nępersenlai pasimirs jo įpy
limą čmępa, ir pąlikę jį su ma 
žais vaikučiais, Jam y va Pen 
gįama užuojautos parė sekan
tį šeštądįenį, Bjll Pępell patai 
poį, 4756 So. VVestern Avė.

Rosclandę ir apylinkės Drau
gijų Komitetas važiuoja į Oak 
Foresto prieglaudą aplankyti 
lietuvius senelius, sekmadienį, 
gruodžio 17-tą dieną, 1939 m,, 
1-mą valandą po pietų. Suteikę 
visiems lietuviams tos prieglau
dos įnamiams Kalėdų dovanas, 

Adomas D.

GERA DIENA- 
eiti prie Telefono

PaMunlInlams oras visada geras, jei jus 
elimtft grte telefono. Kąda Gamta į mus 
BlŪHdpią sniegų, lietų ąr ledą, į krąųtu- 
VO UUelUi ar apsilankyti pąs ko, bei su- 
atarti HUU pasimatyti gąlife sau pąto- 
Mlalt Bapmtali pakėlę telefoną čia pat 
prie alkūnės, viską atlikti.

Ar turi į krautuvę eiti—kokius planus f 
sutvarkyti^vaikus pietums pašaukti? t 
Išdary į tai telefonu! Ąr užuodi durnus? į 
daktarą reikia? Girdi ką naktį brežiant? 
justi tę|ęfęąą§ pašaukę pageĮbą 
į ąekUDdttt £ąs< kitas gali tiek 
jUtUS padėti, taip dažnai—ir už 
taip pigią kainą—kaip jūsų teie- įą( JfflL r| 
fonas?;'

No. 4283—Namie dėvėti suknelė, 
—sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašom^ iškirpti paduotą bl an
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
Są, tfąlstęd Chicago, I1L

Nusisekę Ęuncp Vakaras, 
šeštadieni JPrįęšiųnGnte 

Susirinkimas.
šeštadienį, gruodžio 2 dieną, 

Hollywdod salėje, Brighton Par
ke, Kupiškėnų Kultūros Drau
gija turėjo šąUnų Bijnco ii* Kor
tų parengimą1.' Vąkarąs nuąįse-? 
kė gerai ir • numatoma, kad 
Draugijai lillš;'pelno.

Geri Kųpiiškehai ir lėmėjai 
buvo ąuąųkąve :nėftiažąi dovanu, 
jr beveik ';v|sr dalyviai laimėję 
po dovaną. Tvarka buvę gera. 
Matėsi Kupiškėnų nuoširdus 
pasisyentįmąS ir mpgĮpirųaą pri
imti ir- patenjįinti svečius.
• ŲŽbąigųs lošimus rengėjos, 
P. Bjalchunieriė, V, 'Ząlųbienė ir 
K, Mątekoniepū pąvąišįno visus 
su kąvą ir keksų, vėliau jaunuo
liai šoko, grojant A. Jakučiui 
sų pagelbįpinku. 0 senesnieji 
vaišinosi ir linksmai leido ląk 
ką prie barę- *

i
Geri Svečiai

Ir Visi Nariai Turi Lygins 
Teises

Iš priešmetinio Susiv. Brolių 
ir Seserų M^tuvių draugijos su
sirinkimo, laikyto gruodžio 1Q 
4tt Dięyo Apyeizdps parapijos 
ąvętąįnėje. Dalyvavo ąpie 250 
ąąpų. Buvo renkamą vąldyhą 
Sekantiems 1940 metams. v;

Pasirodžius, kad senoji vai
dybą ėjo sąžipingai pareigas, 
bevejk visa buvo palikta ir ąt? 
einantiems metąms, išskiriant 
nutarimu raštininką. Taigi, val
dyba susidės iš sekančių asme-t 
nų: Pirm. Gęo, Jakubauskas ; 
Vicę-pirm. — Ant. Ząlagėnąą; 
Nųtąrimų rąšt. ?— Wą||er Pan- 
kąųskas; Finansų rąšt. — Pet^ 
ras Viršila; Kąsier-ius ~ My-; 
kolas Bankevičius; Kontrolės 
rąšt. — Juoząs Kikas; Kasos 
globėjai — Ęetrąs Ląpenąs ir 
Ona Jųęevįčienė; Dųrų Sargas 
— Juozas Gereltąuskąs. Kny
gas patikrinti išrinkti — Vin
centas Didžiulis, Oną Radžie- 
nė ir Walteris Pankauskas.

Pinigai Uždaryti Spulkoj

Buvo svarstomą uždaryti 
draugystės pinigai spulkoj e. 
Taikosi išrinktą Komisįja iš se
nų patyrusių biznierių, kaip tai 
Qeo. Chernąuskfi* Miko Jo'va- 
rąuskp ir Mykolę Bąnkevičiąus 
ištirti visą dalyko stovį ir ko
kiu budu butų geriau ątgauti 
tuos pinigus.

Metinio baliaus Komisija iš
davė raportą. Pasirodo, kąd 
pelno paliko $81.06. Raportas 
priimtas su pagyrimu ir padė
ka pž gerą IČomisios pasidar? 
bavimą. t

Pasirodo, kad draugija gy
vuoją gerai ir pavyzdingai, vi
si pątenkinti ir dirbą vienin
gai. Drąugijoj priklauso vi|*s 
treji šimtą! nąrįų ip turi virš 
septynis tųkstančius pinigų. 
Kurie norėtų įstoti j gerą drau
giją, patartina prisirašyti, nes 
tąi yrą vienatinė draugija, ku
rioj nėra jok jos politikos. Visi 
nąpiai naudųojąsi lygiomis te}? 
sėmis. Narys.

NĖRA 
MEDIKALfiS 
Ekzftminacijos 

Atdara vyrams;, moterims 
ir vaikams 

Amžiaus 1 iki 75 
Kąimioją ffAA i

vos vUv mėnesį 
pagal amžiaus. 

Illl1!!1 JlUim .linu I

Į parengimą svečių buvo ąt- 
siląpkę — žagąrięčių, gąrfįąld- 
parkieoių ir i keletas jaunuoliu 
nuo Rietuvių Jaunimą Kultūros 
Rątęlio, kurie mus linksmino 
su dainelėmis. Taipgi buvo at
vykęs ^t. Charles stambus biz
nierius, Ramonas, su sąvo šei
mą ir jaunu žentu. Jis visuo
met suranda lįuoso laiko ir at
silanko į Kupiškėnu parengi
mus ir mus gausjai pąremią, 
nesjgąilędamas sąvg dq|ęrių,

Kupiškėnai • didžiai dėkingi 
Romanui ir visiems svečiams ui 
pąrainą, Taipgi širdingas ąčiu 
priklauso “Naujienoms” y? su
teiktą vietą musų garsinimam^- 
Kupiškėną! ątsimpkėdąmi yemč 
jūsų reikalus. Rengėjos padėjo 
dąųg triūso ir mėginę padaryti 
parengimą saųpiu, bet jeigu bu
vo kokių trukumUj tąi jęš Vi
sų atsiprašo,

Svarbus Susirinkimas

Kupiškėnų Kultūros praųg(-. 
jos priešių etinis susirinkiums 
įvyks šeštądięnį, gruadžip 16 
diepą, 8 vąl, vakarę, K. Dąv^ 
doųio bute, 1402 So. 49tl| Ct., 
Gipėro, Susirinkimas svąrbpi, 
bus renkama, valdyba sekan
tiems metams. Išduos ątąkąjt^ 
iš buvusio Runco ir Kortų pą- 
ręn^mu/ ir bus daugiau svar
bių draugijos reikalų aptari
mui. Nariai prašomi atąiianky- 
ll skąit|inpi ir ląiku, įr grą- 
Šmįite bilietus praeito Ęunęo 
parengipm., ? ,

Budrike Radio Valanda 
ir Orę Teatras

Budrjku krautuvės dešimtas 
metinis radio programas Iš sto
ties WCFL pavyko labai ge
rai. Tąs pąts Birutės Choras, 
kuris dainavo dešimts metų 
gal, išpildė vokalinę progrąmo 
dalį labai gražiai. Tos jo dai
nelės taip užinteresavo svetim
taučius, kąd buvo net dvide
šimts paklausimų duota Radio 
stočiai. Valio, Birutės Choras; 
ačiū už tokį gražų dainayi- 
ma.

Budrikę studio orkestrą ge
rai išpildė dainų vainiką, kas 
užėmė dvyliką minučių. Tai re
tenybe girdėti liaudies dainas 
grojant didžiulei simfonijas or
kestrai.

!U!NQĮ$ BELL TELEPHONE COMPANY

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra 

mątikos, Sintaksės, 
Knygvedystės,' Stenografijos, Pilie 
tyį>ės, ir kitų mof 
mokyklos nauja 
greitai užbaigiama pradinį mokslą 
į devynis mėnesius: aukštesnį rąok- 
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas einą dieąomjs ir vakąrąis.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTOBIUS

REAL ESTATE
Insiuanre and Loans

S|ątąų v’soMoą rųšię^ ųanjiią a.»
lengvų mėnesinių įšmofcėjimų. Dąrąų vi 
. okį taisymo dąrpą bė jokio cash įmokė 
imą ant įęųgvų mėnęąinių išmokėsimi

'gauąu geyiausį atlyginimą iš Fire lu 
r.rance Companfjų dėl taisymo apdęgą 
ų namų).. Darau pą^koįąą ąnf naujų b 

erių namų ant lengvų menesiųių išmo 
ejįmų ^ąo 5 iki 20 metų. Reikale kreip

J Naujienų raštinę atėjo laišr 
Kai žiemą asmenims;

P. Arlauskas
S. Krakapsky
S. Navickas
S. Price
K. Skaris
Vincąs Ųždąvinis 
Vin. Urbąitis 
Ąntęn Yuszus

1. / . . •

Prąšpąipo gąliniąį gr-ęįčiftųsiu 
atsiimti, į '

GAVSlt VISA felTA 
2T«u» ar OverKęut.

kUt. kokybės SJut. 20.05
9 NauM Felt. £‘
• Juodi ar rudi
• “Shirt-Craft” U-----T- r .
• Baęk. Vari)- Kaklar- i-00
• Diržas ar P’" ’
• ^J.ąįtingHTar1 

« 41,0. Rl»at. 
L’anr. Parduoda ' UŽ

ryh- ■’.oo 
jatai 5-Oe 

marfik. 1.05 ------ 7. -
riūęžųH 1.00

_____  ’< .fto 
Atiėtiiiiai marfikin.

\ apat. uiarfik. .50

$74.35 
$34.00

tilt—S.
CHAltTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVlNGb irLiJhUtAULY 

LNbUKLU
4192 ARCHER AVENŲE

Makalų istoriją 
darosi įdomesnė, 
tęlegrąmos ir kiti dalykai , pą- 
nąargino programą. Kitą sek
madienį Budriko prograjnas 
bus jau kąlėdjnis.

Tąipgi nepamirškite pasiklaus 
syti Budriko progrąmo ketvir- 
tądięnio vakare, nuo 7 iki 8 
vąl-n iš rądįo’ stoties WHFC, 
Paippęs ĄĮo.tęrų,, ęhJ9r^» 8ros 
geri akordeonistai ir bųš kito^

LQAN A§SQC!ATIQNbtęhi^go
IUSTIN MACKIKWIOH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 įki 12
. Sub. 9 iki 8 vak.

3iiiiuNiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaHiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiimaiiiiiiiiiiiiQiu|iiiu|ii|i|UiiiiiiiiiQU|iuiiiiiiqiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii{D

$500.00 APDRAUDA
ŽEMA KAINA KA UET KAS GALI MOKĖT

■!■■■*■ ■ .........................a'uęi'i1 nrii! 'iHk'f uw'HJW»urrff'fr"

NEUŽMIRŠTINA KALĖDŲ DOVANA

Šią pąrę rengia }VIidwęst 
Huntipg ąntf Fishipg kiiųbąs, 
neą jis yrą šio kliubo narys. 
Numatomą, kąd pokilis bęs di
dėlis ir sekmingąs, peą Mike 
Pzimidąs tyri Šimtus draugų ir 
pažįstamų. Ąpąrt to, tikietp 
hąipą visai maža. Už jį galima 
bus gerti ir 'valgyti iki soties.

Tikietųs galjmą gauti virš- 
Įminėtais antrašais iŠ anksto ar
ba rengime dienoj, gruodžio Ki
tą, BilFs Tavern, 4756 South 
Western Avė.

Briedžių
Nuriaekė

Praeitu žė^djenj, gmedžio 
Hu d-., Bill iv Ona Popeli, I7fttl 
So. \Vest0r11 Aye,, surengė brie= 

parį- 'Ji/serai nusisek?, 
Atsilankė šimtai svečių ir pa
žįstamų. Gete, valgė ir links- 
minosi iki velybęs nakties,

Bill jr Ona Pępell yra vi- 
^ię.ms dėkingi už tokį skaitliu 
l£ą atsiląnkymą.

— Steponas.

194(1 METŲ iRLYMOVTH. PidesnBą jėgos Ir IMalky- 
mo ekonomijom sunkvežimis, vądhiąmąa, HMD piek^n 
modelis.

Praktiška, žema kaina, lengvus 
išmokėjimai. Nėra klausinėjimų, 
kolektas. Nėra ir didelių Uertąi- 
ninių ar metinių ųreiųijų, Dėl 
smulkesnių žinių, aplikacijos blan
ko, a r b u pavyzdinio kantrakto 
pasiųskite šį kuponą..

Nėra Išlaidų Nė 
Priemolių

Bear boru
Narys Charąbef of Cop^ri 

La$oh»vių 
———

v, iNę, 
Itreet ,

V.,.. ....Į, ------ ...................... ...
L'jc. >!• g. t “r1;—gr?^Hr-.' rr-------A**,—

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

• FOTOGRAFAS

CONRAD m
FOTOGRAFAS

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

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

‘..v- epe 1

TA# MUSŲ 
mssprennr

(Vardaa k pmrdft)
|, j|įWįi.vįh 

, (Adresas) . , 
dowtM'a mlttlhl ' 

Tgnijuius 1 "imi nu

A

)654
4736
3356
6306

^3119 Lincoln Avė. 640? S. Halstcd St. 
^OPEN EVLRY EVENiNG UNTIL CHRISTMAb

VV I.hicagj Avc.
S. Ashland Avė. 

Wcst 26th Street 
W. Ccrmak Road



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Trečir.d., gruodžio 13, 1939
: i'"T—. . n.,,,.. w .

KANADOSB LIETUVIU ŽINIOSL

IŠ TORONTO PADANGES
tiek sustiprėjęs Vekteris vėl 
grįžo į darbą, pykdamas ant li
kimo, labiausiai ant akmenų, 
kuriuos sakosi dabar skaldąs 
su dar didesniu įnirtimu lyg 
norėdamas jiems atkeršyti.

L. Vekteris priklauso SLA 
236 kuopai. Labai gaila, kad 
jai nesuteikė žinių apie savo

SLA 236 kuopos nariai 
naujame biznyje

Nors dabartiniai laikai ir ne
ramus, žmonių ateitis neužtik
rinta ir gal musų Europos žiau
ri padėtis palies skaudžiau mu
sų ramųjį kontinentą, vienok 
musų lietuviai rūpestingai žiu
ri į gyvenimą ir, progai pasitai- , . 
kius, bando laimę j skaitesnį ^5 V-”,C
rytojų- I

štai šiomis dienomis musų 
kuopos nariai Kazlauskai su
manė eiti į didesnį biznį ir jau 
baigia rengti didelę maisto 
reikmenų krautuvę, kurią gruo
džio 14 d. atidarys.

Kad butų lengviau patarnau
ti pirkėjams be pagalbos sveti
mų darbininkų, Kazlauskai pa
ėmė sau už partnerius toron- 
tiečius Zykus; su jais ir biznį 
užlaikys pusiau.

Kadangi minimas biznis bus 
atskirai nuo kitų lietuviškų 
krautuvių, tai jis negalės nie
kam pakenkti. Lieka tik remti 
savus biznierius, kurie kam 
patogesni. Jei mes lietuviai tu
rėsime daugiau gerų norų sa
viesiems, o mažiau pavydo, tai, 
be abejonės, rasime savo biz
nierius visur; tik visa bėda, kad 
mes labai dažnai pro juos pra
einame ir užeiname pas svetim
tautį. Savuosius lankome tik 
tuomet, kai iš jų norime gauti 
kokiam nors tikslui aukų.

Taigi, gerbiami torontiečiai, 
nepavydekime saviesiems, no
rintiems ir sugebantiems būti 
biznieriais. Jie ir mus nepa
mirš. Mes džiaugiamės,

priimti kuopos narių užuojau- 
I tą ir kartu džiaugsmą, kad ne
laimė nepaliko skaudžių žymių.

L. Vekteris torontiečiams ži
nomas kaipo draugiškas ir 
linksmas žmogus, daug pa gel
bėjęs vietinėms draugijoms 
vaidybos srityje.

SLA 236 kuopa jau nomina
vo Pildomąją Tarybą

Gruodžio mėn. 10 d. kuopos 
mėnesiniame susirinkime praė
jo Pildomosios Tarybos nomi
nacijos. Nors tikrai balsų kiek
vieno kandidato nesuspėjau pa
sižymėti (tai paaiškės iš patiek
tų rezultatų sapudoje vėliau), 
bet gana to, kad didžiule balsų 
dauguma praėjo sekami asme
nys: Į prez, F. J. Bagočius, j 
vice-prez. J. Mažukna, į sekr. 
Dr. Pilka, į ižd. K. Gugis, į iž
do glųbėjus p-lė E. Mikužiutė ir 
P. Dargis, į dakt. kvot. Dr. Sta- 
nislovaitis. šis susirinkimas iš
sirinko ir savo valdybą sekan
tiems metams. Ją sudaro pirm. 
A. Frenzelis, vice-pirm. J. Plie- 
nius, sekr. V. Dagilis, ižd. M. J. 
Jokubynienė ir fin. rašt. O. In- 
drelienė. Kitos visos komisijos 
ir daktaras kvotėjas bus renka- 

kad mi sausio mėn. susirinkime, 
musų stambusis biznierius, jau Pažymėtina, kad musų kuopos 
praskynęs gražų kelią į ateitį J. nariai niekuomet neapsilenkia 
Grubevičius, niekuomet musų su labdaringais darbais ir savo 
organizacijoms bei šiaip labda- broliška užuojauta sušelpia ne- 
ringiems tikslams aukų neatsa- laimės ištiktą žmogų. Šiame su
ko. Bus mums lietuviams dar sirinkime išgirdus, kad randasi 
smagiau, kad daugiau lietuvių 
rasis gabių ir mokančių kuka
mai vesti atsakantį biznį. Pa
tartina lietuviams, kuriems pa
togiau pasiekti Kazlauskų ir 
Zyku biznį, ui o s. paremti.

Kazlauskai yra torontiečiams 
gerai žinomi kaipo uolus rėmė
jai įvairių parengimų, asme
niškai gražiai sugyveną su vi- ' 
sais lietuviais. Priklausą prie 
didžiulių pašalpinių draugijų, 
k. t. SLA ir S. D. paš. dr. per 
ilgus metus. SLA turi apdraudę 
ir savo dvi dukreles jaunuoles, 
plačiai veikiančias su lietuviais. 
Jei dar apdraus mažąją dukre
lę Rūtą, tai mes turėsime vie
ną didžiųjų šeimų SLA. Jei 
skaityti, kad Kazlauskienės du 
broliai Pranas ir Jonas Kon- roitiečius: “Dailės 
drotai priklauso irgi prie abie- abiejų kuopų narius ir socialis- 
jų pašalp. draugijų, tai jau ir tus. Kieno pastangomis tas det- 
dabar juos galime vadinti 100/oitiečių-torontiečių artimas su- 
proc. šeima, priklausanti prie sidraugaviinas įvyko, aš neži

nau, bet ir nesvarbu. Kaip man

kuopos narė K. Skinulienė pri
slėgta ligos ir jos padėtis kaipo 
našlės nepavydėtina. Kad nors 
dalinai palengvinti jai sunki.ą 
būklę, nariai su didžiu noru su
dėjo kiek kas galėjo ir pasiuntė 
jai $3.50 dėl vaistų.

Gavusi šiuos pinigus, Skinu- 
jlienė nariams širdingai dėkojo 
ir su džiaugsmu pareiškė, kad 
kuopoje visuomet priklausys.

I. O.

Toronto, Ont
ATMINTINOS DIENOS

Suvienytose Valstijose turi
me artimiausius kaimynus det- 

?’ chorą, SLA

proc. šeima, 
ietuvių draugijų.

Kazlauskai ir Zykai yra nu- mano artimieji pasakojo, tai 
sitarę savo pirkėjams patarnau- “Dailės 
ti mandagiai, skubiai ir sąži
ningai. Užsakymai bus priima
mi ir telefonu, pristatymas į 
namus bus skubus. Jų biznis 
bus 716 Queen str. w.; telef. 
W. A. 3271 (Ramanausko vie
toje). Linkėtina musų nau
jiems biznieriams kuo geriau
sio pasisekimo ir laimės.

Buvo sunkiai sužeistas 
L. Vekteris

Tūlą laiką atgal torontietis 
L. Vekteris išvažiavo į aukso 
kasyklas grumtis su sunkiu ir 
pavojingu darbu žemės gilumo
je.

Kaip daugelį, taip ir Vekterj 
vieną dieną ištiko nelaimė. Be- 
skaldant akmenis, kad prieiti 
prie aukso, kažkokiu tai budu 
puolė akmuo ir jį labai skau
džiai užgavo. Be sąmonės nu
vežtas į ligoninę, kurios ilgai 
net neatgavo.

WINNIPEG, Man. — 
tik Rusija paskelbė karą 
miiai (Finlandiiai), tai

Kaip 
Suo
mes 

vvinnipegiečiai literatui ninkai

mauJIENŲ-ACME Telepholo
ANGLIJOS KARALIUS PRANCŪZIJOJE

Raudonramiečiams 
reikalinga skubi 

parama

Iš Aušros Choro 
Veikimo

choras pirmą kartą 
pilname sąstate atvyko į Toron
to Toronto Liet. Soc. Demok. 
kviečiamas ir pildė prašomam 
vakarui programą. Tai biivę 
prieš dvejetą metų. Torontiečių 
prisiminimai liudija džiaugsmą 
turėtą atvežtą “Dailės” choro 
dainą ir ypatingu choristų ma
lonumu.

Torontiečiai vaišino svečius 
ir kiek teko dabar pastebėti, 
detroitiečiai suprato mus, įver
tino ir džiaugėsi; mes gi džiau
gėmės jais. Ir taip dveji metai 
tai mažu žingsniu, tai audrin
gu vėsulu praslinko. Bet įspu 
džiai, brangi atmintis visuomet 
pasiliko.

Po dviejų metų
Dar nepamiršus pirmųjų įs

pūdžių, kaip štai vieną gražią 
dieną gauname malonią žinią 

v, per draugus Frenzelius, kad
net neatgavo. Padaryta didelė j detroitiečių “Dailės” choras, 
žaizda galvoje ir ėmė ilgą Jais į kartu ir SLA nariai vėl pas 
ką kol galutinai užgijo, šiek mus prižada atvažiuoti gruo-jneles.

džio 2 d., atsivežant scenos vei
kalą “Žentai iš Amerikos”; be 
to duota trio ir kvartetą. Musų 
SLA kuopos parengimo komi
sijos, darbščiosios narės E. 
Frenzelienė ir O. Kimiu tienė, 
pasitarusios su kuopa, džiaugs
mingai užprašo detroitiečius. 
Visi nekantriai laukiame. šį 
kartą atvyko tik devyni asme
nys, kurių tarpe, rodos, visa 
choro valdyba, kuri chore dai
nuoja ir vaidina. Musų laukia
mi svečiai buvo: Pranas ir He- 
len Diliai, George Raško (cho
ro pirmininkas), George Ka- 
pickas, Justinas Pilka, choris
tės p-lė Steką Masys-Mosytė, 
Ann Syder-Syderiutė, Mary Jur
kus ir detroitiečių veikėja Ma
rė Kemėšienė. Tai buvo šešta
dienis, gruodžio i2, darbo die
na. Laukiančių Širdyse'šventa
dienio nuotaika. Apie svečių at
vykimą musų parengimo ko 
misijos narės garsino Toronto 
lietuviams visais budais. Tam 
darbui atlikti čia pas mus rei
kia pasiryžusio žmogaus ir la
bai pasišventusio. Bet musų 
darbščiosioms E. Frenzelienęi.ir 
O. Kilniu tienei neišsemiamo 
darbštumo ir kantrumo niekad 
netrūksta. Dęka jų pastangoms 
parengimai, kuriems jos. vado
vauja, būna visuomet sėkmin
gi.

Spėjus svečiams atvykti ži
nia sklido iš namo į namus, iš 
gatvės į gatvę ir taip po visą 
miestą. Lyg tyčia gamta užsi
rūstina — pradeda apismarkiai 
lyti. Mažas nusiminimas. Bet 
prieš laiką lietus nustoja lijęs. 
Torontiečiai lyg skruzdėlės po 
lietaus lėtai renkasi sutikti de
troitiečių, pamatyti atvežto vei
kalo tų “žentų iš Amerikos”. 
Ilgai nelaukus mes juos matė
me. Veikalo fabula imta iš Pa
langos piliečių gyvenimo. Do
minanti, naturalumu dvelkian
ti. Vaidybiniai gerai apdirbta 
ir tuo budu pats veikalas buvo 
dvigubai juokingas. Vaidintojai 
visi atliko roles gerai. Asmeniš
kai šių žodžių rašytojui geriau
siai patiko veikale žmonos ro
lėje panelę Ann Syderiutė. P. 
Veršis — Dilys, sužadėtinė Ma
rytė Jurkiutė ir Barborytė p. 
Dilienė. Bet tas nereiškia, kad 
p. George Raško ir Just. Pilka 
vaidino blogiau. Juodu vaidino 
taip, kaip jų rolės reikalavo, 
bet kadangi jų rolės buvo ma
žiau komiškos, todėl publikos 
juokinimo atžvilgiu jos buvo 
antroje vietoje.

“žentai iš Amerikos” mums 
patiko. Publika plojo. Po vaidi 
nimo dar neseniai pražydusios 
trys gėlės, daug žadančios dai
noje ir vaidyboje panelės Sy- 
deriutė ir Jurkiutė, akompo- 
nuojant, rodos, p. Stellai Mu
sytei žavėtinai gražiai padaina
vo kelias ašarą spaudančias dai-

' ■ * v
Po dainelių sekė v linksmus nebūti?” Visi jam padeda. Tuo 

šokiai. Amerikietės panelės bu budu susidarė labai komiškas 
momentas iš šalies žiūrint. At
ėjus eilei atsistoja kalbėti 
George Raško, “Dailės” choro 
pirmininkas.
akys. Norėtųs kalbėti, pasidaly
ti džiaugsmu, bet susijaudini
mas neleidžia, širdingas dėkui 
ir sėdasi. Trys musų gėlelės: 
Stella, Onytė ir Marytė atsisto
jusios sudainuoja taip tyliai, 
taip sutartinai, taip žavėtinai 
keletą liaudies dainelių, publi
kai primenančių daug, daug 
nerūpestingų dienelių. Ir čia se
natvė su jaunyste susimaišė. 
Momentas — atrodė, kad Sta- 
liiio-Hitlerio negailestingas 
kūnas sprogstamą bombą 
butų metęs. Kaip reporteris 
biu kiekvieną reiškinį ir 
kaus, kad neverkus. Tiesa, ir 
neverkiau. Barborytė — tai He- 
len Dilienė, kuri scenoje savo 
verksmu daug juokino — ne
verkė. Kalbėjo ilgiau kaip dau
gelis iš jų, taip ir p. Dilienė pa
dėkojus užkvietė torontiečius 
apsilankyti į Detroitą ir pasi
žadėjo mus priimti tokiu pat 
širdingumu, kaip ir mes juos 
priėmėme. Neverkė, nes į Ame
riką norėdama važiuoti vaka
rykščiai buvo “išsiverkus”.

Bene paskutinė kalbėtoja iš 
svečių buvo Marė Kemėšienė. 
Kalbėjo Susivienijimo reika
lais; akcentavo, kad dirbti rei
kia ir kad dirbdamas šį bei tą 
padarai. Po to dainelė, dar vie
no kito torontiečių žodis mu
ša paskutinę minutę; svečiai 
rengiasi išvažiuoti; daina, buč
kiai 
linkėjimai, 
mas. Atvažiuokite,
Rankų mosikavimas. Gatvė pil
na žmonių ir toje pilnoje gat
vėje žmonių svečiai paliko mus 
gyventi kasdieniniu gyvenimu.

Iki pasimatymo.

vo torontiečių gaudomos ir 
šokdinamos. Jos neatsisakyda
vo, nors ir matėsi pusėtino nuo
vargio; taš rodo tų panelių 
aukštą išauklėjimą. Nesistebėsi
me, kad torontiečiai ilgai ilgai 
jas minės. Man teko vienas 
“fokstrotelis” su p. Onyte. Jis 
buvo... šokdami mezgėme pa
žintį, krypdami į visuomeninio 
gyvenimo tašką, šokio partnerė 
stengėsi iš manęs patirti, ką 
tai įdomesnio. Kalbėjome apie 
SLA ir... to linksmaus vakaro 
nebėra.

Sekmadienis
Svečiai prašo anksti pakelti. 

Atsikėlė. Važiuoja Toronto 
miestą ąpžiurctLfi&rįžę jau ran
da musų šeiiUininkių skanius 
pietus paruoštus;|na, žinoma, ir 
neblaivininkiškus! Pietauti su
sirinko svečiai ir SLA kuopos 
nariai, šiems linksmiems pie- 
tums-pobuviui vadovavo musų 
energinga veikėja O. Indrelie- 
nė. Pasakius įžanginę kalbą, 
kuri buvo jausmingai draugiš
ka ir graži, užkviečia visus už
kandžiauti ir “škotiškos” para
gauti. Vėliaus paprašo iš sve
čių, rodos, pirmąją p. Stelių 
Masytę. Masyte kaipo inteligen
tė, aukštąjį mokslą einanti 
(studijuoja ar yra baigusi ad
vokatūrą) kalba jausmingai, 
prisimena prieš dvejus metus 
įgytus įspūdžius ir gražiais žo
džiais padėkoja už vaišes. Pub
lika susijaudina. Vienam kitam 
prieš norą spaudžia ašarą. Kal
ba vietiniai veikėjai įvertinda
mi svečių pasišventimą ir var
gą dėl torontiečių. Prašoma 
Mariutė Jurkiutė pasako juo
kingą atestaciją apie save ir 
busimąją jos kalbą. Popiečio 
dalyviai juokiasi iki ašarų tuo 
posakiu, kai ji pasigyrusi, kad 
tik atvažiavus iš Lietuvos, todėl 
kalbėsianti lietuviškai ir tuo 
pačiu pritrukus lietuviško žo
džio įsipainioja į anglišką “tro- 
belį”. Komplimentuodama mus 
pastebi, kad jos bendradarbės 
buvusios pirmiau neapvylė 
girdamos musų vaišingumą. 
Onutė Syderiutė, pasirodo, yra 
gera aktorka ir šokėja, tačiau 
nuo kalbėtojos titulo atsisakė, 
nes jai teko toks momentas, 
kuriame kiekvienas atsisakytų. 
Suprantu ir užjaučiu. Pranas 
Dilys pakviestas pareiškė, kad 
jis kai kada kai ką pasako, bet 
šiandien jam sunku esą kalbėti 
ir tik trumpai padėkoja. Justas 
Pilka kalba ųiažai. Kada visuo
se popiečio dalyviuose matėsi 
ašaros, o kiti pasislėpę verkė, 
tai Jurgis Kėpickas Sugalvojo 
štuką, kad verkiančius ir susi
jaudinusius iš tos padėties iš
gelbėjus; Vietoje kalbėjęs už
dainuoja: “Kodėl, kodėl, kodėl 
negerti, kodėl, kodėl linksmam

vietinį lietuvių klubą ne tik 
rankomis suplojome, bet ir ko
jomis grindis sutrenkėme iš 
džiaugsmo, manydami, kad Ru
sija į tris keturias dienas už
ims Suomiją, kuri tik apie pus
ketvirto milijono žmonių turė
dama, tai tik dulkė prieš Rusi
jos 180 milijonų. Bet tie begė
džiai suomiai nepasiduoda mu
sų galingiems raudonarmie
čiams ir tiek, ir ką tu tokiems 
peštukams padarysi? Žinoma, 
mes manome, kad su laiku vis- 
tiek musų raudonarmiečiai iš
žudys suomius, jei tik kitos ša
lys nepaskubės pribūti į pagal-

atsistoja
“Dailės

Ašarų kupinos

Nors jau keli mėnesiai pra
slinko, bet musų pomietys ge
ros ir mes dar lyg per sapną 
atsimename, kad Hitleris buvo 
užpuolęs Lenkiją, kuri net 35 
milijonus žmonių turėjo, ir tai 
per kelias savaites sumušęs vi
są Lenkiją, išsigando Rusijos 
raudonarmiečius pamatęs ir pu
sę Lenkijos tuoj Rusijai atida-

TORONTO, Ont. — Lap
kričio 30 d. įvyko mėnesinis 
choro susirinkimas, kuriame 
tapo išrinkta nauja choro val
dyba 1940 metams. Prieš rin
kimus buvo pasiūlytas pageida 
vimas, kad į valdybą butų 
įtraukta daugiau jaunimo. Vi
si su tuo sutiko ir išrinko tik
rai jauną ir energijos pilną val
dybą, į kurią įeina: pirm. Ber
nardas Damušis, vice-pirm. Pr. 
Kundrotas, sekr. Genovaitė Jo- 
kubynaitė, ižd. Mickevičiūtė ir 
vald. narys Peter Jacobs-Joku- 
bauskas.

Revezijos kom. pasiliko ta 
pati: Adomas Kuniutis ir Ant. 
Butkus.

Parengimo komisija irgi ta 
pati: St. Balčiūnas ir Jonas Jo- 
kubynas, o į p-lės Mickevičių 
tės vietą darinkta panelė Edna 
Ivosk. Visas choras yra paten
kintas nauju valdybos 
ir linki jiems geriausio 
kimo.

Susirinkime buvo
reikalas prisidėti aukomis Ka
nados Raudonam Kryžiui ir vil
niečiams. Sumanymas priimtas 
ir bus numatytas būdas.

Koncertas
Gruodžio mėn. 17 dieną 8 v. 

vakaro lietuvių parapijos sve
tainėje įvyks metinis Aušros 
choro koncertas. Bus sudainuo
ta daug įdomių dainų, pritai-

sąstatu 
pasise-

iškeltus

la- 
lyg 
ste- 
lai-

rankų spaudimas; geri 
sekantis pasimaty- 

lauksime.

J. šatra.

Toronto, Kanada
ATITAISYMAS

Straipsnyje tilpusiame “Ka
nados Lietuvių Žinių” skyriuje 
“N-se” trečiadienio, gruodžio 
6 d. laidoje, Toronto lietuviai 
buvo kviečiami atsilankyti į 
C. C. F. kandidatų į Board of 
Education I šaukiamą mitingą 
gruodžio 6 dieną, Ukrainų sa
lėje, 404 Bathurst.

Dėl neprirengimo koncertinės 
programos aukščiau minėtas 
mitingas atidėtas gruodžio 13 
dienai. Todėl antru kartu esate 
prašomi atsilankyti gruodžio 
13 d., 8 valandą vakaro. Įžan
ga laisva. Už pasidariusį nema- 
lonumą, kuris įvyko ne dėl ma
no kaltės, jyašau atleisti J. N.

Garsinkitės “N-nose

Argi negalėtų ir dabar Hitle
ris ateiti Rusijai į pamačę ir 
padėti Suomiją sumušti ir taip 
pat Rusijai be vainos atiduoti, kinių bendram chorui; bus so- 
kaip atidavė Lenkiją. Tai mes 
tada per amžius Hitlerį mylė- 
tumėm.

O kad Hitleris nesirengia ei
ti Stalinui į pamačę ir kad mu
sų raudonarmiečiai taip ištižu
siai vajavojasi ir daro visiems 
komunistams gėdą, tai mes 
winnipegiečiai komunistams 
broliškieji literaturninkai nu
sibodavo j ome, kad reik pasiren- 
duoti orlaivį, parinkti aukų nu
sipirkimui kulkosvaidžių ir kul
kų ir lėkti į Maskvą iššaudyti 
visus komunistus, kad nebebū
tų kas pasaulio komunistams 
gėdą daręs. Bet štai musų vir- 
šyla aprokavo, kad nereik nei 
kulkosvaidžio, — jis mums li- 
teraturninkams patarė tik ge-, 
rus botagus nusivyti ir tai, sa-’ 
ko, mes winnipegiečiai litera-' 
turninkai galėsime Maskvos 
raudonarmiečiams kailį išpliek-

Kaip jus, cicilikai, manote? 
Ar mes winnipegiečiai litera- 
turninkai gerai padarysime, jei
gu nulėksime į 
raudonarmiečius 
fronto nuvysime 
tagais per kulnis
tik raudonarmiečiai Suomiją 
užims. Ar galėsime taip nuo gė
dos išsigelbėti?

Literaturninkas.

Maskvą* visus 
ant Suomijos 
ir tol su be

pilsime, kol

lo, duetų ir kvartetų ir kitokių 
pamarginimų. Kiekvienas lietu
vis iš prigimties yra dainos 
mylėtojas, tad lai nelieka nei 
vieno Toronto ir apylinkės lie
tuvio ir lietuvaitės, kurs neąl- 
eitų paklausyti lietuviškų skam
bančių dainų. Choras tam tik 
ir mokosi, kad jums, brangus 
lietuviai, padainuoti, jūsų šir
dis paguosti.

Tad iki pasimatymo su vi
sais ateinantį sekmadienį.

Choro Kor-tas.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar au 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas?’
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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REIKALINGA PATYRUSIŲ vie
nos adatos operatorių kišenėms ir 
ziperiams siūti į darbinius džekė- 
tus. 1908 West North Avė.
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SU Nommcijiį
Rezultatai

Dalyvaus L-U-C, 
Vakare

NAUJIENOS, Chicaga, m

Į pyęgideplu?,:
F. J. Bagočius 
Laukaitis .........
•-'"A

į yice-prezidentus
J. K. Mažukna . 
Miliauskas

l sekretorius: 
Dr. D. Pilka 

Vinikas ..
Jurgeliutė .

Į iždininkus: 
K. P. Gugis 
Bachunas ...

| iždo globėjus:
E. Mikužiutė
P. Dargis .....
Mockus .........

, Deveikis .......
Bakanas .......

32
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Į Dr. kvotėjus:
Dr. Stąnislovąit|s .
Dr. Biežis ..............
Dr. Graičiunas .....
Dr. Montvidas .....

• Dr. Klimas (miręs)
Narys.

AlguRas Bulis
Dalyvaudamas įvairiuose lie

tuvių paren^imupse, tarp jų įr 
Pirmyn choro opppeRise’ Algir
das Bulis pasižymęjo Romiško
se roKse. šį sekmadienį jis v^l 
prajuokins publiką lošdamas 
žioplio Broniaus rolę Studentų 
Kliubo. (L.U.C.) perstatyme 
naujo veikalo, “Sąpnųok, Lie
tuvi”, Dariaus-Girėno salėje, 
4414 So. Węstęrn Avenue. Pro
gramas prasidės 4:30 valandą. 
Įžanga, 55 centai. Bus šokiai 
po vaidinimo.
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U SAVININ- 
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ijdįs— Antanąs 
ScC LUuanica Avę-; 
‘ BegW 3400 So> 

Lowe Avė. tfąt. rą$t.—Stanislo
vas Kunevičius, 3“ 1 So. Union 
Avė.; Finansų rąįt—Domininkąs 
Gulbinas/3144 Sp.. ^allace Avę.; 
Kontr- rašį.-rjp.pąs. Motiejunąs, 
3400 So. UąįoiĮ Ąvę-; Kasierius-r- 
Petras Balsią/ 
St.; Maršalka/ 
kas, 3130 Są. alsU<J St. Lail^o 
susirinkimus kąs rąėnesį, pirmą 
trečiadienį, Ghįcągos Liet. Audi
torijoj, 313§ gą. lįąlsted St.

JAUNŲ LIETVYRT7 AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLiŲBAŠ VALDYBA 
1939 M.: Pfrjpmmkąs —Juozapas 

Rūta, 3141 įjp. Ųąisted St.; Pą- 
gelb.—Petrą? Paųzol " 
Halsted St.; Nui- rą 
vas Kunevądųą/ 321 
Avė.; Finansų; 
Kasperas, 3534 §q. 
Kontrolės rašt.—Wąl1 
8728 Harpę'r Ąv^>;
Juozapas Bąlčiuhšs, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul' j. Betrąitis, 752 ir 
33rd strąęt, korespondentas; 
Aresunas, 36^3 Vz S, Ęmerald Ay.; 
Apekunas kasbą—Frąnciškus Ku
nevičius, 3Ž01 So- Green Stį.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaįtis, 71G4' S. Ęmerald Avą.; 
Maršalka—Petra^ B?rzdis, 35Ų) 
S. Union Ąvą. Laiko susirinki
mus kas pirtąą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chięągos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So, Halsted St.

ęoriąs Liaudanš-

N A U JIĘNŲ-ĄCM E Telephoto

\ Anglijęs karalius sega medalį pa^ymęjųsiarų lą-

NORTH WEST LIETUVIŲ MO
TERŲ KLIUBO sųsįrin " ' ’
šįvakar, 7:30 v. 
2322 Argyle st. Pranešame, 
narių patogumui, susirinkimai 
laikomi trečiadieniais, vietoj 
antradienių.

—S. Benekaitienė, prot.

> WANTED—FEMALE 
ląrbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui tarp 20-30 metų. Vie
toje gyventi—$8 į savaitę ir dau
giau. 4548 So. Weutworth.

JONAS ČIVINSKAS
Mirė gruodžio 10 d.. 1939 

m., 12:0.0 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Mariampo- 
lės apskrity ir parapijoj, Tar
pučių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 me-: 
tus.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Veroniką, po 
tėvais Kasparaitė, 3 stinus: 
Joną, Vincentą, marčią Anta
niną, ir Adolfą, 2 dukteris: 
Adelę, žentą Aleksą ir šeimy
ną Mendelių ir Oną, pusbrolį 
Stanislovą, jo žmoną Marijo
ną Bląfo.rd ir jų šeimyną, se
sers vaikus: Kazimierą, Ade
lę, Vincentą ir Joną ir jų 
šeimynas, švogerką Brigytą 
Kasparaitę ir daug kitų gimi
nių. ..........................................

Priklausė prie Chicagos
Lietuvių Dr-jos 'ir Keistučio 
Pašalpinio Kliubo. ' •

Runas pašarvotas 2727 
Evcrgręęn Ąy.enuę.

Laidotuvės įvyks - ketvirta
dienį, gruodžio 14 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Mykolo' parap. bažnyčią, 
kurioj i vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
P.ažįs- 
laido-

Nauji Muzikos 
Kuriniai Studentų 
Kliubo Vakare
Parašė studentė Juzė Stanaityje

Publika atsilankius į Studen
tų Kliubo (L. U. C.) vakarą 
Dariaus-Girėno name, ^414 S. 
Western Avenue, šį ąękmadic- 
nį išgirs tris naujus muzikos 
kurinius, parašytus L. U. G. na
rės, p-lės Juzės Stanailytės.
Šitie metiniai Studentą K Lu

ko parengimai yra origina’ųs 
nuo pradžips iki pabaigos. Na
riai parašo veikalą, pritaiko 
jam šokius ir i? palys
suvaidina. Šių metų. veikalą, 
'‘Sapnuok, Lietuvi”, pąpąšė stu
dentė Jtdie Rachens, Kliubo 
raštininke. Jame dalyvaus to
kios scenos žvaigždės kaip Al-

giminęą, drąuguą-es ir 
tarnus dalyvauti šiose 
tuvėse.

Nuliūdę. Moteris,
Marti, Dukterys, žentai, Pus
brolį Sesers Valkai, Svogcr- 
ka ir Giminės.

Laid. Direktorius J. Liule- 
vičius. Tel. Laf. 3572/

OSBOH

Sunai,

Albertas Drigpjas. Ypikalą re
žisuoja narys Antanas Stelmo
kas, taipgi' gęrai pažįstamas 
scenos mylėtojams.

rašt.
ROSELANDO LIETUVIU MOTE

RŲ KLIUBO priešmetinis susirinki
mas įvyks šįvakar, 7:30 vakaro. 
Darbininkų svetainėje, 10413 South 
MicRi^ąri av.e. Prašome visas daly
vauji, pęs yra svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo—šurum-bu- 
rum. — Sekretorė.

BRIDGEPORT.— Dr-stė Palai
mintos Lietuvos priešmetinis susi
rinkamas įvyks šįvakar 8 vai. Chi
cagos Liet. Auditorijoj. Malonėkite 
laiku pribųti, nes bus rinkimas val
dybos 1940 m. —Valdyba.

REIKALINGA MOTERŲ SKU
DURAMS skirstyti, turi būti paty
rusios. D. MILLER, 1347 So. Ash
land Avę., Caųal 1Q24.

rURNISHED ąoOMS rrTG RENT 
Gyvenimui Kambaiiąį

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

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

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

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

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

RENDON KAMBARYS vedusiai 
porai ąr pavieniui—sų ar be vąlgio. 
Atsišaukite 6912 S. Western Avė., 
Prospect 1156.

RĘAL EŠTĄTE FOR SALE 
Naniai-žemė Pardavimui

TURIU PARDUOTI 3 FLETŪS, 
krautuvę. 3 karų garažą, parduosiu 
labai pigiai, priežastį patirsite vie
toj. 6600 So. Morgan St.

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 193& METAMS:

J. Balcąunašr- 3200 s9- 
Lp'yą Avą*; Petronėlė Kvietkię- 
he—pirniį. pagelb., 3140 S. Wallaše 
Št.; ’ Ą. Kaulakiš — nut rašt 
3842 So. Ūnioh Avė.; F. Kasper 

, —fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.;
Z. Grigonis—kontr. rašt; P- Juo
zapavičius—iždo' globėjas; J. Rą- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St; L. Jucius—maršalką; 
Dr. J*, p. Poška— Dr- kvotėjas, 
31'33 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kaS 
męnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vąl. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nup 
18 i ki45 metų amžiaus-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—ĘiĮl Lįkšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —Ą. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur- 
bųlytė, 4073 Ąrcher Avė-; Ižd.— 
Ant Jakutis; Veiklos komisiją: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šiipkaįtę, Bronė, Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. SųsįriukĮmus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvienp 
mėnesio, o i choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yūškos salėje, 2417 W. 43 St.

■>,

MUSICAL INSĮTR’NTS-FQR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štufca 

$86.50 už $55.
Kviečiame pasirinkti sau instru
mentą iš naujų 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 ekzaminavimui dy
kai. Drum hcads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadięnį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORfe

914 Maxwell St.,
3 blokai nup Halsted.

Tel. Canal 6114

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Bėlrpont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ainbrųlevic, 2Q02 Concord PI.; 
Užrašų rast—M. Chepųl, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedęie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rast. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevię, 1814 ,Wabansia 
Ąve., tęl. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kąs pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

, yv HOLUSAŲE FURNITURE - 
Rakandai ir Railai Pardavimui

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

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

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pąj- 
gelbininkas; Chas. Katallo—f|- 
p.ąpsų sekV-J M- Medalinskas—nų- 
tąviipų sekr.; M- Kąziųnąą—ką- 
sieriūs; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavį- 
Čįų^—maršą|ka; EJę.’ Ąl. Margeris 
-^akt^yas; B- VZalJe.ę—korespon
dentas. BuSivlhkimai saukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai ' bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5,Įh' Ąyenųę.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
yĄįPYgĄ 193S| M.:Wa|- 

ter Lėkis,—pirw., 6935 So. Arte- 
siaų Avė.; A* Lazauskas—pirm, 

3?33 $0, Gręęn St.; Ą- 
3842 South 

yniQiį Ąve., Tęl. vardą 5773; R. 
^oękųą—||h. ęajįt., 4IM S. Rich- 
mond ;st.; W Bakutis-ižd-, 
2603 YT* 69|h St; K. Visackis— 
jzd. glo.U; J. Adomasis—kontr. 
ražt-; D- ĄntĄhąitįs—maršaika. 
Susirlnkųnai ątąĮbuną kas mėnesį 
pirmą penktadieni/Lietuvių Au- 
SUorųoJ, Hąlgted St-

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

kus, 7124 S.o. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildąre Avę.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevįęįutė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, H18 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A, 
St.;
vicž, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place? Susirinkimai laikomi vieną 
kąrtą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St, 
Chicago, I1L

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

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALŲYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St; Prot. 
sekretorium — Balys Arnaoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėją— Elenora Norkus, 
4003 So. Franęisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St ir Korespondentas—Juo 
žas Kaunas, 3229 Lituėnica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Ųeniotis, Jupzas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotįs.

Baltas, 6319 So. Sangalon 
Kasoą globėjai—N. Micke-

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaigi P^rdav^

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Čarry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus! 

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

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

Henry M. Goodman 
525 West 76th Street 

3 blokai rytuos nuo Hąįšted St. 
Kasdien 9—6, ktvirtadienį ir šeš
tadienį iki 10. sekmadienį iki 5.

kos kurinių tema paimta iš lie
tuvių liaudies dąpiy/ bet iš jų 
galima spręsti, kąd Čia nėrp 
stokos gaįnuno. Ypač jos pa
čios dainuojama splo dainele, 
••Sapnuok, Lietuvi”, turi savy
je ką nors pritraukiančio, judi
nančio.. Galima be baimės sa
kyti, kad šios galuos .mergaitės

ACME-NAUJĮĖNŲ Tęlephoto
Nile G. Ęinnick, Iowa univęi’siteto pąsižyipėjęs fut

bolininkas, laimėjo trofijų.

Nusisekė žemaičių

d., IIollywood Jnn

Sausio Į4 d„ 1940

Kovo 31 d., 1940
i

kiekvieną 
menės j’,kas pirmą sekmadienį 12 

svet., 2417 W.

Tūkstantinės pirkėju annjjoa 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t......

aiss* H.
;er Shar-į

• ■ • m . a. Siunčiam Gėlesi Hi/Flklv Telegramų į UŲ “ LlMv v,5asD^u110 
KVIETKININKAfP 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabąms 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

M Gėlės Mylintiems 
V estu vėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5888

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

Pelnąs eina neturtingiems 
studentams

. Studentų Kiiubas rengią 
Šiųps vąkąrus kas metai. ši$ 
bus jau penktas eilinis paren? 
girnas. Pelnas ųuo šių jr pana* 
šių parengimų yrą skiriamas 
sušclpimui lietuvių studentų, 
kurie be tokios pagalbos nega
lėtų augštesnius mokslus už-, 
baigti. Tai yra pagirtinas dar-: 
bas ir darbštus jaunihip veikė-; 
jai turėtų būt atlygįpapiį gan* 
sios publikos atsilankymu į pa* 
rengimus.

Programas Dariaus-Girėnų

Graliai Atšventė 
Pirmi) Metų 
Sukaktuves

vakarus

gruodžio 
svetainėj.

RUBSIUVĮŲ SALĖJĘ
So. Ashland Blvd.

Po programui šokiai. Įžanga 
liktai 55 centai.

Trečias Mąlįjoąiųs.

naujausi m gĘRiaūsi "

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS' TŠMOKEJlMtAM

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
«TBDB HOME OI FINE TCRNITURE* KTNCE &M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

9
2417 W. 43 St., žemaičių Ęul- 
turos Kiiubas. minėjo savo vie
nų mętų gyvavimo sukaktuves-

Programą vykusiai pildė Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Rate
lio choras. Gražiai sudainavo 
kelioliką dainų. Buvo duetų ir 
solų. Kalbėjo A. Ę. Vąlukąs, 
Suvalkiečių Kultūros Dr-jos vi- 
cc-pirmininkas, ir sveikino že
maičius, kredituo.dąmąs juos už 
jų veikimų.

Dųųg svečių kaimynų
Reikią žymėti, kad musų pa

rengime mątesi visų orgąniza- 
cijų atstovai, kaip tai: žagąrier 
čių, zarąsjškių, ųpytį$kįą ir jo
niškiečių ir' k^istutiečių. WeĮl, 
žemaičiai jų pepąpiirš ir skąilt 
liūgai dalyvaus jjj pąrengipiųo- 
sc.

Kaip matote, Žeipaičių Kultū
ros Kiiubas, nors ejar vieąų me
tų jaunas, savo pareųgimuose 
visada turi geras pasekmes. 
Prie ž. K. Kl. yra susispietę

gabus visuomenės, veikęjąj. ĮV 
rimę gerų da^ųotojų bįznįęyių, 
dąimnmkų> muzįkų ir seeno§ 
mėgėjų artis.tų-

Aš varde žemaičių Kųltuyps 
Kliubo išreiškiu širdingiąąsją 
padėką pųbjikąi Už tokį skaiV 
lingu atsilankymą. Ačiū Liet. 
Jauti. Kult. ĘątęĮio, chorui ųž 
gerą programą. Ačiū yąk^Vh 
rengįmo komisijai, Fyank Žię? 
kui, Norkięųęl ię ' Jokubąiiskią" 
nei, kurie lahąi gerai pasidar
bavo. Ačiū darbininkams Rai
lienei, Rašipskienei, Norkui, 
GĮtęsticpei, Gtiąi lįovgių ij 
Frauk Jąkavįčiąt Ąčjų 
jicnpms’’ ir kjtiems ląikraši 
čiąms, kurie 
pąsigąrsmti. jr 
gų leidėjams. Ąčiu visiems, kR' 
rie prisidėjote dčl musų kliubo 
gerpves- ’ Musų khubąs. Rieięąd 
jpšų nąužmitš.

Kliubo priešmeRtiis sųsiriRkįr 
iuas įvyks ketvirtadienio vaka
rę, grupdžio H d., - IfpĮly^ppd 
Iną svetainėje, W. 43 
7:30 vai. vakare. , 
įętRąičių Kuituros, pį|> 

mininkas Steįmiąs Narkls.
-r-:-."...... .ii - v'-a1--.

Skelbimai Nąųjięjtogę 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra

RICANLITHUANIĄN CITI- 
5 CLUB VALDYBA 1939 M.: 
m? — J. Svitoriuš, 4000 So,

t. — %up. Tettaitis, 752 W. 
4 St., tel. Victory 8770; Ka-

8; Fįh. Wittis, 4469
ėlier Ąve., tel. Ląfąyętte 1374; 
ntr. rasi—P. Montvidas, 4135

Campbell Ave-i Kasos globi 
P. Jesiunas*, 2440 W. Pershing
4ą, 4070 Arthęr Avę,, tel. LaT 
eRe ‘3iį|uS’ėUejėsi -į-F. Sever, 
13 S. S.ąęįąmęhtp Avęs.; KoresT 
tentas į^.' Kiskis, 2543 W. OCF Balcitis,
;u y?. 4$d W ŠUąlriįkimai atT

(3) ?ek- dieni 1 Vąk POpieV I kliubą 
In^aitii vyrai ij moterys nuo

ITfRJANIAN KEISTUTIS BENE- 
1T CLUB VALDYBA n1939 M.: 
J. Shbltęnyąn—pwm., 3237 Wes| 
Lę Mpynę §t; ą. ^taRoraitis —:

ką—tinąnsų rą$t.»
avė-i 'V

pią‘Ąvė/Laf. 9849; 
įkolife gydytojas, 

Tel. Yards 
tąrėjas, 139 
^ral 5566;
pirm., 3119 

. F. Buishas 
Kliubo su-

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

SOKOLŲ SALĖJE 
?343 So, Kędzię Ąve

INSURĄNCE-CLUBS-SOęiETIES 
Apdraųda—Klubai ir Draugijos

........APDRAUDA
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaisro ir tor
nadų.
Ben. J. Ką^apaųsfcąs

2202 W. CERMAK RD.
Tel Canal 8887.

Todėl jeigu ką pąr? 
duoti, mainyti, ^nuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį,, bet garsinki
te ŠIANDIĘN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

ified” skyrių, kur siūloma daug 
Įvairią gerų bąrgęnų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokiteą Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždąmi:

CANaI 8500
■‘NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicaro, m.



4.

Turi sugražinti chicatiečiams 
$5,000,000

Teismas Atmetė Reikalavimą Gaso 
Kainas Pakelti

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:

ben-
gaso

teis-

Netolimoj ateityj Chicag ’S 
gaso bendrovė, Peoples Gas, 
Light and Coke Company, tu
rės grąžinti chicagiečiams apie 
$5,000,000 — penkis milionvs 
dolerių.

Vakar aukščiausias Illinois 
valstijos teismas atmetė 
d rovės prašymą pakelti 
kainas 15%.

Prašymas ėjo per <kelis
mus. Vieni jį priėmė, kiti at
metė. Bet nuo vasario 4 d., 1938 
bendrovė kolektavo 15% dau
giau už gasą, negu pirmiau, ir 
pinigus dėjo į atskirą fondą. 
Tie pinigai turėjo būti tame 
fonde' tol ko! klausimas ėjo per 
teismus. Jeigu aukščiausias tei
smas butų bendrovės prašymą 
priėmęs, tai fondo pinigai bu
tų nuėję bendrovei. Bet dabar, 
teismui atsisakius gaso kainas 
pakelti, pinigus atgaus gaso 
vartotojai, kurių Chicagoj yra 
apie 800,000.

Bendrovė skundėsi, kad turi 
imti brangiau už gasą, nes ki
taip negalės išsiversti. Bet teis
me vakar pasirodė, kad pernai 
ji padarė pelno $6,070,000, tai 
yra virš 5% ant investuoto ka
pitalo.

Mirė Charles 
R. Walgreen

ligos
Wal-

Užvakar naktį po ilgos 
pasimirė Charles Rudolph 
green, steigėjas vaistinių gran
dinės, kuri dabar turi apie 500 
krautuvių Amerikoj. Jisai bu
vo 66 metų amžiaus, ir Čhica- 
goj gyveno 
bulvaras. '

adresu 4441 Drexel

Velionis 
ten ir bus 
na.

gimė Dixone, III., 
palaidotas šiandie-

VAKAR
CHICAGOJ

", NATIjiEl^ęs^ Chicago, Tll.

i

:?-s

.v
•U

I
$

KALĖDOS
JA U

TreČiad., gruodžio 13, 19P.9
■ II     ..... ......   .....  .. f  Utį . .................................................. .

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA- 
C1JU REZULTATAI

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 158, 289, 35, 38, 250, 217 188, 208 , 

68, 60, 100, 284 ir 36)
(Naujos kuopos — 55, Ž60, 121, 212, 301 ir 156)

Lee Gurneau, 23 metų jau
nuolis, užsimušė įvažiavęs j 
mūrinį namų adresu 2*01 East 
63rd Street. Jaunuolis užgavo 
nelygumą gatves cemente ir 
prarado automobilio kontrolę. 
Gyveno adresu 917 W. 63rd 
Street

Jo du bendrakeleiviai buvo 
sunkiai sužeisti: 22 metų Mary 
Mullen, 1216 E. 63rd Street, ir 
Elsie Brunet, 6314 Eggleston 
avenue.

Automobilių nelaimėse taipgi 
£uvo:

64 metų Charles Roth, 4730 
Malden avenue, ir

John Forest, 46, Oak Foresto 
gyventojas.

NETOLI!

■

Naujas Western 
Electric Viršininkas

Clarence G. Stoll
Milžiniška Western Electric 

Bendrovė, kuri operuoja didžiu
les dirbtuves Ciceroj ir kituo
se Amerikos miestuose, turi 
naują prezidentą — Clarence 
G. Stoll.

Buvęs viršininkas, Edgar S. 
Bloom, rezignavo ir iš pareigų 
pasitrauks gruodžio 31 d. Ji
sai yra skiriamas direktoriumi 
Anglijos ekonominei atstovybei, 
kuri daro įvairius karo užpir- 
kimds Amerikoj. •

Stoll ikišiol ėjo vice-prezidem 
to pareigas. Jis pradėjo tarnau
ti Western Electric bendrovėj 
:.9O3 metais.

Sudegė Didžiule 
Krautuvė Roselande

• Neseniai Benvyno iždinin
kas, Emest W. Mau, buvo su
imtas už pinigų eikvojimą. Va
kar kriminaliam teisme pasiro
dė, kad jis turi policijos rekor
dą ir jau sėdėjo kalėjime už 
Čekių klastavimą. Mau išeikvo
jęs $3,726.
• Paštas skelbia, kad prade-1 
dant gruodžio 18 d., visi pašto 
skyriai Chicagoj bus atdari va
karais iki 8-tos.
• Adresu 421 Black ha wk st.j 
nusišovė arba buvo nušauta 43 
metų našlė Cecilia Nolan. Ji 
paliko atsisveikinimo raštelį 
vienai savo draugei, pridėjo prie 
jo ir $1,000 čekį kaipo kalėdi
nę dovaną.
• Iš Gresham pradinės moky
klos, 4436 S. Union avė., du 
Vietos gyventojai bandė pavog
ti penkis laikrodžius. Abu huvd 
suimti: John O’Brien, 4338 S. 
Halsted st., ir Thomas Carrdll, 
3831 Wallace Street.
• State Street nuovadoj bUvO 
uždarytas 50 metų chicagietiš, 
Herman Pivan, 4902 N. Drake 
Street. Jisai pardavinėjo nepa
dorias kalėdines korteles.

Užvakar naktį sudegė didžiu- 
ė Tloselando departamentinė 
krautuvė, Lee Stahl and Com
pany, 11301 S. Michigan avė. 
Krautuvė buvo pilna 
kalėdinių prekių, 
siekia apie $65,000. 
nautojai išsigelbėjo, 
tuvė buvo uždaryta 
rengėsi eiti namo.

Gaisro žiūrėti susirinko 
lioliką tūkstančių žmonių.

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

VAKAR GAUTA:
Nuo Dominik Grisius, Pittsburgh, Pa. ....
Mr. ir Mrs. Robert Shaikus, Chicago, III.
John J. Klimas, Chicago, tll; ...................

Buvo Paskelbta

Viso Dabar Yra

$5.00
5.00
4.00

$469.85

.. $483.85

- Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Milter.'-'vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicagoj Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos. ■■ c-; . j: •. >

įvairių 
Nuostoliai 
Visi tar- 

nes krau- 
ir jie jau

td- 
tris

Sočiai Security 
Taryba Atidaro 
Naujas Raštines

Ciceroj, Oak Parke ir 
Evanstone

Fedėralė Sočiai Security 
ryba penktadienį atidarys
naujas raštines Chicagos prie
miesčiuose.

Viena raštinė bus Ciceroj, 
adresu 6148 W. Cermak Road; 
antra adresu 1140 Lake Street, 
Oak Parke, ir trečia, Evansto- 
ne, adrešu 1603 Orrington avė.

Vakar North Chicago alder- 
monai atmetė pasiūlymą miesto 
valdybą įgalioti-pastatyti elek
tros stotį. Aldermonas Walter 
Koziol kalbėjo 13 valandų už 
projektą, savo kolegas labai 
nuvargino, pats užkimo, bet 
balsavimus pralaimėjo.

Pienas Kartais 
Viskam Tinka

leloj, prie Mrs. Hei 
Pfecinienės namų, 6405 
Hoyne avenue, ją užpuolė ne 
žinomas vyras. Ji nešėsi bonk: 
pieno.

Negalėdama kitaip atsigint 
užpuoliko, Mrs. Precin drož< 
jam per galvą su bonka. Smu 
gis užpuoliką apsvaigino ir j 
visą aptaškė pienu, o užpulto 
ji saugiai grįžo namo. Kai at 
vyko policija, ieloj buvo pien< 
klanas, bet piktadaris jau bu 
vo dingęs.. ..

(po kairei) važiuoja drauge su George Leach, Minrie- 
rengiasi kandidatuoti j prezidentus.

Thomas E. Dewey 
apoliso majoru. Dewey

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prezidentas Rooseveltas metiniame spaudos klubo pokylyje.

I PREZIDENTUS:
F. J. Bagočius ..................   ». 663
Laukaitis ............................. -.......   212
Miliauskas .......... :............................................... 45
J. Grinius................... 33
J. K. Mažukna .................   2
Kerševieius ........................ ---..... .................... - 2
Gūgis ...........................................u.;.......................... 6
Klinga........... :....................u.......... ................. ’.— 1

Į VICE-PREZIDENTUS:
' J. K. Mažukna........................................ 701

Kerševieius ...................... ...... ....... >............. —— 181
Klinga.......................................... .......................  24
Stungis .....................................................  -..... 16
Šalnienė ................................... ............................ 5
Dr. Pilka ...............................   1
Mockus ................................................ *.............. 3
Dr. Graičunas .................................................... 2
Laukaitis ........................................................... 1
Vinikas ................................................................. 1
Mikužiutė ............................................................ 2
Michelsonas .......................  2
Čepukas ................................................................ 2
Karpavičius .......................................... :............. 2
Miliauskas ........................-.................................. 3

Į SEKRETORIUS:
Dr. D. Pilka .......................................................... 454
Vinikas ............................................................... 384
Michelsonas .............................. -........................ 39
Morris.................................................................... 17
Zablockas ............................................................. , -6
Jurgeliutė ......    3
Labanauskas ....................................................... 2

’ Bachunas ............................................................ 2
Mikužiutė ............................................................. U
Dargis ................................................................... 2
Mažukna ............................................................ 1
žaldokas .............................................................. 4
Miliauskas ............................................................ 2
Mockus ...................................   1

I IŽDININKUS:
v K> P. Gugis........................................................  684

Bachunas ........................................................... 158
žebrys.................................................................. 33
Mikužiutė ......... ‘................... -............................. 5
Mockus................................................................. 4
Michelsonas ........................................................ 1
Kerševieius ... ................... t................................ 7
Janušaitis:............................................................. 19
Lopatto ..................................................   1
Dr. Stanislovaitis ................................................ 2
Zablockas ............................................................ 5
Vinikas .......................... —................................ 1
V. Bukšnaitis .................................................... 1
Dargis ................................................................. 1

Į IŽDO GLOBĖJUS:
E. Mikužiutė ......................................................  639
Dargis ...................................................   557
Mockus ................................................................ 391
Brazauskas ....................................   125
J. Kassly ...................................................... 43
Šmulkštys ............   28
Michelsonas .............................   16
Vitaitis ..........................    2
Bakanas ......... ................................. -.................... 5
Dr. Pilka ...............................................   1
Kerševieius ......................................................... 6
Kazlauskas .......................... -...............   2
V. Bukšnaitis.........................   24
J. Januškevičius .............................   23
J. Braszukas..........................    2
Šimkūs ................................................. -.............. 1
Miliauskas ....................................................... —• 1
Galskis ............ ............................ u...................... 1
C. Kairis............................................................... 1
Dr. Biežis ................................... -...... ,................ - 1

' Laukaitis ...........................................   1
Janušaitis ............................     1
Deveikis ...............................     1

I DAKTARUS KVOTĖJUS:
Dr. J. Stanislovaitis..................... 597
Dr. Biežis ......................... -................................ 175
Dr. Graičunas .....................    101
Dr. R. Corell ...................     22
Dr. Zalatoris........................................-—....... 3
Dr. Montvid .......     3
Bagočius ................ .............. .............U..;..:.......... 2
Vinikas .............. ........... ........... :... ................   1
Dr. Nares ......... .............. ............................... —- 10
Dr. Bronushas    ......    - 1

...... .Dr. Klimas (miręs).... .... ..4......^..^.......-.....   1
i




