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13-KOS VALSTYBIŲ KOMITETAS fiEKO 
MENDUOJA PASMERKTI RUSIJA
Manoma, Rusija bus pašalinta iš 

Tautų Sąjungos

RUSIJA NEVERTINA SAVO KAREIVIŲ
AMERIKOS FILMŲ KOMPANIJOS NUTRAUKĖ' SUOMIŲ 

KARO FRONTO PAVEIKSLUS

GENEVA, Šveicarija, gruo- Rusijai 
džio 13. — Tautų Sąjungos 13- 
kos valstybių komitetas trečia
dienį priėmė raportą, kuris pa
smerkia sovietų Rusijos agre
siją prieš Suomiją. Raportas 
taipgi reiškia reikalavimą iš
mesti Rusiją iš Tautų Sąjun
gos.

Ketvirtadienį Tautų Sąjun
gos pilnaties fiosėdis balsuos 
Rusijos pasmerkimo ir iš Są
jungos pašalinimo klausimus.

Kai kurios mažo? valstybes, 
kaip Latvija arba Skandinavi
jos šalys, bijančios nepalankiu
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balsavimu nusikalsti 
diktatoriams.

Argentina griežtai reikalauja 
pašalinti Rusiją. Trečiadienį at
rodė, kad Rusija visgi bus pa
šalinta.

Tautų Sąjungos komiteto ra
portas taipgi pataria teikti suo
miams pagalbą.

Francuzija ir Britaniją pa
skelbė, kad jos jau siunčia Suo
mijai pagalbą.

Rusų diplomatai Genevos 
viešbuty laukia balsavimo pa
sėkų. Jei balsavimas pasirodys 
nepalankus Rusijai, jie apleis 
Genevą.

Daug sužeistu rusų Lenkų slaptos orga- 
atgabenama į Lenin- nizacijos veikia prieš 

1 vokiečius -J____
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 13. — čia gautas praneši
mas, kad lenkų slaptos organi
zacijos nariai kėsinosi nužudy
ti nacį, Lenkijos gubernatorių 
Arthur Greiserį\ Gubernatorius 
išliko gyvas, bet keletas jo sar
gybos narių nacių buvo užmuš
ta. Pasikėsinimas prieš Greise- 
rio gyvybę buvo padarytas Poz
nanės apylinkėje.

Kiti daviniai rodo, >kad jau 
susikūrė nemažai slaptų lenkų 
organizacijų kovai prieš na
cius. ' j ‘ .

gradą
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 13. — Maskvos laik
raščiuose trečiadienį praneša
ma, kad daug sužeistų rusų 
atgabenama iš**Sfcoiriijos 'fron
to Karelijoje j,Leningradą. Su
žeistiesiems kareiviams nebeik 
tenka vietos ligoninėse. Jie tal
pinami bažnyčiose.

Bendrai iki šiol rusų spau
da mažai žinių teikė apie ka
rą Suomijoj. Bet publika, nors 
ir gaudama mažai žinių, pra
deda įgyti įspūdį, jogei karas 
Suomijoje tai ne Lenkijos oku
pavimas. Pradeda suprasti, kad 
iki šiol raudonosios ^arm i jos lai
mėjimai yra menki.

Maskvos pranešimai pasako
ja, kad suomiai pasitinka rau
donarmiečius su džiaugsmu to
se apylinkėse, kurias rusai už
ima. Rusijos gyventojams, ži
noma, tenka praryti šitokias 
pasakas, nes teisingų žinių jie 
negauna.

Fosteris prieš Vokie
tijos prekių boikotą

Švedijos naujas mi- 
nisterių kabinetas 

suorganizuotas
STOGKHOLM, Švediją, gruo

džio 13. — Premjeras Hansson 
paskelbė naują ministerių ka
bineto sąstatą. Svarbiausias pa
keitimas kabinete yra tas, kad 
užsienių reikalų ministerių vie
toj Richardo Sandlerio paskir
tas Christian Ghunter, buvęs 
Švedijos pasiuntinys Norvegi
jai.
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Britų ir vokiečių lai
vų mušis eina pietų 

Atlante

ŽINIOS IŠ LIE
TUVOS

BALTIJOS VALSTYBIŲ KON
FERENCIJOS NUTARIMAI.

TALLINĄS. — Gruodžio 7-8 
d.d. įvykusioje trijų Baltijos 
valstybių konferencijoje nutar
ta dar tampriau bendradarbiau
ti politikoje, ^įėiiįespręsti vi
sas ekonominės problemas, su
rištas su dabartinio karo kilu
siais apsunkinimais, žaliavos 
pramonei aprūpinimą ir bendrų 
visų trijų valstybių produktų 
eksportu.

VILNIAUS MAJORU —
STASYS , '

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 13. — Trečiadienį Suomi
jos karo vadovybe leido užsie
nių korespondentams atlankyti 
musių liniją. Korespondentai 
pasiekė ugnies ruožą ten, 
kur patrankų sviediniai sprog
sta ir karo lėktuvai viršuj 
skrenda. Koks buvo jų įspū
dis?

Pirmiausia, -sako William 
White, rusai nelaisviai daro ne 
kokį įspūdį. Jie nežino, kodėl 
jie buvo pasiųsti kariauti. Be
laisvių. inteligentiškumas: pa
prasti kultūriškai atsilikusios 
šalies kaimo berniokai.

Rusų drabužiai menki: bo* 
velniniai, ploni, šaltam klima
tui perlengvi. Avalinė visai pra
sta, daugelio rusų batai nuply
šę.

Kitas dalykas. Rusų karei

viai siunčiami į atakas tiršto
mis masėmis. Jie baisiai nu
kenčia nuo suomių kulkosvyd
žių.

Iš karto rusai siuntė atakoms 
tankus — vielų draskyti, viso
kių kliūčių nugalėti. Kai suo
miai išdaužė daug rusų tankų, 
tai dabar kareiviai masėmis 
siunčiami pirmyn — pašalinti 
minų pavojų,"kliūtis sudrasky
ti. O jau tankai ritasi kareivių 
užnugary, žūva kareiviai, bei 
mažiau tankų sunaikinamą.

Kas ypač stebina taip korės* 
pondentus, kaip ir suomius — 
tai visiškas rusų karo vadovy
bės nepaisymas kiek jų karei
vių žus.

Amerikos filmų kompanijos 
nuėmė kai kurių Suomijos fron
to dalių paveikslus. Paveikslai 
bus rodomi Jungti Valstijose.

NEW YORK, N. Y„ gruo- 
džio 13. — Hitlerio režimui pa
rodžius savo žvėriškumą, Ame
rikoje tapo išvystytas boikotas 
prieš nacių prekes.

Kitų grupių tarpe Jungt. 
Valstijų komunistai garsiausia 
triukšmavo užgirdami boikotą. 
Bet prieš trejatą mėnesių Hit
leris su Stalinu susibičiuliavo. 
Komunistų tarpe kilų klausimas, 
ar tikslu bus boikotuoti nacių 
prekes.

Ir štai Wm. Z. Foster, buvęs 
komunistų partijos sekretorius 
Jungt. Valstijose, jau rąšc 
“Daily Worker” laikrašty, kad 
reikia paliauti Vokietijos pre
kes boikotavus.

Vokiečiai džiaugiasi 
Bremen laivo pa

sisekimu
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 13. — Vokietijoje dideliu 
džiaugsmu pasitiktas praneši
mas, kad puošnusis pasažieri- 
nis laivas Bremen galų gale par 
siekė namų uostą Bremerhave- 
ną. .

Tuo tarpu Anglijos spauda 
kritikuoja savo laivyną, kad jis 
’eido Bremenui praslisti bloka
dą ir sugrįžti į Vokietiją.

Stebi Vokietijos lėk
tuvų bazes

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

Debesuota; popiet temperatų- 
ra povai kila; saulė teką 7:10 
v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

VILNIUS, gruodžio 10 d. — 
Pirmomis dienomis Lietuvos 
valdžia paskyrė naujus Vilniaus 
kraštui pareigūnus iš rūpestin
gai atrinktų, gerai save ilgame
tę tarnyba užsirekomendavusių 
Lietuvos valdininkų. Tai buvo 
padaryta tik todėl, kad reikėjo 
skubiai lygiagrečiai su ateinan
čia kariuomene, sutvarkyti Vil
niją per prityrusius ir patiki
mus žmones. Bet tikrieji vil
niečiai palaipsniui^ bus visi pa
šaukti į darbą, šiandien atėjo 
džiuginanti Žinia, kad ilgametis 
Vilniaus Lietuvių Komiteto pir
mininkas, nenuilstamas kovoto
jas ir kankinys Koiistantinas 
S tašys paskirtas sostines Vil
niaus burmistru. Savaime su
prantama, jog jis pasirinks Vil
niaus miesto savivaldybės tar
nautojus ir bendradarbius iš lo
jalių vilniečių.

MONTEVIDEO 
guąy, gruodžio 13.—Du Bri
tanijos krfeisėriav Ajax ir 
Achilles, surado Vokietijos 
šarvuotlaivį Admiral Scheer 
pietų Atlanto ‘ vandenyse. 
Pranešimas trečiadienį 7 va
landą vakare sako, kad mu
šis eina 50 mylių toly nuo 
Montevideo. Mieste girdeli 
kanuolių griausmas.

Ankstyvesni pranešimai 
sake, kad Adm. Scheer pa
skandinęs kreiserį Achilles.
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Kiti pranešimai, buteįit iŠ 
Punta dėl Este, kalba, kad 
vokiečių šarvuotalaivi paste
bėjęs Britanijos gąrvųotlai- 
vis Barham,■ 31,000 tonų. 
Barhanų stipriau apginkluo
tas nei vokiečių laivas, vijo
si Adm. Scheerą.

Tikrų žinių apie laivų mu
ši ir jo pasėkas kol kas ne
gautą.

Uru

Rusai nusiskundžia 
suomiams

GENE V A, Šveicarija, gruo- 
Tautų Sąjungos pa-

■ Karo komunikatas

spauda

SUOMIAI NUMETĖ RUSUS ATGAL
RUSAI SKELBIA LAIMĖJIMUS

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 13. — Suomijos karo ko
munikatas trečiadienio vakare 
sako, kad suomiai sulaužė ru
sų'--ataka? v-pietų rytų fronte? 
Suomiai taipgi atmušė iš lai
vų išlaipintų rusų puolimą. Suo
mių kontrataka buvo sėkminga 
Tolvajarvi sektore, šiaurėj nuo 
Ladoga ežero.

Suomiai paėmė penkis rusų 
tankus, penkias lauko kanuoles,

penkias prieštankines patran
kas ir daug automatiniu gin
klų.

—X—X—X—
•* MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 13. — Maskvoje tre
čiadienį paskelbta, kad rusų ka
riuomenė centraliniame Suomi
jos fronte jau pasistūmė 60 
mylių į šalies gilumą, šitoj vie
toj rusai stengiasi perkirsti 
Suomiją į dvi dalis.

RUSIJA KONCENTRUOJA 1,500,000 KA
REIVIŲ KARUI SUOMIJOJ

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 13..— Praeity nacių lėk
tuvai ir submarinai daugiausia 
minas mėtė Anglijos pakraš
čiuose naktimis.

Nąktį į trečiadienį Britanijos 
lėktuvai stebėjo vokiečių lėktu
vų bazes Helgolande. Manomh, 
britų lėktuvai dabos jas ateity 
reguliariai, nes šitų bazių lėk
tuvai neša minas į Anglijos

I vandenis.

1 .

TOKIO, Japonija, gruodžio 
13. — Japonijos užsienių reL 
kalų ministerija paskelbė, kad 
paskendo rusų laivas Indigirka 
netoli Hokkaido salos.

■

Japonijos laivas išgelbėjo 390 
paskendusio laivo pasažierių ir 
įgulos narių. 700 žmonių pasi
gendama.

Audroje laivas užgavo uolą.
! '...................... ......... ,

TOKIO, Japonija, gruodžid 
13. — Yakichiro Suma, Japo
nijos užsienių reikalų ministe
rijos atstovas, pareiškė trečia- 
(įienį, kad Rusijos ir Japonijos 
derybos prekybos klausimais 
prasidės sausio 10 d. 1940 m.

Tas pats atstovas pareiškė, 
kad Japonija vis dar tikisi pa
daryti prekybos sutartį su 
Jungt. Valstijomis.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 13. — Maskvos laik
rašty trečiadienį patalpintas 
nusiskundimas suomiais: ęsą> 
pasirėdę baltais drabužiois, sun
kiai matomi ant sniego, suo
miai šauliai nušąuja keletą ru
sų ir pabėga, pasislepia. Paskui 
vėl užpuola rusus netikėtai.

Straipsnio autorius argumen
tuoja, kad tai ęsąnti “banditišr 
ka” taktika.

Prašo paskirti Šuo 
mių Dieną gruo-

NEW YORK, N, Y., gruo
džio 13. —- Buvęs Jungt. VaL 
stijų prezidentas, Herbert Hoo- 
ver, yra Finnish Relief Fund, 
Ine,, pirmininką?. Ji? atsišaukė 
į 48 valstijų gubernatorius ir 
miestų merus, prašydamas juos 
paskelbti gruodžiu 17 d. kaipo 
Suomių Dieną. Jfs įprašo Jungt. 
Valstijų gyyeįtęjus ; tą dieną
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džio 13. 
komise priėmė raportą, kuris 
smerkia Rusijos agresiją Suo
mijoj. Raportas numato paša
linimą Rusijos iš Tautų Sąjun
gos, bet specialiai to reikala
vimo nepareiškia. Tautų Sąjun- 
gąk^ečiama„Mteįktį paramos 
Suomijai.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 13. — Čia gauta praneši
mų, kad Rusija koncentruoja 
Suomijoje 1,500,000 kareivių 
greta tų, kurie jau kariauja su 
suomiais.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 13
sako, kad po nesėkmingos ata
kos vokiečių patruliai pasitrau
kė, palikdami daug užmuštų 
savo kareivių. Berlyno gi pra
nešimas skelbia, kad jų patru
lis pasiekė kai kurių franėuzų 
vietoves, užmušė 5 ir paėmė 
nelaisvėn 15 franeuzų.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 13. — Britanijos lėktuvai 
stebi vokiečių lėktuvų bazes 
Helgolande visą naktį. Iš šitų 
bazių nacių lėktuvai naktimis 
atlanką Anglijos pakraščius ir 
čia mėtą minas.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 13. —■ Londono
smarkiai kritikuoja Britanijos 
laivyną dėl to, kad jis nesuge
bėjo sulaikyti vokiečių laivo 
Ėremen.

'.y.. ' •. - ■ . ; , ' '

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 13 
atgabenama iš Suomijos daug 
sužeistų Rusijos kareivių. Ligo
ninėse sužeistiesiems vietos ne
ištenka. Jie talpinami bažnyčio- 
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se. . .
RQMA, Italija, gruodžio 13. 

—i Rusija staigiai atšaukė sa
vo ambasadorių Romai. Atšau
kimo priežastis nepaaiškinta.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 13. — Trečiadienį įvyko 
slaptas atstovų rūmų posėdis. 
Jo reikalavo Darbo Partijos at
stovai, kurie sudaro opoziciją. 
Manoma, posėdis svarstys Bri
tanijos trukumus karo atžvil
giu. Posėdžio dalyviams už
drausta skelbti viešai, kas bu
vo jame diskusuojama. Paša
linė publika į posėdį neleista. 
Leista tik lordų rūmų. nariams 
debatų klausytis.

. i. > k.u. /r-y • v.w 3..
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Į Leningradą

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 13. — Suomijos telegrafo 
agentija skelbia, kad Rusijos 
vyriausybė, įpykinta nepasise- 
1 t

Darbo Santykių Ta
rybos veiklą tyrinėja

WASHINGTON, D. C., gruo- 
džio 13. — Atstovų rūmų ko
mitetas Darbo Santykių Tary
bos veiklai tyrinėti pabaigė kvo- 
tęs tarybos narį, daktarą Lei- 
sersoną.

Dr. Leiserson liudijo, kad kai 
kuriais klausimais jis nesutiko 
su kitais dviem tarybos nariais, 
Maddenu ir Smithu. Kad jis 
reikalavo pašalinti iš vietos ta
rybos sekretorių Wittą, many
damas jį nekompetentišku tam 
darbui ‘esant. Bet Leiserson įro
dinėjo, kad Wagnerio Darbo 
Santykių Aktas yra darbinin
kams naudingas ir kad Darbo 
Santykių Taryba iš viso tinka
mai savo pareigas eina.

Trečiadienį į Washingtoną’ 
atvyko Progressive Miners uni
jos atstovai liudyti. Progressive 
Miners priklauso Amerikos Dar
bo Federacijai, o didžioji an
gliakasių unijos organizacija, 
United Miners, yra C.I.O. da
lis.
2 Progressive Miners liudijo 
atstovų rūmų komitetui, kad 
Darbo Taryba buvusi šališka, 
kad ji rodžiusi perdaug palan
kumo United Mine Workers 
unijai.

kimais Suomijos, koncentruoja 
1,500,000 vyrų karui su suo
miais.

Pusantro miliono kareivių 
reiškia kuone tiek, kiek iš vi
so yra vyriškos lyties gyvento
jų Suomijoj. Pusantro miliono 
kareivių gal būt bus kuone dvi
gubai daugiau nei skaičius ka
reivių, kurie dabar kariauja 
Suomijoj.

Su šia milžiniška jėga ir su 
jau kariaujančia rusų armija 
Stalinas tikisi sutriuškinti Suo
mijos atsparumą. Ir stipriausią 
ofensyvą rusai planuoją Kare
lijoj, pietų rytų Suomijoj, kur 
iki šiol jie nepajėgė pasistum
ti kiek toliau pirmyn.

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.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED SJ. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai popiet.



(Tęsinys)

NAUJIENOS, Chicago, ni._.

ĮVAIRIOS žinios

(Straipsnis diskusinis)

Mrš. A. K. JARUSZ

stybių sąjungą, į kurią laiku

KętvirtaęĮ., gruodžio 14,1939 i

Št. Miš&ikas-žiemys

Davė Vilniii ir paėmė Kauną
Suomijos delegacija galėjo 

atsisakyti priimti rusų sąlygas, 
nes ji jaute už savo pečių visą 
laiktą, gi kHtisU dėfeghcija už 
SAVO pečių jautĄ tikštu nią, ries 
jau šeriai pas rinks Valdžia ir 
tauta du priešingi kūnai.

Kaip pasaulis nežinb kokia 
krypliirii nueis irusų ar kA>kte-j 
čių politika, taip lygiai pasbūlis 
nežinojo kokia kryptimi nueis 
Lietuva, kurioje jau senai vak, 
džios vyrai sako tautai tik tai, 
kas reikalinga jai žinoti, kad 
dar bent kuriam laikui ji pasi
liktų rami, miegotų...

Lietuvos tautos balso pasau
lis jau negirdi nuo 1926 m: 
gruodžio 17 nakties ir todėl pa
saulis negali užtarti tų, kur;ė 
patys nepasako ko jie nori, nes 
valdovai be vairo, be linijos’, 
užinteresuoti vien išsilaikymd 
vietose, niekad nepasakė kur. 
jie eina ir ko jie siekia.

Ir todėl ačiū šiai klaikiai po-i 
litikai, mes šiandien atsidūrė
me pelkėje.

Visiems buvo aišku ir visi 
sakė, jog reikalinga sudaryti 
visų pirma tvirtą Pakaitės vai-

mynes Baltijos jurai valstybes 
sudaHnt įkilti jos sąjungą, ku
rioje tilpti) dargi Skandinavai:

Bei Parite; sąjunga bdVd 
Vlėn ftiiAiŠtteHų rautų IV §AWi- 
pAiio gėrimo tikslu sulipdyta fr 
niekad nevirto gyvu kūdikiu, 
nors buvo galima tai pasiekti.

Kodėl to riepAsiekta? Dėt vi
daus santvarkos.

KdbAiėt tautįhiiikAi paėmė 
Valdžią, ji'e iŠ Vilniaus padarė 
baubą, padarė baubą ne tam: 
kad Vilnių atgauti, bęt tam-,
kad žnionės kalbėtų apie Vil
nių ir pamirštų KAun‘6 p’o’niį 
darbus. Ir dėl to tariamo Vil
niaus n’eišsižAdėjim'o mteš nie
kad negalėjome štišikalbėti šd 
savo kaimynais, kurie puikiai 
niima tydami kokią rolę pAš

Ar ViduHtį Vžkiete- 
jiirias Kliudo Jlisų 

Darbui?
Ar jus aisihekate savo d4!r6e ;— hcpaj^rlst 
atrk’t'i savo uždiiot'feš gerai. dOlt‘6, kad jaū- 
Aau'b pvAst'&t. Aeh'orhialiai. esat . pdvargę? 
Tart patikrink pats savo. Gal d<5l vidurių 
užkietėjimo jus taip jaučiatės. Gal jums 
roikallfigras UUOsuotajAs, JelffU tdi jUmfe yra 
—fefciA*! -
“ -f ' / '

Paimk plytelę ar dvi priefi ėinant gulti1 Ma
nąja ... Ex-Lax Kardrts kaip -skanus šoko
ladas. O ryte paųiatysi. kaip daug gėriau 
jausies po gero visiško vidurių išvidinio. 
Ex-Lax Veikia kferai Vėl švelniai, be iš- 
utembfmo ar iVėsn'i^irAmo.
Ex-La* Vi*a iiatiįtimdi 'še’lmyntnii li'ūbsuo- 
tojas — frerAs yAIfcni4. VnVo sodelio Iki iba/p 
vaiko. lAe. ir !3ot. dMlitSs )vlsb'še Vaiiti'ACsė.

SAVOOKITES. I’AMCUDŽIOJLMVI 
ATSISAKYKI! J| PAKĖICIANCIVI

Gani in am a ilk yįehks tikras Ex-bax I 
{sldSmikitė raideB knt
disŽuitSs ir kiek vienas įlytel'Sii. ktid 
gaūtuYn’st ier&s pą^ekniies, reikalau* 
kita oriįinaiio Ex-Lax.

zyničs nūimtos 
Maskvoje

■ " 'T—i—!---- ----- -

MASKVA, sbvietų Rusija, 
gruodžio 12. — Antradienį Ma
skvoje, Jungt. Valstijų amba- 
sadojė', įsiimtos amerikiečių pir
štų žymėš.

Mirė Douglas Fair- 
banks, Sr.

Vokiečiai suėmė es4v&»: ’Z n w 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 Š. HALSTED ST.

tų laivą
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 12. — Gautas iš Tallinoi 
pranešimas sako, kad vokiečiai 
suėmė Estijos pašto laivą Es- 
toriia ir hūgabėho jį į Vokieti
jos uostą. Laivu keliavo 110 
lenkų pabėgėlių iš Lietuvos į 
Švediją.

f

i

NAUJIteNV-^cME ^oĮenhčto
Th'ė VėVy fteV. John Ė. 

O’HAVA, NotVe Danie ūiii- 
versiVėto prėzid'eiitAš, lik'd 

‘paadkštibtAS į Vyskupus.
....../• ■ ... : .rC::

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVIN AMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai Žmdnių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien iŠsitrindami šu 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 hiilijonų tion- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expeileno su inkaru ant dČžutėB.

suoti kildsų gėrdiš šantykldiš su 
_ _ lenkafe LieĮidjddš-R'diilhd 

muš vaidina tas Vilniaus klaU-1 gelžkėlio iė priėšinoši jų interė- 
niekad nenorėjo įsikišti Sams Pritarti iiėtdVių ginčui šii 

lenkais, Ubts IdtViAl niėkė'd Wė- 
Ne viena Lietuva bUvU hėte- sakė, kė'd Meš turime ifeižadė- 

kus savo teritorijos. Neteko rU- ti Vilniėliš. Bčt k^š pėi* iiaU'dė 
sai Besarabijos, bet visgi dtp- latviaiiiš dėtis sąjUhgoh šti iftU- 

kitiiš santykius mįs> kųoiUei ne tik jie hegėli 
su rumunėiš. Neteko pagerinti šaVo ekonominių sėh- 

Bulgarija dėka savo kaimynų tykių, bet dar turi iiiiti atsako- 
vėjk puses savo teritorijos, beljmybę už Vilnių, jei dėl to kil- 
dūl tb ji neskaitė save karo sto
vyje su kaimynais, bet nei nc- 
išsižadėjk) savo teritorijos for
maliai.

O mes norėjobiė įiatys nuo
širdžiai nevaduodami Vilniaus į 
jį įkišti kaimynes valstybes. 6 
visgi Vėliau turėjofnė jo išsiža
dėti jėga po lenkų ultimatumo, 
t) jbi nie^ Vilhiaus klausimo 
nebūtume pavertę kažkokid 
šVcPtenybė, šąjtmįa butų įvy
kus, nes latviai buvo užintete-

SANtA WnIcA, Gal., gruo
džio 12. — Ankšti antradienio 
rytą mirė šAVb name bouglaš 
FAirb'Adkš, kėlioiiką metų bu
vęs viėhas žymiausių vadinamd 
tyliųjų filuių. laikotarpio akto
rių. KAi fihnos pradėtos dary
ti šu kalbomiš, garsiakalbės fir
mos, Douglas pasitraukė iš vai
dinimų.

DoUglas Fuirbanks mirė bu- 
danias 56 mėtų senumo. Mir
ties piriežastis — širdies atan
ka.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS 

Sausio 14 d.j 1940 
RUBŠiŪVlŲ SALĖJE

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., .Trečiadienį, šeštadienį
4631 Ashland AVe.

. Tėį. YARDS 0994
Ahtiad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer A Ve.

T«l. LAFAYETTE 3650

į. YARDS 0994
Ketvirtad. Penktadienį

simas
jo ‘sprėndim'an arba gvildenime

tematinius ir 
palaike

tų konfliktas tarp lenkų ir lie
tuvių.

NaAJi'ėnosc galite gAiiti spal- 
vddtą EiiVopdš ženi^labį sd ba- 
žyihėjnUAiš VIšU didė^nių rhie- 
štų.; pa^Al khr| ^alėfeiU sekti 
Visus kArd vėikAhidA.

Antroje Žėideiapio pAšėjc 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pAžymėjimAis jų di
dumo ir gyventojų skaiČids.

Kaina 15c.

CRANE COAL COMPANY 
5332 Š6. Lbhg Avehtie 
Telefonas PORTSMOUTn $022

POCAH0NTAS Mine Rifo iš geriadsių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiAu .............................. ■
bfcTRČLfcVM CARBON COKE
Perkant 5 tonus alr daūgiah Tonės ■

Sales Tax ekstra.

KLAUSYKIME
SALTimERO RYTMETINIU

____________ _r_ < » t _. . _ • ■ ■ • ■ • . ■ » ■

Vilniaus klausimą tautininkai 
pavertė “tabu” vien dėl vidaus* 
politikos sumetimų ir. galėjo 
tUofnet pasitikėti tokia valdžia 
ir jdš politika? '

Brišiminkim'e VoldėitiAro 
klimščids daUžynldš Tautų Są
jungoje ir kas iš t’6 išėjo.

t) musų flirtas su vokiečiA^s 
ir ypač hitlerišiAiš. Af galėjo, 
dėihdkVatiŠkos Sk&ftdifrAVų Vai-, 
stybes pasitikęti ‘^^ddžiA^ ' kViri 
bijo laisvų rinkimų, kuri dArgi 
dešimt metų nedrįso sušaukti 
fašistinio seimo nepasitikėdama 
dargi savais?

Už VisA tai Ulės liiokaiii'ė ir 
dėl t'd Hiėkaš intistį ii'eužtAria 
pasaulyje ir todėl biiš iiYuiiiš 
sunku aleilyje, kuomet Berly
no ir Maskvos galybės sugrius, 
pasiteisinti prieš pasaulį ir jį; 
įtikinti, jog mes kalti už visas, 
šias kaltes. O to neįrodžiuš 
mus laukia labai liūdna ateitis, 
gi Lietuvos valdžios dabartinę 
politika, kuri viską daro, kad

Britą lėktuvai suža 
lo jo 19 Vokiečių

Silbmąrihą
LUNUONAS, Anglija, gruo- 

džid 12. — Oro laivyno minis- 
teris Kingšley Wobd painfor
mavo parlamentą, kad Britani
jos lėktuvai padarė 57 atakas 
prieš Vokiečių submarinus ir 19 
submarinų sužalojo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBV1>ANCB ■
pmMiftRAKiį

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Šo. Herinitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

./ ■• ''‘ .'i ieleJona, iAfaysttk MM •

koplyčios Visose

Klausykite musą radi* programą Antradienio ir šeštadienio syi- 
mSŠUis, vaL ryto ii W. A. 1 P. ėtotUe (HM KJ 

. ,«i POVU.® RAUTIMnEBU.

lietuviškų RAbio 11| II I nprogramųn.n.LiA

"n

COPfl -OJO. NSEDdctth SERvfcit, 'iNC

CUTWOftk taOTIFS PATTERN 2336

Nb. 2336—IšsiuvinejimAi BAiHbiadik.

I NAUJlfeNOS NEEOLfeCRAFT bfePT., 

| 1739 So. Halsted St, Chicsųpd, ttt

Čia įdėAu 10 ce'ntiį ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė.

No. 2336

čiai liaudžiai, jog mes pralai-- 
niėjomę, lik padidina šį ateities 
pėvojų. v /

Dar yra laikas, •nelaukime' 
basku tinęs valari'cidš it visa 
rykihie, kriti Lietuvos liaridieš 
balš'ą išgirstų pasri’ulis, o liau
dis pašmetks okuprintriš; pa
smerks ir tuos, kuHe prie oku- 
pasijos privedė.

Ypač musų užsienio lietuvių 
pareiga skelbti visur ir visiems', 
jog esame jėga okupuoti ir nie
kuomet nepritarėme ir nepri
tarsime šiai okupacijai nei tai 
sistemai, kuri prie tos okupaci
jos privedė. j

Reikia steigti užsienyjte ririii-; 
jus Lietuvos Gėlbejitri'd komi-i 
ItelViš ir šririkti, šaukti bei cįirfeTi/ 
kad Liėtdvriš okujpri'čijri kaip 
įjalirif greičiau žūtų:

Visi turi turėti vieną tikslą: 
pridėti rusų liaudžiai įašlli’uo1 
siloti nuo neprašytų diktatorių 
pardri vilių štalinislų, nes ru
sams pasiliuūsaVus, pasiįirid- 
suos ir tos tautos, kurios’joA 
pavergtos. Reikia sUšįYrt>gdinti 
Rusijos imperijų ir ją išlicitAo- 
ti suteikiant nepriklausoimyb<y 
visoiriš jos pavergtoms tari* 
toms. Ir tuo tikslu reikia jung- 

Ljtis su kitomis pavergtų tautų, 
, kad bendrd-

Adresas......-..... —...

Miestas ir valstija.

lIM'ii

. Pirkite tose krantu v esc, k U- 
J įlos gursiuftši. "NAUJlENtlSE'

j L1O Otl IV.A LUllllo

| organizacijomis,
* r iriis jėgomis išsp’fo^dinti Rtfsi-
! k-
I (GALAS) A’;’

DR.STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4C45 SO. ASftLAND AVĖ. 

Aciilnn/) telūri Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 OOO 21bllldna OI va. vakt Nedėlioj pagal susitarimą
; Ofiso "Tel.: YARDS 4787
Namii Tel.: PROSPlECT 1930

1 diTcz. vEzūūiš 
Pradžioje savaitės ] ■ DENTISTAS
kiekvieną dieną 4645 So. Ashland Avė.

. būna 1 
6630 , S. Western ay.
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Ąvehue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

u Direktoriai) ■ u

KM

r

arti 47 Street 
Telefonas YARbS 2240 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Serėdoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ŽUBlUCKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIU SPECIALISTAI, Ji S 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

OptbfnetricaHy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlįoj. pagal sutartį.
Daugely j .atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
, (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofi^o valandoj: huo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
P ii ori e YARDS 7299.

Te!. Office Wentworth 6330 
Rę^Hyde Vark 3395

Moterų ir vaiką ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

LIETUVIAI
GYbYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai,  .
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
. Nedėliomis pagal sutarti. .
Rėz. - 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Keihvood 5107.

Phone CANAL 6122

‘GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nub 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. .6631 So. ,£alifornia Avenue

Telefonas RepUblic 7868

KITATAUČIAI ~
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofįsas ir Laboratorija 
1034 W. 18tli St, netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dn Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS , . 

kuo 10—12 vai. lyto; hrid 2 iki 
4 vai. popiet ik* nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036. .
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. »vakard
1939 SOUTH pLAREMONT AVĖ: 

Valandos——9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.- f f .■ •>

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos. .
Ntio 10 iki‘ 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nted. nūo 10 Iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Vali
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valahdos kasdieri 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd;
Cok biinen. Heriilbck 669^

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 R. Dea'rborn; St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30 
, Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį

C

A. Mofttyid, M. D.
Wė‘st TotVn Štate Bank Bldg. 

2400 WteŠT MAfttŠofc STREET 
vai. 14 iki 3zpo pietų, J iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7336 
Namą telefonas Brunstylck 8597

* r. ‘.

A. Ak SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Į^amų Te!.—Hydė Bark 3395m .

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS, OMetwrt»;. TH.

Clevelando irOhio Žinios

Iš lapkričio mėnesio rinkimų

2^

GRAŽUTES MIŠKE PRIE ŠIURPIO EŽERO

90 l’ROOF

“Old Quaker kas 
lašas gar d ž i a i 
švelnus, bet kai
nuoja doleris 
mažiau už kvor
tą” sako Jimmie 
Jonės, St. Louis, 
Mo.Rinkimų kampanijos išlaidos. — Pašto prašymas. — Nu- 

simaskavo. — Aukos iš kitų kolonijų. — Nelaimes su 
automobiliais. — “Dirvos” balius. — imtynių kami- 
valas. — Jonas De Righter. — Mirimai.

S R?

Iš lapkričio mėnesio rinkimų šitokiam žvėriškumui turėtų 
paduodama apyskaita, kiek ku- būti priešingi visi lygiai, neatsi
ris kandidatas praleido pinigų žvelgiant politinių 
rinkimams. Tarpe visų kandi-'~ 
datų į įvairias vietas majoras 

» daugiausia.

^švenčių bargenų medžiotojai 

■ Sutaupo Tikrą Pinigą 
ant šios

“Skonis švelnesniš nei 
ta, kųi įą gerdavau kai
nuoja $1.00 mažiau už 
kvt.”, sako Hal Mann. 
Chicago, Illinois.

97$ PAINTfi 

$1.85 KVORTA

i pakraipų. 
Barbariškas darbas nėra malo
nus nė vienam. Jau matome 
kad ir kai kurie buvę komunis
tų vadai jaučiasi Stalinu nusi
vylę. Tai kodėl visiems to ne- 
permatyti ir nestoti už laisvę ir 
demokratiją visam pasauliui.

* * Z
Ir kitos kolonijos teikia pa

ramą Liet. Kultūriniam Darže
liai. štai iš Philadelphijos (Pa.) 
Dainos choras prisiuntė $25 au
ką užlaikymui Kultūrinio dar 
želio. Tai yra lietuviškas nuo
širdumas ir patriotiškas darbas. 
Jeigu visų kolonijų lietuviai 
pi įsidėtų, tai darželis butų dar 
daugiau pagražintas.

* * *
Nuo pradžios metų iki šiam 

departamentas prašo, laikui Clevelande automobilių 
visi kalėdinius siuntinius nelaimėse jau žuvo 105 žmonės. 

nrtLoli nnlm iL/Inti-i t __ • Dovnm r^z^Y* ♦ 1 o 11r i n r»v% i

YEARS OLD

kurion praleido
Apyskaita parodo, kad p. Bur- 
ton praleido 69,000 dolerių agi
tacijai prieš rinkimus ir laimė
jo vietą jau trečiam tcAninui. 

. Reiškia, kad p. Burton praleido 
daug daugiau pinigų darbui 
gauti, negu jis uždirbs per atei
nančius du metus. Bet ar pilie
čiai į tai žiuri, ar visi supran
ta, kad jis nepraleido nė biskį 
savo pinigų, bet tų piliečių, ku
rie balsavo už jį ar prieš jį. 
Jeigu visi gerai ir rimtai gal
votų, tai tokiems politikieriams 
nebūtų taip lengva visuomenės 

leisti.
♦ ♦ *

pinigus

Pašto 
kad 
siųstų anksti, nelaukdami pa
skutinių dienų. Prie pašto dar
bų dirba apie trys tūkstančiai 
darbininkų, ir Kalėdų metu pa
dės dar dvidešimt penkis šim
tus, kad galėtų greičiau patar
nauti. Pašto viršininkas sako, 
kad yra bloga tas, jog žmonės 
laukia paskutinės dienos, ir tik 
tada griebiasi siųsti siuntinius 
ir laiškus. 

* * *
Lietuviai komunistai ir jų 

spauda per ilgą laiką šaukė, 
kad šalin nacizmas, šalin fašiz
mas, lai gyvuoja laisvė, lai gy
vuoja mažosios tautos! Ir taip 
jie patys save džiugino. Bet kur 
dabar tas viskds dirigdj kur tas 
jų mielaširdingumas dingo, kai 
dėdė Stalinas pradėjo vieną po 
kitai mažąsias tautas ryti? Ko
dėl daugiau nebėra protestų 
mitingai šaukiami išnešimui re
zoliucijų prieš Staliną? Nejau
gi šis žvėriškas darbas gali bū
ti užgirtas? Net ir pažangesni 
komunistai yra priešingi Suo
mijos draskymui. Kokią laisvę 
Stalinas gali suteikti savo šalies 
gyventojams, kada jis kitas ša
lis nori pavergti.

Pernai per tokį pat laikotarpį 
buvo žuvę 115 žmonių. Vadi
nasi, nelaimių skaičius kiek su
mažėjo. Tačiau vis dar didelis 
skaičius praranda savo gyvastį. 
Neatsargumas būna iš abiejų 
pusių, tiek iš automobilių vai
ruotojų, tiek ir iš pėsčiųjų. Tai 
parodo policijos raportai.

* Ą-. *

“Dirva” rengia balių nau
jiems metams sutikti. Balius 
įvyks gruodžio 31 dieną Lietu
vių salėje. Žada duoti daug do
vanų ir sudaryti gražų progra
mą. Taipgi žada duoti nemoka
mai bilietus savo skaitytojams.

Gruodžio 17 dienų Lietuvių 
salėje rengiamas ristynių kar- 
nivalas, kur dalyvaus lietuviai 
ristikai, būtent, Juozas Koma
ras ir Petras Baltrenas. Likusį 
pelną žada 
reikalams.

paskirti Vilniaus

* ifi *

banko sekretorius

.. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Numatomi kandidatai į prezidentus: Thomas E 

Dewey (po kairei) sveikina Paul V. McNutt’ą. Pirmojo 
kandidatūrą stato kai kurie republikonai, o antrojo — 
demokratai. g

..................... ......................            ■....... . . .-..4---------------------------------------------

Trijų šimtų ežerų, 240 kalnų ir 150 miškų apskrityje. — 
Gražutes miško idilija. — Karių kapai netoli šiurpio 
ežero. , ;

1,156 Vyrai Iškelia Kaip, Old Quaker 
. Rungiasi su Daug Brangesnėm Markėm!
• Kam leisti e^tra pinigų, kad gauti 
šventei geros degtinės? Gera, garsi Old 
Quakėr—kas lašas dabar 4 metų ir pui
kesnė nei visada—tikrumoje rungiasi su 
daugkart A brangesnėm degtinėm!

Ir štai Kaip Mes Sužinome:
Mes šuradorpe vyrų, kurie perėjo prie 
Old Quaker, Bet kodėl? Ar tai iš tau
pumo? Ar skonis svarbiau? Mes pasiun
tėme savo vyrus apklausinėti. Jų atsa
kymai tikrai nustebino mus.

Jie parodė, kad tie vyrai yra patyrę, 
kad Old Quaker ne tik yra turtingo 
skonio—bet įr kaina taip žema, kad jie 
tikrumoj sutaupė iki $1.48 nuo kvortos 
Pamėginkit Old Quaker patys. Nusipir
kite šventėms dabar.

^oojS&Mcht

-****«> COMMKV

STRAICHT WHISKEY

N0\Y^;'‘4 yearsold
COPR. 1939, THE OLD QUAKER CO., LAVVRF.NCEBURG, IND.

EGG
NUT 
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!

$6.00 
... $6.00 
.... $6.00 
.... $5.75
.. $5.00 
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Lietuvių
Jonas De Righter paskirtas pre
zidentu Cuyahoga County Sav- 
ings and Loan League. Tas 
reiškia nemažą atstovybę nuo 
lietuvių. Tokiai vietai užimti 
visgi reikia turęti patyrimo ir 
būti žinomu visų tarpe. Jonas 
yra buvęs atstovu valstijos sei
me per du terminus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

du terminus.
★ *

Elena Žilinskienė nuo
70 Str., sulaukusi 63 

metų amžiaus. Liko vyras, du 
sūnus ir viena duktė. Palaido
ta su bažnytinėmis apeigomis.

Mirė Ona Ambrazienė nuo 
1364 E. 68 St., sulaukusi 77 
metų amžiaus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Paliko 
vieną sūnų ir dukterį.

Jonas Jarus..

Mirė
1019 E.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. . 

Dienraštyje suteikiama žinios iš .viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Reta kur rasti tokį įvairų 
gamtovaizdį, kaip Zarasų ap
skrityje. Čia kiekviena žemės 
pėda atskleidžia vis naujus 
vaizdus, šiame nedideliame že
mės plote (Zarasai yra antroji 
iš mažiausiųjų Lietuvos apskri
čių — 125,524 ha) telško apie 
300 ežerų, mėlynuojančių tarp 
150 atskirų vardų miškų ir 
240 kalnų kalnelių. Iš viso ke
liautojui sunku pasakyti, ar 
Lietuvos Šveicarijos žemes yra 
kiek lygumos: — atrodo, kad 
ji sudaryta iš kalnų, pakalnių 
ir įkalnių. Mažyčio kalniukščio 
zarasiškiai nevadina jokiu kal
neliu ir dažniausiai net jam 
vardo, neteikia. Tik didesnieji 
kalnai, iškilę viršum eilės ma
žesnių kalnelių, turi j savą, vai
dus. Štai čia Didysis kalnas, ten 
tolėliau: Raganų kalnas, Mer- 
gakalnis, Paskardžių kalnas, 
Stačiakalnis, Mahmkalnis, Pa- 
raistinis, Kapužės, piliakalnis 
ir t. t. Kuria Zarasų apskrities 
linkme bekeliautum, visur tarp 
tamsiai žaliuojaničų girių (čia 
daugiausia auga spygliuočiai: 
pušys ir eglės), užkopusių ant 
kalnelių ir nusileidusių į klo
nius, matysi telkšančius dides
nius ar mažesnius ežerus, ap? 
suptus įvairiausiomis senų žmo
nių supintomis legendomis. 
Taip pat ir apie daugybę kal
nų kalnelių pinami pasakoji
mai, atskleidžia Zarasų žemės 
praeitį: kokios kojos ją,mindė, 
kokie čia buvo karai, kokius 
laikus vietos žmonės išgyveno, 
švedkapiai, pilkapiai, milžinka
piai, piliakalniai, kurhanai ir 
karių kapai! pasako, kad gilio
je praeityje Zarasų žemėse ir 
Vikingas buvo atsibastęs, ir tur
kas j nelaisvę buvo atvežtas 
(tai pasako išlikę turklį kapai), 
ir Napoleonas su savo armija 
peržygiavo, o sodietis vis ver
gavo, eidamas ponui žemės 
dirbti. Pagaliau ir jis pakėlė 
galvą, prasidėjo visame krašte 
sukilimai, nerimas, šiandien 
pakeleiviui apie tuos laikus 
daug byloja kalneliai ir pilia- 
kapiai, apipinti senelių pasako
jimais. - /

Kiekvienas kalnelis, miško 
gojus ir prie jo tyvuliuojąs eže
ras ne tik mena senus laikus, 
bet didina krašto grožį. Visi 
jie kartu, kaip gero dailininko 
teptukas, nutapo gražų paveiks
lą. kuriam reikia panaudoti pa
čios turtingiausios spalvosi čia 
saulėje tvaska ežeras, ten ve
jas gairina ant kalnelio žėrin
tį smėlį, o iš tamsaus Gražutės 
miško išėjęs pasižvalgyti ber
želių gojus.

kurių tarpuose pri- 
per dvidešimt ežerų.
Gražutes mišl^o pa- 

prie Degučių, dūkso 
formos; pušimis ap-

Gražutės miškas šį vardą ga
vo dėl savo grožio. Tai vienas 
iš didžiųjų visos ZaSarų apskri
ties miškų. Juo didžiuojasi 
kiekvienas zarasiškis.

—Tamsta keliauji į Salaką?

Tai būtinai vyk per Gražutės 
mišką. Per jį kelias geras, p 
miškas gražus, — panašiai ke
liautoją pasiteiravusį kelio link 
Salako, nuteikia vietos gyven
tojas.

Iš tiesų nebe reikalo šiam 
miškui suteiktas toks vardas. 
Jį, pateisina 3610 ha plote augą 
medžiai, 
sagstyta 
Viename 
kraštyje, 
apskritos
augęs kalnelis, vietos žmonių 
vadinamas piliakalniu. Iš lupų 
į lupas eina padavimas, kad šis 
piliakalnis atsiradęs dar tais 
laikais, kada po , musų žemę 
vaikščioję milžinai. Toje gady
nėje Degučių apylinkėje, prie 
dabartinio Gražutės miško gy
venęs milžinas Samanius. Tasai 
milžinas vieną kartą sugalvos 
jęs supilti kalnelį. Paėmęs sau
ją žemės v— ir kalnelis. O toje 
vietoje, iš kurios* pasėmėsaują 
žemės, atsivėrė ežeras, nu va
dinamas Samaniaus ežeru.

Kitame Gražutes miško pa
kraštyje, gana didėliame įklo1 
nyje, tyvuliuoja nedidelis eže
rėlis, vadinamas Vėtralaužiu. 
Vėtralaužip vanduo beveik vi
sada ramus, kaip veidrodis. 
Toks vardas šiam ežertiį dėl 
to suteiktas, kad vėjas ir vėt
ros, atkeliavusios kalnais kal
neliais, Vėtralaužio įklonyje ne
pajėgia blaškytis ir nurimsta.

Veidrodžiais spindi ir kiti 
ežerai, esą Gražutės miške: Ra
guolis, Guolinikas, Gulbinės, 
Baltytis, Ažukalnis, . Skaistinę, 
Ildekis, Ošynė, Klevinis, ešeriu
kas, " Ažusamanis, Gražutis, 
šiurpis ir kiti. Sustosime prie 
Šiurpio. Kodėl šiurpis Gražutės 
miške? Jis yra arti kelio, ve
dančio į Salaką. Baimę kelian- 

jčiu vardu vadinamas dėl to, 
kad senais laikais, prie šio eže
ro įvykdavę šiurpių dalykų. 
Tai važiuotojas, norėjęs pasi
girdyti kelionėje ištroškusius 
arklius, su vežimu nugarmėda
vęs j dugną, tai žmogaus pavi
dalą įgavęs velnias čia davęs 
uždegti, pypkę, o kas duodavęs 
ugnies, tas paklysdavęs.

šiandien šiurpio ežeras ra
mus ir apie jį piktos dvasios 
jau seniai nesimaišo. Pusiau 
kalnelių, supančių šiurpį, su? 
stojusios pušys1 ir eglės žvalgo
si į nepaprastai gilia mėlyne 
{vaskantį vandenį. Berželių gor 
jai parodę daugiau drąsos — 
jie nusileidę į pačias pakalnes 
prie ežero. O juodalksniai, pri
silaikydami merželių Šakų, iš
drįsę įbristi ežerę pakraštin ir 
žiuri į skaidriame vandenyje 
nuskendusius savo liąmeriis. 
Saulė rieda pačiomis medžių 
;^šunėmis - ir plačius spindu
lių pluoštus sėja mėlyname eže
ro paviršiuje, kuris akimirko
mis sutvaska liepsnų juromis.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

(

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryfMiKi/Tvai. po pietų.

Šiurpio ežero, 
viduryje miško 
rymo aukštas

Visas miškas tvaska gyvybe. 
Kažkur tolyje genys kukšeną 
sausą šaką, vaikams ieškoda- 
hias maisto, čia pat, netoliese, 
smulkutėmis berželio šakomis 
šokinėja nykštukas ir retkar
čiais, dingęs po jauno berželio 
lapu, suskardena gražiu balse
lių. Su tyliu medžių ošimu at
aidi.. įvairiausių gamų kiti ai
dui. štai liauna voveraitė — 
girios papuošalas —- liuoksi 
lieknu ir tiesiu kaip styga pu
šies liemeniu. Tuo tarpu pa
čiame ežero pakraštyje kažkas 
suplazda ir - pasigirsta gegutes 
balsas, kuris aidi visu mišku. 
Visi Gražutės įkloniai sėte pri
sėti žibučių žiedų t. baltų kaip 
purpuras ir . mflynų kaip aukš
tumų toliai.

Netoli nuo 
prie pat kelio, 
tarp pušaičių
kryžius, apsuptas tik iš žemės 
išsikalusių kryžių. Tai Pasauli
nio Ęaro kapai, kuriose ilsisi 
šiame miške nustojusiomis 
plakti širdimis rusų ir vokie
čių kariai. Keletas palaidota 
nežinomų karių, Kitų antkapių 
kryžiuose išrašytos pavardės. 
Pažvelgus į tuos miško glūdu
mos apsuptus kapus nejučiomis 
kylą klausimas: — ar dėl Gra
žutes miško grožio čia jie susi
tiko toli nuo vasarojais vilio
jančių laukų ir susirado, sau 
kapus, kurių nežino nė vienas 
artimesnis?

Praeis kiek laiko ir tie kry
žiai pradės virsti prie žemės, o 
pravažiuoją keliu vėl pins nau
jas legendas apie šiuos kapus, 
kaip ir apie daugelį musų že
mėje' vykusių praeities karus 
menančių vietų.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS 

Sausio 14 d., 1940
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iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien buo 8:38 ▼. ryto 

Iki 8:15 vakaro.

vBUaurias finis* 
■uudką ir kitau įdomitu 

pranešimu*

30,

RYTINE RADIO 
VALANDA
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No. 4303 — Kostiumas—sukirptos mieros 12, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
No. 4302—Mergaitėms kostiumas—sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 

ir 16 metų. • x / . • » I
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 

rnumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaiųa 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, DL

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 

čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd j No-----------

Mieros   —— per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestam Ir valstija)
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UHakyme kitau
Chicagoje—paštu:

Metams ....
Pusei metų ____ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

(Mtolį kbrfešį'oHdėrito LietuVdjte)

šiai jau kuwa teita šventi

NAUJIENOS, Chicago, III.
....NMMIEHOS

The Lithnaniaii Daily Newi
Publiahed Daily £xcept Sunday by 
The Llthuanian News Pub. Co., Ine.

17 S9 South Halsted Street 
Telepbone CANal 8509.

Subscriptfon Kates:
$5.00 pei* year ta Canada
$5.00 per year oritslde of Chicago
$8.00 per year ta Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the* Post Office 
of Chicago, IU., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3ę 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(ĄtpigiriU)

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

Metams
Pusei taetų —2.75
Trims mėnesiams J_______  r.oO
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams --------------------- $8.00
Pusei metų ______________ 4.00
TriihS hĮėhesiams 2.50

. Pinigus reikia siųsti pašto Money 
OtderiU kartu su užsakymu.

Tiesa it melas karo žiniose

Kėtvlftad., gruodžio 14,1939
Azijos į Europą. Mongolų inva
zijai į Europą užkirto kelią Vil
niaus lygumos; jo tankiėji am- 
žiril tolintai. Nripbteonas šrivo 
galybės nuvainikavimų ptriHdo 
vyriausiai Vilniaus apylinkėse. 
Lenkijos valstybės visi padalini- 
hiai fr šiš ketvirtasis neapsiėjo 
be Vilniaus įtakos.

Tai tokia toji amžinoji Lietu
vos sostinė Vilnius. Vilnius Lie
tuvos teritorijos mieštas be lie
tuvių tautos gyventojų!

Lietuvių tautai lėks dar ilgai 
kovoti, atspariai grūmtis iki vi
sas tas istorijos klaidas išlygins 
iki Vilniaus raūkšlelą, marga
spalvį, įvairiaveidį veidą išly
gins, iki jį padarys lietuvių taii-

atramos taškas. Ir šių dienų len- 
l ir dabar sužlugdę sa

vo valstybę deda paskutines vil
tis, kad Vilniuje prasidėsiąs 
naujos Itenktį tautos atgimimas.

O kas rusams Vilnius? Jų tiek 
čia maža! O vienok , žymesnio

iiFrtda kifteh’vvay-, tiHnlfeHa Mas- , Stei jau tais teito Įtverti atramos 
kvai MfdfotoVtt ŽbUžiUS apfe tai, atfetinėjė kai, štai
kad įttO ittebtaijiį, Usa; ttUga- yitoteJU. keista, taK totais 
Įima kutaiti ‘ta^iui ta kft^ten; fetoHtet gyVėUiUib t kultame iš- 
o kute ttata ktitaija Statas vaurtstus daiktus, štai 
prieš tataijus rtš^uhiikąf te Vitaus ittiustašį juk tai utabė- 
ar jisai tauta autai agirtsij^ tatai ttataą istaHUę Uosti-
nataišihti tute kad tatftiju teta Itataiį lauttes KtoHjUS l<>p-lrusų revoliucinio judėjimo prt- 

iLnrit! ahaHuįUvtatediiįH’ta šySį iilėtUViU tautas atSikŪiBao ži- džiA Vilniaus padangėje išaligo! sarti BaitAgVUM etiška . hį .. tata UU^ktaUSbmos RUsų ryškėsriės sOcialistihėš 
ulstatįįttite.tasai kerti-)minties išryškinimas prasidėjo

. . j niik R tadu” taus visu^-ltob^ko
Ąnghjds Valdžia sakb, kad na- bet attaitasl aUtoti pHUS ItatartuM amtate HtiUtiS, iuk skteidėi

APIE MINŲ VARTOJIMU 
KARE

Vokietija sumanė naikinti an
glų prekybą minomis. Ji dedla 
minas jūroje aplinkui britiį sa- 
Iris, krid nfei anglų laiVai negalė
tų išplaukti į vandėriynus, nei 
švetiirių šalių laivai negalėtų 
Vykti į ĖHtaniją. Pastaruoju lai
ku nuo tų minų žiiVo daug lai
vų, anglų ir riėliltalių šalių.

kftrtais
iŠ- »

džta Vilniaus padangėje išaūjgo! 
Rūsų ryškesnės sricialistihėš

valdžta rife lipiai Įtarauja rikmud; drik tik VilniujeIVilniuje! Daugelis ir daūįelis 
nito te krirari” Iteteš Šribtotoš-, uuįu htUivu&taUA koįririntžhib minties,

...; > v k. - . | ,1, ‘ ittĮieriinid gyVėritoto totoliš; juklskieidejų f-evoliūcinę praktiką Į-jfos iriiėstu, sostine nė tik iširi-
41“ atg!-|gijb čia Vilniuje! Socialdemo-

tarptautiniai įstatytoji, kui ie I pondtentaš padavė šitokias zo*l pradžia, o vienok miestas ne liė- 
drūūdžta miriū vūrtrijiriią kare? džiŪs Itaibėtrijo, pašakyluš dfrb- tuviškas! Lietuviai gyventojai 
įstatymų nėra, bet yra tarptaū- tuVėš iriitin'ge Maskvoje: L
Hnė stetaHlš, kurią pasirašė ne ’ .<
•t.. . i ■ . __ ... - “Mes jiems (suomiams) I ma*uui^. vij vunimipavu iiivjuvB vcimu, ujv via yv-| nei amžiais vinims iiks uau-

duosime taip stipriai į dantis, istorija tiek iškraipė Vilniaus tauto Didžiojo laikais apsigyvė- giakariipis miestas. Negi Vilnius 
* kad nė vienas ponas, valdąs 
I ' feridiriiją; Ūėbe$alėš j U Susi

rankioti. Tegyvuoja sovietų 
valdžios taikos politika!”

am tikras laisykles. Vienas Tai sovietų taikos politika: 
daagos sutarties paragrafas sa- ^ttošita'ė į aarilis”.

šitaip Stalinas vykina “taiką” 
ir

Ar tai tiesa? Ar yra kokie nors 
tarptautiniai įstatymai, kurie

Komuhislų spaudA kriltihA hkAį)Italistiškus laikVaŠ- 
čius”, katTjie skelbią <<irielaįingUš,> pranešimus apiri sor 
viėtų-sūotoių karių. Ji sūkri, kad iiė IriikriaŠčiai nuolatos 
padUOdA žihitis apie suomių pergalės, tuo tarpte kai tik
rumoje pergales laimi Stalino raudonoji armija; kaip 
prririėša sovietų telegramų AgehtuH “^Asfe^

feet kodėl ItikiA tikėti, kad “'t’ąfcš” įteAnešitoAi ytA 
tikresni, negu suomių arba hetetrAlių šalių koresponden
tų? Yra faktas, kad ne tiktai kapitalistiniai laikraščiai 
rašo apie suomių pasisekimus kovoje prieš Rusiją; apie 
juos rašo visokių pakraipų spauda, — išimant tiktai ko
munistų ir nacių laikraščius. x

Svarbiatesi žinių šaltiniai apie karo veiksmus, žino
ma, yra kariaujančiųjų šalių armijų viršihinkų priežiū
roje. Tie viršininkai skelbia oficialius biųlėtirius ape tai, 
kas įvyksta karo frontuose, ir teikia informacijas laik
raščių korespondentams bei telegramų agentūrų atsto
vams. Aiškus dalykas, kad kiekvienos armijos vyriausy
bė pasako ne visus faktus ir neretai savo pasakojimtes 
padailina. Karo žinias, nežiūrint iš kurio šaltinio jos at
eina, reikia imti kritiškai.

Bet kurie daugiaus slepia arba “dailina” šiame karė: 
rusai ar suomiai?

Paimsime keletą stambesnių Vienos ir antros puses 
pranešimų ir palyginsime. Maskva kasdien giriasi, kad 
jos raudonoji armija visfe laiką muša suomius ir žygiuo
ja priekyn. Ar tai tiesa? Jeigu butų tiesa, tai šiandien 
jau butų užimta kuone visa Suomija, bet tikrumoje bol
ševikams kolkas pavyko tik dviejose vietose, kiek giliaus 
isibriauti Suomijos teritorijon: apie 58 mylias Salia ruož
te (šiaurės centro fronte) iV apie 40 mylių šiaurinio La
dogos ežero kranto srityje. Visur kitur sovietų' armijos 
beVeik ftėrA pažengusios iš tų vietų, į kterias jos^ įsilaužk 
pirmose karo diėhose.

Iš to aiškte, kad melavo Mriškva, o nė steoihiai; kurie 
sakė, kad jie bolševikus sulaikė; šis faktas darosi jteo aiš
kesnis, atsiminus, kad per pi Virtąją kArb savaitę šmar; 
kiaUsi hriišiai ėjo piėt-rytinėjė Katėiijbjė; hėtoli Jjenin- 
gfado. ftaudbhoji armija dėjo didžiAUšių pastangų prasi- 
mtešti peV stebmių ‘eilės šilaine plėtė tarpe Steninių įlankos 
ir Ladogos ėžėro. Maskva Seniai paskelbė;, kad raudonar- 
miėčiai jAu pralaUžę ir Manh'ėrheimė tvirtovių liniją. 0 
pasirodo, ji dar iki šiol riėria ri4 vieham'e punkte pbAlauž- 
ta; daUgūmpjė vietų bdlševikai dalr nėra pfi'e tos linijos 
nė priėję. Aišku, kad iV čia Maskva * 
i-*— s ■ ' . • s . v

BoišėVikAi pačirtjė karo pradžipjė b’U'Vri pagrėbę suo
mių itetaamb uostą, pviė Arktiko juros-. Sėt šuniniai ne
trukus tą neštų atsiėmė, ir tai buvę paskelbta praneši- 
mUOkė iš Ėlsinkio. Iš visų žinių matyt; kad Petsūmo uos- 
taš dar fr šiandien tebėra •sumnių rankose. Bei Maskvos 
telegramos iki šiol slepia tą faktą, kad suomiai bolševi
kus iš tenai išvijo. Ėeiškia, ir čia Maskvos melas.

Suomiai daug kartų skelbė sumušė rnšus, sunaikint 
dateg jų tankų ir paėmė daug raudonarmiečių nelaisvėn/ 
Jeigu tai butų netiesa, tai kokiu budri suomiai būtų ga*' 
Įėję beišėvikų armijų sulaikyti beveik Visame frobife, išt
irtant dvejetų atekščiauš paminėtų pUrikių? dūk bolševi
kų armija yra kelis sykius didėšbė, bėgte suomiU; ji turi 
daug (langiaus ginklų ir ji pradėjo Atakas; taigi buvo 
pasiruošusi pulti. Tokį priešą sulaikyti galima tiktai su* 
davus jam daug skaudžių smūgių išmušus didelį skai
čių kareivių ir sunaikinus tuos pAbUklteš, kurie, gabena 
kareivius ir glhkluš. O Maskva Irios nuostolius šiepia-. ;:

Taigi nėra jokios abejonės, kad Maskvos praneši
muose labai daug meto. Bet prieš štedrtiUS tokių įrodymų 
kolkas nėra. Jeigu jie kiek savo žinias ir ^padailina”, tai 
esmėje jos visgi nėra iškreiptos. t

Atsiminkime, kad Vokiečiai per dvi savaites buvo vi
sai sumušę lenkus ir buvo užėmę daugiates kaip ptes£ jų 
teritoHjbs. Tik Varšuva drir gynėsi. O bolševikai SUbrti- 
joje per tiek pat laiko , neštehgė paitoti nė vienos svAr* 
bios pozicijos ir nelaimėjo hė vieno didėlio mūšio. Tai pa
sako tfaUgiaUs, nėgte ilgiatesi išvadžiojimai.

&&&

I t UiAtta. r*"- vw «ve. .o.jw ™ . .....aajv. ------ —**- Įriniai, bet ir faktinai. Daug pa-
f8|mū3. ViėriririIstorijosIkratijds ryškesni branduoliai štangų teks padėti, dabg triūso 

čiri Vilniuje susimezgė! Ijf vargų pakelti, iki visi lie life- 
Karaimai — totoriai Vilnių j tuvių tautos kilihe žmones pa

sijus lietuviais esą.
Lėl amžiais Vilriiūš liks dėti-

(statymą nėra, bet yra tarptaii- j tuVes mitinge Maskvoje: j čia sudaro mažumą; vieną iš veik laiko šių dienų Europos
(suomiams) mažiausių mažumą. GyvenimO savo tikybos centru. Jie čia Vy- I • « •• *yi • -■ x • ___ laCi-ii i i-y • i • i.. a • > k _ j •tiktai Anglija; bet ir Vokietijai 

kriidti bū tlaūgeliū kitų vaistyki 
bių. Tai — tlaagos sutartis, iš| 
19priri. ’ . .

liia sutartis nedraudžia var
toti minų iš ViŠo, bėt ji nustato Į

<0, kad yra ričleištiria dėti mi
nas paliai priešo krantus arba 
Uostus “su Vfeftifttėliti tikslii 
trukdyti prekybos navigaciją’’.] 
Vddinrisi, prieš karo laivus dai
rias galima vartoti bė jokio ap
ribojimo, bet prekybinių laivų 
naikinimui mirias vartoti yra 
neteisėtas darbas. 1

Kitas Haagos sutarties para-i 
grafas nustato, kad mina turi 
būt taip padaryta j kad Už tam 
tikro apriboto laiko ji vandeny
je pasidarytų nekenksminga. Ir 
kuomet kariaujančioji šalis pri
deda minų į vandenis, tai ji pri
valo pranešti visų šalių jhrihih- 
kams, kuriose vietose jriS yrri 
padėtos; kad prekybos laivai ga
lėtų apsisaugoti.

Vokietija nusideda abiem ši- 
’tiein Haagost sutarties paragra- 
fairis. Todėl ringiai turi pagrin
dą sakyti, kad nacių riiefo'dai 
mihų vartojiirie jurose y iri ne
teisėti.

demokratiją” Suoriiijojė. 
Bėrai; kad ir “Thę Ntalfob” da
bar pamatė, jogei tarp fašizrrio 
it bolŠėvizriid esmėje yfa dati- 
gihri prihašūriio, skirtŪriio.

Iš Lietuvos
, . y* « u 4 4

Spekūli Aėi j a ittAištd 
kortelėmis

nori sulietuvinti
“BlKMlStttĄ”

• - p 4 <

Vilniaus buririistrū tapo pū- 
škirtas buVęš Viliitaus Lietuvių 
Komiteto pibhilninkris; p. Stū- 
Šyš. kyšyje su šilūri paškySriiriū 
pūs kai kūriūoš žmrines kilo 
mintis, kad; Viėtojb biutoištrri, 
riėikėtų Vattriti liėtūviškešnį žo
dį (priv. “miesto tėvlihą”).

“Burmistras”, iŠ liesų, skam
ba negražiai. Tai sudarkytas 
vokiškas pavadinimas, padary
tas iš dviejų žodžių: “Buerger’’ 
— miesčionis, ir “Meister” ~ 
toeisteris. Lenkai iš to dvilypio 
vokiško žodžio pasigamino 
“burmistrz”, o lietuvių kalboje 
jisai pavirto į “burmistrą”. Bet 
ir “sulietuvintas” jisai nėra tin
kamai. Lietuvių kalboje dvi k* 
pagrečiui viename žodyje skam
ba negražiai, todėl žmonės Lie- 
tuvojė priprastai ištarta iiė “bur
mistras”, bet “bulmistraš”.

Tokio titulo Lietuvos miestų 
viršininkai riėiriėgStŪ į jie — po
nai su ambicija!), nes atrodo, 
krid “būlmištrhs^ tai — biilvią 
arba bulių fnistras.

Tai kuo dabar tą “burmislnį" 
p'akeisti? AnVėrikonai te ringiai 
s£vo miesto Viršininkus Vadina 
“mayolr” (ištaria . bėvėik kaip 
Įtiėr), bet lietuviams tas žodib 
ijrgi y fa svetimas. Husai sęhiaū^ 
Vartridhvb Vfįob^drilkbj golova” 
ffaieslo galva). Tai irgi nelabrii 
Sklandus pavadinimus. Bet vls- 
ttek, gal buk geriau įįjalva, ite- 
gti bulvių mistfra‘$.z;

Ritas ‘‘RėNhRAKEtEt 
VIS” SUSIPRATO

ngi,, .
Žiaurūs Stalino įsiveržimriš 

Sūomijdn privertė ir sriVriilraŠtį 
Whe Natiori^ Išė’iti pHeš sovie
tų smurto politiką. Sęniąus į P 
Šri i- labai gindavo bolševikišką 
Socializmą0. ,

Tri šrivriiim® mm

, Pastebėta, kadVILNIUS.
Vilniaus riiiėšte š'pėkūliūbjariia 
ttaišlo k'drtėlėhiiš. Nrihių šaVi- 
itoklai it itamų vdldytojril yt’a 
spėti, kūd ūž ribfeiširigų koje
lių Išdalinimą bus ba tulžiam i 
pinigiitemis .. baudomis te pri- 
vfeVčiairiojo ( datbo stovyklos- 
Barišrii'e iki įėšių ihėriėsių. Taip 
pat būk baudžiami kortelių pa- 
dirbėjrii, jų (ptatiritojrii ir nau
dotojai; Už spekuliavimą niais- 
16 krirtelėiriijS kairių tvarkytojo 
įstaiga yYa į griežtai riribriūdusi 
jŪh. keliolri^ asmenų.

f . M Ą, f • « f ». * •

Vilniaus ftiiešte i£ jo srityse 
yra tlaf dūnį? bedarbių

'■ ‘ • •/ ••

VILNIUS. — JU Skaičių' mies
te didiiia žėinėš ūkio darbiriiri- 
krii- kurie yra ritbČgę į Vilnių. 
Atitihkaihos .įstaigos VilŪirije 
ttegariižlioja viešuosius dabbUS 
ir trio budu į ripi'upiita dalį dar
bininkų. Kita dalis darBiriinkų 
yr'a š'ėlpiaibū. šioiniš dienotais 
šŪviValdybės įstaigos žeihės 
ūkio darbininkus įritadės rėgiš- 
trboti; Šiteegistrudtiėmš d'drbi- 
riinkahiS bris pasirilyta išsikelti 
į kitriš LietūVoš šHtls, ypač 
tris, kūriosė jaučtaritas .truku- 
irias darbinirikų laukb darb’ainš. 
SritVat’kius iritešte bedarbių 
kiaušinių l;r Suorgariižavūš piro- 
Viričijos šrivivaldybės, datbriiiri- 
kai buš regištrūbjūriii ir kitrise 
ViTritauS srityse.

T- ? ..

pbVStoe VhtsūVbs 
kri'riperatyVų škyfilį Vilnirij

VILNIUS. — Lenkijoj plačiai 
Vęikė vartrit'ojų kriopėralyvas 
“Sp’otein”; kliriš ir Vilriiuje tū- 
ičjo savo skyrių.

“S’polem” sk< tūrtas — na
mai, sklypas, sandėlis ir prekėš 
įvertinti ir “Lietūkio^ jau per-) 
indį. >t / , ; ’

'“Lietūkis” paliko dirbti ir 
huvūširis Vilniaus sk. l‘Spoįerir” 
thfnautojds ir darbininkus.

; Vietos gyventojai kooperaty
vų patarnavimu patenkinti, tik 
spekuliantai ir kai kurie priva
tus prekybininkai kreiva akimi 
žiūri. ? '

b*

rib. Prarado savo tautos žymes
— kalbą, bet jų tikyba iki šiai 
diėnrii Vilnitije išliko ir jų liky- 
bris kunigai — rinitas čia įgyja 
mokslą, čia griūna pašventinimą Į ti gudų kultūros

Veidą; kad gyventojų sąstate 
mdžiriūsiū liko lietuviškų bčuO- 
žų. Bet ar tik gyventojų sąsta
te?

šiai pažVėlk iš GėdimiriO kai
no į Vilnių ir ką gi tavd jautri I apaštalu virinu! Karaimų Ovali-] Vilnius nenorės išlikti pfotes- 
akis pastebės? L

Matysi daugiau kaip keturias- ir po šiai dienai atliekamos pil- 
dešimt įvairių maldos namų —p 
bažnyčių. Jos visos įvairiausių bų krilba! Tolimųjų rytų dva-|tine. šitai tau diktuoja lietuvių 
štilių, įvairiais amžiais statytos, siri Vy tari to Didžiojo įskiepta ir 
Čia kiekvieno amžiaus architek- šių dieną Gedimino pakalnėje 
turine, pažanga, tų amžių įsiga- hfeUžgešb! Lietuvoje protestan- 
lėjusi mokykla rado" savo at-Tliziriri dvasia su visomis savo’ 
spindį. Tarytum kiekvienas- am- šakohiis pirmiausia Vilniuje pa
žins dėjo į Vilnių savo antspau- šifodė ir iš čia ir šiandien vi
dų, savus gyvenimo bruožus, šrii Lietuvai spinduliuoja.
Čia susidūrė rytai su vakarais, N'ėbUVo Eūteopoje didesnio su- 
net tolimi rytai ir tolimi vaka- krėtimo, žyntešhių karų, kūrie 
rai ir tų bažnyčių statytojai nebūtų vien ar kilti bridu nfepa- 
spindi įvairių amžių, įvairių lietę Vilnių! Atsiminkime mon- 
taUtų ir tikybos dvasia. golų ordas, totorių veržimąsi iš
.Katalikui; įirtVoslAvai, karti-) Kį.įIpr 

iriai; žydrii, ptotešlantai ir ritet 
štabmėldžirii eta šiūridiįn tūri 
savo istorinius prisiūtus; kūnuo
se aptiksi visų prašllrildisių Am
žių giiiUš‘ pėdšhkus, klasiškai 
riž'arit'$įtaūUri6tuš. Ne yiėri lik 
Maldos riarilūoš'e įvairių arilžių

panorės prarasti antros Jeruza
lės vardų, negi Vilnius sutiks 
išsižadėti Europoje karaizmo ži
dinio, negi Vilnius nenorės bu- 

centru, negi

gelija, jų maldų natrių apeigos 'tau lizino lopšiu visai Lietuvai.
_ _ Buk Vilnius toks, koks esi,

ha nrišuprūrilama ir tolima ara- bet likie amžina Lietuvos sos-

tautos praeitis, šilai tau sako 
lietuvių tautos ūkiškas aruodas!

Vllhiau, Tu pilnu gyvenimu 
gyvėrisl, tu laisvai kvėpuosi ir 
dar 'ne kartą visos žmonijos is
terijoje gražiais darbais atsižy
mėsi, jeigu, Vilniau, Klaipėdos 
lUUstą ėtgaūsi. Vilniau, tavo ke
liai nužymėti Nemunu pro Klai- 
|pėdą Į Baltijos juras, į platųjį 

. K.vriridehyną.
Vilnius, XI—11—39.

tiksi, bet ir Šiaip jriu kiti pasta-

Pabrango hirilkos
• * • ! 1
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rudenį smarkiai pakilošį rudenį sniarkiūi pakilo 
hriąlkų kainriš. Už riedl’delį Me* 
žimą mokama net 23—25 litai, 
ir tai sunku gau 1 i. Varguome- 
pci tikras vargris su malkoriiis.

riiišrūiriri.
^Jėl iriiėsto išpl'driavlmfe glūdi 

įvriirių amžių dvūsia.
Štai žydų kVdVtataš, juk tai 

tikras vidūrariižių “^eto”! Gat
vės kt’ėlvoš, staįteulėš, Paritai 
rtihžūčtai, iteriiėgsta šaūlės š’piii- 
’dūlių — tarifai štaūrričial. t) 
štai lir’dVestantlžriiri žyhiėš — 
daūgtaū etdVeš, dilino ir i’ūsty- 
bėš te IniAividrialyteš.

Tai ir vėl kariaujančios ak’ ko
vojančios katalikybes erdvė —* 
riusižeriiinnnasį pagarba amži
nai dvasiai.

Vilnius amžinoji sostinė Lie
tuvos, o vienok žydai tvirtina, 
ne tik tvirtina, bet ir įrodo, kad 
Vilnius tai antroji pasaulio žy
dų Jeruzalė. Jei Palestinos Je
ruzale nepasiekiama , svajonė, 
žydų mistika, lai Vilnius reali, 
konkreti šio moderninio pasau
lio Jeruzale. Iš čia, iš Vilniaus 
ilgų amžių spindėjo žydų tau
tinė kultūra; iš čia, iš Vilniaus

< t • * * »

sklido po visą pasaulį žydų mal
dos knyga ir literatūra. Juk Vil
nius žydų pasauliui davė gar
siausius rašytojus! Juk Vilniuje 
gimė garsiausi žydų rabinai. Vi- 
sui teisėtai, istoriniai pagrįstai 

, žydai Vilnių vadina savo mies
tu, savo sostine, savo antrąjū 
Jeruzale! 6 štai gudai, sako, 
tviriiha ir įrodo, kad dėl jų Vip 

; rijus lygus jų tautinio atgimime 
centras. Tik Vilriįuje sutviskėjo 
pirmieji gudų kultūros žiedai, 
lik VilhiUje prasidėjo gudų tau- 
tjriis susipratimas, tik čia bren
do, augo gudij tautos aspiraci
jos, sieknnai. Vilniuje gimė gu- 
<5ų pinnięji kulturęs žiedai. 
Lenkų tauta visai pagrįstai tvir
tina, kad jų valstybes stiprėji
mas, augimas, pagaliau net len
kų tautos veržlumas prasidėjo 
Vilniuje. Jei lenkams Krokuva 
lenkų tautos kultūros topšyfc, 
jei lenkams Varšuva adminta- 
tracijos centras, tai Vilnius len
kų tautai stiprėjimo pradžia ir

Thos. Miller

Lietuvą aplankius
1 

į Y (Tęsinys)
Pirmos žiniris iš karo lauko
bradėjoiiie savo kelionę i 

N'ew Vorką. Iš radijo praneši
mų pradėjome patirti, kas de
dasi karo fronte. Pranešimai 
skelbė, jog vokiečiai “muša 
lėnkus’’. Štai rugsėjo 5 d. per 
radijo buvo pranešta, jog vo
kiečių šūbmarinas nuskandino 
anglų taivą “Atliepia” su 1,300 
keleivių. > Patyrėme, kad ant Į o 
laivo buvo apie 300 Amerikos

J
 j uokai,! m ūzikav • Kai kurie i r 
šokti pradėjo. Ėmė žvejų laivu- 
kai pasirodyti. Atslūgo ba’mė,

Ta žinia visiems įvarė nema
žai bairhės ir nusiminimo. Tarp » I * ■
pasažierų kilo didelis sujudi
mas. O kai netrukus po to pa
sirodė vokiečių lėktuvas ir pra
dėjo sukti aplinkui, tai baime 
dar labiau padidėjo. Nors mes 
jaū gerokai brivo’mė iiuplaukc 
į jurą ib pasisukę apie 200 my
lių į šiaūrę, kad butų galima 
išvengti karo zonų, bet per pen
kias dienas vis dėlto nekaip te- 
šijautėihe. Net pats kapitonas 
buvo gerbkai įbaugintas, švie
sėk buVo griežtai ūždraustbs 
tiek dieną; tiek naktį. Nakties 
metu langai turėjo būti už
traukti, kad negalėtų šviesa iš
siveržti;

Blogai ^nuteikė visus dar ir 
tai, kad Buvo daromi pratimai, 
kaip naudotis “gyvasties gelbė
jimo” prietaisais. Kiekvienas

tV'f.'

pavojaus nebėra. Dabar rūpė
jo tik vienas dalykas: kaip ga
lima greičiau New Yorką pa
siekti.

Rugsėjo 10 d. suėjome lietu
viai ir pfadėjonite kalbėlis ūplc 
Lietuvių dienų New Yorkri pa- 
rridrijfe. Apgailestavome, kad 
rileS vieną dieną pasivėluosime 
ir nematysime tų šauniųjų iš-

visai links- 
šbkdme ir kitokiais bu- 
linksmiribiriėS. bžiaugė- 

kad tairiiingai pasisekė iš-

tik 
lai-

pasažierriš tūrėjo laivelį, prie 
kurio jis britų turėjęs bėgti, jei 
kas nors su laivu butų atsiti
kę. Tie pratimai ir nurodymai 
kiekvienaih tarsi sakyte sakė, 
jog galihia tikėlis katastrofos. 
Vadinasi, galima tikėlis to, kad 
musų laivas bris paskandintas.

Kadahgi buvri stora migla, 
tai saritb ttteku badu begalėjo 
pro jų persi veržti. Kartais vie
nas kitas Spindulys prasimuš
davo, bet neilgam.

šeštą kelibnės diėtią rb’kalui 
pradėjo taisytis. Pasidarė links* 
mesni ir pasažierų veidai. Mes 
jau buvome nuplaukę 2,368 
mylias. Netrūkūs pasirodė Nb- 
va Scdtia ir New Foundlaųd

laivo mes leidorije 
mait 
dais 
m ėfe, 
trukti iš karo zonos.

Didelis džiaugsmas
Priešpaskutinę dirbą iries 

Vai smagiai praleidome ant 
vo. Visi linksminosi, 0 kai
rie gerokai ir alučio išgėrė. At
sirado ir tokių, kriiTc iki 2 Vai. 
ryto linksminosi. Jiems ir mie
goti mažai teko, kadangi 8 vai. 
ryto laivas jau turėjo New 
Yorjio . uostą pasiekti. O tai 
reiškė, jog anksti teks keltis ir 
susitvarkyti.

Šviesos laivė žibėjo pfer visą 
naktį. Mat,, čia jokio pavojaūs 
nebuvo. Daugelis pasažierų at
sikėlė labai anksti, rites jie no
rėjo sausžėfoį pamatyti, štai 
pasirodė tūkstančiai mirgančių 
šviesi/ iš ’Čdriėy Island. Raudo
nos Ir žalios tempOS bode lai
vui kelią. Vadihaši, tai buVo 
ženklai, kur galima plaukti, b 
kur ne. ■ {

Lo geros Valandos pasirodė 
aukšti ilgakakliai KeVr Yorko 
dahgbraižiai. O kai diena kiek 

pasveikinoprašvito, tai mus 
Laisvės statula SU aukštai iš
kaltu žibintuvu.
simbblis lyg sakyte saki 
esate laimingi, kati paniekėte 
Žiu šalį.”

(Bus daugiau)

Tas laisvės
JUs V

£

Pirkite tošb krautuvės^ bu-1 
krantai. Visi atgijo. Pasigirdo rios garsinasi “NAUJIr-NOSE”

/.
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Pasakita apie Kalėdas
šįvakar 6:8D vai; Fullerton 

Hali (Art Institute), p-lė Helen 
Parker skaitys [domių paskaitą 
tema: “The Christmas Stdrysjn 
Art”. Paškdita bus iliustrūoj i- 
ma paveikslais. įžanga, kaip 
paprastai, nemokama.

Ši paskaita bus paskutinė 
prieš Kalėdas. Jeigu nebus su
kelta pakankamai pinigų finan
savimui šity nemokamų paskai
tų, tai po Naujų Metų paskai- 

• tų gali nebūti. Iki šiol paskai
tas finansuodavo p-ia Fiorence 
Dibell Bartlett.

DAUG NAUJŲ
DAILĖS PARODŲ

Gruodžio menuo Chieagai da
vė skaitlingų dailės-meno paro
ti i). Kai kurias jų tenkančia pa
išinėti kaipo svambesnes. Menti 
Institute taip pat dar yra trys 
nepaprastos dailės-meno paro
dos, kurios truks ik.i sausio 9 
d. 1940 hr. Būtent: Italijos re
nesanso tapybos ir skulptūros 
paroda; Amerikos pusės šimt
mečio sukakčiai paminėti tapy
bos ir skulptūros paroda, >r 
tarptautine grafiško : meno pa-

rodą, šias tris parodas verta 
pamatyti.

Skirtingose miesto vietose, 
atseit meno salionuose yra se
kamos parodos:
Chkago Galleriės AsSn. — ;

♦
215 N. Michigan avė. iki pa

baigos šio mėn. bus išstatyta 
parodai Chicagos dailininkų dr- 
jos narių tapybos eksponatai. 
Visi ktinseTvatyviško stiliaus.
Arts Club ~

Wri&iey Bldg. (2 aukštas) 
dAbar yra stirUošta Kari Hofer 
šolo tapybtis paroda-. Veria pa
matyti.
Katharine Kuh —-

450 N. Michigan avė. ši ga
lerija specializuojasi rengimu 
parodų tik modernistams daili
ninkams. šį mėnesį ten galima 
pamatyti vokiečio modernisto 
Paul Klee darbus. Hitleris jį, 
kaip ir kitus modernistus, iš- 
vyjo iš Vokietijos. Klee dabar 
gyvena Šveicarijoj. Yra jau se
nas žmogus.

Tretyakov Galerijoj —
673 N. Michigan avė. (nauja 

galerija) galima pamatyti dvib-

nu i

PAULINA RUSSIAN
TURKISII BATU & ELECTRIC tREAtMfcNT

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
telefonas BOULfeVARD 4552

tlžlaikom ėtektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utariiinkais. A. F. CZESNA, Sav.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

iįdrėkit Vyrai! , 
OlAis DžeKkItAn

GeriųŲMios iiftlirbyHtės,

Iki 18 5.95 kr-d.
MACKINAWfe

f. Sukeičiama krutinę, 2 dideli 
inuff klMniČH ir 5f bateli Jtlfic* 

ilk. biėlynl. rudo į, Valion ir 
Maruon PUI<la. MĮertk 8 iki 18 

l 5ė95 kirti.
| 8N0W 8UITS

MartciuavV ti'pft kautai
Sh Ir o?(tra šiltos,krtnfti 

Spalvų eiti. Mirtos

V ■i.gs.

Skubėk!
Atmink, kad 

nereikia

Pamanyk

3uvo 820 Iki 840

» 9 t <«

•Medz, Kautas $1^.95
• Suknelė
• Skrybėlė

5.95
1.95

iNlvnizduok
Htabiai

YOU NEED ACOAT
YOU NEED A DRESS
YOU NEED A HAT

SAVEBIG MON
Take įdranfaįLa^

87 Kailiniai 
CHTJBBIES

Pinigų!

M IH <
KACTV SETAS

$6.95 kred.
Gražus aprė^ 

ff/Z.das merginai.
Nuo VAufos ikiSSI kojų aptaisų— 24

J

gaunate

Regularė kaina SŽ7.85
Arnotai------ nuo

žmia kaina, Hk $13.00

W A-i

j

Mieros 
3 iki 6 
: ir 
s ik i d

_____ ____________________ _____

n

jų rafttfų dailinin
kų tilattde Bhck ir Edgardb SB 
mbfte kurihihs. PArbda trilka 
iki pabhi^ds šio mėn. glaudė 
Bbėk yra paškilbęs akadėiftikas-, 
laimėjęs p-ios L'tigarii’ėhėS pir
mą premiją Mėhb tn&titttte 
gražų kurinį “Giri with 
Bwk”.
Staniewic^ Galerijoj —

49 Ė. OAk st. (nadja galeri
ja) yra speciali masku paroda. 
Taip pat Wladislaw T/ Benda 
turi išstatęs - savo biešinius. 
Benda yrą farsus iėhkų karika
tūristas. Rbt. Switzer akv'are- I
lės piešiniais ši paroda truks 
tik iki gruodžio 17 d.
Lenkų dailės pdreda

Lenkų Alma Mater Audito
rium, 1643 Miiwaukee avė., šie
met lenkų dailininkams ir skulp
toriams metinę parodą suruošė 
naujai suorganizuotas meno rė
mėjų klubas vardu The Poįish 
Alma Mater Art Club. Klubas 
nutarė visur, kur tik galima, 
ruošti savo dailininkų darbams 
parodas, skleisti tarp amerikie
čių žinias, apie lenkų kųlturinius 
nuopelnus-. Lenkai jau nuo se
niai turėjo taip vadinamą “ar- 
ehivą”, kuris kas mėt iš perio
dinių lenkų dailės parodų pirk
davo eksponatus. /
Stėvėnš Viešbutyje —

' 1 . y

Michigan avė, ir 8-th st. (3 
aukštas), The All-IUinois Šo- 
ciety of the Fine Arts dailinin
kų draugiją ten turi savo na
rių meno parodą, ši paroda, ne
skaitant Meno Instituto parodų, 
yra viena didžiausių mieste. Pa
rodą atstovauja apie du šimtai 
dailininkų.
Lake Shore Athletic Club —

850 Lake Shore Drive. Šitoj 
vietoj iki gruodžio pabaigos bus 
išstatyti istorinių vietų dail< 
Lane K. Newberry kuriniai.
Skupas liko Parnąspus’e —

817 Ru^h,,‘šF.ri'kuč "pirmiau 
buvb lietuvio dail. Antahb Sku- 
po solo dailės paroda, dabar 
tryš’ shšidėjų turi phrodą. Šku- 
pas ten turi šešis kurinius. -

Į sakytas parodas įžanga ne
mokama. Visi eksponatai, ku
rtė parodosė yra-, skirti parda
vimui. Tik Meno Institute ne
galima juos- pirkti, išskyrus 
tarptaut. grafikos parodoj. Įžan
ga į Meno Institutą ,yra nemo
kama thėČ., šėšt'ad., š’ekmad. ir 
šventėmis.

Kas Šeimininkėms 
įdomu

ii-JI

17 N. Wabash, 4th Fl; 
1654 W. Chicago Avė, 

Ashland Avė’, 
11H rincoln Avc. 6409 S. Halsted 5t ,33^ West 26th Sfreęt
QflN "IVININ4 -lllfflh'CHmsTVAS 63C6 W. Cermak Rood

4736 .S.

Ateikit t Artimiausiu Marks ktiutųve, 4736 S. Ashland Avė:, 
6409 So. Haiated SL ar kurią kitą. Visds krautuvės atdaros va- 
kartis iki 10:60 valandos iki Kalėdų.

UŽ

a

!

Naujienos, chfeago, m

Vanota Grybaitė, 
Mėgiama šokėja, 
L. U. C Vakare

Vaizduos ‘‘fcibtuvos Dvasią” '

T’drp ihUšų-, lietuviu, randasi 
ii'ėm^ždš skaičius įrišižymėjU- 
slų šokėjų. Žymiauših, ttir biit, 
tai p-lė Vaneta Grybaitė.

Vaneta, kUH Šiivd ŠVėlbUmti 
ir gyvumu tUlp ĮiąUhkiiiii pub
liką, dalyvaus Studentų Klitibo 
(L. U. C.) Įiarenįįimėi tfeidbfc 
ir drambs Vkkdre, šį sėkmaUiC- 
nį Dariauš-Girėrio salėje, 4414 
S. Westerrt Avenue.

Šiame vdkaVe; kuris štisidedh 
iš trijų aktų dramos, “Sąpnuok, 
LiettiVi”, pamarginto muzika, 
dainomis ir šokiais, p-lė Gry
baitė užims svarbią vietą. Ji pe 
tik išmokino ir prirengė vyrų 
ir mergaičių baletus šiam va
karui, bet taipgi priruošė orL 
ginalų šokį, kurį ji pati atliks.

“Lietuvos Dvasia”
' Tas šokis atvaizdins Lietiu 
vos dvasią. Jaunutė Lietuva šo
ka ir auga naujoj atrastoj lais
vėj. Ji šoka be baimės iki kol 
pasigirsta nazių maršavimas. 
Reiškia, Klaipėdai ir Lietuvai 
pavojus; Lietuva turi nusilenk-’ 
ti. Iš tikro, gyvas ir įdomus šo < 
kisx, ^lliktas geros šokėjos.

Visas vakaras, visa mužiką, 
šokiai (su išimtim frėhcužiško 
“Can-Can”-, atlikto p-lės Gry
baitės) yra driginaliįs, parašy
ti ir pbirtiOŠti Studentą KliUbb

9

Automatinis...Greitas

Elektrinis Pečius 
Taria Linksmų Kalėdų 

Tris Kartus Dienoj- 
Per MetiJ Metus!

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS bALTS 

ir sekcijte visiems boilerių ir 
radUatoriti gjįmifliąn 
VISIKAS UŽTIKRINTA 
IKI 00% SUTAUPYSI 

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
M iii e r Supply O). 

124V W. Lake St. 
teL M0NROE $3^7

• • * vr . 9 999. 99-

S iill■< » Ui rf rf 7 W
Rėttikitfe LiėtUVišką 

Žyduką 
Nathan Kanter

MUTUAL LIOUOR 
C(J; -==• Wholesale

OtO7 1 Halstėd St 
Tet Boulevard 0014 

M»n MrariKMnrT i nrarrfflii ■ a

k 4 a -—rJį f
(Ob^ iiMf/M.

Vičior Bagdonas
LOCAL J

Peridiitetoih
titokilM . Kikindus bei Štarus- 
yežam ,į farmąs. ir kitus miestus.

rantuotas. Taipgi pristatėm In- 
glis i visas miesto dalis.
3406 So. dalšted St.

šaukit tek YARDS 3408

O.. DISTANCE 

ičiuš, pfėhuš ir
- , us bei Storus.

Vežam i farmąs ir kitus miestus. 
Žeria kaina. Mūšų Darbas ga-

♦ FOTOURAtAŠ„
CONRAD
FOTOriHAtfAŠ

ŠHidija įrengta pir
mos rųšies su mė- 
derniškpmis Užlai
domis ir Ht>llyWood 
šviesomis. Darbas 
garantuotais.

420 W. Š3H St.
Tei. ENG. 5888-5840

Švarus... Ekonomiškas
“Sapnuok, Lietuvi”

Pats veikalas, 
tuvi”, ntipiėšib1‘ Aiherikos lietu
vio, Kazio, ilgėjimąsi senos tė
vynės it tenai paliktos, bet ne
užmirštos' meilužės, Onutės. 
Klaipėda teko vokiečiui, ir Ka
zys susirupii^s, nes jis pats iš 
Klaipėdos kilįš' ir ten jo drau
gai ir pažįstami' pasilikę. Kazį 
vaidins Jonas Balanda, jo mei-

Sapnuok, Lie-

11a BatikUS. Komišką broniaus, 
rolę atliks 1 phSižyinėjęs tokios 
r’o'ės'ė Algirdas' tiulis.

Po vaidinimui bus šokiai iki 
vėlumai. Programas [ 
4:30 valandą. Įžanga liktdi 
centhi. —B. R. M.1

pras’des
‘i 55

Kaip “Raudonoji 
Armija Maršuoja”

(Skaitytojų fea'sai)

• Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
motinai elektrinio virimo progą. Greiti^ šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo Valandų., .duoki
te daugiati jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir valgius išvefUd geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeimai džiUgihantesni—hes išsiverda 

i' savo naturalėse sūltėse.

Elektrinius pečius parduoda elėktri- 
ftiiį iraftkiiį doleriai* gelžų, baldų ir 
deirtrtftierttiiičs krautuvės ir Com- 

mohwealth Edisoh Coirtpany.

Virk Su Elektra

Marks Toggery
‘MADOS VYRAMS’ 

» DRABUŽIAI
. • BATAI

‘ • PARĖDAI
200-202 E. 154th St., 

hArvey, I1L.
Tel. 630 Vakarais atdara.

Marks vyrų ir moterų drabu
žių krautuvėse, 4736 So. Asli- 
larid aVė., 1)409 S. lialstėd ir 
kitose jo Krautuvėse galima kai 
tik dab^ husipirkti, gana pi- 
'gi’ai clHbužitiš ir visą kitą, kas 
reikalinga puikiam apsirengi- 
mui. šiandien telpa Naujienose 
jų skelbimas, tik pAžveikite — 
nesigailėsite;

Bet štai kas dar įdomiau, 
Už 50c galima gauti puikią pa
klodę IV tankšltiostę. 'štai ką dar 
gauhate: 6 paklodės 81x90, 6 
iUVpilils 45x36, G Terry rahk-
šlu'ostės 22x44, 6 Terty Yank-
šluostes 15x27, 6 Terry Wdsh
Gloths 12x12, 6 megstinius in- 
daftik šlttostUš 14x14, $ dalinai 
HhihiUS. šludstus 16x29, 8 Terty 
ipakabinttivus 6x6 l/y 4 plauna- 
tUU spAivų pasirinkihias į krič- 
ditą>, Suirtoje $14.95.

(Skelb.)

NAUJIENŲ . 
SKAITYTOJI. 
KONCERTAS

Sausio 14 d41940
RUBSIliviŲ SALEJE 
338 So. Ashland Blvd.

.................. . »,'» .»—■

■

Chicagos lietuvių raudonųjų 
fašistų lapas “Vilnis” diena U 
dienos • skelbia apie “baisias ’ 
raudonosios armijos “pergales’' 
prješ finus. O lapkričio 11 už
dėjo didesnį antgalvį, negu re
daktoriaus protas, kad “raudo* 
noji armija maršuoja”. Jeigu 
rusų armija butų taip “marša- 
vusi”, kaip rašo lietuvių raudo
nųjų fašistų lapas “Vilnis”, tai 
ji ne lik butų užkariavusi visą 
Fiiilahdiją, Norvegiją ir Švedi
ją, bei jau butų atmaršavusi į 
vidurį Atlahtiko jurų.

Stalinas turi pastatęs 48 ka 
reivlus prieš vieną finų kareivį, 
tačiau finai iki šiam laikui 
tuksiančius rusų išmušė, dau
giau ib,do6 t-usų Unarsublių* 
pAėmė nelaisyėn. Ttii matot, 
kaip knmfkmi rAtidbhbji armijų 
‘maršdbja”.

BdUdondjų Fdšištų lapas turi 
meluoti, kdd pdihjkidš g'ėVamb 
lipte saVo dklps pMekėjdš.

T^"T - ■ ;r,-,r: • 

NAUJIENĄ 
kSIas

ST

Turtas virš - * 
Atsargos fondas

Dabar Mokame ■31/2% Už Pr
idėtus Pinigus. Diiodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt

A
AE

$4,000,000.00
$275,000.00

Į&

Kovo 31 1940
1 ?»>T*»I l Mi įli i

SOKOLŲ 8ALEJE
2343 So. Kedzie Avė

y A.,.' X

utis

įlj •

LOAD AŠSOČlATlONoFChicago

JŲSTIN MACKIEVVYČHį
Vii. 9 iki 5. Sėh 9 iki 12 

Sub, 9 iki 8 Vafc. 
į ■ ■■ ■ ,-r------- -.TTt v,

. .., •> < » • **i m—« r- •

■ij,,i ,hiWį ........ nnTybii imt*. Ai^ią Trtšft^i

Karas

CHARTERED BY U. S 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
1JNSUKED1NSUKED .. *

4192 ARCHER AVENUfe 
-------r -ū.^-rrnrtrTT-^;

Lietuviškos 
Kalėdų 

KORTELĖS 
sU 

KONVERTAIS 
po 

10c 
KIEKVIENA.

Žiėrrios. Vaizdeliai, gelių 
bukietai sd lifetiiVilkbm 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA priva- 
tiškfem tem'enim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS 
1,39 MOT. ST-

=s=====z=?=a
iu:—v, r;.-:

uropoj e
Jei ftdtde žibuti dpfe karą ir k'difš pasaulio 
iVybius. 'tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje,
bž'siraėykHė ”Na1djiėhhšų šmdiiiėh. NAUjiėmį 
preftumferėta tftfcWi’s Amerikoj^ Xi§imdht i:hr- 
cę-i), $5.90. Chmgūfė fr EUfopOj'e $8.00.
Monėy Orderį ar čekį siuskite *

-NAUJIENOS'
1739 South Halštėį Stmt
' tiMR AV.O. ILLINOIS

A'opifij neitai.

j-r 7—..... - .......... .......
jin'6*i^r1,*W,I «!» >■>» j 11 t>w žj> " ' “Sik Ofr

GARSINKITES f'NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ
Kalendorius

1940
MetaMs-.

\tAŪJ|ęNOŠ išleido gražų, 
bAVelkslŪdtą kaleh dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yVA iš Lietuvos Ir 
V«nt6U4 krašto.

kas uisirtšys "Nabįl'enis" 
rr-fcaus kalendorių nemokamai. 
Paskira kopija,—10c.

NAUJIENOS
1739 8b. ttALsTEtt fct. 

Chlcagov llltaūte.

r

t
ij 
ipv

M įt UMftįtojdf praimti

H tkelbiati NanjMMi.
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MOTERŲ ^SKYRIUŠ
VOMEN’^J/^EC'TION g

" J" ri1 "" ■' ■ ’ ' ? . \' "" /Z/SZ *" " ' . ’" ' 1"" j "■' '" \ _. ""

,1

Iš Vilniaus Krašto
Vilniaus motinoms ir vaikams.;Vaiko D-jos vaikų darželių auk

lėtojų kursus, priešmokyklinį 
auklėjimą toliau studijavo Bel
gijoj. Karui prasidėjus, ji dar 
suspėjo laimingai grįžti iš Briu
selio ir dabar Kaune steigia De- 
croly sistemos vaikų darželį. 
Tai bus pirmasis lietuviškas De- 
croly darželis.

Paruoštas naujas įstatymas.
Lietuvos Motinoms ir Vai

kams Globoti Organizacijų Są
junga paruošė Vaikams karo 
metu globoti Komiteto įstatymo 
projektą. Projektas įteiktas vy
riausybei. Ministrų Taryba ir 
Seimas jį jau priėmė.

Komiteto tikslas — globot: 
vaikus nuomaro pavojaus ir jo 
pasėkų. Komitetas bus vidaus 
reikalų ministro žinioje. Jį sir 
darys septyni nariai: šešis na- 

; rius skirs vidaus 
tras (ne mažiau 
kandidatus kvies 
nių organizacijų) 
skirs krašto apsaugos ministras. 
Komiteto pirmininką skirs vi
daus reikalų ministras.

Komitetas bus teisinis asmuo. 
Jo lėšas sudarys valstybės iždo 
ir savivaldybių pašalpos ir au
kos, palikimai bei kitos paja
mos. Komitetas gali turėti savo 
skyrius, suorganizuotus iš so- 
cialės globos įstaigų, savivaldy
bių, šaulių Sąjungos ir mokyto
jų atstovų. Komiteto ir jo sky
rių korespondencija ir siunti
niai karo metu bus siunčiama 
paštu nemokamai. Vaikams per
vežti į saugią vietą ir aprūpinti 
juos butais, komitetui bus duo
damos susisiekimo priemonės 
ir parūpinami butai. Komiteto 
ir jo skyrių darbo statutą tvir
tins vidaus reikahi ministras, 
įstatymas veiks nuo dienos, kai 
bus “Vyriausybės Žiniose” pa
skelbtas.

Spalių mėn. 11 d. įsisteigė p.
J. Tubelienės globojamas Vy
riausias Vilniaus Kraštui Rem
ti Komitetas. Komitetas pakvie
tė L. Motinoms ir Vaikams Glo
boti Or-jų Sąjungą kartu su 
šaulių Moterų Taryba ir Rau
donuoju Kryžiumi paimti globo
ti Vilniaus'miesto ir krašto nėš
čias motinas ir žindyves ir į- 
steigti vaikų maitinimo su me
dicinos pagalba punktus, ku
riuos vėliau reikės perorgani
zuoti į Sveikatos Centrus, vaikų 
darželius, dieninius lopšelius ir 
k. Tiems punktams įruošti pa
renkamas prityręs personalas.

Į Vilnių tuojau vykti įgalioti: 
p. A. Hunebelienė, p. M. Ne- 
meikšaitė, Dr. Bliudzas ir Šau
lių Vadė p. Z. Marcinkevičienė.
K. Grinienė ir p. S. šklerienė 
lieka paruošti punktams perso
nalo ir reikalingiausios medžia
gos. Jos taip pat tuojau vyks 
į Vilnių.

Rinkime aukas vaikų 
darželiams.

Paminėtas Vilniaus atgavimas.
Vilniaus miestui * ir kraštu 

prisišliejus prie Nepriklausomo 
sios Lietuvos, Lietuvos Va k/ 
D-ja suruošė iškilmingą minėji
mą. Dalyvavo Valdybos narės, 
darželių auklėtojos ir auklėto-' 
jų kursų klausytojos. Dailiam 
kas A. Žmuidzinavičius, senas 
Vilniaus veikėjas ir kovotojas 
už Vilnių, skaitė vaizdingą pa
skaitą, Po to buvo meninė pro
grama, deklamacijos ir dainos.

*

Taisyklės darželiams stęigti.
Švietimo Ministras jau pa

skelbė naujas darželiams steigti 
ir laikyti taisykles.

“Motina ir Vaikas”

KA MOTERYS 
VEIKIA

reikalų m’nis- 
kaip keturis 
iš visuomeni- 
ir vieną narį

Lietuvos Vaiko Draugija vi
siems savo skyriams išsiuntinė
jo aplinkraštį, ragindama rinkli 
aukas knygomis ir žaislais stei
giamiems Vilniaus vaikų darže
liams, skaitykloms ir klubams.

Nauji kursai auklėtojoms.
Lietuvos Vaiko Draugija jau 

% atidarė ketvirtuosius kursus vai
kų darželių auklėtojoms ruošti. 
Kursantas darželiuose atliks nu
statytą praktiką. Į kursus įstoti 
dar galima. Tik reikia Draugi
jos Centro Valdybai paduoti 
prašymą su curriculum vitae, 
gydytojo išduotu sveikatos liu
dijimu, su 2 fotografijom ir iš
eitojo mokslo, ne mažiau 4 kla
sių, pažymėjimu. Mokestis — 
metams 100 litų.

Kadangi vaikų auklėjimas yra 
ne vienų, bet daugelio melų dar
bas, tai šiuos kursus butų nau
dinga lankyti kiekvienai, šiek 
tiek laiko turinčiai, Kaune gy
venančiai motinai. Ypač pato
gus paskaitų lankymas, nes jos 
būna popiet nuo 16 vai.

Auklėjimo pobūdžio knygų 
skaitymas paskaitų atstoti ne
gali. Todėl Liet. Vaiko. Draugi
jos ruošiamuose auklėtojoms 
kursuose dabar kaip tik yra ge
ra proga įsigyti • naudingų ir 
praktiškų žinių. Kol dar eina 
pati kursų pradžia, niekam ne
tenka bijotis, kad gali būti vė
lu. Tik reikia apsispręsti ir pa
siryžti nedelsiant tais kursais 
pasinaudoti.

Pedagoginis radijo laikraštis.
Nuo spalių mėnesio pradžios 

žymiai pertvarkytoje radijo pro
gramoje yra duota vietos ir 
auklėjimui. Toji valandėle pa
vadinta “Mokyklai į* Šeimai”. 
Jos tikslas — artinti tėvus su 
mokytojais, derinti jų > auklėji
mą, duoti nurodymų, paaiški
nimų, patarimų. Tokiu budu pe
dagoginės valandėlės vedėjai ei
na šeimai į auklėjimo talką. 
Kaip tik dėl to mes visoms sa
vo skaitytojoms patariame ket
virtadieniais nuo 16,45 vai 
naudingų paskaitų klausyti.

Nauji vaikų darželiai.
Lidija Čepienė, priešmokykli

nio amžiaus vaikams auklėti 
knygos “Pas motulę augau” au
torė, Kaune, Perkūno alėjoj, ati
darė privatinį vaikų darželį 
“Pas Drugelį”.

Janė Mačiukaitė, baigusi Liet.

tu

Rezoliucija.
1939 metais rugsėjo mėn. 21 

d. Lietuvos Motinoms ir Vai
kams Globoti Organizacijų Są
jungos iniciatyva buvo sušauk
tas Sąjungos narių visuotinas 
nepaprastas susirinkimas pasi
tarti aktualiais klausimais. Su
sirinkime dalyvavo 23-jų drau
gijų atstovai, be to, Vidaus Rei
kalų Nį-jos ir Miesto S-bės at
stovai. *

Susirinkimas paskelbė šią re
zoliuciją: *

1) Pagelbėti norintiems išva
žiuoti iš Kauno beturčiams su 
vaikais,

2) Rūpintis vaisiais (seru
mais, žuvų taukais),

3) Išleisti vaikams šelpti tai
sykles,

4) Padidinti organizacijoms 
pašalpas,

5) Rūpintis pašalpas išgauti 
nelegalioms žmonoms su kūdi
kiais, jei jų ne egalųs vyrai pa
imti į kariuomenę.

6) Sustabdyti ligonių kasose 
mobilizuotų vyrų šeimos narių 
išrašymą,

7) Išleisti įstatymą, kuris lies
tų viešųjų darbų fondą,

8) Atkreipti dėmesį į vienuo
sius darbus,

9) Padidinti fondą ir išleisti
paskolą, .

10) Uždėti papildomus mo
kesčius, s ..11) Paruošti opiniją per spau
dą,

12) Sudaryti veikimo centrą 
(Liet. Mot. ir Vaik. Glob. Org. 
Sąjunga, “Caritas”, Sveikatos 
D-toz ar Vid. Reik. M-jos atsto*

Chicagos Moterų Gy
dytojų Metinis Kalė

dų Parengimas
Dn Suzana Slakis

Trys moterų gydytojų klubai 
surengė bendrą vakarą dėl me
dicinos studenčių-internų ir at
sižymėjusių moterų gruodžio 9 
dieną moterų klubo puošnioje 
salėje ant 11-tds gatvės. Bųvb 
ir Kalėdų diedukas, kurio di
delis krepšis buvo pilnas dova
nėlių visiems svečiams.

Programas buvo įdomus:* ir 
visus smagiai palinksmino.

Kas metais prieš šventes Chi
cagos Moterų Daktarų Draugija 
vis pavaišina tas jaunas mote
ris, kurios pasiskyrė sau .'medi
ciną kaip savo gyVėiiitnd'’tikslą, 
— prakilnią profesiją mote
rims.

Ant šių pietų dalyvaus dau
gelis atsižymėjusių moterų iš 
daugelio valstijų ir šalių. Buvo 
Dr. Nobel, pirmininkė didelės 
draugijos vadinamos “Natiopal 
Medical Organization”. Buvo ir 
iš Washingtono valdžios vaikų 
skyriaus atstovė, kurios vardo 
neatsimenu. Buvo musų ener
ginga pagarsėjusi chirurgė Dr. 
Bertha Van Hoosen ir Dr. Alice 
Couklin, Dr. Stittler, Į)r. Gard- 
ner iš Cleveland, Ohio; Dr. 
Uord iš Conn.; Dr. Linu (iš 
Chinijos, dabar ima chirurgijos 
kursą Illinois Universitete ir 
po metų grįš į Kiniją, kur 
trūksta chirurgų dabartinio ka
ro laiku. Apie visą eilę kitų at
sižymėjusių savo srityje nekal
bėsim, nes buvo daugybę susi-

Difctų moterų problemos
Jeigu sveri arti dviejų šimtų 

svarų arba daugiau, tai, be abe
jo, visų pirmiausia bandyk nu
mesti kelioliką svarų su tam 
tikrais maukšlinimais ir dieta. 
Bet jeigu visas tas darbas eina 
ant nieko ir kūno svoriš tas 
pats, tuomet užmiršk svarus vi
sai ir saugok sveikatą. Kada 
jausiesi gerai, lai ir nuotaika 
bus maloni, saulėta. O jeigu to
kios nuotaikos neturi, tai sten
kis kuo greičiausiai ją išvysty
ti. Išsimokyk priimti draugų 
pastabas, liečiančias’ tavo kūno 
diktumą; kartais net įr pati pa
sijuok iš savęs, nes kurnu (lik
tumas nėra jokis defektas, jei
gu moki jį tinkamhi sutvarky
ti. Padėkim, niekuomet nevar
žyk riebaus kūno perdaug; nes 
jeigu vienoje vietoje perdaug 
suy^rši, tai kitoje perdaug bus 
išsipūtęs. Stenkis daryti mąnkš- 
tinimus, kad raumenys nebūtų 
penninkšti ir,Jš,tižę.. Visuomet

Keletas šimtų moterų, baigu
sių Chicagos Universitetą ir pri
klausančių prie “The Chicago 
alumnae Club” praleido links
mai laiką pietaudamos mieste 
šių nietų gruodžio 2 dieną. Ga
bi kalbėtoja, Vįrginia Kendall 
Upham, įdomiai nupasakojo a- 
rie šiuo laiku parašytas knygas. 
Tinkamesnes knygos, rekomen
duojamos kaipo Kalėdų dova
nos, yra šios: Moment in Pek- 
ing parašyta Lin Yutang’o, 
Watch for the Dawn — Clutie, 
City of/Gold ♦— Brette Young, 
ir Autbbiography with Letters 
— parašyta Wm. Lyon Phelps, 
kuris yra įžymus profesorius ir 
literatas:

pritaikyta figuraiut. y. kad ne
būtų per maža, įnė per didelė. 
Saugokis aštriai Šviesių spalvų 
ir per trumpų sijonėlių. '—Yza

Tik dar apie vieną gerai ži
nomą moterį pasakysiu, kas 
buvo mano malonumas su ja 
susirašinėti ir pakviesti ant ši<^ 
parengimo. Tai Dr. Alice Masa- 
ryk, duktė pirmojo 'prezidento 
Čeko-Slovakijos. Jos tėvas yra 
buvęs profesorius Chicagos 
Universitete prieš aną pasauli
nį karą. Jo pastangomis susi
tvėrė zČeko-Slovakijos respubli
ka ir jis buvo pirmas preziden
tas iki mirties. Vėliau jo vietą 
užėmė Jonas Beneš.

Dr. Alice Masaryk irgi moki? 
nosi Chicagoje ir turėjo gerą 
pažintį su Jane Adams ir Mary 
McDonald. Grįžusi į savo kraš
tą baigė mokslą Prahos uni
versitete su laipsniu daktaro fi
losofijos ir užėmė vyriausią 
yįetą raudono kryžiaus organi
zacijoje iki panaikinimo čeko- 
Slokavįjos valstybės* Buvo vi
siems susirinkusiems malonu 
su ja susipažinti ir išgirsti ke
lis žodžius.

Moterys gydytojos sutraukė 
gražų ir smagų būrelį jaunų ir 
senesnių moterų, buvo su 
viršum Šimtas moterų ir visos 
labai smagiai pasilinksmino it, 
išsiskirstė so pakilusiu upu.

M ADOmo
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sezonas yrą labai geras 
surankioti visus mamy- 
močiutės papuošalus (bi-

■įpo
aukso. V

V aitas ir Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITĖ I

Kalėdų dovanos— žaislai.
Žaidimas yra vaikų užsiėmi

mas, jų gyvenimas. Jiems žais
ti nėra tik nubovijimas, bet ir 
jutinumas, reikalas, žaidžiant 
vaikai ne tik pasilinksmina, bet 
ir pasimokina. Ir vaikai turi di
delį patraukimą prie žaidimo. 
Del šių priežasčių vaikų žaislai 
turi daug svarbumo.

Perkant žaislus pirmiausia 
reikia atkreipti dėmesį į jų sau
gumą, kad vaikui nebūtų jokio 
pavojaus nuo aštrių kraštų, nuo 
stiklo arba nuo surudijimo. Nuo 
maliavos reikia apsaugoti ma-

Penktadienį, gruodžio 8 die
ną, po skanios vakarienės, The 
Women’s Upi versi ty Club kam
bariuose' susirinko didelė grupė 
narių pasiklausyti įdomios pra
kalbos ponios Walter F. Heinc- 
man, kuri buvo neseniai išrink
ta nare Chicagos mokyklos ta
rybos. Jos tema buvo “Mokslas 
1980 metais, kieno atsakomy
bė”. Vėliau šiame skyriuje bus 
daugiau parašyta apie ponią 
Heineman.

Šių žodžių rašytoja dalyvavo 
abiejuose susirinkimuose.

/ —L. Normantaitė

šis 
laikas 
tės ir 
žuteriją), ypi^fjeigu randasi 
kas nors aukso, kėliausia ma- 
da — tai apkrauti save auksu. 
Teko matyti nepaprastai gra
žus aukso retežėlis ant vienos 
panelės kaklo vietoj karolių. 
Kadangi atrodė taip elegantiš
kai, tai neiškentus paklausiau, 
kur ji pirko. Nežinau, atsakė, 
šis retežėlis priklausė mano 
močiutei, ir jau daug kompli
mentų aš gavau už mano nepa
prastą skonį, — juokėsi ji.

Tas pat yra ir su branzalie- 
tais. Juo senesnės mados bran- 
zalietas, juo Idbiau pritinka 
šiandieninei madai.

> Didžiosios vidurmiesčro krau
tuvės rodo tikrai elegantiškų 
prašmatnumų papuošalų sky
riuose. Jie parsiduoda daugiau
sia sudėtiniais trijų šmotų, t. y. 
karoliai, branzaliętąs ir auska
rai. Kainos nėra per daug aukš
tos. Visai tinkamos dovanos 
Kalėdų šventėms. —Kauniškė.

MOTERYS REMKI- 
ME SAVUOSIUS
Panelė E. Mikužiutė vienatinė 

moteris SLA. Pildomoje
Taryboje. /

Negaliu iškęsti nepasakius ke^ 
lis žodžius apie musų ehergih- 
gą ir sumanią darbuotoją pa
nelę E. Mikužiutę. Ji yra moky
toja, bet ištrukus iš darbo ne
leidžia laiką veltui ir darbuoja
si visuomeninėj veikloj. ; šiuo 
laiku ji eina pareigas kaipo vie
na'iš SLA Iždo Globėjų. Būda
ma užinteresuota SLA. veikloj, 
ji visuomet ragiųa, ypatingai 
jaunimą, prisirašyti prie šios, 
musų didžiausius organizacijos. 
Ir šiame darbe ji turi gražių re
zultatų savo kreditui..

Moterys lošia svarbią rolę šio j 
didžiulėj lietuvių organizacijoj. 
Todėl, loi jos neužmiršta visuo-

Faiza
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|Kino-TeatraS
(MOVIES )

Danijos Moterys Nu
sivilkę Savo Švarkus 
Atiduoda Suomijos 
Pagalbai

' Suomijos kova dėl laisvės in
spiravo gilią reakciją net ir Da
nijoj, kuri yra skaitoma kaipo 
ramiausia visų Skandinaviškų

Kiek danai atjaučia suomius, 
tai pasirodė šiomis dienomis lai
ke rinkimo šiltų drapanų suo
mių pabėgėliams. Tipingas bu
vo vaizdas dviejų danių moterų, 
kurios sustoję šaltoj Kopenha- 
geno gatvėje nusivilko savo 
švarkus ir atidavė juos rinkė
jams, o paskui skubinos namo 
ašarodamos.

Jų dovanos buvo dalis tų še
šiolikos tohų visokių aprėdalų, 
kuriuos pašalpos trokai suko- 
lektavo tik viename Kopenha- 
gene.

Gerai Šeimininkėms
Žinoti, Kad:

Vienas šaukštukas borakso į 
vieną kvortą vandenio yra tik
rai geras naudoti kaipo krak
molas dėl plonučių medžiagų ir 
mezginių.

Kuomet plauni nebaltintas 
staldengtes arba kitus nebaltin
tus dalykus pirmą .sykį, neleisk 
per gręžiamąją mašiną, jeigu 
nori, kad lengviau išsiprosytų.

Langus galima lengvai ir gra
žiai nuplauti su “chamois” sku- 
i;a, kokio dešimts colių ketvir
tainio didžio. Pamirkyk “cha- 
mois”z šiltame vandenyje, leng
vai išspausk vandeųį ir tada 
plauk langą. Tuorpet išplauk tą 
“chamois”, išspausk vandenį, 
kad jis butų kuo sausiausias ir 
vėl pųšluostyk langą. Pamatysi, 
kaip gražiai stiklas blizgės ir 
neliks jokių pūkelių ant jo.

Kaimynka

žesnius vaikus, kurie viską ki
ša į burną, nes daugiau vaikų 
negu yra paprastai žinoma, už
sinuodija nuo švino, kuris ran
dasi maliavoje, pagražinančioje 
didžiumą žaislų. Eelektrikiniai 
traukiniai netinkami mažiems 
vaikams arba tokie maži daly
kai, kuriuos jie gali praryti.

Taipgi reikia pritaikyti žais
lus prie vaiko amžiaus ir prie 
jo asmeniško palinkimo. Ma
žiems vaikams periode išsivys
tymo didelių raumenų reikia 
pirkti *dideies minkštas boles, 
gyvulius, dėžę smėliui ir 
toliau. Vyresnio amžiaus 
kams, kurie pradeda vartoti 
žesnius raumenius ir jau
delikalniau dirbti, reikia pirkti 
mažesnius žaislus, kaip antai 
medžiagą, iš kurios vaikas pa
sidaro orlaivį ir kitus dalykus.

Pastudijuodamas vaiką tėvas 
stengsis nupirkti žaislus pagal 
vaiko palinkimus. Gal jis 
piešti, siūti arba drožinėti, 
kia vaikui suteikti tinkamą 
džiagą, nes niekas nežino, 
kios aplinkybės gimdys 
išsivystymą.

Vaikams reikalinga kas nors 
daryti su savo žaislais, o ne tik 
į juos žiūrėti. Žaislai turi būti 
stiprus ir tinkami vaikui pasi- 
bovyti, arba bovytis grupėje su 
kitais vaikais.

Ir niekados, o ypačiai šiomis 
dienomis, nepirkite vaikams 
šaudykles, kareivius ir šiaip ka
riuomenės įrankius. Namuose, 
kur tėvų pažiūra linksta į taiką, 
o ne karą, vaikas gal nieko blo
go nuo viršminėtų žaislų neiš
simokins. Bet kituose namuose 
tie žaislai gali padaryti tokią 
įtaką, kad vaikas 
karo idėjos, prie 
prie netaikos.

Nėra reikalinga
gins žaislus. Jeigu žaislai yra 
vaikui tinkami, jis bus pasiten
kinęs ir ilgai džiaugsis su savo 
dovana.

•1 .......................

šios savaitės įdomiausias ki
no kūrinys tai “The Privalė 
Lives of Elizabeth and Essey”. 
Dramatiškas romanas, 
jąs meilės ryšius tarp 
karalienės Elizabeth ir 
no drąsaus karininko 
Essex. Veikalas sukasi 
apie tų dviejų žmonių 
kus pergyvenimus, 
riškus įvykius. Artistei Bet te 
Davis šį kartą tenka vaidinti 
tiktai sunki rolė. Jos sutvertas 
charakteris karalienės Eliza
beth yra visai realus ir dažnai 
iššaukiantis pasigailėjimą. Jos 
nesuvaldomas įsimylėjimas į 
jauną karininką kaipo moteriš
kės, ir jos karališka užduotis 
Anglijai, jos žmonėms, sudaro 
aštrų konfliktą ir nuolatos kan
kina jos sielą.

O taip tas jaunas, gražus, 
energingas ir drąsus karininkas 
Earl of Essex myli savo kara
lienę ne tik kaipo karalienę, 
bet kaipo moteriškę. Jis gan 
ugningai pareiškia, kad nežiū
rint jų amžiaus skirtumo (jis 
daug jaunesnis), “myliu aš ją, 
prakeikiu ją ir vėl myliu ir 
garbinu”. Tokia tai buvo tvir
ta asmenybė tos senstančios 
karalienės.

Errol Flynn vaidina tą drą
suolį Earl of Essex. Nors jo 
vaidinimas nėra lygus jo opo
nentei Bette Davis, bet jis su
daro tokią imponuojančią as
menybę savo nepaprastai gera' 
išžiūra ir vyriškai gražia figū
ra, kad užmiršti kitus truku
mus.

Visa filmą naturalėse spalvo
se. Labai gražiai fotografuota. 
Bendras vaidinimas tikrai nuo
širdus. Scenizavimas gal per
daug vietomis turtingas, bet už
tat sudaro grandi j ožiškai įspū
dingą vaizdą. Matykite “The 
Private Lives of Elizabeth and 
Essex”. Rodoma vidurmiestyje.

“Eternally Yours”
Lengva ir smagi komedija, 

pilna visokių romantiškų non
sensų. Vaidina Lorretta Young, 
David' Ninen, Billie Burke ir 
kiti gerai pažįstami kino vete
ranai. Veikalas gal neturi daug 
prasmės, bet gabiai sutvarky
tas, vaidinimas gyvas, žodžiu, 
verta matyti. Rodoma Roose- 
velt teatre.

vaizduo- 
Anglijos 
jos jau- 
Earl of 
daugiau 

asmeniš-
negu isto- 

Artistei

taip
vai-
ma- 
nori

nori 
Rei: 
me- 
ko-

vaiko

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

pripras prie 
užmušimo ir

pirkti bran-

llltUHitlUlUtUUUIMUtMMtHUMtl

Maistas
Veda MORTA RUGIENI
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švediškas Šepronų 
Pyragas ■

1/8' šaukštuko šepronų (Saffron) 
(sumaišyti su cukrum ir ištirpyti 
konjake)

7 puodukus miltų (gerai išsijotų)
2 puodukus pieno (drungno)
2 šmotukus sausų mielių
1 puoduko nesūdyto sviesto (min

kšto)
11/8 puoduko cukraus
2 šaukštus migdolų (nutvilkytų, 

nuimti žievę ir sumalti) 
1 puoduką razinkų

2 gerai išplaktus kiaušinius.
*1 kiaušinį 

šaukštu
3 šaukštus 

nuimti žievę
Prie vieno 

drungno pieno. Sutrupink mieles ir 
sumaišyk su 2 Šaukštais cukraus. 
Miltų, pieno ir mielių ir cukraus 
mišinį pridėk prie tešlos, pridedant, 
dar miltų, jeigu reikės, kad tešla 
butų tvirta ir tampri. Uždenk ir 
lai iškyla dvigubai. Prirenk šepro- 
nus, ištrink sviestą su cukrum, iš
plak kiaušinius, nutvilkink, nu
plauk ir sumalk migdolus, nuplauk 
razinkas keletą kartų ir lai jos iš- 
džiųsta ant popierinio abruso. Kai 
tešla iškils užtektinai, sudėk Šep- * 
ronus. sviestą ir kiaušinį, razinkas 
ir milgdolus ir gerai minkyk ma
žiausiai 10 minučių. Pridėk miltų, 
įeinu reikės. Vėl uždenk ir lai iš
kyla antrą kartą. Kai paliks lengva 
tešla, sudaryk bandukes, vainikus, 
arba bulkas. Sudėk į riebalais iš
teptus indus ir lai dar kartą kyla. 
Aptepk su tepalu iš kiaušinio, cuk
raus ir migdolų ir kepk ne 
karštame pečiuje aru pusv

2
TEPALAS:
(gerai išplaktą) 
konfektinio cukraus 
migdolų (nutvilkintų, 
ir sukapotų).

puoduko miltų pridėk

met remti savųjų veiklą.
■'•vf ?■' %
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SKAITLINGOS IR ĮSPŪDINGOS SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS IŠKILMES

"-rr-— r—-i------- _ ,

Raudonos Rožes Klitibo Sidabrinis 
Banketas

nepaprastas vaizdas

zo-

jus

CICEftO. — ji bu-
vo rašyta, kalbėta. Dabar jau 
viskas atlikta. Tad galima drą
siai rašyti kas buvo ir kaip bu
vo. Aš laūkiėū hekahtriki. 3- 
čids dienus gruodžio. Sekmadie
nis. Visi gražiai pasipuošę. Dar 
jtrieš 6-tą vakaro pradeda sve-, 
čiai rinktis Lietuvių Liuosybes 
svetainėn. Prie durų svečius su
tinka jaunos mergaitės, prise
ga sidabro Ženklą. Įžengus šv’ė- 
thinen
Ilgiausi stalai papuošti sidabro 
lipais ir raudonomis rožėmis,, 
daugybes indų ir juose — ska
nėsių. Rengėjai bėgioja, rodo 
kur kam sėstis, pavieniams ii 
grupėms, ir į valandą ir pušį 
vietos užpildytos.

Per garsiakalbį pasigirsta, 
“O u r banųūėt iš goihg bn.” 
Tai pranešimas F. Jasaičio, Klu
bo prezidento. Kiek plačiau K. 
P. Deveikis, Kliubo sekretorius 
prašo visus užsilaikyti ramiai, 
vienas kitą pagerbti, būti kaip 
viena šeima. P-s Pilkis su sa
vo štabu aptarnauja s'ū maistu.' 
Nors ir žvaliai sukasi, Vienok 
nusitęsia apie valanda-, kol vi-- 
si pasistiprina. z ~

Atsilanko H. J. Vaičiūnas, 
klėbonas švento Antano para
pijos. Ir vėl F. Jasutis kalba 
aii£liškai, sveikina visus ir 
ačiuoja už atsilankymą ir kai
po toastmasterį perstato K. P. 
Deveikį. jisai pradeda šiais 
tižiais.

Deveiki© Kalba

“Šiandien musų šventė,
visi esate liudininkai, nes turit 
po sidabro ženklą. Tai rodo Si
dabrinį Jubiliejų. Kaip taš Ju
biliejaus sūlAuk’ėfti? 1 %' tūriu 
paliesti praeitį. Ne taip daug 
metų atgal anoj pusėj vande
nino buvo šalis. Ten musų pro
tėviai nešė sunkų vergijos jun
gą. Jiems nebuvo valia skaity
ti, rašyti, susirinkimus laikyti. 
Bet atėjo laikas ir vergijos pan
čiai truku, ir laipsniškai ver
gai pradėjo skaitytis žmonė
mis. Vienas-kitas pramoko skai- 
tytf-rašyti. Jie sužinojo apie 
laisvės šalį—Ameriką.

“Praeitis parodo iš musų pa
čių atsiminimų, kad pirmi drą
suoliai tūri daug nukentėti. 
Kiek iš musų tautos brolių gy
vastis padėjo, kraujo praliejo? 
AŠ esu tikras, jog ir šiame po- 
kilyje yra nevienas, kuris turi 
skaudžių prisiminimų apie Ka
zokų nagaiką.

“Suvirš 25 mėtai atgal nebu
vo šios svetainės, nė to gar
saus Cicero, bet buvo būrys 
ateivių ir jų pastangomis buvo 
sutvertas R. R. Kliubas. Tve
riant tą Kliubą, jiems nerupe-

i AfiFli* i A Siunčiam Gėles 
nVFilf K Tėlegiažiu ĮLU V dllIO VisasLPasaulio,

Dalis
KVIETKININKAS

įGėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir pagrabatns

3316 So. Halsted Street
...Tek YARDS 7308

jo ‘d Vfėn pasilinksmi
nimas, sportas, nes matė kaip 
kitataučių jaunuomenė veikė.' 
Ir čia jie susidūrė su įvairi6- 
riliš kliUteibiš. feodas. “Gri- 
noriar, u nori ką ifeiėktr.” Bet 
ačiū jų vienybė! ib ’paširyžimul, 
visos kliutyš bh'vo ’nufcalėtoš. 
R. R. Kliubas Visoj apylinkėj 
viršija visus skaičium narių ir 
turtu, ir aš esu tikras, jog kliu- 
bšš sulauks AUkSihid Jubilie
jaus.

“žinoma, aš ir mano amžiaus 
drAūgai, tds laitas Ueturėsiniz 
bet mes palikšita š&vd darbus 
ir įpėdinius. Tad, jhuAdji kar
ta, prašau jūsų 'eiti pirintakū- 
nų pėdomis. Nesvarbu' kokią 
kalbą jus vartosite, bet turė
kite mintyje ir perduokite sa
vo gehtkartėms, jog esate na
riai lietuvių garbingos Tautos.“

Programas
to sekė kalbos, SVeikini- 

muzikalis programas:

V 1C1AČI lllvrvVLl© ZYC*AKZV7Jvr, 

šameticii'ė, fedVdsi Lu'kštiene. 
Velionis LdtŠtŽi buvo mylimas 
visų rožteėity. feė užbaigos pri
ėjęs priė ^tšiakalbio pareiškė 
apgąileštofefc t jog pavėlavo, 
negalėjd būbt laitu ir įteikė pi- 
nigišką Mr. VeterMV
miesto

šie Klhibb lobiai apturėjo 
dovanas Už Bfeėihimą pašelpos 
per 20 iUėto: K klimas, J. Ma
tukas, Aū P. Navickas,
J. MaršžU 1̂, fe. feričiauskas; 10 
metų: J. btUUg'eiis, C. Sirevidb 
A. Rudifc, J; Žbrfcaitis, F. Nor- 
butas, k J. Balčaitis,
J. Zalubd; A'. VUiUoras, P. John
son, J. Lijteky, ,V. Arbar, A. 
Lang, F. fei Gūdas, ir K.

...w ................... ...

j ta- 
teiukfc- 
ikytas
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1 11 n n A Gėlės Mylintiems1 114 U A Vestuvėms, Ban- 
!1 M kietoms, Laidotu-

vėms, Papuoši-
1 GĖLININKAS “ams

4180 Archer Avenue
Phone LAFĄYETTE 5800

Po 
mai, 
Three Californians, muzikai i!r 
dąihimnkai. Visieta labai pa
tiko. Duetas V. Asčila ir V. De- 
veikaitė, prie piaho p. Skirius, 
Liaudies (Tainds -gerai skiėihba. 
Dainuoja solo p. Ohūks Skevė- 
riutė, prie piano p. Zimmerman. 
Kalba Kunigas H. J. Vaičiūnas 
pareiškia daug gražių linkėji
mų. Vaikinas ir mergaitė grei- 
ja, dainuoja ir, š'ėkh, puikiai. 
Išeina senas pdltčistaš, parodė 
kaip moka vikriai mušti punch 
bag.

Kalba Lietuvės k'onsūias p. 
Daužvardis, paliečiA išeiviją ir 
užgiria R. R. Kliubo darbuotę. 
Kalbos seka tolia'us, kongres- 
monas P . A. Maciejewški, mie
sto prezidentas ti. Št*ė<i?onsky, 
asesorius H. SchWaVtž'ėl, mie
sto advokatas J. ŠbhydTėwskv, 
teisėjas Zickūs1, Dr. Yorkc, Dr. 
Palutis, Dr. Gussefa, J- Keser, 
Organizacijos Re p u b 1 i k o n ū 
T6whship Corninittėėman Jerry 
DoRzoI, J. PociūS, J. KiAibark?,’ 
L. Kizas; Kliubo advėkaths, Mo-* I 
kyklų tarybėš hąry&, Mr. Svo- 
bodą. Principalią gražią kalbį 
pasakė Advokatas Norbėft Tu- 
. .» t r • « ■ » ••
mavick, Kliubo narys ir mok - 
klų tarybos sekretorius. ;

Organizacijus

Skaitlinga grupe bhVo atsto
vaujama W. Bąbičėš', A. Pet
kaus, J. S. Krol. Būvo J. Stof- 
fel, Frank ChrišteUSUn1, it dau
gybė kitų. Iš biznierių Frank 
Danauskas, Wastak, p. Putri
mas, M. Ro’ck, V. C0hwėy, po
licijos seržantas G. feAtlamski. 
Seka grupės L.L.N. B’ėh'drovėį 
C.Y.O., Vyčių 14 kuopa, Mote
rų Sąjungos 2 kuUpū', Liet. Ka
talikų Dukterų Kliubas; Golden 
Arrows Kliubas, Lietuvių Na
mą Savihihkų Kliubas, SunseI 
Gun Club of Cicero^ dr, Yorke 
ir kiti miesto Vėldininkši, Drau
gystė šv. Antano, Mėtodsė Park 
Mergaičių Kliubas; Optimistą 
Kliubas, Masųuerettes Kliubas; 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
pėr savo pirm. Antaną Matulį 
įteikė brangi^ 'dėvanį; sidabri
nį plaktuką. Tai bUš amžina ^at
mintis.

P-s Peika, Kliubo narys, ir 
“Naujienų” ' dienraštis, per re-, 
daktorių p. Grigaitį, šVeikina

VėtaalrWii
iš pittoąją khąta twėjų 

yra likį tik 14 &bai
jie: B‘eft TųM^te,.Ofe 
valiauskas, $. feišiėtoiŠ; J-. fed- 

įtrušaitis, A1. AftdH-jBto, kj 
Kraučukas; fe. ŽAtatoHViš1, A. 
Zalatorius* A. A.
Laurušk&, L‘ėb &veg£da, J. fe&- 
čiunas, K. ■Mitoka, V. 
nauskas. Sehfe Kliubifetis. j

Širdingai Dėkojame 
Visjfems ' ■'

Gruodžio 3 d., 1939, Lietuvių

žiAai lufeįtŲ^to< Juo^> 
vičiaūs kapo buvo i
gedulingaš programas paminė
jimui ™n^ 'Wtų mirties su- 
kaktuviųy į kita&š, bu^o skaįt- 
lingąi Atšiląnkę mums mylimi 
giminės, draugai ir pažįstami.

feas Mdmą Įūtoikė didėlę Ūž- 
ubjhuto tofeą liltoesto Valando
je. Negalėdamos visiems ypa- 
tiškai padėkoti tariame viešai 
per laikraštį širdingai ačiū. 
Taipgi dėkojame visiems pro- 
gramo pildytojamsx kalbėtojams 
•— Povilui šaltitaierui ir Marti
nui /Bacęvičiuir Solistams, mu- 
ziHH&ta, šakar Makar mote- 

’tįį ėhbHii ir “Naujienoms”, ku- 
Hdk įteikė vietos aprašymui

kimo proga-, rengia parę, gruo- 
a ė.; šeštai 

ateriĮ, h&iph’š Ta.WW>j, 837 w.

Ksą ’paftvtaV 'geti muzikan
tai šokiarfis, ir bttfeią užkali- 
džiai. ’ ~ j. A. S.

................. **■■■'■■!■■ ...............................t*. ■

Viskas Kftfetefts
Mr. ir Mrs-. Al'ėx Cibulskiai 

užlaiko gerą hwbšs ir groį- 
sernės biznį 'savame"5iame, 836 
W. 33rd PI. ViŠbfci’tį produkiį 
yra jų - bučdrftljė’, yjpąčiai Ka
lėdoms. •

Mr. A. Cibblsfciš atitaria lie
tuvių veikimai it Seka žinias, 
todėl Mrs. Cibhfetebė užprenu
meravo jam “Naūji’ėbas”. kaipo 
Kalėdų “prešbbįą”; ’o aš gavau 
paramą kontešbė...

Keistučio Klubo 
Choro Tvėrimo 
Reikalu

Marijona Maciukevičia

Išsėmė Leidimus 
yboms

y jtlti* M
bei

i

Atminta
Atliko Iškilmes Prie Kapo

Lietuvių Tautiškose kalinė
se, sekmadienį, gruodžio 3 d., 
burnsidietės Marė Maciukevi- 
čienė su savo dukrele Mariute 
turėjo parėnįįdšibs gedulo pro
gramą prie Juozo Mačiukevi
čiaus kapo, vi ertų ’riiėlų nM’rbeš 
sukaktuvių įjaihinėjimui.

Apie antrą valandą pu pietų 
p^ię gražioj b^štų^k^$y- 
sirinko didelis būrys žmonių 
tarpe kurią stovėjo dvi liūd
nos apsiaša’rdjį Moterys: Tai 
buvo Juozo žmona ir duktė 
Marė Maciukevičienė. Garsia
kalbio muzikai aptilus, tykiai 
liudiidš b'afšas jiAšiįgitšVa įriė 
kapo. Solistas Brazis solo dai- 
iiiioja. Jaiii pritaria inufcika, 
vėliau dainuoja kvartetas.

Perskiry
Antta ŽtMh niio Aohn Žitfta'n

Gavo ;
Pėrskiiras
"Bertiia Bėhttft niio Stariiey

Bernc-t

niC'MiisV
’.i-

<

CLASSIFIiin ADS
HELP W

REIKALINGĄ MERGINA. NAMŲ 
ruošos darbui tarp 20-30 metų. Vie
toje gyventi—$8 i savaitę ir dau
giau. 4548 So. Wėntw6rth. *

REIKALINGA PATYRUSIŲ vie
nos adatos operatorių kišenėms ir 
ziperiams siūti į darbinius džekė- 
tus. 1908 West North Avė.

” SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS VAIKINAS paieško dar- 
t}O už bartenderį, ne Chicagoje. 
Pilnai patyręs. Rašykite Box 1112, 
1739 So. Halsted St.

tOR REI^'ę—IN G_.._ 
Renddai—Bendrai

reikalingą moterų sku
durams skirstyti, turi būti paty
rusios. D. MILLER, 1347 So. Ash
land Avė., Canal 1024.

. ...... ...................................... , , \

REIKALINGA PlNKERIŲ, heme- 
rių ir viena adata operatorių — 
sekcijų darbas. Turi būti patyrusios 
prie plaunamų suknelių.

WABANSIA GARMĘNT CO. 
2256 Wabansia Avė.

JURGINĄ BENDRAM RUOŠOS 
dėtbUi—būti—puikus namai—maža 
šeima. Fairfak 7196.

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina dirbti kaipo veiterka resto
rane. Pastovus darbas. 1745 South 
Halsted St.

RENDAI PIRMAM AUKŠTE 5 
kambariiį flatas, 5721 Princeton 
Avė. krautuvė, šiluma kietmedžio 
grindys, dekoruotas, $20.00.

REAL ESTATE VoR SALE 
. . Namai-ŽemČ Pardavimai
..PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, 3 flatai ir krautuvė rendai. 
6745 So. Racine Avė. Gera vieta, 
mažai įnešti, savininkas 3817 South 
Emerald Avenue.

FINANCIAL
________Fittansai-Pagkofož __

Mokame aukštas kainas 
pinigais už pirmuosius morgičiuš— 
mokamus ar defoltuotus. Išduodame 
ir paskolas ant senų namų it mo
derniškų betkur Chicagoj ar prie
miesty. HENRY COMPANY, 109 
N. Dearborn St.

HĖLP VVANTED—MALĖ 
... . Darbinloku Reikia,

PAIEŠKO PUS AMŽIAUS žmo
gaus kaipo janitoriaus prie namų 
dArbo, kurs suprastų tą darbą — 
nesuprantantis darbo neatsišaukite. 
$5.00 į savaitę, valgis ir kambarys. 
Tel. Nortaal 6902.

t * > J ‘ 7 * * r7, \ •

MUSICAL iNSTR’NTS-FOR SALE 
. . Muzikaliai InstrumentaiChorą Orgabtžbbja Jaunimui 

pamkyii.
Pasirodžius šjiaūddje Keistu

čio Klubo cbbVo dfcfeanizavimo 
klausimui, phši^iVdd įvairių į- 

kodėl ii' 
teto fcai&mas cho-
toš..'. Viėbl iili klausinėj o, ta- 
ėtoh UtoifAkfo Ir “dVįšėsnių”, ku
rie net smerkė šį kultūros ir; 
meno kurinį.

Keistučio Klubo choro orga
nizavimo mintis kilo ne dėl kd 
kito,, o tik dėl palaikymo klube 
jąųhibao. šiuo laiku Keistučio 
Klubas turi gana skaitlingą kie‘; 
kį jaunihib ir kad jį palaikyti 
ir dar didinti jo skaičių, reikid 
kas dUr-yti, dhoti jaunimui už
siėmimą. Klubas matė reikalį 

fišrinkti komisiją, kuri veiktą 
taiįpe jauhiind: tano, kultūros 
ir sporto srityje. Šio choro or- 
gapizavimūs ir liūs vienas iš 
metodų .palaikymui ir traukimui 
jaunimo į Keistučio klubą.

leskite visas blogas mintis į 
šalį dėl K. Klubo choro ir sto
kite į talką, kad sėkmingai ir 
draugingai pravestume šį dar
bą tarpe Chicagos lietuvių. Y- 
pač prašome dideshės atydds į 
šį dšVbį KeisiuČi'o khibo narių1.

Rytoj Repeticija.
dtUUbžib 15 ’d. (jpebktadienį), 

kaip 8 vai. Vik. įvyksta Keistu
čiu kiūbo choro pamokos Hoily- 
NVttUd Inb svetaiii'ėj’ė, 2417 W. 
43 St. Prašobie visų choristą ir 
kartii tų narių, kurie dar iki 
šiol nepriklausė prie choro, ar- 
ba? kurie mano būti nariais, 
dalyvauti ir kartu naudingai ir 
draugingai praleisti laiką, kad 
išauginti šį chorą į vieną iš pui
kių ir skaitlingų chorų. Temato 
visi ką gali nuveikti musų Keis
tučio klubas ir jo choras.

Keistučio Klubo Choro Komi
sijos narys, J. Stulgaitis.

FURNIŠHED rooms —to rent 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium xir 
gatvfekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Mi'egkambąriai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, getai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj.

RENDON KAMBARYS vedusiai 
porai ar pavieniui—su ar be valgio. 
Atsišaukite 6912 S. Western Avė., 
Prospect 1156.

KALĖDOS
DtXlE DRUM OUTFIT—21 štuka 

$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 heads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St.,"
3 blokai nuo Halsted.

Tel. Canal 6114

VVH ULES ALE FUKMIUKE , 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

FURNITURE-FIKTURE for sale 
Rakandai_ ir^^ Įta^i Pardavimui

" H. M. -GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

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

Pats nušisprendi! Visos kainos ai
škiai pažymėtos už PINIGUS. Jus 
pastebėsi! didelį skirtumą, pirkdami 
už PINIGUS pas

Happy ) n ; 
Birthday! .

ROSELAN1P — Antanas feil-' 
čiunas, gerai žinomas Rosęlan- 
Jb bizbiėriilis ir s&viATnkas Rose- 
moor Ihn; W4 So. Michigan 
A Ve.; šį kfetvir&ditehį; giŪbdži'b 
14, švenčia savo gimtadienį.. 
Jau suiaūkęs 51' metų amžiaus.j 

■, j Draugai galės smagiai pralei
sti laibą jo 
bėš khfcbą aiįįal AA-į
tanas nuldvc dvi stirnas, ku- 
ri’bs iškeps dėl svečių. Prie To 
dar savo gerams draugams ati-' 
datyfe bonką “ka’pbleunb Ėr^an* 
dy”..'. ' ■ . . . .. . '

Skaitydamas save jo draugu, 
ir aš važiuosiu net iš CiceiO’ 
ragauti los stirhiėnoš.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
priešme’tinis susiriknimas įvyks šį
vakar Hollywood Inn svet. 2417 W. 
43rd st. Geistina, kad visi nariai 
atsilankytų. Bus renkama valdyba 
1940 m. Turime daug svarbių tari
mų. Kalbės žymus Lietuvos žurna
listas Kazys Barčauskas apie žemai
čius ir jų praeitį.

— Steponas Narkis, pirm.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTA

RŲ DR-JOS mėnesinis susirinki
mas (prieš metinis) įvyks penkta
dienį, gruodžio 15 d., 9 vai. vaka
ro, daktarų Strikol ir Vežei ofise, 
4*645 So. Ashland Avė. Svarbu bus 
1940 m. valdybos rinkimas. Atvyki
te visi laiku.

—Dr. A. J. Gusscn, sekr.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

CHORO sūsirinkimas įvyks penk
tadienio vakare 8 vai., gruodžio 15 
d. Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
st. Matohėkite būti susirinkime, nes 
bus kalbama ir choro praktikų pa
rankesnės dienos ir vietos klausi
mu.

—Uhoro Rast. N. Klimas.

PINIGUS pas
Henry M. Goodman 

525 West 76th Street 
blokai rytuds nuo Halsted St.Povilas ŠdlbiUiėFėš pasako' 

atatinkamą kalbą lietuviškai ir 
angliškai. Mat, kapinėse būvu 
atsilankę Juozo ' Mačiukevi
čiaus kaimynų— svetimtaučių', 
su kuriais Juozas gražiai su-: 
gyveno gyvas būdamas. Vė
liau kvartetas >su muzikos pri% 
tarimu sudainavo keletą dai- 
ftą, Šakar-Makėr moterį blib- 
taš šuHaihAVo dvi 'dainas, b 
MėHiri’Aš Ba'cėvfčitiš pėšhkČ 
tink’ėihą lėni pūtengiihūi kUi- 
bą. KUip daih’oš, taip ir įprakal- 
b'oš būvo gėėžiai attiktuš ir 
pa’darė jdusbiidgą Jšbudf, iriiėį 
viši dalyviai ilgai" afcinš.

O žmona ir duktė tokitį lih-' 
dnų dainų ir kalbų niekad ne
pamirš. ; l

Gedulo Vaišės.

Pasibaigus kapinėse progra* 
hiui visi susirinkusieji būvd 
prašomi atšilahkyji į Marės 
Ma'ciŪKeVičienės na’niuš, 1OJ*6 
E. 03 s‘t. į gedulo\ vakariene. 
Juodai išpuoštoje Maciukėyi- 
čienės svetainėje sUširipfeb. 
daug žnibnių. š'einiinibkė šu 
dūk te Via Mariute švečiūš gra-1 
žibi priėmė ir įpąVaišiho, dė- 
kodhma visiebis Už jjĮ atsilah- 
kymą į kapines ir išreikštą už
uojautą mirusiam Jb'ūzūi ir 
jai pasilikusiai su duktere liū
dėti per diehiį dienaš. — A., 7 
'* w “ ~ A ' T ’ \ « v - A.’- '• ' ■ .

naujiem

)

i

Rankdarbiai 
kalė'dbftiš, 
' ' 1 '■"'•i- ‘‘ ’• u ■ ■■ ’ ■

Mrs. Antbinette Pukštienė uz-. 
laiko didelę rankdarbių krau-. 
Tiivę: Aūburh Fūncy tioods 
Stote, ŽIO8 S0. Hatštcd St.

žibėta krautuvė tbr biit ^i;a 
didŽiAūs& to& Bridįė-.
pėrtb iĮiyiibkėj. feaVininkė, 
TankdaTbiiį žtoovė, to’dci niė^ė- 
Jbš
Kalėdas, pas ją gali gatiti vi
sas reikmeitas “siuvinėjimūV’/!

< - ........................... ..................

PateMintas BizniferiUš

Krutanti Paveikslai
Apie Vilnių

Plelūą Skiria Vilniaus 
GyVehtojahiš

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

2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%. 
Neatsišaukti, sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. Neatsišau- 
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7’/6x9, 9x12,
9x13’/2, 9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
3x9, 8x10, 9x12, 10^x15 $10 iki $39. 
Nauji Wiltons, 8x10, 9x12, 9x15 
$35 iki $55. Tikri Orientali 2x4, 
4x6, 6x9 iki 9x12, $5 iki $75.

CHECKER CLEANERS 
Ware House 6208 — 16 S. Racine 
kasdien, antr., ketv., šėšt. vakarais.

Tel. Englewood 9051.

INSURANCE-CLUBS-SOĮCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

SLA. 178 Kuopa 
Rėftgia SukąktUvill 
ftaliu
A> « * > t • • • » 4 (

PeAną Skiria Vilniaus Naudai

i

M

i

2343 So. Kedzie Avė-.

......................................................... ■ ■

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—GASH ARBA

lengvais išmokėjimais

BARSKIS FURMITURE HOtlSĖ, loc.
TTHE HOME OF FINE FŪBNITUBE* STNCE J9M

1748-50 West 47th St Phone Yfetds 5069

l$iČfo■nes paisai 
Tarutis užlaikę užeigą: Lih^ 
TąVėrK W M Halsted SiJ 
Jis daro gerą bižiij. į M. Tarti-- 
čio ūžfeigą yra smūgį užeiti.

M; Taručio s’unus Vytautas, 
chicagiėčiams yra žinomas 
nininfcas. /, . ■ ~ J. A". Š. ■

d

Pasveiko
- A; im u .A i »

■
D. .z- ■

RalpfiM&žėifca
■*

i

Nuo pHei|bs vasaros, biznie-- 
rius Ralph Mažeika sirgo Edw. 
Ilines liįoniriej Bet praūžto*] . .......

ninės

MT. GREENWOOD. — S. L. 
A.; 178 kp. sveikina visus ge
raširdžius draugus ir kviečia 
rengtis į iškilmingą bąnkietą. 
SLA 178 kp. rengia jį Vilniaus 
krašto naudai. Įplaukos skiria- 

’ėhta Vifiuhuš fohdūi.
Dils žymus kalbėtoja! ir dai

nininkai, o laike koncerto ant 
duonos bakftno 19 žvakių ži
bės.

Balius įvyks šeštadienį, 13 d. 
sausio, 5 vai. vakaro O’Malley 
Hali, 3016 W. lilth st. M t 
Greenwood.

Kviečia /
Mary Janulis, j

Rrolių Motuzų nauji filmai 
iš Lietuvos ir Vilniaus bus ro
domi sekamose vietose už Chi- 
cagos ribų: (Visų rengiihą pel
nas yra ‘skiriamas Vilniaus Kra
što gyvėhtbjiį baudai).

Abbdi-bj.
z 1) Aūbdra Labor Templė. 
Hali, 215 Mąin St., Aurora, III., 
subatoj, becėinber ife, Autorės 

Draugija. Pradžia

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

2202. W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

ICas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 1 
ieško visokių pintinių, biž- > 
nid progų ir L t.

Kultūros 
7:30.

ttilry.
2) so&ft

15th Avfe., ttiMtįr, ttWL, penkta- 
die’nį, 
turos

duoti, mainyti, Išnuomoti, 
samdytis Ir t i, nelaukite, 
kad kitas pavytos 
rąjl kostumeri, bei 
tės ŠIANDIEN NA

.IW/||. I *   m       i     I.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,jfc gtižn iŠ Kgor .^a nuuuą aeiw, .

. . kad paėips Naujienos
Wonė,. vy?o įasv«i- yi-a naudingos.

isveikęs. •
Z -V

- r. '■"5: *

K

Dečember 15, Galy Kiū- 
DiWija. 7:30.

MėWse Pai'ke, gruodžio 
Rėhgia SLA kuopa, Kul- 
DHugija ir Navickienė.

Skaitykite k» atettL Itafc. 
ur siūloma aatig 

»nn.
3)

17 d.
turos ,.wr.
Melrose fedHc Schtol salė, 17ih 
ir Lake Street. feradžia 6:30.
t*

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

tarnavimu paša 
veždami:

CANal S500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chlcago, Hl.
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ATĖMĖ $3.00 AUKŲ IR MIRTINAI SUVA
ŽINĖJO 63 M. MOTERIŠKĄ '

Policija Ieško Žiauraus Plėšiko
Adresu 1654 N. Lawndale 

avenue, gyveno neturtinga 65 
metų našlė, Ricka Thompson. 
Užvakar kaimynai sudėjo at
liekamus centus ir pasiuntė 
jai tris dolerius aukų pragy
venimui.

Gavusi pinigus, moteriškė 
juos įsidėjo ridikiulin, ir išėjo 
gatvėn laikraščio pasipirkti. 
Prie North ir Lawndale ją su
stabdė apyjaunis piktadaris ir 
ridikiulį su tik ką gautais pi
nigais atėmė. 

/ *■
Tai padaręs jisai įšoko į 

laukiantį automobilį ir pradė
jo važiuoti.

Senelė pastojo automobiliui 
kelią, maldaudama pinigus jai 
sugrąžinti, bet piktadaris ne
klausė. Nepaisydamas jos pra
šymų, jis pradėjo važiuoti, 
moteriškę parmušė ir mirtinai 
sužeidė. Ją paliko gulinčią 
gatvėje, o pats nuvažiavo.

< • I •

Visa Chicagos policija suju
do žiauraus piktadario ieškoti. 
Tikisi jį. susekti per garažus, 
nes parmušdamas moteriškę 
jis veikiausia savo automobilio 
priekį apgadino.
Kitos Automobilių Nelaimes.

6 Prie Frontier ir Division 
gatvių t rokas užmušė 7 metų 
berniuką Joseph Calato, ir 
sunkiai sužeidė 3 metų mergy
tę, kr/ną jisai nešė skersai gat
vę. Sužeistoji yra Eilėn De 
Maggio, 638 Division st.

• Pirmadienį prie 22-ros ir 
Ashland automobilis užmušė 
65 metų chicagetį, Richard 
Townsend, 6553 . So. Bishop. 
Vairuotojas pabėgo,‘ bet už ke
lių valandų policijai pasisekė 
jis areštuoti. Tai buvo 21 metų 
jaunuolis, John Rupert, 2157 
Fargo avenue.

• Highlande, Ind., nežino
mo šoferio vairuojamas auto
mobilis užmušė 18 metu ber 
niuką, Robert Matson, 1714 
Central avenue, NVhiting.

• Automobilių nelaimėse 
taipgi žuvo ir sekami chica- 
giečiai Frank Krassacukaf, 
niio 731 Madison st., ir Casper 
Jackson, 4340 Lexington avė.

Paleido Iš W.P.A.
Nusižudė

i ■ — - r ----

Keletą dienų atgal iš W. P. 
A. buvo atleistas' 53 metų chi- 
cagietis, William Žoliško. Va
kar jis nusižudė. Sūnus Mi- 
chael atrado jį negyvą lovoj, 
šalia stovėjo du buteliukai 
nuodų. Zelisko gyveno adresu 
3938 Poplar Street,'

įsako Ward Firmai 
Priduoti Valdžiai 
Darbo Rekordus

Firma Priešinasi.
Teisėjas Itolly, Chicagos fe- 

deraliam teisme, vakar įsakė 
Montgomery Ward and Co., fir
mai priduoti iįederalei valdžiai 
darbo valandų ir algų rekordus 
iš savo skyriaus Kansas City 
mieste, kur dirba 2,000 darbi
ninkų.

Federalė valandų ir algų ad
ministracija yra įsitikinusi, kad 
M. W. & Co., tame skyriuje lau
žė minimą miniinuih algų ir 
maximum valandų įstatymą, to
dėl nori dokumentus peržiūrėti.

Firma tam priešinasi ir pa
reiškė, kad teisėjo Itolly reika
lavimą apeliuos.

Nominacijų 
Rezultatai 
SLA109 Kuopoj

f?r’4

K A LEDOS
JAU

NETOLI!

įįįjgįįįįįįSv:
ifIMh

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

V * . <1

VAKAR GAUTA
$5.00
10.00
2.00

Išmokės po 5% 
Dividendų

22,500 užsidariusių Chicagos 
bankų depozi toriai netrukus 
susilauks “kalėdinių” dovapų. 
Lincoln Trust and Savings, 
Montrose Trust and Savings ir 
Ashland State bankai skelbia, 
kad išmokės 
dendų.

po 5 nuoš. divi-

Ketvii’tad., mojžio 14,1939

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA
CIJŲ REZULTATAI

-V 1 ■
.Uit* iatr'i-it'lw Trur.-UU-uiii'jiMi namui1

Į prezidentus 
Bogočius ..... . 12

Į yice-prezidentųs
Mažukna ........................ 12
Dr. Pilka .... . .. ............ 1

Į sekretorius
Dr. Pilka \.......... ..........   12

į iždininkus
Gugis .......12

į iždo globėjus
Dąrgis .........................- 13
Mikuži u te . ..........ž......... 12

Į daktarus kvotėjus 
Dr. Stanislovaitis ... 10

■ A. K. S
• * * S. į **

Piktadaris Ėmė
Ir Suklupo

Ginkluotas piktadaris pasi
rodė avalinės krautuvėje, ties 
2607 Devon avenue. Ten bu
vusios dvi klijentės nusigando 
ir tuoj savo pinigus’ sumetė 
užantin. Užpuolikas j jas pik
tai pažiurėjo, pasiėmė $20 iš
registerio ir išėjo moteriškių
nekliudęs.

NAUJIENU-ACME Telephoto
CHARLESTON, MO. — Kauntės trys valdininkai 

iškabino pranešimus, kad suteikia vedybų ceremoni
jas visai nemokamai. Tai buvo atsakymas dvasiškiui, 
kuris pradėjo numažinti mokestį už šliubą iki 50c.

A. N. Sidahr, Chicago, III? . 4;........ .................

Vaistininkas J. J. Čižauskas, AVestville, III.
■■ ■ v; 1 ' ■ k"'--.. 7

T. Martin, Chicago, III. .................... ...........

BUVO PASKELBTA ...................................

Viso Dabar Yra . . . ............................

-- Kąs Daugiau?
' ' ' ' į- • įŽįS-- 9 • A . K, •' •

čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mil’cr vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
viciui, 1739 South Halsted Strėet, Chicago, Illinois. Vijos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos. Z:./; f'"?/ ' /■: ■ :: . f.'.: ■ 7 "

$500.85

V

VAKAR Cj
O Tūkstančiai žmonių vakar 
rytą buvo susirinkę prie State 
gatvės ir Chicagos upės. Ap
sukrus tunelių kasėjai ir inži
nieriai “nuskandino” du didžiu
lius vamzdžius, kuriais po Chi
cagos upe eis požeminiai trau
kiniai. Vamzdžiai buvo po 100 
pėdų ilgio ir 23 pėdų aukščio. 
Darbas būva labai pavojingis 
ir kropštus, bet inžinieriams 
pasisekė jis laimingai atlikti. 
Jeigu nebūtų pasisekę vamz
džius nuleisti nustatyton vieton, 
butų tekę juos tempti atgal pa
viršiun ir vėl “skandinti”.
• Susiginčijęs su žmona dėl 
automobilio, Brookfield, III., gy
ventojas, J. želinkas, užvakar 
ją nušovė. Vakar policija jį su
ėmė, o teismas apkaltino žmog-i 
žudyste../Nušautoji Mrs. Lillian 
Zelinka buvo atrasta skiepe, ties 
4241 Vernon avenue.
• Blue Island policija suėmė 
šešis jaunuolius ir apkaltino 
juos užpuolimu ir išgėdinimu 
18 metų mergaitės, Morgan 
Park policisto dukters. Jie yra, 
23 metų John Rusnak, ir jo 19 
metų brolis Frank, 12537 Hono- 
re Street; Elmer Bentkowski, 
1744 Burr Oak; Stanley Grze- 
garzek, 12601 Honore; Števe 
Gosziet, 12446 Winchester, ir 
Clemens Siniawski, 12530 Ho
nore. Penki kaltinimus prįsiė-, 
mė.
• Piktadariai apiplėšė policisto 
Patrick J. Kelly, namus, 2738

Albion. Pasivogė jo revolverį, 
jau supirktas kalėdines dovanas 
ir $1.00 pašto ženklais. ;
• Gal kai kam jau žiema, bet 
ne chicagiętės Mrs. Dorothy 
Phillips darželio gėlėms. Jos 
darželyj, adresu 6222 Avondale 
avenue pražydo dvi našlaitės 
(pansies).
• Chicagos pašte jau eina ka 
ledinė “rush”. Per cenfralinę 
vakar perėjo 9^638,000 laiškų, 
16,873 maišai antros kliasos 
siuntinių ir 141,659 maišai ry
šulių. Įplaukų per tą vieną die
ną paštas turėjo $238,418.44, a- 
pie $12,000 daugiau pęgu per
nai.

■ \ '

• Čhicago vąkąr buyo pasau
lio muzikos centyu. Taįp susi
dėjo, kad vakar -suvažiavo gar
sus smuikininkas, Frjtž Kreis- 
ler, Bostono simfoniją su vedė
jų Serge KusevKzky ir Efram 
Kurtz, dirigentas Mopte Carlo 
Balleto Russe orkestro. <

. 'j

e Prie 394oą iy Emerald avė- 
nue policija užtiko klaidžiojan- 

■f" ■ 1 .

/M"?! 1...............  ■

NAUJIE N U 
SKAITYTOJU ■■ 
koncertas
- - ĮVYKS

Sausio 14 d., 1940
BUBSIU

yr

SALfiJĖ'į
333 SO. ASHLA1

■': ' -v 1 ■■

cią ir trafiko labai nusigandu
sią avį. Ją atidavė Ahti-Cruel- 
ty sąjungai, 157 West Grand 
avenue. Jei savininkas nori avį 
atgauti, turi atsišaukti tuo adre
su.
• Iš Paryžiaus vakar atėjo ne
žinia, kad du chicagiečiai pasi
davė savnoriais Suomijos arini- 
joh ir jau išvažiavo iš Francu- 
zijos karo frontam Jie tarnaus 
ambulansų skyriuj. Tie chica
giečiai yra Robert Newman ir 
Robert Mock, Evanstonc gyven
tojai. \

i ?
• Vėliausias Amerikos Daktaru 
Draugijos mėnesinio žurnalo 
numeris praneša, kad Stanford 
universitetas išrado naujus vais
tus sifilio gydymui. Vaistai yra 
miltelių pavidale ir ligonis juos 
ima piliulėmis. Iki šiol sifilio 
vaistai buvo leidžiami adatomis 
per odą.
' -v' ’ > . ■

• Niles Center, Chicagos prie 
mieštis, nori persikrikštyti. Var
das nebepatinka. z Vieni siūlo 
“Oakton”, kiti “Ridgeview”.- Pi
liečiai vardą parinks balsuoda
mi laiškais.

" l

e Chicagos Parkų taryba žada 
sumažinti 1940 metų biudžetą 
$800,000-čiais. šiemet parkai iš
laidų turėjo $12,314,000, o at
einančių metų biudžete jų nu
mato $11,500,000.

■ •.' ‘ X ■ ,

ę Nežinomi piktadariai sudau
ži Jangus Shaw Brothers auksi
nių daiktų krautuvėj, 19 W. 
Van Buren, ir pasivogė . $500

NU BLVD. | vertės žiedų ir laikrodėlių^

; ' _____________________________

(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, 36, 55, 260, 121, 212, 301 ir 156)
(Naujos kuopos: 64 89, 109, 128 ir 342)

Į PREZIDENTUS:
F. J* Bagocius .................
Laukaitis ........................
Miliauskas.......................
J. Grinius .........................
J,' K. Mažukna ............
Kerševičius .... ...............
Gugis .................... ............
Klįnga..............................
N. Rastenis .....................

I VICE-PREZIDENTUS:
J. K. Mažukna ....................
Kerševičius .........................
Klinga..................... ............
Stungis ................................
Šalnienė ..............................
Dr. Pilka.............................
Mockus ...............................
Dr. Graičunas ...................
Laukaitis ..........................
Vinikas ...............................
Mikužiutė ............................
Michelsonas .......................-
Čepukas ...............................

-Karpavičius ........................
Miliauskas ..........................

Į SEKRETORIUS:
Dr. D. Pilka ....................
Vinikas ...............................
Michelsonas ........................
Morris ................................
Zablockas ............................
Jurgeliute ...........................
Labanauskas .....................
Bachunas ............................
Mikužiutė ...........................
Dargis ................................
Mažukna ...............a....................

žaldokas ...........................—
Miliauskas..........................
Mockus................................

I IŽDININKUS:
K. P. Gugis .........................
Bachunas....................... ....
Žebrys .................................
Mikužiutė ...........................
Mockus ................................
Michelsonas ......................
Kerševičius .......................
Janušaitis ..................... -.....
Lopatto ...............................
Dr. Stanislovaitis ..............
Zablockas ............................
Vinikas ...............................
V. Bukšnaitis ...................
Dargis .................................

Į IŽDO GLOBĖJUS:
E. Mikužiutė ......................
Dargis ..................................
Mockus ...............................
Brazauskas .......... -... .........
J. Kassly ...........................
Šmulkštys ......................... :-
Michelsonas..................... - •
Vitaitis ......................-.......
Bakanas ...............................
Dr. Pilka ............................
Kerševičius .........................
Kazlauskas .......................
V. Bukšnaitis............. ....... .
J. Januškevičius ...............
J. Braszukas................. .....
Bogužaitę ............................
Šimkus ............. ...................
Miliauskas ..........................
Galskis ....... ........ ................
C. Kairis...... .. .
Dr. Biežis........... ........  -
Laukaitis ......... .................
Janušaitis ............................
Deveikis   .........-

J DAKTARUS KVOTĖJUS:
a Dr. J. Stanislovaitis

Dr. Biežis
Dr. Graičunas
Dr. R. Coreil 
Dr. Zalatoris 
Dr. Montvid ... 
Dr. Nares 
Dr. Ėronushas

• ■

774
203
24
16

. 498 
441

. 39

... 17 

.... 8

. 3

. 762
180

713
613
330
148
43 
30
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•

L - • < . .............. •




