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Tautų Sąjungos
VIENBALSIAI PASMERKTA KAIPO 

AGRESORIUS
Nuo balsavimo susilaikė Lietuva, Latvija 

ir Estija
GENEVA, Šveicarija, gruo- Lietuva, Latvija ir Estija. < Vis 

džio 14. — Tautų Sąjunga iš- gi jos nebalsavo prieš Rusijos 
metė iš savo tarpo sovietų Ru- išmetimą, nors Stalinas ir už- 
siją. Išmetė ją dėl to, kad ji kergė joms savo protektoratą, 
užpuolė Suomiją. | Po šito pasmerkimo Rusijos

Paskutinį žingsnį — išmeti- klausimą paėmė Tautų Sąjun- 
mą — padare Tautų Sąjungos gos Taryba. Taryba užgyrė pa- 
Taryba. Keturios Taryboje esan- smerkimo rezoliuciją ir vien- 
Čios valstybės — jų tarpe Šuo- balsiai pareiškė, kad dėl agre
sija — nuo balsavimo sušilai- sijos Rusija nebepriklauso Tau- 
kė. Bet susilaikymas yra ne- tų Sąjungai.
reikšmingas. Tai pirmas Tautų Sąjungos

Taigi Rusija išmesta vien- istorijoje įvykis, kad ji išmetė 
balsiai. I vieną valstybę iš savo tarpo.

Procedūra, kurios laikytasi Iš jos yra pasitraukusių valsty- 
Rusijos klausimu, buvo tokia; 
Tautų Sąjungos pilnaties posė
dis priėmė rezoliuciją, kuri pa
smerkė Rusiją kaipo agreso
rių.

šitam posėdy dalyvavo 39
tautų atstovai. Devynių valsty-jtų tarpe prasidėjo kalbos, kad 
bių atstovai susilaikė nuo bal- reikia organizuoti tarptautinę 
savimo. Susilaikė, tarpe kitų, brigadą ir siųsti ją į Suomiją.,

bių, bet iki šiol nebuvo išmes
tų.

Britanijos atstovas painfor
mavo Tautų Sąjungą, kad ji 
daro žingsnius Suomijai padė
ti kare prieš Rusiją. Diploma-

80 užmuštų, 200 su
žeistų amunicijos 

eksplozijoje“
BUCHAREST, Riimuhija, 

gruodžio 14. — Ketvirtadienio 
rytą kilo eksplozija celulozės 
įmonėje miestely Zarnesti.

Eksplozija kilo 1,000 galionų 
katile su kemikalais. Užsidegė 
įmone. 80 žmonių užmušta, dau
giau nei 200 sužeista. Daug su
žeistųjų jau mirė.

Kai kurios miestelio gyven
tojų šeimynos iiutroško dėl nuo
dingų dujų.

Iš karto nebuvo nuožiūros, 
kad eksplozija įvyko dėl sabo
tažo. Bet darant nelaimes ty
rimą bus atsižvelgta ir j sabo
tažo galimumus. Paskutiniuoju 
laiku Rumunijoj įvyko eilė trau
kinių nelaimių, kuriose yra ma
tomas sabotažas.

Britanijos nuostoliai 
—- 2,100 vyrų i 3 

mėnesius
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 14. — Premjeras Cham- 
berlain painformavo, kad per 
pirmuosius 3 karo mėnesius 
Britanijos nuostoliai siekia apie 
2,10d vyrų. Britanijos nuosto
liai per pirmuosius du karo mė
nesius 1914-is metais siekė 12,- 
500 vyrų, paaiškino Chamber- 
lain.

Britanija siųs karo 
reikmenų Suomijai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 14. — Premjeras Cham- 
berlain painformavo atstovų rū
mus, kad greta lėktuvų Brita
nija dar teiks ir kitokių karo 
reikmenų Suomijai.

Naciai konfiskavo 
Thysseno turtą

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 14. — Ketvirtadienio va
kare paskelbta, kad valdžia 
konfiskavo Fritz Thysseno, Vo
kietijos pramonės magnato tur
tą. Jo turtas siekiąs $80,- 
000,000. ‘

Thyssen praeity padėjo Hit
lerio režimui Vokietijoje įsiga
lėti. šiandien jis gyvena užsie 
ny. Dabar ir jo turtas konfis
kuotas.

Bet kai kurie gerai pažįstą 
Vokietijos reikalus asmenys ke- 

, lia klausimą, ar tik Thyssen ir 
Hitleris nevaidina aktorių rolės. 
Kelia klausimą, ar tikrai Thy
ssen pabėgo iŠ Vokietijos, ar 
tik nuduoda susipykęs su naš

Chamberlaino pareiškimu, 
Suomija gaunanti ne tik Bri
tanijos ir Francuzijos, bet ir 
kitų šalių, jų tarpe Jungt. Val
stijų, paramos. Suomija gautų 
paramos ir daugiau, jeigu Vo
kietija netrukdytų reikmenų 
transportacijos.

Ęritanijos premjeras akcen
tavo, kad reikia neužmiršti Vo
kietijos kaltės. Nes Vokietijos 
nacių žygiai sudarė aplinkumą, 
kurioj pasidarė ir Suomijos už
puolimas galimhs.

Rusai žygiuoja Nor
vegijos link

čiais.

Chicagai ir 
ralio oro biuras 
našauja:

Giedra; šilčiau; lengvi 
keičią vėjai; saulė teka 
v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

pra-

pasi- 
7:10
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Rusija išmesta iš Tautų Sąjungos. Rusijos 
diktatorius Stalinas ir jo premjeras Molotov 
vienbalsiai pripažinti kaipo agresoriai.

Britai ir vokiečiai 
skelbia laimėji

mus ore

................. ", in ......... ..........
• • ' ? .. .

Britai medžioja 
Deutsčhlandą ir 
Adm.Scheerą

' ' -ji-

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 14. — 'Britanijos valdžia

blokavusi Vokietijos šarVuot-
a J.-

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 14. — Oro ministerija ket
virtadienį pranešė, kad per pa-[mano, kad ji turi gan gerai už- 
skutines 24 valandas įvyko Bri
tanijos ir Vokietijos lėktuvų’laivį Adm. Grąf/Spee, kuris pa- 
kautynės vokiečių laivų ir lėk
tuvų bazės Uelgo’ando apylin
kėje. Kautynėse keturi vokie
čių bombonešiai, ir trys britų 
lėktuvai nušauti.

BERLYNAS, Vokietija,-gruo-* 
džio 14. — Vokiečių karo va
dovybė skelbia, kad per1 pasku
tines 2’4 valandas tapo nušauti 
šeši britų lėktuvai. Vokiečiai gi 
prarado vieną lėktuvą.

Vokietijos ir Britanijos žinios 
prieštarauja vienos kitoms.

OSLO, Norvegija, gruodžio 
14. — Gaunamais čia praneši
mais rusų kariuomenė esanti 
tik dešimties mylių atstumoje 
nuo miestelio Salmijaervi. £i- 
tas miestelis randasi prie' Suo
mi jos-Norvegijos sienos. Man<> 
ma, rusai užimsią miestelį dar 
ketvirtadienio vakare. Suomiai 
traukiasi atgal į pietų vaka
rus šitoj srity. ' L

Kokį progresą rusai padarė 
centrinėje fronto daly, kur jie 
mėgina perkirsti' Suomiją į dvi 
dalis, ankstyvesnieji ketvirta
dienio pranešimai nesako. .

sislepė Montevideo, uoste, apdau
žytas britų kreiserių. ,

Valdžia pranešė, kąd jos di
dysis šarvuotlaivis Renown at
plaukė i Cape Town apylinkę, 
Pietų Afrikos • vandenis> medžio
ti kito vokiečių šąrvuptlaivio, 
būtent. Adm. Scheęr.

O dar viena- britų .laivų gru
pė medžioja^ nacių šarvuotlaivį 
Deutsčhlandą šiaurėj' Atlanto 
vandenyse.

KARO ŽINIŲ
SUTRAUKA

MONTEVIDEO, Uruguay, 
gruodžio 14. r— Vokietijos šar
vuotlaivis Admiral Graf Spee, 
po 14 valandų mūšio su trimis 
britų kreiseriais, sunkiai suža
lotas pabėgo į Montevideo uo
stą. Vokiečiai duoda suprasti, 
kad pataisytas Vokietijos laivas 
vėl mėgins į jurą išplaukti. Mū
šy sunkiai nukentėjo britų krei
seris Exeter.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 14. — Britanijos karo lai
vas naikintuvas Duchess, susi
daužęs su kitu karo laivu, pa- 
jkendo. 120 jūreivių žuvo.

• —-X—-X—X—
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 14.
sužalotas Vokietijos kreiseris 
pasiekė savo bazę. Britų prane
šimas sako, kad kreiserį užga
vo Britanijos submarino torpe
da.

Lengvai eksplozijos

RUSAI BĖGA, SUOMIAI VEJASI
DU RUSŲ PULKAI SUNAIKINTI; RUSAI SULAIKYTI 

SUOMIJOS FRONTO CENTRE

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio ‘ 14. — Pačioje šiaurėje, 
Petsamo srity, ketvirtadienį ru
sai žygiavo pirmyn. Jie tikė
josi tos dienos vakare pasiek
ti Norvegijos sieną, šitoj srity 
Suomijos platumas yra tik 30 
mylių.

Bet fronto centre dalykai at-

čia 
ru- 
bet

ty. Kaip žinoma, rusai veržėsi 
šiaurėje nuo Ladoga pirmyn. 
Jie tikėjosi užeiti už nugaros 
suomiams, kurie kariauja Ka
relijoje. Jie skelbė laimėjimus.

Bet vėlesnieji ketvirtadienio 
pranešimai sako, kad rusai 
tapo skaudžiai supliekti. Du 
sų pulkai — ne bataljonaų

rodė kitaip: patvirtintas prane-' pulkai — sunaikinti. Rusai 
Šimas, kad suomiai atsiėmė mie- ga atgal, suomiai vejasi. Ir 
stelį Salia. Iš to daromas išva-'ga nė tik priešakiniai būriai, 
das, kad rusai centre sulaiky- bet traukiasi atgal didžioji ru- 
ti.

Kur kas skaudesnis smūgis 
ištiko

bč

sų kariuomenės masė.
Karelijoj suomiai atlaiko sa 

rusus Ladoga ežero sri-.vo pozicijas.

VOKIETIJOS ŠARVUOTLAIVIS
SUNKIAI SUŽALOTAS

NUKENTĖJO MŪŠY IR BRITŲ KARO LAIVAI

Britai torpedavo vo 
kiečių kreiserį

Skubiai taiso Vokie
tijos šarvuotlaivi

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 14. — Karo vadovybė ket
virtadienį pripažino, kad Vokie
tijos lengvasis kreiseris tapo, 
sužalotas šiaurės juroje, kai 
įvyko vandeny eksplozija arti 
kreiserio. Bet žala padaryta 
lengva ir kreiseris sugrįžo į sa
vo bazę.

Trečiadienį vakare Britanijos 
admiralitetas paskelbė, kad bri
tų submarinas paskandino na
cių submarjną ir torpedavo Vo
kietijos kreiserį, šiituos žygius 
atlikęs tas pats submarinas, ku
ris pastebėjo laivą Bremen plau
kiant į Vokietijos uostą ir lei
do jam praslisti britų bloka
dą.

Nacių vyriausybė sako, kad 
šarvuotlaivis Admiral Graf Spee 
nepasiliksiąs Uruguay juje in
ternuotas. Jo įgula tik palai
dosianti žuvusius mūšy su bri
tais jūreivius, ir laivas išplauk
siąs į Atlantą.

<' v ‘ ) •< \ .

Suomiai paskandinę 
rusų kreiseri

STOCKHOLM, Švedija, gruo- 
Pasiekęs Stockhol-

mą pranešimas iš ^Helsinkio sa
ko, kad suomiai paskandino ru
sų kreiserį Kirovą.

Prieš kurį laiką Suomijos pa
kraščių batarejos sužalojo Ki
rovą. Pataisytas, jis vėl išplau
kęs į jurą, čia jį ištikusi hn- 
tra ir skaudžioji 'nelaimė.

Bet šitas pranešimas kol kas 
nepatvirtintas. ; ; '

MONTEVipEO, Uruguay, 
gruodžio 14. Vokietijos šar
vuotlaivis Ad. Graf Spee sku- 

r. <•* f •••* . • \

biąi taisomas Montevideo uo
ste. Atrodo, kad vokiečiai jnori 
juo greičiau į atviras juras iš
plaukti. Bet kiti pranešimai sa
ko, kad jį pataisyti imsią bent 
menesį laiko.

Tuo tarpu Britanijos karo 
laivai stovi 12 mylių toly nuo 
Montevideo, prisirųošę pasitik
ti Vokietijos ląivą vėl kanuo- 
lių sviediniais.

džio 14,

Suomiai sudegino 
tris miestelius

' ■ •

BERGEN, Norvegija, gruo
džio 14. — Stiprioj rusų ka
riuomenės jogos atakavo ket
virtadienį triš Suomijos mieste
lius — Kolochokp Sąlmijaervį 
ir Borisglebą. Nppąjągdami at
laikyti mięstęjiij, Suomijos ka
reiviai sudeginę juos ir pasi
traukė į stipinąs pozicijas.

Sakyti miesteliai , yra j pie
tus nuo uos^o Ledju-
rio sektorę, ' :

Išplauta 350 lavonų

—X—X—X—
STOCKHOLM, Švedija, gruo

džio 14. — Suomijos kariuoms- 
nė sudegino keturis miestelius, 
kurių link , veržiasi : rusai. Tie 
miesteliai buvo šiaurėje, neto
li Norvegijos sienos. Kiti pra
nešimai sako, kad rusai šiame 
sek tote jau pasiekę Norvegijos 
sieną. - ■■ t

—-X—X—-X—
GENEVA, Šveicarija, gruo

džio 14.— Tautų Sąjunga for
maliai nubalsavo išmesti Rusi
ją iš savo tarpo.

■ — X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 14. Vokietija yra ant 
slenksčio svarbiausio nutarimo 
— pareiškė propagandos mini- 
steris Goebbels. Paryžiuje ma
noma, kad naciai nutarė užpul
ti Holand'iją. 100 nacių kariuo
menės divizijų sukoncentruota 
Holandijos pasieny.

---- X—X—X----
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, gruodžio 14. — Vokieti
jos pasažierinis laivas Colum- 
bus išplaukė iš Vera Cruz uo
sto. Mėgins praslisti talkinin
kų blokadą ir pasiekti Vokieti
jos uostą. Columbus yra 32,581 
tono laivas.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 14. — Formaliai užgirtas 
Vokietijos-Rusijos susitarimas, 
padarytas pereitą, rugsėjį. Jis 
visai pašalina Lenkiją iš žemė
lapio.

Iš Lietuvos
Didelis cukraus ir druskos 

pareikalavimas

*7 /-.J ~ X. ' . . '• •

WAKKANAI, ^ponija, gruo- 
džio 14. — J^t^Į^diėnį Oį 
duo išplovė apie g50 žmonių 
lavonų j W
esą žuvusiųjų Rusijos laivo In- 
digirką nelaimėje pasažieriu *ir 
įgulos palaikai. Rusų laivas su
dužo audros chįpkštaą į kyąii-

RASEINIAI. — Per pašku ti
nęs kelias diepas vėl buvo labai 
didelis druskos ir cukraus pa
reikalavimas. Tokio pareikala
vimo nebuvo nuo karo pra
džios. Ypač buvo supirkinėja
mas cukrus. Tai aiškinama tuo, 
Rad laikrąščiūosė buvo paskelb
ta žinutė, jog cukrui ir druskai 
galinčios būti įvestos kortelės.

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

Baigėsi statybos
’T

Šiuo metų baigiamos visos 
didesnės statybos mieste. Di
desnės statybos laukiama pava
sarį. Ypač paminėtinas L. BIo 
cho namas, kuris bus pavyzdin
go didumo Raseiniuose.

MONTEVIDEO, Uruguay, ir Ajax. Dar dešimtį valandų 
gruodžio 14. — Trečiadienio ry- baubė kanuoles. Pagaliau, pra- 
tą franeuzų prekybinį laivą 
Formosa, plaukusį iš Brazilijos 
į Uruguay, prade'o vyti vokie
čių šarvuotlaivis Ad. Graf Spee.

Tuo tarpu pasirodė Britani
jos kreiseris Ajax. Prasidėjo 
kreiserio su galingesniu Šarvuot
laiviu mušis.

Ajaxui į pagalbą atsiskubino 
dar du Britanijos kreiseriai, 
Exeter ir Achilles.

Kanonada ėjo keturioliką va
landų./" Po keturių kanonados 
valandų kreiseris Exeter turė
jo pasitraukti iš mūšio, rimtai
sužalotas. Bet pasiliko Achilles'žeista, iš karto nepranešta.

muštais šonais, su 36-is užmuš
tais jūreiviais ir su 60-mis su
žeistų Admiral Graf Spee pa
bėgo nuo mūšio į Montevideu 
uostą, čia jis gal bus internuo
tas iki karo galo.

.Bet nacių pareiškimai duo. 
da suprasti, kad Ad. Graf Spee 
mėgins vėl* į jurą išplaukti.

Kalbama, ir britai turėjo 
skaudžių nuostolių. Be apdau 
žyto Exeter nukentėję šiek tiek 
Achilles ir Ajax. Tačiau kiek 
britų jūreivių užmušta ir su-

Vokietija pnsiruosu 
si ofensyvui

323 nauji advokatai
17 moterų

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 14. — Šiomis dienomis Vo
kietijos propagandos ministeris 
Goebbels pareiškė, kad Vokie
tija yra prisiruošusi padaryti 
svarbų sprendimą.

Francuzijoje ir Anglijoje ma
noma, kad naciai gali pradėti 
didelį ofensyvą artimoj ateity. 
Daugiau nei 100 jų kariuome
nės divizijų sukoncentruota ne
toli Holandijos, Belgijos, Lux- 
embourgo ir Francuzijos rube- 
žių. Daugiau karo pabūklų ga
benama į koncentracijos punk
tus.

Keliama klausimas: ką pla
nuoja užpulti Vokietija? Ir 
svarstant šitą klausimą numa
tomas bene didžiausias pavojus 
Holandijai.

SPRINGFIELD, III., gruo
džio 14. — Illinois valstijos vy
riausias teismas ketvirtadieni 
suteikė leidimus praktikuoti 
advokatūrą 323-ms jauniems 
advokatams. Jų tarpe buvo 17 
moterų.

Santa Claus bėda
SANTA CLAUS, Ind., gruo

džio 14. — šito miestelio, susi
darančio iš 60 šeimų, paštorius 
nusiskundžia: 
yra daugiau 
kurių adresai 
galįs laiškų 
siuntinėti.

esą, jo rankose 
nei 1,000 laišku, 
klaidingi. Jis ne- 
adresantams iš-

Britanijos karo lai
vas žuvo kolizijoj
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 14. — Admiralitetas pa
skelbė ketvirtadienį, kad britų 
karo laivas naikintuvas (de- 
stroyer) Duchess susidaužę su 
kitu karo laivu ir paskendo. 
120 jūreivių žuvo, sako ądmi- 
raliteto pranešimas. Be to, pa
skendo britų laivas minų gąų- 
sytojas William Hallett, 202 to
nų.

Miško varžytines
BIRŽAI. — Lapkričiai HjB 

įvyko miško pardavimo viešos 
varžytinės. Varžytinėse dalyva
vo per 300 ūkininkų, bei miš
ko vertęlgų. Varžytinėse kainos 
pakeltos dvigubai.

d.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
| 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 ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet
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NAUJIENOS; CMcago, UI.
^plrmariioni - Viei fmos lietuvių radio artistės, Ju-f 
0vIYlilclUlvll| v lol gįg Stanaitytės, ir originaliais

ariaus-Gireno Salėj

Pa-

v*t a. n

Antanų kamihskų, Juzutę''Sta
naiti!^ JohU RukŠtelą it smagią 
Kaimiečių Kapeliją su Jubzu

16 d., atsisukę radįo priimtu
vus

šokiais* kuriuos priruošė? ir at
liks gabi šokėja, Wenetta Gry
baite.

Veikale dalyvauja mėgiami 
lošėjai, juokdariai Algirdas Ru- 
lis ir Albertas Drigotas* JonasStatoma Margas Veikalas

Lietuvių Studentų Kliubas Blanda Kiti. Režisuoja An- 
(Lithuanian University 6hib> tanas^Stelmokas.
kviečia lietuvius scenos mylė
tojus, atsilankyti j penktą mė* 
tinį Dainos ir Dramos Vakarą* 
sekmadienį, Dariaus-Gifėno sa* 
Įėję, 4414 S. Wesfem AveDUe!

šio KliUbo vakarai yra įdė
mus'tame, kad jie yra visiškai 
originalus. Nariai patys para
šo ir štato veikaluš scenoj. Sek
madienio veikalas, “Sapnuok, 
Lietuvi”, bUš pamargintas ori
ginale muzika, parašyta žino-

iiiil I. U.a. Ifafcšte

Paties veikalo turinys gra
žiai nupiešia ateivio Kazio (Jo
nas Balanda) jausmus gyve- 
hattt Amerikoj; jig prteš tris- 
dėšithte mfctlj paliko Klaipėdoj 
ŠAVO mylimąjį OftUtię (Stella 
Bartkuš), bfet vis dar nepalio
vė ją mylėti; jis apie ją sva^- 
joja ii* saphuoja. IšsiVystymaš 
Šios dramos sujaudins ne via* 
ną publikoj besiklausantį.

Ir be juokų vakaras heapsb 
eina. Algirdas Rulis, žioplio 
Broniaus rolėje, prajuokins at- 
silahkušius net iki ašarų. Jam 
tame padės Albertas Drigotas, 
tarho rolėje.

Pelnas Eina Stipendijoms
Pelnas šio vakaro, kaip ir ku

tų L.u.C. parengimų, yra ski
riamas moksleivių stipendijos 
fondui, kurį KliūbAš įkUrė prieš 
keletą metų. Darbštus študem 
tai yra užsitarnavę savo dar
buotėje lietuviy paramos ir ti
ktai pilną šalę šVėčių sUsilauk- 
ii sekmadienį. Įžanga tiktai 55 
centai. Po prografno, kuris pra- 
'sidės 4:3o valandą, bus šokini 
(iki Vėlumai. Grieš Suvalkiečių 
orkestru tad lietuviai, kaip ir 
jaunimas, taip ir senimas, ga
li tikėtis linksmai praleisti va
karą. B. R. M.

turiškU keliu ir tUŪ suiM^esuck^avO broliu vilniečiu sunkų ^PARODVS GABUMUS 
tų dar hefuiktgusabčiuš klubai Šių dienų padėjimų; 0 prie to 
Žehialčtttg; galima įvykinti pamatysime VilhidUs miestą su

SEKMADIENĮ, L.U.C.
pArEngime

PenktacL, gruodžio 15, 1939
1

tik. su vtaiį nhfių gražiu Šuprfeb- 
timu ir mokėjimu šbgyVenii.

• f ' »-, 4 ‘ ’
I į“ ,!■,» . .1 U I

jo teritorijomis ir daUgybe ki
tų vietų, šie ftauji krbtami pa
veikslui iŠ Lielutos dar pas 
mus nebuvo rodomi. Kviečia 
rengėjai. —M. S,

Oi

Puikius Filmus 
Iš Vilniaus

T.'ft.... Ai !
Vakaras VilHtėč ą naudai

Melrosė Parke

MELROSE PARK, III. —
veikslų vakarą Vilniaus heta-. .
Vių Raudai >wa stA 10 1 ‘ Y“1““
kuupat t>--la Navickiene iv Lit“ Į slo,ies WiilP (14H0 k.) 
tuviiĮ Kuhum” BfSUgijftv Pa J K«kvien<» dienos proginiai 
veikslus rodys broliai Moluenr. rūpestingai privengti. Juose 
tai Įvyks Jį seMnadienį, gruo=.^ yvauja žymesni ^ntainkai, 
džio i? dH tildo vai. vakare,“lua‘lta,.be* k<J^e" 
Melrose Park Public Sehooi į diJaataL Tačiau rytoj, gruodžio 
gimnazijrm kambary* tarp i? ir 
ils Avė; ir Laka 8L įėjimas nuu 
siaurės pusės;

finiililiTilfcil
, , i-mittgm-1

ŠALfiMlĖRO PROGRAMAS
šaltimiero lietuviški radio 

programai girdimi kas rytas

Sekhiadiėftį Studentų KliUbas 
(L.liC.) rengia penktą metinį 
Dainbs ir Dramos Vakarą Da- 
riauš-Gifeno salėje, 4414 South 
Western Avė. Bus statoma tri
jų aktų veikalas, ‘.‘Sapnuok, 
Lietuvi”, pamargintas šokiais, 
daina ir muzika. P-lč Grybas 
atliks keletą solo šokių. Ji daug 
pasidarbavo šiam vakarui, pri- 
fhošdatna vyrų ir mergaičių ba
letus Originaliuose šokiubse. 
Programa prasidės 4:30 valan
dų. Įžanga 55 centai. Po pro
gramų! bus šokiai iki vėlumai.

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

4 ir 7 iki 9.
’irmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiao 
3343 S. HALSTED ST.

M

t

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

GRAND OPENING
4916 SO. HALSTED STREET
GRUODŽIO 16 ir 17

vPiuuate W/pmd
. -.      _ . J

Į^BLENbED VVHISkĖY

Straight Whiskey—75% Neu- 
Spiritaš*. distiliuotas iš grudų.

25% 
tral. ._r________ . -90 Proof. Julius Kessler Distilling 
Cdmpariy, Incbrporatėd, Lawrence- 

burg, Indiana.Kviečiame višUs atsilankyti.
MUZIKA, UŽKANDŽIAI.
Visi turės “Godd Time”

K. B. SHIMKUS Laimingai Gyvuoja 
Jau Virš 43 Metai

štai Keli Gražus 
Pasiūlymai • 
Žemaičių Klubui

jėlėšitė išgirsti šešias “šu
ZZZ įžaftgTIt ate, ‘UniAiiHim daiftuojtmeias sesu- 

ėdkuttb tie. Visas peiftas eis }«* ’> P,r’aB
Vilniaus lietuvių suSeipimuL p edukienSv Baieiuhiene, Gtigo- 

v r nitme, Jonikiene ir Astrauskie
Kaibes Daužvardta iF ng. Taip pat išgirsite ir solistą

Grigaitis
Kalbės Lietuvos kohšulaš 

Daužvartiis ir Dh P; Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, todėl 
Vietiniui ir ap5rĮiitk6Š lietuviai 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir paremti šį svarbų lab
daringų darbą;

Kitų kolonijų lietuviai seniai 
darbuojasi. Šį kartą mes ptfro- 
dykiine* kad MelboSfe Parko, 
Maywoodo ir Bellwoodo lietu
viai taip pat nemažiau atjaučia

? ........ ............... --- -J.-—cn-y .-r.r. - .r

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therftpy 

and Midwife 
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna 
6630 S. Wešiern av. 
Tel. Hemloėk 9252 
Subatoj ir Nedėlio; 
Central Avemiė, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich, City 

2799—R3. I i‘ v v rrr.a.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 09M
Antrad^ KetVittad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LaFAVDTtE 5650

■« 4

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

vak. Nedėlioj nagai susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.J PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So* Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas VARDS 2240
Valandos ridb 9 iki 6 vakaro.

Setedoj pagal sutartį.

NAUJIENŲ 
skaitytojų 
KONCERTAS 

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

ffilU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

■4 popiet ir 7—9

NAUJAI ATIDAltYtAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS

Dr. Frank M. Miscavige
Ph. C., B. S;, D; Ct

LIETUVIS CHIROPRACTOR
Gydo visokios rūšies ligas sulig savb 
specialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo bę ope
racijos ir “Gallstdnes” liga. Jjžlaikto 
viehų iš gražiausių Michigan State 
ofisą, aprūpinta naujausios metodas 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei
kalaujanti ligoje daktariškos pagel
tos, kreipkitės pas Dr. F; M. Miš- 
cavige, adresu: / 1

Detroit ChirOpractic Collegę 
8127 E. Jefferson Avė, Dėtroit, Mich. 

Phohe Cliffbrd 2650
OFISO VALANDOS 

10-12 A. M. 2-8 P. M.

a.IMb hrii I Ii I -M*

iš stoties

RYTINE RADIO 
VALANDA

Hgtnit TėlUosiM 
masihą w kitos 

prrteilmta;

arens

taMlen »ne 8:3Š V. r>t* 
Ud 9:1* vakare

Ir Vis Dar Stipriai Auga
Teisybės Mylėtojų Draugystė 

bengiasi prie .didžiulio Jubilie
jaus. Draugystė jku gyvUoja 
43 metus, ir dar stipriai aU- 
ga.

komisija pribėiigė iškilmingą 
Jubiliejinį Vąkabą, kuris įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
Š133 S. Halsted St., Sausio 7-tą 
d., 1S40 m.

Prdgramhi komisija pakvietė 
LiėtUvių Kanklių Mišrų Ghotą, 
kuris yra prisirengęs išpildyti 
gbažų koncertą su veikalu, “Na
mų židinys”; Choro Vedėjas, 
Juozas KenstaVičia.
Įteiks Dovanas Garbės Nariams

Garbės nariams bus įteikta 
ddvdhos, ir nauji nariai galės 
įsirašyti tą vakarų, hes dabar 
eiha Draugystės Naujų Narių 
Vajus. Jaunimas tabp 17 it 25 
metų amžiaus, gali prisitašyti 
dykai. SUąUgUšiems—pušų įsto^ 
jiitio kaina?

Prašome visų įsirašyti į drau
gystę dabar* kol esti gera pro* 
ga. Gydytojas y ta siunčiamai? 
sergantiems nariams Draugys* 
lės lėšomis.

Komisija prašo Visų kub- 
škaitlihgiattaiai atsilankyti į Ju* 

• biliejaus Vakarą ir linksmai lau
ką praleisti. Ačiū.

Emilija Nėsleckiferiė* 
Kbmtaijd;

. r;,.;;,; ■
n jA

CRANE COAL COMFANY 
5332 So. Lon# Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH Bm 
POCAHOHTaIS Mite HUn iš geriausią tnainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 torius ar daugis,t ..................... ........... ■
PeTKolėDm carbon coke $7*75
Perkant S tonus ar daugiau Tonas * ■ 

. , •' *' . ’ . - Sales Tax ekstra.
OI* | i'n miftH i ■ I ĮfeWiiM^ifeiii
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žemaičiams žinotina

Kad priešmetinta žemaičių 
Kult. Klubo susirinkimas įvy
ko ketvirtadienį)?’grilodžio-Ded. 
14 d., 7:30 vai. vak., .Holjy.wdod 
Inn salėje, 2417 JV. 43rd St. - 

šiame susiriiikimė buVo ren
kama Valdyba ir Komišijoš 
1940 metams. Kaip jau žinoma, 
Klube priklauso apie 300 na
rių, ir kas susirinkimas prisi
rašo daugumas naujų naritį, to
dėl ir veikimus ateinančiuose 
metuose pasidarys reikšminges
nis; Svarbu, kad ir vadovybė 
butų išrinkta visais atžvilgiais 
tinkama;

Jaunimas
Ateinančių metų veikime tu

rėtų pasirodyti daugiau kreipi
mo domės į musų jaunimą, ku
ris taip skaitlingai (net be pri
kalbinėjimo) rašosi į klubą. Bet 
jei šį jaunimą palaikyti reika
linga surasti kelius, kuriais va
duojantis jaunimas galėtų ak
tyviau dalyvauti Klubo veikta 
me. Mano nuomonę butų steig
ti sportinį skyrių, kuris galėti) 
apimti jaunimo sportą k; t. 
beisbolę, baskelbolę, tenisų 
t- P-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■ ''Z' '' ■■ | ■■ ■John F. Eudeikis

Geniausia iu, didžiausia LaJdojimo įstaiga 
AMBULANęE 

T;9 Diena IR'naktį' • ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46Q5‘07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefono LAFAYETTK 07M 
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

DR. VA1TUSH, OPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optttttietrically Akitį Specialistas
PialengVina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj ibio 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
md, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toiiregystę; Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely j atsitikimų ikys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

< ' pirma.
4712 South Ashland Av.

Čhohfe VAftDS 1313.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wėst 63rd Street

Ofiso Valandos: nuo 
7—9 vak vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

ir nuo

Dr. Margeris
3325 Šo. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299.

lUkWkIU titulų raita yirogratiiv Antradienta ir fteitiUUanta tirt- 
Itrtt vnL ryto U W. 1L L ti* atottaa (MM K4 

M frOV&U MJLTnUKRUi

Laidotuvių. Direktoriai

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaikb Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
-11 Rez. Hy de Park 3395

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

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

d

LIETUVIAI
*

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pėr 39 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tėl. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DĘNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai;
Ofišo tel. YARDS 5921

DR. BERTASII
756 West 35th St.

Cor. of 35th hnd Halsted Sts.
Ofiso Valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:39 

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

Tel. KėmVbod 5107.

vffi irt, »»rtnh 11 hvritfi', „ii

NARUI / ' j 
Chicagos, J| 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
itiiUhhdhiiihhihiibiiiiiHihi
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rtirtiit. iirttni«rti,w>tiliiiirtrtm 1

Artibulaiicė 
Patarnavi- 
mas Dieną 

■ii B ir nakti

TUftiME
IW9r koPLYCiAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

MrtirtiiMrtMUiirtihrt'iirtilrthH

V .

1646 West 46tM Sti
I. J. ŽOLP Phonfe Yards 0781 I 

•eet Yards 0782

I . , :■ ;; i.'J' S, MAŽEIKA Vartfs 1139 1
3319 Lituaniea Avenue Yfcrdš

Į LACHAWlCZ
8314 W8st 23td Plažė
SKYRIUS: 43-44 Kast W8*h Strti

m sūnūs ' Į
Phoilė taftai 2515 

t Tei. PUDthkh 1270

■ ALBERT V.
4704 So. Western Avenue

L ■' K 1 . . . , • . 1 ! ' . . ,

PETKUS ’ 1
PhvftC Lafayette 8024 . v.. 1

I ANT A
3307 Lituaniea Avė

I . . ■ ■ .>•/

.NAŠ m. 
inue

PHILLIPS
. Phone Yards 4908 i 1

1 ‘ ANTHONY 9. PETKŪS
6834 Šo. VVestern Avė. Phoriė GrOvėhlU 0142 į
1410 South 49tR Cdhrtt CiėehO VhOMe Cicefo 2109 1

į ■ ■ ' V
L ’

4348 Si California
LIULEVICIUS I

Avenue Phone Lafayette 3572 1

į| ' i" ■' į '**■

3354 So» Katate* 8 
|_ _ į

P, J. RID 
treet■ ;A ’ ,

ĮKAS I
• YARDS 1419

Dr. Charles Šegal
p ris AB.

4729 Šo. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHlCAGę, 1LL. 
ofiso Valandos

Nuo 10—12 vaL ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 6:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nUo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

iPhone GANAU 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šefeddmis ir nedėl. pagal sutartį 
Rbž» 6631 Sėk Califotnia AVenue

Telefonas Republic 7868

Skaitykla
« • • •Senesniems nariams reiktą 

įsteigti pastovią skaityklą, ku* 
rioje vakarais galėtų- pasiskata 
lyti knygų j laikraščią, o tam 
žinoma įvykdinti nebūtų daug 
sunkumo. Pavyzdžiui* jei aš pa* 
siimu abonentinį skaityklos nu* 
merį, įstoju į atskirą kultūros 
skyrių. Įstojimas galima butų 
vykdyti visokiais budais; pav» 
aukuojant knygas* užprenumu* 
rdojant laikraštį, prisidedant 
darbu ir, galiau, net nustatant 
mažutį abonentinį mokestį. , 1

žetnaičią Kapėlija
Klube randasi apie 10 gerą 

griežikų, kurie galėtų sudaryti 
gražų komplikuotą žemaičių or* 
kestrą. Ar tas nebūtų lengva 
įgyvendinti, jei mllsą nariai —j 
muzikantai pasiimtų sau už pa* 
reigą šį klausimą įgyvendinti 
esmėje? 7 v i*

Svarbu, kad ir ateinančiais 
I mętąis kaip iki šiol,. žemaičių 
Kult. Klubas progresuotų kul

Ofiso Tel. Virginla 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVfcNUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
3999 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Telefonas YARDS 0994
Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

Rez. Teiephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YAfcDS tiu 
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

PROGRAMII

KLAUSYKIME
' _ ■ RYTMETINIŲ

■.................* feta i I> i i mi I *!■ I M III !!!■■ -■ n—,—M—— no it

Dt. F. Pulsuoki Le Vatt 
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.
1957 W. Garffeld Blvd. 
Cof. DAMeft. HeiMttfc «BB»
.............. ‘ ................ . ,..-4,

A» Montvid, M. D.
Wėšt ToWii statė Bank Bldg. 

. 2400 WEST MADISON STREET 
Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas Brnnsedck 0597

A. A. ŠLAKE
Advokatas

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Nahių Tbl.—Hyde Patk 3395

■■ini ■ ... II »■■■■■ I M ■' li

Garsinkitės “N-nose
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KORESPONDENCIJOS
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Washington, D. C.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ- 
JE PAMINĖTAS VILNIAUS

ATGAVIMAS.
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 3 d. — Amerikos Lietuvių 
Draugija Vašingtone praeitą 
sekmadieny po piet atsilankė 
Lietuvos Pasiuntinybėje ir per 
Ministrą P. Žadeikį pasveikino 
Lietuvos Vyriausybę su Vilniaus 
atgavimu. Lietuvos Ministras 
padėkojo už pasveikinimą ir 
prie tos progos plačiau papasa
kojo apie Vilniaus praeiti ir 
apie Vilniaus atgavimo reikšmę 
Lietuvai. Buvo parodytas ir pa
aiškintas žemlapis su naujomis 
Lietuvos sienomis. Draugijos 
nariai labai domėjosi paaiškini
mais ir net davinėjo paklausi
mų.

Tarpe atsilankusių ' buvo ir 
labai mažai lietuviškai suprąn- 
tančių, todėl dr. Jonas Bražin
skas, buvusis draugijos pirmi- 
i inkas, pakalbėjo angliškai, 
taip kad visi buvo patenkinti. 
Draugijos dabartininkas pirmi- 
: inkas p. Petrauskas-Peterson, 
i tvykti negalėjo, nes negalėjo 
pasiliuosuoti iš tarnybos Su
siėmė Court sargyboje, todėl 
Draugijai vadovavo ponia Liud
vika Jurkienė, kaipo vice-pirmi- 
ninkė ir p. Albert Araskevičius- 
Ross, sekretorius.

Girdėjosi, kad tarpe Draugi
jos kilo sumanymas pasveikin
ti Vilniečius lietuvius sumetant 
Kalėdinę dovaną jų reikalams.

Po paminėjimo Vilniaus su- 
gryžimo Lietuvos Ministras 
pulk. žadeikis pradžiugino 
Draugijos narius pranešdamas, 
kad vienas Draugijos narių yra 
per Lietuvos Vyriausybę apdo- 
vanuotas Gedimino Medaliu, tai 
p. Juozas Gabralavičius, Drau
gi j os ’ iždininkas; /ir i vienai gu-i 
niausiu ir darbingiausių lietu
vių gyventojų Amerikos sosti
nėje. Medalį įteikus, ponia ža- 
deikienė pakvietė susirinkusius 
Draugijos narius prie užkand
žio. Svečių nuotaika buvo pui
ki ir susirinkimas baigėsi dai
nomis ir geriausiais linkėjimais 
Lietuvai, — pakilusiu upu bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas 
‘ Lietuva Tėvynė Musų.”

Jūsų spec. korespondentas.

Carnegie, Pa
Iš SLA. 128 Kuopos

Nominacijų pasekmės j SLA. 
Pild. Tarybą:

Prezidentas:
F. J. Bagočius
J. Miliauskas ...

Vice*-prez.:
J. K. Mažukna ...

Sekr.:
M. J. Vinikas
V. Zablackas

Iždininkas:
K. Gugis ......
J. Žebrauskas

Iždo glob.:
Mikužiutė .... 

Paul Dargis .... 
K. Miihelsonas . 
V. šmaikštis ....

Dr. kvot.:
J. Stanislovaitis 
A. Graičunas ....

Baltimore. Md.
3LA. 64 Kuopos Pild. Tarybos 

Nominacijų Pasekmės

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS LIETUVIAMS

VISADA LAIKAS

Mission Vynui Gerti
Šventėms—ar šiaip kada—-nerasite ge
resnio vyno kaip Mission Bell. Jus pa
tirsite, kad šis gardusis vynas yra kaip ( 
tik tas daiktas, kurs paverčia jūsų 
švenčių pietus į šaunųjį pokylį.

KAINA TAIP MAŽA

Vffl.

NAUJIENŲbĄCMEK’elephoto
COLWELL, IA. — Warner Blewett, 17 metų am

žiaus jaunuolis, kuris prisipažino nužudęs 14 metų mer
gaitę, o paskui išgėrė nuodų.

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Kristaus artimo meilės.
Petras — Na, b ką kitose Ro 

mos katalikų parapijose girde
Petras. — Labą vakarą, Jo- jote, Jonai?

.ubai.
Jokūbas

no mieli draugai.

Kaip aukos plaukia VJniaus 
lietuviams katalikams

... Dėlto, Kad Be Muito ...
PINIGŲ GRĄŽINIMAS UŽTIKRINTAS
Jus jį pamęgsite geriau, ar pinigus 
grąžinsime be klausimo.

• K. ARAKELIAN, INC., Sav., 
Chicago, III. Tel. Monroe 163| '

O R.IUA 
PORT WI NE

-»~2* >Mitt fmCt.O n*-1*^*

Listen to and Advertise over
PALANOECH’S YUGOSLAV RADIO
Fcck Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

šį syki nominuojant SLA. 
Pildomąją Tarybą musų kuopi,j 
nebuvo diskusijų, nė ginčų. 
Nors kai kurie nariai ir turė
jo atsiųstų iš “Vienybės” lape
lių, bet viešai tų lapelių ne nc- 
dalino.

Nariai balsavo taip:
Ant pirmininko:

V. F. Laukaitis 
Bagočius ........
N. Rastenis ....

Ant Vice-prez.:
V. Kersevičius ..
Mažiukna ........

Ant Sekr.: .
Vinikas ............
Bačiunas .........

*

Ant Idininko:
J. Bačiunas .....
Gugis ..............

Ant Iždo glob.:
S. Mockus
J. Brazauskas ..
E. Mikužiutė ...
Bogužiutė .......
Dargis ..............

Ant Dr. kvotėjo: 
Dr. S. Biežis .. 
Stanislovaitis — 
J. Bronušas ....

Buvo dar ir už kitus kelis 
kandidatus paduota po vieną 
balsą. — Z. G.

Peiras — žinai ką, Jokūbai, K. 
mudu su Jonu šį vakarą užėjo- 
va pas tave pasikalbėti apie at
vaduoto Vilniaus lietuvių reika
lus.

Jokūbas — Labai gražu, ma
no mieli, kad judų rūpinatės 
nuvargintais musų broliais lie
tuviais katalikais, kurie gyvena 
Vilniaus krašte. Rūpintis varg
šais yra 
dorybių. Gerai, 
apie taisžinota?

Petras — Jonai, tu buvai

viena Kristaus meiles 
Sakyki ta ką

24 
oo 
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rf CALUMET CITY, ILL.
Ž MARY PRAKAITIS užlaiko

VICTORIA STUDIO
iį LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS
p KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS LINKI

Darau visokius paveikslus vestuvėms, pirmos komunijos ir .
$ Graduation. Iš senų perdirbu naujus. Pirmos rųšies įrengimai.
$ Prašau kreiptis MARY PRAKAITIS.
į 213—155th St. CALUMET CITY. Tel. Hammond 4025

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius 

. . r

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštą) 

TIK .TELEGRAMOMIS. 
/

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

.. ' t

talikų Masiniam susirinki rr. c 
Lietuvių Auditorijoj spalių 24 
dieną. Papasakok ką girdėjai. 
Kas daugiausia aukavo dėl Vil
niaus lietuvių, kas labiau pasi
žymėjo labdaringais darbdis?

Jonas — Kaip jau žinota, 
tas masinis susirinkimas buvo 
rengtas Chicagos lietuvių Ro
mos katalikų Federacijos ir ku
riu buvo pakviestas kalbėti 
prof. K. Pakštas. Ten buvo su
važiavę iš visos Chicagos žy
miausi Romos katalikų veikė
jai, turtingi ordinuoti Romos 
katalikų bažnyčios klebonai ir. 
šiaip paprasti parapijonai.

Petras — Tai išteisybės ten 
buvęs didelis susirinkimas. Tai 
jau atikų, tiir būt, dėl Vilniaus 
krašto nukentėjusių lietuvių 
Chicagos Romos katalikai su 
savo klebonais sudėjo keletą 
tūkstančių dolerių. -

Jonas — O taip. Chicagos 
Romos katalikai pasirodė labai 
šauniai. Jie sudėjo net $132.05 
aukų Vilniaus lietuviams kata
likams.

Jokūbas — Na, o kiek auka
vo tie ordinuoti lietuviai Ro
mos katalikai klebonai?

Jonas — O jie tai nepapras
tai šauniai pasirodė. Iš klebo
nų, kuriuos apdovanojo Lietu
vos prezidentas Smetona Gedi
mino ordinais, buvo net du.

Peiras — Na, o kiek jie pa
klojo dėl Vilniaus sušelpimo?

Jonas — O jie paklojo po 
labai didelę auką. Kiekvienas 
paguldė po $2 kaip po dveigį 
kumelį.

Petras — Na, o kas iš viso 
susirinkimo aukavo didžiausia 
auką ?

Jonas — Didžiausias aukas 
padėjo biznierius Pranas Gu- 
nas v (901 W. 33rd St.) $10.00 
auksu; M. Šveikauskas $10.000; 
A. Kasparas $10.000 ir K. Za- 
romskas $5.00. Kiti dėjo ma
žesnes aukas.■

Jokūbas — Tai labai prakil
nų ir katalikišką pavyzdį tuo
du klebonai parodė savo para- 
pijonams. O prisiminus dąr, 
kad Lietuvos prezidentas Sme
tona juodu apdovanojo Gedi
mino ordinais, tai tokia žym$ 
auka dėl Vilniaus lietuvių ro- 
miškų katalikų yra tikras pasi-

Jonas — Taip. Buvau nuvy 
— Labas, labas, ma- kęs į kelias parapijas. Ten per 

Na, ką gero tas Vilniaus lietuvių sušelpimo 
pasaulį? (prakalbas, kuriose kalbėjo pro" 

Pakštas, vienas parap jo;
klebonas, irgi nenorėdamas pa
silikti nuo kitų savo brolių 
Kristuje, paklojo net $3.15 ati
ką. Jo gi parapijonai, pamatę 
tokį gražų pavyzdį, sudėjo dėl 
Vilniaus nukentėjusių lietuvių 
katalikų net apie $30 aukų.

Kitoj lietuvių Romos katali
kų parapijoje irgi šauniai pa
sirodė. Jų klebonas, kuriath 
praeitą vasarą Lietuvos prezi
dentas Smetona >/ padovanojo 
Gedimino ordiną, padėjo md 
$2.00 auką.

žymėjimas, tikras parėiškimas dovanojo Liet
* •,

vienas turtingas 'lifettivis klebo
nas, per Vilniaus lietuvių kata
likų sušelpimo pirakalbas su sa
vo auka visai'nepasirodė. Todėl 
jo parapijonąi, pamatę savo 
dvasios Vado‘‘tokį gražų pavyz
dį, sudėjo tik $23:37 aukų.

Kitoj pusėj miesto klebonas 
su savo auka if$ nepasirodė. 
Jo parapijonys, įąęjtdami savb 
klębono gražų ;krikščionišką pa
vyzdį, irgi tesudėjo tik $22.25.

Jokūbas — Na, lai tu, Jonai, 
mudom čia su Petru papasakef- 
jai labai įdomias naujienas. 
Iš tiesų, labai man malonu gir
dėti, kad musų Romos tikrų 
katalikų ; klebonai : Chicagoje 
taip puikiai, taip šauniai' su sa
vo aukomis pasirodė dėl Vil
niaus lietuvių katalikų badau
jančių. Juk tokie pavyzdžiai, 
savo parapijonams parodyti tų 
tikrų katalikų klebonų, yra 
verti užrašyti aukso raidėmis į 
šv. Petro, dangaus, vartų sargo, 
knygas.

Petras — Na, Jonai, ar. nebu
vai nuvykęs į Bridgeportą, į 
seniausią, lietuvių parapiją, kur 
klebonauja pirmutinis Ameri
kos lietuvių pralotas M. L. Kru
šas. Kas ten naujo girdėti? Jis 
tai, tur būt, dėl Vilniaus ba
daujančių paaukavo mažiausia 
bent $100.00.

Jonas — Taip, buvau nuvy
kęs ir ten. Tačiau seni ir geri 
parapijonai sako, kad jų Jo 
Malonybė Pralotas Krušas dąr 
neprisirengė surengti prakal
bas dėl Vilniaus badaujančių. 
O kaip buvo Lietuvių Audito
rijoj didžiulis masinis Romos 
katalikų susirinkimas, tai ten 
jis savo aukos neprisiuntė. Taip 
gi nebuvo prisiuntęs nei vieno 
savo vikarų. Geri parapijonai 
sako, lauksime, gal prieš galą 
vajaus jis visus subitins savo 
auka.

Jokūbas — Aišku, mano mie
li draugai, kad toks didelis Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gas kaip pralotas Krušas ir kle- 
bonaudąmas pačioje seniausio
je ir didžiausioje lietuvių kata
likų parapijoje negi apsileis ki- 
tfems klebonams . Nėra abejo
nės, kad jis nešiodamas taipgi 
Gedimino ordiną^ Jįurį j am pa- 
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Mission Bell 
Vynas

Kaip ir paprastasis Mission 
Bell vynas yra padarytas iš vy
nuogių. Bet šio vyno gamini
mo būdas skiriasi. Pirmiausiai 
vynuogės auginamos Kaliforni
joje, San Josųuin slėnėse. Ten 
tas vynuogynas apima net 6,000 
akrų žemes plotą.

Kalifornijos vynuogės auga 
visai kitokiose sąlygose. Ten 
saulė tolydžiai nuokindama, su
teikia atsakančias cheminio vei
kimo sąlygas, o lietaus lengvu
mas paveikia teigiamai į jų 
Šveiką augimą. Tai atsiliepia 
ir į vyno kokybę.

Tas vynuogynas priklauso 
pačiam to 'vyno išdirbėjai. K. 
Arakelian veik visą amžių pra
leido gero vyno padarymo pa
slaptims surasti, produktą pa
gerinti ir išgarsinti. Taip tė
vas įgijęs žinias perleido savo 
sunui. (Skelb.)

Smetona anais metais, neapsi
leis kitiems savo broliams Kris
tuje ordinuotiems kavalieriams, 
bet visus sumuš savo auka.

Petras — Ale sakyk, Jokūbai, 
kodėl mes nematome tarpe au
kautojų nei vieno musų jaunų
jų kunigų, čia gimusių, aukų. 
Juk, rodos, jie gauna visi iš 
musų lietuvių tikrų katalikų 
parapijų algos po $100.00 per 
mėnesį, gauna už mišias extra, 
dykai kleboniją ir t. t. Nejaugi 
jiė nepraktikuoja labdarybės 
Kristaus įsakymo? .

Jokūbas — čia, Petrai, tu pa
kėlei labai teisingą, pribrendusi 
klausimą. Iš tiesų tie musų jau
ni kunigėliai, gaudami geras 
algas, ir dar extra mokėti už 
mišias, krikštus, šliubus ir lai
dotuves, turėtų irgi prisidėti 
su savo kad ir maža ąuka. Tas 
palodytų, kad jie atjaučia mu
sų lietuvių tikrų Romos katali
kų reikalus. Juk ir Kristus yra 
pasakęs: Atiduokite Dievui,

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas -

Dabar Mokame 3^/2% Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

ana,____________
LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUjSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

$4,006,000.00
$275,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY- 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausj atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

PAKEL

kas yra Dievo, o ciesoriui (val
stybei) kas yra ciesoriaus.

Nors tiesa, jie gal ir nenorė
tų sukirsti savo klebonus didu
mu savo aukos, tačiau jų ge
ras noras butų labai įdomu ma
tyti. Juk jie visi turi labai ge
rą ir lengvą duoną iš musų lie
tuvių. Tad butų labai įdomu 
matyti kiek jie prijaučia lietu
vių tautai ir lietuvybei. Be to, 
sųšęlpimas Vilniaus lietuvių 
tikrų Romos katalikų juk tai 
yra labdaringas krikščioniškas 
darbas. Nejaugi jie skelbdami 
Kristaus artimo meilės, broly
bės ir lygybės mokslą, patys jo 
nenorėtų praktikuoti?

Petras — Bet žiūrėk, Jonai, 
jau dvylikta nakties. Aš jau tu

šavo dūšios barimo, 
tau, Petrai, už papa- 
įdomių naujienų iš 
o tau, Jokūbai,, už 
man nesuprantamų

riu bėgti namo, nes kitaip gau
siu nuo 
Tad ačiū 
sakoj imą 
Chicagos, 
išguldymą 
klausimų.

Jonas —- Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, Jokūbai.

Jokūbas — Likita sveiki, 
mano mieli bičiuliai. Užeikita 
kitą šeštadienį vėl pasikalbėti.

Cicero Jokūbas.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940
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Pradėkime nuo žydų, bene tai 
bus stambiausia Vilniaus mies
to gyventojų grupė.

Vilniaus žydą visuomenę ide
ologiniai butą galima suskirsty
ti ryškiai Į tris sroves: žydui 
zionistai su visomis savo šako- 
mU> žydą darbininką socialde
mokratijos sąjunga (Bundas) 
ir žydai komunistai. Iš .visą tų 
grupių skaitlingiausi gal zionis
tai, -kurie apima visų žydų bur
žuazijų, inteligentijų ir dalį žy
dų darbininkų, kurie orientuo
jasi labiau į socializmų. Valsty
biškai žydų buržuazija aiškiai 
savo kryptięs neturėjo. Jų tarpe 
rasi tikrų buvusios Lenkijos 

I valstybės patriotų, o taip pat
Tautų Sąjunga vienbalsiai pasmerkė sovietų Rusiją, 

kaipo agresorių, ir vienbalsiai išmetė ją iš savo narių 
tarpo. Tai pirmas toks atsitikimas Tautų Sąjungos isto
rijoje.

Keletas silpnesnių valstybių, bijodamos keršto iš 
Maskvos pusės, susilaikė nuo balsavimo, bet nė viena val
stybė Maskvos neužtarė. Iš 43 valstybių nė viena nebal
savo prieš rezoliuciją, pasmerkiančią sovietų smurtą 
prieš Suomiją, ir nė viena neėmė balso sovietams patei
sinti. Net ir Maskvos atstovai Tautų Sąjungoje neturėjo 
drąsos stoti prieš Tautų Sąjungos suvažiavimą ir savo 
valdžią apginti. Jie patylomis išsinešdino iš Genevos, ne
padarę jokio pareiškimo. /

Reikšminga yra tai, kad sovietų Rusijos neužtarė į 
Tauty Sąjungos suvažiavime net ir jos naujieji “drau
gai”, Pabaltijo valstybės — Lietuva, Latvija ir Suomija, 
kurias Stalinas šį rudenį paėmė savo “globon”. Balsuoti 
prieš Maskvą jos, žinoma, negalėjo, nes “Juozas Didysis” 
butų jas tuojaus užpuolęs. Bet tas faktas, kad jos nepa
sipriešino sovietų pasmerkimui ir išmetimui iš Tautų Są
jungos, aiškiai rado, kaip jos į tą savo “globėją” žiuri.

Tokiu budu sovietų Rusija tapo pasmerkta, kaipo 
banditas, ir išmesta lauk iš civilizuotų tautų draugijos!

čių) vadai yra areštuojami, Šau-
$8.00 domi arba ištremiami. Okupan- 
400 tai vykina “sovietizaciją”. Spe- 

daliai apie ukrainiečius korės-[
*751pondęntas sako:

“Ukrainiečių judėjimas bu
vusios Lenkijos teritorijoje 
yra daug žiauriau persekioja
mas, negu kad buvo prie len- 
Kų valdžios, nors ir tuomet 
žiaurumas buvo pakankamai 
didelis. Ukrainiečių persekio
jimas Lenkijoje buvo viena 
priežasčių, dėlko rusai atėjo į 
Lenkiją vaduoti savo ^kraujo 
brolius* ir delko jie susitarė 
su Vokietija, kad rusams tu
ri tekti Lvovas (Lembergas), 
kuris sudaro vienų ukrainie- 

r čių tautinio judėjimo cent-
■ rų.”

O dabar rusai smaugia ukrai- 
mečius aršiau, negu kad juos 
smaugė lenkai!

L t j? pačiu laiku bolševi- Į aptiksi Lietuvos simpatikų. Bet 
vienos ar kitos tos simpatijos 
grindžiamos biznio sumetimais 
— kur geriau. Bet gi tenka kon
statuoti vienas faktas, kad vi
suomenėje žydai yra dideli Vil
niaus miesto patriotai, jiems 
Vilnius antroji Jeruzalė, kuri 
dar kitaip istoriniai Lietuvos 
Jeruzale vadinama. Vilniaus žy-

Rusijos gėda
Maskva ir jos. aklięji pakalikai, žinoma, sakys, kad 

Tautų Sąjunga tai — imperializmo įrankis”, su kuriuo 
“darbininkiška” Rusijos valdžia gali nesiskaityti. Bet 
protaujantieji žmonės iš tokio jos argumento tiktai pasi
juoks, atsimindami, ką pati sovietų valdžia pirmiaus sa
kydavo. '

Kai Tautų Sąjunga pasmerkė Japonijos imperialis
tus, užpuolusius Kiniją, ir Japonija pabėgo iš Tautų Są
jungos, tai Maskva sakė, kad Tautų Sąjunga pasielgė tei
singai. ' .

Maskva taip pat pripažino teisę Tautų Sąjungai pa-1 
smerkti Italiją dėl užpuolimo Etiopijos, ir sovietų atsto
vas Genevoje balsavo už sankcijas prieš Italiją.

Maskva reikalavo, kad Tautų Sąjunga pasmerktų ii' 
nubaustų Vokietijos nacius, kuomet jie kėsinosi sudras
kyti Čekoslovakiją. Sovietų komisaras Litvinovas karš
čiausiai už visų valstybių atstovus šaukdavo, kad Tautų 
Sąjunga turi kovoti prieš agresorius ir pasaulio taikos 
ardytojus. Taigi dabar Maskva negali sakyti, kad Tautų 
Sąjungos autoritetas jai nieko nereiškia, nes ji pati tą 
autoritetą pakartotinai pripažino.

Sovietų valdžia j Tautų Sąjungą įstojo, ir Maskvos 
agentai sakė, kad Tautų Sąjunga dabar yra gera, kuo
met ji apsivalė nuo agresorių ir fašistų.

Taigi jokiais išsisukinėjimais ji negali išsiginti to 
fakto, kad Tautų Sąjungos nutarimai pastatė Maskvą 
prie gėdos stulpo. • 1

Apie tą faktą patirs ir Rusijos liaudis, nežiūrint, 
kaip j; stengsis Stalinas paslėpti. Rusijos darbo žmonės 
ilgainiui supras, kur juos veda ta diktatūra, kuri šian
dien visame pasaulyje turi tiktai vieną draugą — Hitlerį.

kai bando vartoti ir lapės poli
tiką. Jie viena ranka muša, ki
ta glosto. Pav, jie sudarė buv. 
Lenkijos žemėje vietinę “rau
donųjų armiją”.

O vokiečiai rodo lenkams tik
rai žiaurumų, ypač Poznanėje ir 
Pamaryje:

“Ištisos lenkų šeimos yra
deportuojamos arba išveja- dai, veik visų srovių, didžiuoja- 
mos, be jokio atsižvelgimo 
kur jos dėsis ir kaip gyvens. 
Už mažiausių menkniekį vy
kinama mirtie^ bausmė be 
tardymo ir progos apsiginti. 
Tuo tarpu artinasi žiema ir 
aštriai pasireiškia maisto tru- 
kumas.w Neperdėjus galima

Į pasakyti, kad ištisose apygai-|^nga> žymėtina, kad veik išim
tinai darbininkai arba iš jų tar
po kilę inteligentai.

1 Žydai komunistai veikė nele
galiai. Tai daugiausia buržua
zijos vaikąi dėka lenkų tauti
nės vedamos* politikos neprisi
taiko gyvenimui ir pastoję į ko
munizmų. Ir, žinoma, kaipo 
buržuazijos ovaikai baigę įvai
rius mokslus, arba besimokąs

įsi, kad jie iš Vilniaus skleidžia 
viso pasaulio žydijai kultųrų ir 
tvirtos tautinės aspiracijos.

Žydų socialdemokratų grupė, 
nors ir nebuvo skaitlinga, bet 
atspari, kokiose užgrūdinta, ge
rai organizuotas ir savo proli- 

|nėmis pajėgomis gana prana-

dose eina tiesiog lenkų gy
ventojų žudymas.”
Baisiai žiauriai ' elgiamasi ir 

su žydais. Dešimtimis tūkstan
čių žydai yra gabenami iš Aus
trijos ir kitų Vokietijos oku
puotų sričių į vadinamų žydų 
“rezervacijų’* Liublino distrikte. 
Turto jiems leidžiama pasiimti 
tik tiek, kięk jie gali pakelti.

j Bet didelisžytjų, I 7't7klsi3*tehĮ
pristatomi difbti ’ kaip vergai, Ląiygw padaryti karjerii. 2ydų 
prie kelių ir kitokių darbų į va i- komunistų darbininkų grupė 
riose Lenkijos dalyse, Už darbų Įnebuvo skaitiinga. Spėliojama, 
jie negauna jokio atlyginimo. kad besitraukiant 80vielų ka. 
Laay cit A ATAOTx-*nrrTT nuomonei iŠ. Vilniaus srities, 
| DĖL SLA. NOMINACIJŲ Įkartu su ja bus tarp 10—12,000 

žydų komunistų kartu su ja iš
ėjusių. .

Toliau dirslelkime kaip atro
dė Vilniaus miesto lenkų visuo
menė. Pirmi jos bruožai, tai iš 
seno metėsi į akis — jie ir mes. 
Jie
[valstybės pareigūnų įvairiame 
pavidale iš Lenkijos gilumos ir 
mes — tųi vietos lenkai, taip pat 
Vilniaus miesto patriotai, kaip 

vietos žydai! Jie — veik be 
išimties kraštutinieji lenkų de
šinieji su aiškiomis fašistiniai 
nacionalistinėmis tendencijomis 
tap vadinamų endekų vadovau
jami. Veik visa vietos mokslei
vija jų įtakoje, Mat, valsty
binės karjeros sumetimais jie 
orientuojasi į endekus. Tai gru
pė, kuri pasižymėjo ypatingu 
lietuvių nekentimu, žydų pogro
mų ruošimu ir Lietuvos valsty
bės niekinimu, šiai grupei pri
klausė vielos dvarininkai ir ne
žymus skaičius iš mes, lai yra 
vietos gyventojų. Lenkų “mes”

ramesnė grupė, kurią tarpe net 
juvo Lietuvos patriotų, bent ke
letas dešimčių iŠ inteligentijos. 
Jų tarpe veikė neskaitlinga len
tų socialistų grupė, kuri betgi 
turėjo didžiulę įtakų į visų len
kų darbininkų ir jų judėjimui 
vadovavo.

“Mes” — vietos lenkai gyven
tojai veik ir nekentė — jų, km 
rie lyg okupantai atimdavo iš 
vietos gyventojų geresnį duonos 
kąsnį. Vietos lenkai štai ir da
bar atėjus Lietuvos kariuome
nei į Vilnių nori parodyti ne 
tik savo lojalumų Lietuvai, bet 
net linkę į Lietuvos pusę orien
tuotis. Jei Lietuvos vyriausybe 
paims tinkamų vairavimų, tai 
Šių lenkų tarpe susilauks tikrų 
Lietuvos patriotų, kurie išmoks 
ir lietuviškai kalbėti.

“Jie”, tai yra atėjūnai lenkai 
jau dabar leidžia slaptus atsi
šaukimus, kuriuose aiškiai pa-| 
sisako prieš Lietuvų, svajoja a- 
pie didžiulę busimų Lenki jų ir 
šiųj susidariusių padėtį tik ken
čia, nes laikinai esanti geriau
sia Išeitis. Tai neramiausias Vil
niaus gaivalas, kuris drumsčia 
ir dar ilgai drums Vilniaus gy
veninių. Tai rafinuota lenkų vi
suomenė pilna klastos, provo
kacijų ir šovinizmo. Tai žmo-l Kažkoks nerimas^ kažkoks 
nes, kurie nieko nepasimokė ir sumišimas. Tai kelio galas. Vi- 
pasimokyti nenori. Įsiems rupi kaip galima grei-

Kųgi pasakyti apie vietos lie
tuvius? Jie visi beišimties nuo
širdus patriotai, nepaisant, ar 
tai butų iš dešiniųjų ar iš kai- 
riųjų. Jie visi savo tarpe paken-i;"b”ud;j’ '‘proga7 
čiamai vieningu upu gyvena. 
Jie visi atsidėję ir su giliu pa
sišventimu nori dirbti Lietuvos 
valstybes darbų, žinoma, kaip 
visur, taip ir čia pasilaiko kar
jeristų, tai tik pavieniai as
mens. Vilniaus , srities lietuviai 
gyventojai, .visybe jokios išim
ties tiesiai idealizuoja Lietuvos 
gyvenimų, jį įvertina ir lauk
te laukia žemės reformos. Jie 
visi gyvena tikrus romancizino 
laikus ir aukščiausią dvasios

MAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORKO meras La Guardia ir Herbert Hoo- 

ver, kurie iš Chicagos išskrido į New Yorkų tartis dėl 
suteikimo paramos supimams.

Thos. Miller

Lietuvą aplankius
didžiausias 
sveikinasi, 

o treti

(Tęsinys)
Visus apėmė 

džiaugsmas:. vieni 
kiti šiaip kalbasi,
susijaudinę iš džiaugsmo, 
negali ašarų sulaikyti.

Kažkoks nerimas^

tiek 
jog

pasakyti štai kas: iš pradžių ji 
; buvo nejauki ir ne vienam 
/ daug baimės įvarė. Bet kai pa

siekėme kelionės galą, tai visi 
jautėme didelį džiaugsmų bei 
buvome laimingi, kad aplenkė
me karų su jo visomis baiseny-

eiti. Dėl užtrukusios kelionės ir 
didelio susigrūdimo tiek valgis, 
tiek patarnavimas buvo gana 
prastas. Švedų linija šį karią 

: pasažierų 
prigrūdo tiek, kiek tilpo o val
gį davė visai netinkamą. Ypač 
skundėsi trečios klasės pasažie- 
Įrai dėl maisto blogumo.

Nežinau, kiek tai kompani
jai galės išeiti į naudą. Kam 
teko važiuoti šį kartų, tas kita 
kartų ne j tik pats nenorės ke
liauti švedų linija, bet ir ki
tiems pasakos apįc savo nema
lonumus.

New Yorke

Kai palyginu šių savo kelione 
su tuja, kurių atlikau 1934 me
tais, tai skirtumas toks, kaip 
tarp dienos ir nakties. Tada bu
vo ramu ir linksma. Niekas ir 
negalvojo, kad visai netolimo
je ateityje ir vėl karo liepsnos 
užsiliepsnos. Be to, kiek vie
nas amerikonas kažkaip neno
riai grįžo: jam malonu buvo tė
vynėje viešėti ir jis reiškė pa
geidavimų netrukus, jei aplin
kybės bus palankios, ir vėl sa
vo gimines bei draugus aplan- 

-v i

LENKAMS GRESIA ‘‘IŠ
NAIKINIMO” PAVOJUS

Anglijos laikraštis “The Man- 
chesler Guardian” įdėjo savo 
diplomatinio korespondento 
pranešimą apie sąlygas užka
riautoje Lenkijoje. Jos tokios 
baisios, kad, anot to korespon
dento, “lenkų tautai pirmą kar- 
tą jos istorijoje gręsia išnaikini
mo pavojus”.

Rytinę buv. Lenkijos teritori
jos pusę yra okupavę rusai, va
karinę — vokiečiai. Vokietijos

— .
nacių jungas esąs nuožmesnis, 
negu Rusijos bolševikų. Bet, sa
ko korespondentas, ir bolševi
kiški okupantai nėra žmoniški:

“Tai, ką jie daro, butų 
žiauru normaliais laikais vi
są civilizuotą šalių akyse.” 
Sovietą valdomoje buv. Len

kijos dalyje gyvena daug ukrai
niečių, žydą ir baltgudą, taip 
pat gerokas skaičius lietuvių. 
Visoks politinis judėjimas da
bar tenai yra nuslopintas; pa
minėtųjų tautų (ypač ukrainie-

“Naujienos” skelbia SLA. Pil
domos Tarybos nominacijų re
zultatus iš įvairių kuopų. Taip 
jos darydavo ir kitais metais, 
todėl čia nieko nepaprasto no
rą. Bet kiti laikraščiai, kurie tų 
žinių negauna arba nenori dėti 
(jeigu jos nėra tinkamos jų po
litinei krypčiai), “Naujienoms’ 
pavydi ir bando jas apšmeižti.

Taigi “Sandara” anų dienų 
paraše, kad skaitlinės, kurias 
paduoda “Naujienos” apie no
minacijų rezultatus, esu kas to
kio neteisingo. O “Vilnis” jau 
du kartu ilguose straipsniuose 
įrodinėjo, kad “Naujienos” skel
bia tiktai tuos rezultatus, ku
rie yru palankus SLA. Vakarų 
Komiteto nusistatymui, bet sle
pia tų kuopų balsavimus, ku
riuose laimi “tautiškas sleitas” 
arba komunistai.

Tai yra melas. “Naujienos” 
deda visus rezultatus be skirtu
mo, apie kuriuos jos patiria. 
“Naujienos” nepaiso, kas balsa
vimus laimėjo, nes joms pirmo
je eilėje rupi informuoti skaity- 
tojus, o ne maitinti juos kokia 
nors propaganda, kaip kad da
ro ypatingai bolševikiška spau
da.

Aiškus dalykas, kad pilnų re” 
zultatų dienraštis paduoti nęga- 

I Ii, nes daugelis kuopų nei mums 
ją nepraneša, nei kitur kur ne* 
skelbia. Taip pat aišku, kad pa* 
lyginti dąugiays žinią mes gau*
name iŠ tą kuopą, kuriose va- niis, kurios dabar yra skelbia* 
dovauja musą šalininkai. Todėl mos: “Naujienose”-f-tuomet bus 
galutiną rezultatą išvaizda ga* nesunku atspėti, kas šįnose bai
li būti žymiai kitokia, negu tą savimuose laimes, o kas ne. 
skaitlinių, kurios mums yra ži” dabar yra vienas dalykas 

neabejot’masi lai — tas, kad ko-

čia atsibaldę daugumoje

ypač, kuomet palygini dabarti
nes skaitlines su praeitų balsa
vimų duomenimis. “Naujieną” 
iki šios dienos paskelbtuose bal
savimuose dalyvavo apie 1,300 
nariiį., Tai bus veikiausia apie 
ketvirtadalis visų balsų, paduo
tą boiriinacijose.

Kas turi senus “Tėvynės” nu
merius, tegu palygina 1937 ine* 
tų nominacijų skaitlines su to*

Dar,lieka Vilniaus miesto gu
dai. Neskaitlingi, bet visi bo iš
imties Lietuvos patriotai. Jų 
vienintelis troškimas tautiniai 
išsilaikyti, apsaugoti savo kultū
rų. Tai simpatinga žmonių gru
pe, kuri Lietuvai vien tik gero 
trokšta. Jie visi mokosi lietuvių 
kalbos ir ryžtasi aktingai daly
vauti Lietuvos valstybės' gyve
nime. z,

Rusų likučiai, jų dar mažiau 
Jų vienas noras — ramiai gy
venti.

Tai taip, bendrais bruožais, 
atrodo Vilniaus visuomenė. Ko
kios atmainos Vilniaus miesto 
visuomenės gyvenime įvyks ne
tolimoje ateityje — sunku spė
lioti. Tik viena galima neabe
jingai tvirtinti, kad žydų darbi
ninkija socialdemokratų vado
vaujama aiškiai liks Lietuvos 
valstybei lojali. Lenkų, vietos 
gyventojų dalis pasuks Lietuvos 
valstybės keliais,’ jei tik jų gy
venimas nebus iš šalies kieno 
nors drusčiamas. Žydų buržua
zija ir toliau varys savo biznį, 
ir liek jie arientuosis į Lietuvų, 
kiek jų biznis turės pasisekimų.

Kadangi -komunistai daugu
moje turėjo tik žydų darbinin
kų pasisekimų, o dabar jų daug 
išvažiavo į SSŠR, tai komunisti
nis judėjimas Vilniuje bus la
bai susmukęs ir be didesnių pa- 
sisekupą. —J- K.

Vilnius, XI—16-—39.

mu-
Pir-

Rugsėjo 11 d. 8 vai. ryto 
sų laivas pasiekė uostų, 
minusia pasų patikrinimas. A- 
merikos ir švedų valdininkai 
meta pasus į krūvų. Darbas ei
na sparčiai ir ilga eile pasažie- 
rų traukia iš vieno galo į kitų. 
Iš visų Amerikos 
iminėja pasus ir

Visai kitaip buvo šį karią. 
kiekvienas džiaugėsi, kad jam 
laimingai pasisekė ištrukti iš 
neramiosios Europos ir pasiek
ti ramų kampelį — Ameriką.■

(GALAS)

Iš Lietuvos
Spekuliacija su maisto 

kortelėmis

daugiau jų

Kaip linksma ir smagu, kad 
po devynių dienų ilgos ir var
gingos kelionės turėsime pro
gos atsistoti ant kietos žemės. 
Rodosi, niekad ir niekad 
norėčiau daugiau plaukti

VILN1US. — Nuo poros die
nų Vilniuje slaptai pardavinė
jamos maisto kortelės. Už porą

nebo
ja ivu

Kadangi dar ankstyvas rytas, 
tai žmonių uosle nedaug. Buvę 
musų sankeleiviai, su kuriais 
kelias dienas drauge praleido
me, išsiskirstė po visų muitinę. 
Mat, kiekvienas turėjo stoti į 
jam paskirtų eilę (alfabetiškai). 
Bagažų peržiūrėjimas buvo ga
na kruopštus ir atsargus. Atro
do, jog šį kartų daug kruopš
čiau žiurėjo, negu paprastai.

Nors muitinės valdininkų ir 
pusėtinai daug, bet bagažų pa
tikrinimo darbas ėjo gana lėtu 
tempu. Kai kuriems pasažie- 
rams teko net iki 3 vai. po pie
tų išbūti, l<ol jų bagažai liko

lė su kuponais. Jomis naudo
jasi ir šiaip gyventojai ir tų 
įmonių savininkai, kuriems 
tenka su “Lietūkiu” ar “Mais
tu” atsiskaityti iš gautų prekių 
kiekių kuponais. Keliasdešim
čiai klijcnlų parduoda maisto

o kitus kuponus karpo iš slap
tai nupirktų kortelių. Tuo bū
du turi tiek kuponų, kiek gavo 
prekių, nors tik dalį jų parda
vė, kitų maisto (pav. miltų) da-

būtos reikalai.
Kortelių pardavinėtojus va

kar gaudė policija, norėdama 
išaiškinti, iš kur jos gautos.

Mokyklų inspektoriai

nomos.
• Bet ir iš tos dalies kuopų, munistai, kurie daugiausia
kurių balsavimai yra paduoda- straksiu (vis rodydami liežuv 
mi “Naujienose”, galima pusė* Grigaičiui), ne tiktąi nieko su 
tinai gerui numanyti, kokio ’šavo “sleitu” neląimės, bet gar- 

\ bingai atsisės'—į balą.kryptim eina nominacijos,

Valstiečiai nori 
organizacijų

VILNIUS. — Vilniaus lietu
vių organizacijos pradėjo vėl 
gauti laišką ir prašymą, kad 
krašte butą pradėtas ligšįolinią 
organizaciją veikimas, kuriant 
skyrius,,1 skaityklas, vakarinius 
kursus.

Keleiviai išsiskirstė Kiekvie
nas sau. Vieni išskubėjo namo, 

giminių ir 
New Yorke 

O kai kurie 
dienų, New

draugų aplankyti 
arba Brooklyne. 
ryžosi vieną kitą 
Yorke praleisti ir pasaulinę pa
rodų apžiūrėti. z

Tai taip mes palikome “bal
tąjį” Kungsholmo laivų, su ku
riuo atplaukėme 3,457 mylių. 
Pasiliko uoste bestovį ir kili 
laivai, kaip antai: “Roma”, 
”Queen Mary”, “Normandie” ir 
kiti.

Bendrai apie kelionę galima

VILNIUS. — švietimo minis
terijos įgaliotinio įstaiga daug 
gavo lietuvių’mokytojų prašy
mų skirti juos į mokyklas. 
Dauguma prašytojų ligi šioi 
buvo bedarbiai. Daug prašymų 
gavo ir provincijos inspekto
riai. Karštais lietuviais virto 
dabar ir tie, kuriuos išauklėjo 
lietuvių visuomenė, o kurie 
pradėję dirbti mokytojų darbų 
Lenkijos laikais, nekalbėdavo 
su tėvais ir vaikais lietuviškai.

Paskirti inspektorių padėjė
jais yra visi “Ryto” dr-jos būvi 
mokytojai. “Kultūros” dr-jos 
mokytojų jų tarpe nėra iė vie
no.
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CHICAGOS LIETUVIŲ CHORO “PIRMYN” 
KONCERTO IŠKLAUSIUS

Palaikyk™ jį tokiu, kokiu jis yra
Praeitą sekmadienį, gruodžio 

10 d., Chicagos vidurmiesčio 
puikioj Kimball Hali svetainėj 
įvyko seniai laukiamas Chica
gos Lietuvių choro “Pirmyn” 
koncertas, po vadovyste muzi
ko p. K. Steponavičiaus.

Nors lietuviai nėra pratę eiti 
į vidurmiesčio svetaines, bet šis 
“Pirmyn” choro koncertas į 
Kini bąli Hali sutraukė tikrai 
gražų burį dailės mylėtojų. Sve
tainėj yra 720 sėdynių |r tik la
bai retai kur matėsi viena kita 
tušti vieta.

Choras sudainavo apie 20

dainų. Apie per dvi valandas 
svetainėj girdėjosi gausųfc aplo
dismentai ir kuomet po pasku
tinės dainos sęenos uždanga 
nusileido, tai publika niekaip 
netikėjo, kad jau viskas užsi
baigė. Ir tik vėliau persitikrinę 
apgailestavo, kad chorui, solis
tams ir dirigentui p. K. Stepo
navičiui nesukėlė dar didesnių 
ovacijų. Apie per porą valan
dų choras žavėjo apie 700 klau
sytojų ne tik savo puikiomis 
dainomis, bet ir visu sąstatu. 
Choro uniformos it- spalvuotų 
šviesų iliuminacija šį chorą da-

re daugiąu panašiu į profesio- 
nalį nei į mėgėjų chorą,

iš alkę aukštumą dainuose
Tai retas atsilikimas,; kad 

choras jau per kelis metus pa
jėgia išlaikyti pasiektos aukotu 
mos, kas mėgėjams yra nepa
prastai sunku, nes labai dažnai 
geriau pras.lavinę dainininką 
būna priversti pas traukli, u 
atėję nauji ir vėl reikalingi la
vinimo.

Diena iš Dienos

savai-

17 N.
1654
4736
3356
6306

Wabash 41h Fl 
W. Chicago Avė.
S. Ashland Avė. 
West 26th Street 
W. Cermak Raad

BM J m

yoURS forONDt

■39S
JVS GAUSIT VISĄ ŠITĄ 
, T»p ar Overhaut. $29.95 
► Koat. Kokybė* Siut. 29.95 
9 Naują Kelt. Skryb. 4.00
• Juodi ar rudi batai 5.00 
» “Shlrt-Craft” marfik. 1.95
• Rank. Darb. Kaklar. 1.00
• Diria* ar petneio* 1.00
• “Lastlngvveur” panė. .50
• Atletiniai marftkin.. .50
• Atlet. apat. marSk. .50
Papr. Parduoda už $74.35

JVS 8UTAUPOT $34.60

■j LVA f
Pi ■ 1’j

i

AIRIO
Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 

.^OPEN every EVENING UNTIL CHRISTMAS

***

BOSTON SODE STORE
ATDARA 

sekmadieniais 
iki 2:00 v. p. p.

3435 SOUTH HALSTED 
STREET

*r

DYKAI!!!
PUIKIOS KALĖDINĖS DOVANOS

MOTERIMS

Nauji Aligatoriniai

.98 
ir aukšč.

Su
Boston 
Better 
SHOE 
pirki
niu už
$2.98

VYRAMS
/

DYKAI! Odinė 
Cigaretams.

Dėžutė a

Klauskite šios 
puikios 

dovanos 
kol dar 
turime.

• Nauji Stiliai. /• Didelis 
. įvairumas stilių.

| -Dykai! Puiki Dovana

siO!-

Nauji stiliai—antpirštės

Turime mote
rims pančia- 
kų, pritaiko
mų prie ba
telių.

.98
ir aukšč.

• Vien odos • Calfskin 
• Oxfords

Starbrdnd Vaikams Batelių Agentai
MES NEPAKJBLŽME KAINŲ—MUSŲ KAINOS LIEKA

> , į TOS PAČIOS

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Į .. ATriAhA SEKMADIENĮ Tki iOO VAL, PO PlfeTŲ

dai-

dar

jau

vieša Padėka 
Aulcuros Ratelio 
Chorui

• Nora jau praėjo pora
Čių laiko nuJ musų vestuvių, 
bet jaučiam, jog dar nėra per
kėlų ištarti padėkos žodį L.J.K. 
Ratelio Chorui už skaitlingą da
lyvavimą musų vestuvėse, taip
gi už įteiktą mums taip vertin
gą dovaną.

Prašome priimti širdingą ačiū 
nuo musų.

Butų g m sunku žodžiais iš
reikšti tą gilų pasitenkinimą, 
kokį mes jautėme sugrįžę į sve
tinę, kuomet radome veik vi
sus Ratelio Choro narius musų 
laukiančius, ir visus su drau- 
giška-simpatiška šypsena ant 
veidų. Jūsų dalyvavimas sutei
kė mums didelio malonumo, ir 
vestuves padarė linksmomis ir 
įspūdingomis.

Norėtume paačiuoti- ir pami
nėti kiekvieno dalyvio vardą, 
bet tas užimtų daug vietos. To
dėl, brangus draugai ir drau
gės rateliečiai ir ratelietės, ma- 

širdingą 
ateityje, 
nors ga 
pasitar-

lonėkite priimti musų 
Ačiū. O prie progos, 
gal ir mes jums kuom 
losime .atsilyginti bei 
nauti.

Vincė ir Antanas Poviloniai.

“Pirmyn” choro mokytojas 
ir vedėjas p. K. Steponavičius 
žino jo vedamą chorą ir jis ne 
sibijojo su juom eiti į vidur
miesčio puošnias svetaines dai 
nuoci, į kurias gana tank ai 
“užklysta” vienas kitas geros 
muzikos ir dainų žinomas bei 
kritikas.

Kuomet jau choras iš kokios 
80 dainininkų gali dainą pra
dėti ir užbaigli, taip kad publi
ka nejaučia kuomet balsai su
silieję su piano akordais nuty
la ir tik lyg iš svajonių pabu
dę pradeda kelti ovacijas, tai 
kiekvienas turi pripažinti, 
jau choras kaipo mėgėjai 
nuoja tikrai gerai,

Ne profesionalai
Žinoma, iš profesionalų

kaip ko galėtum reikalauti. Ly^ 
gumo balsų, geresnio kai kurio
se dainose susiharmonizavimo, 
bet to galima reikalauti tik iš 
profesionalų, kurie turi laiko 
dainavimo praktikoms pašvęsti 
po kelias valandas į dieną, ir 
mokant dainininkams už jų 
darbą galima iš jų pareikalau
ti ir tobulumo balso.

Bet vis vien reikia neužmirš
ti, kad ‘‘Pirmyn” nesusideda iš 
visai “žaliukų”. Chore yra bū
rys dainininkų, kurie jau per 
eilę metų lavinosi chore ir at
skirai dainos ir muzikos. Yra ir 
tokių, kurie jau palys veda pra
dinius chorus, kaip p-lė Ona 
Skever. P-lė Ona Skever
per eilę metų lavina vaikų cho
relius, pati lavinasi dainoj ir 
muzikoj ir ttiom pat laiku daly
vauja visuose. “Pirmyn” choro 
parengimuose, tai tikra dailės 
mylėtoja ir choro “Pirmyn” 
patriotė. Yra tokių ir daugiau, 
bet čia ne vieta apie atskirus 
asmenis daug kalbėti.

✓

Palaikykim chorą
Užbaigdamas turiu pasakyti, 

kad Chicagos lietuviai turėtu
mėm dėti visas pastangas šį 
chorą palaikyti bent tokiu, ko
kiu jis yra dabar. Tai musų 
kultūrinis pasidarbavimas. Jei
gu 100,000 Chicagos lietuvių 
pilnai įvertintų gražiojo meno 
svarbą, tai jie ne tik užpildytų 
Kimball Hali, bet ir Civic ope
ros teatrą. O “Pirmyn” choras 
ten dar gražiau atrodytų, dar 
gražiau skambėtų jo lietuviškos 
ir angliškos dainos. —J. L. A.

Visų Laukiamas 
Parengimas

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

Laikas Ruoštis 
šventėms

Iki švenčių liko jau tik sa
vaitė. Tas laikas kiekvienai šei
mininkei reiškią stropios veik
los laiką. Reikia švarintu, rei
kia puoštis ir rūpintis gardęs- 
niais valgiais. Negalima užmir
šti ir taupos reikalų.

Midwest Stores savininkai 
kaip ir Visuomet šiais metais 
prieš Kalėdas yra pasirengę šei
mininkėms ateiti j talką- Jie 
skelbia reikalingiausių šven
tėms prekių išpardavimą. Ir 
kada jos atsilankys į krautu
ves, pastebės, kad čia prekės 
ekonomiškiausiom kainom ir 
kad pasirinkimas didžiausias.

Tai yra todėl, kad Midwest 
Stores turi dide^ modernai įren
gtą sandėlį, kad prekes perka 
iš dirbtuvių ir gamintojų be 
tarpininkų stambmenomis ir 
turi padalinimo krautuvėms 
moderniškiausias galimybes.

šiandien telpa Naujienose to 
išpardavimo skelbimas, tad, ir 
kiekviena šeimininkė gali pil
nai įsitikinti. Prekės visos švie
žios, geros kokybės ir kainos 
žemiausios. (Skelb.)

PAŠALINK 
RAUMENŲ SKAUSMUS!

Johnson’s Red Cross Plaster yra 
vartojamas per 50 metų pagel- 
bai nuo raumenų skausmų, su- 
stipimų ir nikstelėjimų. Milio- 
nai mėgsta jo raminantį, šildan
tį, paremiantį veikimą. Lengvas 
vartoti. Ekonomiškas.

RED CROSS
PLASTER į

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausią 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Pirkite tose krautuvėse, ku-, 
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

n

DIDELIS DARGENAS
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS MAISTAS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS!

o

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA

- IKI 50% SUTAUPYSI
Nereikia įmokėti 3 metai išmokėtu t

C. Miller Supply Co. ! 
1247 W. Lake St.

TeL MONROE 3387

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tek VAROS 3408

FOTOGRAFAS L

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo» 
berniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Didžią.iam Kare Prieš 
Brolį Kariavo

ATLANTIC. — Pereitą va
sarą legionierius Julius J. Bal- 
chunas, 240 W. 51st St., su 
sesere Tekle Tamošiūnienė tu-1 
įėjo progos atlankyti Nęw Yor- 
ko pasaulinę parodą, kuria bu
vo labai patenkinti.

O kitas to i. vizito malonumas 
buvo tas, kad jiedu ten nuva
žiavę, apsistojo pas bro’į Juo
zapą Balchuną; kuris su šei
myna; gyvena'1 netoliese New 
Yorko mifestb.‘'Sako, Juozapas 
ir jo žmona Balchtinai gražiai I 
ir pasiturinčiai gyvena. Tuti 
gerai išaukletaš dvi dukras j r

Viena Balchunų duktė 
minėjo savo gimtadie- 
kurį visi svečiai ir na- 
šauniai linksminosi...

pas Julių šiuo-

sūnų.
tuomet 
m', per 
miškiai

Tai tokios 
kart naujienos. — Kitą sykį pa
brėšime apie tai, kaip jam prie 
Vcrduno prisiėjo prieš brolę Jo
ną kariauti.

Frentas.

Mark
pranc-

New City Fuinitur.e 
Krautuvės radio štabas 
Ša savo skaitlingiems klausyto
jams, kad jie išsijuosę rengiasi 
prie savo pirmojo viešojo pa
rengimo, kurs įvyks sekmadie
nį, sausio 14 d. 1940. Tai bus 
didžiulis lietuviškos dainos, 
muzikos, dramos, komedijos ir 
linksmybių vakaras.

Puikius muzikalinius nume
rius atliks rinktinis choras, su
sidedantis vien iš pasižymėju
sių solistų. Visi mėgiamiausi 
radio artistai suvaidins tikrai 
sudėtingą dramą. Visi, kurie 
mėgsta praleisti laiką tikroje 
lietuviškoje atmosferoje, daly
vaus šiame parengime.

Įsidėmėkite dieną: sekmadie
nį, sausio 14, 4 vai. po pietų, 
naujojoje Dariaus-Girėno salėj, 
4414 S. Western Avė. Visi bilie
tai Uk viena kaina —Obcj'Ti*- 
kietai dabar visų smarkumų 

] 1 platinami. Pasistenkite įsikyt 
1 iš aukšto. —Rengimo komisiją.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Stephen Pribis, 24, su Anne
Hlatky, 24

Ernest Gilis, 30, su Helen
Hilding, 27

Antanas Krukša, 23, su Ma- 
rion Maliska, 26

Peter A. Deraitis, 26, su
Ruth Dodson, 21

Reikalauja
Perskirų

Alice E. Mitchell nuo Gco
Ą. Mitchell

Gavo
Perskiras

Bertha Janot nuo William 
Janot

M

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gimtadienio
Iškilmės

šeštadienį, gruodžio 16 die
ną, įvyks gimtadienio party 
Josephinos Pilkis, 6601 South 
Western Avė. Paminėjimui įvy
kio, Pilkis kviečia savo drau
gus irzf pažįstamus atsilankyki 
į šį linksmą vakarą, kur įgalės 
Visi linksmai laiką praleisti prie 
geros muzikos. Galės špkti iki 
pat ryto.

Ponia Pilkis sako, kad va!-

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir'ŠEŠT., GRUOD. 15 ir 16

PUIKI AUSIS* SMULKUSIS’

Cukrus
TIKRAI ŠVIEŽUS

Kiaušiniai
KIAUŠINIAI

Grynų 10sv.49c
Kartone

Rinktini No, 1

tuz.27c
tuz. 20^0

“PILLSBURY’S” Blynams Miliai 20 unc. 2 pak. 19£ 
“PILLSBĖRY’S” Farina 14 imc. pa’lč 2~ūT 170
“GOLD MEDAU

MILTAI

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRfiNO SIENINIAI 

Kalendoriai 1940 m.
Atvaizduojanti abu lakunu, jų 

tikrą orlaivį Lituanicą ir Soldino 
mišką, spausdinti 4 spalvomis, 
15x20 dydžio, labai , puikus art. 
J. Arlausko piešinys. Gražiausia 
kalėdinė dovana nusiųsti Lietu
von. Kiekviena orgarfizacija, bei 
kliubai privalėtų turėti šių did
vyrių kalendorius. Kaina 25c.už 
vieną. Užsakant pažymėkite ko
kiais norit mėnesiais—lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai, norintieji pardavinėti, 
arba biznieriai kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:
STANDARD CALENDAR CO. 

332 West Broadway, 
S o. Boston, Mass.

5 sv. maiš.
22c

24Mb sv. Q7č 
maiš.O l

“GERIJER’S” Vaikams Valgiai
••LIBBY’S” Chili Con Carne ' No. 1 ken.

3 ken, 250
100

“DROMEDARY” Dalės 7^ unc.-pak. 2 už 250 
^OMĖiMRY^Peels 3 Tinč. pak. 2 JiĮ 190
“Red Cross” Spaghetti ar Macaroni 7 unc. pak. 3 už 140
crTsco 1 sv. ken. 19c 3 sv. ken. 48♦

—. .................................... ■ ■■■■ ................. . . ■ .11 ——- l't ■ — —*

Del Gyvumo ir Energijos Gerkit 
“WELCH’S” Grape Juicę Kvt. 41c paint. būt. 230
“DUTCHMILL” Spiced Cookies
“DAVIES”
VIRTAS KUMPIS
“SPECIAL”
Pjaustyti Lašiniai
SALOTOS Puikios Extra did. galvos

sv. 100

Vą sv. 24?
’/-> sv. pak. 91

60
5 sv. 210 

“SUNKIST” (trandžiai Did. 176 dydžio tuz -250 
P & (1 Naphtha Muilas did. šmot. 3 už 110

JONATHAN Obuoliai puikus

iVORY Muilas 2 did. šmot. 19c 2 vidut. šmot. 110
“GOLD DUST” 2"mažr9Č Tdid. pak. 1/į 
“BRILLO” 2 maž. 17c did. pak. 170
“ŠTRONGHEART” šunų Vlaištaš

2 maž. 9c
2 maž. 17c

ken. 50
BĄTHROOM TIŠSUE 
SEMINOLE 1000 šmot. rolės 4 230

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

NCS pigiAu

HI0,WE§TQ2ST<JRE$
PIRK NUO WE

—

lėliai, gėlių 
lietuviškom

SU 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų

NAUJIENŲ
Kalendorius

rių bus užtektinai — kepti ka-| Mrs. Mažeikienė, vyro pasvt(j 
.... ................................................  7“ ya, rengia parę, gruty

, 16 d„ sekantį ^eštąA 
Idlenį, Ralph’a Tavernoj, 887 AV. 
’o as.u r>i r

lakutai ir lietuviškas kugelis, kimo proga, rengia parę, 
tai geriausi skanėsiai — šiame dŽio-Dec. ;
pokilyje bus.

Verta atlankyti įr
laiką praleisti.

smagiai
p. G.

Pasveiko
Ralph Mažeika

Nuo praeitos vasaros 
rius Ralph Mažeika sirgo Edw, 
Hines ligpiuj&ta Bet pradžiom 
je šio mėnesio jis grįžo iš ligo
ninės pasveikęs.-

34th PL < <
Esą pakviesti geri muzikan 

tai &>kiams ir busią užkan
džiai, J, ’S.

, bjznie Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudinsfoa.

1940
\ METAMS.

JJĄUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra U Lietuvos įr 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys “Naujienas” 
—gaus kalendorių nemokamai. 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTKD ST. 

Chicago, nunols.

JT*’*’ «r— I 11 I Hm T*** -T“*!

Pirkite tose krautuvėje, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, UI

JUBIUEJiNNAUJIE
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

MOCKUSAL. PETRONĖLE ŠEŠTOKASGAPŠIS
AA1BROZEVICIUS ŽUKAS

4405 Valley ViewChicago,
1323

Baltimore.MdA. SINKUS St., Baltimore, Md.

>vKIS

Turi 13,540
Turi 3795 balsų

BULOTH

527 S

P. GALSKIS

Louis2640 J. MAKSVITIS
Chicago, III

Calumet City, III

Turi 3000 balsųTuri 11300 balsų Turi 10175 balsųTuri 11232 balsų

41471 balsų

ROVAITIENĖ ŽIČKUS

Herrin

TorT-^lbo balsįt (iri 2275 balsų

GLAVECKASSEKYS
JURKŠAITISTuri 27597 balsųTuri

308 E. Market St.

904 Broad StVilkes Barre, Pa.
Hartford, Conn.

KULESUS
ALBIN SMALELIS

DUNDULIENE

Kostner Turi 1500 balsų1943 615 Cortland St
Chicago,111

balsų ba ’sų9375 balsų ŽUKAUSKAf
I MARTINAITIS

KLIKNA
TRUMPICKAS

773 Bisson Avė. Turi 650 balsųNARBUTAS
Akron, Ohio

Turi 6500 balsųTuri 6695 balsų
Turi 23083 balsų

EDKINS

NAUDŽIUS

Turi 500 balsų

Turi 6025 balsų

Turi

MRS 
4027 
Avė.

2230 Alpine Si, 
Grand Rapids, Mich

JOS
1833 

Avė.,

ASCILLA
Evergreen 

Chicago, m
17500 balsų

K. MANKUS 
S. Maplewnod 

Chicago, III.
23165 balsų

LIDŽIUS
Deodor St

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

MATULIAUS
KIENfi

Box 318 
Millinocket, 
Maine.

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi, . 3500 ..balsų

J. KRUKONIS
185 Silver St. 
>. Boston, Mass

3432 S. Morgan St 
Chicago, III.

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 

Harvey, m. 
Turi 18345 balsų

LAIPSNIS ANTRAS 
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

EDIVARD JUSAS

700 S. 9th St.

42 Keith St. 
Lee Park, 

Wilkes Barre.

Hart. Mich.

F. DAUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora, III.
Turi 16956 balsų

Turi 13768 balsų

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6708 balsų

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

Turi 1250 balsų

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted

Chicago, UI.

Turi 1550 balsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III. 
Tel. Lafayette 5647

Route 1, 
Erne Soil. Mich

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.

Turi 1000 balsų

1519 W. Lombard

F. BULAW 
806 W. 31st St. 

Chicago, III.

Turi 4500 balsų Turi 4500 balsų

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

J. PAKARKLIS 
24 St. John Avė 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė.. Chicago.IU 
Tni Spauld 920*7
Turi 25100 balsų

balsų Turi 12,875 balsų Turi 11440 balsų

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel Comm. 2073 
Turi 137,860 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

1108 ElizabethAv 
Grand Rapids. 

• Mich.

1418 Muskegon av. 
Grand Rapids, 

Mich.

J. ALIKONIS .
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III
Turi . 3400 .balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St-, Chicago, 111.
Turi 3500 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Tel. Neveda 8856 
Turi 35106 balsų Turi 32875 balsų

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St 
umcago, HL .

Turi 17238 balsų

LAIPSNIS PENKTAS 
REIKIA 80.000 BALSŲ—DOVANA $220

SAVICKAS
Lincoln Avė. 

■ fnrd III 
24475 balsų

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym 5890 
Turi 20195 balsų

3727
Indiana Harbor.Ind
Turi 4500 balsų

J. NUVU- 
GRODSKAS 

15 Belwood avė 
Toronto, Canada

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, itL 
Turi 8179 balsų

V. BVDV1DIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
l—07«9

Turi 23165 balsų

B. tsARNIŠRIS 
9424 Burnside Av. 

Chicago, III.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 10775 balsų

KONTESTANTŲ IR SKAITYTOJŲ DOVANOS
BUICK AUTOMOBILIS, MILDA AUTO SALES, 810 West 31st Street 
PARLOR SETAS, PEOPLES FURNITURE CO., 4183 Archer Avenue. 
BEDROOM SETAS, NEW CITY FURNITURE CO., 1654 West 47th Street 
DINING ROOM SETAS, ROOSEVELT FURN. CO., 2310 W. Roosevelt Rd. 
VICTOR ĘADIO, J. F. BUDRIK, 3417 So. Halsted Street.
KITCHINET SETAS, V. BAGDONAS, 3406 So., Halsted Street 

Ir daug kitų dovanų.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, m.

Turi 42900 balsų

1649 N. Paulina 
St., Chicago, III.
Turi 800 balsų

N. 35th Avė.
Melrose Park, HL

LAIP- . KETVIRTA
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III 
Turi 2750 balsų

NON GRADUS
NUO 209 IKI 5000 BALSŲ

LAIPSNIS ANTRAS 
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

A. F. SWEETRA 
135 Newberfy St. 
Lawrence, Mass.
Turi 227If^balsų

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė.
Kenosh Vis

Turi 23602 balsų

T 1224 Harrick Avė.
2131 W- 24t*V st Racine. Wis.
" Chicago. Jll.

ONA DAVGIN
4353 S. Talman Av. 6108 S. State St, 

Chicago. -III. • Chicago, JI.
T-A T,af 3974 Tel. Englewood 6530 

ba’sų Turi 100 000 balsų

Penktftd., gruodžio 15, 1939 
............... ......................................................................................................... r.... .------
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Turi 775 balsų

22. 23

f. RUSINS KAS

D. RŪKE
Rodney. Oont 1042 N 7 St 

Clinton, Ind.
CANAJDA

\

Turi 500 balsų Turi 500 baisų l
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Penktąją gruodžiu 15, 1939 
«■ nnfc « įįfair t,, i ...r.,,,.', i . -

NajJIenų Mesto Eiga CLASSIFIED ADS
T

2,957 balsais, ir St. 
2,200 balsy.
kaip kiti kontestan*- 
bet p-a Dauginiene

palinkėti dar smal
sias 2 savaites pa-

seka Al. Savickas iš

Jau tiktai 2 savaitės laiko 
beliko iki Kontesto pabaigos, o 
gerbiami kontestantų nė vienas 
nėfa paniekęs savo kvotos. 
Smarkiausia dirba penkto lAip- 
snib kon t ėst antai. : šią savaitę 
p-a Dauginienė pasidarbavo už 
visus geriausia, nes ptidatė 
12,353 balsų. Afltfas J. A. 
Sinkus, su 
Nftfkis su

Nežinau 
. tai mano,

tiktai tikisi savo kvotą pasiek
ti, Reiškia, kas savaitę gauti 
po 30,000 bakų. Atrodo labai 
daug, bet žinant p-s Dauginie
nės darbštumą ir energiją, per
daug abejoti negalima.

Na, o J. A. Sinkus ir St. Nar
kis irgi nenorės apsileisti.

Waukeganietis J. Mačiulis ir 
C. K. Braze iš Kehosha, Wis., 
irgi gana gerai darbuojasi. Ten
ka jiems 
kiaus per 
dirbėti.

Toliaus
Rockfordo ir Joe Woski iš Chi- 
cagos. Taippat J. Ąsėila mano 
smarkiai šiąs *dvi savaites pa
sivaryti su Kalėdų pasveikini
mų skelbimais. Kadangi jis tu
ri gerų pažįstamų ir draugų, 
tai pasisekimas neabejotinas.

Kas atsitiko su “Non Gra- 
dus” skyriaus kontestantais ? 
Kaikuriems, jau lik kelių de- 
sėtkų balsų betrūksta.

Nejaugi jie pasiliks tame 
skyriuje iki pabaigos kontesto? 
Draugai! Aš norėčiau matyti tą 
skyrių visai tuščią. Kitaip sa
kant, linkiu visiems to skyriaus 
kontestantams persikelti į pir
mą laipsnį.

T. Rypkevfcz.

VILIMAS MATUSAVECA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 13 d., 1939 m., su
laukęs 45 metų amž., gimęs 
Suvalkų rėdyboje.

Paliko dideliame nubudime 
draugą Joną Gaubą ir kitus 
draugus ir pažįstamus.

• Priklausė prie Simano Dau
kanto Draugystės.

Kūnas pašarvotas randasi 
t*. J. Ridiko koplyčioj, 3354 
So. Halsted St

Laidotuvės 
gruodžio 
jptetų. Iš 
dėtas į 
kapines.

Visi a.
ca giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
šuteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direktorius P. J. RL 
dikas, Tei. YARDS 1419.

Laidotuvėmis rūpinasi Jo
nas Gaubas.

įvyks subatoj, 
23 d., 1:30 vai. po 
koplyčios bus nuly- 
Lieiuvių Tautiškas
a. Vilimo Matusave-

i nvc v K Tei<*ramu t 
LUV Lili 10 Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS , 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

ti H n A Gėlės Mylintiems 
11 U U Ji Vestuvėms, Ban- 

1 llAlkietams. Laidotu- 
B vėms. Papuoši- 

gėlininkas 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAVETTE S8(HK

■

r
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JJIENASl
TEMYK SKILTIS------------

“REIKIA DARBIJIINKU"
Liehivta taipgi perka ir parduoda 

ir progai sunito tktiį per 

NAUJIENAS

HhIhi

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

UNGVAia ISMOKSJ1MAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lic.
-THE HOME OF FINE FURNITURE" SlNCt 19*4 

1748-50 West 47th St Phone Yatds 5069

John A. Sinkaus

Artinasi kontesto pabaiga, 
kartu artinasi ir St. Narkis su 
Mrs* A. Dovginiene pralenkti 
mane, o Čia, lyg tyčia, daug tu* 
riti pažadėjusių “paremti”, bet 
tos Kalėdą dovanos trukdo...

“Naujienų” prenumerata yra 
gera ir praktiška Kalėdų do* 
vana, todėl prašau savo rėmė- 
jts užprenumeruoti “Naujie* 
nas” sau arba savo draugams.

Keletas prenumeratų pasise* 
ke gauti kaipo Kalėdų dova
nas... 1

? X.

Prenumerata Kalėdoms

Bridgeportiečiai Mr* ir Mrs. 
Kiviliai, 3444 So. Lituanica avfc* 
užprenumeravo metams “Nau* 
jienas” švogeriui John Saikam 
skui, į Covert, Mičhigan*

Mrs. Kivilienė žinanti) kad 
jos brolis mėgstąs žinias iŠ 'vi
sur, todėl jis busiąs pilnai pa* 
tenkintas “Naujienoms”, kaipo 
Kalėdų dovaną..*

Jankevičius, 3238 So. 
StM prailgino ptenume-

SlotkienJ 
kurį par- 
Stoniams*

Alex
Halsted 
ratą. A. Jankevičius turi gerą 
pastovų darbą ir yra senaš 
“Naujienų” skaitytojas.*.

G & G
Mrs. Ui Stoikus, 901 W. 35th 

St., prailgino prenumeratą.
Slotkienė • yra savininkė didelio 
apartamentinio name, kUriamė 
randasi keli bizniai*

Praeityj Mrs. U* 
laikė taverno biznį, 
davė Mr. ir Mrs. W.
W. ir P. Stoniai irgi yra “Nau
jienų” skaitytojai ir mano rė
mėjai konteste*..

G G G
Frank Videk (Vedeikis), 3515 

So. Lowe Avė., davė man pre
numerata, kad ; St. Narkįs ne
pralenktų konteste.

F. Videk turi getą pastovų 
darbą šapo j e ir mėgsta litera* 
turą. Jis “Naujienas” skaitąs 
nuo jų prasidėjimo,.,

G G G
Mr. ir Mrs. John Mikašius^ 

savininkai namo, 3151 S. Ėmė* 
raki Avė., parėmė mane su met
rine prenumerata.

J. Mikašiai turi išauginę d U 
sunu ir vieną gražią dukterį* 
Sekančiais metais tėvai švęsią Tar priguli prie tos pačios kuo-
sidabrines vestuves...

G G G
Mr. ir Mrs. John Taftiašiu- 

nai, 3712 SO. Emėrald Avė., jau 
kelintas kartas paremia mane 
konteste: prailgino prenuhiera- 
tą ir pažadėjo dar atnaujinti 
prieš Nailjus Metus,

• Priedas!

ManoLabai Ačiū Visiems 
Rėmėjams. \

Kontestantas:
John A. Sinkus.

804
Ačiū rockfordiečįatns

Mr. Bronius Nekrošas, 
Seminary St, Rockford, III., 
prisiuntė man net .dvi prenu
meratas ir užprašė atvažiuoti į 
Rockfardą pasirodyti kai laiJ 
mesiu Buicką. ’

Laimėti Buicką nesu tikras, 
bet prisiųstos prenumeratos tai 
tikrai yra man netikėta Kalėdų 
dovana iš asmeniškai nepažįst 
tanių lietuvių.

Nėra skirtumo, ką kontestui 
užsibaigus laimėsiu, bėt> ma
nau, surasiu progą su saVo rė

NAUJIENOS, Chicago, m
• ■- --.I -' - . -‘.-M -Ui— V

. ' NAUJIENŲ-ACMĖ Telebhoto
James Č. Lewls ir jo Žmona, kurie už viešbučio kambarį sumokėjo $25, o už 

pietus $40 ir tą sąskaitą padengė Nęw Yorko miestas.

mėjais susipažinti* Ta proga 
gali būti sausio 14 d* 1940 
“Naujienų'’ jubiliejiniu kotiteš* 
to pabaigtuvėse.

Ačiū už lihktjifnuš it para* 
mą. 1 .

Parama iš biznieriaus
Manau, visiems RočktordU 

lietuviams yra žinoma Alex 
Petrausko^ 917 S. Gteguty/Sių 
bučernė it grosetnė* Linkiu, 
kad visi lietuviai darytumėt pas 
A. Petrauską biznį> nes teko Su
žinoti, kad jis užlaiko visus 
produktus, kaipo patyręs tame 
biznyje per daug metą.

P-as Alex Petrauskas p&rėmė 
mane konteste su prenumerata.

V. Faizienčs 
Rėmėjai

poAtnaujinau “Naujienas 
nams Bartkams. Malonus žmo
nes. Jie pirmiau gyveno vienam 
bute , su žentu, daktaru J. G. 
Stone, po'adresu 1907 S. Cicero 
Avė.,- o dąbar persikraustė. Jų 
naujas adresas, 1526 S. 48th Ct., 
Cicero.

G G • G
Taipgi athailjinau ponams 

Kanapams, 5408 N. Kenmore 
Avė., Chičago, III. Gyvena nuo
savam gražiau! narrie, gražioj 
apylinkėj-. Taipgi jie prisirašė 
prie SLA. '

Tai labai gražią kad kartu 
prisirašė tėvai ir sunai. Jie da-

i

pos kur aš. Smagu, kad geri 
prisirašė prie musųžmonės prisirašė 

kuopos.
Linksmų Kalėdų 

no Rėmėjams.
Visiems Ma-

V. Faiza.

Stepono Narkio 
Rėmėjai Naujienų 
Konteste

Vincas Kukaitis, Šunset Par
ko savininkas, žemaičių Kultū
ros Kliubo ir kitų organizacijų 
narys. Prakilnaus pašaukimo 
liętuvis. Išauklėjo gražių ir rim-

Jo suniis Edwardas ir duktė 
Frances užlaiko alinę ties Ar
cher ir Kean AVč., Jurtice, III.

Vincas Kubaitis užrašė jiems 
“Naujienas” vieniems metams 
kaipo Kalėdų dovaną.

.į.

P. Nover, 4148 Archer Avė., 
yra savininkas milžiniškos 
krautuvės įvairių auksinių ir 
sidabrinių reikmenų, čia yra 
gera proga pasipirkti įvairių 
kalėdinių reikmenų už prieina
mą kainą.

Jis gali ^pataisyti ir jūsų laik
rodukus. Patartina kreiptis pas 
gerą ir teisingą laikrodininką 
ir auksbrių.

Paul Smilh, Palm Gardelis 
sdvihihkas 4! T? Ąrchcr Avę„ 
mandagus ir prakilnus aukšto 
išsilavinimo ĮutellgeiitiŠkąs^ lię** 
tuvis. Užtad čia ir lankosi visi 
inteligentai. Čia tesigirdi trinto* 

gi Užeikite it pamatysite, kad 
ftdtaU teisybę.

Jonas ir Barbora šeštokai, 
5654 / W. 64th Place, užlaiko 
tavern ir y/A alaus distributo- 
riaiv Jie yra teftiaičių Kultūros 
ir Keistučio kliubų nariai. Ji 
pati yru mano netolima kai* 
minką iš teinuitijos — ilakiškč. 
Jie yra mano vajaus balsų gam 
sus šėrininkai.

< G - G G - ;
Zigmantas ir Elzbieta Pūkiai, 

3934 Š. Rockwell St., prakil
naus ir ipandagaus budo keis4 
tutiečiai. Jie išauklėjo gražią 
kaip leliją dukrelę Helen. ;

Jį sėkmingai dar jaunutė bū
dama užbaigė Kelly High mo
kyklą; o vėliau Business Collegė 
ir dabąr dirba .stambioj firmoj 
už sekretorką* Šio mėnesio 11 
d. Helen\buv6 20 metą jauna. 
Jos drauges buvo ją netikėtai 
“kidjiapinusips” ir nusivežusios 
Į šaVo Iiahlftš, į Pasirodė, kad 
čia jai buvo surengta birthday 
party įr įtęijcta daug dovaną* 
Kai Helen sugrįžo į namus, čia 
hado dar didesnį surprizą. Jos, 
tėvai nupilto pariją “bedroon 
setą’*. Uapily. birthday to ydib 
Helėnj -

Stepdtitth- Nuf'Rts, 
4353 ŠO. Tahnan avė.,

Tek Lafuyette' 3874—3849

Mano Talka
Ponia Veronika Pulšųcki, 

6231 S. Rockwell št*s man įtei
kė savo sūnaus, sveikinimus, 
kurie tilps Kalėdų laidos nN.” 
Jos suhųs abudu yra rimti 
profesionalai: Dr. Le Van 
Pulsuoki, 1957 W. Garfield 
Blvd.j ir vaistininkas Ivan 
Pulstteki, 1537 W. 79th st. 
(Higliland prcscriptton labo- 
ratory)* Visiems lietuviams 
patariu . , kreiptis į aukščiuus 
minėją vaistinę. Širdingai ver
tinu p-ią Piilsucki už atsižy- 
mejimą’mano talkoj, nes per 
ją aš gaVau daug naujų klijen- 
tų, “N/’ skaitytojų.skaitytojų. 

—-o-— '
Mrs. A. K. Jarusz, Physical 

Therapy and Midwife, 6630 S. 
Viešiem uve., ačiū už skelbi
mą. JatUsž savo pfOfėsijdje 
turi didelį patarimą.

v — ■■

jųožas į L* Grušas^ orkestro 
direkioriils, 3549 S. Halsted 
st. mano širdingas talkinin
kas, visuomenietis ir naujie- 
nielis. -širdingai jums dėkoju 
už prenumeratorius, “Naujie
nų’* skaitytojus. Jei jūsų lai
kas pavėlins, prašau u ir iki 
pabaigos kontesto mane atei- 
minH. Jųožus Grušas atidarė 
muzikos mokyklą* Ogden Art 
Sohbol^ 4ĮŽh Putototl st Jis 
mokina pirmadieniais 5 vai. 
vuk* Visiems Uetuvių jaunuos 
limns dabar galima užsiregls* 
truoti jr laiku pradėti lankyli 
muzikos puinūkaš.

■ • >; • •. • ' ' ... ■ ■ . ■ 

—O——
^’aiilcy We^iQka, savinin

kas valgyklų® *ir užeigos, 1119

---------i- Į
So. Ashland ave.> atsinaujino 
“Naujienas” ir ketino atsimin
ti mano talką* Stanley ii' So*J--------------------------------------- |
fija VVelickai yra sąmoningi REIKALINGA PATYRUSI mer- 
lietuviai ir geri/ šeimininkai. «ina įirbti kaipo veiterka ręsto- T. . _ rane. Pastovus darbas. 1745 SouthJie ąųgina sūnų Stanley Jr* Halsted St.
Ir dukterį Bronislavą. Sumiš - < , ........ -
nrigelbšti tėvutį O duktė lan- HELP WANTED—MALĖ 
ko1 mokyklą^ mokslas gerai se-----------------------------------------
Laši Welick«ii turės paieškau Vyro namų dar-kAši. F-nai vveiickai lutes BUI _ nusimananMs apie namus 
Nailją Metą sutiktuves, širdin-Įdirbti ir troką draivinti. Turi būti

, .įginys. Tinkamas prie biznio. Geram 
praleisti vyrui geras užmokestis. Jei bus

• tinkamas, tai gal galėsim ir šei
mynišką gyvenimą Užvesti. Prašom 
greit atšišaukti M. M., 1036 East

51Į 9<3rd Street.
Jo-
or-1

gni paTarill savo' talkininkams nepersenas. Ne girtuoklis ir netin- 
° . * loinvę l inknmnc nrin niTnir* florom
nuvykti, ir smagiai 
laiką.

—o—
Jonas Dovinis, 317 W. 

st., užsirašė “Naujienas”, 
nas priklauso prie Grušo 
kestros. Jis dar jaunas lietu
vis, bet jau 
muzikoje. 
“Naujienas’^, 
skyrius, “Ką 
Jis ir pats mėgina 
SiraipšnlUs. AČiti Jonai už tal- 

REIKALINGAS VYRAS ar mo- 
gei-ai pažengęs Į tėtis į baldų ir prietaisų biznį eiti.

i būti bosas pats ant savęs. ALEX 
tuoš j ALESAUSKAS, Wholesale Furni- 

ture, 6343 So. Western Avenue.

Jis mėgsta skaityti Jfe’‘.eiįia Pini8U, nė rendos mokėti, ° I Kilti Kacoc nnte o»-it onirno AT iPV

ypatingai 
žmonės mano”, 

rašinėti

—o—
Anton Balčiūnas, Roscmoor 

Buffet savininkas, 10314 So* 
Michigail ave.^ man davė Ka
lėdų skelbimą, kuris tilps Ka
lėdų laidoj. Anton ir Sofija 
yra geri biznieriai ir skanaus 
maisto gamintojai. Jų steiką 
kartą bandęs nepamirši, o 
taip jau ir kitas maistas yra 
labai skoningai sutaisytas. 
Širdingai prašau hepamiršti 
uiaito talką ir gavęs “N.” 
skaitytoją tuoj prašau pei‘ 
mane užsirašyti bei atnaujinti 
“Naujienas.” Linkiu gausos ir 
sėkmingumo.

—o—

Juozas ir Julia _ Yurchas* 
7401 S. Chicago avė., užlaiko 
pirmos rūšies tavern. Jie vi* 
Šiems metams atsinaujino 
“Naujienas”. Nors jų termi
nas prenumeratos dar nebu
vo išsibaigęs, vienok jie mane 
norėdami praturtinti balsais 
galis “N.” ilgęsniani laikui* 

sičius talkininkams už atmin
tį ir praturtinimą balsais. 
Kaip jau matot bėgyje savai
tės Aš jau neblogai stoviu. Bet 
iškovosiu konteste pirmą vietą 
—tas priklausys nuo mano 
bendradarbių ir rėmėjų darb
štumo ir pasiryžimo.

J. Valiukas, 8902 S* Normai 
avė., atsinaujino “Naujienas” 
per ofisą* Už suteiktus balsus 
turiu Širdingai ačiū.

J. C. Miltor, 1030 Central 
avė., Evanston, Ill.j atsinauji
no “Naujienas”, ačiū Už at
mintį ir balsus.

J. J. KoSkey* 2006 Maplej 
avė., Evanston, Hl.y prenume
ravo “Naujienas” per ofisą, 
bet už (sutelktus balsus kaip 
susitiksiu kontesto pareghime 
visiems ištarsiu padėkos žodį.

-r~0na
6108 So. Stale Si’., "
Tėl. EnglcwOod £530

—t----- ■
Pirkite tose krautuvėse, kū

čios garsinasi “NAUJIENOSE*1

HELP WANfED—FEMAI.B '

AR IEŠKOT DARBO? Dabar yra 
darbų namuose, ligoninėse, virė
joms ir veiterkoms. Aukščiausios 
algos. Ateikite tuojau.
LILLIAN RAVEN EMPLOYMENT 

AGENCY, 944 E. 53rd Street 
Tel. Midway 5Ž90

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

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

REIKALINGA MOTERŲ SKU
DURAMS skirstyti, turi būti paty
rusios^ D. MILLER, 1347 So. Ash
land Avė., Canal 1024.

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

WABĄNSIA' GARMENT CO. 
2256 Wabansia Avė.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui—būti—puikus namai—maža 

" šeima. Fairfax 7196.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, 3 f tatai ir krautuvė rendai. 
6745 So. Racine Avė. Gera vieta, 
mažąi įnešti, savininkas 3817 South 
Emėfald Avenue.

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, 
4645 So. Ashland Avė. Svarbu bus 
1940 m. valdybos rinkimas. Atvyki
te visi laiku.

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

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

—Choro Rast. N. Klimas.
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 16 d. 8 
vai. vakaro K. Dovidonės bute, 
1402 So. 49th Ct., Ciceroj svarbus. 
Bus renkama valdyba sekantiems 
metams ir kiti svarbus reikalai ap
tarti. —P. B. sekretorius.

DRAUGIJOS “LIETUVOS ŪKI
NINKO” priešmetinis susirinkimas 
įvyks šekmadienį, gruodžio 17 d., 
"West Side svetainėje, 2242-44 W. 
23rd Pi., 1 vai. popiet. Prašom na
rių susirinkti, nes bus svarbių rei
kalų aptarti ir valdybos rinkimas 
1940 metams. J. Žurkauskas, pirm.

LIETUVIŲ TAUTINĖS PARAPI
JOS susirinkimas su prakalbomis 
įvyks nedėlioj, gruodžio 17, 1939 
—3:00 vai. popiet, Sandaros svet., 
814 West 33rd St. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Bus renkama val
dyba 1940 metams. Turėsime sve
čią kalbėtoją. Prašome visus atsi
lankyti.

Įnill <> ■■ i .................. u i > -

AR JIESIAI 
DARBO?

FOR RENT—IN GENERAL 
Re<idda.i—Bendrai

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

RENDAI 4 ARBA 5 KAMBA
RIAI, moderniški, pigi renda, ant
ros lubos. 1049 W. 59th St. Normai 
8213.

RfcNDAI KRAUTUVĖ arti perei
namo kampo, 2024 Blue Island 
Avė. —$25.00 į mėnesį. Kreiptis.

PIAST FEDERAL SAVINGS 
1700 West 21st St.

■ H,! I

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

MOKAME AŪKšTAS KAINAS 
pinigais už pirmuosius morgičius— 
mokamus ar defoltuotus. Išduodame 
ir paskolas ant senų namų ir mo
derniškų betkur Chicagoj ar prie
miesty. HENRY COMPANY, 109, 
N. Dearborn St.

NORIU IŠDUOTI $4,000 arba 
$5,000 ant pirmų morgičių. Kam 
reikalingas— atsišaukite Prospect 
1057.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

KALĖDOS
DIXIE 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

W11ULE S ALE FUKNITLIRE 
RakandaiirįtaigaiPardavtmūi

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi 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, 
III. Phone Republic 6051.

l ■■ ■■■ h—.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

M. GOODMAN
** Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ '
DISTRIBUTORIUS
parduoda tiktai už pinigus!

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

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

Henry M. Goodman 
525 West 76th Street 

blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9—6, ktvirtadienį ir všeš- 
tadienį iki 10. sekmadienį iki 5.
3

2000 KAURŲ NUPIGINTA 50%. 
Neatsišaukti, sempeliai, didelės 
mieros, orientali kaurai. NeatsiŠau- 
kti, 6x9, 8x10, 9x12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7%x9, 9x12,
9x13’^, 9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
6x9, 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. Radine 
kasdien, antr., ketv., šešt. vakarais.

Tel. Englevvood 9051.

INSURANCE-CLUBS-SO0IĖTIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

2202 W. CERMAK RD.
. Canal 8887.

Tūkstantinės pirkėjų armijos į 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t —

Todėl jeigu Krite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų g*- 
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified" skyriuje*

SKAITYKITE kas dfehą Nau- 
jienų 7-me puslapyje **Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classlfied skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL
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Prasidėjo Penkių 
Fašistų Byla

Renka Džiurę

« . ......... . i ■■ ■ —i— ii ■ -m.*—

Jau Pradeda 
Tyrinėti Chicagos 
Statybos Pramonę

Penktą^., gruodžio 15, 1939

teisėjoKriminalio teismo
Sbarbaro kameroj vakar prasi
dėjo byla keliama penkiems 
Chicagos fašistams už žydų te
rorizavimą. Dabar yra renkama 
džiurė.

Kaltinamieji yra Homer II. 
Maerz, 25, 28 E. Huron; Jo- 
seph Schimpf, 45, 1525 Nortl) 
Claremont avė.; George Hepp- 
ner, 35/1113 E. Chicago; Doug- 
las Campbell, 21, ir Fred Po- 
korny, 36, nuo 3832 Janssen 
Street.

Visi penki yra vokiečių na
cių Bundo arba fašistų “Sidab- 
romarškinių” organizacijų na* 
riai.

jie buvo areštuoti spalių me
nesį už daužymą langų Gold- 
blatt departamentinęs krautu
vės, 1623 W. Chicago, ir rasi* 
nejimą grasinančių laiškų žy
mesniems Chicagos žydams-biz- 
nicriams.

Užvakar vakare Link’s Hali 
salėj, 3435 N. Sheffield avenue, 
Silver Shirts organizacija su
rengė “didžiulį masinį mitingą” 
kaltinamųjų gynimui, bet atsi
lankė tik 50 žmonių, kurie su
dėjo gynimo reikalams $23.75 
aužų. Fašistai Chicagoj neturi 

*' didelio pasisekimo^

Kaltina Monopoliu
- ■ ______ >

Federalė valdžia jau atliko 
visus priruošiamuosius darbus 
ir dabar pradeda viešą. Chica- 
gqs statybos pramonės tyrinę* 
j imą. Vakar specialia prokuro
ras Leo Tierney gavo iš feder 
ralių tęįsmo 75 areštų leidimus 
ųžareštąvimui finnų i? statyr 
bos organizacijų knygų ir pa* 
Šąukimui j ųz viršininkų teisman 
liudytu

Statybos firmos, kontrakto- 
rįąi ir statybos unijos yra kal
tinamos sudarymu monopolio 
Chicagoj.

Omaha Packing 
Firmos Gaisro 
Atgarsiai
Bendrovė Reikalauja $750,000 

Atlyginimo-

dirbtuvę, prie 
Street ir Chica-

departamentas

Iii . |®i|!
•• • ?:;

KALĖDOS 
JAU 

NE 1OLE
m

Važiavimui
Automobiliais

Taisys 63-čią, 111-tą

Apskričio valdyba netrukus 
pradės taisyti kelias svarbias 
Chicagos gatves, kurios yra’ ge
rokai išdaužytos, siauros ir ne
saugios automobiliams. , -

Apskritis išpils cementu 11V 
tą gatvę, nuo Cottage Grove 
iki Doty avenue;

Praplatins Homewood Ląn- 
sing vieškelį, nuo Torrence avė. 
iki Indianos sienos; v • •

» 4. • . «t • • '• ‘ 4.

Praplatins 63-čią, nuo Archer 
ir Harlem;

Įdės automatiškus vartus 
prie gelžkelio kryžkelio, neto
li 87-tos ir Crawford, ir

Nuodugniai pataisys 103-č-a 
gatvę, nuo Westem iki Cicero 
avenue. įdės šaligatvius, kana
lizacijos vamzdžius ir prisodins 
medžių kelio pakraščiais.

Rugpiučio 4 d., 1932 metais, 
gaisras sunaikino Omaha Pack- 
ng Company

South Halsted 
gos upės.

Ugniagesių
tuojau gavo aliarmą ir pasiun
tė nevien automobilinius apara
tus gaisrą gęsinti, bet ir ug
niagesių laivą “Graeme Stew- 
art”. Laivas tačiau atvyko tik 
gal už valandos laiko. Taip pa
sitaikė, kad nebuvo galima pa
kelti tilto prie Stevvart avenue, 
kuriuo eina traukiniai, ir lai
vas ten turėjo laukti apie pu
sę valandos laiko. Tas susitruk- 
dymas davė progą gaisrui išsi
platinti.

Dabar Chicagos federaliam 
teisihe yra svarstoma Omaha 
bendrovės iškejta byla trimš 
geležinkeliams, Alton, PennsyL 
vania ir Pittsburgh, Fort Wayne 
and Chicago Railroad. Minimas 
tiltas, kurį nebuvo galima iš
kelti, priklauso tiems gelžke- 
liams, ir bendrovė už laivo su
trukdymą reikalauja iš jų 
$750,000 atlyginimo už gaiš jo 
nuostolius.

$3.00 Už Kambarį

Reikalauja “Bukins” 
Legalizuoti

Federales valdžios butų ad- 
ministrącija skelbia, kad stato 
arba netrukus pradės statyti 
kelis apąrtamentinius namus, 
kuriuose nuomuos butus netur
tingoms šeimynoms po $3.00 už 
kiekvieną kambarį.

Elektra Nutrenkė 
Darbininką

to1 ii u i m i-1 “■ ; «y". ......

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA- 
CIJU REZULTATAI

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 158, 289, 35, 3£, 250, 217 188, 208, 
68, 60, 100, 284, 36, 55, 260,121, 212, 64, 89 > 109, 128, 342, 

301 ir 156)

M■ 
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N e užmirškim Vilniaus ir Vilniečių!
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VAKAR GAUTA:

Aukos nuo SLA 167 kuopos ir narių, per Zen Stogį, 
Rockdale (Joliet), III. .. : .1a ..... $24.00
AUKAVO SEKAMI: SLA 167 Kuopa, 5.00, Jurgis Rimkus $10.00,; Kostantas Gir
tas $2.00; po $1.00—Antanas Rimkus, Zęąonąs Štogis, Marijona Zitkienė, Povilas 
Akelaitis, Kazimieras Lašinys, Dominikąs^Bkinius ir Jonas Zons.

BUVO PASKELBTA .
it J. • f 1 . - ;• U i

8500.85

Viso Dabar ¥ra ; .

- Kas Daugiau?
. . " ' \ -į’';. •• iv. V #

Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

$524.85

Čekius ar Monęy Orderius 
vičiui, 1739 South Halsted 
gautos., iii .

išrašykite iždininko ‘P. MiHer 
Street, Chicago, Illinois.

Žuvo Automobilių 
Nelaimėse:

Visos
vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
aukbs bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

4 • y. . ’j?, i i ■ > ‘

Teisėjas Jay A. Schiller, ne
seniai paskirtas į miesto rake
tų teismą, reikalauja “bukius” 
legalizuoti. Jis sako, kad pra
leidęs kelias dienas teisme ir 
susidūręs su areštuotų “bukių” 
darbininkų ir klijentų bylomis, 
jis priėjo išvados, kad žmonės 
dės arklių lažybas, nežiūrint to 
ar įstatymai tai draudžia ar
' _ ♦ * ne.

žmonės mėgsta lažybas, ir 
įstatymais to papročio nebus 
galima prašalinti. Schiller ragi
na valstiją įsteigti biurą “bų- 
kių” prižiūrėjimui ir iš jų imti 
tam tikrą mokestį.

An-60 metų darbininkas, 
thony Zawacki žuvo betaisyda* 
mas vi^ndens vamzdį savo na
me, 3256 So. Racine avenue. 
Jį nutrenkė elektros viela, ku
rią jisai atvedė taisomai vietai 
apšviesti.

Degtinę “Užvaldė”
Nusišovė

Vakar ir užvakar vakare au
tomobiliai užmušė sekamus 
žmones:

Alfred Rutan, 53 m.a., 428 S.
9th avenue, La Grange; 
i

Emil Armstrong, 20 
5929 Prairie avenue;

John S. Pye, 65, 2016 Jarvis 
avenue;

Clara Waterman, 43, 15021 
Lincoln st., Dolton;

Adams Frederięk, 68, 3500 
Federal Street, ir

' ■ . ■ ’ • • '

’ Mrs. Helene Myers, 56, 11754 
Hale avenue.

VARA
" "■ V'F. . .....■■■T
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CHIC^ GOJ

Krutami Paveikslai 
Apie Vilnių

nuo

• Apie mėnesį^Iaikc- atgal 20 
metų jolietietis Isąaę English 
apsivedė. Netrukus persiskyrė, 
o vakar jaunuoliu nąsišovė.

, ''i ' ' ■e Vakar anksti rytą Chicagos 
miesto airporte temperatūra bu
vo nukritusi iki 1$ laipsnių virš 
zero. Mieste buvo 28-i;
• Prokuroro policija

Skandinavai Gelbės 
Suomiams

Savo sesers bute, 2439 Grųęn- 
wald avenue, Blue Islande, va
kar nusišovė 40 metų chicagie- 
tis, Alphonse Bartsch. Jisai pa
liko raštelį, kuriam sako, “Deg
tinė turi mane užvaldžiusi — 
kulką man geriausia išeitis.” \

Išėjo Darbo Ieškoti; 
Dabar Jo Ieško 
Darbas

' v. ’

■ f

šią savaitę visos • Chicagos 
skandinavų organizacijos suda
rė bendrą komitetą Suomijos 
gelbėjimui. Komitetas rinks au
kas Suomijos* Raudonam Kry
žiui, ir teiks visakeriopą kito 
kią pagalbą. Ppe komiteto pri
sidėjo švedai, norvegai, isląn- 
diečiai ir danai. Prisidėjusių or
ganizacijų skaičius siekia 124.

17 Teisėjų Ęivorsų 
Byloms

Apskričio Superior teismas 
skelbia, kad pradedant gruo
džio 22 d., divorso bylas svar
stys 17 teisėjų. Teismas nori 
išvalyti kalendorių, kuriame yra 
nuolatinis divorso bylų susi- 
gpudimas. Svarstymo laukia 770 
perskirų prašymai.

‘ \ . .. • ; ■ ■ ■

F. Skirmontas prašomas 
' atsišaukti

Frank Skirmontas,;i gyvenęs 
1825 Wabansia Avenue pas p. 
Adomaitienę, pirmadiertį; gruo
džio 11 dieną išėjo darbo ieŠ-: 
koti ir nesugrįžo. Y a

•’ * ’ • ’ ■ * • '

Dabar jam ątejo laiškas, šau
kiantis į darbą. Todėl kas žiųb 
kur jis yra prašotne pranešti, 
nes gautą darbą gali pražudyIi.

Mrs. Adomaitienė.

suėmė 
dar du valdininkus, kurie pri
žiūrėjo pereito balandžio rinki
mus. Ir jie yra kąltinami ba-. 
liotų “taisymu”. Tai Archie Lee 
Reąves, 1065 W. Mądišon st., 
ijr Edward Piffipger, 949 Ma- 
dison. Abu yra demokratai.
r > ..C
• Miesto valdininką! vakar at
siuntė kelias' delegacijas į al- 
dermanų tarybos posėdį prašy
dami pakelti ąlgas? Tąrybos fi
nansų komisiją L^ąbąr svarsto 
ateinančiu metu biudžetą.
e Iš -■ antro anksto lango < savo 
bute iššoko ir užsimušė 58 me
tų mokytojas, William R. Bow- 
lin. Jisai gyveno ądfesų 10(154 
S. Wood Street ir frųvp princi- 
palu Fultęn pradines mokyk
los. Sakoj kad jią neąyeikavo.

Pelną Skiria Vilniaus 
Gyventojams

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

’ Auroroj.
' ' '.-»•* "" . 'I

1) Aurpra Labor Temple 
Hali, 215 Main St.,’ Aurora, III., 
subatoj, December 16, Auroros 
Kultūros Draugija. Pradžia 
7:30. ■:

. Gary.
2) Saxson Hali, 1625 Wesl 

15th Avė., Gary, Ind., penkta-

Draugiją. Pradžia 7:30.
Melrose Park.

Melrose Parke, gruodžio 
Rengia SLA kuopa, Kul-

dienį, Decembęr 15, Gary Kul
tūros Draugija. Pradžia 7:30.

3)
17 d.
tiiros Draugija ir Navickienė. 
Melrose Park Šchool salė, 17th 
ir Lake Street. Pradžia 6:30. 

> - u v

duoda na
pačios £

Browder Kalbės*- 
Cįicągbj||i 

'i. .......... .. .....

Komunistų partijos sekreto
rių, Earl Browder gavo Chi
cagos universiteto leidimą pa
sakyti kalbą studentų komuni
stų kliubui, Jis kalbės sausio 

il7 d. įč z

(Naujos Kuopos: 242, 313, 344, 40, 14, 105. PASTABA: 
skaitlinės iš 40 ir 14 kuopų nepilnos, be rezultatų už 

iždo globėjus ir Dr. Kvotėjus).
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F. J. Bagočius......
Laukaitis .. ...................
Miliauskas ’........... .... .
J. Grinius ...........
J. K. Mažukna .................. 
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