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ADM. GRAF SPEE EKSPLODAVOIŠPLAU 
KĘS1Š MONTEVIDEO UOSTO

72 Britanijos jūreiviai žuvo mūšy šu 
vokiečių šarvuotlaiviu

........... ■
MONTEVIDEO, U r u g u a y,.kuris kalba, jogei vokiečių lai- 

gruodžio 17. — Vokietijos šar- vas neturėjo galimumo priešių- 
vuotlaivis Admiral Graf Spee tis britų ir franeuzų karo lai- 
eksplodavo, išplaukęs iš Mon- vatus. Nustatyta, kad mūšy Su 
tevideo uosto, ir povai pradėjo Britanijos kreiseriais tapo ap
skųsti.

Laivą paskandino pati jo jgU- lių kanuolės. Be šitų didžiųjų 
la. Vokiečiai kalba, kad laivo, kanuolių jis pasidarė bejėgis, 
kapitonas Hans Langsdorff iš net mažesnių karo laivų įveikia- 
a Yvloa HPo I/vi 'Ir 1

daužytos jo sunkiosios 11 co

anksto pareiškė, jogei jis savo 
laivą paskandins.

Eksplozijos garsas pasigirdo 
Montevideo mieste 7:30 Valan
dą vakare (Chicagos laiku 5 v. 
popiet). Eksplozija įvyko pus- 
antrai valandai praėjus po to, 
kai Graf Spee išplaukė iš uo
sto, augštai iškėlęs Vokietijos 
vėliavą. Arti šarvuotlaivio bu
vo lai vašųTacoma, kuris gabe
no reikmenas šarvuotlaiviui.

Pranešimai, gauti iš vokiškų 
šaltinių, sako, kad Hitleris pats 
paliepęs šarvuotlaivį paskan
dinti, ažuot leisti jį internuoti 
arba leisti britų laivams pa- 

'• skandinti.
Tačiau yra

mas. Taigi vokiečiams kitokios 
išeities ir nebeliko, kaip tik Spee 
paskandinti arba pasiduoti in
ternavimui.

Pirm išplauksiant iš Monte- 
video uosto šarvuotlaivis Adm. 
Graf Spee paliko dalį įgulos. 
Išplaukus iš uosto, jį prisiar
tino laivas Tacoma. J-šitą lai
vą perkelta kita Spee įgulos 
dalis. Neužilgo po to pasigirdo 
dvi eksplozijos ir Adm. Graf 
Spee pradėjo skęsti. Jo karjera 
pasibaigė.

Sekmadienį paaiškėjo, kad 
britų kreiserio Exeter įgulos 61 
narys žuvo mūšy su Adm. 
Graf Spee. Su žuvusiais kitų 
dviejų 'kreiserių jūreiviais viso 
britų užmušta 72.

Vokietija včl koncen-lNori statyti du kart 
truoja karino m e h ę ”1 ’ ’
Holandijos pasieny

didesnius karo 
lėktuvus
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PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 17. Vokietija vėl koncen
truoja dideles karo jėgas Ho- 
landijos pasieny. Ir tuo pačiu 
laiku, Hitlerio prašomas, Mus- 
solini ruošiasi iš naujo pasiū
lyti talkininkams taiką su na
ciais.

Talkininkai tyli ir Hitlerio 
žygius stebi. Kol kas jie neži
no, ar naciai tikrai planuoja 
Holandiją .užpulti, ar tik gąs
dina, kad ir Holandija prašytų 
talkininkus taikytis; su Vokie
tija.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17. — Jungt. , Valstijų ar
mijos vadovybė įteikė Valdžiai 
prašymą karo lėktuvų reikąlh. 
Armija nori pastatyti penk j s 
lėktuvus, kurie butų du kar
tus didesni, negu dabartiniai 
didžiuliai karo lėktuvai.

Jie pajėgsią ir skristi kur 
kas greičiau, kaip kad iki šiol 
pastatyti lėktuvai pajėgia. Pen
kių lėktuvų pastatymas kaštuo
siąs $4,000,000.

Britų lėktuvai vėl 
atakavo vokiečių 

bazes

Trys rusų firmos at
stovai indaityti

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 17. — Naktį į sekmadie
nį Britanijos lėktuvai mėgino 
užpulti Vokietijos lėktuvų ba
zes Norderney ir Sylt. Keletas 
bombų numesta j jurą. Ata](a 
žalos nepadarė.

[Karo pradžioje Anglija ląu- 
kė ir bijojo vokiečių lėktuvų 
atakų. Pereitą savaitę Britani
jos lėktuvai jau patruliavo Šiau
rės jurą ir atakavo vokiečių ba
zes. Daromas išvadas, kad bri
tų oro laivynas stiprėja, todėl 
ir darosi jis agresyvesnis.]

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

Debesuota; nešalta; vidutinio 
stiprumo vakarų iki pietų va
karų vėjai; saulė teka 7:13 v. y., 
leidžiasi 4:20 v. v.

' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių karo laivas “Admiral; Graf Spee”, kuris skaudžiai nukentėjo mūšyje su anglų kreiseriais ir pa- 

sįslėpė Montevideo (Urugvajus) uoįtc. Vakar, vėl stojęs į mūšį, paskandintas.
' 'k r t' ’ ' '• i •
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vėlesni pra
nešimai

Garneris pas k e 1 b č 
esąs kandidatas no

minacijai į prezi
dentus

hWASHINGTON, D. G., gruo 
džio 17.
prezidentas John Nance Garner 
pereitą šeštadienį paskelbę, kad 
jis yra kandidatas demokratų 
par ti j os sąrašu: į nominaci j ai 
prezidentus 1940. m. \

Gąrnerip ’ b^ęiŠkįmas yra 
trumpas, susidedąs tik iš < 44 
žodžių. Paręiškimas 'duoda su
prasti, Ikąd Garner bus kandi
datas, nežiūrint ar pręz. Roose- 
veltas statys savo: kandidatūrą 
trečiai kąpdencijai, . ar nesta
tys.; . :: '■ .v.

-Jungt. Valstijų vice-

—Su’ommi sunaikino 8 di
džiulius rusų tankus sekma
dienį. Per į paskūtiri es dvi 
dienas viso sunaikinta 30 ru
sų tankų. <

Prieš porą dienų buvo 
pranešta, kad rusai paėmė 
miestelį Saįmiiarvį.Sekma- 
dienį suomiai. sako, kad: ru
sai, ' prisiartinę tą miestelį, 
sustojo. Rušai dąr nebuvo 
oaėmę miestelio. V

Kituose frontuose rusų 
atakos atmuštos- < }

SUOMIAI ATMUŠĖ TANKŲ ATAKĄ 
' —--------------

KARELIJOJ RUSAI PRAŽUDĖ 18 TANKŲ; ŠIAURĖJE NUO 
LADOGOS SUOMIAI TEBEVEJA RUSUS

$

TELEGRAMOS

LENKIJOS PABĖGĖLIAI 
LIETUVOJE.

KAUNAS, gruodžio 13 d‘. — 
Lietuves vyriausybė, apsvars
čiusi padėtį ryšium su dideliu 
pabėgėlių skaičium iš Lenkijos, 
kurie apsunkina mažą valsty
bę, jau ir be to kenčiančią Eu
ropos karo pasėkas, kaip pre
kybos suvaržymas, ir kad rū
pinimasis pabėgėliais trukdo jai 
atkreipti visą dėmesį į Vilnijos 
atstatymą, kreipėsi į SSSR, Vo
kietijos, Švedijos, Danijos, Nor
vegijos ir Amerikos vyriausy
bes, prašydama perimti dalį len
kų pabėgėlių. Sovietai jau da
vė sutikimą, kitų atsakymas te
belaukiamas. Savaime supranta
ma, kad pabėgėliai nebus siun
čiami į kitas valstybes prieš jų 
(pabėgėlių) norą.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 17. — Jungt. Valstijų įsta
tymas reikalauja, kad svetimų 
valstybių agentai užsiregistruo
tų. Remiantis šituo įstatymu 
indaityti (apkaltinti) trys ru
sų firmos Jungt. Valstijose at
stovai. Jie yra Raphael Rush, 
Norman Weinberg ir Morris 
Liskin.

Jie atstovauja firmą Bookni- 
ga. Federalus Grand Jury sako, 
kad Bookniga reprezentuoja 
Maskvos knygų bendrovę, kuri 
platina Amerikoje politinio ir 
propagandistinio turinio kny
gas. Pagal Jungt. Valstijų įsta
tymą Bookniga ir jos atstovai 
turėjo būti užregistruoti val
stybės departamente kaipo sve
timos valstybės agentai, sako 
indaitmentas.

Rusų kariuomene 
prašo maisto Nor- 

; yėgijbjė
, SVANIK, Norvegija, gruo 

dŽio 17. —- Pereitą šeštadienį 
būrys rusų kareivių (jų skai
čius nepaskelbtas) perėjo iš 
Suomijos į Norvegiją, prašyda
mi maisto. Norvegai internavo 
rusus.

šitie rusai atsiskyrė nuo Sta
lino kariuomenės, kuri kariau
ja su suomiais į pietus nuo 
miestelio Salmajaervi.

Naciai suėmė Estijos 
laivą

Suomiaigalilaikytis 
iki pavasario

W ASHINGTON, D. C., gruo
džio 17. — Jiingt. Valstijų Rau
donasis Kryžius asignavo $100,- 
000 nukentėjusiems dėl karo 
Suomijoje; teikti pašalpos. Kiti 
$150,000 bus.<pasiųsti vėliau.

Wayne Chatfield-Taylor, chi- 
cagietis ir buvęs Jungt. Valsti
jų iždo sekretorius asistentas, 
praneša, kad Suomijos maža 
armija įstengs atlaikyti Stali- 
rio armijų spaudimą iki'pava
sario, jeigu Suomija gaus kitų 
šalių pagalbos.

HELSINKIS, Suomija, gruo-!ga. Skaičius 'paimtų nelaisvėn 
džio 17. — Suomijos praneši-^rusų, užgriebtų karo pabūklų 
mai šeštadienio vakare ir sek
madienio rytą sako, kad rusų 
ataka Karelijos fronte buvo nu
mesta atgal, šiaurėje nuo La
doga ežero Suomija veja besi
traukiančius rusus. Rusai su- 
laikyki JįHP# fronto centru Di
džiai sustiprintos , rusų jėgos 
padarė šiokio-tokio progreso pa
čioje šiaurėje.

Po keleto dienų artilerijos 
Ugnies Karelijoj rusai pereitą 
šeštadienį išvystė tiesiogę ata
ką prieš suomių pozicijas. Va
dovaujami 50\ tankų raudono
sios armijos pėstininkai puolė 
suomius. Pasėkos buvo liūdnos: 
vietomis krūvos raudonarmie
čių pasiliko užmuštų; iš 50 tan
kų tesugrįžo tik 32; keturioli- 
ką tankų sudaužyta, keturios 
pasidavė suomiams.

šiaurėje nuo Ladoga ežero, 
sako suomių pranešimas, Tolva- 
jarvi apylinkėje rusai tebebė-

ITALIJA PASILIEKA HITLERIO 
TALKININKĖ

ir kitokios karo medžiagos di
dėja. Vienas dalykas suomiams 
atrodo labai įdomus — tai tas, 
kad bėgą atgal rusai matomai 
turi visai mažai maisto reik
menų.

Ties, Suomusalmi suomiai te-, 
begaudo rusus ir ima juos ne
laisvėn. Šitoj srity rusai mė
gino perkirsti Suomiją į dvi da
lis ir gyrėsi jau pasistumę 60 
mylių pirmyn į šalies gilumą. 
Sekmadienio pranešimuose jau 
nematyti rusų pasigyrimų. At
rodo, bent šį kartą rusų “smar
kusis” ofensyvas supliuško. 
Daug rusų šičia sušalo.

Suomiai praneša dar, kad jų 
batarejos, ginančios pakraščius, 
paskandino rusų patrulio laivą. 
Be to, vienas rusų lėktuvas nu
šautas. Nors pereitą šeštadienį 
oras pagiedrėjo, tačiau raudono
sios armijos lėktuvai nerodė 
veiklumo.

VILNIŲ KELIAMA V. D. 
UNIVERSITETO DALIS.

Į Vilnių keliami Teisių, Hu
manitarinių Mokslų ir Teologi
jos-Filosofijos fakultetai.

Dp. ŠLIUPO PAGERBIMAS.

~w*Vyt4*J)idž. Universiteto Tei
sių fakultetas suteikė Dr. šliu
pui teisių garbės daktaro diplo
mą.
1939.XII.14
New Yorkas

Sumažins maisto 
kieki čekams

PRAHA, Čekija, gruodžio 17. 
— Pradedant pirma Kalėdų die
na Vokietija sumažins maisto 
kiekį čekams. Bus uždrausta 
krautuvėse pirkti kava, bus lei
džiama tik tam tikrą maisto 
kiekį šeimai įsigyti, ir norint 
valgyklose valgyti reikės gauti 
leidimai.

------------------ c.

Vezuvijus veikia
NEAPOLIS, Italija, gruodžio 

17. — Garsusis ugniakalnis Ve
zuvijus pradėjo smarkiai veik
ti. Lava verčiasi iš kraterio ir 
šliaužia pakalnėn dviem srovė
mis. Kol kas ji negrasina apy
linkėje esantiems kaimams' ir 
miesteliams.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 17. — “Der Angriff”, na
cių propagaųdos ministerio Jo- 
seph Goebbęlso dienraštis, pe« 
reitos savaitės gale paskelbė, 
Kad Vokietijos karo laivas su
ėmė Estijos laivą. Estonia, plau
kusį iš Tallino į Stockholmą ir 
gabenusį, tarpe kitų, 110 Len
kijos pabėgėlių. Laivas Estonia 
nuvarytas į Klaipėdos uostą.

Britai nori pirkti 
Amerikos preky

binius laivus
WASHINGTON, D. C„ gruo- 

džio j 17. — Valdžios atstovai 
praneša, kad Britą n i j os age li
tai Jungt. Valstijose nori nu
pirkti kai kuriuos Amerikos 
pfekybinius laivus, kurie nete
ko biznio dėl to, kad Jungt. 
Vals t ij ų neutralumo įstatymas 
uždraudė jiems keliauti į uo-

Rusija nekariaujan 
t;. ‘ t• 1 »• 1 

tisu Suomija
MASKVA, sovietų Rusija; 

gruodžio 17. — Komentuodamas 
Rusijos išmetimą iš Tautų Są
jungos, autoretitingas Stalino 
vyriausybės pareiškimas sako, 
kad .Rusija nekariaujanti su 
Suomija. Ji tik norinti išvyti 
nusibankrutavusius Suomijos 
valdovus. Ruki jos santykiai su 
Suomija esą taikys ir drau
gingi.

ROMA', Italija, gruodžio 17. 
— Užsienių reikalų ministeris 
Ciano, kalbėdamas fašistų par- 
latnentui, pereitą šeštadienį pa
reiškė, kad Italija nekariauja, 
nes yra susitarusi su Hitleriu 
nekariauti.

Italija pasilieka Hitlerio tal
kininkė.

Tarp ko kita Ciano pasakė, 
kad Italija esanti priešinga Bal-

kanų bloko organizavimui. Bet 
ji esanti pasiryžusi palaikyti ir 
konsoliduoti taiką Balkanuose.

šitas Ciano pareiškimas in
terpretuojamas taip: Italija te
besėdi ant tvoros; ji nušoks j 
tą pusę, kuri ilgainiui pradės 
rodytis kaipo pergalėtoja, kad 
gautų ir sau kąsnį karo laimė
jimais dalinantis.

Jau paskandinti
237 laivai

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 17. — Pereitą šeštadienį 
paskandinti dar 4 prekybiniai 
laivai. Viso nuo karo pradžios 
iki pereito šeštadienio jau pa
skandinti 237 laivai.

*■**

Garsus švedų lakū
nas atvyko į Suomiją

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 17. — Čia atvyko grasu
sis Švedijos lakūnas, kapitonas 
Rosen. Jisai pareiškė atvykęs 
kariauti prieš rusus. Kariauda
mas Suomi joj j į v pasitarnaus 
ir savo šalies, Švedijos,1 apgy
nimui, pareiškė kap. Rosen, nes

BOLŠEVIKAI IR NACIAI RUOŠIA KUL 
TURINES PARODAS

BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
Stalinas ir Hitlerisdžio 17. - 

šiandien yra artimi bičiuliai. 
Vokietija ir Rusija kooperuoja 
kare. Naciai ir bolševikai indo tu
šuoja vierii kitų agresijos žy- 
giusi ' . *

Tikslu dar labiaus suartinti 
komunistinę Rusiją ir nacių 
Vokietija, yra ruošiamos Vo
kietijos ir Rusijos kultūrinės 
parodos.

Į Maskvą bus atgabenti pa
veikslai Hitlerio įvairiose uni
formose, taipgi paties Hitlerio 
piešiniai. Rusijoj

stus esančius karo zonoje Eu-Stalino agtesįja graso ir Šve-tapybos kuriniai a 'T/ 1 n • • • nj_!♦ ___ M
ropoję dijai. . ; I -i Stalino paveikslai

brangiausi 
žinoma, yra 
Taigi rusai

pasiųs į Vokietijos parodą Sta
lino paveikslus.

Greta šitų paveikslų, supran
tama, bus parodose ir kitokių 
kurinių, pav. Siegfriedo tvirto
vių linijos vaizdai, kulkosvyd
žių “guštos” etc.

Trumpai kalbant, tai bus aiš
kiai diktatorių kultūros paro
dos.

PANAMA, Panamos Respub- 
lika, gruodžio 17. — Pereitą 
šeštadienį mirė Dr. Juan De- 
mostenes Arosemena, 59 meti), 
miestely Penonome, 150 mylių 
toly nuo Panama. Mirties prie
žastis — širdies ataka.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

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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Pirfflatfy, gruodžio 18,, _ 1939

Li^ttiVds Naujienos
Vilniaus miesto valdy

bas įstaiga
Uždrausta dėvėti 

uniformos
Atvykusieji kai-

VYTAUTUI BA® ICIIT Į USA 
ATVYKSTAM

žvilgterėkime į jo pirmąjį koncertą Amerikos žeitiyne, 
ityfctišl tktėftofr AlfėS fniėšte

(Prof. Bacevičius iš Brazilijos keliasi į ŪSĄ)
... ---------- - • .Lfržm/------ ------ ------- ----

Buenos Aires šį Argentinoj 
žiėinos sezoh^f tapo pasaulinių 
niėhd garsenybių susikbncefa- 
ravimt* tietd< Čia jtfotcfį Tflfy- 
bbs salėjė vėikid Lč'hddiio t/fu- 
irtos Teatras, C/dė6ne — Pary
žiaus Prancūzų Komedijos Te
atras, Colone — prancūzų di
rigentes Albėrtd W61ff šU Solis
tais Rėgnlėš, Lbėatėfli kitais 
ir vokiėčity Ericll Hlėiber. šiuo 
laiku čfa Sifittikiidjd Mišeha El- 
man, piaritt skambina Vytautas 
Bacevičius, dainuoja Tito Šchi- 
pa. Puošnioje Avefticfaje Alvear 
rodomi iš i keturių Prancūzijos 
muziejų atvežti paveikiai ke
lių Šimtų milijonų ffarikų vėf- 
tės. Čid prašfaėiia pfatšdufaris 
šachmatų turhyraš.

M*

VIRSIMI A 00.

DYKAI—DYKAI—DYKAI! 
■_ Kalėdų Eglaitė ir Turkė .. 
Sū kiekvienu užsakyfnii artglių 

i, 10 tomj dr dauginus, jeigu

$5-tta( it NORMAL AVĖ.
K (Bridgeporte)
jAnglis galit pirkti dabar ir ŪŽ-
I mėkėti 1940 metai pagal jūsų

Indiana ĖgftNutm«ktaI tf.fr) 
(Tarfai eietra)’ 

į Telefonas BouMvard 7000
----- ' --- •—i-J 
-i. r n J no. uit į ,'lWjg<W

• FOTOGRAFAS

niai

Kompozitorius Vytautas Ba
cevičius savo pirmą koncertą 
Ainėrikos žemyne datė 

iri:3l0 tdl. ryto BUėribs 
Aifės "^TėStro ^fėciorldl dė Čo- 
rrf&lia — Červdh‘tes”. jis h‘ėčfd- 
nalinis teatras išlaikomas mies
to’valdybos, kaip ir Colon. Ar
gentinos Valstybinė kultmfaės 
Veiklos femišijd pėž Afgėhfi- 
nos 
ei ją ininėfajj tėdtoą iiihfanhii 
užleido Vyfaufa BdčėvičifiUš 
koncertui tUU tikslu kad su
stiprinti AtgėUtfa'Us ir Lietuvos 
meninio behdtdddrtidviiUo ry
šius, ką iedtrU sčėhojė ispanų 
kalba pareiškė LietUvU's Uiihiš- 
teris p. Jungs Aukšfauliš, pažy- 
medaniašį kad At^ėhtirtUl fak
tinių švėrtČių prUgė LiUtUtUs 
radio, spauda ir UiėrtU šltibkš 

plačiai derrtonstruoja
•mums cifaugihgttš ArgėtififlUš 

i# kUltUfirtį pfUgfėsą. 
Kaip miriištefto Au'kšfUolio, taip 
ir maestfO Pėdru Sulfa kalbų 
aplodismentais palydėjo publi
ka ir citavo sostinės dienraš
čiai.

Vytautas Bacevičius yra pa- 
sttUlihiU mSšttf mėnininkaš. Jo 
pirštų pėliėsti pidrio akordai su
žavi auditoriją. Sužavi ir už
buria. Su iššaukimais pakarto- 
U, jU rėcitatis (bfe pertraukų) 
užima beiit pusantros' valandos. 
Ne Skriabinas, no Rachmanino- 
Vdš įf fiė Padėrėvškis, bet Vy- 
tautas Bdcėvičiuš yrd origiha- 
liausišs kompožitorius ir afmo- 

. tiirigos' dinamikos švefriiaiis’ias 
į pianistės pasaulyje. Lokiu Jį 
skaito' pašaiulihiai muzikos riie- 

................. — -...... .

Turtas virš - $4,000,000.00 
tsargos fondas - - $275,000.00

(ONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotai.

420 W. 63rd St 
Te). ENG. 5883-5840

1

meną

Dabar Mokame 3^4% Už Ptf- . 
dėtus Pinigus. Duodam' Paškfc- 
las Ant Namų 1 iki 20 m L

and _
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTlN MACKIEVVICH,
Vai. 9 liti 5. Sef. 9‘ h) i2 

Sub. 9 Iki 8 va!6
■T -ilm-.n

ČFtARTEftĖD BY Ū. 8.
CiOVĖtiNMENT 

ŠAVlNUb ,/EDĖRALLY 
, ,, INfeVHEb

4192 ARCHER AVENUE 
rnmiiir-ffUĮ waua

- , i.... .............. ............................
-.ilė i •. x / ,-,4 ■ i, ~M*

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE• »*

.Svarbus pasaulio jvykiaf dabar kiisdiefr įvyksta.
. Dierifaštyjė sūteikiafaa žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBE plačiai apfašų ėpie-Amerikos lietuvių vei
klą, kėlia aikšlett ir gind lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultUžU< k6vbja su lietuvių nutputimu.
Sykį savaitėje leidžia jaūhhfiūi dng!U kdlba puslapį*.. 

ir Amerikos lietuvių rhOterų reikalams “Moterii 
Paidųlj*’

Kaina metams $5.00. LietuvOje it Brėoklyne $7.
Laiuakbtčiiį tiįfthtura ir palarnaifimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur;

LITBUANIAN PRESS CORP.
195 Gfahd Stfdd; Brooklyrt, N; Y;

W i

shtihem RYTMETINIŲ
<1* 6.MR I f tI ■—UiUii .aiD

W.H.I.P.
A.’ ' • A .■ ’ f < •_

PROGRAMŲ ”:v“‘
v L------ laliĮofli iiflii i tiUį .ii iii |j|ritn;Į <

#AOJ1ENŲ-ACME vtteleMoV
- Dr. W. C. WėW (po de-AKTMLft, tĖX.

ktižis yrh kaltinėTfmš ir ddip^čšiniu
M ingio (bb kairei) . .

tib kiihkat N orė i tįsi, k&d fa 
kūrybą fafd įvėfLnfų i

it Mufaš bėftiri aiffb-
dy ii fakiti kėišfamiil, bet -$rivėi- 
fa faijfafyte gyvett i beridrhs 

iž įagididžiayimaš, 
kad šaftiantffaš fatktižėš iJžttki- 
fas dhrbo ! Šėfafaš sdints šhvėi 
da^iiyžiiiitl ir 
leidžia savo' tąfahfiii ąpšdma- 
nfoiį bei išibkbiitięš jį užiftid 
gaffaiišiiidsią viėią ^a^irtfa biė- 
flb vifšuriėsė if, paklddšlhs hpiė 
šavb laidyk^, visiėfhs ir visilė- 
met atsako: Aš esu lietuvis. 
Tūdrtii geram lietuvio vafdtit 
jis atveria naujus, plačius lid- 
rizontus.

Nepaisant lietingo ryto, kon
certe dalyvavo virš tukstanties 
^publikos. Daugiausia buvo vie
tinių intelektualų,' kurių tarpe 
matėsi Čolono dirigentas Sr. 
Castro, pasauliniai garsus di
rigentas Alberto Wolff, su p. 
B. Blavesčiunu atvyko grupė 
vietinės spaudos recenzentų. 
Partery, ložose ir balkanuose 
matėsi šimtai žymių .. Argenti
nos lietuvių šeiinynųi

Pastebėtina, kjaOą^įęį^ va
landą kino teatro 
dainavo Tito Ščkipfefie^CTt nte 
pusės tūkstančio publikos nebu
vo ir vietinė spauda jo jau be
veik nesuminėjo. O neseniai jis 
buvo, dalinai ir dabar yra, taip
gi pasaulinė garsenybė.

Vytautas Bacevičius pirmoje 
programos daly išpildė Gesar 
Franck, Fr. Chopin, S. Rachr 
maninov, Albcniz' kuijinius. An
troj daly i

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

4 ir 7 iki 9 
^ffihadlėrifaib: 2 iki 4 ir 7 iki 9

. šventadieniais: 11 iki 12.

. Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas 

ir Akinius PritaiKo
, 3343 S. HALSTED ST.

T—111 ..... '■ i '■ i , - , ■ ■VILNIUS. — Atvykusieji kai
miečiai savivaldybininkai, kaip 
ir kiti įvairus parėiguųai, stebi
si per dideliais buv. Lenkijos 
įstaigose valdfainkų etatais. 
ĖŠU, toktos pdŽiės įstaigos Kati- 
be turinčios 4—5 kdrtus ma
žinti fafriautdjį, tiekti Vilniaus 
įstaigos. Daugelis tokių tarnau
tojų, kaip ir patys pris*pažįsta, 
turėsią pasitraukti, palikdami 
mažesniam tarnaūtojų skaičiui 
dirbti skirtus darbus. Tik jų 
fafpė kyla tam tikčų nesutiki
mų, kurie jų ttirėš trauktis. 
Vietiniai vaidininkai vis dėlto 
tiiftriO, kad pirfafatisiai turį pa- 
šilrhukti atvykėliai biurokratai.

Miesto valdyboje kiekviena
me skyriuje dirbs berit po vie-

VILNIUS. — Lapkričio 10 d. 
Vilniaus kčYnėndariias pulk. 
Kaunas uždraudė dėvėti unifor
mas ir nešioti svetimos valsty
be šdsižymėjimo ženklus, l'stip 
pat įšakyta grąžinti prtgr6b'faš 
valstybės, Savivaldybės ir priv. 
asnierių turtas.

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS 

Pirm./, Trečiadiėjiį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė. 

Tėl. YARDS 0994 
Aritfad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Ate.

Tel. LAFAYETTE 3650

Mokosi lietuviškai
Vilniuje įvairiuose kursuose 

lietuvių kalbos mokosi apife 
3,500 žmonių.

ffamė mokslas jįi- ^faspitačija 
tėiškiaši žavČtipų^hatmoD!ingti- 
imu. i .
Į i* . .‘ \ Į. •’Lj ' r.inc uii va uciri pu vic-
; : globoju- lietuvį, kad interesantai ga-
sio Lietuvos< fafaįU^io p. L lietuviškai si
AukŠtU61iO kalbų,; apie kitus butų atitaisyta
pYO'gtdmoš dalyvius “La Ptėii- i 
sa” št. Aifakdtiš/ Tallat- 
MefaŠOs^ Čr. L/ Bticbatdo ir ma
estro* iš
pildė bosas An&loiųjs Grišonas, 
tiifintiš ėkšįre^s^vf # j^iatų bai
sų, aiškių it ispanų įkalboj dik
cijų, Švėfaų ir stiprų muzikali-- 
nį temperamentų;’; Smarkus 
įpublikos aplodismentai įverti
no darbą jo ir pianisto I. Ban
ko, kuris, kaipo akomponuoto- 
jas, pasitode esąs giliai muzi
kalus ir Užtikrintas.

B. K; Algimantas.
r--, ■; :

šio LiėtūvOS1

* » * » 
troj daly —- A. Tscherepnim K. s 
M. čiurlioiiies, J. Gruodžio ir 
šias savo kompozicijas: Medi- 
tation, Op. 29, Capriccio, Op. 
28, Ėludp Nr. 2, Op. ith Užtai- 
gė Dohuanyi veikalu Capriccio. 

Svarbiausi Buenos Aires dieu- ... % • » • . • 
raščiai 14—8—39 patalpino, pla
čias ir palankias recenzijas apie 
Vytauto Bacevičiaus koncertą^ 
štiirtiriėdafni Vistis jo išpildytus 
kurinįitš. EI Mundo” skiltyse 
recenzuoja-kritikas L. A. G. ir 
savo virš pusės milijono skaity
tojams pareiškia, kad lietuvių 
muzika yra žavėtina.

“Lai Nacion” — Argentinos 
spaudos veteranas — skaitomas 
visame lotynų pasauly, sumi
nėjęs visus programos dalyvius, 
apie Vytautą Bacevičių- sako: 
Vytautas Bacevičius yra žymi 
muzikalu asmenybė. Cervantės 
teatre lietuvių ir argentiniečių 
muzikos koncerto akte jis pasi
reiškė kaipo dinamiškas pianis
tas, ktitlairte jatiČiairtd škrfabi- 
nizmb įtaka. Muzikos skyriaus 
recenzentas sužavėtas Bacevi
čium, kaipo pianistu, juom, 
Čiurlioniu, ir Gruodžiu, kaipo 
kompozitoriais.

“La Prensa” — stambiausias

parašė plačiausia. Tarp kita 
rašo: Pianistas ^Vytautas Bace
vičius pasirodė esąs plafauš 
masto instruriientisias ir stahi- 
iriausia šių laikų uiuzikalė as
menybe* Škaiifinges auditorijos 
aplodismentų lydimas jis mį 
supažindino ir su lietuvių muzi
kos kūryba. Griausmingais ap- 
lodišnteritaiš atidi tufi ja 1’ėiŠkč 
ovaiėijds Vytautui ĖaččVičttd,1 
plataus ftiasto irfažikuį ritftF 
diigniai f>ažįstančidiii piaiią, 
riibtai ir giliai ktlridiičiaril,' liti-

<t

skriauda, kadangi čia 
tuviai nebuvo priimami tarnau-

DR. STRIKOL’IS
Gydjrtdjaš ir Chirurgas 
Ofisas 4845 ŠU. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso’ vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tėl.: PROSPECT 1930
;t : _______________ ■______________________________________ ___________

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos puo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Mrs. A K. JARUSZ
Physica) i’heraįJy 

i and Midwifę .
Pradžioje savaitės 
kiekvieną dieną 

, būna.
6630 $. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj it Nedėlioj 
Central Atenufe, 
Beverly Shores, 

indiaiia
Tėl. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAIPerka rrillstj paukščius
ŠARtlNiNKAi. — Paskuti- 

niuoju laiku Klaipėdos kr. gy
ventojų atsilankymas į musų 
pusę padidėjo’. Atėję daugiausia 
perka žąsis, antis ir kiaulių ly
dytus taukus. Už perkamūš 
maisto produktus moka geras 
kainas ir džiaugiasi, kad gali 
gauti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
. i »• l. v p - N ’ >

John F. Eudeikis
8£jįiALSU lM »tD«IAU8lA LAHIOJIMO (SIAMU

' ■ ‘"“"'iBULANCtO' 
ItENA IR NAKTĮ P

OJ

,'•» ■ j'?-.' ‘‘i; »/-l.

4

■ <

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

Tai«i<niM uUaykttk mn
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite moaų radia yr 
. meėlaia, 16tM vaL ryl 

M POVILO lALTIMIKRtL

■ ||> .1 ■ ■■! .   I.,.. . ■ —   '

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Uhicagos, 
Cicero 
LiMfiV 
Direktorių ’ 
Asociacijos

.... ./ ..T.', r.iiir-' ‘

11

> ■

TURIME 
KOPLYČIAS 

\ visose Miešto 
DALYSE

itiiiiiaiiaiiaiiaiiiiatiiiiniiiiiiiiii

laiiiiii. ■ifinitiiuiiimmuiiiiiii

Ąmbulance 
L Patarriavi- 

i .ihas Dieną 
ir naktj

P. J. RIDIKAS
8SŠ4 Šo. Haisted Street

1646 ,Wėst 46th Street

YARDS 1419

I. X ZOLP Phbrie Yards 0781
Yards 07Š2

. . , . • S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avertue tfards 1138
; i :i.r i. ..iį.-,,; .••.'•■i'i,: ■ v'." ' -------- ——————..................  —

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Stfeet Tel. Fiilbnan 1270
į,, .į,.. , /

AlBeRT v. PETKUS
4704 Sd* Westėm Avenue Pfairiė Lafdyette 8024

, ,y*, ............... .I. .1 II I . ly.'n I i.1 lii I r>Į»i ii į i Į IIIĮ..I. . ■»»

, /• ANTANAS M. PHILLIPS, • 
3301? Lituaniea Averiuė J*hone Yards 4908

„ r' I iiiUi'-in t -rui.nti _HiW jiu.... I T, r-r>,-.i,.,

........ .. ANTUONY B. PETKUS
6834 So. Westej:n Avė. Phone Grovehill 0142
1419 South: 419th Court, v Cicero Phone Cicero 2109

S- Calif
■ ■ . ■

Z-j f'v; ■fziįA/?! T\>x ■'•.Zi.ig

J. LIULĖVI 
binto Avėnue

*-ų/- ’-Lz. .... ... ..

ČIUS
I^honė Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėj imd 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal sutartį. , 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
\ . pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS tR ctURtfttSAS 
2808 Wėst 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti. Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lieti! vis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2500 Wešt 63rd Street

Ofi$o valandos: hito 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakafo ir pagal Sutartį. 
Ofiso TeL PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

. Dr. Margeris
3325 So. Halšted St.

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

Šventadieniais tik. susitarus. • 
Phone YAĖDŠ 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Te). Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halste'd St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

* 4

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijd'š Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASI1
756 West 35th St.

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

Nedėličrhis pagal sutartį.
Rė«. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel; Kenwood 5107.

Phohė CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Wėst 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. < Oailifornia . Avenue

Telefonas Rėpublic 7868

Ofiso Tel. vfrginia 0936.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T DUNDULIS
OYdYtojAš ir Chirurgas 

. 4157 ARCHER AVENUĖ 
, Ofiso valandos:

nuo* 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakarė 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Valandos kasdien 2-4 ir 6- ° vak. 

1957 W. Garfield B!vd. 
Čoi*. Damėn. Hėfnlock 6999

• * ■ ■ . , l j ’ . / t ‘ L*'..

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

2400 WEST MADiSON STREET 
Vai. I iki 3 po piėt^ $ iki 8 Vdte 

Telefonas SEELEY 7830
Namų telefonas Bruhswick 0597

Tel, Office ,Wehtworth 6330 l;
Rez. Hyde Park 3395 f i

DL Sušauna Slakis 1
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halstėd St.

Valandės—1—4 po b^tų. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 1U—12 pietų ir 
riuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

bt. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

chicago; ill.
OFISO valandos

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet if huo 7 iki 8:30 ❖ai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diehą. t . . ,.■ ■,
Phone MIDWAY 2880

/

!)

Telefbrias YĄĖDŠ 0994

Df. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąlahdos, t.
Nuo 10 iki 12 dięną, 2 iki .3 po
įiiėtų,- 7 iki 8 vai. Nea. nuo 10 iki 12

Rėš. Telephone PLAZA 3200
....... f ......... tiT H ..Iii.,..... Jin .i...... l i.Ą

ADVOKATAI 
iTEGUGIS

ADVOKATAS...................
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-l434hTėl. Central 4411-2 
Njkrhų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nub 6 iki 8:30

TėleftfnaS YARDS 0818
KetVirt6diėniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

i

Garsinkite^ “N-nose”

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rdom 1239
Ofiso tej, CENTRAL 1834

. Naipų Tel.—Hyde Park 3395 
hg^.iiii i iWll-.-.l..li . .-. - ......

tf.fr
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NAUJIENOS, Chlcago, T11.Pirmai1.., gruodžio 18, 1939 '
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
. ............................................................................................................................................................................................................................................................. —.............................................. .................. ....................... ............................................................. ■ . ----------------------------------------------------------------- — ■ ■

"■ , y;
• riimm mm

»RiiWWii i. I

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
Audringas Lietuvių Mokslo 

Draugijos Susirinkimas
Gruodžio 10 d., Lietuvių Mok

slo Draugija laike pavo prieš- 
metinį susirinkimų, kur buvo 
renkama valdyba 1940 metams 
ir daromi svarbesni tarimai. Su
sirinkime dalyvavo gana daug, 
galėjo būti apie pora šimtų na
rių.

Šio susirinkimo svarba tur 
būt buvo tame, kad buvo ren
kama valdyba ir klubo gaspado- 
rius, o pas mus Pittsburghe lie
tuviškuose klubuose niekados 
nesninga kandidatų nė preziden
to urėdan, ne 
riaus vieton.

klubo gaspado- 
Tįk yra išimčių 
ureda.s, ne lik 

ir kilose draugi-

tus, ir grąsindavo parapijonams 
su pekla jei kas išdrįsdavo nu
eiti į tokiu laiku surengtą kon
certą, nors juose kitokios dai
nos jr nebūdavo dainuojamos 
kaip tik tautiškos.

Reiškią, 20 šimtmečio progre
sas padarė didelę pažangą ir pas 
musų lietuviškus prabaščfus!

■ Dainų programas buvo išpil
dytas gana gražiai.

Chorams dirigavo pasimainy
dami abudu chorų vedėjai Se 
nulis ir Sadauskas, bet man ge 
riau patinka Sadausko dirigavi 
mas ir Sadauskui diriguojant 
choras parodo daugiau gyvumo 
iu gražiau dainuoja, ir gyvo ne 
dainas pasirenka. —Korcsp.

di draugijos susirinkime bus 
gardaus juoko, kad tamsta skini 
diesi vadinamas komunistu. Juk 
tamsta ir esi komunistas. Kaip 
gali skųstis jei Jurgis tau teisy-

Jonas paklausė savo draugų, 
išbraukė iš skundo žodį “ko
munistas” ir pasiskundė už 
“plūdimą”. Susirinkime Jurgi » 
buvo nubaustas ir buvo*i»idrail
sta ateiti į klubą per 6 mėne
sius. X

Šis įvykis aiškiai rodo, kad 
ir komunistai jaučiasi įžeis Ii, 
jei kas juos pavadina komunis
tais. Klubietis

PITTSBURGHEKOS 
PASTABOS

klubuose, bet 
jose. Kai reikia sekretoriaus, tai 
dažnai priseina paieškoti. Tas 
pats ir Lietuvių Mokslo Draugi
joj, sekretoriai yra išrenkami 
be opozicijos.

Susirinkimui prasidėjus, tuo- 
jaus pasirodė, kad šis susirinki 
mas bus “audringas”, nes vie
nas valdybos narys tur būt jau 
buvo paėmęs.šiek tiek “ant drą.- 
jos”, ir pats vieton tvarką pa
laikyti, pradėjo betvarkę kelti. 
Tas žinoma paveikė ir į narius 
ir susirinkime pasidarė tikra 
maišatis ir gana daug sueikvota 
1 rangaus susirinkimo laiko iki 
buvo prieita prie šiokios tokios 
tvarkos.

Priėjus prie laiškų skaitymo, 
buvo skaitytas laiškas ir iš A- 
merikos Lietuvių Kongreso Pitt- 
sburgho skyriaus, kur buvo 
kviečiama LMD išrinkti ir pri
siųsti delegatus į metinį to sky
riaus suvažiavimą. Laiškas bu
vo atmestas visais balsais prie', 
6. Pasirodo,* kad . ir ‘Lietuviu 
Mokslo Draugija nenori nieko 
bendro turėti su tuo popieriniu 
komunistų kontroliuojamu ALK 
skyrium.

Rinkimus laimėjo sekami 
kandidatai: pirmininko urėdan 
J. Pociūnas; vice-pirm’ninko— 
V. Gutauskas; protekolo sekre
torius —r. F. Rauktis; finansų 
sekretorius 
įlinko
riais: S, Pauliukonis, J. Mikeš- 
ka ir J. Karauskas. Klubo gas- 
padorium liko išrinktas K.. Le- 
liuŠis; maršalka Jonas Bugai- 
liškis.. —LMD. Narys

Komunįstą Nevadinkit Ko
munistu Nes Tai Jžeidimias

Pas mus pittsburghe vienas 
lietuviškas pilietis, Jurgis Spur- 
gis, atėjo Į klubą ir susibarė su 
kilu savo drąugu Jonu Uzbona. 
Jurgis Joną išvadino komunis
tu ir kitokiais kokiais ten žo
džiais. Jpnąs įsižeidė ir padavė 
draugystei skundą prieš Jurgį.

Skunde Jonas Uzboftas para
šė daug maž sekamai: “Aš Jo
nas Uzhonas duodu skundą 
prieš Jurgį Spurgį. Jis mane iš
plūdo ir komunrstu išvadino.” 
Norėdamas patikrinti ar jo 
skundas yra gerai parašytas, Jo
nas parodė jį savo draugams ir 
jie jam patarė vadinimą komu
nistu išbraukti iš skundo; gir-.

I.
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Blogas Pavyzdys
Gruodžio 10 dieną Lietuvių 

Mokslo Draugyste laike* savo, 
taip vadinamą, didįjį metinį su
sirinkimą, savo name, 142 Orr 
Street, Solio Piltsburgh, Pa.

Kadangi, Lietuvių Mokslo 
Draugystė gyvuoja gana gerai 
ir turi narių apie 400, tai dide
lis nuošimtis ir atsilankė tą die
ną, nes buvo renkama nauja 
valdyba ir šeimininkas (gaspa- 
dorius) kitiems metams. Susi
rinkimas prasidėjo priprastu 
laiku ir tvarkoje, bet tęsiant to
liau, keli asmenys dėl 
menkų dalykų tiek įsikarščiavo, gavo progos, nes daugumas beL ko Raip užlaikyti Tai blogas pa- 
kad suerzino visus ten buvusius 'veik kalbėjo vienu kartu balso 
draugystės narius ir pasidarė nepasiprašę, ir šaukė tiek, kiek 
toks “jomarkas”, kad nei su gerklė leido, manydami kitus)

1 1 ........ .............................." .J JIV.. ..... ...

greta sėdinčiu ilėbėgąlęjo susp užrėkti, 
kalbėti: šaukia, rėkia lyg .bobos 
turguje;’

Jeigu kas ir turėjo ką nors peri visą sąvo gyvenimą dalyva- 
gero ar nąudingo pasakyti ar 

visai savo nupnionę išreikšti, lai ne^

Reikia priminti, kad dau'gu 
mas. buvo, seno amžiaus ųarių

yusių įvairiuose milinguose, bet 
tvarkos įę rimtųpio dar, neišmo-

S.LA. KUOPU PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ PASEKMES

Tautinė Šv. Jurgio 
Parapija Darbuojasi

Tautinė parapija susilaukė 
naujo klebono asmenyje nuošir
daus kunigo W. Pranevičiaus.

Kun. Pranevičius tik atvykęs 
iuorganizavo lietuvių kalbos 
mokyklėlę vaikučiams. Būda
mas pats gabus muzikoje, pui
kiai tvarko jaunimo chorą, pa
dedant jaunam vargonininkui, 
Mr. Steel.

Reikia pasakyti, jog kun. Pra
nevičius yra nuoš rdus lietuvis, 
plačių pažiūrų asmuo, mokantis 
su visais sugyventi.

SLA organizatoriai
aikrušti ir įrašyti jį į Susivieni
jimą, nes juk ir risi tautinės pa
rapijos nariai priklauso prie 

01 kuopos.
Teko girdėti, jog kun. Pra

nevičius organizuoja mokyklą, 
kuri pagelbėtų musų seniesiems 
tau t. jšmokti anglų kalbos, kad 
jie išmokę prasirengtų būti ge
rais Amerikos piliečiais.

South Sidietis

■ ■ ........ * 1
Spaudoje jau (jaugė,io kuopų 

P. T. nominacijų pasekmės bu
vo pranešios. Šioje vietoje skai
tytojų žiniai paduosiu žinias dar 
spaudoje nepastebėtas. Per pas- 
butinius du sekniudienius balsa-r 
vo šios kuopos.

353 kuopa, pitisburgh, Pa.
Balsai pasidalino: Prez. Bago- 

čius 18; vies-prez. Mažukna 19; 
Miliauskas 1; Sekr.: Vinikas 1; 
Pilka 18; Iždilbl Gugis 19; Dr. 
Kvotėju: Stanislovaitis 18; Grai
čunas 1; Iždo glob.; Mikužiulų 
12; Dargis 19; R. Mįchclsonas

turčių

104 kuopa, S. S, Pitįsbyrgh, Pa.
Prez. Bagočius 3; Laukaitis 

24; Miliaus|cą« L Vice-prez.: —- 
Mažukna 30; Iždininku — Gu
gis 1; Bačiunas 2 h Iždo glob. 
-— Mikužintč 1; IjOrgis 24; Moc
kus 24; Dakt. kvol. — Slanis- 
lovailis 1; Biežjs 21; Graičunas

“gerkles” ir negali kitus perrėk
ti, tai balso ir negausi, nors kad 
ir svarbaus ką norėtum pasoky-.. ....... r*. • i j c i i

vyzdys: kitiems iš šajies ž urint|ti. Butų laikas jau susiprasti ir 
arba tokiame susirinkime daly- tokius papročius iš savo gyve- 
vaujant, nes jeigu neturi geros ninto vyti laukan. —Buvęs

40 kuopa, Sohot PiUabųrgh, Pa.
J prez. — Ęagočius 38; lau

kaitis 11; Miliauskas 9; | Vive- 
prezidentus: Mažukna 45; Ker- 
ševičiUs 7; Sokr. -— Vinikas 33; 
Pilka 17; Į iždių. — Gugis 29; 
Bačiunas 17; Žebrauskas G; Iž
do globėjai — Miku|iutė 41; 
Dargis 23; Mockus 19; Brazau
skas 16; Michelsonas |; šmulk- ' 
štys 3; Dakt. kvqt. — Stanislo
vaitis 30; Bįcžįs 6; Graičunas

152; Mockus — 58

J. Save.kis; iždi-
A. Zdankus; direkto-

Parapijinių Chorų 
Koncertas

N. S. PITTSBURGH, Pa.
Gruodžio 10 d. Liberty svetai
nėje buvo surengtas bendras 
dviejų parapijinių chorų kon
certas. Programe dalyvavo 
Northsidės parapijos choras, va
dovaujamas Jono Senulio, ir 
McKees Rocko parapijos choras, 
vadovaujamas Aleksandro Sa
dausko. Iš abiejų chorų buvo 
sudarytas vienas bendras cho
ras. Choristės buvo apsirėdžiu
sius tautiškais rūbais, berniukai 
irgi gražiai pasitaisę. Choro su
dėtis gana gražiai išrodė.

Programui vadovavo N. S. 
parapijos klebonas kun. J. Mi- 
sius. Jisai pasiteisino publikai, 
kodėl šis koncertas yra rengia
mas advente. Mat pas lietuvius 
katalikus esą priprasta adven
to metu nedainuoti, bet tik gie
doti. Tačiau, kun. Misius aiški
no, lietuviškos dainos esančios 
kaip liūdnos giesmės kurios gai
vina tautiškumą, todėl tai nėra 
prasižengimas Dievui.

Žinoma, kas tiesa, tai tiesa, 
kad nėra joks prasižengimas 
Dievui ir advente dainuoti, tik 
labai gaila, kad uąusų lietuviš
ki kunigai iki šiolei to nežino
jo arba nenorėjo žinoti. Tur 
būt, dar nesam pamiršę kaip 
musų kunigai bažnyčiose barda 
vo tas draugijas ir tuos chorus 
kurie rengdavo advente koncer

r Ann Sheridan ; • J
ŽVAIGŽDĖ “YfARS VVITHOUT DAYS 

Warner Bros., veikale •

iš anksto atlieka apsipir
kimus Kalėdoms
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195 kuopa, pittaburgh, Pa.
Į prez. — Bągpčius 43; į vice- 

prez. — Mažukųą 43; Pikelis 3; 
t sekr.^ - Vinįkąs 36; Pilka 10; 
j^Ižd. “"’Gtlgis 46; Dr. kvol. — 
Stanislovaitįs 46; jjždo glob. —■ 
Mikužiu te 5; Rąrgis 46; Mockus 
7; Brazauskas $8.

Tai tiek iš Pi(tsburgho mies
to, pažiūrėkime . kaip balsavo 
Pittsburgho ąpylįnkė.

Štai kaip hąlsavo 171 kuopa, 
ĮSęntieyviUę, Jpą,; j p^z. — Ba- 
gočhiSiB; Maukną 8; Pilka 8; 
Gugis 8; Dr. ~ SląnisĮoyaitis 8; 
Mikužiutė 8; 3* ,

Ambridgę, Pį;. kuopoj 
balsai pasiskirstė:. Laukaitis 4; 
Miliauskas 15; j vjce-prez.: Ma- 
žukna 15; KerŠęvięĮuš 4; į sek
retorius: Vįhikįį\3; JL Micliėl- 
sonąs 16; į iĮcjiųinkųs: K. Gu
gis Į; Bačiunas JI 0; 2e|)rauskas 
6; į iždo. glob,:. Mįkužiųte 3; 
Dargis 18; Mockus 1; Dr. kvo
tėjus — Dr. Grąįčųnas 18.

štai ir. Įfei4ę||>ęrg, Pa. 93 
kuopa: Bagoęiųs 8j Mažukna 8; 
Pilka 8; Gūgįs 8; Stapislovaitis 
8; Mikužiutė ^; Jt>ąr0js 8.

Pereitą sekinwUpnį balsavo ir 
Glendale, Pa, 323 kuopa:’ Prez. 
.— Laukaitis 9; Miliauskas 1; 
Vice-prez. Mažukna 8; į sekr. — 
Dr. Vinikas 10; į ižd. — K. (in
gis 3; Baėiųąa# 7; į iždo glob. 
—- Mikužiutė 4; Pargis 6; Moc
kus 7; Brazaųskąs 3; į dakt. 
kvotėjus — StąpisloYaitis 8; Š.

Vienas iš gražiausių Kalėdų pakelių 
—matykite jį krautuvėse ir dabar užsisakykite 
Kalėdų Chesterfields.'

Ghesterfields, su tikru lengvumu, geresniu 
skoniu ir puikių kvapsniu, teikia tikro malo
numo kiekvienam, kuris rūko.

Jūs negalite nupirkti geresni cigaretą.

CJiesterfields

kvotėjus
Biežis l; Grąičunąs 1.

Bendra suptą bąlsų iš minėtų
— 353, 104, 40/ 195, 169, 323, 
93 ir 171 kuopų p? atskirus 
kandidatus pądųota:

Į prez.: BągoČiuą — 118 bal
sų; Laukaitis —4$; Miliauskas
— 27;
• Į vice-prez.: Mąžpkną — 176;
Kerševičius — 11;,

Į sekret.: Vinikas — 
ka — 62;

112; Pil-

> Į įždin.: K. Gugis — 115; Ba
čiunas — 58; žebrąųskąs 12;

I iždo gk>h<: Miliutę — 82; 
Dargįs — 152; Mockus — 58; 
Brazauskas, — 58; Michelsonas 
— 11; šmulUšfis r—31

Į daktarus J)r. Stanis
lovaitis — Ęięžis — 31;
Graičunas — 34.

^UUburghietia
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“Keturi tūkstančiai žmonių, 
kaip vienris, balsdbj a už fkari£! 
go ždandVo leaftdidaturįi” 
Tokiu įat bu'dti hdinihudjami 

kandidatai miestuose Gorki 
(buv. Nižni Novgorod); Ivano
ve ir kitur. VlStiĮ susirinkimus 
šaukit ¥riiddričibšibš PririilBš 
žmoriėš. Vita jta vėlia Itafeį. 
visur aitfUttu MBa

.... .
Maskvoje sovietų gyventojai ne
gali gautl papbaščiadsių daiktu 
nusipirkai Q betgi bo ševikai sa
ko, kad jte “vduuoja’ kitų kra^ 
tų žmones nuo skurdo, patys 
nieko neturėdami!

as

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadieniUŠ. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739S. Halsted St; 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Dvieih mėnesiais
Vienam riiėnešiki
Lietuvoje ir kllulr kŽšfėhiribsež
Metams $8.0(
Pusei metų ------ 4*0(
Trims mėtlešiUnis 2.5( 
Pihiguš teikia siųsti paŠtb Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Paskui ta aUtau rinktai. t>.' 
„ w te

Atšaukė boikotą prieš nacius

komediją kttriuftRi tasūtajai 
neturit iŠ itH talHftitU; jfe Asi
lės tiktai “bdti’tt-tiHii4’ ta kdii-l 
didatUS, itUrife yfti Htatata

Tai h kta R įtapta “te 
mokrStita^ tat <iai;6 , 
Stalirfb KoHMitabijd. kilo skirta-1

<>■ > '/ 
5 * a ir 
IHit inetd

W«r*w«v>« f% ■ ** _ / —«» •

Gčditniho kalne

Amerikos ^oriiuiiištų upaHij0š” pirmininkas, Williairi 
Ž. ifošter, per-^Oaily IVorkefcį” pbaiibš^; kad kbmuhištal 
neprivalo vykinti boikotą pHeš Vokietiją.

Pirmiaus komunistai buvo karšti boikoto šalininkai; 
Jie Btganizavo boikoto komitetus, rengė prakalbas, agi
tuodami už boikotą, ir nuolatos rašė agitacinius straips
nius savo spaudoje.

Jie boikotavo nacišką Vokietiją dėlto, kad hacių val
džia Vokietijojė sutrempė žmonių x laisvę, žiauriai perse
kiojo darbininkų judėjimo vadus, rengė pbgrdmus žy
dams ib kapojo galvas savo politiniems priešams. Ar ru
doji nacių diktatūra daugiūus to jau nebedaro?

Kur tau hedarys! Kaip ji buvo barbariška, taip ir 
tebėra. Bėt komunistų “fiureris” Foster jau įsako savd 
aVeiėms sustabdyti ekonominę kovą prieš Hitlerį. Kodėl? 
Todėl, kdd su Hitleriu susidraugavo Stalinas.

Kaip Maskva groja, taip Amerikos komunistai šoka.

Dabar ir paskui?
Skandinavijos šalys, be abejones, padeda suomiams, 

siųsdatnos jiems ginklus; amuniciją, maistą ir kitokius 
daiktus. Švedai, norvegai ir danai organizuoja savano
rių butius, kurie eina padėti suomiams atsiginti nuo bol
ševikų. Suomiją remia taip pat ir kitos šalys.

Bet ta parama daugumoje nėra vieša. Nei Skandi
navijos valstybės, nei sąjungininkai nesiunčia Suomįjon 
šavb drmijų. Klausiihaš, ar suomiai turės pakankamai’ 
kareivių ilgai kovai prieš milžiniškas Maskvos hordas?

Švedams ir norvegams gręsia pavojus, jeigu Suomi
ja bus užkariauta ir Stalinė gaujos įsiverš ir jų teri
torijas. Tuomet bris jiems sunkiaus užpuolikus atmušti.

Ar nė geriau butų, kad Suomijos kaimynai stotų jai 
į talką, nieko nelaukdami?

rdrlti m
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būvą kūdikiai in pe- 
įifešiii Uyiįiį lt ietiklį S8tialis- 

usmii išbujojo šMfliį gpide-
ifriėš HShienis

... tH ia lynrky. kite R jjaiiovos
»| * "*» *«* **► 

kant Mitinto i-bteiistagą? uai 
būt, fciiHtaį AHflHUliM, . .....
kos, Miždta Si; kiti “raštte 1118-j 
Rytieji41 šlaiiiiižiiib Skleibejai fai. 
paaiškint^; ■ į

*... .. V ■■ • |

Vitas Hisij įaitosčib “ka
voje ttiišškbjfe Šibytl” kttrfeš^bii- 
dentas, V. Iševskij, nuvyko į 
Vilnių tUdjadš pb tb, khi iš jo 
išsinešdino bolševikai, ii* jlšdi 
todėl turėjo progos, pamatyti 
dar šviežius sovietų šeimiriinka- 
vihlb pėdsakus istorinėje Lietu
vos sostinėje, Korespondentas 
aprašo, ką jisai tenai užtiko ir 
kį jam pasakojo šimtai vietinių 
žmonių. v '

Bolševikai įmaršavo į Vilnim 
rugsėjo 19 d. 5 vai. ryto. Už ke
lių valandų sovietų garnizono 
komahdiiotojas, majords Letis-j 
kij, paliepė “rekvizuoti” dvi ra
šomąsias mašinėles vienintelio 
rusų laikraščio Vilniuje, “Rus- 
skoje Slovo”, rbflrifebijoje. Ne
trukus attJ&B šbViėtiį. “literatli- 
ros brigUįM’V iiįėffib UĮkrąŠUlb 
patalpas if pržfdejb 
voje ZriaidiH^ įkb^bš Vėliū^a);] 
Milžiniškas šldlitlš RĮšibūiaddjiu i 
šių “beridFdddbbiiį” ii* 5 ItBrat- 
toriai; ptakitUBdartii; šmip-idip 
ištedd dvtyų pušfapitį ižp|: tas 
faUddROlš ttfriiijbš bu- 

feidžiūiHaš toi; M Boišb^i-I 
kai Btivb Viiiiidjb. 
Iratikėsk tai — 

•3

' Hai r gatvėse; ccRtstų au- 
tau fu totata. tata gsteno itaiUĮ ii^gjiiiiĮįVMtaiį Balt- 

lį Sukas, 
iii; Btdvuš

"V

tttatG; tetekta ištuš-
b dni® jisai iwiė grei

tai tiHaibi^ti' įvai-
Htaib iliilžiHUš 1F taiblinės

- iiadgta įtiaHiiak^
įaugta ffiimlijjii išga

benti į tiiėiostSką. fei kurie 
| phškUi buvo šltgbąžiiiti, kai bol
ševikai evaktiavb Vilnių, 0 kitų 
likimas nožiribmaš. •

Daugelį štiimtų tardė; ir tar
dymas višdbmet 
naktį, dažniausia 
vai; ryto;

“Pusė miesto
sako korespondentas, “per tas 
nejaukias savaites nenakvb- 
dkvo sako butuose; bet slapS- 
tydhvbsi vdsarnahtiuose ir 
kaimuose.”

I i

Štai kodėl. yiSi žmonės Vilniu
je be galo ųudžiUįjb,' kdi į jį 
atmaršaVb Libliivdš aFBiija Ir 
rąiitiohiieji “yądublbjdi” išširieš- 

mirib; '. ’r;«•<>) i

(Musų specialaus korespondentu)
•I1 . • t
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Nuo ankstybo ryto iki vėly
bo vakaro žmonių < vertinėk 
griuvo į Gedimino kalną. Juk 
visa Lietuva pasinešdinus savd 
amžinąją sostinę Vilnių aplan
kyti. Ekskursijų ekskursijos. O 
iš kur geriausiai Vilnių pama
tyti, jei ne iš Gedimino kalno

Šiandien jau Vilnius skendi 
puriaine žiemos sniege. Tiesa; 
dar tik vėlybas ruduo^ bet vis4 
dieną dribte dribo baltuti^ snie
gas.

Ir kai šiandien žiuri iš Gedi
mino kalno į Vilnių, atrodo pil
nas sapno reginys! Baltas snie
gas nuklojo visus stogus ir že
mę; Stūkso namai lyg toje pa- 
Šakbjė karalių fiifhai. Tik Baž
nyčių stati bokštai 
įneša, jie pliki tdje 
vienišai stūkso.

Saulute valandėlei 
jo, rodos, paskutinį

įvairumį
Baltumoje

prasidėdavo 
po 2 arba 3

gyventoją”,

U

NOMINACIJOS j 
SOVIETUS

Lapkričio 10 d; prasidėjo vi- 
sdjė RUšijbjė kkrididatų iibihi- 
nacijos į šHČių soviėtuš. Sekan
čios dibnos “Pravdd” (vyridli- 
sias SSRS kdiriUhistiį partijos 
organas) tapo užpildyta prane
šimais apie priešrenkamuosius 
susirinkimus įvairiuose miestuo
se. Peržiūrėjęs tą “Pravdos” nu
merį, tuojaus pastebi, kokia 
“demokratija” veikia Stalino 
imperijoje;

štai aprašytas vienas gęlėžin- 
kblių darbininkų susirinkimas 
MaSkvbje. Jį sušaukė, žiriOnia, 
kbmiiriištai (ries tisoš kitos par
tijos yra uždraustos). Pirnįiriin- 
kas pašdke kalbą apie dąrbiHin- 
kų “laimę” ŠoVletiį flusljoje ir 
phkvibte fcštaadbfi “hcpartlnį 
mieštetj; drg. S. A; Gošbletą”. 
šiš iŠčiha ir pt&iiilo stiširihki- 
mui statyti kandidatu Ariną Gc- 
oFgicvriį Stdrbdririiovų. Visi 
kdrštdi ploja. “Pravddš” rdpoF- 
teris rašo:

“kitokių kandidatų niekas 
neįvardija.”
Plrminihk&š pakviečia StarO- 

duthovį; kad ji papftsakBtų Sa
vo biografiją. Ji pakalba dpta 
sriVfe: Pdsktli išeina keletas kitų 
kalbėtojų ir jį pagina; Diskusi
jos bdigiasi; Tlibmet pitmirtin- 
kas siūlo balsuoti:

“Vienbalsiu rankų pakėli
mu (skaitome reporterio pra- 

. nešime) susirinkimas patvir-

kvos srities sovieto dtšlb^liš 
d-gę A. G. StaroditniB^ų ta iš
renka 61 delėgdtiį į šHtibš 
priešrenkamąją kbiitbMriibi- 
fa-”
Nominacijd dillktd. Kdip liia- 

tome, kandiddtds yfa pddlibtdš 
iš viso vieriBš; Jisai biivo pd s ki
ly tas viešdi ji* tdip pat vikšhl; 
rankų pakėlimti, jjsdi idpO “pri
tvirtintas”. '

Nežinia kUHam tikslui dar 
yrą išrinktas bi delėgatasį 
“priešrenkdiriąją kdriterbttdją”. 
Jie, suprantama; irgi bu^8 įfeii- 
kairii viešai; Jų tikslas; tūr Btik 
bus žiūrėti, kad kririojė ribt’S 
dirbtuvėje rieprashitiktų koks 
“neištikimas” kandidatas.

Visur “vienbalsiai”.
Štai susirinkimas Leningrddo 

.Vyborgo pusėje (Vyborgškaja 
Storona). Čia ta pati procedūra;

Pirminihkas, išgyręs sovietų 
valdžią ir papasakojęs apie “gė
rovę”, kurią ji sutaikė žmo
nėms, kviečia estradon pasižy
mėjusį “stachanovcą”, drg. Va- 
silijų/Nilyčą Storonkiną, Jisai 
siūlo į kandidatus Leningrado 
bolševikų vadą, “arthhlailšią 
draugo Stalino bendradarbį”, 
Leningrado sovietų pirmininką, 
Andriejų Aleksandrovičą Zuano- 
vą.

“Aplodismentų audra”; ta
šo reporteris, “džiatigsteingi 
Šukiai ‘ura’, ‘tegyktioja drad; 
gas Ždanov’.” ,
Po to kalba keli kiti ašihėhs, 

girdami ŽdanBvą ir pritardami

• katu Wamžiai šit 
WttkaHava

Likiai tas itįtadš Mdtirdirižib 
žiiioriėtiiš Htrode pBiktiiidš; kU- 

1 i| Bažii^Čid hiipčikė; 8 katląu- 
, ’ ti sii Mdžri^čibš pHėŠdiŠ (su

. laikraščio ‘RUššfebje ^te- tUFkaiš; rii’dbdiį ėrėtikdis) Bu- 
vd’; kaipo ‘baliagvdrdtatiŠk8\yo didiš ii ti8 peili aš ir Dievui 
SphUštUtė tap8 kbftfiškubtd ir įtihkdriidš dafBkš: Tddiėl tie* 
išgabbiitd į' ŠŠftŠ; kdčtu stl iitiBštebu; kdd BažhyČia Švėri- 
iririiiš puikiai įi’ėiigtoiriiš Tėti- HH6 girikluš. DbhtihkaiuOšb 

tlhaldiį kii^gdšė) Hhdairie: i) 
bbhėdieiib iiriribrurii (ginklų 

' pdšvėhtiriib mdida), 2) Bėrie-
1 

lpdidiiilffiiįridš), 3) Bęrięd. Vbx- 
|iili fabiliči ,/(kai;0 vėiidvbš pa- 
SVeritimašĮį ^ošė bbhedįkęljb- 
še skaiibriiB: “Lairiiilik Viešpa
tie šį krii'djį, idant tŠįhaš tdvo 
rtitb šios diėhbš bUttj gyiiėjas 
bdžhyčibs; riašlįų; našlaičių ta 
visų Tdti td Miduj ąiičiiį prieš 
ėrėtikiį ir iietikčilų Hištybę.” 
ŠVėritiiidmdšiš į fitiėritiš, iŠ- 
trdUkęs iŠ iridkščių kdfdą; 3 
kdrtuš Suriibja ii* huškibstb 
kairiąja raiika, btišiąs jau sii- 
khiViiięs Tįešbš priešininkų 
krd ii juosė. Vyskitpaš buČitioja 
ritiėrių tdtyddihaš: “Btik kar
žygys, taiką mylįs, budrus, iš- 
tlkiirihš ta Dievui pasidavęs”, 
čia senieji ritieHhi riša jauna
jam pentinus; giedodami anti- 
foiiį: Ačbih^erė gladio tuo su- 
per tepilta.'

Pagaliami' įteikiama pašven- 
lihtti Vėlidva. x

■ t ' '' ■ * •—A
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Inkviziciją Padėjo Iškil?

.. -.A

Ugi Uvo kahdidalu į Mas-'pirmajam kalbėtojui

riušišypso- 
dienos at

sisveikinimą siiičia. Ten tolu
moje jiibdiibjd tanki miškai. 
Bet ir jie pražilę. Viršūnės bal
tuoja ir Bangaus skliaute lyg 
vasarą dbbeseliaiš atrodo. Ko
kia platybė, koksai išorls. štai 
tik Vilniaus miesto pastatai 
liuošnidi šriiegii nupustyti tikru 
gyvu; hudštabiū paveikslu at
rodo.

Gediminb kalne žmoriėš bū
riais stovi, stebi; tyliai žiiiri į 
Vilniaus mieštą; Ne. Gedhhiho 
šventovėje; o ypač šiandien; 
čia jokios kalbos nerė&kalingos. 
Negi žodžiais visa tai apsaky
si, ką širdis jaučia? Ne čid jo
kie žodžiai nereikalingi! Duok 
laišvę širdžiai! Lai ji plasnoja, 
plaka laisva, niekieno nevaržo
ma. Lai lakios svajonės lydi 
jBš jaUšiilus! Juk Vilnius, Vii* 
iiitiš ilįdi bti^B viš&i Lietuvai 
tdiiriid, riebūsfėltiaiiih RUksinė 
svajone! 1 Ir šiai toji svajonių 
svajbhė, tdšdi aiįižinds ihibstds 
yiiriiuš po iavd kBjlį j^Vti fe- 
diiiiiiio pakalnėje Stlikšb. TU 
savo didmiš jį rė^i, iriatai; jtiii- 
ti! Sakyk; hr tbfciį balandį žo
džiais dati$ gali įaŠrik^ii?

kiį špriUštuvėritiš...”
J'dČl&ti k8i*£špbridėrilaš šakb;ta viiiiiUjfe Rastis tab .-'SAS

tĮUtaičittffla; M į i| ncjtisitel-1 ® - 6 16v ““ * kMH°
Be JGlPti; dgėhtrii: Rai;iuBiiieii&

to* įyvėiiibjdiš. Atliėkdįiiti ptiB 
tdFiiybbš iaikii kdrbiyidi, b ypa
tingai karinihkai; lankė kralith- 
Vteš; ičškbddirii pFbkių.

firidlforiarmiečiai ir jų vadai, 
Sako V. iševskij, pirkb'ką tik jų 
akys pamąt^ddVp kratitlivęsė, 
ftibkedaitii Už viškiį phšąkiškąs 
kainas šbvifeBhlais rubliai^ ta 
teiikiškąiš žibihiš (khrie vieiil 
ir antri neturi beveik jokios 
vertės Vilniuje):

“Šiiplf klhėj 8 &bš81itičiai
viską^ taip Sakant; didmenb- 
mis. Per kelias/ dienas visos 
Vilniaus krautuvės ir satiferbi 
vos buvo ištųštiiį tos iki dug^ 
n3. \ Pavyzdžiui, už papras* 
čtoids Htebkbs< 
laikrodėlius, t kdHų parsidbo* 
davo po 5 zlotus,T jie mokėjo 
pp 150 žiotų ir ptakd kltk^l 
vieilas asmuo po kelias de
šimtis susyk. O kai suvažia
vo į VilnilJ karininkų žmo
nos, tai pirkimų užpludijrias 
baltinių ir drMbužįų sankro* 
vdše pasiekė FiBą?* J
Taigi šis fusiį lai^i’aščio ičolį v w v - c

rfefcpdttdShtdd pWyirttea tei, k<|.pfkmbriį;Mld^ddfhą f AttgįijtĮ 
jau seniai rašė Naujienų” spė-PJ’ Olandiją, kur pati Inkv. ne- 
bialilš ‘ taa-

^Aižku, kad fiušijoje yra tik- ^s, ji padarė kelią šių Kraštų 
ras “prekių;badąs”. Matyų nėlltartėjįmui, ir

.........  ■ X

“Inkvizicija ne tik pasmau
gė % 13 amž. prdl& pastangas; 
bet sustabdė ir medžiagilit| 
pažangą. Nąįkiiidama daug 
žddejuŠlą piįtų Prancūzijos 
civilizaciją; jBš prekybą ir

žodžiams rife vieta. SŪlink širdį 
ribišdildomaiš IšįiUdŽiąiS; gal 
kddd hbtš iigdiiiiiii žBUŽitii sd- 
vdihie atširdš. ir tas, kuris tuos 
jaiišihUšj pergyVėriiiiitiš, įspū
džius vdiždžiaiš Žodžiais nusa- 
kyš; tas daihiį ddihihtti taps, 
idš visų hiimylfctiP tdŠjdojum 
apšauktas likš. 0 jei kdš tą 
vaizdą į audeklą vykusiai pa
dės, iiitpiėŠ, —geriausio lapy* 
tojo Vdbdą įgys. Ū jei hiužikoš 
garšais tu6š jHUšmuš išlies, jB 
kuriniai birižiaiš gyvuos.

Ir aš, kaip ir daugelis thir- 
iingųjų kitų tyliai iš Gfedimlhb 
kalno šią Valandą Vilnių stabili. 
Lyg burtiiiiiiko vedaiiidš šavb 
valios išsižadėjęs, žadą pėai’d- 
dęs- kaupiu į Geditniiid bokšlą. 
Žmonių spūstis, Bet visi kaip it 
aš, gilio jaušind pdgdUil Be ža
do; 15e žodžib lipa aukštyn. Lyg 
kapUošO ndifiireiių poilsio ne- 
horeddiiii siitruiristi visi jaus- 
riiuosė paškėildę, jdtikių minčių 
apnikti laiikome Gedimino 
bbkštą. L^g kbkioje šveiityklų 
šveritykibjb Vi$i pdgStbiiii Husi- 
lenkdami stebi 1U iinužiriiršta“ 
mą vaizdą. Lietuvių tahtBs 
trispalvę plevėsuojančią vėlia
vą karių, garbės sargyba saugo. 
Ne, nesaugo! šią valandą nię- 
kas ir niękas jos neišdrys pa
liesti, ją grubiomis rankomis 
suteršti. Toji karių sargyba tik
tai ■ vėliavai čia tik garbę ati
duodą! ..

Lyg Iš amžių glūdumos, ta
rybini Gedimino laikų iš kapų 
karžygiai iš nliininėlių atsikėlę 
Ir Čia atėjb GtedlmmB> bokštą 
iipimtkyti, lietuvių tautos tri- 
spkiviai vėliavai pagarbą ati- 
dUbli.

Vyras j vyrą, lyg iš akmenų 
nulieti tie kariai kupini pasiti
kėjimo stovį sargyboje. Jų vei
dai rimti, laikysena tvirta ta 
visa jų išvaizda A sakyta sako,

mintį kalte kala — Iki iries čld 
gyvi stovėsim, ši vėliava am
žiais plevėsuos ir Vilnius, buvo 
r bus Lietuvos amžina Sostine.

Plieniniai jų šalmai jaukiai 
ilizga atsisveikinančiose sauleš 
spinduliuose. Dar valanda kita, 
nakties tamsa Gedimino kahuį 
apgaubs, bet tasai bokštas elek
tros šviesoję maudysis ir visd 
jausmus kutens. Tai misterija! 
Tai sapnas. Tai žavėtinos pasa
kos vaizdas!

Žmogau, nusikratyk dienos 
rūpesčių, atsipalaiddk savo kas- 
dieriinių reikalų ir tu čia pasi
nersi jausmų pasaulyje. Tau 
Širdis pasakų pasaką seks, o 
tavB j au šina i augs, bujos, nc- 
shvaldbmai lietuvių tautos pra
eityje maudysis. Tu jausies Tš- 
glaiiimiėtas, išbučiuotas, visų 
numylėtas ir kartu čia, iš Gedi- 
ihino kalno visdi žmonijai šiu
ši palaimos žodžius! čia Gedi
mino kalne atsiminsi tą niekuo
met neužmirštamą dieną, kuo
met Lietuvos kariuomenė įgy- 
giavusi į Vilnių trimitais sutri
mitavo, lietuvių tautos žodžiais 
himną užtraukė, dėl ko visi ke
pures nusiėmė. Tiktai čia, Ge
dimino kalne suprasi dėl ko 
lapkričio mėli. 23 dieną, kariuo
menės šventės metu, kuomet 
kariai katedroje; Gedimino 
šventykloje pradėjo gieduoti — 
Marija, Marija — dėl ko tuo
met visas Vilnius antru kart ir 
visi ir visi kepures nusiėmė! Vi
sas Vilniaus miestas ta akimir
ka mirte apmirė, tyliai, liūdnai 
ir pagarbei išklausė giesmes: 
O,* Marija, Marija! Visoje erd
vėje gaudė bažnyčios vargonai, 
visoje erdvėje skambėjo žo
džiai: Marija, Marija! Žmogau! 
Jei suprasi dėl ko tuomet vi
sas Vilnius kepures nusiėmė 
tUBiriet tu suprasi, kad Gedimi
no kalne karių sargyba lietuvių 
iatitoš trispalvę vėliavą nesau- 
gB, O tik garbę jai atiduoda.

Šihd irielh, šią valandą tarp 
iiibkšų iiiekšB nerasi, kuris iš- 
UfrĮshį libitiVitį tautos vėliavą 
iŠBibkiiiti. Jis kristų be žadd 
pegyvaš ii' ktilkos nepaliestas! 
Ne, karių sargybai Gedimino 
kaine netenka lietuvių tautos 
vėliavą saugoti, o lik jai garbę 
atiduoti. Visų žmoniiį, visų tau
tų gyvenime būna tdkios valan
dos, kuomet ir paskutinis niek 
šas nedrįsta jų sudrumsti. Jiš 
kartii su Visais žmonėmis žmo- 
giiirii {atlipa! O kartais toksai 
niėkŠų riifekšas savo praąilį pa- 
riilrŠęs ddrovės keliais pasuko.

feti ne vieną, o daugelį ir 
daugelį anuomet lietuvių lautoš 

i himno žodžiai Vilniaus gatvėse 
viešai laisvai suskambėjo, at-

. -

Dar kartą nusigręžiu į Gėdi- 
rflinb kalną ir pats nesuprasda; 
HiaS dėl ko ir katu nusiimu ke^ 
pur£: Amžių amžiais stukšok 
Gedimino kalne. Amžiais bylok 
žmonėms apie savo praeitį ir 
tegul tavo vaikai iš praeities 
Vferi štipryb’į s'erhia! Jų žings
nius telydi šviesa ii* tiesa!

Višl&spatš.
XI—2d—3D, VilniUš.

Iš Lietuvos
Kodėl Kaune trūksta 

cukraus
KAUNAS. — Jau kuris lai

kas Kaiihfe negalima laisvai kiek 
noti ntisipirkti cukraus, parduo
tuvės tik nuolatiniams savo kli- 
jėntariis diioda po pusę kilo
gramo.

Tuo reikalu pašitėitavūs “Lie
tuvos Cukraus” b-vės direkci
joje teko Sužinoti štai ką:

Gal būt, svarbiausia priežas
tis, kodėl rinkoje nėra pakan
kamai cukraus, tai piliečių at
sargos. Kadahgi cukrus laisvai 
bUvo pardavinėjamas, tai tur
tingesnieji pirko dešimtimis ki
logramų, o kitas ir maišais.

Antra priežastis — transpor
to sunkumai galėjo atsiliepti į 
cukraus paskirstymą. Be to, 
prisidėjo Vilniaus kraštas, ku
riam reikia daug cukraus.

Kaip žinoma, praėjusio sezo
no savų fabrikų gamybos cuk
raus rinkai nepakako ir teko 
įsivežti iŠ užsienio, bet įsivežta 
riboti kiekiai.

Nors cukraus pareikalavimas 
ir žymiai didesnis, bet “Liet. 
Cūkr.” b-vė urmininkams cuk
raus neduoda daugiau, kaip 
duodavo 1937—38 metais. Be 
to, kasmet kyla cukraus suvar
tojimas. Anksčiau Lietuvoje bū
davo suvartojama apie 17 mil. 
kg cukraus, o dabar Lietuvos 
cukraus fabrikai per metus pa- 
ffamina»*ypie 25 mil. kg $ cuk
raus ir tai nepakanka.

Rinkos cukrumi aprūpinimo 
klausimas dabar sprendžiamas 
Fin. ministerijoje.

Tani klausimui išspręsti yra 
nevienas variantas, bet kuris 
bus pasirinktas dar neaišku.

ttiVių tautos Simais.
—Marija, Marija — giesmės 

žodžiai lietuviškai iš katedros; 
Gedimino šventyklos, Vilniaus 
mieste suskambėjo, gal ne vie
no, o daugelio ir daugelio su
šalusios širdys susišildė ir jie 
juste pajuto lietuvių tautoš 
troškimams pagarbą.

Tai vis tos Valandos, kurioj 
niekšų širdis threjb tirpdyto 
tirpdyti, ir bent valandėlei ver
tė jftbs save žinogUm pajusti. 
. Jatišhlų kupliihs lyg sapne 
leiJžiubš aš i§ bediihino kalno. 
Tamsoje, biSkB'OŠ šviesoje nar
do žmonės; eina litisclfeninis gy
venimas. KBks jisai šią valan
dą man tolymas ir sunkiai su
prantamas!

Taip lygiai kaip šventykloje 
žmogus pagautas kilnių jaus
mų, amžinybės siekdamas pra
randa erdvės ir laiko suprati
mą, taip ir aš iš Gedimino kal
no nusileidęs atitolau nuo gy
venimo tikrovės ir jo kasdieni- 
nybe man liko visai svetima. 
Naktis. Dangaus mėlynėj žvaig
ždės spindi, o čia Vilniaus gat
vėse eina milžiniškas judėji
mas. Bet visa taip tolima ir 
svetima.

Tikrins kaip gyvena 
darbininkai

KAUNAS. — Apytikriai ap
skaičiuota, kad Kaune yra dau
giau negu 200 darbininkų šei
mų, kurios gyvena įvairino >e 
tusiuose ir gerešnių butų dar
bininkas dėl jų brangumo ne
gali samdyti. Į tą. skaičių įeina 
ir kiemsargiai. Projektuojama 
sudaryti specialią komisiją, ku
ri patikrintų ne tik kiemsar
gių, bet ir darbininkų būtus. 
Tai tiktai butų sVeikinlaš su
manymas. Tiesiog turi būti už
drausta Rainų savininkams hub- 
mbti netinkamus ir sveikatai 
pdvėjingus rųsius ik panašias 
“skyles”,

Adiriiništiricineš baiidos
KAUNAS. — Aleksandras 

Vilkas ir Štašys Mazikas už 
riekldusymą pdlicijdš nubdušti 
pb 300 Lt; arba 15 pariį areš
to.

Juozas Stankevičius už (žei
dimą viršaičio nubaustas 350 
Lt. arba 10 parų arešto.

Vokietijos pilietis Eug. Fa- 
šingas už nelegalų sienos per
ėjimą nubaustas 250 Lt. arba 
15 parų arešto.

Svetimšalis Ch. Giiksas nu
baustas 100 Lt. arba 10 parų 
arešto; o bausmę atlikus bus iš
tremtas iš Lietuvos.

Laisvąją Zortį Klaipė
dos Uoste valdys fin.

Miliištėfijd
KAUNAŠ. — Ministerių ta

ryba švirstė kuri įstaiga turi 
administruoti laisvąją tolią 
Klaipėdos Uoste. Nutarta iah- 
vbsidš zonos adminlstravihią 
prikisti Fihdnšb hlinisUHjM.



Jie Ištikimiausi Demokratijos Gynėjai

ĮJOS

Saukit Tel. tARDŠ 340$

16280

16200

16296

NAUJIENŲ SKAITYTOJŲ PolitiKa

svarbi

1940

GR

NAUJIENŲ

Leidžil

$6.00
$5.75
$5.00

16141
16229
26022
26023

26105
73103
81763

Noriu 
gręsiantį
EkonOlmškfts gyvenimas visa
dos iššaukia heapykahtų Ir Nu
daro gyvenimą labai konfiskuo-

1®P24
16025

16302 
16303 
16304

i&tfe
16306
16307

Ifešbs
16309
16310
4(5311

W. Gula Ork; ir Aiex

Cicero Reįiublikonai 
Nominuos 
Kandidatus

Drti-lla

Kai Aš Tiiirėjbu Kaimfe Mergelę

h# Avenue
įjun iŠ geriausių J 
rkant £a

pavojų J. Dėnipsey,v irgi taikomą svo

to Bredlhe free, 
Thė wrėtched refuse ot įrour 

teeriiing shore;
Bring thesę, the homeless, the 

tjtempfesfetaššėd, ta ihfe; . ?
I lift my lamp beside the goid- 
. 'B W,”

16208

18299
16300
iHbi

Shenan

Juozas Olšauskas
— Tamkilitė it Ces

Visi “Ndtijiltių” skaitytojai, kurie prie du
rų partiją kvitą už apmokėtą prenūiiie- 
ratą, bus įleidžiami Veltui.
Šiamė iCOHCėrte biis išdalinta dovanos 
kontesiaiitattis ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Li(U. Vyrų Choras, po vadovyste K. STE-

Vibiofe PLIENINES AbAfds 16c PAkfeLIŠ

PANEŠAMAS VICTŽOlAŠ PO $9.50 
ča&OaMAs radio ife vrbrRULA PO įilšb 

MAŽOS RAlUSŠ PO $5.95
Parker ir Waterman Auksinas PldhkkHos 

oyal, Corotta, Undertvobd. Tbastmastets, Mix-

.„ _____  __ Biežlėnfc
Tbubudotlų Kvartetas ,

— Jonas Butėnas 
Petras Petraitis

Remkite Lietuvišk$ 
žyduką, , 

Nathan Ranter
WJTt}AL.,MąUQR 

CO. — Wholesale
4707 S. Hatttted SL
Tel. Boulevard 0014

16293
16294 < ^Menei-Sakė Motinėlė ir Aš Pievele Buvau

16205

Bulovd
Rašomoš Mašlrieįp; „ ___ _____________ ___ ,______ v

ri&fcferš. felSklrikinės BritVos Lengvais Išmokė]linais.
KRAtftttiVfe Atdara koIM VAfcAftA—NįBeLibMifc 

AkAkE

“ iš stoties —

W.G.E.S.
m ttsi < irti 

Iki O’JLB Vikaro.

ir,iš d65 ittts hOg&lšfiime išeit 
pakolei .ihes nesuvaržysime at- 
Živlig teišių;

Ką Ateiviai Nuvilkę

Statistika parodo, kad dide
lę didžiumą industrijų išvystė 
vadinami imigrantai. Pavyz
džiui; fflBUmiį ,ff fetikli-

gy vertimas pri- 
žmonėš pašipritešlnti 

ih'duštijiį valddV&his; jie 
pradėjo organizuotis, 

unijas,1 organizuoti savo

Šiandieną mes matome, kad 
kai kurie musų kongrfesmanai, 
pasivadinę “tikrais ameriko
nais” turį įnešę į KdHįresą 4 
bilius. Tie biliai yra taikomi 
prieš ateivius, o labiausia prieš 
tuos; kurie organizuoja arba 
veikia tirti jbsė, politikoj ė ir įVai- 
riose kitose organizacijose. Pa- 
Urtšųš. kdhgresriidhai Višddbs su
kuria “velnią” ir su tuo “Vel
niu” gąsdina Amerikos pilie
čius; tuoš; kbrie yra mažai ap- 
siškrtit^ arba vbda gyvenimą 
vien tiktai savo reikalams. Vie
ną bilių įnešė kongresmanas 
Robert Reynolds; kuris nori su
varžyti s^etlmšalitį tęfseš šioje 
šrtlyje. AhtH bilių įaūavŠ Jdfth

SEKMADIENI

Sausio-January 1 datiis Miešto vdidžiOn 1940 me
tų rinkimams.

Kaip ir kitose pattijbše; taip 
ir tarp republikonų y H dtfi 
fHftcijbs. Liėtaviil mrtišbsi 
vienoj ir idtaj .grUpėj:

Režtiiiareš partijos ėilęse dar- 
buojasi ciceriečiai John. F. Kim- 
bark, John Pocius; fc: W; Ki-

voja mittišdhitš;
prastdi; HfetUH JIB
kovoti uita W dffib- 
kratište Veišėš; bėt Uiti 
tikra iitahibhimhkU; fe
ne dii&dft jŠdltyiriilS Ufeieriiš 
kongreSfhAtiamS.

Kodėl aėM'dtaUikt
kongr^anfti imanti 
demokFatijaiį aUja .R»H.ųmiu- 
ti miiklj teRSiiiiicija į ilikia- 
turiškt tefflėhtv 
PennsJFlVa»U8jfe; |W- 
mai, itaą tavte švalffita- 
tis pilifeiiž itfba Hėi>iiiėtlk Ritė
jo užsiF^teoli štate bearti 
mente; 1 
savim $a 
tion ėkHl) 
dieną, ScrMnVono t^ehhšylvani- 
jos federalis teisniaš išnešė 
sprendimą, kHU rbįištrhyiirt&s 
Amerikos piliečių, tai yra “na- 
turaližed eitizens”; yra priešin
gas Su v. Vai; Konstitucijai ir 
lĄužynias derhokratiškų tėišii?. 
Teišrtiaš banrtikirio tiioš Pbrtn- 
sylvanijos legislaturos perleis
tus patvarkymus. Federalis tei
smas pasrtkė; k&d Amerikos pi
liečiai arba Hepilifečiai, kurib at
važiavo iŠ (Vairių įašaiilid karti
nų, įvažiavo į laisvą dėnlokra- 
tiją, ir jus, Amerikos laisvės 
garbintojai, norite suvaržyti 
arbrt įjadAbyti diktatorišką ša
lį iš laiV'dš dbriibkrdtijoš.”

Laisvės žodžiai
Daug va'dlhamtį patriotų kal

ba aį5i<ė “Statlie ot Liberty”, 
kdri Irtiko iškėlusi Savo ranko- 
je šviesos ir laisvės svyturj. Ant 
tos “Laisvės Stovylos” yra už
rašyti sekanti žodžiai:

U400-21 SO. HAtSTED ST 
Tol. Yards 3088.

CICERO. — Šįvakar IŠ visų 
Šcęro kampų reptiblikohiį (iar- 
;ijpš atstovai renkasi pd nu
meriu 5986 W. Cęrmhk RouH: 
Šakb; kad šdšiHnks rt|?ie 760 
ŽHibhM;

ŠI fenferehcij

MM Nbti Vėžyti
įJkdnomihiš

ren^ė 
liiėmš 
patys 
tverti 
rųšies laikraščius ir net įėjo į 
politiką. Kaip įeitai ihdUštri^į 
listUi prtrtiate;. (kad (irttb'd ŽH8- 
nės pradėjo lošti svarbią rolę 
politikoje, , prisidėjo savo bal
sais, organizacijomis ir net fi- 
narišais; trtipgi pradėjo rlhkti 
šalies prezidentus, senatorius, 
kongrfešfnuiidš, glibėrnaldriufe, 
ir dhiiį kittį valdinitikų, ir bĄn- 
<4b jų
Ii, tai jie pradėjo imtis už naujo 
ginklo, — nusistatyfno priešais 
ateivius piliečius ir nepiliečius: 
Tddel jiį pUšdrtidyti kbngresma- 
nai bhnd'd štivaržyti arba Su
draskyti taš darbinihkų organi
zacijas arba unijas sii kongre
so pagalba, sakydami, kad sve
timtaučiai pagamino depresiją

IR PO ■ *'99'.<W
Įšikį^kite ndiijĄ rtidib Kalėdoms. BiYd’riko K'raiilūveje jus 
rUšFte Uiim rtj'dibs tr (Itdjfaavšį pdtsirinkimą Philco,
Zenith, RCA Victor, General Electric ir kitų. Kuitibš hera 

keliamos ir dar daug piąeiinei įtiieŠ Kalėdas 

vėliaus! lietuViSki rekordai po 49^
SiUnČianle ir į kitUš miestus. Perkant 6, už prisiuntimą 

nieko nerbkubjame

CRANE COAL COMPANY
5332 So. I 

Telefonas POi
POCAHONTAS Mine 
daug dulkių išimta ’
5 tonus ar daugiau ...
PETROLEUM UARfiON COKE___
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

S&led T&t ėkd&i.

Rubsiuvių Svetainė j
33.1 80UTH ASHLAND AVENfĖ

Victttr Bagdonas
LOCAL &. LONG DISTAMJE 

moving.
Perkrausion) iorhįčiuS. pianus., ir 
visokius rakąriųuš bei Storus. 
Vež&rh į fhrrtihs it kitus mieštus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas mięsto dalis. ii PAiffipbs teė geležį, 

rudą ir višUs kitus metalus. 
AgrikUltutbš ilVystymaš prasi
dėjo hiię> Arteli j oš imiįrąntų ir 
iš žieminės Europos (įvažiavus 
šių imigrftntų. Šie imigriuitai 
pagrtVo fniifttį riUo indt&ų it* Iš
vystė tabaką, kdrnuš,- bulves, 
tomates, pipirus, peanuts, pine- 
apples, žii’niuš ir pdinjpkins. 
Pumpkįns nebuvo žinoirthš Eu
ropos imigrantams, irti tš^ahi- 
jos imigrantai užaUgind lemti
nus, apelsinus ir grapefruit; kU- 
ritioš thilforiiij'ojė įašįšbkė iš- 
vy^tyti. feuHo mSUštHią fcuvb 
išvystyta švedų ir vokiečių imi
grantę kubie apsigyveno Wiš- 
consine;

Bandau įvardinti arba paro
dyti mažą dalelę svetimšalių 
išvystytų industrijų ir agrikul
tūros platų gyvertimą. Imigran
tų praeities gytrenihias yra pa
silikęs istorijos lapuošė, bet 
Hiėks į H įjraeilL .nesigilina ir 
hėhiatd rMkhįb ieškoti iiį hatL 
dingų imigrantų nuveiktų aar-

Matulį, W. Bąbitei Ed'Vai’dą PĮ- 
jatijj ir A. Petkų. Paskutinis 
yra jauties ir eina su opozici
ja šu

Kodęlgi reikia dviejų parti- 
j ų t Juk prthcip^į k Ii e patys. Tai 
yadų > Reikalas.,. Mat; hepasida- 
lina vietomis ir kerštauja vib- 
hi krtibO \
' Apie iids • kortVeiicij 6Š ėi^ą 
bandysime pranešti plačiau per 
spaudą. D;

išvystyta VbkibtijbS imigrantų; 
miihislM iivystė

bdbs iš^ 
iivMyte Vokie

tija WtaMMie ir
tedulta iš- 

di&yMt išvystyta Vokie-
IV Ita

lija iv gelž-
kslB imi-
P&Ui; 8 Itali-
J8Š iMigBfttai; Mwl jie tu-
Fij8 impe-

kffii taiB Biriai tiese

K. Menkeliniutė ir Ka-

- Lietuvių, Ork. “Lyra” 
Aš MylS-

Lyra Orkestrą , . _
.La — Klaipėda Lithušnian

— Dalis 1 ir 2 —

W. Gula

Storo Jono Polka ir Veskie Mane šokti Polka 
dorib brk. , , . ' r
Kanki’hlnkas ir Oi iLe^a Liepelė — 
Anoj Pusėj Ežero ir Mėnuliiš Užtekėjo 
paičiutė;
Tekėk Dukra už čigono ir Ar Aš Ne Jauna, Ar Ne Vaini
kuota , . ..

K. Menkeli

Diena Snatišt Neduoda Mušės ir Ar Skštida Mari Širdi —
Menkeliniutė z . .
Kam,Vakaras O Man Vakarėlis 
Ęeniekas . . c . 
Polka Apyųeliš ir Polka Vakare 
Atjojo B'erheli Lygiais Laukeliai ir 
jatl
Erei Polka, ir Našlys Polka — 
Lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — 
Orkestrą t o t 
Kdro Muziejaus . Vėliavos Nuleidimas 
Raro Mužjejauš ork. . . i.f ..,
GegUžihė Polka ir Jaufiudlių Polka,— W. Gula ir jo ork. 
Virbalio Polka ir Polka Dėį. Numylėtos — W., Gula ir ork- 
i^anapįų Polka ir Ona Polka •— W. Gula drkestra ir Alei 
Vasiliauskas . .
Be(Ž.U. Ppl^a ir Daratytė Polka 
Vašiiiaušk&s x — i 4 -ir- ? • K. .........
.TŠii .Nėbūvo Meile, Tdhgo ir Ar Atsiminsi?—A. Sabaniaus- 
,kaš. ir, Ork. -
Marš Marš-- Kareivėli ir Geležinio Vilko Maršas — Karo 
Mokyįjos Choras. J. 
T.u .Lietuva, Tu Mano 
gm
Buk Vyras Polka
Dvarionis ( ,,. _ . .
įSeptintame.,Rbjuję-r-Ahglų Valsas ir jaunystės Meilė, Tan 
go — A Sabaniauskas .. . . i . iz .
M^ho Gitarą. Tango ir Sdulfetaš Rytbs, Ahglų Viltis — 
A. Sabaniiuškiš -r . . t

f. RALfcDiNtAi Rekordai
frloria ir (Kūtelė KUH. Stnjckas s.
O. Tu Palaiminta Kalėdų Nakti — Ateikite čia Jus Ištiki 
rfeji Pušis ir šventini iškilrhlrifeoj i Na, 
Ei .Kalėdosi ir Kalėdų Pašvėikinimis—Čerier 
Tyliąją, Naktis ir Rami Naktis — L 
Svėikaš Jėzau Mažiausis it Gul šiandiena — < 

Ątig'ėliii Gib’d Danguje ir Tyliąja Nakti _____________
Sveikas jfežib Gimusis ir Linksma Giesme Mes Užtrauk-

Atsiskubino Betlejun — Brooklyno Kvar-
Atgeliši Gied Danguje ir Tyliąją Naktį L- Peiršs PetHitis 
tilhkšitiB pįeha ir Gul šiandiena, -r.Marijoną,.Rakauskaitė 
RdČių. Sv'ehtas Vakaras ir Tyli Niktiš Stašyš Pilka

MAfrd&b AbATOs sPElciAiAAY 2 frAktetkAk tiž še

EGG .......-.......
NUT ...... i___ k........;
BIG LUMP .......«...
MINE RUN ----------

.SęREENINGS
PIRKIT DABAR! - 
DIENĄ IR NAKTJ.

Mieste ir Priemii
TeL ARDMORE 6975

ūkiams grieš GEOftdE STEPONAVIČIAUS orchestras
— **'»■ t , —l'"' ■ ■■'■

Svečiams Įžangd 40fc Asrhehiiii
.j :r...." \ J . ■: '

ftižEifAi ik pitiiAi
Išmokiname Ahglų Kdlboš, Gra

matikos, . Sintaksės, , Aritmetikos, 
Khygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kiltį mokslę dalykų. Musų 
Mokyklos natoj h sistėtnd stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį inokšlą 
į devynis mėnesius: aukštesnį ttlOk- 
sįą i vienus metus, šita mokykla 
jau dąv| mokslo .tūkstančiams žmo- 
nilĮ, lt tai padaryta pęr dvidešimt 
Septynis ffietuš: Todėl kvibčŪmc 
trolius lietuvius Amerikos LibttlVių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina .diejiomi§-ir. .vakarais.

AMERIKOS 
LietVVių MOKYKLA 
81« W. 33rd Placė. Chicago, III.
v

X Linksiniį.,Kalėdų, ir Laimingtį S Naujų, tylėtų Lįnkių ,Visiems! g 
| JOE VALUŽIS | 
» TAVERNAS ,v. $ 
į 3601 sd, td.VvE. ĄVENUĖ S 
S Skanus alus, degtinė ir įnah- $ 
§ dagtis pdtarndvirriaš visiems. |į

Entertaininent

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

■i/
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NAUJIENOS, Chieagč, UI

B®*

interest

may

then

VardisHer

Fiction

Hylbert

Felix

Newsy

consider carefully the 
for such prohibition.

Days of Interesting 
Activity

and the 
beast of

WAR
Sand- 
Brace.

FOR YOUR CHRISTMAS GIFT PIRMYN
SHARPS AND FLATS

\ Boys! Kere 
firid put. whether you’re

Stalins 
when

George Ade 
Suggests)

AMERICAN FIRST T- LITHUANIAN ALWAYS

NAZARENE. By Sholem

John J. Frederick
Suggests:

eve Russian attack on

govemment employees 
That question has again

“Truth” Speaks Its 
He (Finish Premier

consideration shoy/s

CLARK GABLE, Left, Carol Lombard, and Mąypy 
through crovvd from airport for two day celebratiop In

Government Employees 
StAke?

Arthur Meeker Jr.
Suggests:

LINCOLN, THE WAR 
I YEARS. By Gari Sand- 
‘ btirg. (Harcpurt,' Brace.

Incidentally, for Uncle Sam tp 
deny the right of Strike to V/PAl 
workers seems so foolish that anl 
intelligent schoolboy will laugh at 
it. If WPA jobs are made jobs, aqd 
if WPA workers are boondoglers 
and shovel-leaners. how can a 
Strike among such persons possibly 
do much harm to society? Sūrely 
not even such reactionaries as Col- 
onel Robert McCormick and 
gressman Martin Dies will contęnd 
that ceasing to lean on a shoyel is. 
a grave danger to society?

Al Rulis is štili waiting for the 
npajority of the members to send 
him their photos for the LUC | 
ącrap-book, which he is inaugurat- 
ing. He also wants newspaper clip- 
pings concerning any LUC mem- 
įers. His address is 5409 So. Sacra- 
pnento. Bruno Ray Mathews

his creations. 
this exhibit 
to attend the 
there will be

NAUJIENŲ 
skaitytojų 
KONCERTAS 

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

An effort will be made, during 
the coming year, to humanize this 

column. To do this, yoUrs truly 
pęeds the cooperation of members 
•n the form of contributions. In 
years past such appeals were al- 
ways heard, and the reuslt was 
gratifying to not only the members 
of the various organizations, būt 
to the organizations’ public as well. 
Send all such contribs to the wri- 
ter, care of NAUJIENOS.

i $2^00;) ' ■ '< ■ • < h
THE YOUNG MELBOURNE. By
Lord David Cecil. (Bpbbs-MerriĮl. 
$3.00.); ' .V- F ...

THE LIFE OF GRĘĘCE. By Will 
’.Durant. Simon & Schuster. $3.95.) 
THE NAZARENE. By Sholem Asch. 

Į (Putnam. $2^6.) ,
I SEVEN AGAINST THE YEARS. 

By Sterling ■' North. (MacmiHan. 
$2.50.)

Or is it any worse for ordipąry 
federal, statė, or city employees to 
Strike against bad conditions than 
it is for their govemment employer 
to “f irę” them wherever it sees f it 
to cut expenses to the bone in or- 
der to ease the burden on rich tax- 
payers? What is sauce for the wor- 
ker goose ought likewise to be sauce 
for the govemment gander.

, NAU.HENV-ACME Telephorn
1, Hartsfield as they were driven 
junta/ Ga. where Gable who played 

the malė lead in the inoyie version of “Gone Wxth t||ę Wind” will attend it’s premiere.

JOUNTRY ; LAWYER. 
By Bellamy >• Partridge. 
(Whittlesey H o ūse

For the Nęw’Year*s Eve celebra- 
iion, the Meris Chorus and Pir
myn! havejoined their forces iri 
ringirig out the lod year and drink- 
ing in . thė new. This evėnt is go- 
ing to 'take place at Nfeffas Hali. 
So let’s all be there to have a gay 
įhilarious and lašt būt not least, 
economical • celebration.

In the name of the LUC permit 
this writer to express a word of 
gratitude to NAUJIENOS, which 
sq generously accepted our daily 
pyblicity blurbs during the lašt 
week, and earlier. While members 
might sėli as many as ten tickets 
each, we mušt admit that the news- 
papers bring us the larger part of 
the audience.

Margaret Ayer Bąrnes 
Suggests: f ; . '

from the reports of leading book. 
sellers.)

The Christmas party is to be held 
Friday, Dec. 22nd, after rehearsal. 
Each person is to bring a ten cent 
“grab bag” gift. Be sure you don’t 
forge|. it or you’ll forfeit your 
chance of “grabbing”.

Sūrely, if a community 
close its schools because the 
zens went on a tax Strike, 
without doing greater harm 
šame community may close its1 
schools because the teachers have 
struck. Is it any worse for teach
ers to Strike for higher wages or 
for any wages at all than it is for 
taxpayers to Strike and thereby to 
cripple not only the schools, bųt 
likewise such vital Services as po- 
lice and fire protection?

The next meeting of the LUC 
will be held in 1940. A new year 
and a new decade, strangely en- 
ough, brings to mind old friend 
and acąuaintances. Florence Kor* | 
jjąk, Helen Blauzdis, Genevieve 
Keyworth, Helen Pech, and many 

1 others, formerly very active with 
the LUC, have been in hiding of 
ląte. Wonder if the hint of New 
Year resolutions will help in bring- 
ing them back to the fold?

BENJAMIN FRANKLIN.
■ By Carl Van Doren.

(Vikjng. $3.750

$2.75.)
THE HERITAGE OF AMERICA. 
Edited by Henry S. Commager 
and Allen Nevins. (Little, Brown 
& Co; $4.00) \

HORSES AND AMERCANS. > By 
Phil Strong. (Stokes. $3X)0.) <

MOMENT IN PEKING. By Lin 
Yutang. (John Day. $3.00,)

THOREAU. By Henry Seidėl Can- 
by. (Houghton, Mifflin. $3.75.)

your chance to 
wall 

flower or not—a Leap Year party 
in Feftfruary. From what I hear, the 
girls will be your escortess and 
buy your tickets. Full particularsi 
will be announced by Stell. She is 
really planning a very unusual af- 
Ifair. So dust off your dancing slip- 
perš and prepare yourself for the 
wind-up.

THIS N‘ THAT — You should 
have heard our maestro baby talk 

I the other Sunday—it was just too1 
cute for words.—The gals sure 

I didn’t mind the extra rehearsals 
oh Account, of the rehearsals always 

Įended yp with a couple of bottles 
lof wine.—Tut tut and Tsk tsk! — 
Į to Wallie Winchie’s Heckler, who- 
Įever thou’st may be—how can thy 
Įhand pen such falęifications, al- 
Ithough they sure were funny!

—Kazys

aver, was a futile 
ing committee of 
iebnporarily fresh 
it is not certain 
be resumed on, the basement floor.

Such
all govemment employees do not I 
do work eąually vital to the public' 
welfare. If, for instance, soldiers, 
policemen, and firemen struck, thę 
results would be much more se- 
rious immediately, than if teachers, 
Street cleaners, and park workers 
went on Strike.

CHARLES’ GIFĮ1. By
Footner. (Harpers. $3.ŠQ.) 

WIND, S AND AND STARS.
AntOine de Saint Exųpęry. (Rey

į nal & Hįtchcock. $3.75.)

Now that thę excitement of the] 
annuąĮ affair įs over, the LUC cap 
(et back to normai. Sometimes, this 
is a process which is difficult to 
UPdęrgp. The gUtters, the hustle and I 
foųstle of rehearsal meetings is mis J 
Sęd and the routine duties seem so 
dųll and unattractive.

Then too, feelings are sometimes 
ųnavoidably bruised during the 
preparations for the annual affafr, 
apd, if we do not regard it philo-' 
Įjophically, the bruise develops in- 
to a cronic ailment.' So. if any 
tpembers have been slighted;—and 
they may have been in the excite- 
ment—let’s just relax with the con 
vietion that we all played a part 
ip yesterday’s success.

NOW:
Ah, Peace. It’s Wonderful!
“We will punch them (the Finns) 

so hard in the teeth that nęt one 
jęntleman ruling Finland will be 
able to gather them together again. 
Long live the peace policy of the 

Į Soviet government!”
—“New York Times”, ųuoting 

Į speech delivered in Moscow on 
Finland.

The LUC was to have occupied 
its clubroom in the Darius-Girenas 
byilding in January. That, how- 

hope. The build- 
the memorial is 
out of cash and 
when work will

$20.00.) .*
THE GRAPEŠ OF WRATH. By

John Steinbeck. (Vikih#. $2.75.)
AUTOBIAGROPHY WITH LET-

Į TERŠ. By William Lyop Phelps 
(Oxford Press. $3.75.)

Besides the joyous hustle and 
bustle of Yuletide shopping. De- 
cember also brings for our pleasure 
a bounteous program of 
ing activity.

We spent a fascinating 
recently at Parnassus

With the Holidays just around 
the corner, one’s mind invariably 
turns to sočiai activities and par
ties. Our Sočiai Chairman, Stell Į 
Parker (No. 1 to you) has planned 
a round of good times for us. Leave 
it to Stell, you never have a dūli 
moment a t any affair she plans.

I suppose you Pirmynites are re-1 
lięved with joy now that rehearsals 
for the concert are over., It’s įjot 
for *long, my little song birds, the 
worst is yet to come. Prepare to 
have your voices resound through- 
out good old Neffas Hali in pre- 
parątįon for “Blossom Time” which 
Pirmyn is going to present in the 
spring.

Frank Murphy '
Suggests: I
.'Mj^Hj^THE CHRISTMAS CA-

R°L- By Charles Dick- 
*** ens.

RISE OF AMERICAN CIVILIZA<| 
I TION/ By Charles and Mary Beard. 
LINCOLN, THE WAR YEARS. Byl

Carl Sandburg.
MR. JŪSTICE HOLMES AND THE

SUPREME COURT.
Frankfurter.

Pirmad
'■■m tiiijui

May 
Strike? 
been thrust upon us by Pręsident 
Roosevelt’s ‘thumbs down” ąnswey 
at his recent press conferenee. 
peating the statement he had m$d® 
more than a year ago in connee? 
tion with the WPA strikes in Mint 
neapolis, Roosevelt said that WPĄ 
workers and other federal erpploy? 
ees have the right to organize, būt 
not the right to Strike against the 
govemment.

Since the Strike is one of the 
most powerful weapons in labor's 
arsenai, deniai of the right to 
Strike greatly weakens unions am? 
ong govemment workers, and so 
markedly lessens the value of their 
right to organize. Hence, before 
the president or any other offu 
cial issues a blanket order forbid- 
ding public employees to Strike, he 
should 
cessity

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

What, then, is the sanę, Cpm-| 
monsense American answer to the] 
question: May govemment emplpy’Į 
ees Strike? It all depends upon the 
kind of work they are doing.

If such workers are classified by 
occupation on the basis of public] 
interest so 'vital that even a shortl 
stoppage of work will seriousjy ęivĮ 
danger society’s health and sąfety,] 
we get to broad fields: First, t^at 
of the police, the firemen, \ and Į 
public health. Here strikes ’ should I 
be forbidden, and labor di^P^te8 
should be settled by impartial, būt] 
compulsory arbitration. I

Būt in the second field, including 
such occupations as teaching apd ] 
library work, soil conservatipn and] 
weather forecasting, on such vi-1, 
tai public interest is present. Įn 
this fieldjį govemment empįoyeelį, Į 
whether federal, State, or city,l 
should not be denied the right tol 
Strike, after reasonable effort8 
have been made at concilįation, 
mediation, and investigation. pnly 
where it is absolutely necęssary 
for public health and sąfety shoul^ 
any group of govemment workei® 
be forbidden to Strike

For the deniai of the 
Strike among other g< 
Avorkers might well be a stęp to 
ward a fascist or a communlsf dic 
tatorship.

Louis Bromfield
Suggests:

WfrgscAPE- W Ethel 
Vance. (Little, Brown. 
$2.50.)

CHILDREN OF GOD. By
Fisher. (Harpers. $3.00.)

A PECULIAR TREASŲRE. By Ėd
ria. Ferber. (Doub|e$ay, Doran. 
$3.00.)

BLACK NARCISSŲS. By Rumer 
Į Godden. (Little, Browp. $2.50.)

Christopher Morley
Suggests:

iiiesėnberg. • (D o d d, |
Mead; $5W,)

THE BRANDONS. By Ąnęęla Thir-
kell. (Knopf. $2.50.)
SOME OLD PORTRAITS. By Bpoth
Tarkington. (D^įlęięĮąy, poran.

Mind
Cajander) 

vvrithes likę, a snake—whines, rubs 
tears all over his dirty face—shedsj 
tears of grief, eroeodile tears, theyl 
say, which are the vilest; most dis- 
gusting tears in the world—būt štili 
more base and falše are tears shed 
by a buffoon imitating a eroeo
dile. Reptiles of the species have 
no Sharp teeth, no strength, bu’t 

| are marked with perfidy 
| lasciviousness of a small 
prey.”

—“Pravda” (“Truth”) 
nist Party organ 
“lays ground 

. Finland.

Charles A. Beard
Suggests: ■
Ls^ni^ftTjINCOLN; THE

YEARS. By Carl
*** burg. (Harcourt,
$20.00.)

WILLIAM HOWARD TAFT. .Byl 
Henry F' Pringle. (Farrar & 
Rinehart. $7.50.)

FREEDOM AND' CULTŪRE. By 
John Dewey. (Putnam, $2.00)

AFTER SEVEN YEARS. By Ray- 
Mond Moley. (Harpers. $3.00.)

THESE ARE OUR LIVES. Edited 
by W. T. Couch. (Universlty of 
North Carolina Press. $2.00.)

ąnd dramaties besides 
linotype, taking baby 

and helping “wifie” do 
shopping. Bravo! If 

there’s a will, there’s away, espe- 
cially when the young man is gift- 
ed with talent.

What kind of an artist the ace 
linotypist, Mr. Albert Pajarskas 
Would be if’he had the time, h* 
Rimself doės not know.° Būt, hė 

i does not have the time, when he 
pias a family of five youngsters 
and a wife to provide for besides 
bread and butter and steak to 
maintain his own two-hundred and 
some pounds of pep and vitality. 
How he does what he does and re- 
tains his perpetual good nature and 
cheerful disposition is worthy of 
an artist of the highest degree.

Another of the shop-staff of this 
publication is actually close to a 
genius (no, no more artists). We 
refer to his Eminence, the suave 

1 ĮMr. Pąge, who thinks more of sol- 
ving the problems of the world 
than doing Christmas shopping. He 
has any number of Solutions for 
keeping the world safe from Hitler 
and Stalin. Believe it or not, Mr. 
Page wore that , special kind of 
of moustache long before Hitler 
to be photographed.

Mr. J. Lapaitis is probably the 
only pne who can foresee if Mr. 
Page’s Solutions are applicable, for 
Mr. Lapaitis is the quiet and deep 
philosopher. He might take pen 
in hand to write an artiele of hu- 
mor and levity, būt it turns out to 
be a philosophic treatise. Or, is it 
his particular linotype that opere
tes so philasophically?

Būt no, yvhen Mr. J. Tarnas 
strikes įts kęys, it sets up words of 
romance. Ėnough said.

We bętter step out of the realm 
of the shop-staff or they may not 
sėt up our worda if we reveal too 
many of their words. However, be- 

| fore you walk out, Mr. Tarnas, 
here is a charming item we hope 
you will sėt up on your linotype. 
It is ąn announęement of the happy 
culmination of a charming romance 

|of one of our well-known Lithua- 
nian girls. Her tall, handsome ad- 

| mirer made it ęlear to her that her 
|romances with pthers are to cease 
and as a result Mis? Birutė Briedis 
is submissivęly and smilingly wear- 
ing the diamond that he slipped on 

Į her yielding finger. We’re waiting 
I to hear the date. Bi, don’t make us 
wait too long.

For many years Birutė has had 
columnists who wrote for several 
months and then suddenly died out 
... They were appointed, some self 

(appointed under an alias such as
T. N. T. or myself, MR. E.

I Birute’s members for some rea-
I son or other always wanted col- Į 
umnists to writė up their affairs,] 
the members, and activities within| 
the Chorus, būt the reason that our 
columnists didn’t lašt was because 
there are too many perpetual 
“Grouchers” who don’t approve of 
one thing or another that’s writ- 
ten and so make an issue of it. 
Thę_ columnist naturally becomes 
tired of all these disapprovals. You 
see if it were put up to these 
“Grouchers” to. write, they prob
ably ivouldn’t know where to be
gini

Well, now it’s my turn! For six| 
months now I’ve been writing up 
the news of BirUte’s Chorus, in 
three different Lithuanian Newspa- 
pers. The only reason I took up 
this idea was because the mem
bers were saying we were not in- 
terestėd enough to have ourselves 
and our affairs ivritten up in the' 
local newspapers, that the column
ists were lazy and etc.

I could ordinarily take a lot būt 
this is the limit! You perpetual 
“Grouchers” win again, and another 

] columnist goes out into the past.
This time MR. E. MR E.

even ing 
Gallery 

\vhere a number of the oil paint- 
ings of Tony S kūpąs were exhibi- 
ted. Qur only regret is that we 
oannot be a patron in the old sense 
of the .world, fpr we should likę 

i to possess seyeral of 
Those who missed 
should make certain 
next one (we hope 
another soon), for Mr. Skupas is 
iefinitejy on his way to join the 

| luminaries in the art world.
Another exhibit that proudly 

displays thę paintings of another 
Lithuanian is the All-Illinois Art
ists’ Exhibit at the Stevens Hotel 
sponsored by the Illinois Society 
of Artists. Over eight hundred 
member-artists cover the distinet- 
ion of being chosen for such exhi- 
bits būt the pietures of only an 

iapproximate two hundred are ac- 
cepted. Mikas Šileikis is usually 

pne of the chosen. This time there 
]are two of his pietures on display.
Since this exhibit will be open 
through the months of December 
and January, štili have a chance 
of viewing “Ęeachhouse Blowout” 
and' MFrbm Mt. 'Jackson” which 
are numbers 163 and 164 accord- 
ing to the catalog numbering.

An artists in the making is 
Adolph Cgsper who is ambitiously 
and miraculously finding time to 
study voice 
operating a 
for a stroll 
the Xmas

John Barrymore
Suggests: 

MOBY DfCK. By 
man Melville 

^^^^ORIGJN OF SPECIES.
By Charles Darwin.

THE WHITE COCKADE. By A. 
Conan Doylę.

THE THREE MUSKETEERS. Bj 
| Alexandre Durnas.
SHERMAN, THE FIGHTING PRO 
PHET.1 By Lloyd Lewis.

Commu-
Moscow 

invasion oi

BELO W THE 
WĮND. By Agnės Nęw-

*** ton Keith. (Little 
Brown. $3.00.) • ■ v ' >•

THE SCRAPBOOK OF KATHER- 
INE MANSFIELD, 
England, būt not yęt available in 
America.)

SEVEN AGAINST THE YEARS. 
By Sterling North. (Macmiilan. 

' $2.50.) ; :

The World 
Changeth Indeed
THEN:

“You cannot change an idealogy 
by fire and sword—”

—“Isveztia” (News”), 
mouthpiece in Moscow 
England and France declared war 
on “Hitlerism”.

1., THE
Asch.
2. KĮTTY FOYLE. By Christopher Į
Morley. I
3. GRAPES OF WRATH. By John
Steinbeck. » <

14. MOMENT IN PEKING. By Lin
1 Yutang.
5. ESCAPE. By Ethel Vance.

1 /■ ■■ •

Nonfictįon
1. DAYS OF OUR YEARS. By 
Pierre van Paassen.I
2. WIND, SAND, AND STARS, 

Į Antoine de Saint Exupery.
3. LAND BELOW THE WIND. By 
Agnės Newton Keith.
4. COUNTRY LAWYER. By Bel
lamy Partridge.

15. LINCOLN. By Carl Sandburg.

naujienos ėngmšh section staff
F. H. Sadauskas A. S.

Sholem. Asch
ART MASTERPIECES. 
Edited by Frank Cra- 

w*xwv**l ven sipion & Schus-j 
ter. $10.00.) ;

THE GRAPES OF WRATH. By 
John Steinbeck. ' (ViĮęinį, $2.75.) 

BENJAMIN . FRANKLIN. By Carl
Van Doren. (Vįftfng, $3.75.); j 

MOMENT IN PEKING. By Lin

(“And if I may—”) 
(Published dn]THE NAZARENE. By Sholem Asch 

(iri, the Ęnglish tranąlątion). (Put- 
nam, $3.00.) .. ‘

rTT-f: ;-,-rrr.^=e=^ .lį^jAIUi .iff.. i .. —

John Dewey
Suggests:

ABRAKAM LINCOLN;
THE YEAĘS. By 

4^<(^4tęarlMndriPrg- (Har
court, Bracė.; $2uy0.)

THE GfcAPEŠ ; W$ĄTH. By 
John Steinbeck. (Vikįng, $2.75.) 

BETRAYAL OF CENTRAI EU- 
ROPE. By G. E. R. Qeįye. (Har. 
pers. $3.50.) /

PHILOSOPHER’S HOLIDĄY. Bj 
Irwin Ėdman. (Viking. $2.75.) .

THE RED STAR. (Poems.) Bj 
Lloyd Frankinberg.

What Chicągo Is 
Readijlg

(Best-sellers compiĮed weekly

NAUJIENŲ
METINIS 

koncertas 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ MM
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Pirmai, gruodžio 1S,1Š3Ū

Orgaitižttoja 
Amerikos LiėMiį 
“Sporto Dieną” 

. i... . ... >
šįvakar Rinka Valdybą, 

HoitiiMjaš t

Pirmadienį, "gruodžio 18 d;, 
8:00 vai. vakare, Lietuvių Klu
bo raštinėj, 6912 So. Westem 
Aite., įvyks svarbus susirinki
mas Amerikos Lietuvių Dienos 
Komisijos, kuriame bus svar
stomas "Lietuvių Sporto Die
nos” programas ir teOkama vai
dyba, komisijos.

Pirmam susirinkime buvo pa
dalyti šitie nutarimai: 1) Kad 
parengimas bus rengiamas mi
nėjimui 22-tų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių; 2)
Kad pusė pelno bus skiriama 
Lietuvos Raudnom Kryžiui Vil- 
niatte reikalams, ir pusė Ame- «
ribos Lietuvių Sportininkų rei
kalams; 3) Kad parengimas bus 
laikomas Cicero Stadijone, ku
ris sutalpina 6,500 žmonių; 4) 
Kad programas turi būt nepa
prastas ir geras, ir kad daly
vautų žymiausi sportininkai, 
krepšininkai ir atsižymėję radio 
orkestros; 5) Kad butų krep
šininkų turnyras; 6) Kad ko
misija susidėtų iš 100 asmenų, 
ir kad butų pakviesti visi Chi
cagos, Gary, Melrose Park, Wau- 
kegan, Racihė, Keribsha, India
na Harbor ir Rockfordo lietu
viai, prisidėti.

Laikinu pirmininku išrinktas 
Jonas L. Juozaitis, raštininkas 
S. Stašaitis. Į įvairias komisi
jas paskirta 3 asmenys, vėliau 
jos bus padidintos iki 25 asme
nų.

Šusiririkifndi nutarta laikyti 
iŠ eilės M&rguČio salėj, Sanda
ros salėj/ Lietuvių Auditorijoj 
ir Cicero Parko salėj.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui
(Per O. Inclfelieiię, TDfonto, 

Canacfa

ir V. Treigiai .... 
ir K. Šimoniai ... 
ir V. Dagiliai ...

M 
O.
I. ir St Bieliauskai .
L. ir A. Frenžėlisti . 
Dr. R. Wėinsteinaš .
J. ir J. Mitokai ..... 
O. ir J. Mar£ėvičiai . 
A. ir J. Stoikai ..... 
Soc.-demok; ruošto
M. Jurgelionienės
atminčiai vakaro ....
J. ir P. Brazauskai 
M. Jurkštienė .......
T. Kudrefce’vieriė ... 
Mikšienė ....... ..........

O. Indfėliehe

Viso ......  .a.

Buvo Paskelbta

Solistė Su švedų Vyrų Choru

$1.00
.. 1.00
. 1.00
.. 1.00
. 1.00
.. 1.00’

■ 2.00
.. 1.00, 
. 1.00

5.30 
.. .50 
. .25

.25

$16.55
. 1.00

$17.55
$8i7O.ll

IŠ VISO .............. . $387.66
Julia August, 
Fondo Iždininkė.

Iš Praėjusios 
Žagariečių Kliubo 
Vakarienės
Atšventė 5 Metų Sukaktiives

Petras YEsiNEvičttis ; 
11 gyveno adr./ 3718 EJm >St*. • 

Indiana Harbor, Ind.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 16 d., 1939 m., sulau
kęs 54 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj Raseinių apskr., Ro
gelių parap., Meilučių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudirhė 

draugus ir pažįstamus. Lietu
voj—3 dukteris ir vieną sūnų 
ir brolienę ir gimines.

Priklausė prie Liet. Pasi
linksminimo ir Draugiško KI. 
Indiana Harbor, Jnd. Kūnas 
pašarvotas Jos. McGuane kop
lyčioje, 34 ir First st.f India
na Harbor, Ind. Laidotuvės 
įvyks panedėlį, gruo'džib 18 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. 4 
Šv. Francišfcaus parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus hūlydėtaš 
į Šv. Kazimiero kapines Chi
cago j e.

Visi a. a. Petro , Yesinevi- v 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošitdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai, Pažįstami ir Lietu- 

, voj Giminės.
Laid. Dir. Jos. McGuane.
Laidotuvėmis rūpinasi Ig. 

Kuolas ir Jonas Rogells.

Žagariečių Kliubas jau at
šventė 5 metų sukaktuves gra
žiu ir įspūdingų bankietu. Tai 
buvo narių pagerbimas, tad na
riams įžanga buvo hęmokama 

į < '

ir aukų neprašytai.! < o- n < <
Bet visgi atsirado narių, ku

rie norėdami kliubo išlaidas su
mažinti, prisidėjo priė Vakarie
nės. Vieni aukavo bapkaš ir ki
tokius pyragus, kiti ūukavO gry
bus, treti gėlės stalų p’apdoši- 
mui; biznieriai
degtinę, duoną, taipgi atsilan
kė ir ftusfcirko įžangos bilie
tus.

Gerbiamo vakaro vedėjo R. 
Shnuko paprašyti, V. Ąsėila ir 
V. Deveikaitė padainavo kelias 
gražias dainas, taipgi kalbėto
jai nepaskhpėjo palihkėti žaga
riečių Kliubui gero pašisėkimo 
ir laimingai gyvuoti ir sulauk
ti sidabrinio jubiliejaus.

aukavo sviestą

Ačiu!

Tele»ramu i■ UVEmIIVIO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So; Halsted Strteėt

TeL YARDS 7398

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Dan- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

A

Chicagos Draugijų, 
Kliųbų Valdybos 

1939 Metams
I

£ finr?r

ČLAŠSlFiĖD ADS
BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė. Nut. rašt—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 Šo. Uniori 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted S t

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas — Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kastetas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Waltier Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kąsėrius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė,; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Ąresųnas, 362316 S. Emerąld Av.; 
Apėkunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Gręęn St.;
Apėkunas ligonių —Kazimieras 

'ValaitiŠ, 7*104 S. Emerald Avė.;
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Ųnįori Avė. Laiko susirinki
mas kas pirmą penktadienį 7:30 
Vai., vakarė, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

HELP VVANTED—MALĖ

PAIEŠKAU PUSAMŽIAŲS žmo
gaus kaipo janitoriaus prie namų 
darbb, kurs suprastų tą darbą* — 
nesuprantantis darbo neatsišaukite. 
$5.00 į savaitę, valgis ir kambarys. 

Tel. NORMAL 6902.

pąrbioinkių;ey^Mt.

reikalinga mergina namų 
ruošos darbui tarp 20-30 metų. Vie
toje gyventi—$8 į savaitę ir dau
giau. 4548 Š6. We'tftw<ffth.

v v >»'■Helen BartusK
Operos dainininkė Helen BartusĖ vatar po pietų dainavo 

kaipo soliste švedų Vyrų Choro mehnidm koncerte, kuris įvy
ko Orchestra Hali. Choras, kaip ir kiekvienais metais prieš 
Kalėdas, pakartėje1 Handėrid garsų kurinį, “Mė^šiah”. 

...... —— -------- .....
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Pabėgo Šu $300,

Nėiitišigando

PAIEŠKAU VYRO NAMŲ DAR
BUI — nusimanantis apie namus 
dirbti ir troką draiviriti. Turi būti 
nepersenas. Ne girtuoklis ir netin- 
ginys. Tinkamas prie biznio. Geram 
vyrui geras užmokestis. Jei bus 
tinkamas, tai gal galėsim ir šei
mynišką gyvenimą užvesti. Prašom 
greit atsišaukti M. M., 1036 East 
93fd Street. RĘGENT 5036.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 19 d., 7:30 v. 
vakaro Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 So. Halsted st. Svarbu, 
kiekvienas būtinai atvykite. Bus 
rinkimas valdybos 1940 m. ir kito
kie reikalai. —P. K. sekr.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS: 

j J, Balchunas— pirm., 3200 So.
Lėwe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rast. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rast.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 

j chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 

, i 3133 So. Halsted St. I draugystę 
’ i '^priimami vyrai ir moterys nuo 

i 18 i ki45 metų amžiaus-

AR IEŠKOT DARBO? tlabar yra 
darbų namuose, ligoninėse, virė-' 
jbms ir veiterkoms. Aukščiausios 
algos. Ateikite tuojau. , _
LILLIAN RAVEN EMPLOYMENT

AGENCY; 944 E. 53rd Streėt • 
Tęl. Midvvay 5290;

Reik alinga mergina, mote-; 
ris bendram ruošos darbui. Viri-j 
mas paprastas, skalbimo nėra, būti, 
apartmentais mažas. Kreiptis nub 9 
iki 9. Sbginavv 1890..

PATYRUSI MERGINA — papras
tas virimas—būti—nereiks valytis, 
$7.00. Van Buren 0671. < •

t’ARTNERS VVANTED

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį ei|i. 
Nereikia pinigų, nė reųdoš mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni- 
ture, 6343 So. Wėstem Aveniie.

■ . ■ [■'„i   v. i ,■

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

' Conrad Višinskis/#5’, šū Ma- 
ry Brandais, 21

Hėft'ty Rugiėvvicž, 24, štt Ma
ttel Valentis, 20

Gavo
Pefskiras

Blaftcke Yatėš fittO DUnald 
Yates.

tHoiisetiOld Eįnance Corpora
tion raštinėj6, 685/) Š. Halsted 

Lstrcci, užvakarpipasirodė bandi
tas. BiiVo j|nTkkj(Has. Viduj bd- 
v6 apie 40\zmo^{ių? .kostunięrių 
ir larnaiitojų. „ilę.t piktadaris 
nenusigando. Ramiai šusidėjo 
apie $300 į popierinį maišą ir 
■pabėgo; Pinigus atėmė lino į- 
i s ta i gos kasterės.
i • ■ • . .m/...-: • .

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M,:

Pirm —Bill , Likšna, 3427 South 
Lituąnica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; • Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė,' Bronė L’aųčaitė ir Apt.

'Jakutis. ’-Sušįrinkimuš ket- 
viltame ' 'trečiadienį’ kiekvieno 
mėnesio, o choro pambkos kiek- 
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

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

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.-J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 8235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St; Protokoh 
sekr.—Anton Lungevicz, 18D 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St

LOŠT AND FOUND
 Rasta—Pamesta .
$400 ATLYGINIMAS

už grąžinimą orientalių perlinių 
taroiių su Marųuis diamondo kaba, 
pamesta vidmiesty ar arti kur 
gruodžio 5 d. W. H. HOLMES, 
Wabąsh 4300.

..... 1....... ■■■■■...... ■ -__
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos r
PARDAVIMUI Novelty ir Variety 

krautuvė, 2519 W. 63rd Str., 1Q me
tų įsteigta, gyvenimui kambariai 
užpakaly, pardavimo priežastis— 
amžius. $2,000 pinigais įmokėjęs, 
paimsi. (Brokeriai nesikreipkite. Tel. 
Prospect 6430.

reaL estate Eor šalę
Namai-žeinč Pardavimui

$300 RANKPINIGIŲ NUPIRKS 
4 ir 5 kambarių, pečium šildomą, 
plytinį ir freiminį. Kaina $1600.00.

Telefonas Keystone 3083.

AUTOS—TRVČKS FOR SALfc 
Automobiliai ir Trokši Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 6 
cilinderių Oldsmobile 1937 sėdan, 
4 dobr.,. šildytuvas. Geram stovyje, 
4004 S6. Rockwell St. Trečios lubos

< ............................'■

Reikalauja
Perskirų

Frank Weller nuo Katie 
ller.

‘ :—

Užsidaręs Bankas 
Išmokės 15%

Wė-

“Ubagė” Paliko
$5,000

7)3 riieltj Miš. Aiiita Duii^an 
gyvėiio iš ubagavimo. Skundėsi 
neturinti itėt Šuniniu, nei dra il
gį, nei pihigų. JJžvakar ji hu- 
fhii’ė. .lūs kaihfefyj, 3008 Jaėk- 
soii, policija rado** banko khy- 
gUtę šli $5,0>00 "

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

Medąlinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininka?; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.,; 
M. Ųavidonis—kasos glob. ir J. 
Brdchaš, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon- 
deritas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su- 
šifirikifnai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5tn Avenue.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

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

MUSICAL INŠTR’NtS-FdR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

Komisija taria ačiii gaspadi- 
nei E. Rudytei ir jos p&gėlbi- 
ninkėms, kurios daiig dirbo, 
kad viskas butų prirengta vai
šėms. Padėka priklauso visiems 
darbininkainš, kiiric gerai turė
jo prakaituoti patariiaudaftii la
bai gausiai susirinkusiai publi
kai.

Komisija taria ačiū atsilan
kiusiems svečiams, taipgi radio 
valandų leidėjams, Sophie Bart
kūs, Progrė’šš Bendrovei ir Bu- 
drikui už pareiigimė pagarsi
nimus net po du kariu, ir “Nau
jienoms”, kuries mūsų straip
snius talpino.
■i Komisija, varde Kliubd; ta
ria kuoširdingiaUŠią Lačiu vi
siems.

F. Arlauskienė, E. Rama- 
šauskienė ir < M. Mieravi- 
čiėriė.

Užsidaręs Sherman State 
Bankas dar prieš Kalėdas iš
mokės savo depozitoriams 15% 
dividendą, siekiantį keliolika 
tūkstančių dolerių. ..

Pirmiau batikas išrtiokėjo kę- 
lis mažus dividendus, Viso grą- 
žihdatnas 23ė nuo dolerio.

Jau Iškasė 2.7 Mylit;
Subway Tunelių

cagoje pfu dėta kasti pirmi po
žeminių traukinių “stibway” tu
neliai. Per metus laiko ičonthlk- 
toriai iškasė 2.7 mylias tų tu
nelių, 6 kristi dar liko dpic 5 
niylids. “SilbVvaty’’ pradės veik
ti 1941 metij pradžioj

Meldėsi Už Suomiją, 
Rinko Atikas

1 Vakar beveik visose Illinois 
valstijos liialdyklo'se įvyko pa-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

■-. ter Lėkis, 
sidn Avė., 
pagelb.,, 3223 So.. Greėn St; A- 
Kaulakis—nut rašt, 3842 South 
Union A Ve., Tėl. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond .St; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių . Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St

pirm., 6935 So. Arte- 
A. Lazauskas—pirm,

taipgi buvo rchk'amos aukos ka
ro nukentėjušnj ....suomių šelpi
mui. • . j, ■

•L

$50,000 Už 
Koją

Chičagbj aini Ėrie gelžkelio' 
nelaimėj svięttianaš Harry Ad
ams, 1913 Eriė streetj prarado 
koją, šeštadienio Superięr teis
mo teisėjo John F.; Haas džiurė 
priteisė gelžkelį . Adamstti atly
ginti už kęją $50;000. /

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTfrlT—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, 
įvertifiimui ir ekzaminavimui dy> 
kai. Drum heads pėrdedatme be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St., 
3 blokai nuo Halsted.

Tel. Canal 6114
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rast.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin, rast. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rast. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—r—A.. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesi, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. ’ popiet, Holly- 
wood svet.,• 2417 W. 43rd ,St., 
Chicago. III.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

Mokėdamas cąsh už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur.^ Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Viėn- 
tik nacionahai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FŲRNITURE-FlXTURE FOR SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

HENRY M. GOODMAN
Originalis “Cash & Carry”
BALDŲ DISTRIBUTORIS / 

parduota tik už pinigus vien nauji 
baldai, vieninteli vieta Chicagoj, 
kur gali ateiti ir pažiūrėti puikių 
baldų be prievolės pirkti. /

KVIEČIAME APŽIŪRĖTI
Visos kainos aiškiai pažymėtos 

PAY CASH' & SERVE 
. Mes pristatome

HENRY )M. GOODMAN 
525 West 76th St.

3 blokai rytuos huo’ Halsted St 
Kasdien &—6, Ketv. , ir šeštad. iki

10, Sekmadienį iki 5. „ ... <

AMERICAN LĮTHŲANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBĄ 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb., — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St; Nut 
rašt. — Paul J- Petraitis, 752 W. 
33rd St,. tel. Victory 8770; Ka
steri uš—Heleh Gramantienė, 4535 

, Sd. Rockwell Si., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Arphėr Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr, rašt—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avą.; Kasos glob. 
—J. Jesiuhas, 2440 W. Pėrshing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. 'A. J. Ma-: 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La-, 
fayette 3051; Teisėjas —F. Sėver, 
4243, S. Sacramento Avė.; Kores- 
poridentaš — J. Kiskis, 2543 W.

> 45th $t.; Maršalka —J. Balciti?, 
> 2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 

Sibuna kas rhėhešį trečią (J) sek
madienį 1 vai. popiet J kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 įlietų amžiaus.

LITHUANIAN KEISTUTIŠ BENĖ- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholtėnian—pirm., 3237 Wešt 
Le Moyne st: J. Stalioraitis — 
pirfn. pagelbiiiįnkas; Miss- H. 
Chaįėš—nut; riėt; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenąw ąve.; N. Klimas—ižd,, 
4516 S. Čali/orriia Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 

I 4787; G. Metikas—patarėjas, 139
N; Clark ,st., tei. Central -5566;
J. Konidroška—kontr, pirm., 3119 
W.Fefshing frd.; F. Buishas 
‘ " ‘ urmininkas, Kliubo ąu-

kiekvieną 
sekmadienį 12 

2417 W.

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikiėnė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St; S. Skridulis—fin. 

a rašt; Ant Czesna—kasierius; A. 
' Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai,: Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio,.* Ųzesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St 1:00 po pietų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA,. 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Tdlmari Avė;; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St; Prot 
sekretorium — Balyš Armoška, 
3709 W. Člst kace; Fin. sfekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Ayė.; Iždininkus — Alek
sai MileriSj 4258 S. Weštem Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 Wėst 

t 43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 LitUanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniomis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

2000 KAURŲ NUPI&iMa 50%. 
Neatsišaukti. sęmpeliai, didelės 
fnieros, oriėntali kaurai. Neatsišaii- 
kti, 6x9, 8*10, 9Z12, 9x15... $3 iki 
$18. Neatsišaukta 7.%x9,; 9x12,
9x13%, .9x18 $4 iki $24. Nauji 4x6, 
6X9, 8x10, 9*12, 10%xl5 $10 iki $39. 
Nauji Wiltonis, 8x10, 9x12, 9*15 
$35 iki $55. Tikri Oriėntali 2x4, 
4x6, 6x9 iki 9x12, $5 iM $75.

CHECKER CLEANER6 
Ware Housė 6208 — 16 S. Racine 
kasdien, antr., ketv., šešt. vakarais. >

Tel. Englewood 9051.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— ĮVYKS — <

Sausio 14 (k 1940

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Kopėčių
.Wėštlake li^phinėjė, Mclrčsą 

Pūfkė, ^asįriiire 6 ntielų mdy- 
^d'odfėtrš: TKdrhąs Bi*addliė. l’ėf- 
eitų Rinnadiėnį jis suilkidi sil
si žei de nukritęs nu b' kd’pSčiįį; 
ant kurių buvo užsilipęs įnėdį 
nū^enėtj;y'';<y'^

Remkite tuos, kąri©

68 ihėtų Hertiy Ferbūyt, 3137 
Oketo aventte; fatnavb Ūž Sūiltū 
Ci«Us Franka krūtituvėj, adre
su 7401 Belmortt avėnųe, Ė)n4- 
wood Parke. Jis siimanė užsirū
kyti cigaretę, bet užsimiršo; 
kad turi»užsidėję didėddš bdF 
tas barzdą ir ustisJ Baržda Už
sidegė, nuo jos Užsidegė raudi
ni Kalėdų bieduko tdbėti; it lito 
Ferliuytd sahta Cltiua karjera 
pasibaigė. Jis dabai* guli dįskri’ 
čio ■ ligoninėje;

ii art ii ii d M i

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
■lim.afi

M

'i

3
PlTrinkir 

mėnesį

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH AfcfeA

o. ‘ t.-,' * ri ■ — i to- 'CfJr
’ » ■

,. į- •: v

\ Pirkite tose krautuvėse, ku-
i **

rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Užmušė Nuo Troko Nukritęs Ratas

Viso Dabar Yra

VAKAR

CHICAGOJ

iy pastatymų į

[veikalas buvo “Louise” su Grace

40 Mirs Per Kalėdas

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą

Relief

NAME OF TEAM

MANAGER

prezidentas J; N. Ganier

$2.00
$10.10

adresu
Cice-

Iš Chicagos upės, prie Ash
land avenue tilto, buvo ištrauk
tas kūnas 40 metų Frank Rze- 
szutko, 3231 S. Paulina street 
Jisa'i dingo lapkričio 27 d. Nu
sižudė arba įkrito į vandenį.

Ir M

Rado Dingusį 
Lietuvį Kanale 
Prie Ind. Harboro

Paskyrė $10.00 
Auką Vilniaus 
Lietuviams

žuvo prie 
ir Mannheim

svečius
- be skirtumo

addręss

PHONE ..

Skaudžiai Apdegė 
Ir Mirė 
K. Kunickas

Žuvo, Automobilių 
Nelaimėse

Laidotuvėmis rūpinasi velio
nio draugai, Ignas Kuolas ir 
jonas Ragelis. Kūnas yra pa
šarvotas Jos. MacGuane koply
čioj, prie 34-tos ir First avė., 
(Indiana Harbore. šįryt šv. Fran-

Pražuvo Gruodžio 8 d.
INDIANA HARBOR, IND. — 

Inland kanale, einančio iš Mi- 
chigan ežero į Inland Steel plie
no dirbtuvę, šeštadienį buvo at
rastas kūnas vietinio gyvento
jo, Petro Yesinevičiaus.

Draugai ieškojo velionio per 
kelias dienas. Jis kur tai dingo 
gruodžio 8 d. Nežinia ar Yesi- 
navičius nusižudė, ar įkrito ka- 
nalan ir prigėrė ar buvo apiplėš
tas, sumuštas ir įmestas van
denin.

Jis dirbo Inland plieno ben
drovėj 
Gruodžio 8 ’d 
iš dirbtuvės, 
tur daugiau nebepasirodė.

Velionis buvo apie 54 metų 
amžiaus ir turėjo namų ir šiek- 
tlek kito turto, bet giminių 
Amerikoj nepaliko. Lietuvoj tu
rėjęs tris dukteris ir vieną su

minu! Baltąjam nanįe*: Hooyer 
rėmėjai dabar organizuoja de
legatus partijos konvencijai, ku 
H įvyks*.ateinančiais■ metais; a- 
pie rtigpiučio mėnesį.

Didžiuma partijos vadų yra 
priešingi Hooveriui ir nori pa
žangesnio, energingesnio kandi
dato. Jau gal koks ; pustuzinis 
republikonų pasiskelbė kandida 
tais, tad konvencijoj bus gana 
smarkių peštynių.

Bus apsčiai kaųdidatų ir de-

er Vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
os aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 
kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
nato turnamentas, per kurį manoma išrinkti tris geriausius 
komandas ir pasiųsti į Cleveland, Ohio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatą balandžio 6 ir 7 d. d.

Vasario 4-tų rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių progtame, 
Cicero Stadijone, įVyks galutinas (finais) žaidimas šio tm> 
namento kaipo dalis tos dienos programo.

Rateliai, norinti stoti į tuniamentų, prašomi prisiųsti že
miau paduotų blankų į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 f>o. Western avenue, Chicago, III. ir. gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

KEISTOJ NELAIMĖJ ŽUVO LIETUVIS 
WILLIAM RAGINIS

• Chicagos Raudonas Kryžius 
pasiuntė dešimts dėžių drabužių 
r medikališkų reikmenų Lenki
jos karo nukentėjusiems. Pa
siųstus daiktus pagamino 25,000 
savanorės darbininkės Chicago-

eilinį darbininką. 
, gavo algų, išėjo 
bet namie ir ki-

ENTĘY BLANK
Midwest Lithuanian Championship Basketball ^ournament 

CICERO STADIUM FEBRUARY Ist AND 2-nd

o? va- 
bėgėmis, bandydamas 

Nepabė-

Pasi remdamas 
skaitlinėmis, valstijos vieškelių 
departamentas apskaičiuoja, 
kad per Kalėdų šventes automo
biliai valstijoj užmuš 40 žmo-

Iš Moming Star Kliubo
NORTHSIDE.—Morning Star 

kliubas laikė priešmetinį susi
rinkimą gruodžio 7 d., Grigai
čio svetainėje, 3800 Armitage 
avenue. Susirinkimas buvo ga
na skaitlingas nariais, nes bu
vo renkama valdyba 1940 me
tams. Rinkimai praėjo ramiai 
ir tvarkiai, nors valdyboj buvo 
■padarytos kelios permainos.

Morning Star nariai nėra ska
pus, kuomet ateina reikalas au- 
■koti. Jie ir šį kartų nepamiršo 
j Vilniečių. Nutarė paaukoti de
šimts dolerių.
i Prie to dar priminsiu, kad 
•Kliubas rengia šokių vakarų 
’sausio 20 d., 1940 metais, Ame
rican Legion salėje, 3845 ' W. 
North avenue.

Morningstariečiai nepamiršta 
dalyvauti kitų organizacijų pa
rengimuose, tad tikisi, kad ir 
jie susilauks svečių iš kitur. 
Kliubas draugiškai kviečia vi
sus atsilankyti, o komitetas pri
sirengs svečius kuogeriausia 
priimti

plėšikas, atėmė ridlkiulį ir skau
džiai sumušė. , Policija t spėja, 
kad tai buvo tas pats piktada- 
ris, kuris pereitų antradienį api
plėšė ir autdiuobilitf užmušė ne
turtingų “ iiašlįf PIRička Thomp
son.: ■ ' ■*■■' '■

Komiteto nariais yra visa ei
lė žymių chicįg&čių, pradedant 
valdininkais ir baigiant profe- 
jdobalais, biznieriais ir lakraš- 
Čių leidėjais.

Jie pasiskyrė -S 100 000 kvotų, 
ir bandys per mėnesį laiko ta
lkių sumų pinigų sukelti gelbė

i> Policija ir Sąjunga Kovai su 
[Žiaurumu gyvuliams Northsidėj 
ieško piktadariu kuris nunupdi- 

‘jp apie 20 šunų. Jei piktadaris 
bus suimtas jam teks užsimokė
ti apie $2,000 pabaudos.

VAKAR GAUTA: y
V. Salas, Chicago, III
Gary, Indiana lietuviai sudėjo gruodžio 15
Po $1.00 Aukojo,: J. A., Grakey, M. PrAkurOMS, J?. Šileika ir Ą. Kazlauskas.
50c aukojo: M. Klimaitis, J. Bartulis, W. TUriilis ir J. Venckus. Smulkių $4.*

Susiorganizavo Finųish 
' i Fund, Ine.
i< . ; ■ . '.r'-.„N,.' • .

Pereitas’ šOįitėš pabaigoj 
Chicagoj susiorganizavo didelis 
[komitetas, kuris rinks aukas 
Suomijai šelpimui. Komitetui 
pirniininkaus Philip R. Clarke, 
C i t y National Banko preziden
tas. Organizacija buvo inkorpo
ruota vardu, t'innišh Relief 
Fund, Inę. ;. I ;

SLA. PILDOMOSIOS TAllVBOS NOMINA 
CIJU REZULTATAI

Trynėsi Alkoholiu
; ■ *

Apskričio ligoninėj pasimi
rė 70 hielų lietuvis iŠ Cicero, 
Kazimieras Kunickas.

Einant ligoninės raportu, 
gruodžio 10 d., jisai trynėse 
medlkaliu alkoholiu. Kokiu tai 
bud u tas alkoholis užsidegė ir 
Kunlckų labai skaudžiai ap
degino.

Ligonis buvo tuojau nuvež
tas ligoninėn ir ten kamavosi 
apie savaitę laiko.

Kunickas gyveno 
4927 \Vest 21th street

Labai keistoj nelaimėj žu
vo 51 metų marąuettcparkietis 
yVilliam-Vincas Raginis.

Jis matyt laukė gatvekario 
prie 47tos ir Western avė.

Pro šalį važiavo trokas, sun
kus, didelis trokas. Prie kryž- 
kelio pasiliuosavo vienas tro
ko ratas, pasileido šaligatvio 
pusėn ir trenkė visu smarku
mu į Raginį. Jį užmušė vietoj. 
Ratas svėrė apie 400 svarų.

Du Sužeidė.
Kiti du žmones, kurie stovėjo 

netoli Raginio, buvo sunkiai su
žeisti, būtent:

Julio Laurin, 41, nuo 4737 
South Maplewood avė., ir

John Jurovian, 61, 5325 So. 
Francisco avenue.

Trokas priklausė \Vcrner 
Transfer Company, nuo 2101 
Throop street, o šoferiavo A- 
dolph Van Shark, 867 North 
La Šalie street.

Raginis gyveno adresu 6808 
So. Campbell avenue.

Nelaimė įvyko penkiadienio 
vakare.

; Kitos Nelaimės.

Tų vakarų ir šeštadienio ry
tų automobiliai užmušė seka
mus du žmones:

*

Ruben Costello, 35 meksi
kietį, prie 43-čios ir Ashland 
avenue. Ir čia nelaime, buvo 
gdna keista. Vienas automobi
lis Costello parmušė jį sužeis
damas, o kitas pervažiavo jo 
kūnų, jį užmušdamas. 'Pirmojo 
automobilio vairuotojas pabė
go, o anIrųjį valdė Raymond 
Phillips, 5328 So. Ashland av. 
Jisai aiškinosi, kad nematė 
parmušto ir gatvėj gulinčio 
meksikiečio.

Žuvo Skoienis.
šeštadienį žuvo 63 metų jo- 

lietietis, Henry Skoienis, nuo 
503 Landau avė. Jisai palindo 
po automobiliu prie Jackson 
ir Guernsey avenue, Joliete.

Dr. R. Corell 
Dr. Zalatoris .. 
Dr. Montvid ... 
Dr. Nares .....
Dr. Brontlshas
Dr.Mikolainis 
Dr. Supis

Nori Nominuoti 
Hooverį Prezidentu

Organizuoja Delegatus.
Chicagoj veikia frakciją repu 

blikonų partijos, kuri į nori no 
minuoti buvusį prezidentų Hoo 
< ■ - . -f - _. - ;

• “Zuikių karš^ige’’ —- tutare- 
nlia užmušė daę f dyi ęhieagietes 
Mrs. Frances t P’avel, 2057 Key- 
stone avenue ir Augusta Kul'a, 
[2700 So. Tripp avenue, / u 
I ■•■■f.• .* ■>■■ ; y./': •!'

Paskutinis vaįdiniiųas įvyko 
šeštad i enį, ir C h ieagos. Oper o s 
[bendrovė vakar užbaigė 1939 
mętų sezonų. Kaip paprastai, se
zonas atnešė nuostolių, bet ope
ra tikisi juos padengti sureng
dama, kelis!' specialius pastaty
mus. Vienas t

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 158, 289, 35, 38. 250, 217 188, 208; 
6?, 60,100, 284, 36, 55, 260,121, 212, 64, 89,109, 128 , 342, 

242, 313, 244, 40, 14, 105, 211, 245, 124, 198, 156 ir 157) 
(Naujos kuopos: 122, 353, 104,195, 171, 169, 93 ir 323)

I PREZIDENTUS:
F. J. Ragučius ............
Laukaitis ....................
Mijiauskas ...... .............

1 J. Grinius ....... .. .
' J. K. Mažukna .............

Kerševičius .................
Gugis ............. ............. .
Klinga..... ............ ........
N. Rastenis.......... ........
Baltrušaitis .................

Į VICE PREZIDENTUS:
J. K. Mažukna ............
Kerševičius' .................
Klinga..........................
Stungis.........................
šalnienė........................
Dr. Pilka......................
Mockus ..........................
Bukšnaitis....................
Pikelis..........................
Gugis ............................
Bagočius ......................
Mikužiute ..................
Micįelsonas ..................
čepukas :......... .............
Karpavičius .................
Miliauskas ................... -

I SEKRETORIUS: 
Dr, D. Pilką . . ..
Vinikas ........................
Michelsonas ..................
Morris ..........................
Zablockas .....................
Jurgeliutč .................... i
Labanauskas ................
Bachunas ..... ..............
Mikužiute .....................
Dargis ..........................
Mažukna ......... :............
Žaldokas ......................
Miliauskas....................
Mockus ..........................
Valaitis .........................

I IŽDININKUS:
K. P. Giigis .................
Bachunas ...............
Žebrys .........................
Mikužiute .....................
Mockus X.................... ....
Kerševičius .................
Janušaitis ......................

' Dr. Stanislovaitis.........
Zablockas .....................
Vinikas .........................
V. Bukšnaitis .............
Pilka ............................
Dargig <.........................

Į IŽDO GLOBĖJUS: 
E. Mikužiute ........
P. Dargis ...... ..............
Mockus ........................
Brazauskas ..................
J. Kassly ....................
Šmulkštys .....................
Michelsonas .................
Vitaitis ...—.... ......... .
Bakanas ........................
Dr. Pilka ....................
Kerševičius ......-.........
Kazlauskas .................

’ V. Bukšnaitis...............
J. Januškevičius ..... ....
Bachunas .....................
Trečiokas ....................
Bogužąite.....................
Šimkus ........................ .
Deveikis... .................. .

I DAKTARUS KVOTĖJUS 
Dr. J. Stanislovaitis \ ... 
Dr. Biežis ......... ..... ....

dos ir iš ten kūnas bus nuvež
tas į * šv. Kazimiero kapines 
Chicagoj.

• Velionis gyveno Ind.xHarbore, 
adresu 3718 Elm street.

6 metų berniukas James Kir-
by, 1226 W. 98th street. Buvo 
užmuštas prie 98th ir Vincen- ciškaus bažnyčioj įvyks pamal 
nes avenue;

60 metų Edward Doyle, 3970 
Lake Park avenue, 
Roosevelt Road

• Bevažiuodamas miestan kale- 
dinių dovanų pirkti 59-tos gat
vės gatvekaryj pasimirė 69 me
lų chicagietis, Thomas Ryan 
St„ 5949 South Albany avenue.

I ’ j \ < r- ______

• Vagiliai išplovė skylę Bar-ĮlMoore
riek Paint Co., krautuvės sienoj 
ir pasivogė $1,488 vertes šepe
čių, $100 laikrodį ir $300 ver
tės žiedų,* taipgi apie $30Q pini
gais. ...A.y,.!'

■ ’ ■ ' 

•' Laimingi yra Thomas Jaros 
ir jp žmona Martha, 4916 S. 
Kolin avenue. Jiems važiuojant 
automobiliu per geležinkelio bė
gės, prie 53rd ir Kolin, pasiro
dė garvežis. Buvę pervėlu pa
sprukti. karosas greit pasuko 
automobilį ir pats prddėj 
žiuoti 
nuo garvežio pabėgti 
go, nes garvežis pasivijo, ir iki 
sustojo, tai automobilį su Jaro- 
su įr žmona stūmė apię z200 pė
dų, bet automobilis ir abu ke-_ 
leiviai išliko sveiki ir gyvi.
• IŠ Billings ligoninės ketvirto 
aukšto Įango/iššoko ir užsimu
šė 48 metų moteriškė, Rose Wė- 
ber, šešių vaikų motina. Ji sir
go nervų liga^
• Prie State ir Madison po- 
licija\ a|i*ado Į kunų . apysenio, 
gal 50 metų vyro. Rankoje lai
kė bibliją. Kišenėj, buvo 7 cen
tui. Atrodo, kad jis mifė šir
dies liga*

! - v"'“ \ '■'•k ’ 'M

• Apskričio ligoninėje guli sun
kiai sužeista' 73 metų chicagie- 

(tė Anna Gravas, nuo 1221 <

vaiUs pabaigoj pne„.į^lįn_Jqstipriai laiko^^Ję 
ĮNorth avenue jų užpuolė jaunas’ i:ę Rusijos armijų.

Nori Sukelti 
$100,000 Chicagoj
Suomijai

, .* < i"
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Neužmirškim Vilrijąu* ir

LAI IR JŲ KALĖDOS BŪNA LINKSMOS

AUKOKIM!

a vai t ė

r?' : A . * •

Jąugiau
Komitetas žirniaus Kraštui Šelpti

čekius ar Money Orderius išrašykite* iždininko P. 
vidui, 1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois, 
gautos. u
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