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?anaikino Rusijos-Suomijos Nepuolimo Sutarti
RUSU LAIVYNAS PASIUSTAS Į SUOMIJOS 

PAKRAŠČIUS
Rusai ragina Suomijos kariuomenę sukilti

MASKVA, sovietų Rusija, 
lapkr. 2*8. —. Maskvos radijas 
antradienį paskelbė, kad Stali
no vyriausybė panaikino Rusi- 
jos-Suomijos nepuolimo paktą. 
Rusija dar vieną žingsnį žen
gė arčiau prie karo su Suomi
ja. »

, 1931-2 metais Japonijosx ir 
Rusijos kivirčai Mandžuke pri
vertė rusus pasirašyti nepuoli
mo sutartis su suomiais, len
kais, estais ir latviais. Rusija, 
turėdama keblumų rytuose, no
rėjo apsisaugoti nuo kivirčų va
karuose, todėl ir pasirašė tas 
sutartis.

1934 metais sutartys buvo 
atnaujintos. Jos dar turėjo veik“ 
ti iki 1945 metų. Bet jau Sta
linas su Hitleriu pasidalino 
Lenkiją. Stalinas jau įėjo Es- 
lijon, Latvijon ir Lietuvon.

Prieš- porą mėnesių jis pa
reikalavo, kad jo kariuomenę 
įleistų į savo žemę ir suomiAi. 
Suomiai nesutiko. Stalinas da
bar panaikino nepuolimo sutar
tį. »•

PaskutiniųiU-jį^AM-iKizė, ku
rios pasėkoj ė pahaikintA nepuo
limo sutartis, vystėsi taip;

Pereitą sekmadienį rusai pa
skelbė, kad Suomijos artilerija 
užmušė penkis rusus kareivius.

... . ■ ...... .
Britanija palaiko ju
ras atviras — sako 

karalius
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SKELBIA RUSŲ-NACIŲ SUTARTIES 
SĄLYGAS

Suo- 
mai- 
rusų 
inci-

Sovietų vyriausybė pareikalavo, 
kad Suomija ištrauktų savo ka
riuomenę iš pasienio 15-ką my
lių į šalies gilumą. Kitaip ta
riant, pareikalavo, kad Suomija 
Apleistų savo tvirtovių liniją.

Suomija atsakė, kad jos ar
tilerija nešaudė į Rusijos ka
riuomenę. Ji atsakė, kad sutin
ka ištraukti savb kariuomenę 
iš pasienio, jeigu ir Rusija iš
trauks savo kariuomenę, 
mija dar pasiūlė paskirti 
Šytą — bendrą suomių ir 
— komisiją sekmadienio 
dentui ištirti.

Ažuot priimti suomių pasiu- 
lymą, sovietų vyriausybė pa
reiškė, kad sutartis su Suomi
ja numesta j gurbą. Rusų ka
riuomenė koncentruojama Suo
mijos pasieny. Rusų radijas at
sišaukia į suomių kareivius, ra- 
giftdamas juos sukilti prieš sa
vo valdžią. Rusijos kariuome
nės dalys, studentų ir dirbtu
vių mitingai priima rezoliuci
jas reikalaujančias pulti suo
mius. Rusijos atstovai grūmo
ja, kad' SU' Suomjja srtsitiksėtai, 
kas atsitiko su Lenkija.

’ • < * . x •

Tuo pačiu laiku Rusija' pa
siuntė savo karo laivus iš Kron- 
štadto į Suomijos pakraščius.

Rusijos-Vokietijos 
prekyba šlubuo

janti

TAIP ATBODO LAISVOSIOS LIETUVOS ŠVIETIMO ŽIDINIAI. — Vaizdelyje, ma
toma naujai pastatytoji Kauno priemiesčįo Šaričių gimnazija, kuri spalių 22 d. buvo ati
daryta, dalyvaujant Prezidentui ir švįetinjo ministrui. Gimnazijos rūmai skaitomi vieni 
gražiausių visoje Baltijoje, turi visus mtjkslui ir sportui reikalingus įrengimus, muzie
jų, valgyklą ir kitas reikalingas patalpai. GImriazijoje mokosi 611 berniukų ir mer
gaičių, visi Šančių ir A. Panemunės gyNįen ojų vaikai.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio £.’3. — Dienraštis “Petit 
Parisien” skelbia slaptas Hitle
rio ir Stalino sutarties sąlygas, 
kuriomis yra paremtas nacių- 
komunistų paktas.

Kaip žinoma, viešai vokiečiai 
ir rusai paktą pasirašė rugpiu- 
čio 23 d., kai dar buvo veda
mos rusų, francuzų ir britų de
rybos sąjungai sudaryti. Pak
to pasirašymas nutraukė tas 
derybas.

Bet jau rugpiučio 19 d., sa
ko “Petit Parisien”, Stalinas 
paaiškino Politinio Biuro na
riams, kad su britais ir fran- 
juzais Rusija sąjungos daryti

negalinti, nes tai reikštų palik
ti Lenkiją tokią, kokia j Lanuo- 
met buvo.

Antra vertus, Hitleris priža
dėjo Rusijai šitokias “koncesi
jas”: 1 — dalį Lenkijos; 2 — 
nevaržomus veiksmus Pabalti
jy; 3 — sugrąžinimą RusŲai 
Besarabijos; 4 — pripažinirrą 
Rusijos įtakos Rumunijoje, 
Bulgarijoje ir Vengrijoje, ir n 
— išėjimą į Viduržemio jurą 
per Jugoslaviją arba per Itali 
ją, atsižvelgiant į tai, ar Ita 
lija padės Hitleriui kariauti.

Stalinas priėmė Hitlerio pa
siūlymus ir užmezgė kooperavi- 
mą su naciais.

Rusai praneša apie 
naujas suomių 

atakas
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Gal valstija paims 
San Frąncisco do

kų dperavimą

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

16,000 CLEVELANDO GYVENTOJŲ 
GRESIA BADAS

LONDONAS, Anglija, lapkr.
28.

/. v

m u keturių dešimčių laivų per 
paskutines dešimtį dienų Vo
kietijos propaganda skelbia, 
kad britų blokada ir laivynas 
praktiškai tapę nulaužyti.’

Karalius Jurgis VI, atidary
damas antradienį parlamento 
sesiją betgi pareiškė, kad Bri
tanijos laivynas palaiko laisvus 
ir atdarus jurų vieškelius.

Ryšium su paskandini-

Pailgins nepaprastą 
Daladiero galią

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 28. — Francuzijos par
lamentas pašauktas sesijai. Ket
virtadienį jis debatuos klausi
mą, ar suteikti nepaprastos ga
lios premjerui Daladierui ilges
nį laiką. •

Daladier • veikia turėdamas 
didelę galią, kurią parlamentas 
suteikė opioj aplinkumoj. Ne
paprastos jo teises išsibaigia 
šiomis dienomis ir matomas 
reikalas jas atnaujinti. Jas vei
kiausia parlhmentas ir atnau
jins. '

AMSTERDAM, Holandija, lap
kričio 28. — Dienraštis “Tele- 
graaf” praneša, kad rimtų sun
kumų pasirodė sovietų Rusijos 
ir Vokietijos prekybai. Susisie
kimas geležinkeliais tarp Ru
sijos ir Vokietijos praktiškai 
nutrauktas, sako tas dienraš
tis. Pranešimai iš Berlyno dar 
sako, kad su rusais sunku pa- 
laiykti prekybą dėl vizų, dėl 
transportacijos, taipgi sunku 
gauti iš rusų užmokėjimą pre
kėms, kurios yra siunčiamos iš 
Vokietijos.

«

Skebai įėjo į auto 
mobilių įmonę

DETROIT, Mich., lapkr. 28. 
— Antradienį įėjo į Dodge įmo
nę apie 600 skebų, daugiausia 
pegrų. Keletas tūkstančių įmo
nės reguliarių darbininkų, ku
rie dabar streikuoja, neužkabi
no streiklaužių. Streiko vadai 
įspėjo darbininkus neužkabinti, 
nes streiklaužiai vis viena ne
stengsią darbo dirbti. Chrysler 
korporacija, kuriai Dodge įmo
nė priklauso, pasak kalbėtojų, 
norinti skebų pagalba išprovo
kuoti st^eikierių riaušes.

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo ir apystip- 
riai daugiausia pietų vakarų ve- 

saulė teka 6:55 v. r., lei-

Kalnas nuslinko, 
7 asmenys žuvo

DI GAR- 
lapkr. 28. 
uždarė tu-

CASTELNUOVO 
FAGNANA, Italija, 
— Kalno slenkimas 
nel| arti šito miestelio. Prisi-
bijoma, kad 7 darbininkai žu
vo katastrofoje. Jų lavonų ieš
koma užgriuvusiame tunely.

SAN FRĄNCISCO, Cal., lap- 
— Lapkričio 10 d. 

sustreikavo laivu kompanijų 
klerkai/, C.I.O. nariai. 18 dienų 
jie streikuoja. Dokų-’įr laivų 

mių kariuomenes susirėmi- operavimo iįarbai pakrikdyti. 
mai RuSijos-Suomįįospasie’ 
iiy. žinoma, rįjsą pranešimu, 
suomiai buvę kalti abiem at
vejais. 

?r-X-7-X—X--
HELSINKIS, Suomi ’a, 

lapkr. 28.—Suomijos valdžia 
nuginčijo rusų pranešimą 
buk suomiai kareiviai jperė- 
ię sovietų rubežių ties Ved * 
lica ir apšaudę rusus. Ji 
taipgi nuginčijo pranešimą, 
kad rusai paėmę keletą suo
mių kareivių nelaisvėn, 

-r—x—x—x—
LONDON, Anglija, lapkr. 

28.—Antradienį tik vienas 
iaivas paskendo dėl minos 
eksplozijos Anglijos pakraš
čiuose. Kalbama, britų lai
vai daugelį minų išgaudę.

MASKVA, sovietų Rusija
lapkr. 28.—Sovietu radijas,kr1^.,28' 
antradienio vakare pranešė 
kad įvyko du sovietų ir šuo

Nukenčia dėl įo publika, laivų 
kompanijoj 4rs patys darbinin
kai.

Ir šitas' streikas jau nebe 
pirmas laivų 'darbinjnkų strei
kas./ Taigi -gubernatorius Olson 
paskyrė komisiją iš 5 asmenų 
padėčiai ištirti. Gubernatorius 
pareiškė, kad valstijai teks 
bent laikinai paimti ir operuo
ti dokus, jeigu tyrinėjimas pa
rodys, jogei valstijos įsimaišy
mas į darbininkų-samdytojų 
ginčą yra reikalingas.

Britai atidėjo bloką 
dos vykdymą

lap
sub

1,000 bedarbių reika 
lauja pašalpos

. CLEVELAND, Ohio, lapkr. 
28. — 1,000 CleVelando bedar
bių pirmadienio vakare atlan
kė miesto tarybos posėdį. Jie 
reikalavo pašalpos, kuri pasku
tiniuoju laiku buvo žymiai su
mažinta. C. B. Cowan, bedar
bių vardil pareiškė, kad jie tus 
priversti tuo ar kitu budu su
rasti išeitį.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. — Pirmadienį karalius Jur
gis pasirašė pilnos Vokietijai 
blokados įsakymą. Manyta, kad 
britai pradės tokią blokadą an
tradienį. Tačiau antradienio 
pranešimas sako, kad blokados 
vykdymas atidėtas dar keletą 
dienų. Ją britai pradės vykdy
ti ateinantį pirmadienį, gruod
žio 4 d.

Britai suėmė ir pa
skandino 12 vokie

čių laivą

BERLYNAS, Vokietija, 
kričio 28. — Vokietijos 
marinas torpedavo. ir paskan
dino Britanijos kreiserį, sake 
nacių karo vadovybės praneši 
mas. Britų kre’seris buvo 10,- 
000 tonų,, apginkluotas 8 coliv 
kanuolęmis. ir aptarnaujamai 
650 yyrų. ___

MASKVA, sovietų Rusija, 
lapkr. 28. — Sovietų Rusija pa
naikino nepuolimo sutartį su 
Suomija. Pasak rusų, paktas 
negalįs veikti dėl Suomijos nu
sistatymą prieš Rusiją.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. — Rusijos grūmojimai Suo
mijai sujaudino Britaniją. Už
sienių reikalų sekretorius Ha- 
Iifax pareiškė Britanijos abejo
nes sovietų ambasadoriui. Pa
starasis pastebėjo, kad Brita
nija palaikanti suomių pusę. 
Halifax pasakė; jogei Britani
ja neina prieš sovietus.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 28. — Karo- vadovybė pa
skelbė, kad per paskutines de
šimtį dienų franeuzai paskan
dino šešis vokiečių submari 
nūs.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. —■ Sustiprinta blokada prieš 
vokiečius prasidės gruodžio 4 
d., ateinantį pirmadienį, pareiš
kė premjeras Chamberlain.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. -
tani jos karo laivai paskandino 
irba suėmė 12 vokiečių preky
binių laivų, kurie išplaukė iš 
Jungt. Valstijų uostų apsimas- 
kavę: kaipo neutralių šalių lai
vai.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. — Paske’bta, kad Britani
ja pradės dalinimą porcijomis 
sviesto ir bėkono sausio 8 d. 
1940 m.

LONDONAS, Anglija, lapkr;
Naciai ruošė sąmokslą 

užgriebti Pietų Afrikos valdžią. 
Sąmokslas atidengtas ir likvi
duotas. <

Londono pranešimu Bri-

Po $13.57 bažnyčiai 
palaikyti

• ■■ V“ / • ’ i

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 28; 
— Dvidešimt penkių protesto- 
nų sektų bažnyčioms palaikyti 
jų nariai Jungt. Valstijose, vi
dutiniai imant, per pereitus me
tus aukavo kiekvienas po 
$13.57. žinoma, vieni aukavo 
daugiau, kiti mažiau — bet 
bendras lygis siekė $13.57 as
meniui.

LONDONAS, Anglija, 
28. Dienraštis “The 
Chronicle” antradienį patalpino 
pranešimą, kuris sako, kad Bri
tanijos karo laivai suėmė arba 
paskandino 12 vokiečiu preky
binių laivų, kurie išplaukė iš 
Jungt. Valstijų uostų, nuduo
dami esą , neutralių šalių lai
vai. ■"

Britanijos laivyno sluoksnįuo- 
se kalbama, kad Vokietijos šar
vuotlaivio Deutschland dienos 
suskaitytos. Britanijos kreise
riai ir lėktuvai medžioja jį. Ke
letas vokiečių laivų, gabenusių 
reikmenas Deutschlandui, buvo 
suimta. Vokiečių šarvuotlaiviui 
trūksta reikmenų. Taigv. jei 
britai nepaskAndins jo, jam teks

lapkr. 
•News

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
28. — Keletas Berlyno laikraš* JV,
Čių antradienį jdė j o straipsnius, ieškoti prieglaudos kuriame 
kurie pasmerkia Suomijos wagr nors uoste ir jis bus intėrnuo- 
ręsiją” prieš sovi^B^įją. |tas.

.■' --------------------------------------s--------

Prancūzai paskandi
no 6 submarinus

PARYŽIUŠTFrancuzija, lap- 
kričio 28. — Francuzijos. pra
nešimas antradienį sako, kad 
per paskutines dešimt} dienų 
francuzų karo laivai paskandi
no šešis vokiečių submarinus.

CLEVELAND, Ohio, lapkr. į pramonės ir biznio įstaigas 
28. — Clevelando meras Harold 
H. Burton antradienį įsakė su
stabdyti maisto reikmenų tei
kimą 8,000-ms pavienų asmenų 
ir 4-00?-ms porų neturinčių 
vaikų, kurie iki šiol gaudavo 
maisto pašalpos iš miesto, ši
tiems 16,000 žmonių gresia ba- 
das. '• “

Meras liepė teikti apribotą 
maisto' kiekį 24,000 šeimQ, ku
rios turi vaikų.

Miesto vyriausybe atsišaukė

Ledar

prašZ 
Brick-

prašymu suteikti darbo bedar
biams. Bet abejotina, ar bizn’j 
ir pramonė paims darbui ben 
kiek žymesnį skaičių 
bių.

Clevelando taryba 
Ohio gubernatorių John
lerj sušaukti specia’ią legisk* 
turos sesiją, kuri pr rūpintų be* 
derbiams šelpti fondų. Guber 
natorius prašymo neišpildė. 
Tuo tarpu tūkstančiams žmoni; 
badas žiuri į akis. Jų padėti; 
darosi kasdien sunkesnė.

Pataria daugiau dė
mesio kreipti į pini

gus vedybose
NEW WILMINGTON, Pa., 

’apkr. 28. — Amerikos vedy
binis gyvenimas butų sėkmin
gesnis — sako prof. Mary E. 
Stewart — jeigu besiruošian
čios apsivesti poros daugiau 
kreiptų dėmesio į pinigus, ne
gu’ į meilę.

Pasak prof. Stevvart, frau- 
cuzai mano, jogei žmones labai 
dažnai įsimyli ir užmiršta mei- 
’ę, todėl meilei mažiau svarbos 
tenka skirti kai planuojamos 
vedybos.

Vokiečiai toroedavo 
britų karo laivą

ERITAI NUGINČIJA ŽINIĄ

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
28. — Vyriausybė antradienį 
paskelbė, kad nacių submarino 
torpeda sunaikino sunkųjį Bri
tanijos kreiserį į rytus nuo 
Shetland Islands, Škotijos šiau
rėje. Laivą sunaikinęs tas pats 
vokiečių submarinas, kuris spa
lio 14 (1. paskandino Britanijos 
šarvuotlaivį Royal Oak.
. Autoritetinga Britanijos Spau
dos Sąjunga betgi sako, kad 
paleisti užsieny gandai, jogei 
tapo paskandintas britų karo 
laivas, neturi pagrindo.

:  ........................ ——

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 28.
ma, naciai labai pageidaują, 
kad prasidėtų Suomijos ir Ru
sijos karas. Jeigu tas karas 
prasidėtų, tai naciams atrodo, 
lis Ugai nepasiliktų izoliuotas. 
Rusai įsiveltų į bendrą vokie
čių ir talkininkų karą ir, žino
ma, Vokietijos pusėje.

Paryžiuje mano-

Atstovas Fish staty
siąs kandidatūrą 

i prezidentus
NEW YORK/N. Y., lapkr. 

28. — Atstovų rūmų narys, 
Hamilton Fish, kalbėdamas per 
radiją pirmadienį davė supras
ti, kad jis planuoja statyti sa
vo kandidatūrą j prezidentus 
republikonų partijos sąrašu.

Fish yra žinomas reakcionie
rius ir Vokietijos nacių šali
ninkas. Arkliukas, kuriuos jis 
ketina į Baltąjį Namą joti, yra 
‘kova už taiką”.

Miško vagis ,
VILKAVIŠKIS — Spalių 18 

d. apyl. teismas nubaudė 500 
Lt arba 1 mėn. arešto miško 
vagį Vincą Barauską, gyv. Stir- 
aiškių km. B. už miško vogi
mą baustas jau 24 kartus. Šiuo 
kart jis valstybei padarė nuo
stolių 96 et sumai.

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.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

4ki 1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, III Trečiad., lapkričio 29, 1939

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

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V* A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

pirmas aukas: pirm. P. Bugai- 
iškis — 100 litų, vicepirtn. J. 
Sondeckis 
valdybos nariai mažesnes su 
mas.

Vyt, Statybos inspektorius 
krėipia į tai dėmesį ir prašo 
statybos priežiūra Suaktyvinti, 
jėigu reikia samdyti Specialius 
tėčhnikUs, o atlyginimą jiems 
mokėti iš paj airių už statybos 
leidimus.

—..................... i..................... ... III | I-RH

Žmonės Mano ’
' • , J*
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pasiaukojimo ir kilnaširdišku- 
mo moterų pasauly ieško dar
bo laukų!
- Daugis moterų gali su pa
vydu žiūrėti į tuos, kuriems 
yra pavestas toks hėpaprastai 
kilnus uždavinys. (Dievaži,— 
iš sakinių sitgrėlininlo nuodė
mingų minčių kyla...! Pavyz
džiui Čia,—koks “kiltais už
davinys”?... Ar— “panaudoti” ? 
... S. Ut.). Jų širdys už jį šven
tesnio ir kilnesnio negalėtų1 iš
galvoti. Jos gali pavydėti kiek- 
Vienam, kurs kaipo kunigas 
gali skelbti Dievo žodį, dalinti 
Dievo kurtų ir Dievo malones.

“Argi pats dieviškasis Moky
tojas nepasiskundė, kad sielų 
pintis tokia didelė, o darbi
ninkų taip maža? Ar nekiek- 
vienoj širdyje turi btiti troški
mas eiti j Viešpaties vynuogy
ną* dirbti Jo brangiuoju krau
ju Sudtėkintoj žemėj ?

“ ‘Mažosios’ Teresėlės did
žiąja! sielai Išganytojas davė 
atsakymą į šį daugelio moterų 
tylų troškimą. Kaip dvasišką 
apšvietlrhą, ji užrašė šiuos žo
džius: ‘Eiti į namų Šeimininko 
Oiulies lauką, tai he mttsų pa
šaukimas. Juk Jėzus hesako— 
‘Pažvelkite į žemę ir Sunaudo
kite jos vaisius.’—Musų pa
siuntinybe yra daug kilnesnė. 
Štai ko Išganytojas iš musų 
reikalauja. ‘Pakelkite akis it 
žvilgterėkite. Štai kiek tuščių 
vietų danguje! t Jusų pareiga 
tupintis, kad jos butų užimtos. 
Jus esate man Mozė, kurs 
meldėsi ant kalno. Prašykite 
manęs darbininkų ir . aš siųsiu. 
Aš Ihukiu tik trumpos 
lės, vieno atsidūsėjimo 
lupų.”

Belieka pridėti!
*■ 1. Esant taip sŲĮmiąm.i^fin^ 

totui moterims /? lęuokeįsčiau 
puoštis, gal it* iŠti’krCr1 jųdau
gelis .mėgti; bažnytinius rū
bus...? 2. Posakis “Pažvelkite į 
Žemę ir sunaudokite jos vai
sius” (Jėzus taip nesako)—lyg 
ir* nelieptų damų ‘‘nepilnai” 
panaudoti^., 3. Moterų “pa- 
siuhtinijbė yra daug kilnesnė.” 
Jos bus danguj, o kunigai ne, 
nes jų netaip kilni pasiuntiny
bė... 4. Darbininkų” (kurie 
“panaudotų”) ir taip mote
rims žadama atsiųsti. Tegul tik 

'jos moteriškai atsidusta.-..!
—S. UtonaSi

Damos t Panaudotos Žemėje, 
Rus Vielą Danguje.»

Susimildami,—tai joks- par* 
nografiškas posakis! įnikime 
Lietuvos > mėnraštį 
(fUgsėjo n*fį) it 
^kirtdmfe ‘’kunigų 
hiui/1 skaitykime i

“Moterų ‘Kunigystė’
“Kiek daug šiais laikais mo

terų ir mergaičių jaučiasi rte- 
pilnai panaudojamos! (Pa
braukimas S. Utono). Kiek daug

. , ... - ■■

straipšny*
Šeštadife-

25 litus ir kiti

Parama Vilniaus kultū
rininkams

Steigia darbininkų 
kolonijas

II. f.! D Ii. ■■■

Rėmkitė Lifetuvišką 
Žyduką 

Nathan Rknlfer
MUTUAL LIQUOfc 

ČOj — Wh(Jfosale
47Č7 S. Halstėd Št.
Tel. Botilevard 0014

-

KAINUOJA 
MAŽIAU 
PORA I
NUDAŽYTI 
KUttTENUS SU

uypsy
E£RU CURTAIN DYE 3iiz25C

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

J? ...............- - * * * a « n ‘‘

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• apdraudą namų nuo
UGNIES. - -

• APDĖAUDĄ RAKANDŲ,
• ApDRAUDĄ nuo vagių.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir HamtĮ tati-

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Htles.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. rypkeviciŲ 
1739 S. Halsted SL

Raštinė atdara kas vakarai 
liti 8 vai. Sekmadieniais a* 
nua f ryto iki 1 vaL popiet

■ ' NAUJIENV-ACMŽJ Telephoto
IjALLASį TEX. — CorFihe Maddox, kuri vidurmies- 

tyje httŠOVė advokatą Brooks Coffmahą. Laikydama 
tiek vienoje, tiek kitoje rankoje po revolverį jį suvarė 
į advokatą viertUoliką kulkų. Teisinasi ji, kad Čoffman 
sh ja žiauriai elgdavosi.

UR.į..ui».b,lj. ■; .v.,, r .h,. i„jį,į?.; .....„r ■ vai ,iį.

Lietuvos Padangėje
Pakrikštijo laisvamanes 

vaiką
kai-

melde
is jusų

JONIŠKIS. — Kalnelio 
mo gyventoja Ona Jasaity te 
paliko savo senai motinai pus
antrų metų vaiką prižiūrėti, o 
pati išėjo į gretimą kaimą dirb
ti. Ji, būdama laisvamaniškų 
įsitikinimų, Vaiko lig šio am
žiaus nebuvo pakrikštijusi ir 
nekrikštijo, vehgdama religinių 
patarhavimų. Tuo he kartą su- 
sirupipdavo pamaldus katalikai 
įr jos motinos klausdavo, ko
dėl vaiko riekrikštija? Paga
liau atsirado proga. Rųgsc j o 30 
J,’ ’Jialheiyję.’' 
įmoiiės ^pranešė kiimgbi apie 
kaimė esamą nekrikštą, šis rei
kalų greitai sutvarkė. Susirado 
krikšto tėvus to kaimo gyven
tojus: Maseliuhą ir Radišaus- 
kienę ir^ nesant kūdikio moti

nai namie, jį pakrikštijo. Nors 
Jasaitytes brolis juos perspėjo, 
kad to nedarytų be motinos 
tikimo, tačiau jau buvo 
vėlu.

Didelės džiaugsmo 
manifestacijos

s li
pei’
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CHANE COAL COMPANY

i 5332 So. Long A vende
Telefonas PORTSMOUtH 8022

H j POCAHONTAŠ Mihe Rūn iš geriausių mainų, 
U i daug dulkiu išimta Perkant $7'65 
/» J 5 tonus ar aattgiaū ................ ............ "
Ejč PETROLEUM ČAftBON ČOKĖ $7.7$

Perkant 5 tonus ar daugiaii Tdnas ■
Sales Tax ekstra.

1 z , ___________ _________

PANEVĖŽYS. — Spalių 
d., apie 11 vai., skraidė virš 
miesto lėktuvų eskadrilė, o 17 
vai. įvairios organizacijos išsi
rikiavo Nepriklausomybės aik
štėje, kur, nutilus miešto baž1- 
nyčių varpams, trumpą, širdin
gą kalbą pasakė pašto virš, vil
nietis J. Belinisi

Prasidėjušibje eisenoje labai 
įspūdingai atrodė pėdagogihio 
ihstituto sttidėntų išrašytas šū
kis “Vilhius musų btivo^ yra 
ir bus”, kurį sutartinai 'kartok 
jo visą eisenos laiką.

Laisvės aikštėje, ties Vilt 
niaus medžiu, kalbėjo pedago* 
ginio instituto dir. Mačernis it 
apskr. virš. Šlepetys. Pasiunčia* 
mi linkėjimai Vilnijos kraš 
tui.v

Ragina geriau prižiu 
reti statybas

COPR. NUDUCRAFT SERVICE, INC ,

FILETCLOTH PATTĖRN 2235
No. 2285—Mėgstu Staltiese. 

taM* Mto i— MA •

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT.,

| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| Čia įdedu 10 cehttj ir prašau atsiųsti mah Pavyzdį No.
I Vardas ir pavardė------ ---- --------- ...............................*.....................

i Adresas^.............kj......

No. 2285

bus ii* apžiūrėti. pradedant pa
status naudoti.

Dėl nepakankamos statybos 
priėžiųros vykdymo, daug pa
statų esą statoma be leidimu, 
dėl ko savivaldybės nUstojan- 
čios.pajamų, be to, statoma ne 
tori" kur reikia, ir ne taip, kaip 
leidimas duotas.

Š1AULIAL — Spalių. 16. d. ! 
įvyko > Kultūros Švietimo drau* . 
gęijok valdybos posėdis, Nutar
ta paremti Vilniaus krašte Vei
kiančią ideologiniai artimą lie
tuvišką organizaciją — Kultū
ros draugiją, kuri Vilniaus kra
šte turi apie 40 skaityklų bei 
Skyrių, tačiau nusiskundžia lie
tuviškų knygų trukumu. Val- 

! dyba nutarė paaukoti minė
toms skaitykloms višo savo lei
dinių po 40 egzempliorių. Ka
dangi Kultūros švietimo drau
gija yra išleidusi tokių stam
bių veikalų kaip “Pasaulio Is
torija”, tai visų paaukotų kny
gų brutto suma sieks apie 1000 
litų. Kai tik bUs sutvarkytas 
susisiekimas su Vilniaus kraš-* 

: tu, draugija paaukotas knygas 
tuojau išsiųs. Tuo pačiu reika
lu nutarta kreiptis ir į vietos 

' pažangiąją, visuomenę, prašant 
paaukoti perskaitytas ir nerei
kalingas knygas, o taip pat, kaš 
gali, daP paremti vilniečius kak 
tUrininkUs ir pinigais. Aukas 
priims Kultūros Švietimo dratp 
gijos knygynas Šiauliuose, Til
žės g. 153.

Patys valdybos nariai tokio 
nutarimo proga čia pat posė
dyje minėtam tikslui suaukojo

KAUNAS. — Parceliuojami 
“pavyzdiniai” ūkiai. Viename 

jų, kunigaikščio Radvilos 237 
ha dvare, Ukmergės apskrity
je, kame bus įsteigta darbinin
kų kolonija. Dvaras • yra dali
namas į sklypus, kurie bus iš
dalinti darbininkams. Gavę to-z 
kius sklypelius, darbininkai tu 
ros daržą, ir, pasistatę name
lius, žiemą galės gyventi.
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Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midtvife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlio;
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

--------- ---------  2799—R3.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPfeOT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So.' Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS

Kaunas.—statybos ir Sau-» 
akelių inspekcija / išsiuntinėjo 
aplinkraštį Miestų ir apskritie^ 
statybos komisijoms, kuriuo 
primenama, kad savivaldybių 
imamos rinkliavos už leidiniui 
ir statybos darbų prižiūrėjimą 
turi būti naudojamos faktinomą 
su ta priežiūra susijusioms ife 

| laidoms apmokėti. Todėl savi-4 
valdybes turi organizuoti fak- 

I 'tiną priežiūrą ir nesitenkinti 
— | vien leidimo išdavimu kanęe- 

liarijose.v Faktina statybos
••• I žiūra reiškia, kad prieš prade- 

| dant statybą butų apžiūrėtas 
. sklypas, apžiūrėti užbaigus pir-Į 

J mos eilės naiho statybos dar-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
' ■ J ■(< -.e:-?

. . SENIAUSIA :lit DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ,ISXAĮQA , 
i ' A «> i. l'i • r L »» i >..■. *. i •*

! AMBULANCE "
DIENĄIR NAKTĮ

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

Telefonai LARĄYETTĖ MM 
. . ' s

-S koplyčios visose 
l—J yT JLvL c~X X Chičagos dalyse

Klausykite tausų radie profrairių Antradienio Ir tettadlenio ryt- 
moftlair, 1I:H vaL ryto R W. H. L stotioa (MM K4. 

mi FOVILU ŠALTIMĮEBIL

Laidotuvių Direktoriai
iiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

NARIAI.,
Chičagos,; 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos
iiiiihiiHiiiiiiiiiihiiiiihHiiiiiii

. ' . • ’i

....... ,

TURIME 
Koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

liliiiiniiiikliHMllhiiiiiiiiiiiihi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 WeSt 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

. ALBERT V. PETKUS
4704 So» Westerii AVenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LitUaniea Avenue \ Phone Yards 4908
Ulltr HM .IHJ.lni I, f. >,» I JAI.. ....... ■ 111, .......... ..................... ----------------- .

6884
1410

ANTHONY B. PETKUS
S<j. Western Avė. , Phone Grovehill 0142 
South 49th Court, Cifcero , Phone Cicero 2109 f - ■ 1.... • * ■ v ............ .■ . . .

LIULEVICIUS
Avenue Phone Lafayette 3572

L J.
1646 West 46th Street

i ;' ' ' . •

RIDIKAS
YARDS 1419

.............................. Į ............ ............... ................... T t, .

ZOLP Phone Yards 0781 
' Yafds 0782

............... » • . - * - ■■■* ' • •

, S. R MAŽEIKA
3319 Litūaiiica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jusų garantavimas. 

Optottietrlcklly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo lCTryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

’ ; ' pirma.
4712 South Ashland Av.

Phorte YARDS 1373.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63td Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRG1NIA 2421 . i*

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popieti 
akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

\ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampaš Halsted St. 
Valandos nuo 10 iki 4,’ nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijoj
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keittvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredoinis ir hedėl. pagal sutartį 
Rfez. 6631 So. Calįfomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rėsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nito 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 n vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Danien. Hetftlock 6699

A. Moirtvid, M. D.
west Towri Etate Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų* 6 iki 8 vak.

Telefonas seEley 7330 
Namų telefonas Bnmswick 0597

>

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
. Pilone A11D S 7299.

Tėl. Offiče Wentworth 6330 ” 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 Sb. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

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

♦ Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

stMiesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.«—Hyde Park 3393
-t--------- . - ---------- -------------■

Garsinkites “N-nose
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: Apie Įvairius Dalykus J

MAŽINO-ZIGFR1DO LINIJOS
šiuo metu, kada rytų—Len- visada pavyksta atlaikyti stai- 

kijos frontas per kelioliką die-’gius priešo prasiveržimus, to
nų palaužtas žaibo smugiu ir (dėl prancūzai pirmieji ir su- 
likviduojamas galutinai, vaka- manė nuo Vokietijos, kaip sti
rnose, atrodo, karo žygiai net priausio kaimyno, atsitverti ga- 
neprasidėję, nepaisant nežy-(lingą sutvirtinimų linija, kuri 
mių prancūzų kariuomenės 
priartėjimų prie Zigfrido lini
jos tvirtovių. Nežiūrint į tai, 
•kad vokiečiai didžiausias savo 
ginęs pajėgas metė į Lenki- 

frontą būdami tikri jį iš 
karto palaušiu, 
vakaruose vis dar

karo atveju tarnautų kaip tvir
tas, priešo armijos žygiavimą 
sulaikantis barjeras, šitą su
stiprinimų liniją prancūzai pa
vadino jos sumanytojo ir kon
struktoriaus, buv. karo minis- 

sąjungininkai tro, Maginot (Mažino) vardu, 
nepajėgia Jis pirmas suprato, koks pavo- 

giliau įsiskverbti Vokietijos~tc- jus gresia Prancūzijai, jei prie- 
ritorijon. Kyla klausimas, kas šas užimtų Reino sritis, lodei 
stabdo 
menės judėjimą ’ 
nors visiems žipoma, kad prie-dinę susŲprinimų. - 
šas ten telaiko tik menkas gy- Prancūzu pavyzdį 
nimosi dalis?
būti klausiama, kodėl vokie
čiai nebandė iš karto sutrupin- nukopijavo Mažino planą, bet 
ti. vakarų frontą ir tik tada įr vokiečiai. Jie nuo prancūzų 
savo jėgas pakreipti į silpnesnį j atsitvėrę panašia sustiprinimų 
rytų priešą? Į šiuos klausimus siena, kurią pavadino savo mi- 
tikriausias atsakymas — vokie- tologinio didvyrio 
čių ir prancūzų tvirtovių siste
mos — Zigfrido ir Mažino lini-

%Sįį

Iš Lietuvos
Mirė 122 metų 

jųniškietis

sąjungininkų kariuo- per visą žiemių-rytų pasienį 
vakaruose,'palei Reiną pastatė ištisą gr^in-

Taip pat gali Čekoslovakija, Belgija ir ki
tos valstybės, kurios visiškai

ir vokiečiai. Jie nuo prancūzų

/

NAUJIENŲ-ACMĖ Telephoto
Iš kairės į dešinę: Mayer Lewis, J. W. Buzzcll, AVilliam Bięiff ir Wallcr 

Bedmond, kino darbininkų unijas vądaį laiko posėdį, kurianfie jie padarė sutartį 
su darbdaviais. / < k - f

, - > • / t - / .

JONIŠKIS. — Joniškio mie
ste mirė seniausis žmogus — 
Juozas Tubys. Jis buvo/seniau
sis ne tiktai Joniškio mieste, 
bet ir valsčiuje. Juozas Tubys 
mirė išgyvenęs 122 melus, šis 
senelis rusų kariuomenėj ištar
navo 25 metus. Jis papasakojo, 
kad jau buvęs apie 15 metų 
per pirmąjį 1831 m.) sukilimą, 
kuriame net dalyvavęs, ir kai
po uolus lietuvybės šalininkas, 
buvęs paimtas į rekrutus, tu
rėdamas 18 metų, kur ir ištar
navęs 25 metus, dalyvavęs še7 
vastopalio kare, šis senelis, m’r- 
damas, kiek yra žinoma, pali
ko kitą Jonišky senuką apie 115 
metų.

i —-

sųleda į žiemius nuo švcicari- kaštavo 12 milijardų frankų

Pasaulinis karas parodė, 
kad kadrinei kariuomenei ne-

COAL

$6.00
$6.00
$6.00 ,
$5.75
$5.00

FGG ...............
NUT ................
BIG LUMP .
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIEtyA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Td. ARDMORE 6975

Siegfriedo 
(Zigfrido) vardu. Ir vienų ir 
kitų pasienio sustiprinimai tu
ri neabejotinai dideles karines 
reikšmes, todėl pravartu nors 
trumpai susipažinti su šių li
nijų įrengimu ir aptarti kokio
mis karinėmis priemonėmis 
jos pralaužiamos. Kadangi šių 
sustiprinimų pobūdis panašus, 

į todėl kalbėsime apie pirmiau- 
Įsiai įrengtą ir geriausiai kari
niams sluoksniams pažįstamą 

! Mažino liniją. Čia tegalima 
duoti tik bendrą vaizdą apie 
geležies — betono įtvirtinimus, 

.kurių apsaugoje kariaujanti ša
lis ramiai laukia priešo puoli
mo.

Prancūzų Mažino linija pra-

jos sienos ir eina Reino upės 
pakrančiais iki Strazburgo; 
toliau prasideda sustiprinta 
Lauterio sritis, kuri siekia iki 
pat Vogezų. ‘Priėjimas prie Lo
taringijos užtvertas, sustiprin
ta Meco sritimi, kuri tęsiasi iki 
pat Belgijos sienos. >

Vokiečių Zigfrido linija į- 
rengti baigta visai neseniai ir, 
pasak puolančius prancūzus, 
sustiprinimų betonas dar ne
spėjo tvirtai įdžiuti. Ji eina ly
giagrečiai Mažino linijai riuo 
Šveicarijos sienos iki Belgijos- 
Olandijos sienų trikampio.

Iš pirmo žvilgsnio šių susti
prinimų nepastebėsi: rūpestin
gai apdirbti laukai, ganyklos,

30,000 darbininkų, dirbusių 
prie tų sustiprinimų statybos, 
iškėlė į viršų milijonus tonų 
žemių, pastatė 600 kilometrų 
požeminių galerijų, pratiesė 
300 kilometrų strateginių ke
lių. {stiprinimams buvo suvai
tota 1,500,000 kubinių metrų 
betono ir 55,000 tonų plieno.

’ ■ , 'V •
f • 1

Vokiškoji Zigfrido linija pa
statyta skubiai ir trumpesniu 
laiku, todėl čia dirbo ir žymiai 
didesnis kiekis darbininkų ir

Karo Žemėlapiai

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėje

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 

isufe karo
Antroje

yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15c. |

Vyks j Vilnių

KAUNAS. — Susisiekimo ru
ja, kaip teko patirti, paprašė 
Kauno m. s-bės leisti vykti į 
Vilnių inž. Kairį, inž. Baublį ir 
inž. Vabalevlčiu, kurie ten su- 
tipažins su miesto susisiekimo, 
vandentiekio ir kit. reikalais. 
Jie į Vilnių išvyks artimiausio
mis dienomis;

PROOFNINETY

s

25% Straight Whiskey—75% Neu- 
tral Spiritas, distiliuotas iš gru
dų. 90 Proof. Julius Kessler Dis- 
tilling Company, Incorporated, 

Lawrenceburg, Indiana.

to & aoTTLto av
R OltTfLUNa COMRAMV IM

fj:BLENDED VVHISKEY

JUliu

Kl-SSLER’S

Kalno

Taupo elektrą

Turtas virš - - -
Atsargos kapitalas

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

$3,500,000.00
$250,000.00

FED____________ and
LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN. MACKIEVVICH, Pres.

.SAVINGS
4192 ARCHER AVENUE 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

NAMŲ STATYMO 
K0NTRAKT0RIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau yi~ 
šokį taisymo darbą be jokio cash Įmokė* 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausĮ atlyginimą iš Fire In* 
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

. JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

X

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAĖ SIUNČIA PINIGUS LIETUVON.

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
J

Ofisas \atidaraą kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

==
PT į, VA k ' a.

das. Tačiau po šitomis kalvo
mis 80-100 metrų po žeme gy
vena dabar tūkstančiai karių/ 
sudarančių tų požeminių tvir
tovių įgulą.

Viršuje įstiprinimū išsikiša 
per 1-11/, m. užmaskuotos ge
ležies-—betono aikštelės su kul
kosvaidžiais ir priešlėktuvi
niais pabūklais. Pabūklai gali 
šaudyti visomis kryptimis. Po 
šūvių serijos jie automatiškai 
pasislepia savo lizduose, o šau
nant vėl iškyla. - . .

Savo vidaus įrengimais, šios 
požeminės tvirtovės primena 
povandeninius karo laivus. Ta
čiau juroje karo laivai vienas 
nuo kito yra izoliuoti, tuo tar
pu kai ši visa sustiprinimų^ li
nija yra sujungta požeminėmis 
galerijomis, kurių ilgis (Maži
no linijos), siekia iki 600 kilo
metrų.

Kiekviena tvirtovė turi po 
žeme kelis aukštus. Pačioje 
apačioje sukrauta milžiniška 
atsarga karo parangos, maisto 
ir gėlo' vandens. Ten pat įren
gtos požeminės elektros stotys, 
kurios duoda būtiniausią ener
giją šviesai, maistui gaminti, 
manevravimams ir pabukL ms 
judinti. Viduriniai aukštai pa
versti kazematais, kame kiek
vienas kareivis, turi atskirą lo
vą ir ramiausiai gali miegoti 
net karščiausios kovos metu.

Dujų antpuolis šioms pože
minėms tvirtovėms taip pat ne
baisus. Visos požeminės patal
pos yra hermetiškai uždarytos 
ir nuodingos dujos vidun, pa
tekti negali* Oras gaunamas 
čia specialiais vamzdžiais iš 
kelių dešimčių kilometrų ir be 
to dar rūpestingai išfiltruoja
mas.

Po žeme yra įrengtos virtu
ves, kepyklos, kas 5-6 kilome t 
rai yra ligoninės su operacijų 
salėmis. Dar yra nedidelis el
ektros traukinėlis, jungiąs 
svarbesniuosius šitos tvirtovės 
mažgus.

Specialistai tvirtina, kad šie 
sustiprinimai gali atlaikyti pa
čią aržiausią bombardirųotę ir 
didžiausią dujų ataką. Tarpe 
dviejų tvirtovių ; nėra nė vie
no kvadratinio centimetrų, ku
riom nepaliestų nepertraukiama 
fortų ugnis.

Mažino linija (Prancūzijai
■ • • ■■■

Iv."..-r.V ;

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra /naudin gros

kuroRASEINIAI. — Skysto 
taupymo sumetimais miesto s- 
bė sumažino elektros energijos 
tiekimą.

■

pulti esą trys
Ydas: visa li-

Ar galima šias linijas perei
ti? Į tą klausimą atsakys arti
miausių dienų įvykiai Vakarų 
fronte. Kaip galima šiuos su
stiprinimus pulti? Tuo klausi
mu leiskime pasisakyti karo 
meno žinovams'-’ ir strategijos 
specialistams.

įtvirtinimam 
budai, Pirmasj
nija paskandinama durnuose. 
Phs'kahdinta dmtfudse linija iš 
jos gynėjų atima bet kokį ga
limumą taikytį į priešo ugnia
vietes, žygiuojančias techniš
kas dalis bei pėstininkus. Li
nijos gynėjai priveYsti visą lai
ką šaudyti ajęlaų nepapiasta 
daug eikvodami sviedinių ir 
pertempdami pabūklų'• jėgą. 
Atėmus iš gynėjų galimumą

. • ■ . — . i . . . . » • •• X ... A . -i**.

nosvaidžiais ir pabūklais, 
naikinant . kulkosvaidžius ir

su-

Antras būdas yra lėtas, bet į 
beveik tikras. Linijos puolėjai 
pasikasa po žeme minų gale-1 
rijomis ir pasiekę įtvirtinimus 
juos išsprogdina. Gintis gali
ma tiktai kasant kontrgaleri- 
jas ir išsprogdinant puolėjų 
galerijas. Tačiau tuo budųgin- 
tis nelengva, nes puolėjai bil- 
denimais netikroje vietoje len
gvai gali suklaidinti priešą.

Trečias būdas—tai išsprog
dinimas įtvirtinimų iš oro, ap
akinus jų gynėjus ir bombar
davimais sunaikinus už tvir- . ■ | 
tovių geležinkelių linijas, ku
riomis gynėjams pristatoma 
šaudmenos ir kita karo med
žiaga. Pristatyti linijai šaud- 
menas automobiliais nepapra
stai sunku, nes vieną traukinį 
tegali‘pavaduoti 250 sunkve
žimių.

Tokie yra karo specialistų 
samprotavimai apie Mažino ir 
Zigfrido linijų ■. sunaikihimo 
galimumų. Tai iki šiol buvo 
laikoma labiausiai pagrįsta 
karo teorija. Tačiau ar prak
tikoje ši teorija pasiteisins — 
parodys tolimesni karo veiks
mai Vakariu fronte, šiandien 
šie plieno ir betono sustiprini
mai tebėra tvirčiausiu barje
ru, skiriančiu Franęuziją ir 
Vokietiją. pg.
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YRA GERIAU— 
LEADER’S 

DOLERINE DIENA

ŠILDYMO REIKMENŲ 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems bo ler:ų ir 
rsdiiatorių geminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

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

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 33S7

JŪSŲ

PILNAS . .

■ • MAIŠAS

ir 
Penktadienį

Ketvirtadienį

30 sv. maksimam

3c už kas priedinį

.svarą. . . .

Penktadienį 
TIKTAI 

15 sv už 69c 
3c daugiau už 
svarą virš to.

Ketvirtadienį 
Ryšuliai mažesni 18 (sv. 

15 šv už 89c 
3c daugiau už 
svarą virš to.

Tel. YARDS
4800

LEADER Laundry
Cicero ir Berwyn—Tel. ENTERPRISE 3200

{N SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.

10 West 18th Street
Į vakarus nuo State Street 
patyręs inžinierius atvažiuos j jūsų 
suteiks DYKAI apskaičia vinilą dėl na-

Ir musų 
namus ir 
nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų Įmokėti—36 mė
nesini išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
9:15 vakaro.

Ilfflrsit

Kasdien
iki

vėliausias žiniai, 
ir kitus Įdomiai 

pranešimus.

MADŲ

Atdara vakarais iki vai. • 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

..................................................... ' i I i i ....................... i ' ..............." . .................................................... ............................................................. ....

KLAUSYKIME
ŠALTtHIERO RYTMETINIŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Vardas..

> Adresas.

Miestas

! Valrtla

1

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, I1L

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ10 W
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The Lithuatilan Daily New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., tnc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

UiMkyme kalsiu
Chicagoj e—paštu:

Metams ___ _____ __ __

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 peoyfear outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per cdpy. x

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

Pusei metų —T'— 
Tririis mėnesiams  
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija . 
SaVaitei _
Mėnesiui__ —

Jungtinėse Valst

(Atpiginta)

1.80 
.75

3c 
18c 
78c

, ne Chicagoj,

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III Telefonas Canal 8500.

$5.00
2.75

____ . ,____  .. ,w
Dvifem mėnesiams ........  1.00
Vienaip mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
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Metams 
Pusei metų —j— 
Trims mėnesiams
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‘Btind’ nariai ir įtariami tufį 
autonomistinių tendencijų.”
Tafigi bolševikai stengėsi “iš

vaduoti*’ ukrainiečius ir baitgt^ 
džius ne nuo atždg&ręMų ir fa
šistų, bet nuo socialistų! Su na
ciais ir fašistais Maskva yra pa
dariusi “bendrą frontą”.

LAIKRAŠČIAI VILNIUJE

NAUJIENOS, Chicago, III.
♦

Trečiad., lapkričio 29, 1939

Kai Hitlerį apims desperacija
Kas bus, kai Hitleris pamatys, kad jam gręsia neiš

vengiamas karo pralaimėjimas ir jį apims desperacija? 
Jisai pataps komunistu !

Taip rašo kai kurie Amerikos laikraščių korespon
dentai iš Europos. Vienas tų korespondentų, Leland 

' Stowe, aiškina net visą Stalino imperialistinę politiką 
Pabaltijo kraštuose tuo, kad SSRS diktatorius ketinąs 
priversti Hitlerį įstoti į Kominterną/Girdi, Stalinas nori 
pavergti Suomiją, kad iš tenai jisai galėtų pasiekti Aalan- 
dų salas, pro kurias plaukia švedų laivai su geležies ru
da Vokietijai. Jeigu Stalinui pasisektų įgyti šitą pozici
ją, tai Hitleris butų jo saujoje.

“Tokiu budu,” sako paminėtas korespondentas, 
“Kremlius galėtų išgauti nulemiančių koncesijų iš 
Berlyno — visokių nuolaidų, gal būt, net ir priversti 
Hitlerį pasiduoti arba tiesiog priimti komunizmą?’
Tam korespondentui jau vaizduojasi Hitleris, kaipo’ 

Stalino partneris Kominterne, planuojąs kartu su juo 
padaryti “pasaulio revoliuciją” Europoje.

Bet tai yra tuščios fantazijos. Viena; Stalinas seniai 
išmetė savo “komunizmą” į sąšlavyną. Jam šiandien ru
pi ne “pasaulio revoliucija”, bet tiktai savo diktatūros 
sustiprinimas; o savo diktatūrą jisai stengiasi sustiprin
ti nacionalistiniais žygiais, didindamas imperiją, , kurią 
bolševikai paveldėjo nuo Rusijos carų.

Antra, Stalinas negali Himlerio išgelbėti. ' Hitleriui 
reikia maistą produktų, (pramonės* medžiagųf gazolino 
bei aliejaus. O šitomis prekėmis sovietų* Rusija negaliojo 
aprūpinti, nes ji jų neturi arba negali pristatyti.

Kai Hitleriui pasidarys riesta, tai jisai ne pus į glėbį 
Stalinui, bet bandys susitaikyti su Anglija; o jeigu jam 
nepasiseks, tai jo paties bendradarbiai duos jam saktį ir 
prašys taikos pas sąjungininkus.

Lazda turi du galu

‘L. ž” rašo:
Tuo tarpu Vilniuje., eina 

vienas lietuviškas dienraštis 
‘Vilniaus Balsas*. Netrukus 
pasirodys ir lenkiški diehraš- 
čidi. Numatoma Vilniuje leis
ti lenkiškus dienraščius du— 
‘Kurjer Wilėnški’ ir ‘Przegląd 
Wilenski’.”

LIETUVOS' PROFESO
RIAI VILNIUJE ;

Iš Kauno atvyko į Vilnių 14 
Vyt. Did. Universiteto profeso
rių, jų tarpe dekanas prof. M. 
Biržiška, dekanas prof. Lašas, 
buvęs rektorius prof. Remeris 
ir k. '

VARGUOMENĖS ŠELPI
MAS VILNIUJE

Varguolių šelpimo reikalą Vil
niuje perėmė į Savo rankas Ko
mitetas Vilniui šelpti, šis komi
tetas duoda maisto atskiroms 
tautybių šalpos draugijoms: lie
tuvių, lenkų, žydų, gudų ir k t. 
šalpos reikalus tvarko J. 
kaitis iš Kauno ir kum K. 
kėnas iš Vilniaus.

K. STAŠYS BUVO 
SUIMTAS

Pu-

Koinu-nacių laikraščiai kolio- 
jasi, kam buvo paskelbta žinia 
apie K. Stasio, Vilniaus lietuVių 
darbuotojo, suėmimą sovietų o- 
kupaeijos m'ętu. Kąip, girdi, ji
sai galėję' butf^suimtasj kad, “L. 
A Lili’ K

Savo akiplėšiškoje kampanijoje prieš Suomiją Mas
kva priėjo prie to, kad pradėjo per radio kurstyti Suo
mijos žmones sukilti prieš savo valdžią.

Suomijos valdžia susideda iš pažangių partijų — Val
stiečių, progresistų ir socialdemokratų. Ji buvo išrinkta 
demokratiniu budu: visuotinu, lygiu ir slaptu balsavimu 
pagal proporcingą balsavimo sistemą. Valdžios partijų 
atstovai sudaro daugiaus kaip dviejų trečdalių daugumą 
seime.

Opozicijoje prieš tą Valdžią stovi konservatorių, 
stambiųjų kapitalistų (švedų) ir fašistų partijos. Taigi 
Maskva savo propaganda per radio bando sukurstyti prieš 
demokratinę Suomijos valdžią, kuri atstovauja plačiasias 
darbo žmonių masės, kapitalizmo ir fašizmo pakalikus!

Bet ji nepagalvoja apie tai, kad šitoks kovos įrankis 
ateityje gali būti pavartotas ir prieš sovietų valdžią. Ru
sijoje, kur žmonės kenčia neapsakomą skurdą ir yra pa
vergtų daug visokių tautų; dirva revoliucijai yra daug 
palankesnė, negu kur kitur. Maskvos despotai užmiršta, 
kad lazda tūri du galu.

............. kur K. 
Stašys< parodomas sakant pra
kalbą, kai Lietuvos kariuorhe; 
nė įžengė Vilniun.

Tačiau yra faktas, kad p. S ta
šys buvo, suimtas ir išgabentas 
į Baltstogę. Kai paskui bolševi
kai sutiko perleisti Vilnių Lie
tuvai, tai jie Stašį paleido.

Šitą faktą patvirtina pats Vi k* 
niaus Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas. Pas jį atsilankė “L. ži* 
lito” atstovas pasikalbėti, ir štai 
ką jisai rašo:

“Baigiant su p. Stasiu pdsi- 
kalbėjimą, paklausiau apie iš
vežimą iš Vilniaus.

“—Taip, buvau išvežtai į 
Baltstogę, — atsakė p. Sta
sys.”
Ir toliaiis jisai pridūrė, kad 

“suėthimai ir kalėjimai man he 
naujiena. Teko man sėdėti ir 
prie lenką”. i

Todėl komunistų laikraščiai 
plūstasi ir ihėlagiuojasi visai be 
reikalo.

I

APŽVALGA
—— — —- •* .

NEKONFISKAVO

Tetegrartioje iš Berlyno per
eitą savaitę buvo pranešta, kad 
Vokietijos valdžia, sukonfiskavb 
pabėgusio Šveicarijon pramoni
ninko, Fritzo ThySseno, turtus. 
Bet Vokietijos propagandos mi
nisterija išleido pareiškimą, kad 
Thysseno turtai nėra sukonfis- 
kuoti.

Savaitraštyje “New Leader” 
Willi Schlamm rašo, kad Thys- 
senas, gal būt, visai nesąs pabė
gėlis, bet esąs slaptas Hitlerio 
agentas, kuris stengsis prikal
binti Anglijos kapitalistus dary-

f ŠL Miščikas-Žiemys

Hitlerio taikos ofensyvasirstalimstai
' X (Tęsinys) ;

Bet Miuncheno konferencija 
ne tiek dpvyle rusuš dėl veda
mos Litvinovo politikos,' kuri 
sjįęke ieškoti- draugų užsienio 
valstybėse, kiek buvo nepaken
čiamas smūgis vidaus politikos 
srityje, nes parodė rusų pla
čiomis masėms, kad su Rusija 
pesiskaitę. O kadangi menkas 
valdžios autoritetas buvo vidu
je, po tokio prestižui smūgio 
užsienyje, negalima laukti' di
desnio pąsitikėjimo namie ir 
reikėjo visa daryti, kad parody
ti plačioms masėms, jog su jais 
skaitosi. ' / v 3 \ vMaža to, Miuncheno sutarties 
sąlygų nepildymą^ iš vokiečių 
pusės aiškiai' parodė, jog vokie
čių ateities karinis smūgis bus 
nukreiptas prieš V. Europą, o 
ne Rusiją ir Rusija galėjo atsi
kvėpti ramiai ir laukti iki ateis 
pas ją prašyti kuri nors pusė’ 
pagalbos arba bent prašys, kadi 
ji nesikištų ateities karam

Taip sakant, Rusijos valdovai 
galėjo laukti iki ateis pas juos 
su nulenkta galva ir tuomet ga
lės jie padiktuoti savo sąlygas 
ir tfio parodyti ne tik užsienyje, 
bet ir viduje, jbg su jais skai
tosi ir prfeslyžds iš karto pakils, 
vidaus padėtis tuo sustiprės... lt 
ištiėsų, netrukus anglai atvažia
vo su rusais derėtis...

Bet jau iš pirmų derybų po
sėdžių aiškiai pasirodė, jog nors, 
anglai su prancūzais atvažiavo laimžs ir Pralaimės karų daug 
pas rusus pagalbos • prašyti, lai anksčiau, negu įstengs tiek nu
daro ne nusižemindami, ne bė- ali"U demokratines valstybes, 
dos prispirti, bet kaip lygus su kad j°s neįstengs pnesmtis ru- 
lygiais, kaip pas kaimynų, kuris sa“*f‘ j.
taiįi pat gali, laukti pavojaus iš Sialmistų skelbiama pasakėlė, 
to pat priešii. J°8 *'USai vokleeiams karf* Pra'

. Maža to, anglai atvažiavo taip pailgėjus arba ten revoliucijai 
pat Maskvon su aprikusiais aki- klIu,s uzlmtl V°k‘e^ ar' 
litais.. Ji| #čjo, jog, susiderės xben r
lengvai su D^ais, kaip su tais- k nesutnus-
tybe, kuri’^ius savo kovos I demoktatibes valstybes,
vėiiavon?<ibiiši:'4Kova nrieš fd-Pelu“ Jokw Palliato' Kokla val’

dzin Vokietijoje bebūtų, ji bus 
priverstų pasirašyti antrą Ver- 

bet labai prdzainis noras sustip-1salio sutar‘k Uk.dauS 
rinti savo autoritetų viduje, negu paskulmioji ir dcmokrali- 
Jiems reikėjo suvaidinti teatrų, |nlll va s. ynų anuomenes jati 
nors ir su nuostoliu 
kad išrodytų, jog jie diktuoja 11 
sąlygas,, o nė deras kaip su ly-1 
giais. i

Čia ir įvyko skirtumas tarp 
Litvinovo ir Stalino šu Moloto
vu. Litvinovąs numatė, jog ang
lai nesileis nusižeminti ir Mas
kvos derybų nepavers antru 
Mititichėiiii, kur vieton vokiečių 
rtisai pelnys, gi Molotovas ir 
Įeiti tvirtino ir likėjo, kad ang
lai priversti baimės busimo ka
ro šu vokiečiais, visgi nusileis.

Aišku, jog Litvihovaš turėjo 
nusileisti ir negalėdamas pravež
ti savo' politikos, kuri reikala
vo, kad rusai susiderėtų su ang
lais, nežiūrint kitų tikslų, nes 
tai dadgiau reikalinga rusų sau
gumui, negu pačių anglų, pasi
traukė ir užleido vietą kitiems, 
kurie tikėjo, kad reikia pašiekli 
pirma anglų ii* prancūzų nuže
minimo Savųjų akyse ir Vėliau 
susiderėtu lies anglai turės int-Į 
šileištii

Išėjo, jog Lilviriovaš* teisin
giau nuspėjo: anglai nesileido 
nusižeminti, ir nedavė rusams 
laisvų rdnkų Pdbaltėje. Derybos 
nutruko. Tiesa, tęsėsi, bet jau 
buto aišku, kad niekas neišeis 
ir tuomet puolėsi rusai ant vo
kiečių kabliuko. Pamynę vishs 
savo obdlsius — sdsidėrejo sii 
pasauliniu darbininkų pfiešu 
Hitleriu, bet.. .'bent laikinai at-

reikalauti iš rusų darbininkų 
dar didesnių aukų “.tėvynės au
kurui”, kuriš yra ... • jų šiltos 
Vietos, kurių jokiu budti nenori 
apleisti...

ii.
Bet tuo juk nepasibaigė viš- 

kaš. Karas tęsis ir Rilšijai nors 
karas nepaskelbtas, gali tekti 
ateityje atsakyti už iš pasjalų 
Lenkijos ilžklupimą ir Pabaltės 
valstybių dabartini terorizavi
mą? Kas daryti?

Ot, čid ir prasidėjo velnioniš
kas rusų Šokis be takto ir be 
krašto. .

Jei teisingai galvoti, išeitų, 
jog rusams tik nauda gali būti 
iš dabartinio karo, nes karui 
užsitęsus abi puses smarkiai nu
siims, tad jei kuri pusė ir laimė
tų rusams jokio pavojaus nebū
tų, ries ji pasilikus tvirta galė
tų dargi diktuoti savo sąlygas, 
o išeina, jog rusai, o kartu ir 

d’jų agentai užsienyje, rėkia ir
I reikalauja, kad demokrdtiMi 
valstybes priimtų Hitlerio siu- 
Idirią taiką. Kame priežastis? 
Kodėl toks nelogiškas reikalavi
mas?

Kuo, pav. Rusija garantuota, 
kad anglams susitaikius su vo
kiečiais, anie nepuls susitarę vi
si Rusijos.

Kame čia1 šuo užkastas?
Atsakymas labai paprastas: 

rusai aiškiai mato; kad vokie
čiai ilgo karo nepakęs, jį pra-

gan juokinga, nes norėdama 
tarpininkauti ir tiirėii bent šio
kios tokios reikšmės, turėtų gra
sinti pasekmėmis^ jei taikos de
rybų demokratines valstybės ne
priimtų, gi visgi demokratinėms 
valstybėms nepriėmus prėstyžo 
palaikymui tektų įsivelti į karą, 
kurio italai ne tik bijo, bet skai
to sau pragaištingu, jei kovos 
prieš demokratines valstybes.

Maža to, dabar Vokietijos bal
sas tokioje pasaulinėje konfe
rencijoje galėtų būti paremtas 
jėga ‘ir labai patogu, gi ją su
mušus, nors ir butų pakviestos 
taikos konferencijoje kitos vals
tybes, jos butų ne tiek galingos, 
nes Vokietijos jau nebūtų.

Ir rusai gelbėdami savo kailį 
stengiasi drumsti pasaulio ra
mybę demagogiškomis kalbomis 
jog jie už taiką stovi tik iš prin-

cipo, kaip kiekvieno karo prie
šai, nors prieš pusmetį metė 
prakeiksmus Anglijos darbie- ' 
ėiams, kurie stovėjo prieš pri
valomą kareiviavimą Anglijoje. 
Maža to, juk Prancūzijoje ir ki
tur komunistai buvo didžiausi 
šalininkai didelio ginklavimosi 
ir pirmi jų atstovai balsavo už 
ginklavimąsi, už kareiviavimo 
prailginimą ir pan. Be to, rei
kia atminti, jog komunistai iš 
internacionalistų virto naciona
listais ne tik Rusijoje, bet visa
me pasaulyje. Lietuvoje, Pran
cūzijoje ir kitur komunistai iš
didžiai įsinešė savų valstybių 
tautines vėliavas, stoja pagerbt 
himną, ant kurio neseniai spiau- 
dė ir pan. Tad kodėl pagaliau 
dabar vėl grįžimas prie antimi- 
litarizmo ir internacionalizmo?

(Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — Nors oficialiai vilniečius reikia pašelpti ne vien 

dėl vokiečių iš Lietuvos išvyki- knygomis, bet ir įvairiais reika- 
mo dar nieko nepaskelbta, ta- lingiausiais daiktais, tai kauniš- 
čiau vokiečių tarpe pastebimas 
gyvas susirūpinimas ir ruoša. 
Daug atsitikimų, kur vokiečiai 
jau pardtloda savo namus ir į- 
mones.

KAUNAS. — Sovietų Sąjun
gos karinė misija spalių 24 d. 
lankėsi Lietuvos Karo muzieju
je, kur misijos nariai pasirašy
dami svečių knygoje įrašė tokį 
įtašą; “Muziejus ryškiomis spal
vomis atspindi Lietuvos respu
blikos ir jos kariuomenės isto
riją. Jos įrengėjai su didele mei
le sukurė vaizdingą savo tautos 
istbrijds parodymą. Muziejuje 
mes gavome aiškų vaizdą apie 
Lietuvos kariudmėnės buitį, už 
tai esame dėkingi Muziejaus 
viršininkui ir administracijai”. 
Pasirašė komandannas Kovalev 
ir k t.

kiai studentai susitarė savo ne- 
žinomiems broliams Vilniuje 
siųsti atskirus siuntinėlius, su 
drabužiais, baltiniais, batais ir 
1.1. Prie tų siuntinėlių bus pri
dedami laiškai, kuriais norima 
užmegsti pažintis ir bendradar
biavimą. Studentės organizuoja
si megzti studentams įvairių 
mezginių ir prisidėti prie vil
niečiams kraitelių sudarymo.

ROMA. — Italų laikraštis 
“Ręsto dėl Carlino” straipsnyje 
“Vilnius Lietuvai” rašo, kad 
Lietuvos valstybė nebuvo dirb
tinis sutarčių kūrinys, bet tik
ras vienalytės su savo nUosaviu 
charakteriu, su nuosava kultiną 
ir literatūra tautos išreiškimas.

Internuotieji lenkai mo
kosi lietuviškai,

veiiavop Ob^išį: “Kova prieš fa 
šizmą”, gi Rusijoje tuo momen
tu jau ne obalsiai viešpatavo, 
bet labai prOzainis noras sustip- 

savo autoritetą viduje.

DAUG ŠELPIAMŲ

Spalių 29, 30 ir 31 d! d. vii- 
niečiams buvo duodami maisto 
produktai. 75,000 asmenų buvd 
duotas šiltas i valgis, šiltas val
gis iš lauko virtuvių buvo duo
damas tris kartus per dįeną, 
Septyniuose miesto7 punktuose.
v ? ■ -1’, ■.;

Varėnoje 7,500 žmonių buvo 
aprūpinta maisto produktais, o 
Švenčionėliuose — J,000 žmo
nių. ' p . ....

Vilniuje, ir f Vilniaus, 'krašte 
yra labai daug karo pabėgėlių. 
SAkotna, kad apie lb6,00b, įet 
tdi veikiausi^ ’ jferdėta. Lietuvos 
spauda spėja, kad pdb^ėfių fesą 
apie 25,000. j > \ ;

DAUG IŠVAŽIUOJANČIŲ

Iš Kauno ? į Vilpių ^ atvyko 
w x dtoig žmonių višdkiAiš* Reikalais., 

pdgartda. Tbs propagandos ^cl nemažai išvažiuoja ir iš Vil- 
tfcsfer detnasfeudii liaudfc<nidtes Bei Vilniaus krašto. Dau- 
priešus, į kurių eiles įskaito- fertkąjvyksta j Lenkiją; o

ti taiką su “konservatyvia” na
cių frakcija, vadovaujama Goe 
ringo.

“VADUOTOJAI”
. ■» t < ‘

“fclfa” paduoda iš Mąskvoš 
tokią žinią, datuotą spulio 22 d.:

“Havashs praneša, kad Ūk- 
raiftoje ir Gtidijbje ryšium šii 
ryt įvyksiančiais rinkimais 
varoma sinarki rinkinių prd-

tikslūs detndskuoli

I nepatikės jokia revoliucine val- 
.Jdžia Vokietijoje po šios pamo- 

ikos, kuri privertė vėl kariauti 
- | praslinkus 25 m. po pasaulinio 

karo. Antra, Rusija pati Savo 
dabartiniu elgesiu kišdamosi į 
Lenkiją, parodė, kad dargi taip 
vadinama komunistinė tvirta 
valstybė pavojinga pasaulio tai
kai, ries laikui bėgant virsta im
perialistine. Reikia susiskirstyti 
taip pasaulį, kad jdme daugiau 
neliktų galingų valstybių, nors 
savo viduje jos gali tvarkylis 
kaip jos riohi ir kaip joms pa
togiau, nės visvieh po šio pasau
linio kato višošė Valstybėse teks 
Įvežti valstybinį kapitalizmą, nes 
privatus kapitalas, nežiūrint ko
kios kontribucijos bus nugalė
tiems liždėtbš, neatsilaikys.

Ir rusai Jai žinodami, nori 
priversti demokratines Valsty
bes, kad jos atvyktų koriferen- 
crjon, kurioje jife siidarys dau
gumą ir gerai, pasini ošę, gal į- 
stengs supiudyti deinokratines 
valstybės pažadėdama vienams 
visko, o ndsistatydamos tik 
prieš kai kurias, pav. Angliją. 
Maža to, jei tolpa konferenci
ja nepasisektų, diktatorinės val
stybes išnaudotų šią konferenci
ją savai propagandai, lies pa
čioje konferencijoje, savo de
magogiškose kalbose stengtųsi 

Įparodyti, jog pav. tokia Pran
cūzija neturi ko kovoti, nes visi 

statė savo autoritetą vidiij e> Tralavimai statomi tik ang-
rodydami ir savo spaudoj skėlb-palns tokiu budti paruoštų dir- 
dami, jog jie Hitlerį phklupdę, HaheUzijos viduje vesti, agi

taciją prieš karą padarydamos 
jį nepopuliariii; Itfažd to, tokio
je koiiiėrėhcijoje gal įstengtą 
supi.udyti Italiją, kurią nepasi
sekė išprovokuoti pasiūlius jai 
tarpininkauti' taįkos dėrybose 
tarp dilgių bei Vokiečiu. Musso- 
linis suprato, jog anglai jokių 
sąlygų nepriims, gi dėr^boms 
nėįiašisfekhs, Balų padėtis butų

jis buvo priverstas ateiti pas 
juos derėtis!

Šlttdsė paskutiniuose žodžiuo
se aiškiausiai rusai parodb ko 
jie Siekė Su tomis derybomis.

Ir geresniam įrodymui, jog šii 
jais skaitosi; užėmė nutefiOtą 
Lenkiją, ib gtąso Pataites vdls- 
tybeniš. z

Dabar yra* -rimtas pamatai
' V ■■.‘S’

KAUNAS. — “Lietuva, di
džiausia Baltijos valstybė”. To
kia antrašte didysis belgų laik
raštis “Soir” įsidėjo straipsnį a- 
pie Lietuvą, pailiustruodamas 
Lietuvos tižs. reik, ministerio 
Urbšio paveikslu, ir aprašo Lie
tuvos pastangas atsiimti savo 
senąją šoštiilę, pabrėždamas lie
tuvių karitrurhą ir politikos 
nUosaikUttią, siekiant savo tfci-

gavus ne tik Eurdpos spauda 
vėl labai plačiai rašo apie Lie
tuvą, visur pripažįstant jai tei
sę ir reiškiant džiaugsmo Lietu
vai laimėjus teisingą bylą, bet 
ir užsienių firmos pradeda gy
vai interesuotis galimybėmis pa
didinti Lietuvoje pirkimus.

- Finansų minis- 
alių 24 d. per ra
ką, htišviesdaihas 

ką tik paskelbtos 50 tnilionų li
tų Vilniabš paskolas reikalą. 
MinirteMs be kitkb pasakė: Bu- 
dartldš atskirtas rilio Lietuvos 
ViltiitiS negalėjo padaryti tokios 
pažangos, kdkią matome mes 
patyš Ir kiti pas mus. karas vil
niečių vargus dar padidino ir 
jų gyvenimą dar pasunkino. Pa
skutiniu laiku Vilniaus mieste 
pradėjo jaustis pačių būtiniau
sių jų žmogui reikmenų truku
mas.” Pasidžiaugęs pareikštu 
dideliu visuomenės ir įstaigų 
dosnumu vilniečių yargų atžvil
giu, ministeris Sutkus priminė, 
kad vilniečių vargas turi būti 
šalinamas ne’ tik visuomenės 
dosnumu. Tenka skubiai mobi
lizuoti dideles lėšas, kad vilnie
čiams bųtų parūpinta apmoka
mo darbo, iš kurio jie galėtų 
pragyventi.

KAUNAŠ. - 
tėtis Sutktiš ž| 
dio pašakė ka

KAUNAS. — Vytauto D. Uni
versiteto studentai, suprasdami 
Vilniaus krašto studentų sunkią 
padėtį ir turėdami galvoj, kad 
jie visą laiką sunkiai turėjo ko
voti ne tik dėl mokslo įsigijimo, 
bet ir dėl lietuvybės reikalų, nu
tarė savo tarpe suorganizuoti 
aukų 
goms

PALANGA. — Tarp inter
nuotųjų lenkų yra daug norin
čių mokytis lietuvių kalbos. To
dėl visuomenės internuotiesiems 
globoti kultūrinio komiteto pa
stangomis suorganizuoti lietu
vių kalbos kursai, kurie prasi
dėjo spalių 17 d. Kursus lanko 
per 150 internuotųjų lenkų. 
Kursuose lektoriauja V. D. gim
nazijos mokytojai ir šiaip vie
tos inteligentai.

— Kadangi tarp internuotų
jų yra neblogų literatų, muzikų 
ir dainininkų, tai Policijos sa
natorijos salėje spalių 15 d. in
ternuotųjų dramos mėgėjų bū
relis surengė meno — muzikos 
vakarą. Vakaro programa buvo 
turininga ir įdomi. Tikrai vir
tuoziškas buvo piano rečitalis, 
akoideonu grojo buvęs Vilniaus 
“Bristolio” viešbučio akordeo
nistas Vainbergas, dainavo cho
ras vedamas prof. Tiškevičiaus, 
skaityta daug feljetonų, dekla
muota, solo dainų ir kt.

Už rūkymą 50 RM.
KLAIPĖDA. — Prasidėjus 

rudens kūlimui, prasidėjo vis 
didėjantis skaičius gaisrų. Dau
guma gaisrų yra iš keršto, o 
kita dalis iš neatsargumo ir su
daro didelius išmokėjimus nu- 
kentėjusiems. Atitinkamos įstai
gos išleido įsakymą, kuriuo 
draudžia visiems gyventojams 
kieme ir apie trobesius rūkyti. 
Nusižengus šiam įsakymui bau
džiama 50 RM bauda arba areš
tu.

Džiaugiasi Vilnium
UTENA. — Miestas pasipuo-r 

še vėliavomis, įstaigos nuo 11 
vai. nutraukė darbą. Taip pat 
nedirbo mokyklos, kooperaty
vai. Prie šaulių namų buvo su
sirinkę šauliai ir visuomenė, 
kur tartas atitinkamas žodis.

Kapinėse pagerbti žuvę dėl 
nepriklausomybės kariai.

Minėjimas baigtas prie šau-rinkimo vajų savo kolę-
Vilniuje šelpti, Kadangi Uų namų vėliavos nuleidimu.
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Iš SLA 134-toS indterŲ kuopos

STORE

Iš Lietuvos

GARSINKITES “NAUJIENOSE

AR TAMSTA
TAUPAI?

4220

kuri sutaupė $1,000

KONVENTAIS

r i»»

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

Rengia Žaidimų 
Vakarų Vilniaus 
Lietuvių Naudai

3.00
1.95
1.95

kimiais.
ptfre-

Sekmadienį R. R. 
Kliubo Sidabrinių 
Sukakčių Bankietas

Nepaprastai malonu pažymė
ti, kad šiam gražiam darbui ko- 
misijon stojo pati pirmoji sa
vanorė ir jauniausioji musų na
rė p-le Evelyn Kazyte. Ji sakė, 
kad reikia būtinai pagelbėti Vil-

T1KRAI • 
GERA 

VERTYBE

Dainuos Vilniaus 
Vakare

grali pirkti kifek 
ir d^r urtiio kaifto-

Pirkile tose krautuvės!*, ku
rtos garsinasi “NAUJIENOSE

pažymėti, kad kliube, 
savo 25 metų 

iš pirmųjų kliubiečių 
tik 14. štai jų vardai:

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA
I I LIKIE-

FIRANROM LAZDAS..MES 
TAVERNOMS, NAMAMS IR 

1803 WEST tfth STRE

NAUJlENtJMEDINIS

KONCERTAS
Kovoms 1040
SOKOLŲ SALĖJE

itedzfe Aw

i». ■■.■m.. iiftirAii

į»šėiaf žihdtas, 

ir hcrte- 
nepraleiskite pro- 
tik dabar galima

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

TAURAGĖ. — Spalių 16 d 
vakarą per Tauragę persiirftu- 
kė stnarkus lietus su perkuiii-

Nb. 4220—Išeiginė suknelė —su
kirptos niieros 34, 36, 36, 40, 42, 44. 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padubtą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nUmerį pažymėti rdierą ir aiš- 

parašyti davo Vardą pa- 
( ir adresą. Kiekviena pa
lą kaina 15 centp. Gali- 
įsiusti pinigus arba paŠ- 
įkleliaiš kartu šu užsaky

mu. Laiškus reikia adresuotu 
Naujienos PatteHi Dtept, 1739 
So. Halsted S t, Chicago, HL į.

atsiųsti man pavyzd) No .....L '

Mferoc _____....... per krutinu

Štai šeima
ir dabar tą Sutaupytą ttikstantį 
įmokėjo, kaipo pirma ittokėstį už 
rtairtiį, d kitus teikalihg-us ftiamui 
išmokėti pinigus , gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

Taigi, broliai ir sesutės, pa
sistenkime atsilankyti į šį vaka
rą, kuriame ne tik patys sma
giai laiką praleisim, bet nors 
vienu kitu skatikėliu pagelbėsi- 
rilė Vilniaus liettrviairis.

Lietuvos Mylėt d jd.

METŲ 
SENA

minint 
sukaktį, 
yra likę 
Ben Tumavičia, John Kavalaus- 
kaS, Frank Kisielius, John Ki
sielius, Adaih Andrijauskas, 
Aleks Zalatorius, Peter Zalato
rius, John Kriaučunas, Ant. Mi
kalajūnas, Ant. Laurtiška, Leo 
Švėgžda, Joe Račiūnas, Kaz. Jo- 
kubka, Wm. Varahauškas. Ka
žin at jie visi galės dalyvauti 
bankete. Butų privalumas ir jie 
tai tur būt padarys, su noru ir 
garbe. Kaip nariai, taip ir pa
šaliečiai norinti dalyvauti ban- 
kiėte, įsigykite įžangos bilietus 
iš anksto. Prie durų nebus par- 
duodaihi. Tuojau kreipkitės 
Kliubo užeigbn, 4932 W. 14th 
St. Bankietas 3 dieną gruodžio 
šį sekiriadiėriį, Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje. Plottis progra
mas, šokių nebus, nes perma- 
ža vieta.

KAUNAS. — Trattžitii pėf 
Kd>iiit$ pravažiavęs iš Vilniaus 
į vakarį Europos uhiVėrsitętą 
Lenkijos pilietis^ studentas, hu- 
siškuttdė, ted Vievyje ttdas 
“redaktorius” jį apgavęs ir Už 
500 žlbiij jafti įbrukęs 25 IditiS 
patylomis it paslapčiomis, ttė- 
dakčija nukentėjusiam patais 
kreiptis Į Ktinlliialihę policijų.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LQNG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom fdrrtičius, pianas 'r 
visokius rakandus bei Stotus 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tėl. VAROS 3408

marks
į Negali
i Klysti’.

Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradinį mokslą 
į devynis mėnesius: aukštesnį mok
slą į vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams žmo
nių, ir tai padaryta per dvidešimt 
septynis metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietuvių 
Mokyklon įsirašyti ir mokytis. Mok
slas eina dienomis ir vakarais.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
816 W. 33rd Place, Chicago, III.

Walker’s žynius žtiviėš lt ki
tokių produktų iharkėtasį 14 
PI. ik Ėaeitte avė;, persitvarkė 
irekybą tUlp, kad dabar gali 
kiekvienas čia pirktis. Pat^a- 
viitėja produktus bj aprfbavi- 
ftrio skaičiai 
tik — 
mis.

Mankete 
statu prekės Chicagos 
siėrilš kešfaufantarrts 
liams. Tad 
gos, nes kt 
sutaupyti nemažai pinigų.

(Skėlb.)

Kuomet šiais laikais dažnai 
tenka girdėti, kad organizacijų 
nariai nelanko susirinkimų 
(kas yra labai apgailėtina), tai 
viršmihėtai kuopai, kaip tik 
priešingai, tenka džiaugtis, kad 
jos susirinkimai dažnai būna 
skaitlingi ir gyvi.

Pastarasis susirinkimas ypa
tingai tomis geromis ypatybė
mis pasižymėjo ir gyvai svars 
te įvairius organizacijos, kultū
ros ir labdarybės reikalus.

Labdarybei “hunes” ir kortą 
-žaidimas

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
naujienose 

RAINA 25 CENTAI

Povilas Stonis
Garsus ir chicagiečių myli

mas dainininkas šįvakar dai
nuos Iškilmingam Masiniam 
Vakare, kuris įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Taipgi 
dainuos Jadvyga Gricaite.

Vakarą bengia Komitetas Vil
niaus Lietdviąms šelpti, ir vi
są pelrią skiria Vilniaus gyven
tojų nahdai. Kalbės Lietuvos 
Konsulkš Chičagbj, p. P. Dauž- 
’vardis ir Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” , redaktorius.

CONRAD„ Fotografas
Studija įrengta pir
mos rųšiės su mo
derniškomis užlai
domis ir Hdllytvood 
šviesomis? Darbas 
garantuotas.

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

KIEKVIENA.
Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su liėtHVHkom 
eilėm it 
Kortelės 
tiškiėm asmenhn ir biž 
nieriams.

NAUJIENOS 
SO. frALŠffetJ S1

sutartinai dirba ir patys nariai 
kooperuoja. Tie išthltihgai da
ro, kurie lanko sUsirinklrhUš ir 
daro pa teini jimtiš; jeigu kas 
yra reikdlihga. Bet y ta tokių, 
kurie susirinkimuose'tyli, o išė
ję laukan plepa višdkiUš nie
kus. Tekis elgesys yra ir btiš 
kenksmingas. Visi turėtų to 
vengti kaip pikčiausių nuodų.

Vedusiems vyrams paskatin s

niaus lietuviams. Jai pagelbėti 
sutiko p. O. tJiežiettė, p. M. 
Paukštienė, M. Ruliehė, E. Mi
lerienė ir A. BttČinskienė. Jds 
smarkiai dirba platindamos bi
lietus ir rupindamosi dovano
mis ir vaišėtiiiš, kad visiems 
svečiams visko užtektų.

Minėtas parengimas bus pen
ktadienį, gruodžio 1 dieną, 
Wodmano svetainėje, 3251 So. 
Green St. Pradžia 7 vai. vaka-

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES

JUS GAUSIT 
VISA ŠITA:

19.95

Tarp visų kitų re’kalų prisi
minta ir musų Vi niUs su nu
kentėjusiais lietuviais, ir nutar
ta parengti “bunco” ir kortų 
žaidimo vakarą, visą pelną ski
riant sušelpimtii Vilniaus lietu-

mėnuo paduoti savo aplikacijas 
įstoti klidbah. Kandidatams 
nuo 15 iki 25 mėtų įstdjimas 
velttii. Aplikacijas galite gauti 
kliubo užeigoj, 4932 W. 14th 
St., geriausia vakarais.

E. P. DėvcikiS.

Specialiai žemos kainos kas penktadienį: 
Visi pirkiniai užtikrinti

ŠVIEŽIOS ŽUVIES BAUGINAI 
WALKER’S ŽYMIAM 
Urmo Žuvies Markele

Šviežios Žuvies žemos ka’^o®—šrimpoaH—Oister|a^—C^lmsaį 
ir visa eilė Walker’s rinktinių šviežių, šaldytų vaisių—daržovių- 

s paukščių.
14 Place ir Racine Avenue kampas

(Blokas į pietus nuo 14 gatvės)
autitotoli.. i. »,r ~ 'Am'*:

(MiMtM ir vaUtija)

___________ jMfali

FOTOGRAFAS

PIENAS
Hfc KATRA IŠLAIDŲ

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

Ši “A’r rųšis yra pasūuri- 
znoto vitaminų “D” pieno. 
Yra visose krautuvėse. t

1 61/2 C
KVORTA

LAKE VALLEY 
Farm Products, 

tNC
5:i3D S. WĖSTERN 

tel. Grbvėhili 1020

Patelefonavęs mums gausi 
savo apylinkės dyletio ad- 
rtsą, knris parduoda “Lake 
VaiFey Farm'* produktus; 
Prašome paminėti šį Iaik« 
Hštį.

CICERO. — Pilietis A.^ L nge 
po divorsO purtės ir kitų triukš
mų smarkiai sttnegalėjo. Kaipo 
karo vetebanas, išgabentas 
Hines ligohirtėn ir ten jau gtrli 
antra savaitė, haudonos Rožės 
draugai ir biznieriai jį lanko. 
Nėra perdaug silpnas. Pasilsė
jęs vėl grįš prie savo pateigti 
pas Al. Brazį ir juo gre čiau. 
tuo geriau. Jo visi pasigenda.

Leo Shvegžda; kuris guli lo
voj su sulaužyta koja, labai ne
kantriai laukia Raudonos Ro
žės Kliubo jubiliejinio bankie- 
to. Yra tikras, jog bankiete ne
galės dalyvauti, bet jo visa šir
dis ten bus. Tai vienas iš nuo
širdžiausių kliubo rėmėjų.

Pionieriai

Svarbus susirinkimas
šį penktadienį R. R. Kliubo 

priešinetinis susirinkitoas Lįuo- 
sybes svetainėje, 14th St. ir 49 
Ct. Kiekvieno nario privalu
mas dalyvduH, nes tai svarbu 
visiėths. Tas susirinkiihas daro 
galu linus tarimus visiems me
tams. Taipgi renka liaują val
dybą, o nuo valdybos daug kaš 
priklauso. Tą jau Viši žino, 
kiekviena organizacija, dide’ė 
ar maža, bujnja, jeigu valdyba

._____ _____ ,

MASTER WINDOW SHADE C0.
S. Jį Vondrlk Tek Urafette 4560

Langam > Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
fcuMIERtJOMMi m UžKAIUNAM 
MOKYKLOMS VfeREtlAN BLINDS

• PulkiuH kaili iIHih
• Puikų inedž. kauti!
• 2 ruden. mikneleH ..
• Skrybėlaitę ..............
• 3 poroH panėiakų
• l'aketbukų ..............
• Pirštinaites ..............

Papr. parHiduoda už iF9<U<$<rt 

Jus sutaupot .... $46.85 
Pamanykit! Tinas, žiem. aprėdą* 
už nuoHtabiai žeiimu kdirtds už 
tiktai S49.75Į

(Vardas ir pavardė) 

(Adresai)

Ir jį*I

LITHUANIAN BUILDING, LDAN & SAVINGS ASS'N
NAUJIENŲ ŠPUUKA i

1730 M Halsted Street . ti Tel. CANal 8500 
Atdara kasdieti rhiO 8 ♦. iki B v.

01.5 GOlfc

ĮIDOWN 
kPELlVERS.

č>y

L9 G0'_3 DlSTP Bi TO* SCHICAGO li.L

3119 Uhcoln Ąvė?; • M09 S. Halsted St. ', 335(6■.
OPEN, TUES.. '.THURS.. SAT? EVENINGS UNTIL 10 V A

THEHOft
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: KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
Laukiame svečių iš Detroito

Miego Permažai
Jaučiame sau už laimę turė

ti svečiais taip retai gabius me-
Kažkaip netikėtai mums to- nininkus, todėl SLA kuopa ma- 

rontiečiams pasisekė užmegs Ii 
artimesnius ryšius su artimais Westono, 
kaimynais detroitiečiais. Jau 
keletą kartų mus aplankė Det
roito lietuvių chorai ir neretai 
pavieniai veikėjai apsilanko, su
darydami artimesnę pažintį su 
mumis.

Štai 2 Xl. gruodžio mėn. š. m. 
Toronto SLA kuopa turės įdo
mų vakarą, kurio programą 
užpildys detroitiečiai. Džiugu 
ir malonu pažymėti, kad at
vyksta jau gerai mums žinomi 
SLA ir “Dailės’* choro veikė
jai, būtent: gerbiami Diliai, M. 
Kemešiene (pasekmingai pravc- 
dusi SLA Pirmąjį Pažangos va
jų), S. Pilka, J. Raško ir kiti. 
Visi šie asmenys dalyvaus juo
kingoj komedijoj “žentai iš 
Amerikos’’. Linksmins mus dai
nomis ir atsižymėję daininin
kai, būtent: gerbiama Zigman- 
tienė su dukrele Rūta, p-lė Ma
rytė ir keletas kilų, kurių pa

loniai kviečia visus Toronto, 
Hamiltono ir Deliii 

lietuvius atsilankyti j tikrai gra
žų parengimą. Juk tikrai bus 
malonu matytis ir atnaujinti 
pažintis su amerikiečiais Letu- 
viais! žinokime, kad detroitie- 
čiai mums dar kartą aukojasi, 
darydami tokią didelę kelionę 
tik tam, kad pasidalinti su mu
mis savais talentais ir gabu
mais. Taigi įvertinkime jų sim
patiją mums ir gausiai atsilan
kykime. Parodykime, kad mes 
jiems ir simpatizuojame ir 
džiaugiamės turėdami progos 
pasigerėti jų gabumais.

Taigi visi, kam tik laikas ir 
aplinkybės leis, bukime 2 d. 
gruodžio lygiai 7:30 vai. vak. 
Ukrainų salėje, 401 Bathurst 
str.

4 */, , ’ i':'’ ’ '- U •

Anglų torpedinis laivas. Tos 
ir submarinais. '

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
rųšics laivai yra naudojami kovai su minomis

Kad miegas reikalingas, ypač 
po sunkaus darbo, — kas to ne
žino. Bet kai žmogus ar žmo
nės miega ir niekad neišmiega, 
tai jau tikrai liūdna.

At.eiskite, kad miegaliais va
dinu. Dar daugiau pasakysiu 
ir kas tie miegaliai yra. Tai mu-l 
sų Eetuvių sos J nė Moatrealas.

Nors Mon (realas didžiausia 
lietuvių kolonija Kanadoje, ta
čiau visuomeninio gyvenimo 
darbuose neperdaugiausia rodė 
aktyvumo ir pozityvaus darbo 
praeityje, o pastaruoju laiku at
rodo, kad išskyrus Kilikevičių 
lyg butų visi išmirę ar karo 
fronto išvaikyti. Tačiau taip nė
ra. Montreale gyvena 2 ar 3 
tūkstančiai lietuvių. Yra orga
nizacijos , ir jos, 
veikia. Neskaitant 
teratufrkos 
draugijos,

*

Papildymas Toronto 
Socialdemokratų Kp 
Viešos Padėkos

Pereitame “K. L. ž” skv. ia- 
je tilpo minėto komiteto \ieja 
padėka pildžiusiems programų 
jspudingame vakare, kuris bu
vo rengtas M. Jurgd onicnes 
atminimui.

be abejonės, 
Šalomskio tį
simų dukterii

Jaunoji karta
Musų jaunoji karta apleidžia} 

mus nejučiomis. Mėnuo tam at-- 
gal musų D. Kazlauskienė buvo' 
išvykusi į vakarų Kanados

Draugija 
sakant “

Jokubynų auka vienas doleris 
vietoje perkamų bilietų, kurių 
pp. Jokubynai neprivalėjo pirk
ti kaip choro dalyviai. Taipgi 
pp. Kuniučiai ir Z. Uženiec- 
kienė, kurie pirko bilietus, bet 
neprivalėjo pirkti. Dėl redak
cijos įvykusios klaidos šių as
menų pavardes likosi praleistos 
ir musų įvertinimas viršm nė ų 
vakaro rėmėjų pasirodė nepil
nas.

Dėkodami už tų paramų pp. 
Jokuhynams, Kuniučiams ir Z. 
Užemeckienei šiuo pataisome

dainininkams akompanuos pla
čiai amerikiečiams žinomas ta-'kraštą į Edmantoną. Ten randa- 
lentingas muzikas gerbiamas 
Kvedaras.

si jos tėveliai, brolis ir kiti gi
minės, kurie gyvena ūkiuose ir 
yra pusėtinai gerai juose įsitai
sę. Kazlauskienės tolimos ke
lionės tikslas buvo dalyvauti 
brolio vestuvėse, kuriam likimo - 
buvo lemta sudaryti naują gy
venimą su ukrainiete panele. 
Nežiūrint, kad ir svetimos ta.i-

ir graži švie- 
tinkanti jos 

jei laimingai 
gyvenimo pa-

. / Naujienų-A cme Telephoto
Submarinams naikinti yra naudoj Imos spečialies bombos, čia viena tokių 

bombų eksplioduoja vandens gilumoje. ' ! t’/

ir
egzistavo ir tur bu t

Lietuvių Darbininkų 
arba komunist škai

skloka”. Be abejonė ,
sur, taip ir Monlrealei Jei yra choro dalyvių pirku- 

yra naujienleeių ir gal daugiau šių bilietus, kurių jie nepriva- 
negu kitur. Dažnai matydavo- Įėjo pirkti, kaip choro nariai, 
me korespondencijų “Naujieno- širdingas ačiū visiems.

T. L. S. D. kuopos
Komitetas.

se’’ ir “Naujoje Gadynėje”. O 
dabar? Nieko...

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
DAVENPORT, IA.—Floyd 

C, VVadden, selsmonas, kurį 
A. L. Morford iš Texas kid- 
napino ir nusivežė 540 my
lių. Pakelyje jis apiplėšė 
kelias gazolino stotis. Poli
cijos užkluptas Topeka, 
kas., banditas nusišovė.

šeimą, vienok Kazlauskienė ir, 
kiti jos šeimos nariai jaunuoju 
nariu ' yra labai patenkinti, i 
Džiaugėsi Kazlauskienė, kad ji 
esanti labai darbšti, pavyzdin
ga ūkininkaitė ir gera šeiminin
kė, taipgi jauna 
siaplaukė, visai 
broliui. Smagu, 
susidaro naujo 
grindas.

Antras panašias vestuves tu
rėjo toronlieiė Gaud š enė-Dob- į<etą žygį 
rovolskienė, atiduodama savo į 
pirmojo vyro dukrelę Onytę už* 
anglo. Čia gal ir skirtingiau su
sidarė ap inkybės, nes mot n i 
apie dukters žygį sužinojo tik 
vestuvių išvakarėse. Nors para
šus atsitikimai iš musų vaikų j 
pusės šiandien nebenaujiena. 
dažnai motina sužino ap e sū
naus ar dukters vedybas jau

gerokai po vestuvių, vienok 
kaip, dažna motina, taip ir Dob-t 
rovalskienė gana jautriai per
gyveno dukters staigų ir nęlį?

Labai ir labai troško ši moti
na, kad jos jauna Onytė būda
ma lietuvaite, butų sutikusi lie
tuvį jaunikaitį, bet išėjo nr.ęš 
jos norą. Nežiūrint kokia šird
gėla slėgė molinos krutinę, ta
čiau ji savo paskutinę pareigi 
atliko tikrai motiniškai. Palv- 
dėdama savo dukrą į naują ne
žinomą gyvenimą, atidavė sve
timos, tautos šeimai, tikrai gra
žiai aprūpintą tinkamu kraičiu.

Mes moterys, ypač auginda- 
mos savas dukras, kurių likimo 
nežinome, labai užjaučiame 
Dobrovolskienę, kad jos noras 
matyti Onytę lietuvių šeimos 
tarpe neišsipildė. Betgi ką me. 
galime tame kaltinti? Dobro- 
volskienės Onytė nėra pirmuti
nė ir ne paskutinė, taip nelauk
tai ir nejučiomis pasitraukusi iš 
lietuvių tarpo. Daugiau priskai- 
tytume Toronte lietuvių, suda
riusių šeimas su svetimtauč aiš 
ir svetimtautėmis, negu su sa
vos tautos žmonėmis. ] 
mes tuo nusiskundžiame, bet- 
mažai susirūpiname; Daug kaby 
tės krinta ant vyresniųjų, kurie S1 
savo netaikiu ir politiniai skir* 
tingu nesugyvenimu stumia

l ACME-NAUJIENŲ Photo 1
Florence Camp, kuriai nacių bundo vadasv Fritz 

Kuhn rašė meiliškus laiškus.

Taigi, gerbiami kuopos na
riai, bukime geri ir susirinki
mą at ankykime būtinai, nes jis 
lininis bus vienas iš svarbiųjų

Į jame bus, nominuojama Pildo 
ihoji Taryba, kuri mums labai 
svarbi. Taipgi, kafip jau ž uote, 
noniinudsiih kandidatus į kuo
pos vaidybą 1940 melams, ii 
kurių turčs'me išsirinkti t nka- 
mą - valdybą, kuri sąžiningai

kis. Susirinkimas įvyks 10 d.

te Ukrainų salėje, 404 Bathurst 
str. —O. I.

Tinginio liga už vis malo- 
niausią. Nesvarbu, kad komu-' t 
naciško klajuokliai miegotų, 
nes jie niekad visuomenei nau
dingo darbo nedirbo. Bet ka
dangi miega lietargo miegi 
naujienieėiai ir naujagadynie- 
čiai, tai daugiau nei ke sta. Ko
dėl lokis nusivylimas ir tingi-, 
nys? Mes vakar kovojome prieš 
fašizmų, kovojame ši. nd c n n 
kovosime rytoj. Tie, kur.e va
kar keikė ir skaitė Hitlerį b ait
riausiu rakaiiu, šiand.en siu 
porciją sumažinę, ginkluoja h 
remia iškoneveiktą niekšą Hit 
lerį, kuris koinuni tų pagalba 
žudo .žmones, vergia tautą po 
tanios, veikia ir splaiL.o tuos 
kurie ginasi nuo fašist nės ver 
gijos. Ir tokiame svarbiame 
momente miegoti ir leisti ko 
munaciams kriminal šką darbi 
propoguot', tai nusidėjimas ii 
gėda. Tuos komunaciškus agen 
tus reikia numaskuoti ir paro 
dyti juos nuogus. Tegul musų 
broliai juos pamato tokiais, ko 
kiais popai komunaciai yra. Ne
norėtus tikėti, draugai, kad 
jus būtumėte sulindę į K likę 
vičiaus komunacišką bučių. Mo
mentas svarbus, reikia veikti, 
atlikti pareigą. Nebūkime tais

J. Janonio žodžių, “kas 
duodas lyg jautis paplauti nu
vesti, 
mus”,
trealiečiai! Geros sekinės.

J. šatra.

aršiausias neprietelis 
į darbą draugai mon-

iii

i'eiephoiorsAUJJ KN Ų-ACME

CHICAGO. — P-lė Judy 
Butler, žymios šeimos narė, 
kuri neteko kojos kai pa- 
griuvo ant bėgių.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Elizabeth Robinson, pa

garsėjusi atletė, kuri lai
mėjo 1928 m. olimpiadoje 
čempionatą. Ji gavo divorsą 
pub Mario Napolilli, už ku
rio’ištekėjo 1937 m.
:\l. i ■ ■ •

■ ;-.vw; • ' •

noji karta bus tinkamiau mii? 
sų pačių priruošta labi ni bur 

Dažnaijtisjį jaunųjų draugijas, dąu- 
giaų -prati nama^jveik t i bendrai 
ir kuItuHngaį. Linkiu, kad mm 
siį > vaikų (busimų žmonių) 
draugingumas įžūlia neapykan- 

J. ., . . , , ta,; perimta iš musų, bet atbuj
nuo savęs jaunąją kartų, kuri .įjųyestų mus į gim'n ngus 
lACi/A enn r»^nlntvniv»n tt* oit-in rf < 1_ i. yji •'t y ? ’*% ’ ‘ryšius.

į ■ -1'1 . 1 ,' ' .

| O; Šiandien, kada jau faktai 
įvykę, reikia linkėti Kondro/Uų 'ii 4 i • • . i , • zS i• •

ieško sau malonumo ir smagu- 
mo ^svetur, ten dažnai ir už-j 
mezga pažintis, kurios paskiau' 
išeina tautos nenaudai ir tėvų ' j. k. . ... . ...
skriaudai ' įvedusiam ukrainietį, ir Gaudi-

w .. vi • i i i: i J Siūlei-, ištekėjusiai tiž anglo,Reikia tikėtis ir laukti, kad . • . . . J. .. . .., , - . .. . kuogenausio ir laimingiaus odabartine musų priauganti iau-; .1 J gyvenimo.
i ■ '

, Įspėjimas SLA 236 kuopoj 
nariams

Nors į gruodžio mėn. siuirin- 
kipią nariai bus kviečiami tam 
tikromis atvirutėmis, bet pakar
toti per spaudą manau ir ne
prašai}.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

STAIGMENA
Plankius švenčia savo sidab

rinių vedybų sukaktį. Plankiui 
visi bičiuliai perka dovanų. Ir 
kaip gali nuo visų jų atsilikti 
bene pats geriausias Plankiaus 
bičiulis Klinkis.

Klinkis eina Į meninių dirbi
nių krautuvę. Ateina ir pama
to krautuvės savininką rankas 
belaužantį ir liūdnai j sukultą 
vazą bežiūrintį. Klinkis jį ima 
raminti.

— Neliūdėk, tamsta, aš ga
liu tą tamstos nelaimę išpirk
ti už pusę kainos. Tamstai, čia, 
dvidešimts litų! ir tegu pasiun
tinys ją pristato ponui Plan
kiui. Plankius juk pamanys, 
kad tai įvyko pakeliui.

Klinkis eina namo ir, 'pasi
puošęs, traukia } iškilmes. Jis 
nenustoja džiūgavęs dėl savo 
genialios idėjos. Juk pamanys, 
kad tai tikra staigmena.

Ponia Plankienė pasitinka 
Klipkį ir dėkoja už tą nepapra
stą dovaną. Ji atidaro atsiųstą 
dėžę, kurioj Klinkis pamato gra
žiai į .popieriukus supakuotus 
vazos gabalėlius..

Negi krautuvininkas gali ki
taip pasiųsti pirkinį į padorius 
namus. J

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Rev. James B. Macelwane iš St. Louis universiteto 

raportavo, kad lapkričio 23 d. Mississippi klonyje įvyko 
stiprus žemės sukrėtimas.
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Bedarbiai Badaus, 
Jeigu Valstija

Amerika Neprivalo 
Kištis Europon

Keturių Aldermanų 
Pareiškimas

Keturi Chicągos miesto tary
bos aldermanai pasiuntė gu
bernatoriui Horneriui bendrą 
pareiškimą, kuriame sako, kad 
Chicągos bedarbiai šią žiemą 
badaus, jeigu valstijos legis- 
latura nepaskirs daugiau pini
gų jų suŠelpimui. Bado pavo
jus gręsia keliems šimtams 
tūkstančių žmonių.

Pareiškimą pasirašė 5-to 
wardo aldermanas Paul H. 
Douglas, 2-tro Ėarl B. Dicker- 
son, 14-to (Town of Lake)— 
James J. McDermott ir 48-to—- 
Robert C* Quirk.

Jie reikalauja, kad guber
natorius Horneris, sušaukda
mas legislaturą specialei sesi
jai, įtrauktų dienotvarkėn be
darbių šelpimo reikalą. Sesi
ja bus sušaukta už trijų savai
čių ar mėnesio laiko.

Dienraštis “Daily News”, ku
ris atkakliai kovojo už “embar
go“ panaikinimą, vakar pirmo 
puslapio vedamąjam pareiškė, 
kad Jungtines Valstijos nepri
valo kištis į Europos reikalus, 
net kuomet karas bus pasibai
gęs ir bus daroma taika.

Jeigu Amerika dalyvautų 
taikos konferencijoj, tai jai 
tektų dalyvauti konferencijos 
nutarimų vykinime, o tai butų 
greičiausias būdas Jungtinėms 
Valstijoms įsivelti į sekantį Eu
ropos karą.

Negavo Arbatos - 
Nušovė žmona

Nutroško Trys 
Skalbėjos

Beskalbdamos drabužius 
skiepe, kur degė gasinis pečiu
kas, nutroško trys skalbėjos. 
Aks. Elizabeth Strong ir jos 
giminaites, Adlone Walker ir 
Mary Sniilb. Nelaime įvyko 
adresu 4226 S. Wabaslį Avė. 
Pečiukas sunaudojo visą kam
baryj buvusį deguonį (oksige- 
ną).

STANLEY GRKUiMM 
gyveno 5621 So. Mulligan
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 d., 9:50 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukęs pusės 
atnž., gimęs Rusijoj, augęs 
Lietuvoj Kauno apskr., Sitkū
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anną, sūnų Frank, 
dukterį Anna Amish, žentą 
Frank, anūką Fredrick, švo- 
gerį Petrą Lapovich ir jo šei
myną, švogerką Pauline Ge- 
siunas ir jos šeimyną, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamu. Lietuvoj—patėvį Kazi
mierą.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkus koplyčioj, 4704 South 
Westem Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, gruodžio 1 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčią Brighton Parke, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanley Griciaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnūs, Duktė, žentas ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir..Albert V. Petkus, 

Tel. LAFAYETTE 8024.

NAUJIENOS, Chicago, ĮĮĮ,

Šįvakar Dainuos Vilniaus Vakare

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia___

• SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_________

IEŠKAU DARBO PRIE namų 
ruošos. Telefonuokitfe YARDS 1609 
arba kreipkitės asmeniškai. 4524 S. 
Marshfield Avenue.

CLASSIFIED ADS
peršoNal 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU BROLIUS Meldą- 

žius Baltramiejų ir Valentiną ir 
šeimynos ir sesutę Magdalena Kaz
lauskienę. Jie visi kilę iš Pažarskio 
k., Šilavoto parap. ir pusbrol. Juožą 
šiukšdinį. Visi jie išvykę į š. Ame
riką prieš Didįjį karą ir gyveno 
Pennsylvanijos ir Conn. valstijose. 
Kas žino apie juos arba juos pa
čius prašau atsiliepti, nes greitu 
laiku rengiuosi grįšti į šiaur. Ame
riką. Turiu labai svarbių reikalų.
Maria Meldažytė-Strakulaitienė, 

Calle La Rioya 2063 Pineyro Avel- 
leneda Rep. Argentina.

FOR RENI—IN GENERAL 
Rebddai—Bendrai

RENDAI STORAS SU taverno 
fikčeriais, 6 kambarių flatas viršuj, 
graži vieta. Randasi Brighton Par
ke. Atsišaukite, 4177 Archer Avė., 
P. M. Smith.
1L A.,,.1 ■!JLZ.1

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI ARBA MAINUI 
4412 S. California Avė., grosernė, 
4 kambariai užpakaly, 2 karų ga
ražas, atsišaukite 1620 W. 48th St.

NEGENDAMŲ PRODUKTŲ ga
minimas. Piniginė prekyba. Gana 
jelnų. $3500 nupirks mano įmonę. 
Pinigai užtikrinami pirmu morgi- 
čiu ant miesto plytinės nuosavybės.

REAL ESTATE ASSETS CO.. 
179 W. Washington St., Suite 1002.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Užguitas” Vyras Pasipriešino

71 metų Wilson J. Fish, 
6140 St. Lawrence Avenue, ne
kartą skundėsi, kad jis yra 
“užguitas“ vyras, žmona ji ba
ra ir bara, dėl mažiausio da
lykėlio išmetinėja. Taip buvo 
per 25 metus laiko.

Užvakar Fish sumanė išger
ti arbatos, bet žmona Elizabeth 
atsisakė ją išvirti. Kai vyras 
pasiskundė, kad ji negera žmo
na, sušuko, uždaryk burną, ir 
drožė jam per veidą. Fish tada 
pasigriebė revolverį ir ją nu
šovė. Taip apie įvykį policijai 
vakar pasakojo pats Fish ir 
nušautosios sesuo, Mrs. Emma 
Kiliau, kuri gyvena tam 
čiam name.

Nusižudė
Laikraštininkas

pa-

, n°^ute, 
hemas, buvo , laikraštininkas. 
Per kelis metus negalėjo gauti 
darbo, užvakar jisai išrašė po
licijai visas informacijas apie 
save ir gražiai į dėžes sukro
vė savo daiktus ir užadresavo 
kur siųsti. Tada nuėjo adresu 
3714 W. 25th, ir pasikorė. Pa
sikorė tarpduryj, kad nereikė
tų vargti jo kūną nešant iš 
mo.

Karpen “Nieko 
Neturi”

Benjamin Karpen,

na-

narys 
Karpen šeimynos, kuri turi -pla
tų baldų biznj, vakar skundėsi 
apskričio teisėjui Nelsonui, kad 
jis nieko neturi ir dirba “bu
kini0, gaudamas tik tris dole
rius į dieną* Vienu laiku Kar
pen buvo milionierius. Buvusi 
žmona patraukė jį teisman 
alimenijes nemokėjimą.

už

l Siunčiam Gėles
ni/kllK Iv Telegramų įL U V LlItlU Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams
. ir pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308 '

11 ft R M Gėlės Mylintiems 11 K K H Vestuvėms, Ban- 
JMkietams, Laidotu- 

w 1 ■ • vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Rado Užmuštą 
Politikierių
Spėja, Kad Kalti Kerštininkai

Ant šaligatvio, prie 1022 Wil- 
son Avenue, Town Hali polici
ja atrado mirtinai sumuštą de
mokratų 
miesto

precinto kapitoną ir 
valdininką, Thomas

buvo sudraskyti, gal-Rūbai
va perskelta, bet kelnių kiše
ninį rado $7.00. Policija spėja, 
kad Tierney buvo ne vagilių, 
bet kerštininkų auka. Gyveno 
adresu 4718 Beacon Street, a

, NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKUIMAIS

31

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* SINOE 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

• i

K?

Naujos Gadynės“ choras, vedamas Jurgio Steponavičiaus, šįvakar dainuos Chicągos Lie
tuvių Auditorijoj, kur įvyks Masinis Vakarhs Vilniaus krašto gyventojų naudai. Rengia Ko
mitetas Vilniaus Kraštui .šelpti. Kalbės konsulas l3. Daužvardis ir Dr. P. Grigaitis. Pradžia 
7:30 vai. vak. < i

■ . • .. . % ,'5 ' / : .. . < ■ .• i '

M AUTOMOBILIAI
e Nors gyvename automobilių 
gadynėj, brit paš^odb; kad ark
liai dar neWĮ|to ir rievien au- 
tomobiliai Ži^įirieš užmuša, Pe- 
teitais metais i: arklių traukia-, 
mų vežimų lieląimėše žuvo 170 
žmonių, o Sužaistų buvo apie 
6,000. Tokias .skaitlines skelbia 
Chicago Męi^E Glub.
® IŠ Jean’s Tavci’ii, 6068 State 
st., trys riėgrai vagiliai pasivo
gė tris keislis^pgtinės, du laik
rodėlius^ ir kėliasdešimts dole-

VAKAR
b lt' I J UJ, F.-m

CH1CAG0J

J.,, 4.^1

UŽMUŠĖ

MERGINA AR MOTERIS leng
vam ruošos darbui mažoj šeimoj, 
geri namai, būti, virimo nėra.

102 So. Hamlin. Nevada 9265.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti — $7 iki $8. 
Malonus namai. Sheldrake 4177.

HELP VVANTED—MALk 
Darbininkų Reikia

SAVININKAS PASIŪLO 18 AK
RŲ puikią vaisių farmą, vištas ir 
kitką, 7 kambarių namą, 5 karų 
garažą, arti miestelio ir golfo, ter
minais. Ė. L. Sornsen, Lake Side 
Berrien County, Michigan.

e 32 metų Joseph Evangelistą, 
1053 N. California avenue, bu
vo sunkiai pašautas laike gin
čo su (savo švogeriu, Robert 
Barker, dėl savo žmonos. Evan
gelistą buvo paguldytas ligfotii- 
nėj, o Barker slapstosi.

0 Trys ginkluoti banditai api
plėšė Schiffman Brothers Oil 
Co., raštinę, 4010 So. Wells 
street. Suguldė 10 darbininkų 
ir savininką ant grindų ir ne
kliudomi ištuštdho visus i pini
gus i&. seifo. Grobis^$8()/

© Prie 5.7th‘ ir Ashliihd avenue 
trys jauni berniukai užpuolė 
Anthony Janello ir atėmė nuo 
jo automobilį ir $10.00. Janello 
gyvena adresu 130 N*. Califor
nia avenue* Kelioms Valandoms 
praėjus automobilis buvo at
rastas prie 59th ir Ldomis.

e Svarstydamas chicagiečių, 
J. Roberts-onų, divorso, bylą, ap
skričio teisėjas Oscar Nelson 
pareiškė, kad kaltinimas žmo
nai; jog ji netvarkų šeiminin
kė nėra ganėtinas pamatas di- 
vorsiii. Robertsonai, neseniai 
vedusi pora, gyvena adresu 5741 
So. Honore street.

• Vakar pašto viršininkas Er- 
nest J. Kruetgen išleido atsi
šaukimą į chicagiečius, ragin
damas juos alpti savo kalėdi
nius siuntinius kuo ankščiau
siai. Prieš pat Kalėdas pašte 
paprastai būna didžiausias su
sigrūdimas* * ’ •
• Illinois Darbo < Departamen
tas sako, kad gauna daug laiš
ką nuo darbininkų, kurie, są* 
vo noru arba samdytojų ragi
nami, prašo juos paliuosuoti 
mio .nedarbo apdraud-os akto 
patvarkymų. Jie tai daro dėlto, 
kad kai kurie šaudytojai ne- 
nori mokėti reikalai)jamtis mo
kesčius apdraudos fondui, o kai 
kurie darbininkai mano, kad 
jie greičiau gaus darbus, jei
gu galės pasakyti samdytojui, 
kad jam nereikės už jį mokėti 
nedarbo apdraudos taksų. Dar- 
bo departamento viršininkas, pa* 
aiškina, kad jokiam darbinin
kui negalima padaryti išimtp 
Apdfaudos įstatymas apima vi
sus darbininkus ir samdytojai 
turi mokesčius mokėti Už vi
sus savo darbininkus.
• Federalė darbo- taryba vakar 
išleido perspėjimą. Illinois Tool 
Works bendrovei nedrausti 
netrukdyti darbininkams orga
nizuotis į uniją. Organizavimu 
rūpinasi International Associa- 
lion of Maehinists, AFL unija. 
Firma operuoja dirbtuvei Chi- 
cagoj ir Elginę, ir buvo apskų
sta darbo tarybai, kai praŠa-

© 60 metų šen. laikraščių 
pardavėją David Arkin, 3227 
W. Division Si. Nelaime įvyko 
prie

REIKALINGA PIENO PARDA
VĖJŲ—geras nuošimtis. Rašyti 
1739 So. Halsted St., Box 1107,

FURI^ISHEb ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUlCK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00.

3207-9 So. Halsted St.
Phone Victory 1717.

5024

1549 
'prie

Homan ir Division.
74 metų Albert Herrman, 
Woodlawn Avenue, ir
62 metų Pred Riembeau, 
Mihvaukee Avenue. žuvo 
North ir Western Avė.

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

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

i-f,

rodėlįus ir kfeliasdešimts 
irių pinigais; į '

WagnefjQ,J!yeįkalas, “Lohen-. 
grin“. Dainuoją,(Kirsten Flag
stad, garsi wagnerių operų dai- 

e7 ■' Maison ir 
ęA’’ 

ntas MacAr-

nuo $1.10 iki $4.40.

iiįinink&įfi-
Czapliekį.
t$farjXx?^

į/'

; Bilietai
Pradžia 8

? Taipgi, šią savaitę bus^ pa
statytas sėkartios operos: '

Rytoj, Smetanos “Parduotoji 
Nuotaka“ (Bartered Bride) su 
dain. Burke Bentonelli, ir 
Littlefield baletu;

Penktadieni, “Lakine“ su Lily 
Pons, Mayer, Burdino ir Lova. 
Taipgi baletas.,, ;

šeštadienį pd pietų -
su Giannini, ;Longone, Marti- 
nelli, o vakare -4- “Die Walku- 
re“ su Kirsteri Flagstad, Rose
Bampton ir Sharnova.

šįmet opera turi labai gerų 
solistų ir pasižymi geru veikalų 
pastatymu. Rs.

“Aida

Pilietybės Pamokos 
Brighton Parke.
Kas Antradienį McKinley Parke

Kas manote įsigyti Amerikos 
pilietybės popieras, tai nueikite 
į McKinley Parką, Western 
blvd. ir 39 S t. > ,
\ Ten duoda pamokas anglų 
kalboje. Supažindina su šios 
šalies įstatymais ir pilnai pri
rengia gavimui pilietybės po- 
pierų.

Pamokos būna vieną kartą į 
savaitę, antradieniais. Pradžia 
pusė *po penkių iki pusė po sep
tynių.

Kas negalite nueiti taip anks
ti, tai galimą . atsilankyti kiek 
vėliau*

P-ia Pakudaitis, gyvenanti 
Brighton Parke, lanko šią mo
kyklą ir labąi yra patenkiftta, 
tad ji ir kviečiu lietuvius pasi
naudoti šia ,pi;oga. Pamokos vi
siems laisvos. Mokėti nęreikia.

'r vi.

Grįžta iš Lietuvos 
Chicagiečiai

Diena Iš Dienos

VVilULLbALL MJHMlUiCJK 
Rakandai ir įtaisai Fardavimul

Mokėdamas cash už rakandus, su- 
lalipinsi nuo 4U iki 60%. Mes prista
tome bite kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tiK nacionaiiai žinomi daiktai rau
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6051.

Atvyksta iš Lietuvos keleiviai 
ir paštas

Švedų Amerikos Linijos M. 
S. Gripsliolm, išplaukusiu iš 
Gothcnburgo lapkričio 25 d. iš 
Lietuvos atvyksta sekanti kelei
viai: Marijona Armaliene,
,Brpoklyn, N. Y.; Elžbieta l)u- 
kauskaitė, Cleveland, Ohlo.; 
Edvardas Galevičius, Worces- 
ter, Mass.; Mendelis Gausas, 
Chicago, 111.; Marė Indriulicne, 
-Philadelphia, Pa.; Vytautas 
Klemka, Chicago, 111.; Julė Stal- 
gaitytė, Brooklyn, N. Y.; Bro
nė Zvigaityt'Sį Detroit, Mieli.

Neabejotina, yra ir daugiau, 
kurie grįžta iš Lietuvos praei
tos vasaros ekskursijų dalyviai, 
bet laivakortes pirktos, ten . ir 
atgal bė*i tos, kurios pirktos 
Lietuvoje, laivui išplaukus ne- 
raportiiojanios, dėl šios prie
žasties negalima pasakyti kiek 
viso lietuvių atvyksta. Viršmi- 
ncli keleiviai atvyksta imigraci
jos kvotos vizomis ii' yra Ame
rikoje gimę, Lietuvoje augę pi
liečiai.

Grįžo iš Medžioklės
i Mike Dzimidas, 4138 Archer 
Xvc., \Vni. Popeli, 4756 Soulh 
Weslern Avė., ir Juozas Ažu- 
kas, 3301 S. Liluanica Avė., pe
reitą lapkr. 16 d. išvyko i Delta 
Countv, Escanaba, Mieli., brie- 
džių medžioti. Kelione apie 400 
mylių ilgumo.

Pereitą šeštadienį jie grįžo ir 
parsivežė tris briedžius, vieną 
mešką ir 60 kiškių. Mat, jie 
vežėsi trailcrį prie mašinos, to
dėl viską kartu- parsivežė su 
savim. Kelionė, sako, buvo sma
gi, nes oras 
buvo sausas, 
sų biznieriai 
ciai. Dabar
soties. —V B A.

FUKNITURE-FIXWRE FUR bALE 
Rakandaiirįtaisai Parctovimui

PUIKUS BALDAI
,50% SU TAUPOS! 

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja tik už pinigus. 

Jūsų dol. verias 100c, kada čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus, miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškios. Pinigus grąžins, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

nešaltas ir miškas 
Pasirodo, kad mu- 
yra neblogi strie'- 
tai bus parių iki

Laivas atvyks gr. 4 ir 5
Numatoma, kad laivas at

plauks į Nevv Yorką gruodžio 4 
ar 5 d., Pięr 97, gale West 57th 
St. Jei kas iš saviškių norėtų 
pasitikti atvykstantį, privdlo tu
rėti Pier Pass, gaunamas Room 
219, Gustoin House. 
inas tik vienas pasas 
keleivį ar šeimą.

Šis laivas gruodžio
plaukia iš New Yorko su skait
linga Kalėdų ekskursija j Skan
dinavijos ir Pabaltės valstybes.

Turizmo Žinios.

“Shower Party”
A. Balienei

Praeitais melais lapkr. 20 d. 
apsivedė Domininkas Balis Jr. 
su p-le Anna Žebrauskai te. Šį
met lajįkr. 15 d. abi motinos. 
Barbora Balienė ir p-ia Žebrau
skienė, surengė jaunajai Balie
nei “Shower Parę“.

Pate įvyko pas Barborą ir 
Domininką Balius, 6558 South 
Morgan St. Dalyvavo daug gi
minių ir svečių. Jaunajai Ali
nai Balienei buvo įteikta daug 
dovanų ir gyvų gėlių bukietai.

Aš nuo savęs linkių jaunie
siems Baliams gražios ir sėk
mingos ateities. -—Steponas.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
MuzikaliaiI^tri^ento^

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnetą su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—48.00 
Crash-Cimbolai ir after Seat Cym- 
bol—$4.50 ir Aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORE 
914 Maxwell St., Atdara kasdien ir 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES
Apdrauda—Klubai ir Draugijos/

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

2202 W. CERMAK RD.
T ei. Canal 8887.

Išduoda- 
pasitikti

9 d. iš-

t,

“hand-

Kašte, šen

Platak 
Laimi į

Joė Platak-Platakis, 
bąli“ čampionąs, pirmadienį pa
sekmingai apgynė savo titulą 
naujam turnyre, kuris vyksta 
Midwest Atletikos kliube. Pla
tak lošė dvejukėj su Hcrb Jen-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Donald Shultis, 21, su Alex- 
andra Naumchik, 18

Kas diena..
| Tūkstantinės pirkliu armijos 

I ieško visokių pirkinių, biž- 
I nio progų ir t t

Reikalauja
Perskirų

Bemice Olekšy
Oleksy

Lillian Gesicki 
Gesicki x

nuo John

nuo Bruno

Gavo
Perskiras

Josephine Spitlis nuo Wa!tor 
Spitlis

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Claesified” skyriuje.

| SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
fied“ skyrių, kur siūloma daug 
vairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujiem 
Vertybės classified s 
tarnavimu pašaukdai 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Ohieago, m.

aukštos 
iaus pa- 
arbaat*
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VILNIEČIUS!

Iškilmingas Vilniaus Vakaras Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj

Gal nepastebėjot vakar “Naujienose” tilpusi laišką, 
kuri Dr. A. L. Graičunas gavo iš vieno savo giminaičio 
Vilniuj. Laiške sako: /

“VILNIUS ŽAVINGAS IR DVASIĄ KELIĄS MIES
TAS, TIK JAME DAUG MUSŲ NEDRAUGŲ... VISĄ 
VIEŠĄ IR VALDŽIOS TURTĄ, KELIŲ ŠIMTŲ MILIŪ
NŲ LITŲ VERTĖS, IŠSIVEŽĖ ‘DRAUGAI’. VILNIU
JE BADAS...”

Taip rašo žmogus, kuris Vilniuje gyvena, vilniečių 
vargą, maisto trukumą, badą mato savo akimis.' Jei kas

M?

Konsulas P. Daužvardis

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

Remiate tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Teikia Žinias Apie Parėn- 
(jirnus.

Apie porą mėnesių ątgal 
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, prą 
Šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa, 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos -konkurencijos. $• 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

<w

išlydedamos karius į Lietuvos sostinę, papuošia juos gelęmis.

ARTILERIJOS BATERIJOS VILNIAUS GATVĖSE. Lietuvos artilerija Vilniuje. Artilerijos dalys pravažiuoja pro Vilniaus Katedrą.

telegramoms netikėjo, štai patvirtinimas.
Neveltui visokios Vilniaus ir Kauno draugijos šau

kiasi Amerikon, prašydamos pagalbos karo nuskriaus
tiems Vilniaus krašto gyventojams. Neveltui Amerikos 

ir Chicagos skyriaus Rau
donasis Kryžius siunčia 
Vilniun pinigus, drabužius, 
vaistus ir bandažus. Ten: 
vargas ir skurdas, nes ką 
lenkai nesuvartojo, tą vė
liau atėję “draugai” pasiė
mė..! • '|

Tad šįvakar nepasilikite .
namie, bet ateikit į Chica
gos Lietuvių Auditoriją. 
Ten gyvu žodžiu ir iš pa
veikslų susipažinsite arčiau 
su Vilnium ir vilniečiais, 
patirsite gyvu žodžiu kaip 
jie gyvena, sužinosite ko 
jiems reikia ir kuo ameri
kiečiai jiems gali pagelbėti.

Išgirsit du žymius kalbėtojus, kurie su Vilniaus rei
kalais artimai susipažinę. Tai bus Lietuvon konsulas-Chi- 
cagoj, p. Petras Daužvardis ir “Naujienų” redaktoriuj, 
Dr. P. Grigaitis. v \

BROLIAI MOTUZAI RODYS FILMUS
šitam iškilmingam Vilniaus vakare pamatysite ir 

Brolių Motuzų filmus, kuriuos jie traukė Vilniuje, dar 
lenkams ten šeimininkaujant. Savo akimis pamatysit 
kaip Vilnius atrodo ir kaip tie vilniečiai gyvena. Jų fil
mai parodys miestus, ir Vilniaus krašto kaimus ir ūki
ninkus, įvairias svarbias istoriškas vietas. Gedimino Pilį 
ir Trijų Kryžių kalną. Vien jų filmams pamatyti never
tėtų praleisti šio vakaro.

DAINUOJA STOGIŠ, GRICAITĖ
Negana to, programe dalyvaus ir du garsus daini

ninkai, kurie mielai sutiko papuošti vakarą dainomis, ne
imdami už tai jokio atlyginimo. Tai Povilas Stūgis ir Ja
dvyga Gricaitė.

Programe apsiėmė dalyvauti ir du chorai, NAUJOS 
GADYNeS CHORAS, kuris sekmadienį suvaidino šau
nią operą “čigonaitę”, ir JAUNŲ LIETUVIŲ KULTŪ
ROS CHORAS.

Įžanga tik 25c. Visas pelnas yra skiriamas Vilniaus 
gyventojų naudai. Rengia, Komitetas Vilniaus Lietu
viams šelpti.

Parodykim vilniečiams pritarimą, ištieskim jiems 
pagalbos ranką, šįvakar dalyvaukim Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj! Pradžia 7:30 v. v. RENGĖJAI

Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių vaizdai. Viršuje, kairėje— plaunama ant kelio į Vilnių užtvara, skyrusi Lietuvą į dvi dalis. Toliau stovi įc£ę 

riuomehės vadas b. gen. Raštikis ir Vilniaus rintiriės vadas div. gen. V.- Vitkauskas. Dešinėje—pirmieji kariuomenės būriai pereina buv. adm. liniją. 
Apačioje, kairėje: div. štabo viršininkas gen. št. pulkininkas Sprangauskas prie buv. adm. linijos kelio užtvaros kalbasi su sovietų karininkais, apsvars- 
lydami su musų kariuomenės įžygi avimu į Vilniją susietus reikalus. Viduryje—musų tankininkai prie buv. adm. linijos laukia įsakymo išvykti keliu į 
Vilnių. Dešinėje—mergaitės

.v*.. v'**., ' . '




