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RUSAI SUOMIJĄ
RUSIJOS ARMIJA PEREJO RUBEŽIŲ;

RUSU ORO IR JURŲ LAIVYNAI 
ATAKUOJA SUOMIJOS CENTRUS
Suomijoj paskelbtas karo stovis

HELSINKIS, Suomija, lapkr. 30.—Sovietų Rusijos 
kariuomenė, karo laivai ir lėktuvai pradėjo invaziją Suo- 
mijon anksti ketvirtadienio rytą.

Į keletą valandų ko'munistų armija perėjo Suomijos 
rubežių Karelijoj, j šiaurę nuo Leningrado. Lėktuvai du 
kartu bombardavo Helsinkį, Suomijos sostinę. Rusų arti
lerija padegė suomių uostą Viipuri (Viborgą), o karo lai
vai pradėjo okupuoti Suomijos salas Suomių Įlankoje.

Exchange Telegraph pranešimas iš Helsinkio sako, 
kad Suomija, rusams pradėjus invaziją, paskelbė karą.

Suomių priešlėktuvinės pa
trankos kovojo užpuolikų lėk
tuvus. Rusų lėktuvai pirmiau
sia atkreipė atakas prieš Malin 
aerodromą, Helsinkio pakrašty. 
Vėliau jie mėtė bombas Į mie
sto centrą.

Viipuri (arba Viborg) randa-

Svetimšalius korespondentus 
stebina šaltumas, ramumas, ku
riuo suomiai pasitiko pirmąsias 
rusų atakas. Kariuomenės ju
dėjimas didelis, bet nesimatyti 
sąjūdžio, grudimosi. Taip jau 
šalta civilių gyventojų nuotai
ka. Neužilgo po pirmo prieš

4—

Danų laivas Spaarndam dega. Prie Anglijos krahUį jis užėjo ant minos.

SUOMIJOS VALDŽIA REZIGNAVO
RUSIJOS KARIUOMENĖ PAĖMĖ HANGO SALĄ

LONDONAS, Anglija, lapkr. 30. — čia gautas pranešimas, 
kad ketvirtadienio vakare rezignavo Suomijos valdžia.

Copenhagene irgi gautas pranešimas, kad Suomijos valdžia 
rezignavo. Manoma, naują valdžių sudarysiąs finansų ministe- 
riS), Tanner. Jis mėginsiąs atnaujinti derybas su rusais.

Reuters (Britanijos žinių agentūra) pranešimu Rusijos ka
riuomenė išlaipinta Hango saloje, kur rusai reikalavo bazės de
rybose su suomiais.

Iš Budapešto, Vengrijoj, gauta žinia, kad rusų kariuome
nė apšaudė vengrų pasienio sargybą Karpatų Ukrainoje. Ven
grai mėginę sulaikyti gabenimą rusų propagandos lapelių į Kar
patų Ukrainą, todėl sovietų kariuomenė ir pradėjo šaudyti.

Rumunija, Vengrija, Holandija ir kitos mažosios valstybės 
nežino, kurią iš jų dabar didžiosios kaimynės — Rusija ir Vo
kietija — apšauks kaip agresyvią ir “apsigynimo” tikslu už
puls.

RUSIJOS IR SUOMIJOS PAJĖGOS
SUOMIJA: noma, kariuomenėje dar 500,-

ai 65 mylių toly nuo Rusijos 
rubežiaus. J j atakavo rusų lėk
tuvai ir karo laivai. Kai kurios 
uosto dalys padegtos.

Suomijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Erkko pareiškė, kad 

' rusų atakos yra aiškiausias už
puolimas, kokį galima įąivaiz-

* ■ StfoiftTjV he-
praėjus nė' dienai po to, kai 
jie nutraukė diplomatinius ry
šius su Suomija. Rusai užpuo
lė Suomiją dėl to, kad ji atsi
sakė atiduoti rusams savo teri- 
torjią, dėl to kad ji nesutiko 
pavesti .Savo žemėje' bazių Sta
linui ir pasiduoti jo diktavi
mui.

lėktuvinio alarmo civiliai Hel
sinkio gyventojai pasirodė gat
vėse nešini dujines kaukes.

Pranešimai gauti Kopenhage- 
ne, Danijoj, sako, kad Rusi
jos karo laivai pastebėti iš Hel
sinkio prieplaukos.

Pirmieji pranešimai kalba, 
kad du rąjį karo lėktuvai nu-

teigia, kad juos nušovė suomių 
patrankos.

Rusai užgriebė Suo
mijos kasyklas

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 30. — Ketvirtadienio pra-

Kodėl Stalinas sku
binosi užpulti 

Suomiją

Suomijos seimas sušauktas 
sesijon ketvirtadienį. Valdžia 
pareikalaus, kąd parlamentas 
išreikštų jai pasitikėjimo.

Helsinky lėktuvų pavojaus 
alarmas duotas ketvirtadienio 
rytą 3:30 valandą (Chicagos 
laiku). Suomijos užsienių rei
kalų ministerijos atstovas pa
reiškė:

“Jau prasidėjo. Karas eina.”
Suomijos priešlėktuvinės jė

gos užėmė savo pozicijas grei
tai ir be blaškimosi. Ant aukš
čiausių Helsinkio pastatų suo
mių kareiviai per žiūronus ste
bi horizontą, prisiruošę pasitik
ti priešus ugnimi.

Helsinky - gavvėkariai, auto
mobiliai, traukiniai ir kitoks

nešimai sako, kad Rusija už
griebė Suomijos nikelio kasyk
las. Tos kasyklos randasi toli
moj Suomijos šiaurėje, Petsa- 
mo pusiausaly. Rusai jau se
niai mėtė žvilgsnius į kasyk
las.

Užėmę šitą Suomijos apylin
kę, rusai jau tiesiogiai pasie
kia Norvegiją.

Paryžiaus karininkų rateliuo
se reiškiama nuomonė, kad suo
miai- pajėgs atsilaikyti prieš ru
sus nuo 2 iki 6 savaičių. O 
kad rusai sulaužys Suomiją, tai 
niekas neabejoja.

250 civilių suomių už
mušė rusų bombos

WASHINGTON, D. C., lapk. 
30. — Prieš porą mėnesių Sta
linas pradėjo spausti Suomiją, 
reikalaudamas koncesijų. Spau
dimas buvo nepaliaujamas, bet 
ir ne smarkus.

Dalykas toks, kad Suomija 
dėl uždarymo RajĮtijos Jurų ne
teko GO-nu^im^Ių savo preky
bos su užsieniais. Stalinas m a *• 
ne, anksčiau ar vėliau Suomija 
turės atsiklaupti prieš jį ant 
kelių.

Bet šiomis dienomis jis su
žinojo, kad Suomija derasi su 
New Yorko bankais dėl pasko
los. Staliną ši žinia išgąsdinu
si, sako .pranešimai. Jei suo^ 
miai gaus Amerikoje paskolą, 
tai pajėgs atlaikyti Rusijos 
ekonominį spaudimą. Todėl rei
kia pulti Suomiją juo grei
čiau.

Ir ketvirtadienį rusai užpuo
lė Suomiją.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, Japk. 
30. — Rusija užpuolė Suomiją. 
Atakuoja suomius Rusijos ar
mija, lėktuvai ir laivynas. Ru
su bombonesįąi mėtė bombas 
į Helsinkį, Viborgą ir į kitus 
Suomijos centrus. Helsinky 
bombos užmušė pirmą dieną 
250 žmonių, keletą šimtų su
žeidė. .

MASKVA, sovietų Rusija, 
lapkr. 30. — Rusijoj vyriausy
bė gyventojams nepraneša apie 
įsiveržimą į Suomiją. Rusų ra
dijo klausytojams, vietoj karo 
žinią, ketvirtadienį buvo teikia
mos pamokos apie literatūrą.

Britų kreiseriai at 
plaukė i Norvegi

jos uostų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
30. —- Britanijos valdžiau! su
jaudinta nuožmia rusų ataka 
prieš suomius ir susidomėjusi 
klausimu, kodėl rusai taip sku
biai užpuolė Suomiją.

---- X—X—X—-
BERLYNAS, Vokietija, lapk. 

30. — Vokietijos vyriausybe 
nuduoda esanti neutrali dėl 
sų atakos prieš Suomiją.

----X—-X---- X— , •. .
OSLO, Norvegija, lapkr.

— Plinta gandai, kad Stalinas 
nepasitenkinsiąs užkariavimu 
Suomijos. Jisai norįs dar ir 
šiaurės Norvegijos uostą.

ru-

30.

Naciai nori, kad 
Meksika protes
tuotų blokadą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, lapkr. 30. — Patirta, kad 
nacių vyriausybė kreipėsi į 
Meksikos valdžią paraginimu 
protestuoti Britanijos ir Fran- 
euzijos blokadą Vokietijos eks
portams.

Maskva^nežino nie
ko apie ataką prieš 

Suomiją

Gyventojų 3,600,000; žemės 
plotas — 134,557 kvadratinės 
mylios; nuolatinė armija 25,- 
J00 karininkų ir kareivių; 40,- 
100 rezervų; apie 500,000 vy- 
-ų kariuomenėj tarnauti tinka
mo amžiaus; laivynas — du 
1,000 tonų krašto apsaugos lai
vai, keturi ginkluoti laivai, sep
tyni torpediniai laivai ir penki 
submarinai.

RUSIJA: ’
Gyventojų ..>4704)00,000; že- 

iiės plotas — 8,144,228 kvadra
tinės mylios; nuolatinė armija 
1,500,000 vyrų; šiuo metu, ma-

000 vyrų priedo tarnauja; te
ritorinė armija 1,800,000 vyrų; 
18,000,000 vyrų, kurie turėjo 
karinių pratimų per 18 mėne
sių; laivynas: trys šarvuotlai
viai, aštuoni kreiseriai, dvide
šimt naikintuvų, 112 submar- 
nų. Tai senosios, caro Rusijos 
laivyno pajėgos. Manoma, per 
dvidešimt metų komunistai žy
miai sustiprino caro paliktą pa
veldėjimą.
- Lėktuvų Suomija turi \150, c 
Rusijos lėktuvų tikras skai
čius nežinomasr. Manoma betgi, 
kad rusai turi tarp 3,000 ir 
10,000 karo lėktuvų.

Rusija,MASKVA, sovietų 
lapkr. 30. Ketvirtadienį pie- 
tiį metu '.sovietų vyriausybės 
sluogsniuose pareikšta, kad jie 
nieko nežino apie rusų užpuo
limą Suomijos.

Skandinavijos šalys 
neutralios

Iš Lietuvos I Vėl kalba apie vokie- 
-------- čių ataką prieš Ho-

Ir silkės pasidarė t
brangios

OSLO, Norvegija, lapkr. 30. 
— Du Britanijos kreiseriai ir 
submarinas atplaukė į Norve
gijos uostą Mastaroey. Jie 
prašė leisti jiems, sustoti ir 
daryti reikalingas pataisas.

• COPENHAGEN, Danija, lap
kričio 80. — Švedija, Norvegi
ja ir Danija pasilieka neutra
lios, nors rusai užpuolė Suo
miją, kuri eina į Skandinavijos 
valstybių bloką. Bet daugelis 
švedų, norvegų ir danų, stebė
tojų manymu, vyks kariauti 
suomių pusėje, jeigu jų vald
žios leis j’ėms vykti.

ŠIAULIAI. — Biednuomenė 
nusiskundžia, kad toks plačiai 
vartojamas * maistas, kaip sil
kes, pasidarė nebeįperkamas. 
Anksčiau už litą duodavo 15— 
16 silkių, o dabar tebeduodapia 
vos 6. Kažin, ar nevertėtų Kai
nų tvarkytojui patikrinti, kiek 
pamatuotai tos kainos pakel
tos?

Elektros stotis

pa- 
pa-

trafikas sulaikytas. Iš karto 
apie karo veiksmus pranešimų 
buvo mažai. Vis gi jų gauta. 
Ir atrodo, kad suomiai prieši
nasi rusams — priešinasi viso
mis savo jėgomis.

Rusų atakos į>HeŠ Suomiją 
pradėtos ne vienoj vietoj, bet 
ištisai visos Rusijos-Suomijos 
sienos, 600 mylių ilgio frontu, 
nuo Leningrado iki žiemių Led- 
jurio.

HELSINKIS, Suomija, lapk.
30. — Anksti ketvirtadienio ry
tą rusų karo lėktuvai užpuolė 
Suomijos sostinę Helsinkį. Po 
to, kiek vėliau, sekė antra, tre
čia ir pavakary ketvirta rusų 
'.ėktuvų atakos.

Ketvirtoji buvo skaudžiausia 
suomiams. Mažiausia 250 civi
lių Helsinkio gyventoją užmuš
ta. Kiti šimtai sužeista.

. Gaisrai kilo trijose miesto 
dalyse.

Rumunija — sekan
ti eilėje

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

Daugiausia apsiniaukę; gal 
būt tarpais lietus; lengva tem
peratūra; vidutinio stiprumo 
daugiausia pietų vakarą vėjai;

BUCHAREST, Rumunija j 
lapkr. 30. — Rumunijos vyriau
sybė atidžiai tėmija rusą žy
gius Suomijoj. Dalykas toks, 
kad pačioj Rumunijoj manoma, 
jogei įveikęs Suomiją, Stalinas 
užpuls Rumuniją. Rumunija

saulė teka 6:58 v. r., leidžiasi esanti sekanti Stalino agresijos

WASHINGTON, D. C., lapk.
30. —r Washingtone keliamas 
klausimas, ar prez. Rooseveltas 
paskelbs, kad Jungt. Valstiją 
neutralumo įstatymas liečia ir 
Suomiją su Rusiją.

—X*—X——X—
WASHINGTON, EK C., lapk. 

30. ■ —— Senatą užsienių reikalą 
komiteto pirmininkas, senato
rius Pittman, pareiškė, kad 
Jungt. Valstijų kongrese gal 
bus iškeltas ^klausimas, ar nu
traukti diplomatinius ryšius su 
Rusija.

—•X—X*t*“X9*—
WASHINGTON, D. C., lapk. 

30. —- Suomija priėmė, gi Ru
sija atmetė Jungt. Valstiją pa-/ 
siūlymą tarpininkauti ru*sų-suo 
mią ginče. , . ;

s’-.’.; ■> • *
---- ---------- ■■ :.č i 

Daladier gavo reika
laujamosgalios.

PARYŽIUS, Franėuzi j a,s lap
kričio 30; 4— FrapctiZljos atstp* 

nepadėti talkininkams — bri- vų rūmai suteikė premjerui Da-

Įteikė sovietams pa
siūlymą tarpinin

kauti
MASKVA, sovietų Rusija, 

lapkr. 30. — Jungt. Valstijos 
ketvirtadienį įteikė sovietų vy
riausybei^ pasiūlomą tarpinin
kauti sųomią-tpsų ginče. Už
sienių reikalų vicekomisaras 
Potemkin priėmė Jungt. Val
stijų pasiūlymą be komentarų. 
Reiškiama nuomonė, kad rusai 
atmes pasiūlymą.

? ' ..... .
Įspėja neutralias ša
lis nepadėti talki

ninkams
■ ■ 

BERLYNAS, Vokietija, lapk.
30. — Nacių spauda ketvirta
dienį vėl įspėjo neutralias šalis

Nacių spauda ketvirta-

4:20 v. v. eilėje.
i tams ir franeuzams vykdy- 
|ti blokadą prieš Vokietiją.

PALANGA. — Taupydama 
skystą kurą, sumažino elektros 
energijos tiekimą. Dabar elek
tros energija tiekiama tik nak
ties metu. ‘

30. — 
Jungt. Vate 
Procope, 71 
kad Si

Aukoja vilniečiams
MAŽEIKIAI. — Akmenės ž. 

u. koop. vilniečiams paaukojo 
100 Lt. f

landiją ir Belgiją
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 30. — Ketvirtadienio pra
nešimais Vokietija stovinti nuo
šaliai ir tik žiūrinti j Rusijos 
invaziją Suomijon. Bet Pary
žiuje gauta pranešimų, kad na
ciai ruošiasi pulti Holandiją, 
Belgiją ir Luxembourgą — pul
ti dabar, kai pasaulio domėsis 
atkreiptas į Stalino smurtą.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
30. — Prisaikintieji posėdinin- 
kai — daugumoj New Yorko 
biznieriai ir profesionalai — 
pripažino Amerikos nacių va
dą, Fritz Kuhną, išeikvojus 
$1,217 vokiečių Bundo pinigų. 
Kuhnui gresia bausme kalėti 
iki 30 metų. Teisėjas James G. 
Wallace paskirs bausmę gruo
džio 5 d.

i

ladier nepaprastos galios iki 
karas tęsis. .

Suomiją nepaskelbu
si karo — sako pa

siuntinys . . T..< 'j : ' ‘ r ■ ' 1

W ASHINGTON, D. C., lapk.
Suomijos pasiuntinys 

šjoms, Hjalmar J. 
eiškė ketvirtadienį, 
paskelbė karo sto-

Pasiuntinys nuginčijo prane
šimą, buk Suomija paskelbusi 
karą Rusijai.

-r'.*1 1—

Mušis siaučia prie 
Terijokų
> L I iiR<y y?

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
30. — Ket vi r tadienio vakare 
pranešta, kad mušis eina prie 
Terijoką>-Karelijoj, Leningrado; 
sektore.

Trumpas pranešimas apie 
mūšį duoda suprasti, kad ru
sai bent Šitame šėktofe pirmą 
dieną mažai progreso tepada-

,< ' • ■ • * 1 •Mrė.

Prašo padidinti
: ginimą

atly-

jSIAULIAI. — -‘Bato” ir Fren- 
kelio odą . fabriko darbininkai, 
atsižvelgdami į tai, kad pakel
tos kainoš palčiausiai vartoja
miems produktams: duonai, cu
krui, šilinis, druskai ir kt.; 
paprašė fabriko administraciją 
pakelti atlyginimą 15—20%. 
Derybose: tarpininkauja darbo 
inspektorius P. Paliukas.

Padidinti atlyginimą paprašė 
jau ir visa eilė kitų įmonių d r- 
bininkų, įrpač ten, kur mažes
nis atlyginimas. Radviliškio fa
brikas “Oda” jau sutiko pakel-

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

ti atlyginimą 10%.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTBDk ST. 

CHICAGO* ILL.
Ofisas atidaręs kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro. .
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai popiet.



TRIJŲ CICERO PARAPUONU 
PASIKALBĖJIMAS

Svarsto Svarbius Klausimus
• * —— — • * •- ». ■ — • r ' ■ • • • *• - • -v - . . .

Petras — Labų vakarų, Jo**Sitaip pareiškia: - MKaip pirma, 
kubai.

Jokūbas — Labų, labų vaka
rų, mano mieli draugai.

Petras — šį vakarų mudu ne
tikėtai pas tave užeinam. ,

Jokūbas Nagi, kas tokio 
atsitiko, kad staiga sumanėta 
atsilankyti?

Petras — Va kas atsitiko. Aš 
užėjau štai pas draugų Jonų, o 
jis beskaitųs Bostono “Darbi
ninkų”. Jis beesųs susiįdomavęs 
straipsniu “Netikinčio Žmogaus 
Siela ir Jo Gyvenimas”, kuris 
buvo įdėtas rugsėjo 29, 1939.

Jokūbas — Man išrodo, kad 
tas raštas gali būti gan įdomus.

Petras — Ir mudyiem išrodė 
įdomus. Tad ir sumanėva tuoj 
pas tave ateiti ir ten pareikštas 
mintis persvarstyti.

Jokūbas — Piripiausia reikia 
išgirsti kas tame straipsnyje ra
šoma.

Petras — Jonai, perskaityk 
svarbesniąsias vietas.

Jonas — Netikints žmogus 
čia taip baisiai atvaizduojamas, 
kad aš ir draugas Petras, pra
dėjome abejoti begu taip yra. Iš 
kitos puses, Romos katalikybei. . . . .. , .... .... v . . . . ... t J Aristotelis buvo nulzinisl

Darbininko” iš- 
nei

taip šviesiai atvaizduojama, kad 
mudu irgi paabejojome begu iš- 
tikrųjų gyvenime taip yra. štai 
kas čia tvirtinama: “Išplcšus 
krikščionybės diegų iš žmogaus, 
laisva valia, ir protas išnyksta. 
Žmogus lieka dvikojis gyvulys!” 

“Abeji, igumas, tikybiniuose

taip ir dabar pasauliui išgelbė
ti yra vienas būdas: reikia 
skelbti žmonėms pilnų, neap
karpytų katalikybę”.

Pavyzdžių iš gyveninio ne
paduoda.

Jokūbas
vedžiojimus nepatvirtina 
praeities, nei dabarties gyveni
mas. Tokių 
tvirtina nei 
žmonių, nei 
tautų.

Dar prieš 
garsių doros mokytojų. DaiA 
prieš Kristų yra buvę labai do
rų ir prakilnių žmonių. Kinija 
turėjo savo Konfucijų, Indija 
savo Budų. Kiniečiai ir japonai 
dar ir dabar daugeliu atžvilgiui 
gali sugėdinti krikščionis. Sa
kysime, kiniečiai ir japonai nė
ra girdėję apie ketvirtųjį Dievo 
įsakymų, o pas juos vaikai kur 
kas labiau gerbia tėvus negu 
pas krikščioniškas tautas. Se
novės graikų filosofais Romos 
katalikų bažnyčios teologai ųt- 
sigerėti negali, šventam Tarnui 
Akviniečiui ir kitiems taip va
dinamiems bažnyčios tėvams 
_______  ___  ______ ku au
toritetu. 0 Sokratas, Diogenas, 
Markus Aureliui ir* daugelis ki
tų pagonų butų buvę Romos 
katalikų bažnyčios šventieji, jei 
tik jie butų buvę pakrikštyti. 
Dante, vienas didžiausių Romos 
katalikų bažnyčios rašytojų sa-

tvirtinimų nepa- 
gyvenimas atskirų 
gyvenimas atskirų

Kristų yra buvę

j. veikale “Dieviškoji Komedi-
klaimimuose rodo proto bankro- . „ ... - . .
tų. Taip pat toks pats abejingu- — -—
nias yra kariu ir širdies bankro
tas. Būti abejingu, reiškia tų pa
tį, kaip neturėti širdies.”

Taigi ar gali būti taip kaip
čia pasakyta? ‘̂(\> t f*t

Jokūbas labai sidty*
ir drąsus (vii tinimai. Bat pir
miausia pasakyk ar tas rašyto-

ninio, kad savo išvedžiojimus 
patvirtintų.

Jonas — Ne. T.k štai žemiau

t senovės filosofus ir doros 
mokytojus pata’pino ne praga
re, o tokioj vietoj, kur jie yra 
laimingi. Jų pilnai laimei trūks
ta tik to, kad jie Diavo nema
to.
Įt • 1 - į '

Paklauskit biznierių
Šiais laikais žydai gali sugė

dinti Romos katalikus daugeliu 
žvilgsnių. Kas matė žydų gir-

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

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

si tinginių? Ar daug žydų tar
pe rasi divorsų? Ar žydai nėra 
labdaringesni už Romos katali
kus?

Pažvelkime į savo tarpų. Sa
vo tarpe turime visokių b:zn e- 
rių. Paklauskime tų biznierių 
ar visi jų kostumėriai, kurie nė
ra bažnytiniai, yra sukčiai ir ar 
visi bažnytiniai kostumėriai yra

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ..................   * ■
PETROLEUM CARBON COKE $7,75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * I "

Sales Tax ekstra.

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY n«< ....
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
nų šildymo reikmenų naujų ar se
nų (plant) garu arba karštu van
deniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis šalesmanas

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

KLAUSYKIME 
saltimiebd RYTMETINIU
nRAARlimi 10:00 VAL. RYTOPROGRAMŲ

NAUJIENOS, Chicago, m,
7/” TJ 1 r

t1 k ■ .. .. .

Ar Nevirškinimas
Sugadina Jūsų 

Linksmumą?
JaUBtla Kerai, tai yra raktas į tikrą pa- 
sUppkinim’ą gyvenimu, Bet jus negalite ti
kėtis jauslią geriausiai, jei v jūsų viduriai 
gerai nevlrfiklha. Kada tas jus vargina, 
junis greiMuslal reikalingas liūosuotojas. 
Siup atveju vartokite Ex-LaX.
Ex-Lax yra viskas, Kuo geras lluosuotojas 
turėtų būti. Jis yra malonus priimti, turi 
gardaus Šokolado skoni. Jis yra veidus, 
bet Švelnus veikime,
Ex-Lax suteikia jums gerą vidurių išvaly
mą nesukeldamas jokių skaudčjinių bei nu
šilsimų. |
Kada jums reikės litiosuotojo, paimkite Ex- 
Lax ir persitikrinkite patys kaip gcriatt 
jus, jausitės. EkonomiSkos. 10c. ir 25c. dč- 
Sfitas kiekvienoje vaistinėje.

- 4. ---
Nusausinta 500 ha 

žemės
15 metų kalėjimo už 

žmonos nužudymų

Penktad., gruodžio 1, 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. i 
Dr. V. A. Šimkus t .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius PritaiKo 

3343 S. HALSTED ST.

teisingi? Nei vienas iš tų b’x- 
nieriy nepasakys taip. Kiekvie
nas biznierius pasakys, kad tarp 
abiejų yra labai teisipgų ir tarp 
abiejų yra suktų.

Imkime tautas. Darbininko 
straipsnis tvirtina, kad pasųų 
liui išgelbėti reikia skelbti piL 
ną neapkarpytą katalikybę. Ge
rai. Bet buvo laikai, kada visi 
vakarų Europa buvo £ek*rugas 
pilna, neapkarpyta katalikybe. 
O ar tada buvo ta ka tarp tau
tų? Ar tada tautose viešpatavo 
socialis teisingumas? Visai ne 
Tada popiežiai turėjo pasauli 
nę valdžių, popiežiai? turėjo sa 
vo kariuomenes. Tada ne tik 
Romos /katalikiški 'monarchai
kariaudavo savo tarpe, o ka
riaudavo ir su popiežiais. Pa
čiose tuose Romos katal k š 
kuose valstybėse viešpatavo 
biauri baudžiava, didelis soc'a 
lis neteisingumas.

Taigi, reikia būti tikru ap- 
j akeliu arba užsimerkėliu, ksčl 
tvirtinti, jog tautos bus tada 
laimingos, kai jos bus perengu
sios Romos katal.kybe.

Dar apie prof. Pakštą
Petras — Labai įtikinančiai 

<albi, Jokūbai. Prieš tavo ar
gumentacijų niekas negali at
silaikyti. Aš čia noriu tavo įro
dinėjimus truputį papildyti. Ži
nai, Jokūbai, mudu su ' Jonu 
buvo va profesoriaus Pakšto 
prakalbose. Kaip žinai, profe
sorius Pakštas yra vienas stam
biausių vadų Lietuvos Romos 
katalikų tarpe. Jisai savo pra
kalbose apie Vilnių ir apskritai 
apie lietuvių tautos reikalus 
užsiminė ir apie kitas tautas, 
Jis labiausiai išgyrė latvius, es
tus, o ypač suomius. Profeso7 
rius Pakštas suomiais atsigerė
ti negalėjo. Gyrė jų mokslingu
mų, teisingumų, blaivumų, 
darbštumų, ir švarumų. Ypač 
pabrėžė, kad jei nori rasti pa
saulyje švariausių, teising ausiu 
ir tvarkingiausių tautų, tai va
žiuok į Suomiją. Statė jų lie
tuviams už pavyzdįu'Na^o pats 
profesorius Pakštas pažymėjo, 
kad Suomija yra protestantiš
ka tauta. Profesorius Pakštas 
neišgyrė nei vienos katalikiškos 
tautos kaip anų protestantiškų. 
Tai ir matome, kad-Romos ka
talikybė nei iš tolo negarantuo
ja tautos laimę, teisingumų, do
rumų.

Jokūbas — Gera pastaba, 
Petrai. Jei “Darbininko” tvirti
nimai butų teisingi, lai Romos 
katalikiškos tautos butų pavyz
dingiausios, Romos katalikai 
butų pavyzdingiausi žmonės, 
protestantai stovėtų žemiau 
Romos katalikų, o visokios ne
krikščioniškos tautos stovėti 
žemiau protestantų. Na, o tail 
nėra.

Įrodymui, kad “Darbininko 
straipsnio autorius niekus nu 
kalbėjo, butų galima surankio 
ti begales faktų.

Jonas — Ištikrųjų taip. Či: 
man dabar prisimena Romo: 
katalikiška Lenkija, Romos ha 
talikų bažnyčios kunigai ir ne 
pats popiežius. Dabar aš matau 
kad pasaulyje yra visai kitaip 
negu “Darbininkas” rašo. Yri 
visai atvirkščiai. Aš matau, kai 
nebuvimas krikščionybės diegi 
žmogaus širdyje dar nereiški* 
proto stoką. Matau, kad abejin 
gumas tikybos dalykuose dai 
nerodo širdies bankroto. Iš ki 
tos pusės, visi matome, kai 
tikri romiški katalikai nereta 
yra ir proto ir širdies bankro 
tai. Minėto “Darbininko” straip 
snio autorius su savo niekiu 
gaiš, neapgalvotais išvedžioji 
inais rodo savo proto bankro 
tą. Romos katalikų kunigą 
lupdami už sakramentus, laido 
tuves net nuo biednų žiiionii 
rodo širdies bankrotų. Popie 
žius užtardamas Lenkiją, o ne 
užtardamas Lietuvos, Abisini 
jos ir kitų mažesnių tautų ro 
do savo širdies bankrotų.

Petras — Taigi musų šio va 
karo pasikalbėjimas buvo laba 
naudingas.

Jonas —
■ Jokūbas

‘ SAUGOKITĖS f AMfiGDŽIO JIMŲI
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vioiias 'tikras Ex-Lax!
' Įsidėmėkite raides .•,Ę.X-L-a'-X” ant 

dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite orlginalio Ex-Lax.

VILKAVIŠKIS.— šiemet Vil
kaviškio rajone dirvų, pievų bei 
durpynų nusausinimas 4jo kiek 
platesniu mastu. Didesnieji nu
sausinimai atlikti Vištyčio, Ky
bartų, Alvito, žaliosios, Gižų ir 
Vilkaviškio valsčiuose, pav., 
Vištyčio valse.: Meiliūnų, Lin
kių, Bakšiškių ir Rečiunų km., 
nusausinta daugiau 50 ha dur
pynų ir pievų; Vilkaviškio 
valse.: Navininkų ir Stirniškių 
km. — 15 ha, Kybartų valse.: 
Obeliškių ir Kybeikių km. — 
15 ha, Alvito valse.: Šukių ir 
Patunkiškių km. — 30 ha ir 
po kelias dešimtis ha kituose 
valsč. Iš viso šiemet Vilkaviš
kio rajone nusausinta 500 ha 
žemės.

KAUNAS. — Kauno apygar
dos teismo išvažiuojamoji se
sija Alytuje sprendė Jono Griš- 
kos baudž. bylų,, kaltinamo žmo
nos nušovimu. Griška, žmonų 
nušovęs, padegė ir namus,- no
rėdamas nusikaltimo pėdsakus 
sunaikinti.

Apygardos teismas Griška 
pripažino kaltu ir nubaudė 15 
metų sunk, darbų kalėjimo.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Įrengia sandėlius

Iš tikrųjų taip.
L Man buvo 1

Dr. V. E. SIEDLINSK1
- DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

malonu su jumis, draugai, pasi
kalbėti apie tokius dalykus.

Petras — Vaje, jau ir pirma 
valanda nakties. Turiu aš sku
bėti namo.

Jonas — Bėgu ir aš sykiu. 
Tad lik sveikas, Jokūbai. Ačiū 
tau labai už taip platų mudom 
su Petru nesuprantamų klausi-

BIRŽAI. — Žemės ūkio d-ja 
savo patalpas, kuriose savo lai
ku buvo linų apdirbimo fabri
kas, remontuoja ir įrengia pa
talpas sandėliams. ,

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy | 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

xbuna
6630 S, Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

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.: PROSPECT 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.

Tvarkoma gatvė
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

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli draugai. Užeikite kita 
šeštadienį. —Cicero Jokūbas. m i šaligatviai.

BIRŽAI. — Jau prieš kurį 
laikų Kęstučio (buv. Pasvalio) 
g-vė imta pagrindinai pertvar
kyti. šimtamečiai medžiai iš
kirsti, jų vieton sodinami jau
ni medeliai ir žymiai praplečia-

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudei kis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE, 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage 'Avė.
4447 South Fairfield Avenue !
v ' Telefonas LAFAYETTE MM

T—S—4 koplyčios visoseJ—J Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically 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
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugelyj atsitikimu..^ys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau Kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v.

Klausykite miiaų radis programų Antradienio 1* fteitadlenio syi- 
mečiaK 11:00 vaL ryte Ii W. H. L P. rtotiee (100 KJ 

M POVILU tALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Direktoriai LIETUVIAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Teį. Office Wentworth 6330 /
• Ręz,.Hydę Vark Z.l

Dt. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

iniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

NARIAI '
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušerjs.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. ISth 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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23td Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Puilman 1270

ALBERT
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
redomis ir nedėl. pagal sutartį 
ez» 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wes|ern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109
' ’ J. LIULEVIČIUS
4318 S. Califojmia Avėnue Phone Lafayette 3572

? P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS *1419

’ I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

IR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

10 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
39, SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

-------------------------------------------

•r. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
alandos kasdien 2-4 ir 6 <*. vak.

957 W. Garfield Blvd.
Hemlock 6699Damen.

A. Montvid, M. D. 
West Town State Bank Bldg. 
400 WEST MADISON STREET 
1L 1 iki 3 po. pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
tarnų telefonas Brunswick 0597

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

Garsinkitės “N-nose
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KAIP VYKSTA LATVIJOS IR ESTIJOS 
VOKIEČIU REPATRIACIJA

Akcija vyksta planingai. — Užsidaro Latvijos ir Estijos 
vokiečių mokyklos. — Spaudos atsiHepimai.

Latvių spauda plačiai rašo 
apie Latvijos ir Estijos vokie
čių repatriacijos akcijų ir jai 
įvykdyti padarytus praktinius 
žygius. “Briva Žeme” pažymi, 
kad vokiečių tautybės pilie
čių išvykimas iš Latvijos la
bai gyvai yra svarstomas tiek 
latvių, tiek vokiečių visuome
nes. Mat, Latvijoje vokiečiai 
turi nekilnojamųjų turtų, fa
brikų, krautuvių ir kitų įmo
nių, Vokietijos ir Latvijos vy
riausybių dedamos visos pa
stangos susitarti, kad vokiečių 
išeiviams dėl to netektų nu
kentėti. Visa tai bus atsargiai 
—smulkiai aptarta vėliau.

NAUJAI ATIDARYTAS DAKTA
RIŠKAS OFISAS

Dr. Frank M. Miscavige

Laikinai Latvijos vokiečių į- 
monės ir toliau veiksiančios, 
kad dėl to nenukentėtų Lat
vijos akinis gyvenimas*.

Repatriacijos klausimui sutvar
kyti jau yra geras Tirolio vo
kiečių iškėlimo pavyzdys. Ma
noma, kad

Latvijos vokiečių repatriaci
ja ilgai neužtruks ir po ke
lių savaičių Latvijoje nebe
liks nė vieno vokiečio.
“Briva Žeme” rašo, kad pa

skutinėmis dienomis gyvai 
vyksta Latvijos vokiečių repa
triacijos klausimų tvarkymas 
ir organizavimas. Aplink Lat
vijos vokiečių sąjungos cen
trinę spiečiasi vis jaugiau Lat
vijos vokiečių, nes kol kas iš 
Latvijos išvežami toje sąjungo-

Ruošiasi 31am Metiniam Koncertui

„i „į -' ■■ , ' ‘ ■

Chicagiečių mėgiamas Pirmyn Choras netrukus pradės savo darbuotės sezoną. Sek
madienį gruodžio 10 d., Kimball Salėj, prie Jackson ir Wabash, įvyks choro 31-mas me
tinis koncertas, kuriame choras išpildys daug naujų lietuviškų dainų. Tarp jų pažymėti
na yra “Aš negerti atėjau”. Bus taipgi kelios • verstos kitataučių dainos ir ištraukos iš 
veikalų. Bilietai yra po 50 ir 75c. Choras sugrįžęs iš Lietuvos pasižymėjo keliais labai 
pasekmingais koncertais ir yra pasiryžęs šį kartą dar geriau pasirodyti. Pjrmynietis.

Revalšchc Zeitung

KORESPONDENCIJA
Detroit, Mich

Ph. C., B. S., D. C.
LIETUVIS CHIROPRACTOR

Gydo visokios rūšies ligas sulig savo 
specialybės be naudojimo vaistų ir 
be operacijų. Taip pat gydo be ope
racijos ir “Gallstones” liga. Užlaiko 
vieną iš gražiausių Michigan State 
ofisą, aprūpinta naujausios metodos 
X-Ray ir kitokiais prietaisais. Rei
kalaujanti ligoje daktariškos pagel- 
bos, kreipkitės pas Dr. F. M. Mis
cavige, adresu:

Detroit Chiropractic College 
8127 E. Jefferson Avė, Detroit, Mich.

Phone Clifford 2650 
OFISO VALANDOS

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

je įsiregistravę vokiečiai. Ta
čiau iš Latvijos galės išvykti 
visi pageidaują repatriuotis 
vokiečiai, tik pagal iš anksto 
nustatytą griežtą planą. Kaip 
jau buvo pranešta, į Rygos uo
stą jau atvyko keli vokiečių 
garlaiviai, kurių kiekvienas 
galės paimti po 500-1,000 ke
leivių. Ryšium su tuo

negalėjo būti tinkamai sutvar- laikraštis 
kytas. Del to pasil
vienas kelias: Latvijos vokie-'kričio 1 d.^Redakcijos bendra- 
čiams /iškeliauti ir prisidėti darbiai 
prie Didžiosios Vokietijos 
branduolio. Kadangi Latvijos 
vokiečiu iškeliavimas iš Lat
vijos vyksta gera Latvijos ir 
Vokietijos vyriausybių valia, 
tai

inai siuvai- laiKiasus i\evai?>ciic. acimng w v W • jl

likęs vienų j pasiskelbė beišeisiąs tik iki lap- į ^iptllVOS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel.,ARDMORE 6975

daugelis vokiečių mokyklų 
jau nutraukė mokslą. Dauge
lis latvių įstaigų gavo vokie
čių tautybės piliečių prašy
mus atleisti iš vielų.

iš Latvijos išvykstu vokiečiai 
Latvijai visa širdimi linkį 
nekliudomo tautinės kūry
bos dai'bo.

Ryšium su Latvijos vokiečių 
repatriacija vietos vokiečių 
laikraštis “Rigasche Rund
schau” pažini, kad Latvijos 
vokiečiai jau ilgus šimtmečius 
kovoję už savo tautybę. Toje 
kovoje vokiečiai vis labiau įsi
tikinę, kad, nepaisant abiejų 
pusių lojalumo ir geros valios, 
vokiečių mažumų klausimas

Gana plati ir gyva vokiečių 
repatriacijos akcija vyksta ir 
Estijoje. “Jaunukas Žinąs” Ta
lino ' korespondentas per tele
foną praneša iš Talino, kad 
repatriacijai Estijos vokie
čiams buvusi netikėta ir jų tar
pe sukėlusi gana stiprų susi
jaudinimą.

Talino krautuvėse vokiečiai 
prisipirkę daug lagaminų, 
šiltų drabužių ir maisto pro-
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Jus Gausit 
Visą Šitą

• Tap ar Overkantla $29.95* ,
• Košt. Kokybės Siutas 29.95
• Nauja felt, rud. skryb.
• Juodi ar rudi batai
• “Shlrt-Craft” marftk.
• Ranką darb. kaklaryS.
• Biržas ar petnešos
• “I^uitlnKwear” panflak.
• Atletiniai marškiniai
• Atlet. apatiniai maršk.
PAPR. PARDUOD. UŽ $74.35
Jus Sutaupot $34.60
Nelaukit dėl pinigų sto
kos. Jūsų kreditas pas 

Marks geras!

VISŲ METŲ | 
•IT \ MTKKLIUB 'i 
COOPER SKUSTU VĖL. I 
Vyram tiktai. Nereikia pirkti I 

nieko i
Atsineškit šį kuponą J

Š1I9 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 3356
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Esą spėjama, kad iš Estijos iš
vyksiu beveik visi vokiečiai: 
Estijoje esą daugiau kaip 100 
vokiečių gydytojų ir daugiau 
kaip GO vokiečių advokatų, 30

Visi šie asmenys turės išvykti 
į Vokietiją. Apie 10 Estijos vo
kiečių bažnyčių pasiliks be ku
nigų ir į jų vietą teks paskirti 
naujus kunigus estus.

Taline jau uždarytos visos 
vokiečių mokyklos, iš viso 30.

Paaiškėjo* kad kai kurie stam
bieji Estijos pramonininkai vo
kiečiai 
monės 
kos.

dirbsiančios be pertrau-

metu į Taliną jau pra-Šiuo
dėję vokiečiai plaukti iš pro
vincijos. Į Estijos uostus esą 
atvykę 5 vokiečių garlaiviai 
vokiečiams išvežti. Estijos įsta
tymais kiekvienam išvykstan
čiam leidžiama pasiimti po 50 
estų kronų. Talino

Yra Kalėdų
Dėdukas •

išvyksiu į Vokietiją. 
Laikraštis atspausdino specia
lų straipsnį apie Baltijos vo
kiečius, pabrėždamas, kad Lat
vijos ir Estijos vokiečiai esą 
pakviesti naujų uždavinių at
likti. Rašinyje reiškiama viltis,! 
kad Estijos vokiečiai taip pat 
gerai atliksiu savo naujuosius 
uždavinius, kaip ir ligi šiol.

Talino visose vokiečių baž
nyčiose buvusios atlaikytos at
sisveikinimo pamaldos, per ku
rias bažnyčios buvusios pilnos 
žmonių. Pasirodė, kad

Estijos valdinėse įstaigose 
labai mažai vokiečių tebuvę. 
Keli teisėjai', ankštieji valdi
ninkai ir vienas burmistras 
įteikė atsistatydinimo rašius.

■ Jie visi išvyksiu į Vokietiją; 
Ryšium su vokiečių repatriaci
ja padidėjęs vokiečių vedybų 
skaičius,- tarpmiestiniai pasi
kalbėjimai ir/tt‘ Berlyno į 
Taliną jau yra atvykusi speci
ali delegacija repatriacijos 
klausimams aptarti.

Didelis gaisras

Detroitiečiai važiuoja į 
Toronto

Gruodžio 2 d. Dailės choro 
grupė važiuoja į Toronto vai
dinti “Žentai iš Amerikos. Tai 
labai gyvas ir juokingas veika
las, kurio vaidinimas užima 
apie pusantros valandos.

Kalbamam veikalui ' vaidinti 
liko parinkti musų geriausi sce
nos veikėjai, kaip antai: Diliai. 
Joe Raška, Mary Yurkus, J. 
Pilka ir Nellie Sedar. Tai tik
rai geri vaidilos ir, galima drą 
šiai sakyti, kad torontiečiai jų 
'-aidyba bus patenkinti.

Teko nugirsti, jog su Dailės 
- choro grupe važiuos ir pats 

choro mokytojas, p. A. Kvedc 
ras. Galimas daiktas, kad atsi
ras 
rie

AIRIOGALA.—Bekuliant 
vus Algimantų km., Ariogalos 
valsč., pas ukin. St. Džiugą už-' 

^sidegė netoliese buvę šiaudai.
Esant stiprokui vėjui, ugnis 
persimetė į tvartą ir klojimą. 
Ugnis taip greit plėtėsi, kad ten 
buvę darbininkai vos spėjo iš 
degančių trobesių išbėgti, pa
likdami net savo drabužius. Be 
to, per gaisrą sudegė javai, 
įvairios ūkio mašinos bei pa
dargai ir kuliama mašina. Tur
tas buvo neapdraustas. Nuo
stolių apie 30,0C0 Lt.

pasišaus Toronto aplankyti

LSS 116 kuopos 
susirinkimas 

7, 1

Gruodžio 2 d.. 8 vai. vakaro 
LSS 116 kuopa laikys susirin- 

•R kimą adresu 2384 — 24 gatve.
,Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų ap
tarti. —Reporteris.

ja-

Tikroji Nauda 
Musų Banke

Karo Žemėlapiai >
Naujienų^.

• • ‘ < • L .
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Nau j i e npse ga Ji t ė gauti. spal
vuotą Europos; žerpėlapį su pa- 
žymėjimąis visų, didesnių mie
stų, pagal kurį , galėsite ; sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c.

Kalėdoms besiartinant dau
gis laukia ir Kalėdų Dėduko. 
Taip, Kalėdų Dėdukas yra ir 
laukiantieji gali susilaukti do
vanų. štai jums Marks drabu
žių krautuvės, 4736 So. Ash
land avė. ir 6409 So. Halsted 
str. Jos pasiūlo visiems po $50 
kredito, kad už tiek galėtumė
te savo artimiesiems dovanų 
nupirkti. Nepraleiskite progos.

Marks krautuvių yra septy
nios. Be drabužių laiko avaly
nės ir kitokių vyrams ir mote
rims papuošalų, čia pirkdami 
gausite geros kokybės prekes 
žemomis ' kainomis ir patikimą 
patarnavimą. Beto, Kalėdų šven
čių proga, galėsite pirkti dra
bužius į kreditą, o apsimokė
jimą pradėti tik ateinančiais 
metais.

Toks, tad, yra Marks krautu
vių jums švenčių palinkėjo 
mas. (Skelb.):l

Komitetas vilniečiams 
remti

PALANGA. — šiomis dieno
mis Palangoje įvykęs visuoti
nis visuomenės susirinkimas iš
rinko vilniečiams remti komi- 
tetą, i kurį įeina aušrininkas 
dr. J. Šliupas, m. burmistras 
A.. Vizbaras, kun. Tadarauskas, 
0. Staknienė ir Mockus. Komi
teto kandidatais liko ats. majo
ras Zabulionis, ats. kpt. Urnie
žius ir ats. viršil.1 Jasdauskas.

Tvarkomas durpynas
• MAŽEIKIAI. — Prie miesto 
yra virš 300 ha ploto valdiškas 
durpynas, iš kurio miestui pa
kaktų ilgam laikui gero kuro. 
Dabar daromi nusausinimai ir 
kt. paruošiamieji darbai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” bėti dalykus.

A.

Raumenų Skausmo Paša
linimas Teikia Smagumą!

Milionai vartoja Šį garsų plaste- 
rį nuo raumenų skausmo, nes 
jis Šildo, ramina ir’ paremia. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas. 
Pirmam raumenų skausmui 
gnybtelėjus, pridėk—

REDCROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽi'IKRlMA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

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

1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

Chicago City Bank and Trust 
Company, Halsted prie 63-čios 
gatvės, deda visas pastangas 
savo indėlininkams suteikti pil
nas žinias apie savo bendrą sto
vį, finansinį ir, žodžiu, jiems 
atiduoti tikrąją bankininkavimo 
vertybę.

Pilna vertybė gaunama tik 
tada, kada tarpe vienos ir ki
tos pusės atsiranda bendrinin
kavimas. O bankininkavimas 
virsta bendrininkavimu tada, 
kada tarpe indėlininkų ir ban
ko atsiranda pilnas pasitikėji
mas. Tokiais, tad, sumetimais 
eidamas musų bankas ir sten
giasi savo indėlininkus infor
muoti per savo skelbimus.

Tad, jei yra kokie klausimai, 
kurie reikalauja patyrusių žmo
nių sprendimo, nevilkindami, 
tuoj kreipkitės į musų banką 
įr pasitarkime bendrai. Tik ta
da, gausite pageidaujamą pasė
kų, kada leisite bendrai apkal- 

(Skelb.)

Marks Toggery
‘MADOS VYRAMS’

• DRABUŽIAI
• BATAI
• PARĖDAI

200-202 E. 154th St.,
HARVEY, ILL.

Tel. 630 Vakarais atdara.

Jei Jaučiatės Išvargę 
ir Jėgas Išsisėmę

Kai kas skauda, 
kai kenčiate nuo 
reumatizmo, ke- 
p e n y s skauda, 
galva, tulžies ak
menys, strienas 
diegia, kaulų 
reumatas, odos 
liga, persišaldę 
ir tt. neužvilkin
dami, skubėkite 
pilnu pasitikėji
mu į Dr. Michael’s šakninių vai
stų krautuvę.
ŠAKNŲ GAUSA NUO LIGŲ 

GAUSOS
• Aukštam kraujo spaudimui
• Kepenims—tulžei
• Skilvio ligoms
• Užkietėjimui
• Dusuliui
Kraujo spaudimas atitaisomas 

nemokamai.
Dr. MICHAEL’S 

HERB REMEDIES 
1223 MILWAUKEE AVĖ. 

3059 LINCOLN AVĖ.

Tariiauiaiit... Trečią jai Gentkartei
1893—1939

DRAUGIŠKAS BANKAS
PASISTATYK TIKSLU

ŽINOT MUS GERIAU

....... -
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Bankinis patarnavimas grindžiamas asmeniniais 
santykiais.

Mes stengiamės pilnai informuoti savo depozito- 
rius per savo skelbimus. Nurodome jiems savo finan
sinį stovį, paaiškiname musų nusistatymų faktus, pra
nešame kai kurių palengvinimų naudą.

•Bet tai dar tik pusė apysakos.
Tikroji vertybė—PILNOJI VERTYBĖ—bankinin- 

kavimo santykių yra gaunama tiktai tada, kada atsi
randa asmeninis santykių lygmuo tarpe depozitoriaus 
ir banko.

Štai, kodėl , mes taip dažnai raginame jus ateiti
* ir apkalbėti savo problemas su mumis. Mes norime 

jus pažinti geriau—-norime suprast jūsų problemas— 
norime patarimų suteikt, pagrįstų patyrimais panašiuo
se atvejuose.

Bankininkavimas yra tikras bendrininkavimas. 
Už vis geriausia yra tada, kada yra ABIPUSIS pasi
tikėjimas. Nėra geresnio budo nei atsitiktinai ateit ir 
pasikalbėti.

PASISTATYKIT TIKSLU TAI PADARYT GREIT

CHICAGO CITY BANK
■ AHD TRUST COMPANY

HALSTED AT SIXTY-THIRD
NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

r . - . : . • - • - . ' . - . ' . -
f
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• Slogoms
• Nervams

• Bronchitis
• Galvos gėlai



NAUJIENOS, CMcago, UI. \Penktad., gruodžio 1, 1939
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KANDIDATAI J SLA PILDOMA TARYBA
UfaakyiM kaina: .

$8.00NAUJIENOS
The Lithpapian Daily New>

Published Daily Ęxcept Sunday by
The Lithuanjan News Pufc. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tęlephone CAJNal 8500.
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Subscription Ratas:
$5.00 Der year in Canada
$5.00 per yeąr outside of Chicagę
$8.00 per year in Chicągo 

3c per copy.

Entared as Seęond Class Matter 
March 7th 1914 at the Ppst pfficę 
of Chicago, III., ąąder the act of 
March 3rd 1879.

1.50 
.75

T**

3ę 
18c 
75ę

Naujienos eina kasdien, išski
riant į sekmadienius. Leidžia Nau
jienų (Bendrovė, 1739 S. Halsted St,, 
Chic Telefonas Canal 850Q.

i metų_____________
Trims mėnesiams --------- 1
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
pasta:

Metams
Pupei metą ------- --
Trims mėnesiams __
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ,
Lietuvoje ijf kitur užsieniuose:
Kletams ........,.^..,.^.....^,,...,,^^1. $8.00
Pusei metų_______________4.00
Trims mėnesiais _ 2.5P
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

(Atpiginta)
$5.00

2.75
1.50 

. 1.00 
„ .75

Pagalba Vilniaus kraštui
• I ..y ) *

Atvaduotam Vilniaus kraštui reikia ne tiktai maisto 
ir rūbų. Reikia jam ir knygų. Per 19 metų lenkų oku
pacijos buvo slopinamas to krašto lietuvių kultūrinis ju
dėjimas. Buvo konfiskuojami lietuvių laikraščiai ir už
darinėjamos jų draugijos. 1

Amerikos lietuviai turi nemažai knygų, kurias jie 
galėtų paaukoti kiniečiams, kaip kad daro, pay. Lietuvos 
Kultūros Švietimo Draugija.

St. Miščikas-Žiemys

Žmogus-Galvažudis

Sovietų Rusija užpuolė mažiukę, bet didvyriškai drą
sių suomių respubliką. Maskvos banditas pasielgė lygiai 
taip, kaip Berlyno banditas, puldamas Lenkiją: jisai įsi
veržė Suomijos teritorijon net be karo paskelbimo!

f

Jau nuo sekmadienio buvo matyt, kad Maskva ren
giasi suomius užpulti. Ji staiga be jokio pagrindo atsisa
kė nuo nepuolimo sutarties su Suomija, sulaužydama tos 
sutarties nuostatą, kuris reikalauja, kad valstybė, norin
ti atsimesti nuo sutarties, turi duoti apie tai žinią už pu
sės metų laiko prieš atsimesiant nuo jos.

Po to Maskva pradėjo vesti spaudoje ir per radio 
dar šlykštesnę propagandą prieš Suomijos valdžią. O už
vakar ji staigiai nutraukė diplomatinius ir prekybinius 
ryšius su Suomija. Po to jau, žinoma, sekė atviri karo 
veiksmai. / .

Nežiūrint, kaip Stalino komisarai ir jo agentai iš
sisukinės, visas pasaulis mato, kad šiame kare tarp Ru
sijos ir Suomijos Stalinas yra agresorius. Jisai užpuolė 
mažą ir ramią tautą, iš kurios Rusijai negręsė ir negalė
jo gręsti joks pavojus; '

Tas Maskvos riksmas, kad Leningradas nesąs sau
gus, kuomet suomių siena tėra tik už kelių dešimčių my
lių nuo antrosios sovietų sostinės, yra grynas melas. Juk 
pati sovietų valdžia 1937-ais ir 1938 metais kartu su Suo
mijos atstovais tą sieną galutinai nustatė ir abi valsty
bės susitarė, kad dėl jos heprivalo būti keliama jokių gin
čų. tai kodėl ta siena staiga dabar galėjo pasidaryti 
“pavojinga” Leningradui ir Sovietų Sąjungai?

Niekas kita, tiktai Stalino imperialistinės užgaidos 
iššaukė šjtą sovietų konfliktą su demokratine Suomija. 
Sukurstęs Hitlerį į karą prieš Vakarų Europos demokra
tijas, jisai dabar skubinasi “pasinaudoti proga” ir pri
sigrobti daugiaus svetimų žemių, kad jo imperija butų 
didesnė ir galingesnė. Šitokiu keliu jisai tikisi galėsiąs 
sustiprinti savo pūvančios diktatūros pajnatus.

Reikia pasakyti, kad šitam smurto žygiui Rusijos 
diktatorių dalinai paskatino pataikaujanti Anglijos po
litika. Nors Stalinas visą laiką eina ranka už rankos su 
Hitleriu, bet Anglijos valdžia iki šiol vis dėjosi to nema
tanti, Jos atstovai ne kartą viešai pareiškė, kad sovietų 
tikslas esąs “užkirsti kelią” naciams pytuose. Jie beveik 
išreiškė savo pritarimą, kuomet Maskva pasiglemžė va
karines Ukrainos ir Gudijos sritis ir didesniąją dalį Vil
niaus krašto. Chamberlainas ir jo bendradarbiai bandė 
“numaldinti” Staliną panašiu budu, kaip kad jisai pir- 
miaus “maldė” Hitlerį.

Bet raudonasis despotas pasirodė ne geresnis už sa
vo partnerį. Savo smurto žygiu prieš Suomiją jisai nu- 
simaskavo. Nuo dabar niekas daugiaus nebetikės jo veid^ 
mainingomis kalbomis apie “taiką” ir jo nuduotu “neu
tralumu”. Stalinas atvirai sulaūžė tarptautinę taiką ir 
atsistojo prieš viso pasaulio akis, kaip begėdiškas agre
sorius. • < /
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Nacių vadas vagis
M. - ' "T"1, '

Prisaikdintųjų teisėjų sprendimu, New Yorko teist
ine, Plritz Kuhn, Amerikos vokiečių “Bundo” vadas, yra 
pripažintas vagim, kuris vartojo organizacijos ižįą sa
vo meilės (jąlykRinSt Jam gręsia kalėjimo bausmė iki 30 
metų.

.ii1'” ■ , . i ■'* ’ - Ii,** L**’* J. ' ’ ’

Nieko nuostabaus, kad kriminalistas stovėjo hitleriš
kos organizacijos priešakyje. Juk visa Hitlerio gauja 
Vokietijoje susideda iš žmogžudžių ir plėšikų, kuriems 
yra svetimi civilizuotos žmonijos dorovės principai. Todėl 
panašų tipų Berlynas paskyrė ir savo šalipiukams vado
vauti Amerikoje.

Bet tarp Hitlerio pakalikų Amerikoje yra, be abe
jonės, ir teisingų amonių, kuriems Berlyno propaganda 
apsuko galvas. Jiems dabar yra labai nemalonu, kuomet 
teismas iškėlė aikštėn jų “fiurerio” šunybes. Reikia mai
nyti, kad dauguma jų nebenorės turėti nieko .bendro su 
ta nacių organizacija.

žmogus didžiausias fariziejus. 
Jei nebūtų žmogaus pasaulyje, 
mes nežinotume žodžio “fari
ziejus”, dviveidžio ir panašių 
terminų, nes ,iš visų gyvūnų vie
nas žinogus šias visas ypatybes 
Igįjo.

Štai , vėl karas ir karo temai 
abai artima antra tema — gal- 

važudystė. Vartoju gąlvažudys- 
rtę, vieton žmogžudystės, nes ši$ 
terminas apima ne tik žmogžu
dystę, bet ir bendrai kiekvieną 
žudymą, kaip sau panašaus, taip 
-utos gyvybės.

žmogus iš prigimties yra gal
važudys, toks pat plėšrus žvėris, 
kaip liūtas, tigras ar kuris ki
tas — tik jis daug pavojinges
nis pasaulyje, nes jis veidmai
niškas ir įstengė įtikinti į save 
pąnašius, jog galvažudystė 
me pranykus. 

I
Musų įstatymai baudžia 

žmogžudystę ir dargi kūno 
žalojimą, nori tik patvirtinti 
mintį, kad žmogus neturi teisės 
žudyti arba dargi sužeisti sau 
panašų. Bet šis įstatymas taip 
pat vienas iš daugelio veidmąi- 
nybių musų . kultūros istorijoje, 
nes šalia įstatymo draudžiančio 
žudyti savo artimą, mes turime 
kartuves, elektros kėdes, kul
kas, karą, revoliucijas, terorą, 
apsigynimo įstatymą ir pana
šius, Ir nereikia būti dideliu 
stebėtoju, kad ~ įsitikinti, jog 
žmogui įstatymo keliu daug 
daugiau progų teikiama žudyti, 
negu nežudyti. Valdžia, kuri 
stovį žmogaus gyvybės saugu
mo sargyboje, daugiau nužudo, 
negu nuteteią žmogžudžių. Jau 
vienas tas faktas, jog sulig įsta
tymų, kiekvienos valstybės, gai
limą už vieno žmogaus nužudy
mą, nuteisti du tris, o kartais ir 
kelis žmones • mirties bausme, 
parodo jog kiekviena valdžia 
žudo daugiau, negu patys pilie-, 
čiai. Maža to, pavartykite jus 
įvairių valstybių Baudžiamuo
sius įstatymus, kur veikia mir
ties bausmė, ir jus rasite, kad 
ten baudžiama daug prasikalti
mų, neturinčių nieko bendro su 
,ąr.tįmp užinu.§ta», .mirties baus
me. Bendrai, paskutiniu laiku 
mirties bausmė kai kuriose vąL 
stybėse tiek praplėsta, jog ma
žai teliko prasikaltimų, kurie 
nebaudžiami mirtimi. Juk pa
prastas pinigų išeikvojimas 
į(Rusijoje) baudžiamas mirties 
bausmę, pinigų išvežimas, bau- 
džiąmas mirties bausme (Vokie
tiją ir Italija), šnipinėjimas sve
timos valstybės naudai dargi ne 
karo metu — baudžiamas veik 
visuose Europos kraštuose mir
ties bausme, sukilimo ruošimas, 
sumoksiąs diktatūrų kraštuose 
baudžiama mirties bausme. Vi
sur ir už viską žudo valdžia, ką
ri tuo pat laiku nori įtikinti sąr 
vo piliečius, ;og artimo žudyit 
negalima, nebent apsigynimo 
proga. _ ’ ‘

.0 paaukštinimai bej ą.tsjžyr 
mėjimo ženklai kariškiam Karo 
metu? Jujc tuo kiekvieną Kariš
kį, nešiojantį pasižymėjiiuQ žem 
klą, reikia Raityti tokiu put 
žmogžudžiu kaip ir kiekvieną-, 
bet pas mus visuomenėje jis 
aukštmąmąs ir dėl jo šypsenos 
galįiiėjąsi $mterys, jįps, kurios 
pačios gamtos paskiros gimdy
mui, o ne žudymui.

priešgmumai, kurie mūšų nępa*? valstybėse, kur mirties bauąmJg 
stebiami arba, tęiįingiau pasa
kius, pakenčiami dėl tam tikrai

jog 
yra 
tam

A Jįi te

uz 
su-

Ir todėl nėra ko stebėtis, 
savo laiku ir dar dąbar 
žmonių, kurie sako, jog 
tikrais atvejais žmogus turi tei
sę žudyti pats niekieno neatsi
klausęs, jei tas žudymas jo ar
timui atneš, palengvinimą.

Savo laiku pasaulyje sukėlė 
daug kalbų viena byla, kurioje 
sūnūs buvo kaltinamas motinos 
nužudymu, ir šis sūnūs dargi 
didžiavosi savo pasielgimu, nes, 
girdi, jis tai padaręs iš didelės 
meilės prie motinos. Mat, jo mo
tina sirgo ir smarkiai kentėjo. 
Jos liga nebuvo pagydoma ir 
jis norėdamas palengvinti mo
tinai ir žinodamas, jog viso ko 
galas visvien bus mirtis, ją nu
žudė, kad ji nesikankintų.

i

Vieni tai užgyre, kiti pasmer
kė, bet esu įsitikinęs jog ma
žas .žmonių skaičius * iš tiesų 
stengėsi pažvelgti giliau į šį 
klausimą.

Bet šį kartą aš. benoriu kal
bėti apie tai, noriu tik bendrai 
pasistatyti klausimą ir jį šiek 
tiek panagrinėti: ar žmogus gal
važudys, ar ne?

Man gyvenime teko susitikti 
su nemaža^ žmogžudžių, kurių 
vieni Virto jais nesąmoningai, 
kiti sąmoningai treti, nors ne
buvo dar nužudę nei vieno žmo
gaus, tai viep todėl, kad nepasi
taiko tam Reikalingos progoj, 
bet kurie sieloje buvo tikri

baisesni, negu kiirie žudė, nes 
tas kuris žudė, bent turėjo tiek 
drąsos, kad nužudė ir atsiėmė 
savo bausmę, o daugumoje yra 
žmonės žmogžudžiai, kurie į se
niai pusę pasaulio nužudė, bet 
tik mintimis, nes paprastas bai-. 
luinas jiems neleido tai įvykr 
dinti.

Ir kiek man teko su šios ir 
panašios rųšies žmonių kalbėti 
ir bendrai stebėti žmones įvair 
riose padėtyse ir įvairiose apr 
Jinkybėse, priėjau išvados, jog 
maža žmonių, kurie negalėtų 
nužudyti savo artimą, žmogus 
dargi su patenkinimu žudo, jei 
jam leidžia įstatymas tai dary
ti. Jau vienas tas faktas, jog 
valstybėse, kur yra mirties bau
sme ii- kur1 turi taip vadinamą 
valstybinį budelį, anam mirus, 
kandidatų tiek atsiranda, jog jų 
pakaktų ne tik visom valsty
bėm, bet dargi kiekvienam mie
stui. Kodėl? Kiti gal pasakys, 
jog dauguma šių žmonių imasi 
šio amato, nes neranda kito? Aš 
tuo nenoriu tikėtų jei žmogus 
negalės žudyti, jis to nesiims 
kaip lygiai , yra žmoniy> kurte 
greięįąu hadu, negu paprąT 
šys išmaldos. Jei jis įiulo savo 
.patonarimps valstybei, tai vien 
lųtdėl, kad jam vikriem jis gali 
žudyti, o tuo jam geriau, kad 
jis tuo gąlęs sau duoną pelnyti.

iptą kra^T
tuose, tar ’uėra bu^riio, ir tąs 
pareigas atiteką kariuomenė ar 

wifes bausmės vyk- 
dyimrn dažniausia kviečiama sa- 

te jų ntek»4 netrūksta. 
įfai kas pasakys, jog Karinome- 

’ bet visuomet tą ląisvąnorių šąų? 
i Jytojų -atsiranda daugiau, negu 
; reikią te įvyksta dargi galinpji- 
I Kad tik jis, o ne kitas gą- 
. lėtų tialyvapti mirties bausmės 

vykdyme. f
Arba paimkime kitą pavyzdį*
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žmogaus smalsumas. Nevisai. 
Man pačiam teko būti daugely<- 
je mirties bausmių vykdymų ir 
ypatingai stebėjau žmonių veir 
dus ir turiu pasakyti, jog pas 1 
maža žmonių teradau veide .gai
lestį arba dargi užuojautą,, Juk 
pas žmones kalbant apie kur) 
nors kriminalistą, dažnai Įenka 
išgirsti išsireiškimų, dargi iš 
moterų lupų: “Tokiam rriktų' 
po žarną tąsyti”, “reiktų jį dras
kyti, nes mirties bausmes jam 
per maža”. Ar tai ne žmogaus 
žudymo instinkto pasireiški
mas? Jr bukite tikri, jog vie
na, bet daugelis šlu moterų nęi 
akimi nemirktelių, jei jai tek
tų tokį krimįnąlistą pasiųsti į 
aną pasaulį.

Gyvenime teko sutikti nema
ža žmonių, kurie nužudė žmo
gų, kartais ne vieną, taip sa
kant, sulig įstatymų: pay, paži
nojau , vieną ppjicimnfcą, kuris 
nužudė du kalinius už tariamą 
norą pabėgti, vieną kalėjimo 
sargą, kuris nušovė man ma
tant dargi keturis kalinius, ku
riems pasisekė pasprukti iš ka
lėjimo, bet buvo jo pastebėti be
bėgant. Nei vienas iš jų nejauto 
sąžinės graužimo ar ką nors pa
našaus. Jie tai paskaitė tokiu 
pat pareigos atlikimu, kaip ki
tas vilko nušovimą, ar panašiai. 
Kalėjimo sargas dargi gyrėsi ki
tiems, jog puikiai šaudąs', nes 
vienas kalinių jau buvo įlindęs 
į rugius ir jis visgi pataikė jam 
vien žiūrėdamas j rugių linkčio
jimą.

Tiesa, kalinių tarpe teko su
tikti žmonių, kurie nužudė taip 
pat žmogų, bet tai įvyko arba 
pasikarščiavus arba neblaiviems 
esant ir tie smarkiai kentė.

Bet tokių buvo maža ir kas 
charakteringa, jog jų draugai 
iš jų juokdavosi, kad jie dėl to 
kenčia ir negali ramiai miego
ti.

Bendrai, turiu pasakyti, jog. 
stebėdamas priėjau prie išva
dos, kad žmogus dar toks pat 
žmogžudys, koks buvo prieš ke
lis .tūkstančius metų ir jei jis 
šiandien taip pat nevalgo žmo
gienos, tai vien todėl, kad yrą 
pakankamai kitos mūsos ir ne
žino jps skonio.

Kai kas gal pasakys, jog tai 
pesimisto mintys, bet tokiam 
pasiūlyčiau tik apsidairyti ir 
viskas. Juk paprastas daugelio 
žmonių ginklo ieškojimas — 
parodo jau jų palinkimą žudy
ti, nes esu tikras, jog jis užpul
tas paprasto pirmo žmogaus, 
kurte nei negalvoja jo žudyti jr 
vieton revojyer,io tamsyje jam 
grasiną raktu ar kokiu panašiu 
į revolverį geležgaliu, jį paties 
vietoje be jokio sąžinės grauži
mo, jog dargi nenorės prisiminę 
ti už metų ar dargi dviejų sa
vaičių, kad nužudė. Svarbu, 
kad jį neapkaltintų ir jis įsteng
tų savyje ir. svarbiausia, prieš 
žmones, pasiteisinti.

Tokie mes esame ir nėra ko 
savęs apgaudinėti.

Šiandien šiuo žudymo keliu 
mes tiesiog bėgte bėgame į be
dugnę ir kas žino, kas laukią 
musų naują kartą, kuri yra au
klėjama kraujo garuose ruor

vykdoma viešai, ar trūksta k>‘ 
da nors žiūrovų? NiekuoiųęJ. 
Pasakysite, jog tai paprastas

a A
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Visi SLA. nariai yra kviečiami nominuoti į Pildomą 
Tarybą šiuos kandidatus:

Į Prezidentus—F. J. BAGOČIŲ
J Viceprezidentus—J. K. MAŽUKNĄ
Į Sekretorius—Dr. D. PILKĄ
J Iždininkus-rK. p. GUfiJ
į IŽ4q Globėjus—E, MIKUŽLUTĘ įr P, DARGI
į Daktarųs-Kvotejus—Dr, J. S. STANESLOW
Iš šitų kandidatų penki yra dabartiniai viršininkai: 

F. J. Bagočius, J. K. Mažukną, K. P, Gugis, p-lė E. Mi- 
kužiutė ir Dr. J. S. Staneslow. Jie gerai ėjo savo parei
gas ir Susivienijimo labui bus naudinga išrinkti juos dar 
vienam terminui. O du kandidatai yra nauji: Dr. D. Pil
ka (sekretoriaus vietai) ir P. Dargis (į iždo globėjus). 
Šiomis naujomis jėgomis sustiprinus Pildomą Tarybą, or
ganizacija sparčiau augs.

SLA. VAKARŲ KOMITETAS
* "" r   ;"1 t '■! rr  —Šbit AMJ

Lenkijos kovų atgarsiai
T~

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Nors pačioje Lenkijoje ka- reikalai, 
ras jau baigtas, bet kovos dar 
tebesitęsia. Visos Lenkijos* bu
vusioje teritorijoje slaptai vei
kią lenkų karo organizacija lie
tuviams iš seno žinoma P. O.
W.

Šios prganizacijos pagrindi
nis tikslas visame kenkti jų 
krašto okupantams. P. O. W. 
turi slaptus ginklų sandelius ir 
progai pasitaikius juos panau
doja. Vilniaus krašte taip pat 
toji organizacija veikia, jos įta
ka pastebiama net Lietuvoje. 
Lietuva stengiasi kaip įmany
dama visų civilių lenkų, atbė
gusių čia, nusikratyti. Vos tik 
iš karo nasrų ištrukę, jie Lie
tuvoje buvo korektiški, bet pa
skutiniu metu pasidarė žymiai 
drąstiškesni, nuobradiškesni, to- 
,dėl teko imtis su jais 
kmny priemonių.

Internuotieji kariai,

bet tik noras kitus 
vergti. Aišku, ne visi lenkai to
mis pėdomis žengia, tai tik ba
jorų, netekusių savo dvarų ir 
politinės įtakos užsimojimai. 
Bent šiuo metu Lietuvai tų len
kų bajorų žygiai atrodo dau
giau kaip juokingi! Bet jie su
kelia kartu ir kai kurių rūpes
čių. Tų rūpesčių pasėkoje jau 
dabar daugelis atbėgusių civi
lių gyventojų turi paskubomis 
išsikelti iš Lietuvos.

Nors ir Lietuva buvo pasiry
žusi 
mą 
šito 
tur
mą kaip kas iš jų suprato kai
po Lietuvos silpnybę. Skaudžiai 
apsiriko ir dabar turi nešdintis 
iš musų krašto svetur. Patys 
kalti! —Betkas.ir atitin-

•f
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parodyti savo žmonišku- 
ir vaišingumą, bet, matyli, 
lenkai suprasti negalėjo ir, 
bu t, Lietuvos tą žmonišku-

žudymui, kerštavimams.
Jau šiandien mes peržengėme 

visas ribas, nes žmogaus nužu
dymas virto savotišku didvyriš
kumų ir malonės suteikimu. 
Pa v. Estijoje leidžiama nu teis
ėm pąsteįukji^ąrbą pats gali 
išgeyĮi puodus, arba jį nužudys 
ir, aiškų, aųkštesųūs rųšjes žmo- 
gumj, dargi kriminftlistas, šito 
tomas, tas, kuris pats nusižudė, 
negu kurį neikia nužudyti.

Mąža to, Vokietijoje, veik 
kįgkvlenąme kalėjime ir kon- 
centraęįjos stovykloje, yra ka
merose pritaisyta virvė kaliniui 
pasikarti. Ir hjUeriumkai tai pa
teisiną labąi gerai, dargi giria
si suradę nąują būdą žmonių 
parinkimui, Jie sako, jei kali
nys nepakcn$ja, negali iškęsti 
savo bausmės ~ jis pasikars ir 
tuo gerąi padarys, nes toks 
žmogus gyvenimui visvien W 
tikęs, fles neužgrūdintas, negalįs

tų civilių įtakpje taip pat pasi
darė žymiai įžūlesni, todėl ir jų 
apsaugą sustiprinta.

Šu jais jau civiliems gyven
tojams neleidžiama pasimaty
mų, o seniau buvo, žymiai lais
viau. Matyti, kad lenkai ir da
bar dar nieko nepasimokč. Kaip 
kas iš jų netyčiomis prąsitąrė, 
kad busimoji Reiikija vaidy-; 
sįąnti Lietuvą ir Latviją. Klai
pėda, Liepoją, Byga busią Len
kijos uostai!

Matyti, iš kai kurių bajorų 
lenkų dar buvęs raugas iki šiol 
nęišgąrąyo!
•"Kaune Jęnkų gimnazija jąu 

turęsiąuU užsidaryti; mat, nėra 
iš j<ur lėšų gauti. Iki šiol Lie
tuvos lenkų .bajorai vis gyrėsi, 
kad jię tą gimnazijų savo lėšo
mis išlaiko, o štai jau dabar 
toji gimnazija neturi iš ko mo
kytojams .algų mokėti!

Tai toksai lenkų bajorų pa
triotizmas 1 f

Kadąugi tejąka mokytojus 
leisti, tai jie pajuto, kad jiems 
nebus fep#ųięimęija išmokėtu, 
gimnazijos vadovybę atidavė į 
teismą ir nųt gimnazijos turto 
areštą uždėjo! Kaip matote, 
Lietuvos lenkų šeimoje prasi
dėjo dideli nesusipratimai. Tie 
risi nesusipratimai net teisme 
atsidus.

O tuo pačiu metu Lietuvoje 
vėl norima atgaivinti P, O. W. 
Lenkai net nepajėgia sųtvarkyji 
sąvo giumązijos reikalų. 
imasi kitų grynai provpkariuly 
darbų. *

Jiems ijerupi savi kultūros 

pakęsti gyvenimo smūgių, ašti-: 
žęs. Gi jei išlaikys, nervai bus 
pakankamai tvirti — jis nepa
sikars ir tik jrodys kalėjimo 
administracijai, jog geležinis' 
Žmogus, galįs kovoti, o tai žmo-, 
gųje svarbiausią, ue$ gyvenimo 
dasnjs kova UŽ tavi, o ^iaj ko
vai rrikalingi geležiniai žmojws, 
kuria svetimos
galbos, nes nėra laiko ją teikti, 
kiekvienas turi savęs žiūrėti.

Ir tokiu keliu einama prie ga
lutino išsigimimo.

Iš Lietuvos
■'■f.jTi . ■ h > ’ '

Kaip bus tvarkomas 
Vilniaus miestas ir 

Vilniaus sritis

at-

IJdinislerių taryba priėmė to
kį Vilniaus miesto ir srities 
tvarkymo įvedamąjį įstatymo 
projektą:

1. Vilniaus miestui ir sričiai 
skirias Vyriausybės įgaliotinis. 
Vyriausybės įgaliotinį skiria ir 
atleidžia Respublikos Preziden
tas Ministerįo pirmininko pri
statymu.

2. Vyriausybes įgaliotinis: 1) 
prižiūri ir derina valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbą, 2) 
susibaręs su atitinkamais mi- 
nisteriais, duoda toms įstai
goms instrukcijų ir nurodymų. 
Valstybės įstaigų vedėjai Vil
niaus mieste ir srityje skiria-

! mi a^ pristatomi skirti ir at- 
leidžitai ar pristatomi atleisti, 
susitarus su Vyriausybės įga
liotiniu.

8. Vyriausybės įgaliotinio į- 
stąigos tarnautojų skaičių ir jų 
atlyginimą nustato Ministerių 
taryba.

4. Vilniaus mieste ir srityje 
įvedami Lietuvos teisės nuosta
tai. Tie dalykai, kurie atskirose 
Lietuvos dalyse tvarkomi ne
vienodais įstatymais, Vilniaus 
mieste ir srilyj.e tvarkomi įsta
tymais tos Lietuvos teritorijos 
dalies, kurioje veikia Įstatymo 
rinkinio X tomo 2 dalis. Vy
riausybės įgaliotinio pasiulymu 
.Mmi&terių taryba, reikalui 
.esant, parengs įstatymų įvedi
mo pereinamųjų nuostatų pro
jektus.

5. Vilniaus miesto ir srities 
gyventojai, kurie turėjo joje 
nuolatinę gyvenamą vietą 1920 
m. liepos 12 d. ir dabar, Lie
tuvai užimant Vilnių, laikomi 
Lietuvos piliečiais. Ištekėjusios 
moterys turi savo vyrų pilie
tybę, o vaikai ligi 21 metų am
žiaus — savo tėvų pilietybę.

6. šis įstatymas veikia nuo 
paskelbimo dienos.
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Penktad., gruodžio 1, 1939

Diena Iš Dienos;
IŠKILMINGOS 
VESTUVĖS

Lapkričio 25 d. 4 vąl. p. p. 
apsivedė p-lė Stella Raden, gy
venusi W. Jackson blvcĮ. ir So. 
Lotus Ąve., Chicago,, tll., su 
jaunuoliu Mr. Eugene Baver 
iš Detroit, Mich.

Po bažnytinių ceremonijų 
jaunavedžių artimesni gimines 
ir draugai susirinko į svetainę 
prie 69 ir Emerąld Avė. Ten 
pastangomis jaunosios tėvelių 
Mr. ir Mrs. Joseph Raden buvo 
suruoštas šaunus vestuvių pa
kibs. Prie 4 ilgų stalų apdėtų 
skaniu valgiu ir gėrimu svečiai 
linksminosi. Buvo pasakyta ke
letas prakalbėlių su linkėjimais 
jaunavedžiams ir įteikta jiems 
daug grąžių ir vertingų dovanė
lių.

Jaunavedžiai buvo patenkin
ti ir širdingai dėkojo. Svečių 
buvo ir iš toliaus, kaip iš So. 
Milwaukee, Kenosha, Wjs. ir iš 
Auroros, III. o didžiuma vlelv 
niai. j

Vėliau prie 6 dūdų grojikų 
orkestro tęsėsi šokiai ir prie 
baro kėlė taures bei skambėjo 
lietuviškos dainos. Didelė gar
be priklauso tėvams už suren
gimą tokių šaunių vestuvių.

Jaunavedžiai tą pačią naktį 
išvažiavo į Detroit, Mich. Ka
dangi Mr. E. Bauer Detroite 
turi pastovų darbą prie radio 
išdirbystės, tai ten mano ir ap
sigyventi. Aš nuo savęs linkiu 
jiems daug laimės jų šeimyniš
kame gyvenime. —J. M.

Sekmadienį Dainuos Operoj

JAN KIEPURA, garsus Lenkijos dainininkas, šiomis 
dienomis išsiėmė Amerikos pilietybę ir nutarė čia pasto
viai apsigyventi. Ikišiol jisai gyveno Varsavoj.

Sekmadienio vakare jiąaį dainuos Specialiam Koncer
te, kuris yra rengiamas Civic Operos rūmuose Chicagos 
Operos bendrovės naudai. Koncertas susidės iš įvairių 
operų ištraukų. Jas gildys p. Lily Pons, Giovanni Marti- 
nelli, Elen Dosia, Andrės Rurdino ir J. Kiepura.

Šiandien operoj bus pastatyta opera ‘‘Lakine” daly
vaujant Lily Pons, Burdino, Mayer ir Mark Love, taipgi 
Littlefield Baletui. Pradžia 8 v. v.

Bytoj 2 v. po pietų “Aida” su Giaųnini, Longone, Mar- 
tinelli ir Czaplicki, o vakare, “Die Wąlkure”, su Kirsten 
Flagstad, R. Bampton ir Sharnova.
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PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA 
LIKIE- 

RŲ
ŠTORE

OLD GOLD DlSTRiBl'TORS 
CHICAGO ILl

NAUJIENOS, Chicago, UI

Didelis Prekybos 
Iškilimas

Artėjant apyskaitos metams 
ir perkųatinėjant Midwest Gro- 
cery bendrovės praeitį, tenka 
vėl pabrėžti tą faktą, kad jos 
prekybos kilimas' yra nepapr
rastas. Ir šie metai yra už \is 
geriausi visoj organizacijos is
torijoj.

Sprendžiant iš parduotų pre
kių sumos, matome, kad vi
nie menes atsįnešimas yra tik
rai didelis, ir kad toks pat at- 
siuešimąs yra ir krautuvinin
kų. Jų v s daugiau ir daugiau 
prisideda prie šios organizaci
jos. Tas parodo, kad Midvvest 
Stores patarnavimas pilnai

ainkai vis labiau ima įvertinti 
hos organizacijos reikšmę vi
suomenės gyvenipie.

Taip prįežąsčių gali būti 
daug. Pirmiausia, ypatingai 
teigiamai paveikia bendrovės 
moderninis patarnavimo bū
das. Sandėliai ir krautuvės 
vurj visas galimybes tokiam 
patar.dnąvimųi suteikti. Kad 
organizacijos prekybinis pla
nas yra pasekmingas, ir ga
liai!, patsai nuosavų sandėlių 
turėjimas. Ypatingos reikšmės 
turi prekių pirkimas tiesiog iš 
gamintojų ir dirbtuvių stam- 
bmenoniis. Tuo bu du išven
giama nereikalingų išlaidų ir, 
todėl, galima pardavinėti že
momis kainomis..

Šiandien Naujienose telpa 
jų skelbimas, kur skaitytojas 
gali pats įsitikinti kiek ir kas 
pigiau pardavinėjama ir kokia 
kokybė. (Skelb.)

■r

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Roy Titus, 40, su Stasele Ber
notaite, 32

Gavo Pilietybę

Reikalauja
Perskirų

Sophie Earys nuo Peter Ba- 
rys •

Mildred Brodorick nuo Fra- 
nas Brodorick

Sofija Bučis, delikatesų krau
tuvės savininkė aštuoniuoliktos 
gatvės apylinkėj, praneša, kad 
1939 metais lapkričio 30 d. ga
vusi Amerikos pilietybę.

Ji džiaugiasi ir, vienkart, ta
ria savo draugams, jai padęjur. 
siems, nežiūrint to, kad buvo 
ir tokių, kurie stengėsi jai pa
kenkti. (Skelb.)

■m
ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į

JOSEPH ĖRINGUS TAVERNO
(MUSŲ NAUJAM NAME)

IŠKILMINGĄ ATIDARYMU 
5758 W.est 65th Stręęt 

Tel. Portsmouth 7490 Chicago, Įll.

Šeštadienį ir Sekm., Gruodžio 2 ir 3,1939
Pasistiprinimai—Užkanda—Muzika—Šukiai ir .geri gėrimai. 

Jūsų atsilankymas bus labai įvertintas, širdingai jūsų, 
Mr. ir Mi*«. Joseph Eringis, sav.
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Pagaliau Misterija 
Išsiaiškino — Jiems 
Nereikia Marškinių!

Nereikia rojuje *ir valgyti
Visi kalba buk komunistai 

apvogė Vilnių. Vėl kiti sako, 
j<ąd vogė dėlto, kad “darbinin
kų tėvynės” kareiviai “neturėjo 
marškinių”. Iš tikro, keisti esa
te jus žmonės, jei stebitės, kad 
Rusijos komunistų kareiviai 
,U£turi marškinių. Nugi argi su 
Hiąrškiniąis kariausi ?

■Komunistai apvogė Vilnių ne 
dėl kitko, bet dėl ciekavasties. 
Juk jiems buvo iš tikro stebė
tina radus žmones, dėvinčius 
marškinius. Matai, jie parsiveš 
ųamo parodyti kaip buržujų 
krašte žmonės .yra atsilikę nuo 

.komunistų civilizacijos. Juk tai 
'yra baisus dyvai kultūringiems 
komunistams pamačius, kad 
buržujai nešioja marškinius. 
Dabar Rusijoje yra darbininkų 
rojus, taigi marškiniai tenai

Mrs. Alice Yanas 
Chas. Venckus 
Naujoj Vietoj

ir

BRIDGEPORT. — Plačiai ži
nomi Taverno biznieriai pp. A- 
licc Yanas ir Chas. Venckus da
bar persikėle į naują vietą, an
trašu 3600 Šo. Emerald Avė. p. 
Kareivienės namą.

Kviečiame visus savo drau
gus ir pažįstamus mus atlanky
ti naujoj vietoj. Busite visi gra
žiai priimti. Sp.

Old

SIRMGHl 
bourboh 
WHISKH

BOTT'-b-u
OLD GOLD DISTR»B0Ty

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir’ 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408
—““■-—■i _m.

FOTOGRAFAS

Turtas vi r S - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

FED
and

LOAN ASSOClATlONofChicago
JUSTĮN MACKĮEWICH, Pres.

AVINGS

Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

4192 ARCHER AVENDE 
SAVINGS FEDERĄLLY 

INSURED

"U JI II UI. I ' 
----------------------------------- > ■ ——e.

Paskui vėl sakoma, kad net 
mašinas išvežė iš Vilniaus dirb
tuvių. Čia vėl komunistams bu
vo baisus dyvai,' kad dar yra 
kraštų, kur naudoja mašinas 
padarymui kitų mašinų. Rusi
joj, toj darbininkų tėvynėj, lo
kių daiktų nėra, nes ienai ma«i 

'šinoms padirbti nereikia kilų 
mašinų. Stalinas tiktai pamoja 

|ranka ir mašina tuoj atsirandą. 
Ąr ne .tą patį padarė' Mozė? 
Mostelėjo su kriukiu ir jurą 
persiskyrė. Tąigi ir Vilniaus 
mašinas komunistai parsivežė 
į muziejų, kad tie civilizuoti ir 

i kultūringi rusai matytų senovės 
nekultūringų buržujų liekanas.

Paimkit Adomą ir Ievą
«

Vėl yrą sakoma, kad Rusijo
je darbinipkai neturi ko gerai 
pavalgyti pei apsirengti. Tiktai 
buržujai ųupinasi apie valgį ip 
drapanąs. Rusijoje yra naują 
.lyąrka, naujas pasaulis, kur 
žmoPėips nereikia nešioti dra
panas, ypač marškinių, žmogui 
maistas ir drapanos nereikalin
gą. Ąr Adomas su Ieva, gyven
dami rojuje, rūpinosi apie 
maistų ir drapanas? Ar jus gir
dėjote, kad jiedu butų 
bę “sit-down” streiką už tąj,

kad negavo valgio bei drapa
nų?

Tiktai trockistai ir buržujai 
kelia lermą apie skurdą darbi
ninkų tėvynėje. Tenai jei kas 
nori, kad darbininkai butų so
čiai pavalgę ir dėvėtų marški
nius, tai didysis Stalinas tuoj 
pasiunčia pas Ąbrahomą į da- 
čips išsipagirioti. Darbininką 
tėvynėje nereikia rūpintis apie 
maistą ir drapanas, turi tiktai 
klausyti, tikėti ir pildyti įsaky
mus kaip rojuje. Kai Adomas 
ir Ieva dievo neklausė, jie tapo 
išguiti iš rojaus. Rusijoj tokia 
pat tvąrka: nori geresnio mais
to, - q ypač tokių niekniekių 
kaip marškiniai, tai keliauk pas 
Abraomą. -T-Komunistąs.

Rytoj Kupiškėnų 
Parengimas

Aį šeštadienį, gruodžio 2 dw- 
ną, įvyks Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos didelė ir graži Bunci 
ir Kortų party. Prasidės 7:30' 
valandą vakare, ir įvyks gra
žioj ir visiems žinomoj Holly- 
wood svetainėj, 2417 W. 43rd 
s t. \

Parengimas numatoma, bus 
šaunus, nes biznieriui Kup'škė 
nai ir rėmėjai aukavo daug 
gražių dovanų. Be dovanų dar 
bus visi vaišinami kava ir kek
sais. žinoma, dar reikalas pri
minti, kad turėsim ąljjčjp ir 
stipresnių gėrimų. Bę to pąyty 
butų be jokio smagumo.

Taigi, Chicagos ir ąpylinkinių 
miestukų lietuviai, ąlsįląpkyk- 
te. Ne tik laiinėsit dovanų, bet 
tuo pačiu laiku draugiškai pasi
linksminsi! su Kupiškėnais, da
lyvaudami paremsi t musų Drau
gijos reikalus, o kupiškėnai at- 
siniokės tamstoms remdami j u 

|s.ų reikalus. 
I

LINOLEUM—
Vardas ......................
[NLAID LINOLEUM
y ęll’clclS
LINOLEUM RŪGS
9x12— Specialiai .......

Klejankų Išpardavimas
NAMAMS — OFISAMS — KRAUTUVĖMS 

VISOS ŽINOMOS MARKĖS!
Turiąic ArmstrpPg Quaker klejonkių 4 jardų 

pločio.
KLEJONRES ĮDEDAME DYKAI.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

39c 
89c 

$2-65

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Bletstein Linoleūm Store
4957 So. Ashland Avė.

Šiltasis orąs yąikščioją po kam
barius jr vienkart, sukasi apie 
“karštą pppjų” per specialius ka- 
bųieto krofetius. Puikus pečius 
sunkiai ąpšildmiem, ar dide
liem kambariam. Raina žema,; 
ekonomišką^, trys populiarus; 
modeliai.
Turi automatinį kuro ir trauki-, 
mo kontrolę. Durop|astinis ena- 
melio finišas. Puikus .dezenis. Py- 
r,ex-nedegąmo stiklo įąngelis. Ma
žą ugnis, kuro taupiptojas. Pe-- 
Čius, kurs atlieka puikų darbą. 
Ateikit ir pamatykit.

Kainos $39.95 ir aukščiau, leng
vais išmokėjimais. Mes garan
tuojame, kad pas mus pirksite 
geriausį pečių ir už mažiau pi
nigų. Įstatymas ir patarnavimas 
dykai.

GENERAL 
Radio Store

3856 Archer Avė.
M. SHILLS, Sales Mgr.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
i   I" "R|» I................. R 11

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Heat

BaUnced 
HtM

viarmhff

Dired
Radiant

Colernan 
RADIANT CIRCULATOR!

Tel. LafayetL: 6195
A. MILVER, BpsUtess Mgr.

1 ■■■*—.............ii »«i A . ■ m'

LIETUVIŠKOS 

Kalėdų 
KORTELES 

su 
KONVERTAIS 

po 

10c 
KIEKVIENA, 

žiemos vąįMabPi. gėlių 
bukiete! su lūAuviskam 
eilėm ir pasvaikmjmeis. 
Kortelės TINKA lwi¥B, 
tiškjem asmenim ir |>U- 
nieriams. 

NAUJIENOS 
M38 SO. iHALSTPP ,ST. 

CHICAGO. ILL.GARSINKITES “NAUJIENOSE



KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAICIaI

EDWARD JUSAS ŠEŠTOKASGAPŠIS

4405 Valley ViewChicago, III.
N. 35th Avė.

Baltimore.Md
St., Baltimore, Md.

Chicago, UI.

Turi 12,875 balsųTuvi 13)540 balsų Turi 4500 balsų Turi 4500 balsų Turi 3795 balsų

MOCKŪS BULOTH

527 S

3000 balsųTuriTuri 10582 balsųTuri 11300 balsų Turi 10)960 balsų

ROVAITIENĖ ŽICKUS

P. G AL SKIS

Turi 2100 balsųTuri 2275 balsų

GLAVECKASSEKYS

Turi 32275 balsų Turi 27597 balsų

Wilkes Barre. Pa.

DUNI1ŪLIENE

Turi 1500 balsųNARBUTAS

SAVICKAS
ŽUKAUSKAS

J. MARTINAITISTuri Turi 23083 balsų

Mich.

KLIKNA

S. NAL)OŽIUS

Turi 650 balsųbalsų

EDKINS

TRUMPICKAS

Turi 5500 balsų

balsųbalsų

MRS 
4027 
Avė.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

K. iViANKUS
S. Maplew'*nd 

Chicago. III.
26,936 balsų

LIDŽIUS
Deodor St

773 Bisson Avė.
- ....

Akron, Ohlo

MATULIAUS
KIENE

10029 S. Princeton 
Avė..
TeL Comm. 2073
Turi 132,907 balsų

Box 318
Millinocket 
Maine.LAIPSNIS ANTRAS

REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.Q0 DOVANA

PETRONĖLE 

žtfKAS

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

3432 S. Morgan St. 
Chicago, III.

A. KAZAITIS

2122 W. 24 St 
umcago, HL

Turi 17238 balsų

Route
Free Soil,

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St, 
Waukegan, HL

Turi 40,125 balsų

1224 Harrick Avė.
Racirie. Wis

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St.

4th St., East

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 

Blvd*, Chicago, m 
teh Haym. 5890 

Turi 17935 balsų

Turi 6025 balsų

Turi 1550 balsų

S. Talman
Chicago, HL

Turi 1250 balsų

Turi 1000

A. FRENZFLIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada.

L AIPS NIS PIRM AS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

1519 W. Lombard

. F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, Ht. !
JOSi AŪGAITIS
1608. $. J 50 Avė.

Cicero, III.
Tėl. Cicero 2633
Turi 10775 balsų

615 Cortland St 

Hart, M’ch.

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

GEO. 
6EŠKAUSKAS

LAIPSNIS TRECIAS
REIKTA 21,000 B ALSŲ—$50.00 DOVANA

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St.
. Chicago, III 

Tel. Lafayette 5647

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosh?, Wis. 

Turi 22422 balsų

2640 N. St Louis

1418 Muskegon av 
Grand• Rapids, 

Mich.

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.IU. 
Tp| SnaiiJrl. 9207

Turi 23500 balsų

S. N a K KIS * 
4353 S. TalmariAv.

Chicago, iii. 
Tel. Laf. 3974

Turi 124,360 balsų

ONA DAVGIN
6108 Š. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 81,747 balų

2230 Alpine bt, 
drand Rapids, Mich

Avė., Chicago,

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6708 balsų

2131 W. 24th St. 
Chicago, 111.

700 S. 9th St.
Herrin, III.

ART. STANTONIS 
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
^l. 8«56
Turi 35106 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS

15 Belwood avė
Toronto, Canada

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Ęrooklyn. N. Y. 
Turi 3500 balsų

B. BARNiŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 7668 balsų

■ ■. ■ ■■ ' ■ "

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

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, UI.

J. MAKSVITIS
Bok 202 

Calumet City, III. 

Turi 9450 balsų

AL.
AMBROZEVIČIUS

F. D AUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora,
Turi 16956

3727
Indiana Harborjnd
Turi 4175 balsų

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St 
Lawrence, Mass.
Turi 2275 balsų

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

i Ir daug kitų dovanų.

1323
Melrose Park, HL

J. ALIKONIS 
324 S. Sacramehto 
Blvd., Chicdgo, III 
Turi 3400 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSU—DOVANA S100.00

AL.
719 Lincoln Avė. 

Rockford. m.
Turi 23325 balsų

A. L. SKIRMONT 
15722 LaThropAv.

Harvey, 
Turi 16145

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

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

Turi 5118 balsų
i. ,, , ,,

S PENKTAS
BALSŲ—DOVANA $220

42 Keith St, 
Lee Park, 

Wilkes Barre,

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSU

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

Tel. Vinewbod 
1—07«9

Turi 21365 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 
Avė.
Turi 8179 balsų

JOS- ASCILLA 
1833 Evergreen 

Avė., Chicagd, III.
Turi 14,700 balsų Turi 13768 balsų

Turi 39,781 J>alsų
■i LA . 

.....—rr---------------------------------------------------------

Turi 8275 balsų

?

. ..Šio -V.* ■ ■

' ' 3
. .- _• • •> > ,

' • ,i !>

H. t - 
ė-. ...

•

■’S;' z;

ALBINSMALELIS
r ■' ''

•. , ; »> ' ’ * •• •

M. KULESUS
“ . ’ . • 1 .

19^3 N»* Rostner 

Ave„ Čhicago.IH.
1108 ĖlizabethAv.

Grand Rapids,
,V. 

.• . 1 ■ • ■

t f • ■

•.
Mich. ,

. t

•f '■ i

Turi 8550 balsų
' ■ , V'

i

Turi 8325 balsų

Turi 775 balsų

22 23
•

8. RUŠINSKAS
■ \ ■

D. RŪKE
Rodney. Oont. 1042 N 7 St

CUnton, Ind.
CANADA

t

Turi 500 balsų Turi 500 balsuTuri 500’ balsų

l k .. .i-. • -•-•-1 i . t*- J.______



Penktad., gruodžio 1, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujienų Kontesto Eiga
Malonu matyti p-ią Dovgi- 

nienę persikėlusią įlenktą 
laipsnį. Reiškia, pereitą sa
vaitę mano padarytas spėji
mas pilnai išsipildė. Manau, 
kad p-ia Dovginienė ir pati 
nesitikėjo tokį pasisekimą tu
rėti. Visai nesistebėčiau, kad 
ji tokiais šuoliais šokdama iki 
galui kontesto gali pralenkti 
net pirmesnius tame laipsnyje 
esančius koptestantus. Vyrai, 
apsižiūrėkite, nes p-ia Dovgi
nienė gali iškirsti netikėtą 
šposą.

Waukeganietis J. Mičiulis, 
kaip tikėjausi taip ir padarė. 
Reiškia, užėmė ponios Dovgi
nienės vietą.

Jis labai apgailestauja, kad 
jam nepavyko pirmiaus į tą 
laipsnį persikelti, nes jis labai 
norėjo nors kiek pabūti su p-ia 
Dovginiene viename laipsnyje.

Sako: nors ypatiŠkai ponios 
Dovginienės ir nepažįstu, bet 
butų buvę labai malonu nors 
laikraščio špaltose kartu pa
būti.

P. Galskis nors ir gana daug 
pereitą savaitę gavo balsų, bet 
į augštesnį laipsnį persikelti 
neįstengė. Rockfordietis Al. 
Savickas, Detroitietis V. Bud- 
vidis, J. Maksvitis, iš Grand 
Rapids Mich. M. Kulešus, A. 
Vilienė, Barniškis ir dar keli 
šią savaitę g a i mi gerai pasidar
bavo.

Tikimasi, kad šiame kon
testo paskutiniame mėnesyje 
visi kontestantai smarkiaus 
pasidarbuos ir savo kvotas iš
pildys.

—T: Rypkeuičia,
Kontesto Vedėjas.

Ačiū Už paramą, 
Kontestanta^, 

' Johhn A. Sinkus.
Linki Man Gauti Buicką.
J. ir A. Marąuardt, 3305 So. 

Halsted st. yra nuoširdus 
“Naujienų” ir iriario rėmėjai. 
Nesitikėjau, kad kas atnaujin
tų prenumeratą, prieš pusę 
metų laiko, bet pp. Marąuardt 
pakvietė mane užeiti į jų na
mus paimti prenumeratą net 
iki pusės 1942 metų. Jie tvir
tino ir linkėjo man Buicką 
laimėti, o Mr. John Mar
ąuardt juokavo, kad pirmą 
kartą pripils gasolino veltui.

Jis turi gasolino stolį, 3366 
So. Parnell avė. ir turi trokus 
kraustymui ir kitokiam patar
navimui.

jdagus ir prakilnus lietuviai. 
Telefonas Lafayette 4112.

' —o— z *• 
Rayiiiondaš ir Ona Mažei

kai, 822 W. 19th st., geri nau- 
jieniečiai ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai. Mano nuo, 
širdųs draugai; ''

•M*

SUSIRINKIMAI CLASSIFIED ADS.
__ I ________

John A. Sinkaus 
Pasekmės

laiko
Jubilie-

ANTANAS GUDAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 30 d., 7:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 52 metų 
amž., gimęs Grinkiškės parap. 
Kubiliunų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Blidžiu- 
kę, 3 dukteris Pauliną, žentą 
Antaną Juškevičių, Anną ir 
Jadvygą, brolį Teodorą, Švo- 
gerį Antaną Blėdį, švogerkas 
ir švogerį Elzbietą ir Juozą 
Butvilus, pusseserę Oną Alek
nienę, švogerį Stanislovą Ale
kną ir jų šeimą* 3 pusbrolius 
Aleksą ir Konstantiną Jonai
čius ir Tadeušą Bartkų ir gi
mines, o Lietuvoj—pusbrolį 
Joną Bartkų. 2 seseris Vero
niką ir Anelę.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 7028 So. 
Maplewood avė. tel. Republic 
9817. Laidotuvės įvyks- pirma
dienį, gruodžio 4 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

f Visi „a,„a. Antano Gudaičio 
giminės,' tiraugdi ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Ant. Petkus, Tel. 

GROVEHILL 1042.

Tik vienas mėnesis 
teliko iki “Naujienų” 
jinio Kontesto pabaigos, o dar 
daug biznio reikia gauti, kad 
pasiekti paskirtą kvotą balsų..

T. Rypkevičius, kontesto ve
dėjas, nusprendė, kad Buick 
bus sunku man laimėti todėl 
“uždavė” būtinai pasiekti šeš
tąjį laipsnį, už tai pažadėjo 
gerą komisą.

Pasiekti paskirtąjį laipsnį 
dar reikia daug balsų, o mano 
prospektai bizniui sumažėjo, 
todėl bėgyje paskutinio mėne
sio prašau savo rėmėjų atsi
naujinti prenumeratas sekan
tiems metams. Aš užeisiu pas 
visus, kurių prenumeratos 
veik baigiasi.-

Jeigu mano visi rėmėjai 
sinaujintų prenumeratas 
kautiems 1940 metams, tai

Mr. Raceviėius Mano Rėmėjas
Daug bridgeportiečių žino 

Mr. Bacevičių, kuris gyvena 
savame “katėdžij” 3326 South 
Unio nave. Jis senas Naujienų 
skaitytojas ir veiklus dalyvis 
draugijose.
Naujienas, kad duoti man pro
gos kopti aukštyn konteste.

Mrs. Sereikienė Padaugino 
Balsus.

Užsimokėjo už

Kad padauginti mano balsus 
kopėčiose ir padėti laimėti 
kontste, Mrs. Sereikienė už
siprenumeravo dienraštį ir 
linkėjo pasisekimo gauti tiek 
biznio, kad laimėti automobilį.

Mrs. Sereikienė gyvena sa
vame name, 3243 So. Emeralc 
avė. kartu \su dviem Simais 
dukteria.

M r. ir Mrs. M ar cinkai 
Parėmė Mane.

ir

bc-

at-
se-
pa-

mą, 6 kontesto vedėjui surpri- 
zą, nes aš Buicką laimėčiau. 
Dabar mano kreditas yra ge
ras tik pusei Buicko laimėti.

Tikiuosi, kad šį mėnesį ma
no rėmėjai visi išpildys pa
žadėjimus.

METINES MIRTIES SUKAKTUVES.

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS

JUOZAS MAČIUKEVIČIUS

tragingai miręs, automobilių 
nelaimėje, lapkričio 30 d. Pa
laidotas Lietuvių Tautiškose 
kapinėse gruodžio 5 d., 1938 
m. metais. Gruodžio 3 d. 1939 
m. 1:30 vai. popiet, Amžinai 
Isintiems. Juozui ir jo sunui 
Petriukui prie jųjų kapo įvyks 
gedulingas metinių sukaktu- 
/ių paminėjimas. Kalbos, dal
ios ir muzika.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi, prašome visus dalyvauti 
lapinėse, išklausyti sukaktu- 
/ių programą. O po programo 
įrašome visus atsilankyti į 
ielauną vakarienę musų na
muose 1036 E. 93 St.

Marė ir duktė Marijona 
Maciukeviče.

Juozuk mano brangiausis, 
jau sukako vieni metai kaip 
tave mirtis netikėtai išplėšė iš 
musų tarpo, suardydama mu
sų gražų ir malonų šeimyniš
ką gyvenimą.

Šie metai man be tavęs buvo skausmo, liūdesio ir gailesčio 
metai. Ilgu ir nuobodu, niekur nerandu ramumo. Kasdieną man 
akyse rodos tavo man mylimas paveikslas, primenantis malo
niai musų pergyventas valandas. O kaip aš nelaiminga tavęs ne-, 
tekusi, mano brangus Juozukai. 'Juk mes dar galėjome daug, 
daug metų gyventi, mums gyvenimas buvo malonus. ___

Prisiminus tavo, Juozuk, tragingą mirtį, gailestis suspau
džia man širdį, atsipeikėjusi, klausiu pati savęs kaip man baigti 
gyvenimas be tavęs, tu, Juozuk, rūpinais manimi, suteikdamas 
man malonų gyvenimą. Juozuk, mano atminties turte bran
giausis, užmiršti tavęs negalėsiu niekada, tavo šaltą kapą lan
kysiu visada. Tik šalia tavo kapo randu susiraminimą prisi
mindama laimingai pergyventą trumpą laikotarpį,, kuris mums 
suteikė daug garbės ir malonumo draugingas musų sugyveni
mas. MARĖ MAČIUKEVIČ1ENĖ.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE MM 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Ralph Puslis, 2553 W. 69th 
st., užlaiko alinę ir gerai ver
čiasi. Yra tikras 100 nuoš, 
naujienietis ir geras lietuvis, 
Ačiū drg. R. Pūslini.

-L-o-L
šiornis dienomis sugrįžo iš 

medžioklės Bill Popeli, 4756 S, 
Western avė. Mike Dzimidas 
4138 Archer avė. ir* J. Ažukas, 
3303 Lituanica avė. Visi parr 
si vežė po didelę stirną. ,

Kada tas stirnas mes valgy
sime šiuo laiku negaliu pasa
kyti, bet užtikrinu, kad pakaks 
visiems virš sužymėtų medžio
tojų draugams? nes bendrai 
apskaičiuojant kiekis bus apie 
540 svarų.

'• Pastovus bridgeportiečiai, 
Mr. ir Mrs. Mike Marcinkui, 
Naujienų skaitytojai, parėmė 
mane konteste. Jie turi savo 
gražų namą, 3447 So. Union 

daugavė. Mrs. Marcinkienė 
veikia draugijose.

Nuo Stepono 
Narkio

Kaip matote iš šios dienos 
paskelbtų “Naujienų” kontes
to pasekmių, mano rezultata 
yra džiuginanti. Nors iki kon
testo pabaigos beliko tik 3. 
diena, bet aš dhr turiu progų 
išpildyti man paskirtą kvotą.

Todėl visi mano draugai ir 
rėmėjai, kurie esate pasiryžę 
mane remti, padarykite ta 
jau dabar. Laikas bėga greit 
ir aš matau gyvą reikalą su
skubti.

Ačiū visiems mano rėmė-

Steponas Nąrkis, 
4353 So. Talman avė., 
Telefonas Lafayette —?

)
— O----

Marcelin Walentiene 3245 
West 63rd st. Taverno biznis 
jai gerai sekąsi. Ačiū Marcel- 
lai už balsus.

Tonys ir Ona Lukošiai už-

ties iiuin. 2555 West 43rd st. 
Biznis jienis ^erai sekasi, nes 
darbą atliėkd greitai ir gerai.

-įo—
Stanley Warnis, 4157 South 

California^ avė., taverno savi
ninkas. Nuotaikus lietuvis ir 
geras naujienietis. Jis ir jo 
žmona Teresa dalyvauja vi
suose visuomeniškuose paren
gimuose ir remia prakilnius 
darbus.

............ ■■■
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO ' 

CHORO susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 1 d., 8 vai. vakaro, 
Hollywood svetainėj. Dainos mėgė
jai prašomi dalyvauti, bus aptarta : 
tolimesnis choro veikimas.

—N. Klimas, rašt. '
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE ‘ 

TAUTIŠKO -KLIUBO priešmetinis 
susirinkimass įvyks penktadienį, 
gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakaro Chi- ( 
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1940 m.

—S. Kunevičius, rast,
MELROSE PARK, ILL. — SLA 

125-tos kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 2 d. Navicko 
svetainėje. Bus rinkimas kuopos 
valdybos ir nominacijos SLA Cent
ro viršininkų, todėl būtinai reikia 
dalyvauti. Prasidės 1 vai. popiet.

—SLA. 125 kp. valdyba.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį gruodžio 3 d. 1 vai. 
popiet, šv. Jurgio parap. svet., 
33rd PI. ir Lituanica avė. Malonė
kite pribūti. Bus valdybos rinkimas 
ir kiti svarbus reikalai aptarti.

—A, Laurinaviche, rašt.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 3 d. Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. 12 vai. dieną. Malonė
kite atsilankyti, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Helen Chapas, rašt.

MT. GREENWOOD. — SLA. 178 
kuopos priešmetinis • susirinkimas 
įvyks gruodžio 3 d., 1 vai. popiet, 
Artimo svet., 3260 W. lllth st. 
Kuopos narių pareiga pribūti ir 
pasirinkti tinkamus urėdus. Bus 
nominacija kandidatų į SLA Pild. 
Tarybą ir rinkimai kuopos valdy
bos. —B. Walantinas.

SIMANO DAUKANTO DR-JOS 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 3 d., 12 vai. 
dieną, Chię. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Kiekvienas 
privalo atvykti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti, jų tarpe valdybos 
rinkimas sekantiems metams.

—P. K„ sekr.

—o—*
Praeitą penktadienį mano 

aprašyme apie mano rėmėjų

be nemaloni klaida. Kur pasa
kyta, kad jos vyras mirė 22 
metai atgal, turėjo būti 2 me
lai atgal. Atsiprašau. Ši klai
da įvyko ne nuo man priklau
sančių priežasčių.

—Steponas Narkis.

Mano Talka i u

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie gerųjų vyriškų ir mo
teriškų batų. Fancy stičeriai, lan
kstyto] ai, lopyto j ai, Binding Stiče
riai, perforatoriai, skiverjai, stalo 
darbininkai, top stičeriai.

Prie vyriškų darbų kreiptis 
FLORSHEIM SHOE CO.

641 W. Adams St. ar 3961 Belmont 
Avenue.

Prie moteriškų darbų kreiptis: 
3927 Belmont Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS VYRAS ar mo

teris dirbti taverne. Kad suprastų 
virtuvės darbą ir prie baro. Atsi
šaukite. 1400 So. Cicero Avenue.

REIKALINGA VEDUSI PORA ar 
pavienis, prižiūrėti ūkį biškis gy
vulių, 75 m. nuo Chicagos. Labai 
graži vieta gyventi, išlygas pasirin
ksite. Paliudymas reikalingas. Mrs. 
DARSSIN, R. 2, Buchanan, Mich.

$1500.00 ĮMŲKĖTI už modemą 
plytinį 2 ftpartmentų namą. Talman 
arti 72-ros arti lietuvių bažnyčios.

FAIRFAK 3485.
MARQUETTE PARKE, tėvai iš- 

mirė, vaikai parduoda 2 flatų biz- 
niavą mūrinį namą. štoras ir 6 
kambariai, 12 metų senumo. Ran
dasi ant 63-čids netoli California. 
Turi būti parduotas greitai už la
bai pigią kainą. Turime visokių ki
tokių bargenų. Pardavimui arba 
mainymui,

C. P^SUROMSKIS, 
6816 So. Westem Avenue. 

Tel. Grovehill 0306. 
Vakarais Prospect 0176.

PARDAVIMUI MŪRINIS 4 po 4 
kambarius, namas su maudynėmis 
ir visais patogumais, pigiai. 3436 
Sol Union Avė. Savininkas 4756 So. 
Western Avė. Tel. Lafayette 2649.

PARDAVIMUI, MAINUI arba 
rendai 2 flatų mūrinis namas, 
štoras, 2 karų garažas. 2439 West 
69th St.

HELP VVANTĖD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus prie namų darbo. Kambarys ir 
mokestis. 5135 So. Dorchester Avė.

PIENO IŠVEŽIOTOJAS, gera ko
misija. Kreiptis į Mr. Jeziorski, 
Belmont 5600. Tarpe 1—5 P. M.

AUTOS—TRUCKS FOR SALb 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai 
<*»rw***^****> ,̂**,v,%*%**<»******,v*w^rw^vw\*<v*o^**^*^*«*^^

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

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

FŪRNlSHEb ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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.

BUICK, CENTURY MODELIO, 
1937, kaip naujas, turi būti par
duotas, kaina $650.00. Privatus as
muo. 10804% So. Michigan Avė.

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

3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

vvriuijEsaijE rutcNriutiE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

RENDAI DU ŠVARUS, atskiri 
bedruimiai dėl vyrų. 3431 South 
Lowe Avė. Pirmos lubos.

■ Mano Rėmėjai.
P. Nover, 4148 Archer avė., 

laikrodininkas ir auksorius, 
visuomet lietuviams teisingai 
patarnauja.

, —o—
Mykolas ir Elzbieta Rudaus- 

kai, kurie pilnai perėmė ęHol- 
lywood Imi svetainę jiuo J. 
Yuškos ir dabar yra jos savi
ninkai. Hollywood Inn randa
si 2417 W. 43rd st. Telefonas 
Virginia 9780.

—o—
Petras ir Elena Vengeliaus- 

kai, 4500 So. Talman avė., už
laiko alinę ir svetainę. Man-

Pranas ir-\.tfea Zalagėnas, 
3254 S, Emerald Ave„ prenu
meravo “Naujienas”. P. Zala- 
gėnas pripažino, kad kasdieną 
lankant kampininką “Naujie
nas” pirkti yra sugaištis. Jis 
sako: “Jau 25 m. kaip vedę, 
tat manau jau laikas pradėti 
praktiškai gyventi.”

Gruodžio 30, 1939 jie švęs 
savo sidabrines sukaktuves, tat 
apie tai gentis ir pažįstami pra
dėjo galvoti. Tuom pat klausi
mu yra užinteresuoli ir jų sū
nus: Vincas ir Pranas, dukterys 
Ona, Sofija, Helena ir auginti
nis Ričardas. Jie yra malonaus 
budo žmonės, tat ir man labai 
smagu susilaukti tokius širdin
gus talkininkus.

Alice Adomaitis, 3738 South 
Halsted St., prenumeravo Nau
jienas savo darbininkui Sodus, 
Michigan. P-ia Adomaitis turi 
savo smagią užeigą ir vasarna
mį. Ji yra gera šeimininkė ir 
sąmoninga lietuvė. Jos dukrelė 
yra vedusi su dainininku Juo
zu Babravičių ir dabar jie gy
vena Lietuvoje. Širdingai verti
nu jūsų bendradarbiavimą su 
mano talka ir vertinu jūsų pa
siryžimą, nes jums, prigelbėjant 
tikrai aš busiu praturtinta bal
sais. Lauksiu jūsų paramos ir 
naujų

RENDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS vyrui, geras susisiekimas, 
karšto vandens šiluma, telefonas.

2436 West 45th St.

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

RENDAI KAMBARYS prie ma
žos šeimynos, su arba be valgio, ge
ra transportacija, pirmos lubos. 
836 West Cullerton St.

RENDAI GRAŽUS KAMBARYS 
vaikinui—karštu vandeniu šildo
mas. Maža šeimyna. 4904 South 
Kolin St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI ŠTORAS SU taverno 
fikčeriais, 6 kambarių flatas viršuj, 
graži* vieta. Randasi Brighton Par
ke. Atsišaukite, 4177 Archer Avė., 
P. M. Smith.

Naujienų” skaitytojų.
ONA DOVGIN 
6108 Sd. State St.
Tel. ^Englevvood 6530

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

r UKMTŲKE-FLKTURE FOR SALE 
Rakančiai ir Įtaisai Pardavimui

PUIKUS BALDAI
50% SUTAUPOS!

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
dislr. .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 atvežu 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.

> ■ 
K.

Grand Rapids, Mich

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

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

M
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
gėlininkas 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Stella Poloęk, 6530 S. Damen 
avė., prenumeravo “Naujienas”. 
Stella yra mano talkos bendra
darbe, visųomenietė ir kilni šei
mininkė. Ji užlaiko smagų ta
verną ir svęčįuš širdingai ap- 
tarųauja geru alų, vynu ir 
“skaidriąja”. Ji labai apgailes
tauja. savo vyro Mykolo, * kuris 
jau ilgas laikas'kaip serga, bet 
dabar' pradėję pasveikti ir grei
tu laiku iš ligonines grįš namo. 
Mieloji Stella, prašau nepamirš
ti, bet radusi “Naujienoms” kli* 
jentą tuoj pranešti man, ox aš 
atvyksiu ir paimsiu prenumera
tą. ;

Tariu šindingą ačiū senam 
“Naujienų” skaitytojui p. J. 
Kauskųi, kuris man atnešė į 
namus pinigus ir užmokėjo už 
visus metus. Sakė, kad negalė
tų be “Naujienų” gyventi ir 
neranda kito tokio laikraščio, 
katras teisingas žinias paduotų 
iš viso pasaulio. Jis pataria 
kiekvienam lietuviui ir lietuvei 
skaityti ir platinti “Naujienas”. 
Ypač dabartiniu laiku, prieš 
Kalėdas^ lai yra geriausia db- 
vana kiekvienam lietuviui. Pa
tartina kiekvienam užrašyti Ka
lėdų dovanų “Naujienas”. Ji 
per visus metus bus atmintis 
tavo draugui ar draugei ir ga
lės pasiskaityti kasdien naujas 
ir teisingas viso pasaulio 
nias. Mociejus.

“Permesk Per 
Tą Tvorą”

ži-

MARKETAS IR GROSERNĖ 
arti pereinamo kampo, elektrinis 
šaldytuvas. Daro gerą biznį. Prie
žastis— bloga sveikata. Kreiptis 

CANAL 7835.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNAS RENDAI, visi fik- 
čeriai. Salė mitingams arba šokiams 
—garu šildymas, pigi renda. 2449 
West 69th St., savininkas 6837 So. 
Campbell Avė. Mr. Schultz.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentąi

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—$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat 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.

RENDAI KEPYKLA — $35—2 
plytiniai pečiai, South Sidėj. Tinka 
urmininkui. YARDS 1962.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 40 AKRŲ FAR- 
MA, elektriką, $1,500.00. Albert 
Tank, Route 1, Jonės, Mich.

INSURANCE-CLUBS-SOCIET1ES 
Apdrauda—Klubai ir DraugijosAPDRAUDA

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

2202 W. CERMAK RD, 
Tel. Canal 8887.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

K.as diena . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

i Siunčiam GėlesjI nVElVIv Telegramų į
U ¥ LIRIU v*sas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietapis 

ir Pagrabams
33X6 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 'Į

Mary Grybas, 3403 South 
Wallace St., prenumeravo Nau
jienas. Ji yra gera šeimininke 
ir sąmoninga lietuvė. Ji tur 
gražią šeimyną: dukterį Stellą 
ir sūnų AIex. P-ia Grybas visa
dos buvo mano širdinga talki
ninkė, bet, dabar artėjant kon
testo pabaigai, ji irgi maųe bal
sais praturtino^ ir dar ketino 
daugiau paieškoti klijentų. Lin
kiu jums gausos ir Sėkmingu- 
riio.

Gerbiamas kontesto vedėjau, 
malonėkit mane parmesti per 
tą tvorą, kuri skyrė mane nuo 
draugės OnO$ Davgin. Aš uorė’ 
čiau žinoti, iš kur jinai tiek 
daug balsų gauna, bet butų ge
rai, kad Galskis palauktų, kol 
aš pasikalbėsiu su viršminėta 
ponia, jeigu ji dar riebus pabė
gusi iš 4-to skyriaus. Man bu
tų labai smagu su ja pabūti 
nors per vieną savaitę laiko.

Su pagarba,
J. Mačiulis,

906 Prescatt St., 
; - . Waukegan, III.

AR JIESKAI 
DARBO?

---------------SKAITYK KASDIEN--------------- ;

NAUJIENAS
.....—.. IR TEMYK SKILUS----------------

ĮEIKI! DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

IHHiilk lilslii Street. Hl»», IIL

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis k t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerĮ, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Clas&ified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ‘‘Class- 
Ified skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

H39 S. HALSTED STREET 
Chicago, Iii.



NAUJIENOS, Chlcago, UI

Vilniaus Lietuviai!
Chicagiečiai su Jumis!

Įspūdingas Komiteto Vilniaus Kraštui 
Šelpti Masinis Vakaras

. Sukėlė Virš $400.
Lai Vilniaus lietuviai žino, 

kad Chicagos lietuviai mielai 
atidaro jiems savo širdis ir ki- 
šenius.

Jie džiaugsis sužinoję su ko
kiu entuziazmu jų broliai ir se
serys gyvfeną Amerikos lietuvių 
“sostinėj” eina jiems pagalbon, 
su kokiu noru aukoja ir kokį 
didelį pasiryžimą rodo dirb.i jų 
labui.

Iškilmingas Vilniaus vakaraš, 
kurį Komitetas Vilniaus Kraš
tui Šelpti surengė Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje užvakar va
kare, buvo tikrai imponuojan
tis chicagiečių ūpo įrodymas.

Tai buvo paprastas vakaras 
— trečiadienis, o ketvirtadienis 
darbo diena, reikia anksti kelti; 
sporad.škai lijo, purvinas rū
kas buvo miestą užgulęs — bet 
Chicagos Lietuvių Auditor jon 
susirinko tiek publikos, kiek sa
lėj galėjo tilpti. Buvo imama 
ir įžanga, kas paprastai masi- 
niems vakarams nepraktikuoja
ma, bet publika mielai ją .mo
kėjo ir užpildė kiekvieną sales 
kampelį. Tokio įspūdingo užuo
jautos apsireiškimo savo ma
žiau laimingiems broliams pas 
vietos lietuvius jau seniai nebu
vo.

Komitetas Vilniaus lietuviam} 
šelpti džiaugiasi gausiu pritari
mu, kurį visuomenė jam paro
dė ir tiki, kad masinio vakaro 
rezultatai bus labai gausus tie 
sioginiai ir netiesioginiai. Gali
mas daiktas, kad šis vakaras, 
kaip ir kitų grupių panašių? pa
stangos, giliai sujudino chica
giečius ir kad aukos gausiai 
plauks į Vilnių, atgautąją Lie
tuvos sostinę.

Virš $400 įplaukų.
Pačiam mitinge Komitetas į- 

plaukų turėjo virš keturis šim
tus dolerių — aukomis ir už į- 
žangos bilietėlius. Negana to, 
daugelis svečių mielai priėmė 
aukų rinkimo blankas ir pasi
žadėjo pasidarbuoti ir aukų pa
rinkti tarp savo kaimynų kolo
nijose.

Kiti priėmė konsulo Daužvar
džio estradoj padarytą sugesti
ją ir eis su raginimais aukoti į 
savo draugijas, klubus ir SLA 
kuopas. Entuziastiškas plojimas 
aukų ' rinkimo pasiūlymui ir 
konsulo p. Daužvardžio suma
nymui įtraukti darban draugi
jas, rodė publikos karštą pri.a- 
rimą Vilniaus lietuvių rėmimo 
darbui.

Vakaro programe dalyvavo 
du kalbėtojai. Jau minėtas Lie
tuvos konsulas Chicagoj, p. Pe
tras Daužvardis, ir “Naujienų,*5 
redaktorius, Dr. Pius Grigaitis.

Kas LietuVai Tenka Atlikti.

P-as Daužvardis pasakė karš
tų, įdomių kalbų, kurioje taip
gi pabrėžė, kad prieš Lietuva 
stovi didžiulis darbas — Vilnių 
ne vien reikia atstatyti, bet rei
kia atlietuvinti, reikia pramones 
atstatyti ant kojų, reikia žmo
nėms ne vien maisto, reikia ir 
kultūrinės pagalbos. Užbaigė at
sišaukdamas į chicagiečius Lie
tuvai pagelbėti tų darbą vykin-

paprastai gražiais filmais iŠ Vil
niaus ir Lietuvos, Gražus spalf 
voti Vilniaus, Katedros, Aušros 
Vartų, Mickevičiaus gatvės, Vil
nijos ūkininkų vaizdai mirgėjo 
ekrane, o publika katutėmis ro
dė savo pasitenkinimą ir‘džiaug
smą, kad tai jau Lietuvos tur
tas. Ypatingai kuomet ekrane 
pasirodė skambantis Laisvės 
Varpas, kurį jie savo aukomis 
nupirko ir paaukavo Lietuvai, 
kad e jis skambėtų Lietuvoj 
džiaugsmo valandomis. Bet kai 
jie pamatė suvargusius Vilniaus 
žmones, jų neturtingas pirkias, 
skurdžiai atrodančius jų ūkinin
kų vaikučius, jie prisiminė kal
bėtojų žodžius, kad dabar lai 
kas ne vien džiaugsmui. Reikia 
prie to džiaugsmo pridėti ir bro
liškos pagalbos ranką ir ją vil
niečiams ištiesti.

(Kitoje vietoje seka stambes
nių vakaro ir kitų aukotojų var
dai.) Rs

Dr. Grigaitis, antrasis kalbė
tojas, pakartojo p. Daužvardžio

teko sunki Vilniaus našta, ir 
Lietuva turi tą naštą išnešti, jei
gu nori, kad Vi’nius prie Lietu
vos pasiliktų. Lietuva turi pa
rodyti vilniečiams, tarp kurių 
yra daug Lietuvos priešų, kad ji 
yra tikroji to krašto šeiminink?, 
kad Lietuva nori ^Vilniją ne iš
naudoti, kaip darė Lenkija ir 
Rusija, bet nori gyventojams at
nešti gerovę, padaryti Vilniją 
Lietuvos ekonominio kūno da
limi. Lietuva nori iš krašto ne 
vien “imti”, bet į jį ir- “dėti”. 
Pav., nespėjusi Vilnių atgauti, 
Lietuva tuojau išleido 50»000,- 
060 vidaus paskolą ir tuos pi
nigus investuos Vilnijos atgai
vinimui. Paskolą supirks ne ko
kie turtuoliai ar bankai, bet vi
si Lietuvos žmonės — valdinin
kai, profesionalai, biznio žmo
nės, ūkininkai, darbininkai. Val
dininkai ir biznieriai turi per 
prievartą bonus pirkti.

Gelbėkim Lietuvai Naštą 
, Pakelti. ,

Tik parodydama vilniečiams 
ir užsieniui, kad ji moka Vil
niją tvarkyti, Lietuva įsigys 
žmonių pasitikėjimą, ir ilgainiui 
ir priešai Vilnijoj supras’ kur 
kraštas priklauso ir kam rupi 
jo laimingas, gerovės gyveni
mas, o ne turi o ir gyvybės čiul
pimas.

Jeigu amerikiečiams svarbu, 
kad Vilnius pasiliktų prie Lie
tuvos, jeigu jiems svarbu, kad 
Lietuva galėtų panešti nutęrio- 
to Vilnijos krašto naštą — jie 
turi aukoti. Vilnijoj daug žmo
nių badauja, visą turtą sovietų 
Rusija išvežė kaipo karo grobį, 
Vilnijoj yra desėtkai tūkstančių 
pabėgėlių. Tą naštą Lietuva tu
ri pakelti, ir amerikiečiai pri
valo jai padėti.

Amerikiečiai ir parodė, kad 
jie nori padėti.

Aukomis tuojau sumetė su- 
virš $250. Vieni — bedarbiai, 
suvargę žmonės, kurie patys 
tur būt vos suveda galą su galu, 
dėjo centus, kiti dėjo dolerines, 
vėl kiti penkines. Ketvirti ėmė 
aukų rinkimo—lapus ir ryžosi 
darbą išplėsti po visas Chicagos 
apylinkes. Kiekvienam prisimi
nimui apie Vilnių, apie aukų 
reikalingumą publika plojo. 
Kiekvienam pranašavimui, kad 
Lietuva pasirodys sumanjHlr su
prantanti Vilniaus, šeimininkė, 
publika šaukė valio ir vėl karš
tai plojo. Tai buvo entuziastiš
kas, jaudinantis vakaras. Gaila, 
kad vilniečiai negalėjo to ūpo

K-to Viln. Kraštui 
Šelpti Aukos Vil
niaus Lietuviams

Aukų Atskaita.
Patys komiteto nariai sudėjo 

darbo pradžiai:
(Kaip pasirodys tolimesnėse 

atskaitos dalyse šie asmenys au
kojo po kelis sykius, ir Vilniaus 
masiniam vakare ir prieš tai)

J. P. Varkala ....
E. Mikužiutė
Dr. A. Monlvidas .
Dr. P. Grigaitis....

Dr. T. Dundulis "...
P. Miller..... ....... .
F. Stanionis ....... ....
J. Jasinskas ...........
A. Laurutėnas .......

$1.09 
. 1.00 
. 1.09 
. 1.09

1.09 
1.00 
1.00 

. 1.00
1.00
1.00
1.00

A.

......................................................................... ............. ..—.—I —

RYTOJ CHICAGOS SUOMIAI ŠVĘS SUOMI-'
JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
Nuliūdę, Bet Pasiryžę Kovoti

lėktuvų bombos pra

Penktad., gruodžio' 1, 1989

MENO ŽINIOS

1.00 P
1.09
1.00
1.00
i:09
1.00

A. Ambrose .............
J. Gricaitė .......
A. Vaivada ..... J......... .

Po 50 centų:
K. Čepukas, A. Narbutas, 

Thomas, J. Kundroška;
Po 25 centus:

\ ’ u '

J. Vilis ir J. Bačiunas.
Viso .....    $19.50

(Tęsinys rytoj)
Ko-tas Vilniaus Kraštui šelpti

Kur Dingo 100,000
(

Skaitytojų?

J.

Vakar 
dėjo sproginėti Suomijoj, su
gaudė patrankos ir raudonos 
armijos kareivių < bajonetės lie
ja Suomijos žmonių < krauj a. 
Tie netikėti įvykiai Chicagos 
suomius sukrėtė iki pamatų, 
bet jie nenuleidžia1 rankų. Ry
toj jie iškilmingai švęš Suomi
jos nepriklausomybės sukaktu
ves. Jų iškilmės įvyks Lincoln 
Auditorijoje, 4217 Lincoln 
avenue.

Chicagoj yra apie 5,000 suo
mių. Bet jeigu galėtų, jie kaip 
vienas eitų savo tėvynę ginti 
nuo “nepamatuoto; banditiško 
Rusijos užpųoliny).” Jie išdidus, 
kultūringi žmbhėš. Jie rezer
vuoti ir jausmų nemoto. Bet 
jie vakar tiesiog negalėdami 
ašarų suvaldyti klausė,
KODeL? |
Ko rusai nori? Kam jiems 

Suomija reikalinga? Argi Suo
mija, nykštukas palygintas su 
Rusija, galėjo ją nuskriausti0 
Suomija nekiek didesnė už Lie
tuvą, turi tik hepilnai keturis 
milionus < gyventojų. O Rusija 
juk turi neišmatuojamus plo
tus, milionus gyventojų ir apie 
18 milionų armiją? Juk Rush 
jos armija gali visą Suomiją 
“kepurėmis užmėtyti”? Kodėl 
ji Suomiją užpifolė, kodėl suo
mius žudo?

KODĖL?
Sujaudintas Chicagos suomis 

neturi atsakymo. Savo tėvynės 
tragedijos akyvaizdpj jis be ža
do, liežuvio neturi.

Nejučiom ^prisimena Chicagos cagos suomiu^-
_

Bazaras Vilniaus 
Krašto Sušelpimui 

• j .. ij, -įji. - -

Šiandien Sandros svetainėje, 
814 W. 33rd 'stfeet, prasideda 
trijų dienų bazaras, rengiamas 
Vilniaus Krašto Sušelpimui. Te
sis iki sekmadjenio, gruodžio

Durys bus atidarytos 2 va
landą po pietų'.■••^Riiga. 10c. Pro
tarpiais būs dainų, šokių ir 
žikos programai, 
r fiengimu rūpinasi p. J. 

cĮrulienė.
Pasidarė Bombą, 
Vos Nežuvo

“darbininkų rojus”,

musų kamantinėj amas 
nenori to nei diskusuo-

neprotestuosime, ne-

komunistų “Vilnies” sapalioji
mai apie Suomiją, apie suomių 
“terorą” prieš Rusiją, ir šiuo 
momentu komunistai atrodo 
šlykštus ir žvėriški. Nelaimint 
gą Suomiją juk terioją Sovie
tų Rusija,
“darbininkų tėvynė”, tas kraš
tas kurį jie visiems perša kai- 
po išganymą, Gal sąžinės grau
žimas neduoda jiems naktį mie
goti.

Bet 
suomis 
ti.

“Mes
šauksim masinių mitingų. Visa 
Amerika ir žmoniškas pasaulis 
bereikalingu Suomijos užpuoli
mu piktinasi, biauriai. Gal pik
tintųsi ir patys Rusijos žmonės, 
jeigu Rusijos valdžia leistų 
jiems žinoti, ką raudonoji ar
mija daro. Bet Rusijoj niekas 
nežino, kad karas eina, valdžia 
žinią slepia.

“Mes turime pasitikėjimą 
Suomijos kariuomene. Gal Ru
sija bombomis kraštą terori
zuos, bet bombos karo nelai
mės. Galutinas nuosprendis bus 
padarytas sausumoj, tarp ka
reivių. O Suomijos kareivio su 
Rusijos raudonarmiečiu negali
ma nei lyginti. Pas 
žimas didesnis, pas 
nes jis savo kraštą

Taigi, tokių upu

jį pasiryš 
j į drąsa, 

gina...”
Chicagos

suomiai ruošiasi -Suomijos ne
priklausomybę švęsti. Iškilmes 
rengia Suomių organizacijų są
ryšis, atstovaujantis visus Chi- 

Rs.

v AK AK
CHICAGOJ

mu

An

ši Skyrių Veda MIKAS ŠILEIKIS

Italijos Renesanso Menas Chicagoje
PARODA, KURIOS DAUGIAU NEMATYSIME.

Abu kreipėsi į publiką ragin
dami vilniečiams aukoti ir nu
švietė kelis įdomius dalykus a- 
pie Vilniaus atgavimą, kurie ne
buvo aiškus amerikiečiams. 
Konsulas P. Daužvardis trum
pai atpasakojo Vilniaus užgrie
bimo istoriją, pabrėždamas, kad 
Lietuva jį atgavo ne kardu, bet 
taikiu budu, pasiremdama 1929 pajusti, pamatyti savo akimis 
m. sutartimi su Rusija. Rus ja 
toj su tarty j buvo pripažinusi neapleisti sunkioj valandoj. 
Lietuvai visą Lenkijos okupuo
tą Vilniaus teritoriją, 
nežinomų priežasčių grąžino' 
Lietuvai tiktai gal penktą dalį, 
7,000 kvadratinių mylių iš su- 
virŠ 30,000 kv. mylių. To fak
to pabrėžimui p. Daužvardis ro
dė publikai žemlapį, nurodyda
mas kokios vietos paliko po ru
sais, kokios grįžo Lietuvai, ir 
kokias vietas Rusija atidavė Vo
kietijai.

chicagiečius uždegtus noru jų

Dainomis programą gražiai 
bet dėl papuošė solistai pp. Povilas Sto- 

gis ir Jadvyga Gricaitė, taipgi 
dų chorai, “Naujos Gadynės” ir 
“Jaunų Lietuvių Kultūros Rate
lio”. Vakaro programą vedė 
Komiteto pirmininkas p. G. J. 
Stungis.

Filmai.
, Vakarą užbaigė broliai Motu
zai, Mečys ir Kazimieras, su ne-

-----------  r i
— Skaitytojų Balsai —

Raudonųjų fašistų lapas “Vil
nis” skelbdavo, jog “Daily Rc- 
cord”, raudonųjų fašistų ant
iškas organas, turėjo net virš 
100,000 skaitytojų. Tačiaus kaip 
greitai Stalinas viešai pasiro
dė, jog jisai yra juodesnis fa
šistas ir už Hitlerį, tai “Daily 
Record” sustojo ėjęs.

Dabar, lietuvių komunistų la
pas Chicagoj e, atsišaukia į jsa- 
vo pasekėjus gelbėti “Weekly 
Record”. Jeigu iki Naujų Metų 
negausią 4,000 skaitytojų, tai 
“Weekly Record” vargiai galė
siąs eiti.

Kuomet komunistai gyrėsi ir 
giriasi, jog masės žmonių su 
jais, tai kur tos “masės” din
go. Kas atsitiko su tais 100,000, 
buvusio “Daily Record” skaity
tojais? h

Ar negalėtų liętuvių raudo
nųjų fašistų “vadai” paaiškin
ti. Skaitytojas.

Herkulis išvalė Augejaus 
tvartus į vieną dieną. Jo dar
bas buvo lengvas, palyginti 
su tuo, kai jam reikėjo keliais 
žodžiais atpasakoti Graikų 
klasiškojo meno epochą. Jeigu 
man reikėtų smulkmeniškai 
aprašyti šią Italijos meno pa
rodą, aš padaryčiau taip, kaip 
tas pasakiškas Herkulis kad 
padarė... čia, mat, ne vienu 
straipsniu aprašomas dalykas, 
bet daug daugiau ' reikėtų pa
dirbėti.

Italijos renesanso menas 
šiandien tebėra gyvas civili
zuotam pasaulyje, taip kaip 
yra gyvas ir senovės graikų 
klasiškas menas. Mes galime 
gėrėtis didžiųjų kūrėjų meno 
darbais ir gal kai ko iš jų pa
simokyti. Publika, supranta
ma, labiau mėgsta ir domisi 
senovės menu, negu moder- 
nuoju.

Šiandien Chicagos Meno In
stitute turime 28 Italijos rene
sansinio meno eksponatus — 
skulptūrą ir tapybą. Matote, 
kad paroda nėra turtinga eks
ponatais, bet jų kokybė labai 
reta. Apie šį meną kritikai nė
ra vietos. Nei vienas meno kri
tikas nedrįsta jų darbų kriti
kuoti. Galima tik pasigerėti 
tapybos gražumu, nepaprastu 
spalvų turtingumu ir darnu
mu. Kai kuriuos eksponatus 
tenka paminėti ‘kaipo labiau 
patrauklius bei labiau publi
kai žinomus jų .autorius.

Nuėję į muziejų matysite 
garsiąją Michelangelo Madon- 
ną su vaikeliu (skulptūra Car- 
raros marmure). R a f a e 1 i o 
“Madonna su vaikeliu” (tapy
ba ovale). Botticelli (1444-1510 
m.) “Veneros Gimimas” (di
delis ai. tapybos paveikslas). 
Motyvas pavaizduoja graikų 
mitologijos gražuolę Venerą. 
Titian’o (1477-1576 m.) popie
žiaus Povilo III portretas. Įdo
mi, barztodo seno žmogaus, fi
gūra. Dailininkas dirbo tą por
tretą dvi savaites, gaudamas 
po $1.14 savaitei! Kitas nepa
prastos kokybės bronzo darbas 
yra Donatello’s 1383-1466 m. 
laikotarpy sukurtas berniuko 
biustelis. Garsusis Michelange- 
lo buvo jo mokinys, kai aplei
do brolių Ghirlandajo mokyk
lą. Nepaprastu technikos ir 
spalvų gražiniui moteriškės, 
vardu “La Fornarina” portre
te pasižymi Sebastiano dėl 
Piombo (1458-1547 m.). Sako, 
dėl Piombai ir Michelangelo 
pavydėjęs, matydamas, kad šis 
tapyboje jam buvęs lygus, o 
gal ir aukščiau iškilęs. La For
narina buvo kepėjo duktė, ne- 
naprasto gražumo mergina. 
Rafaelis ją vartojęs kaipo mo
delį savo Madonnoms. Michel
angelo pavydėjęs ir jam.

Parodoje yra ir daugiau to

Palma 
Dievo su 

Bernardo 
r—“šv. Katarina” (fre-

“Ber-

daili- 
areš-

laikotarpio didžiųjų mono kū
rėjų eksponatų, pav.
Vecchio—“Motina 
Trim šventaisiais.
Luini’o
ska), kurių angelai nunešė į 
Sinojaus kalną. Bernardo Ca- 
vallino—“šv. Cicilija.” Caval- 
lino gyveno 1622-1654 m. Buvo 
nepaprastų gabumų dailinin
kas, kuris jaunas mirė kaipo 
didelis alkoholikas. Dar vie
nas pradžioje 17-to amžiaus 
dailininkas čia atstovaujamas 
su įdomiu kuriniu vardu 
niukas, kuriam Driežas 
do”, yra Caravaggio. šis 
ninkas buvo per klaidą
tuotas kaipo žmogžudys. Jis 
pabėgo iš kalėjimo ir ilgą lai
ką slapstėsi, tačiau iš nauja 
buvo areštuotas ir įkalintas. 
Pagaliau reikia priminti ir 
garsią bronzos Verocchio “Do
vydo” statulą, kuri randa sau 
daug adoratorių iš lankytojų 
minios.

Reikia pridurti, kad kai ku
rie paveikslai išsilaikę pilna
me spalvų gražume. Tenka 
stebėtis, kad oranžinės ir rau
donos spalvos, kurios papras
tai laikui bėgant, tamsėja, čia

Į šią parodą reikia mokėti 
25c įžangos. Kataliogas —50c 
(jeigu jo nori).

Antano Skupo 
Dailės Paroda 
Nusisekus.
Parduota Keletas Paveikslų.

—*----• Kai iškilo skandalai Chica
gos miesto teisme, kai kurie 
laikraščiai ir piliečių organiza
cijos kreipėsi į gubernatorių 
Hornerį, ragindami jį įtraukti 
teismo tyrinėjimo klausimą spe- 
cialės legislaturos sesijos dieno
tvarkėm Vakar Horner pareiš
kė, kad to nedarys, nes tas teis
mo reikalas goriau tinka regu
liariai legislaturos sesijai ir nė
ra teks skubus, kad' jo įtrauki
mas dienotvarkėn butų patei
sinamas.
O “Kas yra tikras amerikie
tis’’? Aklas, neturingas 18 me
tų negras atsakė tą klausimą 
ir laimėjo $25.00. Jisai laimė
jo konkursą, kurį Kiwanis or
ganizacija paskelbė Chicagos 
viešose mokyklose parašymui1 
straipsnio aukščiau paduota te
ma.
• Automobilių nelaimėse vakar 
ir užvakar žuvo:

Thomas Flaherty, 46 metų 
amžiaus, 1427 Fletcher Street;

John Mehigan, 72, 628 West 
Madison Street, ir

John Slobodzian, 58, 5607 S. 
Kolin avenue.

Mehiganą ir Slobodzianą už
mušė “hit-and-run” šoferiai.
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• Vakar miesto administraci
ja ir valstijos automobilių biu
ras pradėjo pardavinėti 1940 
metų laisčius. Kainos tos pa
čios kaip pernai.
• Federalės valdžios eivilės tar
nybos komisija skelbia, kad pri
ima aplikacijas darbams vald
žios agrikultūros ir teisingumo 
departamentuose. Aplikacijas 
ghlima gauti naujo pašto 
muose.
• Nuodingomis dujomis 
nenutroško keturi žmonės
resu 2906 Normai avenue, kur 
visi keturi gyveno. Ugniagesių 
komandai pasisekė visus išgel
bėti. Jie yra Joseph Marasovich, 
35, jo žmona ChHstiana, Ma-

Joseph

Aš jau rašiau apie lietuvio 
dailininko, Antano Skupo, dai
lės parodą Parnassus meno 
salione, adresu 817 N. Rush 
st. Paroda truks iki kito ket
virtadienio, gruodžio 7 d.

Praeitą šeštadienį p. C. J. 
Bulliet atsiliepė apie lietuvio 
parodą truputį kitaip, negu 
aš. Aš ją išanalizavau psicho
loginiu atžvilgiu, padaryda
mas bendrą vaizdą. Daily 
News meno kritikas pavartojo 
truputį satyros, pripažinda
mas du jo landšaftus kaipo 
geriausius, būtent “Thirty- 
First Street Wharf” ir “Wol- 
cott Avenue”. Jis sako:

“Jis pasiekė aukščiausio lai
psnio savo ‘Thirly-First Street 
Wharf’, kurį šiais metais nu
piešė, ir kuris turi daug žiau
raus ‘grožio’, kaip ‘biaurumo 
kultas* to ir reikalauja, kai 
geras darbas yra gerai atlik
tas.”

Matyt, p. Bulliet priskaito 
9. Skupą prie “modernistų” 
lagerio. Taip, bet, aš manau, 
kad p. Skupas turi ir daugiau 
gerų kurinių, kuriuos jau par
davė, atsteit tuos pardavė, 
apie kuriuos aš anksčiau ra
kiau. Toliau jis sako:

“ ‘Wolcott Avenue’ yra ant
ras paveikslas, kuris išsiski
ria...” ,

Vieną paveikslą nupirko pa- 
į galerija.

18 metų Alexander Krzyston, 
Harrison technikos mokyklos 
studentas, mėgo chemiją. Pri
siskaitęs karo žinių, jisai nu
tarė persitikrinti ar pats galė
tų pagaminti bombą. Jis tai 
padarė, ir vakar bomba sprogo 
mokyklos kieme, nunešdama 
berniukui abi rankas ir sun
kiai sužeisdama kitas kūno da
lis. Gyveno adresu 3040 Cermak 
Rd. Nelaimingas jaunuolis dar 
gyvas ir guli St.rAnthony ligo
ninėj, bet turbųt mirs.
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Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
Apie porą, mėnesių at£al 

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą. 
: Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigas prašomos praneš- 
jl, “Naujifenoma” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra: 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą ^Naujienos” tei
kia nemokamai.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, ',,f 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940
RITBSIUVIŲ SALEJE r 333 SO. ASHLAND BLVD.

T

ru-

vos 
ad-

rion Kulasick, 
Martfch.

35, ir

Netikėtai Mirė
Stasys Šalčiunas

Ieško Giminių. t
TOWN OF LAKE. — Vakar 

3 vai., po pietų staigiai mirė 
Stanislovas š&lčiunas, apie 50 
metų townoflakietis nuo 4325 
South Honorė Street. Pasijutęs 
negerai jis vakar išliko iš dar
bo, ir kelioms valandoms praė 
jus pasimirė.

Kūnas randasi J. F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
avenue, telefonas 1741. Velionio 
giminės, ypatingai sesuo, gyve
nanti Chicagoj, yra prašomi at
sišaukti. ’

PASKAITOS.

Meno Institute, didelių pa
godų proga, yra labai daug 
paskaitų. Tačiau yra viena ne
mokama serija publikai, ši pa
skaitų serija yra skirta ketvir
tadieny vakarams (6:30 vai.) 
Fuilerton Hali. Skaito p-lė He- 
ten Parke. (Gruodžio 7 d. pas
kaitos tema bus: “The Bril- 
liant Beauty of New Mexico”. 
Skaitys pati p-lė Bartlett, kuri 
finansuoja paskaitas.

Rodys spalvotus paveiks
lus.




