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Užmušė 2,000 Raudonarmiečių
64 rusų lėktuvai žuvo kareluos 

FRONTE; 60 LĖKTUVŲ SUNAIKINTA 
MURMANSKE

80,000 rusų neįveikia 40,000 suomių
HELSINKIS, Suomija, gruodžio 5. — Išleistas antradienio 

vakare oficialus suomių vyriausybės pranešimas sako, kad per 
paskutines tris dienas 2,000 rusų kareivių užmušta ir 64 rusų 
lėktuvai sunaikinti vien Karelijos fronte, pietų rytų Suomijos 
daly, Leningrado apylinkėje. Bet tai ne visi raudonarmiečių 
smūgiai.
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HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 5. — Suomijos lėktuvai an
tradienį netikėtai užpuolė rusų 
lėktuvų bazę Murmanske, šiau
rės Ledjurio pakrašty. 60 rusų 
lėktuvų sunaikinta, sako neofi
cialus pasiekią Helsinkį ir ki
tus Skandinavijos miestus pra
nešimai.

Padegę Stalino lėktuvus, ap
daužę rusų lėktuvų bazę, suo
miai grįždami užpuolė rusų ka
riuomenę žygiuojančią Petsamo 
uosto link, čia nemažai rau
donarmiečių užmušta, kiti iš
bėgiojo.

Kiti pranešimai sako, kad 
Suomijos lėktuvai dar atakavo 
rusų lėktuvų bazę Baltisky, Es
tijoje, iš kur rusų lėktuvai da
rė atakas prieš^pisįu Suomijos 
miestus, jų tarpe prieš Helsin
kį. ‘ i

Antra veribs, sovietų lėktu
vai mėgino užpulti didelę suo
mių hidroelektrikinę stotį prie 
Imatros. Juos nuvijo priešlėk
tuvinė suomių ugnis.

Apskaičiuojama, kad svarbia
jame fronto sek tore, Karelijoj,

x-----
rusų kariuomenės sutraukta 
80,000. Prieš ją stovi mažiau 
nei 40,000 suomių. Ir tai 
rusai nepajėgia pasistumti 
pirmyn. Dar blogiau: rusai 
nustebinti. Pranešimai saku, 
kad jie mato reikalą perorgani
zuoti visą kampanijos, prieš 
Suomiją palną, daugiau karino*- 
menės siųsti, daugiau amunici
jos, daugiau lėktuvų vartoti 
prieš suomius.

Dar kalbama apie kitus sun
kius rusams nuostolius. Didele 
rusų lėktuvų eskadra pražuvu
si sniego audroj. Kas su ja 
si tiko, kol kas nežinoma. Ji 
nesugrįžusi į savo bazę.

Britanijos vicekonsulas 
vęs slaptą pranešimą, kad
vietų lėktuvai planavę atakuo
ti Helsinkį nuodingomis“ dujo
mis antradienį. Pranešimą ga
vęs pirmadienio naktį. Britų 
atstovas pranešęs apie pavojų 
Helsinkio gyventojams. Dau
giau miesto gyventojų išsikrau
stė. Dujų ataka betgi neįvy
ko.

at
tik
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so-

Švedai svarsto nacio' 
nulinės valdžios 

sudarymą
STOCKHOLM, Švedija, gruo

džio 5. — Švedijos ministerių 
kabinetas paskutines kelias die
nas svarsto sumanymą sudary
ti tokią vyriausybę, kurioj bu- 
tų reprezentuojamos 
lies partijos, išėmus 
tus.

Švedijos savanoriai
niu skaičium vyksta į Suomiją 
rusų kovoti.

visos ša- 
komunis-

vis dides-

Norvegija šaukia 
Skandinavijos šalių 

konferenciją
OSLO, Norvegija, gruodžio 

5. — Norvegijos užsienių rei
kalų ministeris Halvdan Koht 
antradienį pakvietė konferenci- 
jon Švedijos ir Danijos užsie
nių reikalų ministerius. Ji ruo
šiama Oslo mieste ketvirtadie- 

-nį. • -
Pakvietimą jau priėmė Da

nija; manoma, priims ir Švedi
ja. Konferencijos tikslas, pa
reiškė Norvegijos ministeris, 
bus ieškoti priemonių rusams 
ir suomiams sutaikyti.

Browderio padėjėjas 
kaltinamas dėl fal- 

šyvo pasporto
y NEW YORK, N. Y., gruo
džio 5. — Amerikos komunis
tų partijos sekretorius Brow- 
der yra kaltinamas vartojimu 
falšyvų pasportų kelionėms į 
užsienius. Jo bylos nagrinėji
mas teisme prasidės gruodžio 
18 d.

Pereitą pirmadienį Grand 
Jury apkaltino falšyvo paspor
to vartojimu ir Browderio pa
dėjėją, Welwel Warszowerį, 
kuris iki paskutiniųjų dienų 
buvo komunistų partijos finan
sų sekretorius. Prolęuratura sa
ko, kad Warszower prigavingai 
išsiėmęs pasportą vardu Wie- 
ner.

1 C'.' ■'*

Elizaheth Gurley Flynn, ži
noma komunistų pakeleivė, už
dėjo $10,000 bondšą Warszo- 
weriui iki teismo iš kalėjimo 
paleisti.

Švedija dalinai 
mobilizuota

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

Debesuota; temperatūra žy
miai nepasikeis; saulė teka 
7:03 v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

:g:g:

, N a <)J1ENU-aCME Teiepauio

CLEVELAND, O.—C. B. Cowen ragina bedarbius pikietuoti miesto rotušę ir 
reikalauti pašalpų atsteigimo.

RUSAI NEKARIAUJA PRIEŠ SUOMIJĄ
- SAKO MOLOTOV

sovietų Rusija, jie nekariauja prieš Suomiją. 
5. — Užpulta Rusijos, Faktinai bolševikai juo gra

žiausia sugyvena su Suomijos 
valdžia.

Matote, Stalinas prieš treja- 
tą dienų paskyrė naują “suo
mių valdžią” iš keleto savo pa
taikūnių ir jis tik tą Suomi
jos “valdžią” tepripažįsta. Su 
ja Stalinas sugyvena “gražiai”.

Tautų Sąjungos posėdžiai 
betgi įvyks. Kai kurios Ame
rikos respublikos reikalauja 
mesti lauk iš Sąjungos Rusiją 
Gal būt, kad ją išmes arba ji 
pati pasitrauks, kaip savo lai
ku pasitraukė Hitlerio Vokie-

MASKVA, 
gruodžio 5. 
Suomija pareikalavo, kad Tau
tų Sąjunga susirinktų ir išneš
tų protestą Rusijos agresijai ar 
kitaip padėtų suomiams bolše
vikų gaujas kovoti.

Taip Suomija, kaip Rusija 
yra Tautų Sąjungos narės.

Tautų Sąjungos posėdžiai ši
tuo reikalu prasidės ateinantį 
šeštadienį. Bet sovietų premje
ras Molotov pareiškė, kad Ru
sijos atstovai posėdžiuose ne
dalyvaus.

Rusai/f pasak Molotovo, posė
džiuose nedalyvaus dėl to, kad tija.

Hitleris pardavė Pa 
baltijo valstybes

Stalinui x
LONDONAS, Anglija,* gruo

džio 5.
reikalų sekretorius Halifax an
tradienį paaiškino, Jtad derybo
se su britais ir fraheuzais pe
reitą vasarą Stalinas reikalavo 
teisės pasmaugti Pabaltijo val
stybes. Britai ir franeuzai at
sisakė užgirti Stalino reikala
vimus. Hitleris gi užgyrė ir 
laimėjo sėbrą. Stalino asmeny. 
Jis pardavė Rusijos diktatoriui 
Pabaltijo valstybes. < .

■   ■ —|'   -y.-

Rusų kariuomenė 
koncentruojama 

Rumunijos 
.pasieny

J a p o h a i moka už 
nuostolius J. Valsti

jų piliečiams

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 5. — Sujaudinta Rusijos 
invazija Suomijon, Švedija pa
šaukė kariuomenėn dar 40,000 
vyrų. Viso dabar švedų armijoj 
tarnauja 150,000 karių vietoj 
reguliarios 20,000 vyrų kariuo
menės.

Suomių užmokėtą 
skolą padės at- 

skirai

Britanijos užsienių

Naciu vadui nuo 2 
iki 5 metų kalėti

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 5. — Antradienį teisėjas 
James G. Wallace paskyrė bau
smę kalėti nuo iki 5 metų 
Fritz Kuhnui, Amerikos vokie
čių nacių vadui. Kuhn buvo 
kaltinamas ir prisaikintieji po- 
sėdininkai rado ' jį kaltą pasi
savinus svetimus pinigus. Kuhn 
pripažintas kaipo vagis ir suk
čius.

Sušaudė 300 lenkų 
Gdynios apygar

doje
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 5. — Gaunamais čia pra
nešimais, vokiečiai, užkariavę 
buvusį lenkų uostą Gdynią ir 
Gdynios apylinkę, paėmė ne
laisvėn 350 žymių lenkų. Iš to 
skaičiaus šiandien lenkų gyvų 
beliko tik 50. Kitiems 300-ms 
įvykdyta mirties bausmė.

BUCHARĘįST, Rumunija, 
gruodžio 5, Rumuniją,, kaip 
ir. kites Balkanų? šalys, atidžiai 
stebi Stalino agresijos žygius 
Pabaltijy ir šiandien ypač Suo
mijoj. Manoma, kad 
Suomiją, Stalinas gali 
Rumuniją tikslu atimti 
sarabiją.

Rumunija ypatingai 
dino antradienį kai
kad stambios rusų kariuome
nės jėgos yra koncentruojamos 
jos pasieny. Rumunai klausia: 
ar jau prisiartino jų eilė?

įveikęs 
užpulti 
jai Be-

susijau- 
patįrta,

TOKIO, Japonija, gruodžio 5. 
— Pranešama, Japonijos vy
riausybė mdka nuostolius pa
darytus įvairiems Jungt. Val
stijų piliečiams, kurie turi’ in
teresų ir kurie nukentėjo dėl 
japonų žygių Kinijoj.

Japonijos-Jungt. Valstijų pre
kybos sutartis išsibaigia sau
sio mėnesį. Gal būt tuo budu 
japonai mėgina gerintis Jungt. 
Valstijoms, norėdami atnauj n- 
ti sutartį.

Kennedy skrenda į 
Jungt. Valstijas

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 5. — Jungt. Valstijų am
basadorius Anglijai, Joseph P. 
Kennedy, išskrido iš Lisbono, 
Portugalijoj, į Jungt. Valsti
jas. '

Karalius Jurgis 
vakarų fronte

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 5. — Antradienį vakarų 
fronte lankėsi Anglijos kara- 
ius Jurgis.

Politikieriai kovoja 
dėl pašalpos bedar

biams

Amerikos suomiai 
keliauja Į Suomiją
NĖW YORK, N. Y., gruo

džio 5. — Ateinantį šeštadienį 
keletas šimtų suomių apleidžia 
New Yorka ir vyksta Suomijon'

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 5. — Sovietų prane
šimai skelbia, kad rusai paėtfiė 
Suomijos, salĄ Hcagland. Suo
miai jau pirma buvo pasitfrAU- 
kę iš salos. Be to, rusai sako
si .paskandinę suomių subma
riną.

* KIRKENĖŠ, Norvegija, gruo
džio 5. — Suomijos lėktuvai 
atakavo rusų lėktuvų bazę Mur
manske. Pasiekiančios Kirkenes 
neoficialios žinios sako, kad 
suomiai sunaikino 60 rusų ka
ro lėktuvų.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 5. — Keturi penktadaliai 
Helsinkio gyventojų išsikraustė 
iš sostinės. Helsinkis atrodo iš
miręs. Krautuvės, bankai ir tea
trai uždaryti. Pasilikę Helsin

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5. — Prez. Rooseveltas an
tradienį painformavo spaudos 
atstovus, kad jis lieps iždo sek
retoriui Morgenthau padėti Suo
mijos užmokėtą gruodžio 15 d. 
skolą, $234,693, atskirai. Kai 
Jungt. Valstijų kongresas susi- 
rinl^, tai prezidentas atsiklaus 
"kongreso, ar nepavesti tų pini- 
gų--pačios Suomijos reikalams.

Rusai paskandinę 
suomių submariną
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 5. — Komunistų laik
raštis “Pravda” antradienį pa
skelbė, kad suomių submarinas 
tapo paskandintas.

prieš rusus kariauti. Grupės ki-:kX žmonės laukia bet kurią va
tų suomių organizuojasi taip
jau vykti Suomijon ir tuo pa
čiu tikslu.

181 laivas paskan
dintas

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 5. — Iki antradienio, gruo
džio 5, nuo karo pradžios jau 
oaskandintas 181 talkininkų ir 
neutralių šalių prekybinių lai
vas.

Rusai nušovė 11 šuo 
Ulių lėktuvų

STOCKHOLM, Švedija, gruo- 
džio 5. — Švedijos valdžia, ste
bėdama bolševikų invaziją Suo- 
mijon, ruošiasi bet kokiems ne
tikėtumams pasitikti. Antradie
nį pašaukta kariuomenėn dar 
40,000 vyrų.

Švedijos pastovi armija sie
kia 20,000 vyrų. Dabar, su vė
liausia pašauktai tarnybon at
sarginiais, Švedijos armijoje 
bus 150,000 karių. Valdžia pri
pažino, kad jos kariniai prisi
ruošimai yra dalina mobiliza
cija.

Surado priemonę 
magnetinėms mi

noms kovoti
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 5. — Valdžios atstovai 
skelbia britus suradus efekty
vią priemonę vokiečių magne
tinių minų pavojui kovoti, žve
jai velka metalinius tinklus 
tarp dviejų medinių laivų. Mag
netinės bombas, reaguodamos į 
tinklų plieną, eksploduoja nepa- 
darydamos laivams žalos.

WAUSEON, O., gruodžio 5 
— Ohio valstijoje, kaip ir ki 
tose šalies dalyse, yra daug be 
darbių. Jų padėtis sunkį. Cleve- 
lande tūkstančiai bedarbių tie
siai badauja.

Tuo tarpu politikieriai gin
čijasi. Pa v. Cleyelando meras 
reikalauja, kad Ohio guberna
torius sušauktų specialią legis- 
laturos sėsiją ir surastų fondų 
biednuomėnei šelpti, ę guber
natorius reikalauja, kad patys

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 5. -— Rusų praneši
mai Antradienį sako, kad rau
donoji armija nušovusi 11 suo
mių lėktuvų. Rusai aiškina, kad 
žinios apie jų lėktuvų nušovi
mą ir tankų sudaužymą esan
čios melagingos. ,

Isląndijos parlamen
tas smerkia Rusiją

r a®. RfiYJAVIK, Islandija, gruo-
mlwtar skirtų įidesnes ••’eunm-džjo ?5. — 45 » 49 Islandijos
savo bedarbiams šelpti. i * .

Ir gubernatorius ir meras 
ginče randą ipritarimo, o bedar
biai ir pašalpgavįai skursta.

parlamento narių antradienį 
pasihaše rezoliuciją, kuri griež
tai pasmerkia Stalino invaziją 
Suomijon.

landą naujų bolševikų lėktuvu 
atakų.

OSLO, Norvegija, gruodžio 5.
— Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris konferencijon Dani- 
ministeris pakvietė konferenci
jon Danijos ir Švedijos užsienių 
reikalų ministerius. Konferenci
ja ieškos būdų suomius ir rusus 
taikyti.

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 5. — Sumner Welles, val
stybės departamento sekreto
rius pavaduotojas, pareiškė 
kad Jungt.-Valstijų valdžia mie» 
lu noru prisidės prie bendro 
Amerikos respub’ikų pasmerki
mo rusų invazijos Suomijon.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 5. — Rusija ne tik 
boikotuos Tautų Sąjungos šau* 
kiamą sesiją, bet išeis iš Są
jungos, jeigu ji padarys nepa
lankius bolševikams tarimus/ 
įspėjo sovietų atstovai.

ROMA, Italija, gruodžio 5.
— Italijon atvyko trys nacių 
komisijos. Artimoje ateity su
sirenka didžioji nacių taryba. 
Manoma, vokiečių komisijos 
ieško naciams pagalbos Itali
joj.

ROMA, Italija, gruodžio 5.
— Kariuomenė neleido studen
tams demonstruoti ties rusų 
ambasados rūmais.

Hooveris darbuosis 
suomių šelpimo or

ganizacijoj
WASHINGTON, D. C., gruo- 

džio 5. — Buvęs Jungt. Vaisti
ni prezidentas, p. Hoover, va
dovaus organizacijai, kuri ru- 
pinsis suomiams pašalpą teik
ti.

Rusai paėmę Pet
samo

sovietų
- Rusai

MASKVA, 
jruodžio 5. 
tntradienį, kad jie vėl 
Petsamo, Suomijos šiaurės uo- 
itą.

Rusija, 
skelb’a 
paėmė

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir į Vilniaus kraštą tele
grama.
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CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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Ar Voltairaš buvo bedievis?
_  -------------------------- -----• -

(Tęsinys) .
Kaip buvo tais laikais netei

singas teismas, susidedąs iš 
tikrų Komos katalikų, kurie bu< 
vo visados romiškų kunigų įta-* 
boję, rodo, kad ir šis faktas. 
Iš tų trylikos teisėjų trys tik 
tebalsavo už torturas, du teisė
jai patarė, kad butų ne pro ša
lį ištirti tą krautuvėlę ant Fila- 
tiers gatvės, kad gavus tikrą 
patyrimą, ar saližudystė nebu
vo galima. Vienas drąsuolis tik 
balsavo už pilną Jean Kalas pa
ti uosavimą. Ir įsivaizdinkite, 
mano mieli, iš trylikos teisėjų 
nebuvo pilno sutarimo, kad 
Jean Kalas buvo kaltas, vienas 
net buvo priešingas ir balsavo., 
kad jis nekaltas. O visgi tikrie
ji Romos katalikai teisėjai spi
riami Romos katalikų bažny
čios kunigų nužudė baisiose 
torturose tą nekaltą žmogų.

Jonas — Jei gali, Jokūbai,, 
prašau mudviem paaiškinti, ko
kios tos torturos buvo vartoja
mos nuteistam žmogui nukan
kinti.

Jokūbas Įvykus tam iš tie
sų pasityčiojimo teismui kovo 
9 d. 1762 metais, ant rytojaus 
kovo 10 dieną tas baisus spren
dimais buvo Jean Kalas perskai
tytas (orturų kambaryje. Tėh 
jis buvo prisaikdintas akivaiž-

Remkite Lietuvišką
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. — Wholesale
4797 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Kovo 31
JVYKS

NAUJIENŲ
• METINIS

l*R

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

TreČiadien., gruodžio 6, 1939
—r

kokios pramogos. Minia šaukeJsiBnas paŽIštEūms pirklys Audi- kurorui praduti tyrinėjimą.° čiaI Kad sukelti viešą opiniją vi-|Tėl4 YARDS 3146 
be jokio pasigailėjimo, pafiaŠlai bert iš mlėsto Mfcršeilleš, kuris Voltairas pavartojo visus savo soje kultūringoje to laiko Euro- 
kaip aštuoniolika šimtų meti? laike Kalas tragedijos buvo mie-įtakingus ir galingus draugus, poje, Voltairas.pasirūpino iŠver- 
atgal, kad eidami ant Kūfyari-1 ste TotilOuse. Jis jum išpūsakO- kuriuose uždegė tuoi pačiu entu-'sti savo brošiūras apie Kalą į 
jos kalno šff (kė: ' y '' \ z -j ' y ...............J -
kitę Jį.” Ir lihksmtnosi laukda- atrodė* ką jiš girdėjoi if* nUdė cijai, neapykantai ir pagiežai platino Anglijoje ir Vokietijoje.
mi nukryžiavojimo Jean Kalis laike to teismo. Tas,viskas, kaip prieš kitaip tikinčius bei ma-

pnts Voltaire išsireiškė, paėmė nančius žmones, .kad jie užvers-
Prie pat nukankinimo vietostiesiog.Už širdie#.. Jis tuojau tų savo laiškais ir reikalavimais 

kunigas, kurį jis ypatiškai pa- hŪvyko į. švėicarijos miestą Ge- Franciįos kanclerį ilgiau nedel- niąi ant aukų sąrašo buvo jau- 
žino dar karią jį graudeno, kad nevą pamatyti Kaląs sūnų Do- siaut pradėti tos Kalas trage- na Anglijos karalienė ir Jurgis 
prisipažintų. “Ką phsfpažintiį *naut Kalas ir suriŪkO' Visas žį- (tijos tyrinėjimą^ Voltairas pa- III, vėliau prisidėjo Rusijos ka- 
Tėvei Ar Ui irgi tiki, kad tevasJnias apie jo tėvus ir visą šeimy- samdė vieną iš gabiausių tų lai- ralienė Kotryna ir Lenkijos ka

ralius, ir gausybe kitų įžymių 
žmonių ir visoje Europoje susi
domėjo tuo Kalas tragedijos rei
kalu.

ir jo sudeginimo.

tai rato, tempimo prietaisų ir 
t. t. Jis buvo išklausinėtas kry
žiškai, ir visados atsakydavo, 
kad jis nekaltas. Paklausias, 
kas buvo jo pagelbininkai, jis 
atsakė, kadangi ten nebuvo jo 
jokio prasižengimo, todėl ne- 
galėjo būti nė pagelbininkų.

Tada jis buvo pavestas pir
mos torturos budeliams vadi- 
nariios “Question Ordinaire”. Jo 
rankos ir kojos buvo surištos 

i ir pakabintas apie keturias pė
das nuo grindų prie sienos. Ta
da kitas virvės galas buvo pri
rištas prie kojų ir taip buvo 
tempiamas iki jo visi sąnariai 
a tsilhf osaVo iš savo vietų. O 
tuo tarpu romiškas kunigas su 
teisėjais prisistojęs sti’gavo, kad 
prisipažink, kad tu pakorci sa
vo sūnų ir pasakyk, kas buvo 
tavo pagelbininkai. Jis pareiškė, 
kad nekaltas ir baigta.

Tada iniclaširdingieji teisė
jai davė pusę valandos pailsėti. 
Po to, kadangi neprisipažino, 
buvo padėtas ant “Qiiestion Ex- 
tfaordinaire nepaprastas tyri-

i »>■ -<-

Nūkryžiavą * jo višūš faktus, kaip jafti jie ziažmą paštoti kelią hetoleran-anglų ir vokiečių kalbas ir iŠ

Pasekmės buvo labai puikios. 
Tuojau pradėjo plaukti aukos 
dėl Kalas šeimynos ir pirmuti-

na Anglijos karalienė ir Jurgis

kų advokatą Vagobre iš Gene-galėtu užmikš«i Stfvo . fikčą šiwn$* / < 
!uų?” Tada jis buvo pnrtštaM
priė kryžiaus, taip kalį) ta lėr- Lj Jean Kalas baisią trage- 
sybė, .dėl Kurios jis dabar buvo' 
kankinamas. Tada budei.ai su
laužė jam kau*us per randas ir 
kojas su geležiniu.š pagal 
Taip jis dar gyveno dvi- valan
das. Prieš pat mirtį dar pr.s.ar* 
tino kunigas su graudenimu,, _ _
l^a.l nors pHeš toiHį

Šaitai ii% Jokūbas — Taip, mano mie- 
bUvo visa misteHja, kuri sujau- R, tai buvo milžiniškas darbas, 
dino jautrį širdį ir jis :jačiau Voltairas dirbo su di- 
pasiėmS sau visą* dalyką ištirti, 
ikad suradus priėžaštį tos neto- 
leraneijos, tos neapykantos ki
taip tikinčių bei niąnančii^ žme- 
mų.

Voltaire jautė, kad jėga, kur? 
nematomai verte tuos trylika 
leišėjų išnešti tokią neteisingą 
ir baisią^ ištarmę prieš Kalas bu- 
jvo tai romiškos kunigijos ir vie
nuolių užsispyrimas, kad sukel
ti katalikų pagiežą prieš protes- 

i tonus.
■ Mad gauti formalį centro val
džios tyrinėjimą reikalinga bu
vo gauti Franci jos kanclerio 
iCdtmt Floreritin pritarimą; kad

fto u«au jis Mo lyriniu kad iš'irly visus lc«ali,us 
• Klausimus. Su jub jis praleisda

vo valandų valandas diskusuo- 
dainas įvairius teisių klausimus.

Petras — Tai iš tiesų, Vol
tairas turėjo nelengvą darbą, 
pak6i privertė tokias galybes, 
^tokius didžiūnus ateiti į pagal
bą apgynimui nekalto ir nu- 
jskriausto žmogaus šeimynos.

diją, juo labiau jam darėsi aiš- 
jku* kad Kalas buvo.auka fana
tikų, fiėtdlėi'afici’j^s ir sužvėrė* 

iWiškų kunigų ir vienuo
lių. Tačiaū vienas dalykas Vol- 
įtairui bebuvo aišku, kaip galėjo 
bešališki Hrylikėf teisėjų nuteis ti

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

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

tų ir i'špažmtų savo nuodėmę. 
Tada jis savo silpnu baku a G 
sakė: ‘'Aš jau sakiau jums, aš 
mirštu nekaltas.”

Tada matydami, kad n'eko iš 
jo nebeišgaus; .paliepė budeliui 
užsmaugti. Po to buvo užmes
tas ant laužo ir sudegintas. Taip 
buvo nukankintas nekaltas ir 
teisingas žmogus.

Jonas — Žinai, Jokūbai, tas 
tavo pasakojimas mane taip pa
veikė* kad net inah šaltas šiur
pulys per visą kūną perėjo. Aš 
tiesiog negaliu įsivaizdinti, kaip 
tai galėjo tikri Romos katalikai 
taip žvėriškai, taip nekrikščio
niškai pasielgti?

Petras — Aš irgi nebuvau to
kių dalykų girdėjęs. Tai baisu 
ir pamislyti, kokie beširdžiai, 
'kokie neteisingi buvo tie 18-ojo 

.Dėjimas. Tada jam budeliai pi [šimtmečio Romos katalikai 
ie tiek vandens per burną į vi 
(hipius, kad jis išpurnpo du sy
kiu storesnis kaip paprastai. Ir 
vėl buvo klausinėjamas. Bet be 
pasekmių. Jis visados atsakyda
vo, kad nekaltas ir baigta. Ta
da; tie velniai save vadiną krikš
čionimis, kurie torturavo jį var
dan Kristaus; ; Inatyda^niį kad 
Kalas neprisipažins, bet verčiau 
jis mirs, paguldė jį ant vežimo 
ir nuvežė į nužudymo vietą į 
viešą aikštę. Vežant jį iš miesto 
salės į viešą aikštę, jis šaukė, 
kad esu nekaltas. O sufanati
zuotų tikrų katalikų m.nia vis 
didėjo ir rinkosi aplink it ant

j
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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 $7-7S
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * •

Sales Tax ekstra.

KLAUSYKIME 
ULTMIERO RYTMETINil) 

W.H.I.P.LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ

♦

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą).
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS;|||
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
■ •

Ofisas atidavus kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo D ryto iki 1 vai. po pietų.

CTV'BTf. V.lt

1

džiausiu užsidegimu, k*hd užkir
tus kelią Romos kunigų ir vie- 
inuolių smurtui ir netoleranci
jai. Ir jam tas darbas pasisekė. 
Apie birželio mėnesį 1762 \me- 
tais Voltairui pasisekė prikalbė
ti Jean Kalas našlę vykti į Pa
ryžių dėl suteikimo iš pirmų 
rankų žinių garsiems advoka
tams d’Alembert ir Marictte. A- 
pie liepos 4, 1762 m. Petrui Ka
las pasisekė pabėgti iš vienuoly
no ir prisidėti prie savo brolio 
Donant Genevoje. Čia Voltairas 
turėjo daugiau progos surinkti 
tikrų žinių, kaip iš tikro ta visa 

I tragedija įvyko mieste Toulou- 
jis teiktųsi įsakyti valstybės pro- se.

Jokūbas — Taip mano mieli. 
Tokie katalikai buvo ne vien 
Francijoj, bet tokie buvo ir Is
panijoj, Italijoj, Austrijoj, Vo
kietijoj, o net; Lenkijoje ir Lie
tuvoje. Taip buvo^dėl *to, kad 
Romos^ popiežraiį^^šdįjj^šal^ę; 
Jygiąi ragino steisffi 
Tribunolus, ir kaS tik >pasiprie 
šiuo bent kiek prieš Romos ka
talikų bažnyčią, tai tokį tuojau 
laukė kankinimai, totlutos ir 
laužas.

Jonas — Na, sakyk Jokūbai; 
kas atsitiko Su kitais Jean Ka
las šeimos nariais po jo mir
ties?

Jokūbas — Jean Kalas mote" 
ris po jo nužudymo buvo pa- 
fiuosuota. Jinai su sumini Jean- 
nette pasitraukė iš Touiouse 
miesto į kaimą dėl nuraminimo 
savo pažeistos širdies. Jos dvi 
dukterys buvo įmestos kiekvie
na į atskirą vienuolyną. Jų sve
čias Lavaysse liko paleistas it 
pagrįžo į Šveicariją, iš baime.% 
kad. nebūtų inkriminuotas ir į* 
kalintas sykiu su levais, šeima 
buvo išblaškyta dėl to, kad ma
žiau tegalėtų kalbėti prieš vie* 
los valdžią ir kunigiją.

PetTas — Ką po tokios bai* 
sios ir neteisiiigos tragedijos da* 
rė Voltaire?

Jokūbas — Voltaire’ą pasieki 
žinia apie ztą baisią nekalto 
žmogaus nužudymą kovo 22 dl 
1762 metais. Voltaire pradėjo 
rašinėti laiškus savo įlekmin* 
giems draugams ir ragino, kac) 
reikalinga yra padaryti nuodu^i 
nius tyrinėjimus tos baisios tra^ 
gedi jos per bešal iškus žhi onesį 
paskirtus centrinės valdžios iš 
Paryžiaus. Priešingu atveju, jei 
nieko nebus daroma, tai niekaš 
nėra saugus nuo. panašios baK 
sios netolerancijos iš pusės Ro< 
mos katalikų bažnyčios kunigų 
ir vienuolių suagituotų fanatiš* 
kų gaujų, šiandien buvo žiau« 
riai nukankintas it sudegintai 
Jean Kalas, lytoj gali būti ki< 
tas, užporyt j s, kas gali at pėZ 
tU ant kO kris fanatiškų kuili-i 
gų ir, vienuolių neapykanta.

Po keletos dienų Voltaire su< 
žinojo, kad jauniausias Jean Ka-i 
las sūnūs Donant Kalas yra pa-< 
sislepęs Šveicarijoje mieste^Qe^ 
.neva iš baimes, kad nebūti? 
veltas į tą bylą, kai prasidėjo 
tėvo teisinas. Tuo tarpu netTkė

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
G630 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 8 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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 toliregysrę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigiau kaip 

z pirma.,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1C r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299.
SENIAU

■M

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

MBULANCE
IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
JJ-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue 
TeleJęW LAJFAYETT1 MOT 

koplyčios visose

Tel. Offfce Wentworth 6330 
,,Rez,,Hyde Rark 3395 , : ...pi

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.
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KlMttsjrkltė miurų programų Antradienio Ir Mtadlenio 
mėliai* 18:M vai ryto ik W. S. t F. ototloo (14M MJ 

. m FOVILU BALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas įr Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

iki

-

ADVOKATAI

st

st.

Garsinkitės “N-nosegirtai atlankė Voltaireą vienas jo

1824 
3395

K.P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699 A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tftl.-j-Hyde Park

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880Yards 1139

Yards 1138
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TURIME

DALYSE

Tel. Pullman 1270

r

Phone Yards 4908
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ANTR0NY b. PETKUS
6834 So. Weštėrn Avė. < Phone Grovehill 0142

JI MULEVIČIUS
4348 S; ęalifernia Avenue

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių 
Direktorių W
Asociacijos
HiiiaaiMJiaiimiiiiiiiiiiu,Ųiiiimi > ■

3319 Litūaniča Aventfe
S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Ptace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-M East lOSth Street

ALBERT V. PETKUS
4704 SO. Weštėrn Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 TitUanica Avėnue

141(1 Sotith 49tW Coutt, Cicero Phone Cicero 2109

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street , YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 07M
1646 West 46th Street Yards 0782

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai._
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Cafifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pjetų, 7 iki 8 val/Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. Montvid, M. D.
Wčst Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
' Namų telefonas Brunswick 0597



Skleisk Kalėdų Džiaugsmus Per Ištisus Metus

TreČiadien., gruodžio 6, 1939

KORESPONDENCIJOS

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

ŠILDYMO REIKMENS 
boilGUiams dalys 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
iki 50% Sutaupysi 

Nereikia Įmokėti 3 metai išmokėti.
C. Miller Supply Co. 

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

NAUJIENOS, Chieago jįj
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Norwood, Mass.
Vakarienė ir prakalbos.

• Lietuvių Socialistų Sąjungos 
133 kuopa rengia nedėlioj, 
gruodžio (Dec.) 10 d. 1939 Lie
tuvių svetainėje, 13 St. George 
Avė., vakarienę ir prakalbas. 
Svetainė atsidarys ir alus bus 
parduodamas nuo 1 vai. popiet. 
Prakalbos 2 vai. popiet. Vaka
rienė — 6 vai. vakaro. Kalbės 
“Naujosios Gadynės’’ redakto
rius J. V. Stilsonas iš Brooklyn, 
N. Y. Tema — “Kokį dabar 
momentą gyvename?”

Norsvoodo ir apylinkės lietu
viai: visus be skirtumo politi
nių pažiūrų kviečiame atsilan
kyti į šias prakalbas, o paskui 
ir vakarienę. Atsilankykite kuo

• • . « • • •• B » • M . •

Orentienė, Buividieųė ir Buivi- 
das. Ponia Alvikieriė pateikė 
puikius pietus krikštavaikiams 
ir krikštatėviatns. Stalai buvo 
apkrauti keptais kalakutais ir
ki tokiais gardumynąis. Panelės 
Alvikiutes aplaikė gražių dova
nų.

Lietuvą 1939 m. VII mėn. M. 
S. “Gripsholm” laivu dovana 
Lietuvos šauliams 20-čio su
kakties proga”. Parašas: neįs
kaitomas. Antras čekis (kvitą) 
Nr. 77, los pat dienos tvirtina 
gavimą 2 litų 62 centus.

; V. Mučinskas.

Ką Veikia Lietuvių 
Vaizbos Butai?

t . »i

* * -

Lapkr. 22 d. Amerikos Pilie
čių Lietuvių Klubas turėjo ba
lių. Publikos atsilankė daug. 
Muzikantai buvo labai geri; dar 
pirmą .kartą pasirodė šie muzi
kantai jaunuoliai Kazys Vasi- 
lauskas J r.’ ir Povilas Rudis. 
Prie baro biznis ėjo perdaug 
gerai. Matyti, klubui l’ks gra
žaus pelno. Tikimasi, kad klu
bas nepaškupės paaukoti .kele
tą dolerių Lietuvos Vilnijos 
varguoliams, kuriuos visokie 

skaitlingiausiai, nes kalbėtojas viešpačiai jau baigia kankint’, 
pasakys daug naujo. Jus turė
site

Gelbėkime badaujančius mu- 
progos girdėti socialistą’Sų tėvelius, brolius ir sesutes.' 

kalbėtoją ir sužinosite socialis- ‘Prisiminkime, 
tų pažiūras į dide’es 
pasaulinius įvykius, ypač šian- ji, ten brangi motutė susiėmus 
dieninį momentą. Apatinėj sve- rankeles melsdamos laukia pa- 
tainej ir į prakalbas1 įžanga vėl- galbos, — rankelių, kur’os mu« 

Kurie norėsite dalyvauti mis vystė, nešiojo ir atsisveiki- 
savo tikrai 

mylinčios širdies. Gelbėkime, 
neleiskime jiems badu mirli. 

Marė Dundulienė.

ji risiiniiiKinie, kad ten musų 
reikšmės gimtinė, ten badu miršta savic-
. _ v • . r i

tui.
musų vakarienėje, turėsite įsi-|nant glaudė prie 
gyti specialius tikietus tik už 
50 centų. Pasistenkite gauti 
juos iš anksto. Taip darydami 
jus palengvinsite rengėjų naštą,

■ kuri ant jų gula paskutinę 
landą. —Kvieslys.

va-

Hart, Mich.
Visko po biskj

Kelios savaites laiko atgal 
Kazio Matulio sūnūs Jonas, lan
kąs aukštesnę mokyklą, liko 
sunkiai sužeistas sporto prakti
koje. Kitas mokinys, mesdamas 
1 olę, pataikė į koją žemiau ke
lio ir nulaužė kaulą. Jonelis li
ko nugabentas į Ilarto' ligoni
nę, kur išgulėjo keletą savaičių. 
Dabar jau vaikščioja ant kriu
kių ir jau lanko mokyklą. Ti
kimasi, kad į trumpą laiką pa
sveiks.

Praeitą sekmadienį St. Grigo- 
riaus bažnyčioje įvyko dide’es 
pamaldos. Atsilankė vyskupas 
ir suteikė dirmavones daugiau 
100 jaunuolių, tarp kurių buvo 
keletas lietuvių: ponų Buividų 
sūnūs ir žentas Vytautas Čiren
tas, ponios Alvikienės dukterys 
Lucija ir Silvija. Kūmais buvo

BUCK WELDING 
SHOP

15304 LOOMIS AVENUE 
HARVEY, ILL.

Taisau automobilius. Reikalui 
esant, kreipkitės. Darbas garan
tuotas.

Moterų Šaulių Tary
bos Pakvitavimas
Praeitą vasarą išvykusi Ame

rikos lietuvių ekskursija į Lie
tuvą iš New Yorko liepos 1 d.

tis kelionei arti Švedijos buvo 
padarytas atatinkamas ekskur
santų atsisveikinimo susirinki
mas, per kurį padaryta rinklia
va aukų, šiais metais Lietuvos 
Šaulių Sąjunga šventė savo 20 
metų gyvavimo sukaktį, ta pro
ga už surinktuosius pinigus 
ekskursantai nutarė nupirkti 
tris sanitarinius krepšius ' ir 
įteikti Moterų šaulių Tarybai. 
Tą atlikti buvo išrinktos dvi 
keleivės: p-le Ona Petružy te, 
So. Boston, Mass., ir ponia Ju
lė Lazauskienė, Brooklyn, N. Y. 
Jos nupirko ir įteikė minėtos 
ekskursijos lietuvių vardu Lie
tuvos Šaulių Sąjungos 20 m. 
sukakties proga.

Iš minėtos sąjungos gautos 
dvi kvitos, tvirtinimą gavimo 
minėtų krepšių Ir kiek nuo jų 
liko iš surinktų pinigų litais.

“Moterų šaulių Taryba. Daik
tų pajamų čekis Nr. 46, 1933 
m. IX mėn. 15 d. Trys Sanita
riniai krepšiai gauta iš Š. A. L. 
Amerikos lietuvių ekskursijos į

ir su-
savo biznierių ir 

susirinkimą. Ir 
bus pradėtas 
savo veikimą senieji ir

jusų

LEISK GkSIII KEIKTI

4 DIBlmSIUS 8HRBUS’.

Dovana geresniam gyvenimui 
. —Ilgas naudingumas ir ma

lonumas kokiu visa šeima gali 
dalintis.

DABAR DOLERINE DIENA
KASDIEN

Pirmadienį—Antradienį—Trečiadienį— 
Ketvirtadienį—Penktadienį

JŪSŲ
PILNAS
MAIŠAS
Leader’s
Laundry
Aukščiau

sios
Kokybės
Damp 
Wash

Pirmadien|- 
Antradlenį 

Iki 
g g sv. .oo 

4c už pried.sv.

.............  1 ■ • y ■■■■■■ ■■ ■ I I « ■ SI I I

Trečiad|ienį-Ketvirtadienį- 
Pettkiadienį ,tt 30sv .oa 

3e už priedinį svarą.

NĖRA
REIKALO

NAMUOSE
PLAUTI

% DAUGIAU

LEADER 4800
I AIIN n I! V CICERO-BERWYN 
LHUHUn I ENTERPRISE 3200

Varykime visuotiną susi- . 
artinimo darbą

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro valdyba, vykdyda
ma savo darbų programą, nori 
tampriau susirišti su Lietuvių 
Vaizbos Butais ir Profes on.dų 
Sąjungomis, kurios ir kur.e gy
vuoja daugelyje kolonijų jau 
eilė metų, bet dar ne visai ži- 
no, kad Ekonominis Centras 
yra jų pačių cen traline organi
zacija.

Kiek iš tikro dabar yra taip 
sakant “gyvų” Lietuvių Vaiz
bos Butų ir Profesionalų Są
jungų?

Kiek Ekonominio Centro vai 
dybai iš spaudos žinoma, veik
lus Vaizbos Butai yra šiose ko
lonijose:

Cbicago j e, Clevelande, Pit-.s- 
burghe, Philadelphijoje, Brook- 
lyne, New Jersey, Waterburyje.

Šių kolonijų Vaizbos Butai 
pastaromis dienomis veik a ką 
nors visuomeniško, ir jų var
dai patenka musų spaudom

Ką veikia kitų didesnių kolo
nijų Vaizbos Butai?

Ar visose didesnėse kolonijo
se Vaizbos Butai suorganizuo
ti? Jeigu ne, tai raginame po
rą, tris biznierius ir profesio
nalus sueiti, pasikalbėti 
kviesti 
sionalų 
darbas

Apie
nauji Vaizbos Butai tuojau ra
portuokite Ekonominį Centro 
valdybai.

Būtinai reikalinga Va’zbos 
Butams susirišti su Ekonominiu 
Centru.

Ekonominis Centras, kurį su
daro “gyvųjų’ Vaizbos Batų 
delegatai išrinkti į valdybą, 
pradėjo savo įtemptą darbą po 
obalsiu “SUSIARTINIMAS”:

1. Lietuviai biznieriai ir pro
fesionalai-visose kolon’jose pri
valo susiartinti tarp savęs;

2. Privalo dirbti už susiarti
nimą su savo kolonijų Lietu
viška visuomene;

3. Kuogreičjausia turi susi 
artinti visi Lietuvių Vaizbos 
Butai vieni su kitais įstojant į 
Ekonominį Centrą;

4. Artintis su lietuviška spau
da, talpinant joje savo pasvei
kinimus savo kostumeriams ir 
klijentams Kalėdų, Naujų Me
tų, Velykų ir kitų švenčių pro
ga; apie savo veikimą rašyti 
savo lietuviškuose laikraščiuo
se;

Tokį susiartinimo programą 
vykdydami sukursime išeivijo
je tvirtą savo lietuvišką tekono- 
minį pasaulį, kuriame bus leng
viau gyventi mums-visiems.

5. Per Ekonominį Centrą vi
si Vaizbos Butai ir Profesiona 
lų Sąjungos atliks savo didžiau - 
sį SUSIARTINIMO tikslą — 
susiartins su Lietuvos ekono 
minėmis organizacijomis ir biz
nio firmomis praplėtimui Lie
tuvos produktų eksporto Ame 
rikojėj padidinimui .savo biz
nių ir t. t.

Vaizbos Butai prašomi tuo
jau išrinkti į Ekonominį* Cent
rą savo veiklų atstovą ir- pri
siųsti jo vardą ir antrašą Eko
nominio Centro valdybai.

Netrukus Ekonominio Centro 
valdyba turės svarbesnių pra
nešimų Vaizbos Butams ir vi
suomenei. (

A. L. Ekonominio Centro 
valdyba:

Chas. K. Pikiel, pirm.
629—54th St., Pittsburgh, Pa. 
Dr. M. J. Colney, vice-pirm.
F. Petrulis, vice-pirm.
A. S. Trečiokas, ižd.
K. S. Karpius, sekr.

1. GASAS VANDENIUI ŠILDYTI
; Nereikalauja priežiūros, miolaiihis karšto vandens patarnavimas automatiniu 
gasiniu vanden šildytuvu. Nereikia .laukti, nė daboti. Visada gatavas—dieną ar 
naktį dėl šimto ir vieiloš naudos. Ir dar ekonomiškas!

2. GASAS TROBAI ŠILDYTI
Furnasų vargai dingsta, kada’ šildaisi Gąsu. Nereikia' anglių ševeliuoti, pelenų 
nešti—nieko krauli. Termostatas palaiko švarią, sveiką šilumą—automatiniai!

3. GASAS ŠALDYTUVAMS
Modernas, tylus Gašiniš Šaldytuvas palaiko valgius šviežiais ir saugiai sekančiai 
dienai—globoja sveikatą—užtikrina extra santaupų. Ilgiau laiko, nes neturi 
judomų dalių. '

4. GASAS VIRIMUI
Tikras pataikymas visai šeimai! Modernas gesinis pečius sutaupo laiką, kurą 
ir maistą—užtikrina greitesnes, geresnes virimo ir kepimo pasekmes. Lengva 
valyti, lengvus vartoti—gražus naujas dezenis!
Norint gauti pilnas žinias apie gesini įrengimą namams apšildyti, šaldytuvams, 

vandens Šildymui, ir virimui, susineškite su savo

Mastei- Plumber, Šildymo Kontraktorįu, Gasiniy Įrankių Dyleriu ar 
Public Service Company of Northern Illinois

Ta pati kokybė, skonis, tur
tingumas ir ekonomija kaip 
ir “4 Star” pieno, plūs pri
dedamoji maisto vertybė. 
Pasiklauskite daktaro apie 
didelią naudą sveikatai.
Jip motinos: vaikai ir su
augę lygiai ja reikalingi— 
duokUe savo vaikams 
“PRIDEDAMĄJĄ SAULĖS 
ŠVIESĄ.”

Ši “A” rųšis yra pastauri- 
zuoto vitaminų “D” pieno. 
Yra visose krautuvėse.

10’/zC
KVORTA

VITAMINU 
“D” 

PIENAS
BE EXTRA IŠLAIDŲ

LAKE VALLEY 
Farm Products, 

INC.
5330 S. WESTERN 

Tel. Grovehill 1020

Vardan

Adresas

Miestas.
99

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi "Naujienose

! >

;< • 'AA

MARK $'
NAUJIENOS

; 1739 S. Ilalsted St, 
; Cbicago, IU.

Į Patelefonavęs mums gausi 
savo apylinkės dylerio ad- 

į resą, kuris parduoda “Lake 
! Valley Farm” produktus, 

į Prašome paminėti šį laik- 
' raštį.

Valstija 
l

4th Fl.
Chicago Avė.
Ashlantf*Vflį™

............... -N. • W°ba$h 
*1454 W.,.

' 4736 S. .
_ . ct J3W We»t

3.119 Lincoln. Avė, 6409J S. Hdlsted St. , . ęcrmoK Rood
O RE H- :TMUAW$AT., yEVENIN^.S.. ŲNUL

Pamatyk šiuos žėrinčius kai
lius!.,. Tą gyvą vertybę. 
Tas džiugias santaupas-
• Mink Dyed Marniot COQ9U
• KucIah Karakuli! i .
• Seal Dyed Coney izrpd.
Sutaupysi iki $36 nuo
• Grey Chinese Kidskiii
• Juodo Karakulo j

KidHkin : kred.
• Moutpn Beaver Lambbau* i» Moh grupės parduota poJį
• Mpire Karakulas J C /Q9U
• Persian I*aw 1 ■ W «
• Buasian Poney! kred.
Naujas džiuginančių ,e!Je,,'5,,nI1r'Hhhe 
pasirinkimas, kas pirmiau parsiaa 
vė po 91OO.

^»4eVuJne,es 
r

w^Una«esetbUką ..

fOtį

š! Gražus! Žavus

’ M O N E1
SAVI M G 
PRICES.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

19.95
15.90

• 3.95
3.00

>• 1.95
1.95

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



,r
NAUJIENOS, Chicago, UI. Tręčiadįęn., gruodžio 6,193,9

NAUJIENOS 
'Ęhę LiQmąni|ui Daily New> 

Publisheęl Daily Except Sunday by 
The IJthuanĮan jNews Pub. Co., ląę. 

1739 South Halsted Street 
lelephone CANal 8500.

JSvbącription Ęatęs:
$5.00 per yąąr jį Cąnąda
$5.00 per year outside of Chicagp 
^8.00 per year in Chicago — ’*

Oc per cojjy.' —
——— .......... .. '■

Entered as Second Class Malįter 
March ^ih 1914 at the Post'Office 
of Chicago, Tll/uiider the aęvoįf March ,3r^ 1879. ' ' ' “ "

$8.00 
... 4J)0 - £oo 
. 1.50 
_ .75

Aito, Vilniaus yjskupo. 
klausimas susilauks reikiamo 
išsprendimo. Konkordatas su 
VjĮtikgjjn .k0'
vyskupu negali būti Lietuvai 
ir Jietuyj.ų tautai neištikimas 
asmuo.” \

> . ? 1 ! ' < /, /• z.;i,. ‘ . /,

Butų gerai, kad popiežius pa
siųstų tą arkivyskupą .tenai, kur 
jisai siunčia Jiętįvjus kįrjįgųs/ 
t. y. į sovietišką Baltgudiją. \

St. Miščikas-žiemys.lstai? Ar todėl, kad fašizmas ar-’ 
timesnis sii komunizmu? Tad 
tppjnėt galima priminti JUoJoto- 
vui jo žodžius, kuriais jis gįilco,.

Iš Lietuvoj t
Slepia prekes ir keliat 

kainas
Rusija užsiavėilgas kelnes.,Metams __

Pusei metų
Trim? mene
Dviem mėnesiams __ ____
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __________
Savaitei_______________
Mėnesiui_______________

Jungtinėse Valstijoje, ne Chicągoj, 

(Atpiginta)
Metams Z—....— t$5.ūū
Pusei metų________________ 2.75
Trim? mėnesįains ------ 1.50
Dviem mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui ------------- .75(
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams_________  ;$8.00
Pusei metų______________ - 4.Q0
Trims mėnesiams _________  2.80
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

3c 
18c 
75c

——:", .'.j jos nekęsti, bet negalima jos
“Už carą, dievą ir tėvynę" ginklu išpaikinti jąors pas ią- 

1914 m. Jv.e vįsus kitaip galyojftnčius .šap-
“Už Leniną ir tėvynę”. .|do ir idėją Jiovi ginklu pa.ųai- 

1939 m. kinti). -
tai p.er sayo .alajoyus ršpiė ’tąl , pažvelkime j antrą s.iiedp- 
ginltlavjmasi ? ' *io pusę.,

Be/uSža to. jei užpuola joj ® ^UsWs /*«««■
plėšikas tai laikraštyje telpa ar ne Pasekmė militarizmo irt 
jilironikos žinia, kuri sako “jvy- ,mPe^ąlizmo? Labai neseniai 
ko piešimas”, bet nejaugi lygVs1"usija Per .derybas su .anglais 
viskuo ir tas kurį apiplėšė i? sak«- užpuolimu reikia skal
pais plėšikas? Skirtumas' yra. Etyti ne ,ik ginkluotą puolimą, 
tas pat ir imperialistiniame kę-J bet ?r . “netiesiogini”, kuomet 
re. jei mes priimsime už prinoi- Keičiasi kuriame 
pą, kad kiekvienas karas impe- val^žia- Reiškia Prieš Pus« 
ialistinis ir negalima kariauti, ‘i rusai smerl“ dargi kišim%si 
:ad prieisįme prie iąbai liūdnų H vid?us *e}kalu8 ir suier’ 
švadų, nes tuomet ir rusai nė- ktinu *oki kišim^i ir tolygiu 
uri teisės gintis, nes tai bus jm. .ginkluotam puolimam, o šian- 

perialistim's karas lĮeŽiurint, jog dien.M 'daro pa« Rusija su Pa- 
,i bus užpulta. Bet rušąi jau' *?ahės valstybėms? Ar ji nedą.-. 
šiandien iš anksto tvirtina, kad r0 k?.Smerki„.prieŠ.,PUsę 
jie gintųsi ir sutriuškintų prie-' 
ša. Tad kodėl tos teises nenori

ŠAKIAI. — Kai kurie pre
kybininkai, tikėdamiesi, kad pa
kils kainos., prekes paslėpė ir 
ąąkosi, kąd neturį — ypatin
gai .tai pasireiškia mąnufaktu- 

j*ps, kąlięšų ir kit. parĄuotuve- 
’ gę. Atėjus pirkėjui pardavėjas 
pjrjnįąųsia iškąmantinėja ko
kių jprekių pirkėjas nori, o po 
tp ^asĄko, kad tuo tąrpu turi.

Šakių prekybininkai nusi
skundžia, kad urmininkai ne

norą krašte-duoda prekių kreditan, reika
lauja sumokėti pinigus iš ank
sto, o juos gavę ilgai prekių 
neprisiuncia, prisiunčia mažiau, 
kdogąs arba vįsąi kitas negu 
buyo užsakyta.

,(Tęsjnys)
Kuomet Vokietija atsigavo įir 

jau buyo tiek tvirta, jog nela
bai biįojo, Rusiją pati jšsigąn- 
do Vę,lįieti j oš i/ visa dąr ė, k^d 
Vokietijos pavojų pasauliui js- 
pųati įr ne be jos grašįp apsįę-j 
jo milžiniški -karo rbiųd^etai (fe 
Europos valstybių, kuriuos jię< 
patys pęi* ;saVo narius pute ska-^ 
tikdami' gŲikįiotjs. Tai ar ko- 
mųm^tai tbkiė ųekalti -šios ka-. 
ro ipašinos užsukime?

Ar ne Rusija norėjo karo su-; 
tąrčjų su V. Europos valstybė
mis, ^žinomą, su tam tikrais už- 
mokesniais? ,

Pasistatykime šitokį klausi- 
mą: ką šiandien Rusija ir stali- 
nistai sakytų, jęi Anglai su 
prancūzais butų Maskvos dery
bose nusileidę ir leidę Maskvai; 
užgrobti Pabaltės valstybes,;,

SUGAW^F,K-
_ ____ ___  4

M
“Laisvės” Bimba pasigenda 

demokratijos ir parį^ąęfttįnės 
neliečiamybės — Franeuzijoje. 
Jisai pasakoja tokią istoriją:

“Franci jos Lomunis.tas Flo-j 
i M1®- 

męfljo sesija j.r ątojp?4o. .Pįr- 
jf^s^bėjo jr ,ftnt jo 

užpuolė socialistai. Drg. Bon- 
te tapo apįtuųidytas, jšmęs- 
tąs iš parlamento, suareštuo
tas įr jįdštąs į kalėjimą.

“Parlamentarinė neliečia
mybė! Piliečio Jeniokrą tinęs 
teisęs! Pati dęmokrątįįa! Į 
pragaru su yįskuom!

“šito incidento istorija ne
užmirš, ypatingai jo neuž
mirš komunistai. Jie gaus’ 
progą socialistąpis ' mušei
koms tinkamai atsimokėti.”

Galįma priminti Bbpbfti pa
tarlę: “Jeigu kiaulė turėtų ra
gus, tai visą svietą išbadytų.”

Bet ta jo pasaka apie kdmu- 
nacio Bonte’s “parlamentarinės 
neliečiamybės pažeidimą yrą 
melaginga.

Florimond Bonte ' slapstėsi 
nuo policijęs, kuriai tęMngum.o' 
departamentas seniai buvo da- 
ygą įsakymą tą komunistę ,ąt-,. 
stęyą anlmd. Jiąąi ;su Jkęliolįka 
J^itų sąyo draugų, jštįkįmų S;tą- 
;li.no ^ųsikaįtp įstatymui, 
įtandydąmas ątsteigti po Įeitu 
yąrdu Jtomunistų partiją, kuri^ 
valdžia uždarę už Jai, kad ji

Pariaipei^tmė nęlięčianiybė vi
sai nerej^iji, kąj asmuo, įąriuk- 
tas į p^Įainę^tą, gali laužyti į< 
ątąrtymps. Ųž nušikaAįiinns ji-’ 
^ąj ,ątĮ5ą.ko tąip p^t, J^ip įr visi 
kUi J^ię$įąi. Tjjctai atstoyas Ju- 
JAjeigu ji- 
,§aj ^ėyą ^pg^itas mu^ąltį^o 
yietoje, Jai petiie^ą nęgaįi j 9 a- 
feštuoti be pap)ąpįeįto sįtįki- 
^ino. Bet Francuziiąs jt)ai^amęm 
/tas nutarė Platovą JBontį iį* Jęi-’ 
’tus p,visjkaįitusiį,ą atątoyus aiti- 
.jharti i oiaįjmį ^n-
kas. Ir kai ŽĮo^je .pas^o^ė par-; 
lamento saloje, Jai .pąrląniįiįta?4;1 
nųlarė jį iš

. Jį pašalino pąriamęnto 
fkos /o ne soglįĮistąi, Idiip įpasą- 

. koja Bimba), jjįm ^įšėjps į gatr 
, j.i tuojau? «uči^o ^rkpsį 
sau.gc|tojai ir pugabęųo į ’įkąjėji^ 
mą, kpr jisai galės s^tj 
džiaugtis, kad 
publika tai visgi

I to tėvynė”, nes .
j r .V ■ • tZ- - . ... K e tėję tokj n^Tąltmiu, takjprafeo^e .^emokrą-
dangę. J tokią pavojingą vietą Kuusinenas, aišky, >ąyo „tįko 'jBonte, . ^nodaiy
nOSlips npklšn npc laapdpipc* -nnv rluncrpli mnfn Jč’vrmnl-iona. sušaudytas! *'* * ' j .l^acl cją įįl’ jų ,d,UOnelČ(

■ , . ’ ’ į ‘ -- -1 -

—... m

U'l'i*1"? r! . j . ■ . į ■ . r-

^Naujienos eina kasdien, iša
riant Sekmadienius. Leidžia ’Nąį- 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St,, 
Chicago, III. Tį^efo^ąs Canal 8500.

/
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Suomių Angąriečio “yąltjaa
Komisaras Molotovas “pripažino” komunistą Kuuąi-, 

peną ir keletą jo sėbrų, k^po Suomijos “demokraįipės 
;liaudies respublikos valdžią”, ir pasirašė su jais “drau
giškumo ir .abipusės pagalbos sutartį”. Sunku įsivaizduo
ti begėdiškesnj pasityčiojimą iš Suomijos, kaip šis Stali-‘ 
po komisaro žingsnis.

Kas yra tasai Kuusinenas? Tai vienas iš avantiūris
tų, kuriems buvo pavykę J918 m. ginkluoto pučo keliu pa
sigrobti valdžią į savo rąnkąs Suomijoje. Tas pučas buvo 
sukurstytas Kusi jos bblšeyįkų, kurie neseniai buvo įvy
kinę Petrograde perversmą, po Lenino ir Trockio vado-

• vybe. Rusijos bolševikai pasiuntė Suomijon būrį agitato
rių ir ginkluotų kareivių, žadėdami toliąus suteikti dar 
didesnę karo pagalbą “pučininkams”.

Bet šita bolševikų intervencija Suomijoje davė pro
gos įsikišti į Suomijos vidujinį karą vokiečiams. Sukilę-' 
Jiai buvo nugalėti. Kuusinenas su savo draugais pabėgo į 
Petrogradą, ir, kaip visuomet būna po tokio nepasiseku
sio revoliucinio sukilimo, Suomijoje įsigalėjo aštri reak
cija. Skaudžiai nukentėjo $e tiktai bolševikų suklaidin
tieji “pučo” dalyviai, bet ir daugelis visai nekaltų darbi- 
pinkų. Ėmė kelioliką metų, iki Suomijos darbįniukų ju
dėjimas vėl atsigavo ir krašte tapo atstęigta demokrati
nė tvarka.

O ką per tuos metus veikė Kuusmen,ąs? Jisai ksę$ėjoi 
jsovietų Rusijoje. Kai 1919 m. Leninas su pustuziniu .<4e‘ 
kieno neįgaliotų “atstovų” padarė Maskvoje “tarptautinę 
komunistų konferenciją”, kurią jisai pavadinę “kongre-; 
su” ir įkūrė <‘Koijmųįs£inį arba ^reč^jįjlntęj^tącio;
tai suomis Kuusinenas .buvo paskirtas vienu iš jo sekre-; 
torių, šiaip jisai ir kiti pabėgusieji iš Suomijos “pučinin- 
kų” lyderiai veikė vadinamoje “Suomijos komunistų par
tijoje”, kurios centras buvo sovietų Rusijoje. Per 21 mo
tus jie nebuvo įkėlę kojos į Suęmij^.

Ir štai dabar Maskva paskelbė juos esąųt Suomijos’ 
valdžia” ir ne bet kokia, o “demokrątįQe” įr
Tai yra tas pat, kaip kad Zigmas Ąngarįetįs su kelątu- 
kitų pabėgusių iš Lietuvos komunistų gyva-^

> nančių Minske arba ‘Maskvoje, butų pąskę-lbti “įL4etuyos 
valdžia”. Angarietis (su Kapsuku, įuris tuomet -bu
vo gyvas) prieš 20 metų buvo .atsidanginęs j yjlnių įr 
bandė “išvaduoti” Lietuvos prolętarįatą nuo buožių įr 
kapitalistų, bet gavo dumti atgal pąs .savo. Janhdavius 
bolševikus. :

Suomių Angarietis, tariant įiuusįnenas, dąr įr šian
dien, tur būt, sėdi už Suomijos siępos. Maskva buvo pra-, 
nešusi, kad jisai savo “valdžią” įsteigė pasienio mįęsįeJy- 
je Terioki, bet tai, veikiausia, yra melas. Nes kųom&t 
Maskva tai skelbė, Terįokai dar tebebuvo suomių ranko
se ; o paskui, evakuodami miestelį, suomiai pridėjo į ’žę-’ 
mę daug minų, ir kai Stalino armįįa tenai atėję, tai apję. 
1,000 raudonarmiečių išlėkė su grumstais ir sniegu į pą-‘

’i

nosies nekišo, nes, išsėdėjęs per daugelį metų ^ręm.iiaus 
užpelkyje, jisai juk nestatys į pavojų savo parazitišku 
;gywtj. ’ ' ‘ ? ‘ '"T''" ’

jBet Stalinas ’ir Mplcįtovas turi drąsos skej^tį 
įlįui, iįąį suomių įiapdies “valdžia”, — kuomet ta $į^ų- 
$8 yeda SU Masįyęį Rujomis,
^.avęlaUYę! ' ' t

Ar Stalinas neužfundys ir Lietuvai kada nors tokią' 
^yaldžią”? ’ “? ‘ ‘ į

P Ž VAI/C?
■ <

4 * 1
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šiandien jog šis karas už demo
kratiją? O jei jie sako, kad ka-, 
.Tas butų neįvykęs, jei jie butų, 
susitarę, kodėl nenusileido jįie, 
jei tokie geri ir taip jiems ru
pi taika ir darbininkų gėris, o 
juk nebuvo ko nusileisti, tik jiš- 
sižadeti savo imperialistinių rei
kalavimų nepulti Pabaltės vals
tybes.

Bet komunistams ne tai rupė-. 
ję, jie norėjo pasaulio karo to 
patys labai jo bijojo ir žinojo,' 
kad kuomet visos valstybės bus 
užipitos kąru, jie galės d-ryti 
sų savo kaimynais ką nori. Pa- 
jskiitiniai faktai tik įrodo.

Tpigi, kąro gaisro sukūrime 
nemenka atsakomybę tenka Ru
sijai, /kuri piųdė kiek galėjo 
prieš Vokietijai ’kįtąs valstybes 
ir kuomet 'Supjudo palį pas i I ra li
kę priešipgąh lągęrin.

Ar lai tinka komunistams sa- 
kyV<jo^>l^iętįję. įr „turi turėti 
teisę kolonijų Zpąskųtinis ko
munistų .ąls^ąięcįęp^s), kuomet

kolpmftlęs yaiĮ?fy^ęs! Ar Vokie
ti jos Kolonijos žmones; nebus 
vergais Vokietijos? Tad kaip 
.^11 > B Jar Lęmunis tąi 
remti vokiečių reikalavimą ko- 
jl^mj;U ^ayime?

Nę?y^ų, Kąd jk^rą paskelbė 
;ąpgl^i jįr .pranoų^L svarbų, 
jog pirma puolė Vokietija. Tad 
atsakomybe už pirmo šūvio pą- 
,leidimą tenka Vokietijai, o ne 
denio,kratinėms valstybėms, nes 
įęi ip&s Jiąįilm^įipe d^mpkralįi- 
ues valstybes karo pradžioje 
y^ęn .kad jpaske|l-
■bč, tuomet negalima Japonijos 
Lai tinti kare prieš Kiniją, nes 
ana jrgi nepaskelbe karo.

Bei patys komunistai nemota
I -

^ailsly^iijs žinodaiy.

•t

•PZisyinfcus-
o •šis kąrąs?
įįmpe^aiįstįms! ^uįįąkamę 

^ęt imp^riąlįjimąs tąi yjęn žp 
dįs. Juk mąrksistąi stovėjo ii 
tebestovi nusistatę prieš militą 
r i zm a, o tok i marksizmo ga 1 v o 
,čį^i |r pojtįęžmi» K^jP save skaji- 
iįo ^.ųsai, .yisąs ^ąyo degas kaų

• —Si.! • • i—

<

•*
h

ARK/yySĘŲJPAS JALB- 
ŽYKQVSKIS

’ /HS 'T*t■ c ■
Katalikai apie savo dvasios 

vadus kai kądą pasako tiesą. 
Brooklyno “Amerika” rašo:

“Lenkai, bent jų stambios 
figūros, vis dėlto dąr nieko 
neišmoko. Vilniaus arkivys
kupas Jalbžykowsky, pasižy
mėjęs didžiausiu nepalankų-

t

rnu Ue|pviams, ir .žioniįs die- 
nomis .įi^ispyrųsjai Jąįkp<p; 
savo senos polįtikąs ~ .ne
skirti lietuvių kunigų į lietu* 
yiškus parapijas^ £įyg 'BftatiyJ

^ę^greąo komitetui, tyrulė- 
jaukam ‘tųeramerųconjškus yęi- 
kimlis”, pereitą savaitę davė pa
rodymus Jay Lpv^ątęąe, 
;komupią(y partijos gęHęran^iį 
sekretorius įki t$19 m- Ar M 
IUKS .40? 'pirmųjų kųrėjų. Jisąi

■^atvirtįno jąpi
buvo nurodytas daugelio kitą 
.liudininkų, '<bptej%t, kyj Amęrfi 
kos komunistų partija yra po 
absitliučia Maskvos kdptrolę. j

Lovestope pareiškė, jkad Mas- 
kva nuolatos oayė pinigų 
•rikos konmmstąmsi 1

-tnn-7 ±_ i no o

ip
praneša jfįiiino
skiria; lietuvius ku.jųgus '•$ 
Sę>y. .pusėje Mw.s 
lietuviškas parapijas, o lais
vos Vilnijos parapijas ląikąs 
Icnkaųiš...

partijai, neskaitant dovanų 
sjmtftlifup darbai.”

_ '..................... . ■

w paso
dė įr gąrUį’ti P?‘> 

>is.
šiandien negriukas, bSt įki šiolt 
juo nebuvo ir rų^ąi sąįko gink
luojasi, bet ginkluojasi gintis. 
O kitos valstybės kam ginkluo
jasi? Pulti? ■fądĄoądęl komunis-j

dolerių iš J^ąsį<yqs ivięn tiktpf 
kqyai su Lovęstoue’o frakcija.
' Ar $$liųia tuomet stebėtis, 
J;ąd Amerikos kpmupistai akląf

a? ■

metų? Ar ji nepadarė puolimo, 
j ar ji nesikišo į vidaus reikalus 

duot'i"kiiomš' vaFstybims? Kur vąlsl1y!,i.ų. j,aS
ogiką? i

Aišku, čia tuojau j.r sušuksi 
ątalinistai, jog giųtis gąlipia, bet i 
juk prancūzų niekas nepuolė ir i 
jie visgi karą tęsia.

jBuiku. ,0 sakykite, gęr.biąmięJ 
ji, kas .puola šiandien Rusiją? 
Niekas. J)ąrgi nenumato kas ga
lėtų pulti, nes vrsi artimieji už- 
iųiti kąru ir po karo negalės 
galvoti, jei ilgai / užsitęs, apie 
puolimą .Rusijos ar kitos vals
tybės, bet visgi .Rusija užpuolė, 
teisingiau pasakius privertė sa
vo Pajėga pasirašyti Pabąltęs 
valstybes karo sutartis ir 1.1.? 
Ar tos valstybes prašė rusų glo
bos? Ne, priešingai, nenorėjo, 
bet rusai privertė ir verčia taip 
brutališkai dargi suomius. Ko
dėl tai daro? Apsaugos tikslais/ 
o ne iš geros širdies, kaip kas.' 
galvoja. Ji žiuri vien tik sayo 
įn.tęrėsį.

Bet'to mdža, juk rusai puor 
lė lenkus kuomet anie gynėsi; 
nuo vokiečių ir aišku ne vokie
čiai, nei lenkai jiems negręsė/ 
nes jei jie bijojo vokiečių, tai 
visvien juk rubežius su vokie
čiais gavo ir karas gali prasidė
ti daug patogiau, negu lenkams 
priešinantis ir jiems esant. Ko-j 
dėl tai padare? Todėl, kad bu-’ 
yo .gei’a proga. <

Tai kodėl tos progos įstatymo 
i neleidžia pavartoti demokrati-- 
nėms valstybėms? Kodėl jos tu
ri laukti iki jas užpuls vokie
čiai, o rusai gali apsidraudimui/ 
dargi pavojui nesant, užimti Pa- 
baltę, sutriuškinti Lenkiją? Jei 
lygios teisės — lygios visiems, 
nes popiežių nėra ir šventieji 
tik pasakose.

Reiškia, karas imperialistinis, 
bet kartu ir apsigynimo karas, 
nes nejaugi galima reikalauti ir 
kuo remiantis, kad vokiečiai ga
li imli viską, o kiti turi tyleli.; 
Juk patys rusai tulžį liejo ko-; 
dėl anglai nesipriešina, o kuo-; 
met pasipriešino, -vėl šaukia, ko
dėl priešinasi?

Gerbiamieji, kur logika? Tai. 
atsiduoda bepročio kliedėjimu 
keičiant kas pusė metų nuomo
nę. Tai juk lygiai ta pati dema
gogija,-kuomet Molotovas tvirti-; 
na, kad Š. Amerikos sutikimas 
pardavinėti ginklus yra karo 
pratęsimas, o Rusijos rėmimas 
Vokietijai taikos priartinimas? 1

Tiesa, vienas iš dviejų butų.' 
Jei rusai galėtų duoti viską, o 
kiti demokratinėms valsIybėmSj 
nieko, gal vokiečiai ir greičiau 
pribaigtų demokratines valsly-j 
beš. Bet kodėl turi laimėti vo-! 
kiečiai? Antra, Ainerika pakei
tė neutralumo įstatymą tik aiš
kiai rusams pasisakius, kad jie 
duos vokiečiams viską. Juk ką
rąs butų daug trumpesnis bu
vęs, jei rusai pągęlbps butų nc-l 
davę yokieČiahįš ir dar butų pa
siskelbę visiškai neutraliais, bet 
įįe to nępadare. Tad kodėl ru
sams vokiečius, kurie karo kal
tininkai, galima remti .ginklais/ 
o Amerikai negalima? Jtoką 
skirtumas? Kodėl nevienodi ma-į

keisti savo užsienio politiką, ko
- : taip ibi jojo rusaj? Jj tokį kiši- 

; masi skaitė inipęriąlįzjipų ir to-; 
|j<ias valstybes buf.epėmis, .9 šian
dien? išandięn tai švęąta? Už. 
tai Molotovas savo kalimoje sa
ko, jog šįahdien reikia pakeisti 
nuomonę apie puoliką ir puoli
mą, nes viskas pasikeitė. Ji sa
vo veiksmais pakeitė, bet ne tic-j 
są. Tiesa nepakeičiama. Ji turi 
.būti vieną. Jei rusai vokiečiams 
petiesioginį puolimą kvalifiką-^ 
vo kaip puolimą ginklu, toks 
mastas turi pasilikti ir dabar. 
Jei rusai prieš pusvalandį vadi
no Slovakiją /buferine valstybe, 
tai tokiomis reikia skaityti ir 
Pabaltės valstybes, kurios to
kiom virto po sutarčių su Rusi
ja.

Jei pirma tai skaitėsi imperia
lizmu, tuo skaitosi ir šiandien. 
Taigi, Rusija virto tokia pat im
perialistine valstybe kokia yra 
kitoiT ir visos lygios.

Tai ir svarbiausia. Svarbiau-^ 
šia žinoti, jog šiandien nėra jo-; 
kio skirtumo tarp Rusijos veik
smų ir kitų ir visos lygios. Šis

Organizuojami vieš, 
darbai

VILNIUS. — Kad be darbo 
būdami beturčiai nesidemorali- 
zuotų, skubiai organizuojami 
viešieji darbai. Bedarbių regis
tracija jau pradedama.

•Numatoma dirbti nebaigtus 
lęnkų pradėtus viešuosius įar-r 
bus, grįsti katedros aikštę, į- 
steigti .akmenų tašyklą ir kt. 
darbu aprūpinti bedarbiams.

Dirbantiems prie viešųjų dar
bų busiąs nustatytas uždarbio 
minimumas — vienam žmogui 
per dieną nemažiau kaip 3 Lt. 
30 et.

Lietuvos Bankas vakar 
Vilniuje atidarė skyrių

VILNIUS. — Vakar Lietuvos 
Bankas buv. Lenkijos Banko 
namuose, Mickevičiaus g., iš
kabino iškabą ir pradėjo dar
bą. Nuo 13 iki 16 vai. jau bu
vo zlotai keičiami į .litus. Jau 
prieš. 12 vak. sustojo, žmonių 
uodega, norinčių išsikeisti li|ų. 
— Šiandien Lietuvos Bankas 
Vilniuje pradeda normalų dar
bą.

KORESPONDENCIJOS

¥

Taigi, šiandien 
klausimas

tuose, kur rusai okupuoja men
kesnes pajėgumu už save vals
tybes ir lygiai reikia nuversti 
vienus ir kitus, nes abeji lygus.

revoliucijos
lygus vokiečiams, 

kaip rusams, taip ir demokra
tinėms valstybėms.

Bet revoliucija šiandien sun
ku padaryti ir pirmiausia reikia 
žiūrėti, kad nei viena valstybe 
kitos valstybės revoliucija nepa
sinaudotų. Q čia ir prasideda 
(tragedija, .kurios didžiausia a Ir 
sakomybė tenka Rusijąi.

Jei Rusija butų nevirtus to
kia pat imperialistine valstybe 
kaip įr kitos, .pasaulio proįeta- 
riatas gąlętų remtis jos mįlita^ 
riniu pajėgumu revoliucijos me
lu, bet Rusija pasakė ąjškiąL 
jog ji rūpinasi tik savais krau
jo broliais ir tai įrodė pasisavin
dama .tik ukrainiečius ir balta- * * •’ ‘ , 
rusins, gi lenkus paliko vokie
čių verguvėn. Tad kuo gali rem
tis pasaulip proletariatas dany.-f 
damas ^evoliuciją? Saviųii? PuiJ 
ku, ^uumet atsakymas pienas, 
kiekviena revoliucija viiąnoįįę 
valstybėje iššauks kitos valsty
bės okupaciją.

daigi, jei karas tęsis ir žus 
tiek žmonių, tenka atsakpm^-? 
be komunistams, nes kąpitalįz-J 
mas ktųrp nori, tai jįpi pažįstu 4 
mc, bet tuo blogiau, kad tą ką-! 
rą ruošti ir Vėliau tęsti padeda 
patys.jcųsąi.

j(Bus daugiau)

Waukegan, III.
SLA 262 kuopos nominacijos:

musų kuopos nominacijos bal
savimuose gruodžio 3 d.

J. Ąlačiųlis, ^pirmininkas

Prez. Bagočius 27
Vice-prez. Mažukna 27
Sekr. Pilka 25
Sekr. Vinikas ‘‘‘Ar
Iždin. Gugis 27'
Iždo glob. Mikužiuitė 27
Iždo glob. Dargis 27
Dr. kvot. Stanesloxv 27
TYii tokios buvo pasekmės

Rockford, II]
Jš SLA 77 kp. susirinkimu 

fGruodžio 3 d. įvyko SLA 77 
kuopos susirinkimas. Buvo no
minuojami kandidatai j Pikjto- 
piąją Tarybą ir renkama kuo* 
$0$ /valdyba. Pildomosios Tarv- 
;bps ,uqminacijos pasėkos tokios: 

į Rezidentus: Bagočius 41 
.balsus, Laukaitis .8;

j ,$iĮP’PreZ’ • Mapukna 40, Kęr- 
SSĮVj&Us 13;

Ba-

NAUJIENŲ
SgAITYTOJU
KONCERTAS

< 

i

10;
j jišdo globėjus: Mikužįutč 45, 

P^rgis 39, tylockus 10 ir Brazde-

į tarus kvotėjus: Dr. Sta- 
^cąlpw 42, Dr. Biežis 10.

į &ippos valdybą liko išrink
ti šie asmenys: pirmininku J. 
Bąscyicius, vice-pįrni. /G r u bei jš, 
fili. sekretorium Gustaitis, prpt. 
sekr. Savickas, iždininku UsąS‘, >•' 
jzdp gilėjais .Sinkevičienė, org. 
ČępųĮjęuč įr /korespondentu A- V 
leksynas. įN.

f"

vd.1. f.

Jo apskaičiavimu, Amerikos remia net ir nešvariausius Sta- 
komunisįų partija yra gavusi, lino dįrbus? Kur loja, ten ir



Tj-ęčtedien., gruodžio 6,1939 X Į „ ,, į Ui .. NAUJIENOS, vMcagp, ĮĮ1. o

J pavienius ir organizacijas
kitus' Qie

uros

F(W>GKAFAS

J. F. JENSEN CO
arcus

iš stoties"f-r

AR TAMSTA
TAUPAI?

NAUJIENŲ

ĮVYKS
KONVERTAIS

LITHUANIAN BI1IM6, ItAN i SAVINGS ASS'N
Sausio 14 d., 1940

Keistučio Kliubo 
' /;* f v # t • < •> o ?< 

Pirm. Išrinktas 
Pranas Jakavičia

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE

tą naštą 
su pąsi-

54,008,000.00
$275,000.00

LOAN .ASSOCIAtlONof Chicago 

,MAC,KaiyiQi.

SKAITYTOJŲ

RYTINE RADIO 
VALANDA

PRIE JŪSŲ
MĖGIAMO BARO

jSl ARBA
] į LIKIĘ-

įKųr .bakūžė sa 
buvo padainuotas p

^lyginimą iš Fire In
tam ją1 dėl taisymo .apdegu* 
arau paskolas ant naujų ir 
uit lepgvų mėnesinių išmo- 
iki 20 metų. Reikale ;kteip-

BĮglndt vėliausias žinias, 
muziką tr kitus įdomios 

pranešimus.

ATDARA ANTRADIENI KETVIRTADIENI IR ŠEŠTADIENĮ 
vakarais: ' ■ ■■ ' ■

Turtas vįrš r ? 
Atsargos fondas

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtu? Piųįgųs. jDutylaęn Pasko
las Anj £įanjy į riki 20 mt.

jCįHAJRTORED £Y U. S 
GįOV^M^JT 

SAVINGS t’ĘDERĄtLY

4122 ARCHER ^ĄVEMJ-Ę

jaamą, jo kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

au .aeaonui, .butu g^ažu, kad. 
kiekyj^ias dulkintis AĮfįluv^. 
padovanotų vilnjęčian^ įięnt pp 
vieną dolejjį. Tai butų-jir bro- 
liška ir žmoniška. Vilniečiam^

Pinkite tose krautuvėse, k u 
rios garsinasi “NAUJlENOSi^

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE

J^l IUtlKO UAJMO 
.PKOU.KAMAS

Pereitą septintądienį jBudrjko 
radio programas buvo piįnąs 
gražios piuzi'kos ir .gražių qaįi- 
nų. Be simfonijos ųrkestros pro- 
gęamę dalyyayo operos daini
ninke p-le Gričaitė, šakar-MakaV 
Moterų Ghpras ir vąidylų gru- 
qc Makalai. Visi programo nu-' 
meriai išėjo gana gerai. Vie
kas nurpsris 
gnąppta, 
ės Grięąitės .sulig programų 
klausytojo prašymo, atsiųsto iš £ ~ '*«■ ■ '**>< ’ \ * 
Kanados. Makalų vaidinimas 
faįpgi buvo neblogas.

kit^s Ęudriko rjidio progra
mas bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos laiku 
iš stoties WJ1FC., 1420 kit. Bus 
gera akordeonų .muzika, gražios 
.datuos, svarbus asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir svar
besnė [tos dienos pasaulio ži
nios. Bus įdųpiu pasiklausyti. *

.ssr Radio Mėgejgs.

METŲ 
SENA

>EGG ................................ $6.00
NUT ................................ $6.00
BIG LUMP .................... $6.00
MINE RUN .................... $5.75
SCREENJNGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ ĮR<< NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiiiose.
Tek ARDMORE 6975

tėjo — jas atstatyti ir darban 
paleisti reikės nemažai pridėti, 
šitą visą Lietuvos žmonės gal
voje turėdami sukoncentravo

N. Klimas—Iždininkas. 
' «

Praeitą sekmadienį, gruod
žio 3-čįą dieną, Hollyyyood 
Inu svejąinėje,, 24:17 W. 43rd( 
st., įvyko Keistučio Kliubo 
priešmetinįs susirinkimas. ,

Į pirmininkus j 910 metams 
išrinktas Pranas Jakąyičia, i 
senasis J. Shpltęmąn nekąndi-' 
.datavo. Protokolų sekretoriaus 
yietąi išrinktą senoji., Heleri 
Qhapas. Į finansų, raštininkus 
vietoj ^ąftęr Shąrkos, kuris 
nekandi datavo, išijinktas D,r. 
Ą. F. /ubas. Iždininku buvo 
išrinktas N. Klimas, vice-.pir- 
mįninįkų J. .Stųlgąįtią, o kont
rolėj raštininkę p. Sjkęberdytė.

Smulkmeniška, susirinkimo 
,eiga ir kitos valdybos .narių 
įstatą palįęk.d pąjkejbti pa- 
$ąm kĮiųbo korespondentui.

Po susirinkimo ęlrg. Rudau-- 
^kąi, jJ.oliyjtyp.Qd salės sąyinin- 
kai/ paniekė keistutięciains 
skanj^ yakaftenę.

^S>teptonas Nąrkis.

Jaunimo Ratelio 
Pdešmętims 
S^iriiųtimąs

“K^įp -lietuviu tautus vię.nįn 
įganys yiį^ių Ątgą^, t^ip .tą! 
yjęningpipąs jį .atstatys, yj 
ąą ^|ętpy,ą 'tyisajs j-yšįąis $įi 
JUPgS ir yisiems ^ateities aip- 
žiams jį Lietuvos liespublikoi 
ir lietuvių tautos sostine pa d a- Lįg&t ęycrals, Nunąt-Ę.ąsji 

Ędgerftw &atų, yųįkaųis 
lcx-iFįkxies, Ladje^s F&shioR 
■Bu it ir kitų yęraj žinomų mar*

NAUJINU spulka
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 3509

Atdara kasdien <nio -8 v. iki 8 v.

Turime Balsuoti vlsįąs 
ir šviesų įrangas ^ikčerjųs 
greitai. Visos prekės yra iš .pui- 
kiaĮitsios rųšiės. Taigi, čia yra 
jjįiųs .proga įipsįpįrkiji kalędi- 
nįųs pirkinius, sųtaųpapt dau
giau nei 50% nuošimčių $p,t 
daugumos dalykų.

# k- * * ' i, .''

Wsų ^elįs jvęki^ išteklius 
susideda iš AUen A. ,ąnd .Cop- 
pers apatinių drabužiu, Head

Komiteto Vilniaus Kraštui 
Remti masiniam susirinkime, 
kuris įvyko Auditorijoje, lap^ 
kričio 29 d., Lietuvos konsulas 
p. P. Daužvardis kreipėsi į py-' 
bliką su kelląis sumanymais* 
vilniečių šelpimui. Jis ragino 
pavienius Kalėdų proga aukoti 
vilniečiams bent po $1.00, o or-‘ 
gąnizącijas išnešti rezoliucijas4 
ir pageidavimus, kad kiekvie
nas narys sutiktų Vilniaus at-1 
statymui paaukoti bent po $1 
į metus.

Tarp kitko p. Ęąu^vąrdįs įsą-. 
yo k^lbęj ,Wflįkę :

“Vilnius šiUp ^ąrpų Lįątuyąi 
y^ rųpęspiu, o už .^ętųįdVJ 
Ar per aipžiuą )bys tautos ^žįąy-j 
jgsmu ir įgarbę. (

“Vilnius .grįžtą Lietuvai ękę- 
ppminiąi nuąlįnl,ąs ir kylturi- 
niai nugyventas, bet lietuviškos, 
mankos, kurips jį pastatė, jm°* 
kęs .ąkųbiai atstatyti įr vįsų- 
;Pftiestų pįrjnop eilėn pastatyti.

“Vilnius Lietuvai grjžo su sa
vo turtais ir bėdomis. Lietuva 
padidėjo tjęveik -7,000 kv. kilo
metrų teritorijos ir apie pusę 
.milijono gyventojų. Teritorija 
gamtos turtais neturtinga, o 
žmonės didžiumoje beturčiai. 
Vieni iš jp ir pirmiau buvo be-; 
turčiais, o kiti per karą pasi
darė tokiais. Karo rekvizicijos

lietuviškos

Kalėdų
KORTELES

JUEKVJENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai įsu lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
tKortjąlėč TIN^KA priyą- 
tiškiėm asmėnim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS-W3» «tf. bAtstėn st 
• ' <WA«o. MJU ‘

SKA1TY TOJĮI

KONCERTAS

skubiai atstatyti ir su visa Ša-fklu 
Hmi sujungti bei sulyginti.

“Prie Vilnįaųs sų'vąrgujįų 
^gyyęntęjų dąr prisidėjo tūk
stančiai pabėgėlių iš nukariaų-^ 
tosios Lenkijos, šitie žmonės 
subėgo Lietuvon be jokių iš
teklių. Vįsi jų turtai paliko Len
kijoje. šituos nęlaimipgupsius 
geraširdė Lįetuya turi apgyven
dinti, aprengti, papenėti ir vi
sokiais kitais budais glpbęti. 
Tai didelė ir sunki našta nedi
delei .Lietuvai.

Su Pasiryžimu Naštą Neša. -
“Liętuya, tačiąų 

ietuvšikąi prjima
rjžimu neša. .Vyrią 
do 50 mjlijppų litų Vilniaus pa
skolos bonų. Tuos bųnus .per
ka visi, kurie tiktai gali pirk
ti. Aukas vilniečiams krąuna 
vjąa šalis. Viepi duodą pinigus, 
Kiti maistą, .treti .drabužius ir 
■kįtus gyyepimui reikalingus 
reikmenis. Nuo apkų bej vilnie
čių rėmimo .neatsilieka ir ame
rikiečiai — pagalbon eina ir, 
[lietuviai, ir žydai ir net lenkai.' 
Čikagos Lietuvos Žydų Federa- 
.cija praeitą sekmadienį, savo 
konferencijoje, nutarė sukelti 
vilniečiams .$25,0Q0. Lietuviai 
ųrganizuoja kolonijose komite
tus, .renka aukas ir siunčia su- 
vargusiems bei nualintiems vil
niečiams.

Artinantis Kalėdoms —
“Artinantis Kalėdoms, doya-

palietė ir ūkininkus 
gyventojus. Industrinės įmonės,-| 
kurių Vilniaus srityje buvo peri

CONRAD 
^OTęGRA^ĄS

Studija įrengta pir
mos rųŠies'su mo
derniškomis užlai
domis y ]įiollywood 
Šviesomis. Darbas 
garaųtuptas.

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

Naujienų ąkai^ytojai bus jleįdžkuni su prenųmerątos 
kyitomis. Skaitytojai galės gauti gražias ir brangias 
dovanas. ’ ' ’

suteiktų — ne yiepąm šviesės 
įįias Kalėdas padarytį.
/‘Lįętliyoj<e> kiekvieną

.. . . . . « . . , .J.?8-eiIiVis
sipitą, „taip pat stipriai nukenr deda tam tikyų Vįlmaūs mpkėj

RUBSIUV1U SVETAINĖJE
333 :WEST VAN ĄVį^įįl

'NAMŲ STATYMO ’ 
KONTRAKTORJIS 

RĘAL ĘSTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšles naujus namus ant 
lępgvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(IŽgapuu ^gejiausį 
^uraiicė Compani; 
šių namų), 
senų namų 
kėjinvi nuo 
kitės prie

JOHN PAKEL
,631.6 S. VVę^tern Ąy.ę. Phone fįroyeĮhill 0306 
—i'ipi.J ' . ? .!■■■■ M I * !■ 1*1 ' I I*. T, ' , , . , II • #H-i—■' ' . . "Y

Lpą^al pj.o^ęįpjo ir
| reikalo a t ja ui imą bei j vertin i-

Šitą procedųra r^ko$ięn* 
į^ma visoms draiigijprps ‘įei 
>ams jr orgaĮiį^ącijpipj 

I Kiekviena j ųąrys Jaįsv|ii ų.r su 
sįrįnkimp nutarimu ^apsidęda 
Vįįni^p ;p|okęsčįu' ar jį rĮp^ka 

I sistęmatįngai. ĮToks mokėjimas' 
l^nę yjęnam nugaros neįląųš, o' 
Ąvarbi^s ~ ‘ ' " ‘ ’

fręi|ęąĮapij di(Įę'j ,^dą sųd^ry.sj 
šis rimtas tręikpląs syąrsiįytiįąs| EINAM IŠ BIZNIO

U IJii-l L.JJ1L. LJ Į'.m'k'J'I Tl'.l'f V" ""I l1.'. I1 .-.l'.-... , '.į1, ...... t .. T," ■JI"

gulimu oininiin cont < -ATI -am v r ~** "

Mirties Priežasties Verčiami!!!

MASTĖS WIND0W SUAUK (’0. i
S. J. Yondrak Tel. Tafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom .ant Užsakymo: 
firankom lazdas..mes numieruojam ir ųžkabinam 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VEjlETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI jy<)QD ST.)

OLD GOLD DISTRIBUTOR 
chicago.ill
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
>■> *

WINNIPEGIECIAI ŠAUKIA MASINI LIETU
VIŲ SUSIRINKIMĄ VILNIEČIŲ RĖMIMUI 

1 • ......................... ...

Winnipego Lietuvių Lietuvos Liaudžiai Ginti Bendro 
Fronto Komitetas šaukiasi į visus Winrtipego»ir 
apylinkės lietuvius pfišidėti prie Vilniaus krašto 
lietuvių parėmimo dėl karo nukentėjusių.

WINNIPEG, Man. — Lap- klubo svetainę kaip susirinki- 
kričio 20 d. Winnipego Lietu- mui sušaukti, taip ir parengi- 
vių Klubo (240 Manitoba avė.) 
klubo valdybos susirinkime Ii- net ir pasidarbavimu prisidėti, 
ko iškeltas klausimas su pasiu- Kadangi pasireiškė noras ir 
lymu klubui pasidarbuoti dėl pasiryžimas tą vilniečių parėmi- 
Vilniaus krašto lietuviiį parė- mo darbą plačiai išvystyti taip, 
mimo. Pasiūlymas rado pHtari- kad ir iš apylinkių bei iš to
mą ir liko apkalbėta, kad tani 
reikalui pasidarbuotų ir planus 
sudarytų Winnipego Lietuvių 
Lietuvos Liaudžiai Ginti Bend
ro Fronto Komitetas, kuris su
sideda sekamai:

Valdyba
J. Radzevičius, pirmininkas; 

J. Kvedaravičius, ’ sekretorius; 
M. Vidrukas, iždininkas.
Komiteto atstovai nuo draugijų

K. Beniušis nuo Winn!pego 
Lietuvių Klubo, J. Paliliunas* 
nuo Pašalpinės Draugijos, 
Gutauskas nuo L. L. D.

mui surengti, o reikalui esant

Kadangi pasireiškė noras .'ir

Iš socialdemokratų kuopos 
susirinkimo

Lapkričio 26 d. įvykusiame 
kuopos susirinkime apsvars y- 
ta daug einamų reikalų. Išduo
ta raportai ir apyskaitos iš 
rengto įspūdingo valcaro M. 
Jurgellonienės atminimui. Va
karas,“ kaip paaiškėjo, nusiseko

WINN1PEGE BUS 
EXTRA!

Bankietas ir šokiai Kanados 
Raudonojo Kryž.’aus naudai 
Winnipego Lietuvių Klubas 

rengia didelį baitkletą su šo- 
gerai.; Padaryta šiek tiek pelno, kiais savo klubo svetaiheje, 240 
kuris per drg. O. Indrelienę pa
siųstas M. Jurgėlionienės fon
dai!. Finansiniai nesukelta 
stambi stirna, bet moraliniu a t- 
žvilgiu jo vertė; daugiau hegų 
aukšta. Raportuota C. C. F. 
rinkimų vajaus reikšmė ir tech
niški rinkimų prisirengimai. 
Kalbėtasi ir tartasi apie po pe
ticija parašų rinkimą. Mat, C. 
G. F. plačiai varo po visą Ka
nadą parašų rinkimo kampani
ją parlamentui O t tavoj ė dėl na
cionalizavimo karo indus’.rijos 

Praktika parode, kad priva
čios karo pramonės kapitalis
tai iš tos pramonės daro dide
lius pelnus ir tuo yra suintere
suoti karo vedimu, o ne jd 
stabdymu ir tada, kada karo 
visai nereikia. Taigi C. C. F. 
vesdama kampaniją ir parašų 
rinkimą už nacionalizavimą ka
ro pramonės, daro stambų ir 
visuomeninei naudingą darbą 
Ir čia lietuviai progresistai, lai-

Manitoba Avė., gruodžio 7 d. 
Pradžia 7:30 v. vakaro. Pfelnas 
skiriamas Kanados Raudona
jam Kryžiui. Raudonasis Kry-

kad nekariautų prieš hitlerizmą. 
Darbininkai, žinoma, iš to tik 
juokiasi, bet yra ir tokių, ku
rie Tim-Buck’o atsišaukimą ima 
už gryną pinigą. O kurie ko
munistų lyderiukai mėgino tuos 
lapelius platinti, tai Kanados 
valdžia tokius suareštavo ir į- 
kalino atiduodama teismo nuo
sprendžiui, kuris, žinoma, ne
pasigailės komunistinių lapelių 
.pa tin tojus nubausti.

Bet šį kartą ar dėl baimės ar 
dėl kitokių sumetimų musų

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
\ Detroitiečiai Toronte

žius šelpia įvairiu hėlhiiiiių iš- Balsas” tik teparašė.
_ kad 5-se Kanados miestuose 23 

šaules asmenys areštuoti už prieškari- * 1 ♦ 1 ; • 1 • i 1 • 9 , • ; FT'* ♦
liau lietuviai galėtų prisidėti, 
tai liko nutarta aukščiau kal
bamą masinį susirinkimą šauk
ti tik ant 7 dienos sausio (atei
nančiais) 1940 metais. O paren
gimą daryti tik sausio 13 d. 
1940 m., kad provincijose gy
veną winnipegiečiai ir winnipe- 
giečiams pritarią lietuviai turė
tų užtektinai laiko vilniečiu 
parėmime prisidėti.

Taigi, kas iš Winnipego ir 
apylinkyje bei iš toliau su Win- 
nipegu turi susirišimą lietuviai 
negalėdami šaukiamam susirin- 
kime bei parengime dalyvauti,

217 norėtumėte savo nuomones pa- 
kuopos, draugė M. Purienė nuo reikšti bei parama prisidėti, tai 
Moterų Draugijos.

Taigi, aukščiau išvardintas 
Winnipego Lietuvių Lietuvos 
Liaudžiai Ginti Bendro Fronto 
Komitetas pasitaręs sekančia
me Winnipego Lietuvių Klubo 
valdybos susirinkime lapkričio 
27 dieną pareiškė savo pašita- nipeg, Man,.c/o Mr. Bukauskas. ........  —............. ,
rimus, kad apibudinimui Whi-| Drg. Bukauskas yra W. L. na, kad su pirmo mėnesio va-',nalonumo neįgyslte, kiek 
nipego ir apylinkės lietuvių dėl Klubo užveizda ir todėl pagei- jaus pradžia į kuopą . įstojo du ^uimpego Liętiiyių Klubą. 7 
vilniečių perėmimo yra nuina- daujama, kad visi rašomi W. draugai. Tik mes, kad tie drau-/heną gruodžio atvykę, 
tęs reikalą pirma sušaukti nia- L..L. L. G. B. F. K-tui la:škai gai įstojo suprasdami sociaLsti '■ ,. . _ .
sinį lietuvių susirinkimą, o ve- butų priduodami jo priežiūrai, uės idėjos darbo būtinumą ir n’

vo kupini geniausių įspūdžių ir 
pasitenkinimo.

Po programo vedėjas A. 
Frenzelis pakvietė p. Maria Ke- 
mėšienę, kad papasakotų, kaip 

jc tuua iiviiiviurt, Muiv nioiiciii-.ji buddiha geh. organizatore 
ke SLA 236 kuopos parengime,'P. P. Vajujfe, Detroito distrik- 
kurio programą pildė išimtinai tą pastatė pirihon vieton. VieŠ- 
Detroito Lietuvių Dailės choro nia mielai sutiko ir papasako- 
nariai ir taipgi visi priklausą jo, kaip jiems kartais ir labai 
SLA 352 kuopai. i

Torontą aplankė šių detroi-* pasiryžo 
kad ib kanadiečiai atsidėję dar
buotųsi SLA naudai.

Be kitko, p. Kemėšienė pažy
mėjo, jog jai yra labai malonu 
būti kanadiečių lietuvių tarpe, 
nes ji jaučiasi kaip į Lietuvos

TORONTO, Ont. — Gruodžio 
2 diena ilgai -pasiliks Toronto 
lietuvių atmintyje. Turiu galvo
je Ūtos lietuvius, kurie atsilan-

j sunkiai reikėjo dirbti, bet jie 
ir laimėjo. Ragino,

liečiu grupė: pp. F. Diliai, p.
Maria Keriiėšienė, p. Jurgis Ka- 
pickas, p. G. Pilka, Dailės cho
ro pirm. Jurgis Raško ir pa-

Todėl k°» buvę pasirašyti Kanados Ko- neles: St. Masytė, Anelė Side-
riutė ir Maryte Jurkiutė. Su __  ____ _ ___r t ____ _
jais dar turėjo atvykti Dailės kaimą parvykusi. O mes kana-

tiktus, kaip ahtal nukentėju 
sius dėl karo, potvynių, ( 
kaitrų, vietrų ir <iau&‘ėiio kitų niU platitiiiiių. Tie atsi-
netikėtų nelaimingų atsitikimų šaukimai, ‘‘Liaudies Balsas” sa- 
mikentėjušius žpionės. •_____
meš miiiimo barikieto ji- šokių munistų Partijos Centro Komi- 
rengejai Rauddnojd iiiryžiaus sekretoriaus Tim-Buck o, 
palaikymui prašoftie visus Wįn-^jel “Liaudies Balsas” tame pra- choro mokytojas p. Kvedaras, diečiai jau irgi pasigendam ir 

jjdiipego ir artimos apylinkes liė- nėšįme nei vienu žodžiu lim- 
’1 tuvius.es kuo. skaitlingiausiai'Buck’°_ agitacijinės politikos ne

atsilankyti ir šavd iirdiigus-es palaikė; taigi, veikiausiai gali- 
atsivesti.

Muzika gera

prašomi iki sausio 7 dienos
1940 metų atsiliepti raštiškai, Įsvę ir demokratiją mylį žmonės 

turėtų atlikti savo pareigą ir po 
tokiomis peticijomis pasirašyti. 
Pereitame susirinkime 1

parašant laiškus Wįnnipego 
Lietuvių Lietuvos Liaudžiai 
Ginti Bendro Fronto Komiteto 
pirmininkui sekamai: J. Radze
vičiui, 240 Manitoba Avė., Win-

liau padaryti parengimų.
Klubo valdyba (dalyvaujant 

pusėtinam skaičiui klubiečių) | 
tam pritarė ir pažadėjo duoti lo įgaliotas.

Kazys Beniušis,
W. L. L. L. G. B. F. Komite-

KAS DEDASI TORONTE

vaLčiaus rinkimai, 
kaip s.arbu miesto

Nuo pasiuntimo į

Svarbus linkiminis 
mitingas

Sausio 1 d. 1940 m. v; 
miesto ir 
Žinome, 
valdymas,
miesto, valsčiaus, provincijos ar 
dominijos parlamento atstovų 
priklauso piliečių įvairus mo
kesčiai, ivai ka ir 
piliečių gyvenimas, 
žinodami

Muzikantai visi jiaūni ir ener-
• i • v- Vgingi vyrai, gražiai Visokius šo

kius griežia netihgeckmi. Atsi
minkite, kad vieii lik pasišokti 
atvykusiems įžanga Uk 15 cen
tų. Bet neužmirškite, kad no
rintieji alaus išsigerti ir užkan
džių užsikąsti irgi tik 50 centų 
įžangos temokės. O kiek drau
gų -susieisite, pasišnekučiuosite, 

buvo padainuosite, 
nutarta paskelbti vajų gavimui žodžiu, f 
į kuopą draugų. Vajaus šūkis: turėsite, kad 
“Kurmano draugas?” žymėti-'1

tiek daug malonumo 
kitur Wihnipege

p-ia Zigmantienė ir p-lė Zig- ilgimės lietuviško kaimo; kaip 
mantaitė, bet dėl svarbių įvy-( 
kių paskui inėm’s
prieš išvykimą jų

keista...
Po programo ir kalbų vyko 

šokiai, kur svečiai ir publika 
linksmai Šoko iki 12 vai. nak
ties. Tuo ir užbaigom gruodžio • 
2 d. programą.

>
Bet kas atsitiko 3 d. gruodžio? 

i
! Gruodžio 3 dieną, t. y. sek
madienį po pietų, musų myli- 

J svy- mi ir gerbiami detroitiečiai tu-
ruojančios su kiekvienu vėjelio įėjo apleisti Torontą. Torontas 

gailėjosi ir pyko, kad svečiai 
taip greit žada išvykti, o sve
čiai aiškinosi: girdi, gyvenimas 
ir aplinkybės viską tvarko; esą, 
daugeliui atvykusių į darbą ry
tojaus rytą reikės stoti. Gabus, 
smarkus ir apsukrus tie detroi- 
liečiai, o vistiek gyvenimas juos 
tvarko, o ne jie

dienomis 
važiavimasma sakyti dėlto, kad “Liaudies

Balsas” yra lik dėl baimės už- atpuolė. Mes, kurie jų laukėm,
tylėjęs. O kituose keliuose 
“Liaudies Balso” redakcijos 
straipsniuose teko pastebėti iš
sireiškimų, tiesiog pasakant, 
kad negalima Hitleriu pasitikė
ti. Matyt, “Liaudies Bako” re
daktoriai iš socialistinių laik
raščių politikos yra susipratę, 
kad remdami Hitlerį ne airės 
pasisekimo aukų rinkime, o 
ypatingai “Liaudies Balso” va
jų pradedant. Bravo, vyrai, kad 
pradedate susiprasti! Bet kažin 
ką sakytų Tim-Buck’as jei mo-

jų atvyku-nusiminėm neradę
šiųjų tarpe; o atvykusieji pro
gramo piltlytojai jaute irgi tru
kumą savo sąstate, ypač pianis
to.

Bet Detroito Dailės choro 
jaunimas, tai ne smi gos,

paputimu — tai stiprus, pasi
ryžimo ir pasitikėjimo savimi 
kupinas lietuviškai meniškas 
kūnas, kuris ir prieš audras at
silaikytų! Na, jeigu jau taip at
sitiko, kad musų mokytojas ne
gali vykti, (ai mes turim pa
sistengti, kad programa vistiek 
butų gerai atlikta — tarė sau 
p-lė Marytė Jurkiutė ir vietoj 
tik dainuoti su savo draugėmis 
— ji skambino ir dainavo! Bra
vo mergaitės! Musų širdys pil
noj dėkingumo jums.

Bet grįžkim prie paties pro
gramų sąstato. Jį sudarė: vei- 
kalas-komedija “žentai iš Ame
rikos” ir keletas dainų, smagių

nė už jokius pinigus tičk daug ketų lietuviškai skaityti ir pa 
į matytų, kad komuni tinis 

/Liaiu^es Balsas” prauėjo 
šus prieš Hitlerį?

Kad ‘‘juiaųdies Balso” redak 
toriai apsilenkė Tim-Buck’o “m- 
siiukcijų’ ir drįso pr.eš Hitle
rio nusistatymą pasisakyti, tai 
aš tuo labai džiaugiuos.

Tiesa, musų kanadiškio 
‘Liaudies Balso” redaktoriai po
litikuodami dažnai puld.nėja tai 
į vieną, tai į kitą pusę ir tuo 
pasirodo visuomenei, kad jie 
nesusivokia politikoje. Bet šj 
kartą, galima sakyt, kad ‘ Liau
dies Balsas” “subvtino” Tim- 
Buck’ą politikoje, nes iš tikrų
jų, kasgi gali Hitleriu pasitikė
ti, jei jis savo “pažadų” ir pasi
rašytų sutarčių nesilaiko!

Bet ar tik “Liaudies Balsas” 
ir vėl neužsigins, kad jis prieš 
Hitlerį “nerašęs”, kaip praeitą 
vasarą kad net per ištisą mė
nesį gynėsi, jog winnipegiečius 
“hitlerininkais” ir “voidemąri- 
ninkais” nevadinęs? Nors juodu 
ant balto “Liaudies Balse” bu
vęs redaktorius Guoba buvo pa
rašęs, kad - vvinnipegiečiai yra 
verti Hitlerio pasveikinimo, bei 
red. Yla vistiek į krutinę muš
damasis rašydavo, kad “Liau
dies Balsas” nekaltas!

—Iš šalies žiūrintis

Taigi, pri. įrenkite. Seni, jau- 
i; vedę ir ringeliai. Vyrai, ne

užmirškite savo žmonas atsives
ti, o vaikinai savo merginas, 

‘ i gautumėte drau- 
Draugai, ture- Se pasilinksminti? Kviečiame.

jo kilnumą ir bus veiklus. 1
Toronto daug yra socialisti

nės idėjos draugų, bet į kuopt]/taip kad visi 
vis-dar nesirašo. 1 
lumete suprasti, kad pavie- 
niems rimtesnis ir pozityvesnis 
darbas nėra įmanomas. Kas 
mano, kad pavieniai galima 
kalnus vartyti, tas, be abejo, 
save tik apgaudinėja. Kovoje 
prieš kapitalizmą ir komuna- 
ciziną, kuris darbo klasę skan
dina kraujuose, reikia veikimą

Rengsjai

“Liaudies Balsas” 
irTim-Biick

gyvenimą. Ar 
nors tuo rei-

kalu padaryti?
žodžiu sakant, svečiai turėjo 

išvažiuoti 12 vai. dienos, o to- 
romiečiai sako: ne, be pietų 
neleisime. O pietus negi duosi 
prieš 12 vai. Tai jau lengvai ga
lėtų pasakyti, jog po pusryčių 
ir išstūmė namo. Todėl gražiai 
taip sau iš valios įsiviliojome 
tuos svetelius į V. Dagilių na
mą, duris užrėmėm ir dabar 
sakom: pamėginkit jus iš čia 
išbėgti...

O- Dagilių namo antrame 
aukšte nutiesti stalai keliasde
šimčiai žmonių; mat, daug kas 
iš vietinių SLA kuopos narių 
pareiškė norą dalyvauti svečių 
priėmime, tai parengimo komi
sija suregistravo visus norin
čius ir štai dabar jų visų lau
kė gražiais, dekoratyviais ir 
skaniais valgiais nukloti stalai. 
Už stalo papuošimą moderniš
kais lietuviškais valgiais kredi
tas priklauso p-lei Anelei Bla- 
žaitytei, Onos Dagilienės sesu
tei, kuri atvykusi iš Lietuvos 
Kanadon pasisvečiuoti.

Bet grįšim prie svetelių. Jie 
visi susodinami už stalelio ir 
“tostmeisteris” Ona Indrelienė 
prašo SLA 236 kuopos pirm. 
Antanų Kuniiitį, kad jis su 
“šventintu vandenėliu” pradė
tų pietus. Neilgai trukus Ona 
Indrelienė prabyla, sveikindama 
svečius ir dėkodama už jų at
vykimų ir išpildymų gražios 
programos, ir savo žodžius 
baigdama perstato kuopos pir
mininkų A. Kuniutį, kuris svei
kina svečius ir dėkoja jiems vi
sos kuopos Vardu. Po pirminin
ko kviečiami svečiai. Visi iš ei
lės turėjo tarti savo žodį ir jie 
buvo visi malonus ir trumpiau 
ar ilgiau išreiškė savo mintis, 
vis dėkodami it girdami toron- 
tiečius (žinote, kaip ta patarlė 
sako: kieno vežime sėdi, to ir 
dainų dainuok) ir kviesdami 
juos atsilankyti Detroitan. Kuo
met priėjo eilė p. M. Kemėšie- 
nei, tai jos , akys apibėgusios 
visus ten esančius apsistojo ant 
torto, kurį p-lė A. Blažaityte 
iškepė ir niidekoravo knygos- 
albumo pavidalu su puokšte 
baltų gėlių ir užrašė: ‘‘Lai gy-

(Tęsinys 7-me pusi.)

navo duetais ir trio minėtos 
trys panelės, t. y. Masytė, Sida- 
raitė ir Jurkaitė.

Veikalas buvo suvaidintas 
puikiai. Publika prisijuokė iki 
ašarų. Vaidintojais buvo šie as
menys: F. Dilis, Dilienė, Jurgis 
Raško, Marytė Jurkiutė, Anelė 
Sidaraitė ir G. Pilka. Artistai 
visi a ta tiko savo ro’.es; vadina
si, kiekvienas sudarė reikalin
gą tipą, todėl ir juokais nega
lėjome tverti į juos bežiūrėda
mi./ Kaip kiekviename veikale, 
kuris nors pasirodo vadovaująs 
pasisekime, taip ir šiuokart ga
lima buvo išskirti ir lai bus 
man leista atvirai išreikšti sa
vo mintį. Tik, vyrai, neužsigau- 
kit, kad moterims šį kartą te
ko pirmenybė. Tai atsitiko ne
lyginant kokiame seime, kur 
prezidiuman renkama: į pirmi
ninkus vyriausias, o į sekreto
rius jauniausias asmuo. Taip ir 
čia laimėjo dvi moterys — vy
riausia ir 
Jurkiutė
jaunutės inteligentės 
rolę, o p. Dilienė jos tarnaitės 
— Barboros rolėje. P ia D lienė 
sukurė tokių Barborą, kad ko 
mediją buvo pilna to žodžio 
prasme. P-lė Jurkaitė buvo to
kia tipinga lietuvaitė, kad ir 
pats veikalo autorius butų ga
lėjęs ja grožėtis.

Girdėjau vaidintojus kalbant, 
kad jų pasisekimas, didele da-

Dar tik šią praeitą vasarą, kai 
Rusija vedė derybas su Angli
jos ir Francijos Valstybėmis, tai 

ta. tas yra tik šiaudinis sočia- Kanados komunistų partija ne 
listas. Susirinkimas apsvarstęs. demokratijai Įiritatė, bet net 
daug kuopos admliustratyvių ’r patriotiziną garbindavo, a 
reikalų įsipareigojo surengti Hitlerio baisiai neapkentė, la- 
kiek vėliau antrą įspūdingą va- komun.stamš ILtleris buvo 
karą pagerbimui ir įvertinimui ‘dek baisus, kad net norėdami 
dideliam ku.turos ir apšvietus iškolioti, tuoj apšaukdavo 
visą savo gyvenimą iki mirties hitlerininku bei hitlerinin- 
pasiaukavusiam M. K. Mockui, kais’ .
Kuopos nariai tam darbui at ik-l 
ti pavedė1 kuopos komitetui,: 
kuriam pasižadėjo gelbėti vi
suose koiiiiteto darbuose. Ma- . ' • . .<■. . . . . . ..

žmonių balsai nebus paduoli už 
\ turčių kandidatus. Rezultate^ir 

gauname dauge'į turinčių teisę 
balsuoti neįtrauktus į rinkimų 
sąrašą.

Kaip visiR.net, taip ir šiuose bendrinti. Kas to dar nesupran-^ 
miesto rinkimuose Kanados so- 1 
cialistų darbininkų partija, ku
ri šioje šalyje vadinasi sutrum 

žo
džiais tariant “Co-operative 

| Commonwealth Federation” sta
lo savo kandidatus į Toronto 
Board of EducaJon šiuoss var
duose: WJliam Dennison,

iWard 2; Herbert* Orliffe, Ward 
j4; Mrs. Rae Luckock, Ward 5, 
ir Robert Jonės, Ward 8. To- 

‘ ronto lietuviai, turį teisę ir ei
dami balsuoti, turčių balsuoti

1 už viršminėtus C. C. F. kandi- 
|dalus. Nes balsuodami už bur- 
žuacijos arba komu-nacių kan
didatus mes darytume nesąmo-. 
nę, gėdą ir nusižengimą sau ir 
visai darbo klasei, šių dienų 
įvykiai parodė, kaip komunis
tams rupi tautų ir bendrai d.;r- 
bo žmonių laisvė ir būvio ger.- 
nimas.

Ryšium su ateinančių

teisingesnis Pinta* G. C. F. arba pilnais ž 
e e žibiom 4 r* »i 4 w 4 ■.

Tačiau įt
rinkimų svaibą ir 

naudą vis dė.to mes esame ap- 
sileidę ir tais rinkimais, tiesiog *; 
pasakysiu, nesirūpiname, o pa- į 
skiau ke.kiaine, kad neteisingai ’ 
gysenimas tvarkomas, z 

Charakteristikai paduosiu 
vieną iš daugelio faktų, štai jis: 
turėdamas abejotiną teisę bal
suoti į m.esto valdžią dėl dv e- 
jų priežasčių: pirma, kad nau
jas gyventojas, — antra, kad 
nesu taksų mokesčių mokėto-1 
jas toks, kokį nusako įstaty
mai vis dėko nuvykau pasitik
rinti savo teisių. Buvo paskuti
nė sąrašų patikrin.mo d ėna. ‘ 
Gavęs neigiamą atsakymą pa
prašiau pat krinti kitų natUra- 
l.zuotų ir mokesčius mokančių Ryšium su ateinančių rlnki- 
lietuvių sąrašą, žinojau tokių mų C. C. F. Toronte šaukia 4 
apie 10 lietuvių ir pasirodė, kad ir 5 wardų masinį mitingą. Mi
nė vienas iš jų neįtrauktas n 
rinkimų sąrašą ir negalės bal
suoti.

Buvo darytos pastangos juos 
įtraukti, bet buvo vėlu. Gali-j 
mas daiktas, kad yra neįtrauk-j 
tų ir daugiau lietuvių. Paėmus Į mes išrinksime, 
proporciją kitų tautų, j

“Liaudies Balsas” visur Kana
dos lietuvius buvo apšaukęs hit
lerininkais ir net voldėhiariniiv 
kais, kurie tik neaukojo L’etu-

lomi, kad'įsusispietęs į socialis- vos Ginklų komiui.
tų kuopą klasiniai susipratęs Iš komunistinio anglų laikraš- 
lietuvių būrelis pats ve.lda ir čio “Liaudies Balsas'* naudojosi 
įvertina savo vyresniųjų pirm Tim-Buck’o straipsniais, kur nė
jų dirbusius kilnius darbus.

Kai šio parengimo <
tik Hitleris, bet ir visas h i tie -

dinge kalbės kandidatai į Board 
of Education Herbert Orįiffe, 
Mrs. Rae Luckock, Kelly ir ki
ti. Čia susipažinsime su kandi
datuojančių platforma. Užtikri
nu, kad tie atstovai, kuriuos 

, aukso kalnų 
proporciją kitų tautų, gausis' nežadės, o žadės kas yra gali- 
keletą ar kelįoliką tūkstančių «na šioje santvarkoje ir kovos 
neįtrauktų į balsavimo sąrašus * 
ir negalinčių balsuoti vien dėl 
to, kad tie miesto piliečiai ne
sirūpina patys savim ir savo 
teisėmis.

Gi buržuazinės administraci
jos valdininkai atrodo, kad gal 
vengia juos įtraukti bijodami, 
kad iš proletariškų distriktų skaitlingai atsilankyti.

darbai rizmas Tim-Buck’o luptiifiiš bir
bus įpusėję, bus pranešta lietu- vo smerkiamas; Keršiais pi i la 
vių visuomenei ir prašoma tą rimais demokrdtijai Tim-Buc 
kilnų darbą paremti. O dabar k’as šaukdavo darbininkus ra- 
yra prašomi M. X. Mockaus: gindamas kovoti prieš liitlenz 
rėmėjai, draugai ir pažįstami, mą.
norį, kad toks paminėjimas bu- Bet dabar — dabar kai jau 
tų sėkmingesnis, ateitų ir ko Stalinas du Hitleriu susitarę 
operuotų su kuopos komitetu pradėjo^ smaugti ir nuo žemės 
dėl programos ir vakaro pasek- kamuolio šlhoti mažąsias vals- 
mingumo.' tybes, tautines mažumas

štai ką organizuotas lietuvių vergdami i_ __
gražus būrelis svarstė savo su-■ Franci ja/pradėjo 1-titlėtio pra- 
sirinkime lapkričio 26 d. Svei-dėtą karą slop’nti bei j^Sify'žp 
kinu ir linkiu geros sėkmės j u- hitlerizmą sutriuškinti, tai jau

Montreal, Kanada
Montrealo lietuviai rengia 

didelį parengimų, būtent, 
balių ir silkių vakarienę.
L. D. Dr. 35 k. rengia šaunų 

balių ii’ silkių vakarienę gruo
džio 9 d. Wilk salėje, 601 R ch- 
mond St. Prasidės 8 vai. vaka-

jauniausia; Marytė 
vaidinusi lietuviškos 

paneles

sų darbuose. —J. šatra.

pa-
ir kai Anglija su

už savo pažadėtų principų įgy
vendinimų.

Mitingas įvyks, gruodžio 6 d. 
tiečiadienį, 8 valandų vakaro, 
404 Bathurst it., tlkrainų apa
tinėje salėje. Rodos, protarpiuo
se bus muzikos ir dainų nume-

Lietuviai, pasistenkime

Toronto, Ont. ..
Sveikinimas ‘Naujienoms” 
’ šia proga noriu pranešti, kad 

aš atnaujinu “Naujienas” vi-

Tim-Buck’ui pagailo Hitlerio ir 
jis išleido atsišaukimų į Kana
dos darbininkus, šimtus lapelių 
po Kanados miestus išplatinda 
mas su raginimais da

• ' . .
N 1 .................. U........................

rbininkų,

tokios pat kfyptifeSt kaip laik^ 
s ems metams ir siunčiu penkis sii per paskutihius dvidešimt 
dolerius. penkerius metus.

Sveikinu taip pat “Naujienas” i Linkiu ilgiausių įpėtų nenuil- 
25 metų jubiliejąus proga ir lin- ’stamai dirbti vistipmėhinį dar- 

Įkiu, kad jos ir toliau laikytųsi bą! X Paliliunas

mond St. Prasidės 8 
ro.

Parengimo tikslas 
nūs, būtent, pelnas 
broliams vilniečiams šelpti, ku
rie nukentėjo dėl karo ir dabar 
yra reikalingi skubios pagalbos.' limi priklausė nuo sufleriaus, o 

suflerium buvo

labai kil- 
skiriamas

Kiekvieno pareiga yra ištiesti 
pagalbos ranką, kad butų gali
ma palengvinti jų sunkią buk- 

/ ■
Visi Mųntrealo lietuviai yra 

širdingai kviečiami atsilankyti į 
parenigmą, kur jus smagiai ga
lėsite kelias valandas praleisti. 
Bet svarbiausias dalykas bus 
tas, kad jus savo atsilankymu 
paremsite brolius vilniečius.

Rengėjai

tuo geruoju 
adv. St. Masytė. • *

Po veikalo sekė viršminėtos 
dainos, kurios gražiai buvo su
dainuotos ir kuteno visų klau
sytojų širdis, ypač dėl to, kad 
Detroite gimusios lietuvaitės 
gali būti geriausiu pavyzdžiu 
lietuviškos dainos mene. Ir vai
dintojams ir dainininkėms su
keltos didžiausios ovacijos. 
Publikos buvo daug ir visi bu-

tuvius.es
visiR.net


I
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Treciadien., gruodžio 6, 1939

Diena iš Dienos

Ona ir 
žino, kad

lokių 
sekma- 
kai jie 

p.

Sidabrines 
Sukaktuvės .

BRIDGEPORT.
Antanas Lukošiai
smagu yra turėti draugų, kurie 
svarbioj valandoj kitus atsi
mena ir bando jiems padaryti 
gyvenimą malonesniu.

•Pp. Lukošiai turi 
' draugų, ir tai patyrė 

dienį, lapkričio 26 d.,
atvažiavo pas giminaitį, 
Pranaitj 942 32nd pi. Juos iš
vežė neva pas svečius į. Har- 
vėy, III., bet “šoferis” vėliau 
susigaudę, kad “raktus pamirk 
šo” ir sustojo pas Pranaitį. 
Ten buvo susirinkęs būrelis 
žmonių paminėti pp. Lukošių' 
sidabrinių vestuvių sukaktu
ves. Buvo seni bridgeportiečiai 
biznieriai Geo. ir E. Norbu- 
tai, Vasiliadskai, P. Kliušas, 
Rutkauskai iš Harvey ir keli 
kiti asmenys.

Jie įteikė pp. Lukošiams 
šaunius kailius ir kelias kitas 
gražias dovanas.

Pp. Lukošiai gyvena adresu 
3416 Lijuanica avenue. N.

tinėj, Havanoj.
Tie du jauni chieagiečiai 

yra bridgeportiečių pp. Norbui- 
tų sudus Andrius Norbutas ir 

,jo jaunoji žmona, Elena Kari- 
čauskaitė Norbutienė. Floridoj 
jie jau arilra savaitė, bet atro
do, kad jų vestuvės įvyko lyg 
vakar. Kiek ten buvo susirinkę 
svečių jiems palinkėti gražaus 
šeimyninio gyvenimo; kiek 
dingo kalakutų ir vištų, kiek 
Metaxoš ir Hennesey • butelių 
ištuštėjo! Svečių škaitlingumu, 
ir baro bei stalo turtingumu 
—tos vestuvės buvo nepapras
tos. G. Norbutas, 
vas, apskaičiuoja, 
gal iki tūkstančio

Vestuvių puota
žiulėj West Englewood Mašo- 
nic Temple salėj, prie 64-tos 
ir Loomis bulvaro, lapkričio 
18 d. Vaišes bendrai rengė 

?j(auna|verižių tėvai—(pp. *Geo. 
ir Elzbieta Norbutai* 734 West 
35th st. ir pp. J. Kančauskai, 

(5907 S. Kolmar avė.r Reikia 
pasakyti, kad tos vaišės buvo 
šaunios.

jaunojo tė- 
kad buvo 
žmonių.
įvyko did-

i

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
GARDNER, N. D. — M. 

H. Holte, kuris dalyvauja 
internacionalėje parodoje 
Chi'cagoje. Jo gaminiai lai
mėjo pirmą prizą.

NAUJIENOS, Chicagoy HL
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Kanadoslietuvių žinios
---------------------------------------------------------------------- ........................................... 1

atsistodami tarp Kanados lietu
vių šiame kare dėl ’ demokrati
jas palaikymą

Lapkričio 19 d. 9 vai. vaka
rė Čia Winnipege buvo kalbama 
įiet radiją ir išreikšta padėka 
visiepis Raudoną j am Kryžiui 
aukavusiems. Taigi, ir Wimfipe- 
go
kė padėkos žodžio už pasidarba
vimą dėl Raudonojo Kryžiaus.

—K. B—šis

I CLASSIFIED ADS
\ 1 n ■ Ii ■ n i. ■■■■ .i Į ■■■i! i Iii'

Sugrįžę iš honėymoono jau
navedžiai apsigyvens» nuosa
vam bute. Tikima, kad ateiHs 
atneš jiems daug laimės ir 
džiaugsmo gyvenime.

Buvęs.

SLA 226 Kuopos. 
Susirinkimas šį 
Vakara

Floridoj, 
Kuboj

Nitirus oras, šaltis, sniegas 
negąsdina dviejų jaunų chi- 
cagiečių. Jie dabar suka per 
Floridą, o kai Miami, St. Pe- 
tersburg ir kitas gražias Flo
ridos vietas apžiūrės, tai va
žiuos Kubon, ir praleis gal sa
vaitę laiko garsioj Kubos sos-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Chester Clough, 41, 
ronika MėClellan,

Jcseph Rojalis, 
line WiHiams, 39

Jerome Meyers, 
Wishnis

SU Vė-

NORTH SIDE. — Visi

38
55,

20,

su Adė

su Helen

TEKLĖ .PAŠČIUS, 
pa tėvais" Geležinaitė ..

■-.:u '»(! ,i(t • m ibi < >: - • 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 4 d., 11:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., šviek- 
šnos parap., Inkaklių kaime.

> Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Jurgį, 3 sūnūs Julijoną, 
Kazimierą ir Konstantiną, 
dukterį Eleną, seserį Barbarą 
ir švogerį Povilą Krauleid^. 
žius ir jų šeimyną, dvi pųse- 
seres: Oną Kasmauskienę ir 
Marcijoną Leikienę ir jų šei
mas ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoj paliko brolį 
Antaną Geležinį ir gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Ėu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avenue.

Ųaidotuvėsė įvyks šeštadie
nį, Gruodžio 9 d. 8:00 vai. ry
to iš kopi. į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Teklės Paičius gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Vyras, Šonai, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid, Dir, J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Reikalauja
Perskirų

Anna Macys nuo John Macys

Gavo
Perskiras

Florence tt Jatulis u -.nud Buri
Jarulis ,< d*

kuo
pos nariai kviečiami atsilan
kyti į ši susirinkimą. Svarbu 
yra tame^ kad bus nominaci
jos Pildomosios Tarybos, rin
kimas kuopos valdybos, ir keli 
cvarbųs r klausimai. Susirinki
mas įvyks senojoje vietoje 
Grigaičio svet., 3804 W, Ar- 
initage avė., 8 vai. vak.

—K. Č.

ir.’

Klaidų
Atitaisymai:

šeštadienio (gr. 2 d.,) atskai
toj vietoj A. Salasevičienės tu
rėjo būti A. Salasevičius (1.00); 
taipgi buvo praleistas vardas 
A. Aleksandro (1.00) ; vietoj 
Račiūno turėjo būti Rachunaš 
(AuditoHjos alinės sav.—l.OOj.

Pirmadienio atskaitoj vietoj 
E. Skroby turėjo būti E. 
by (1.00). .

Vakarykščioj atskaitoj 
praleistas vardas Povilo
ehuno, Auditorijos valgyklos 
savininko (1.00).

Jeigu įvyko ir kitos klaidos 
pavardėse, prašom aukotojų 
Mums pranešti. Mielai jas ati
taisysime. K. V. K. š.

Sko-

buvo
Bal-

Cedar Rapids, la., 
Mirė Marijona 
Čižinauskaitė

Paėjb ’Iš Vilkijos:' " '
Senas naujienietis, drg., Geo

rge čižinauskas, 1458 W. 15th 
St., gavo telegramą, kad Cedar 
Rapids mieste, lowa valstijoj, 
mirė jo sesuo, Marijona Čiži- 
nauskaite, po vyru Mrs. Mikas.

Ji mirė gruodžio 2 d. Ruvo 
palaidota Cedar Rapids kapine' 
se.

Velionė paliko vyrą, dvi duk
teris ir vieną sūnų, taipgi du 
broliu, Jurgį ir Juozapą.

Paėjo iš Jančekių apskričio, 
Vilkijos parapijos. Buvo 41 me
tų amžiaus. X.

(Tęsinys iš 6-to pusi.) 
vuoja SLA”; .... ;
mes galėtumėm • parsivežti^ ga
balėlį Detroitas įr parodyti, 
kaip jųš mus priėmėt.

Kadangi tas tortas ir buvo 
tam tikslui iškeptas, kad pado; 
vanoti detroitiečiams* tai O, In
dį elienei tą paųeiškųs, daugu
mas svečių taip susijaudino, 
kad ašaros sublįzgėjb jų akyse, 
o besitęsiant yiebų ir kitų kai 
bomš ir visai Širdingai apsiver- 
kėme. ; •

Smagios Detroito p*Iėš dar ir 
čia mus paliifesmirio, sudainuo- 
daigos keletą gražių dainelių, 
o Imd ir dat1 Hnksmiau užbaig
ti, tai p. Diftėne ątšistnjuši pa* 
reiškė; jog ji norinti vpatiekti 
skundą prieš ataria Kemėšienę, 
kad A ji budania koreapotidente 
ir jau daug niėnesių kaip nie
ko apie Dailės Chorą neparašo, 
todėl'ji — Dilienė — prašo to- 
rontiečius paskirti M. Kemėšie- 
nei bausmę.

Visi juokiasi, o p. Dilienė tik
rina, kad J. Valstijose jai nie
ko negalį padaryti, bet turint 
ją čia Kanadoje galima nubaus
ti. Pradėjo plaukti bausmių pa
siūlymai, bet čia įsiterpia S t. 
BatkiCiie, siūlydama palaukti su 
bausmėmis, nes esą ji yra tik
ra’, kad dabar p. M. Kemėšiene 
parašys. Vadinasi, susiprask ir 
parašyk ką nors apie mus...

Taip bejuokdujant, bedainuo-Į susirinkimas įvyks gruodžio^ 6 
jaut laikas tiesiog skriste skri
do ir artinosi valanda, kada 
musų brangus sveteliai turėjo 
mus apleisti.

Baigdama noriu pasakyti, jog 
jūsų ir musų širdys visuomet 
jums ir mums \ pasakys, kiek 

. ' iviJjs; ... .mes jumis jy^rhnam, kaip ju
mis, gerbiam, mylime ir ilgi- 
mės, blusų hįiiili kaimynai de- 
troitiečidi. ! ‘l ’

Ta ipogi1 ’ ap$di les tau j anie, ka(| 
geri), p. Kyę^a.ras ruošė savo 
menininkus muins ir pats su 
mumis dalyvauti negalėjo. Lin
kime, kad ateityje butų nugalė
tos visos kliijtys ir pas mus at
vyktų;. o p-ihi Zigmontienei lin
kime geros sveikatos, atseit.

SITUATION WANTED 
•K • . Ieško Darbo

ir ji sakė: ka<J

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

IEŠKO DARBO į TAVERNĄ, esu 
pUnai pdtyręs bąrtenderis, atsišau
kite 4707 So. Halsted St. pas Lietu
višką Žyduką.

H^LP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

RĖIKALINGA VIRĖJA (COOK) 
į Lunch Room. Vidutinio amžiaus. 
Kreipkitės 4756 So. Western Avė. 
Telefonas Lafayette 2649.

Teisėjai McGarry, 
Holland Be Pareigų

MERGINA VAIKUI prižiūrėti, 
'tik su liudymais, savas kambarys 
$7—$8, 7237 Oglesby. Hyde Park 
9802.

REIKALINGA MOTERIS, paty
rusi tiktai, skirstyti maišytus sku
durus, • darbas nuolatinis.

1429 So. Jefferson St.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIO priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruodžio 6 
d. 7!30 vakare Liudkevičiaus na
muose, 134 E. UOth St.

—S. Dilis, rast.
ROSELANDO LIETUVIŲ KUL

TŪROS; DRAUGIJOS mėnesinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 7 d. 7:30 
vai. vak. Lietuvių Darbininkų svet., 
10413 So. Michigan Avė.

—S. Dilis, rast.
L. J. K. RATELIO metinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, gruod
žio 6 d. 8 vai. vak., Hollywood sve
tainėje. Bus valdybos rinkimai ir 
kiti svarbus reikalai apsvarstyti.

—Cf Danta, sekr.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS priešme
tinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 6 d. 7:30 v. vak. Chic. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted st. Yra daug svarbių reikalų 
aptarti, tarp kitko ir rinkimas val
dybos 1940 m. —S. Kunevičius, rast.

S. L. A. 36 Kl/OPOS priešmeti-

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie plaunamų suknelių.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue.

VEDUSI MERGINA VIRŠ 30 
pilnam ar dalinam laikui dirbti, 
galėsit užsidirbti extra pinigų šioms 
Kalėdoms. Pamatyti Mrs. WARD, 
126 North Wells St.

Lapeliais “Bombar
davo” Winnipegą

PARDAVIMUI ar MAINUI; 160 
akrai arba • išdalins, Indianoj, 60 
mylių pietryčiuos nuo Chicagos, 8 
kambarių namas, didelė barnė, ci- 
mentinis šilo, visi budinkai. veik 
nauji, ypatingai geras vištų ūkis,, 
priverstas parduotų savininkas. Ra
šyti Box 1110, 1739 So. Halsted St.

AUTOS—TRUCKS FOR 8ALR 
Automobiliai ir Trokši Pardavimai

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

d. 7:30 vai. vakare, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Bus Pildomos Tarybos nominavi- 
mas ir renkama 36 kuopos valdyba 
Į940 metams.

Kviečia kuopos Valdyba.
LIET. MOTERŲ PILIEČIŲ LY

GOS priešmėtinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 6 d. 
Sandaros svet., 814 W. 33rd st. 8:00 
vai. vakaro. Yra daug svarbių da
lykų svarstyti ir rinkimas naujos 
valdybos. Kviečia Valdyba.

MQRNING STAR KLUBO prieš
metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d, Grigaičio svet., 3800 W. 
Arfriltag>ė,'avė'.18 vai. ‘ ’vak. Bus svar
stoma daug svarbių dalykų ir ren
kama nauja valdyba 1940 m.

, —M. Chepul, rast.
HARVEY, ILL. SLA 289 kuopos 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d., J. Beinor svet., 564 
E. 155th St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus rinkimas kp. valdybos 1940 m. 
ir turėsime nominuoti SLA Pild. 
Tarybą ir daug svarbių org. reika
lų aptarti. Bukite visi!

—A. Skirmontas, sekr.

FURNISHED ROOMS—TQ BENT 
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.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Parda.virtini

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

.................. ............. ......... . .......
FURNITURE-FLKTURE FOR SALE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BALDŲ
; DISTRIBUTORIUS

parduoda tiktai už pinigus!
Tik NAUJI baldai! Vieninteli 

vieta Chicagoj, kur gali ateit ir ap
žiūrėt žinomus baldus be raginimo 
pirkti.

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 4 ŠVIESUS, naujai de
koruoti kambariai. Viskas moder
niškai įtaisyta. Nebrangiai. 1049 
West 59th St. šaukite savininką.

NORMAL 8213.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GAS STATION, LUNCH ROOM, 
Ice Cream ir gėrimų krautuvė su 
fikčeriais, budinkais ir bungalovv 
gyvenimui—kampas 1% akrų že
mės prie cimentinio kelio tik 18 
mylių nuo Chicagos. Viskas greitam 
pardavimui, tik $2750. Verta tris 
kartus daugiau. Pamatyk greitai J. 
ZACKER, 3649 S. Halsted St.

PARENGIMAI

PINIGUS pas
Henry M. Goodman 

525 West 76th Street 
blokai rytuos nuo Halsted St.

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

3

BALDŲ KRAUTUVĖS SEM- 
PELIAI IR BANKROTO 

DAIKTAI.
išleistas doleris jums 

$3.00. Pažiūrėkit šias
Kiekvienas 
bus vertas 
kainas! 
5-šm. tvirtas ąž. Dinette setas $9.00 
9x12 Tikras Velora kauras .... 9.00 
Lounging Chairs, visų spalvų 9.00 
Innerspring Studio kaučai ....
2- šm. frontinis setas .............
3- šm. Walnut miegkamb. setas
Walnut Dining setas ..........
9x12 aukštos rūšies kauras ....
Spring Seat' Pull-Up kėdės .... 3.75
2- šm. Aukštos rųšies front. st. 29.00
Innerspring matracas ............. 7.00
Occasional Tables ................. 2.75
4x6 importuoti kaurai .............  3.75
End Tables, lempos, Smokers 1.00
3- kamb. pilnas įrengimas ......  59.00
3¥z-kamb. pilnas įrengimas 79.00 
3-kamb. D. L. pilnas įreng.....  98.00
Šimtai kitokių bargenų iš aukštos 
rųšies baldų, kaurų, pečių ir tt. ir tt.

PINIGAIS AR SKOLON 
MADISON FURNITURE CO. 
1247 W. MADISON ST. 

Atdara sekmadienių vakarais.

12.00 
19.00 
24.00 
24.00 
15.00

PARSIDUODA TAVERNAS ir 4 
kamb. flatas, mūrinis namas apšil
domas, $65.00. Arba mainysim 4-ris 
flatus, mūrinis, Mšrųuette Parke 
arba mainysiu ant farmos ar 2-fle- 
čio. ‘C. URNICH, 2500 W. 63rd St., 
Prospect 6225.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
_____Muzikaliai, Instrumentai_____  

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnėta 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.

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLŪBO parengimas įvyks šįvakarą, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno Memorial Hali, 4414 So. 
VVestern avė. Bus bunco ir kortų 
lošimas. Bus galybė dovanų ir pri
zų. Bus ir vaišių. Įžanga tik 50c. 
Savo parėmimu šios - pramogos — 
paremsite Vilniečius lietuvius jų 
sunkioje valandoje. Kviečia visus—

— Komitetas.

Ragino gyventojus aukoti Rau
donajam Kryžiui.

WINNIPEG, Man. — Lapkri
čio 18 d. čia skraidė viršuj mie
sto orlaivis ir barstė lapelius 
Raudonojo Kryžiaus atsišauki
mus į gyventojus, kad aukotų.

Lapeliuose sakoma, kad tų la
pelių vietoje galėjo būti bom
bos ir\kad dėl to mes kanadie
čiai esame kare, kad apsisau
gojus nuo bombų, ir tam tikslui 
raginami gyventojai aukoti Rau
donajam Kryžiui ir t.t.

Čia Kauadpj.C Raudonasis 
Kryžius yra pasiryžęs net per 
$3,000*000 sukelti aukų demo
kratijos jėgų sustiprinimui, kad 
lik kaip greičiau Hitlerio užsi
mojimus kariauti sutriuškinus 
ir kad dėl karo nukentejusiems 
pagelbėjus. Gyventojai tam la
bai pritaria. .

> Kas dėl lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus palaikymo, tai whini- 
pegiečiąi lietuviai tai suprato ir 
įvertino dar tik karui prasidė
jus tuoj iš Winuipego Lietuvių 
Klubo iždo keletą dolerių paau
kojo ir tam tikslui net parengi
mą buvo surengę, kol net atsi
šaukimų Raudonasis Kryžius 
dar nebuvo išleidęs. Winnipego 
lietuviai Raudonajam Kryžiui 
aukoja sdprasdami, kad Raudo* 
našiš Kryžius teikia pagalbą dėl 
karo nukentejusiems. Jau anks
čiau buvau rašęs “Naujienose”, 
kad Avinnipegicčiai lietuviai re-; 
inia kiekvieną rimtą darbą. 
Taigi, ir šį kartą winnipegiečiai 
lietuviai padarė jįngsuį pirmyn 
puąuUodami ir pirmoje vietoje

REAL ESTATE FOR SALE 
N am ai-Žemė Pardavimui

NAŠLĖ • PASIŪLO KAMPINĮ 
namą, krautuvę, 5 kambarius už
pakaly, karšto vandens šilumą, ga
ražą, įskaitant 18 metų išdirbtą ta
verną. Kaina $5750, greitam parda
vimui. Arti 52-ros ir Wood. Tel. 
HEMLOCK 8300.Miesto teismo viršininkas, 

John J. Sonsteby vakar atėmė 
teisę teršėjų pareigas* eiti Euge
ne J. Holla'ndui ir Eugene L. 
McGarry. Jiems nebus leista 
svarstyti bylų tol. kol galutinai 
neišsiaiškins abienis daromi kal
tinimai.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra

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

AMERIKOS 
LIETUVIŲ MOKYKLA 
816 W. 33rd Place, Chicago, I1L

Teikid

Sausio 14 d., 1940
Phone Yards 5069

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

RUBSIUVIŲ SALfiJE
333 SO. . ASHLAND BLVD.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų Ir t t

Karo Žemėlapiai

f | fl M Gėlės Mylintiems 
į i U U A Vestuvėms, Ban- 1 [1M kietais, Laidotu

vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mam!’
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

_____ - —-... —-

I nVHKRLUl LIMu vlsa» Pasaulio 
KVIETKININKAS**

Gėlės Vestuvėms, Ėankietams 
ir Pagrabams ! - 

3316 So. Halsted Street

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 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<

Vieno Svaro Kūdikis 
Gimė ir Mirė ;

Žinias Apie Paren
gimus.

porą menesių atgal
” įsteigė Lietuviškų

*—. .    . minui* >nw—t

HARVEY WINE 
and UQUOR 

KRAUTUVE
šiaurių vakarų kampas 
154 IR BROADWAY 
HARVEY, ILLINOIS

i 25 metų chieagietei įessie 
Schumanienei, f 917 S. Spring- 
field avenue, Mouut Sinai ligo* 
rdnėj gimė kūdikis — sveriantis 
tik vieną svarą. Naujagimis 33 
valandas pašikankino inkubato^ 
iTdje ir numirė. \

......

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, loc.
-THE HOME OF FINK F

1748-50 West 47th St

Atvežė Gyvūną Mu 
ziejui Iš Peru

• Apie 
“Naujienos 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
padengimų. 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.

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

2202 W. CERMAK RD.
Tel. Canal 8887.

Vakar iš Peru, Pietų 
rikes Chicagon gr$žb 
niu^iejaus viršininkas,

Ame- 
Field 
Kari 

P. Sehmidf. Jisai parvežė daug 
brangių ir mažai žinomi^ gy
vūnų.

|||Į I lllll ' .1 l4^>,a'l"^I^CIHl'l|ll||l|W»|ll.*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

Pasikorė
Bedarbis

Kambary ties 1407 West Ad
ams Street, vakar pasikorė GI 
metų chicagietis Edward Scott. 
Priežastis buvo bedarbis.

Todėl jeigu Parite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” 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 arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago. nt

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS 

jVYKS —

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE 

2343 So. Kedzie Avė



KALĖDOS Nariai, balsuokit už pažangius kandidatus

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

Narys

Kas Daugiau?$397.10 Jau Šukelėm VAKAR
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti CHICAGOJ

Čekius

50c

Suomiai Sukėlė
Smulkių

Suomijai $1,200
VISO

50c

Smulkių $9.04

$421.54VISO

(Rinko
$397.10

Organizacijos Eina 
Vilniaus Pagelbon

SVEIKINIMAS 
NAUJIENOMS

P. DARGIS, Pittsburgh 
Ant SLA. Iždo Globėjo

B. Liutenskas
J. Ramoška ..
A. Kalėda ......
K. VaiČunas .
J. Pališaitis ..
Z. Zongaila /.
A. Noraus ....
A. Slotkus ....
C. Brikša .....

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
75c.

E. MIKUžIUTĖ, Chicago 
Ant SLA. Iždo Globėjo

J. Juknevičius ...
V. B. Ambozienė

$5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00 

. 1.00 
1.00 
1.00 

. 1.00 

.1.00

$2.0) 
2.00 
1.00
1.00

Lenkai Bus Lenkais, 
Čekai Bus Čekais, 0 
Suomiai Suomiais

1.00'
1.00*
1.00’
1.00;
1.00'
1.00:

K. GUGIS, Chicago
Ant SLA. Iždininko

gyventojų 
cenzą.

Vėl Priima Jaunuo 
liūs Į C.C.C. 
Stovyklas

organizacijos, 
stipendijas į 
Montgomery 

daug kitokių

Automobiliai 
Užmušė:

J. MAžUKNA, Pittsburgh, Pa
Ant SLA. Vice-Prezidento

DR. D. PILKA, Boston, Mass
Ant SLA. Sekretoriaus

Šįvakar Moterų Klubo 
Parengimas.

(Aukos surinktos Chicagos 
lietuvių Auditorijoje, trečia
dienio, lapk. 29 d., vakare.) '

z (Rinko L. Stuparaitė 
ir J. Milleriutė)

A. Gili’s v..,......
M. Vaitekūnas
T. Ugianskienė
S. Lipnik .........
A. Rosmer ....
S. Galaskas ....
O. Sanders 11...

F. J. BAGOČIUS, So. Boston 
Ant SLA. Prezidento

DR. J. STANISLOVAITIS, 
Waterbury

Ant SLA. Daktaro-Kvotėjo

ŠIANDIEN SLA 36 KUOPA NOMINUOJA 
PILDOMĄJĄ TARYBA

Lietuvė Mirė 
Nuo “Zuikių’ 
Karštligės

Nominuokim gerą, tinkamų 
SLA Pildomąją Tarybą ir išrin- 
kim veiklią, sumanią valdybą 
savo Kuopai.
Balsuokit už šiuos kandidatus

Suomijos nepriklausomybės 
minėjime, kuris įvyko pereitą 
šeštadienį Lincoln Auditorijoj, 
publika sumetė $1,200 aukų 
Suomijos gynimui. Dalyvavo 1,- 
100 žmonių. ' *

Suomija atgavo nepriklauso
mybę nuo Rusijos gruodžio 6 d., 
1917 metais.

T. Masiliūnas ... 
J. Markus .........
J. Sakenas .......
j. S. Chase ......
C. M. Donkevich 
J. Bačiunas ......
M. Petraitis .....
T. Bekinaitė ...... 
M Klimas ...... .
J. Paukštis ......

surinko ..1.17$,;/........1..
2. A. Ambrožfevičius ir
F. Latvčnaitc>'surinko

. šiandien įvyksta SLA 36-tos 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, kuriame bus nominuoja
ma SLA Pildomoji Taryba. Su
sirinkime taipgi įvyks kuopos 
valdybos rinkimai 1940 me
tams/

Susirinkimas įvyks pripras
toj vietoj — Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street. Prasidės 7:30 vai. vak.

Visi nariai yra raginami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
dalyvauti svarbiose šito prieš- 
metinio susirinkimo užduotyse.

SLA 36-tos kuopos nariams 
patartam balsuoti už šiuos pa
žangius kandidatus:

Chicagos šelpimo administra
cija skelbia, kad jaunuoliai, nuo 
17 iki 23 m. amžiaus, vėl yra 
priimami į C.C.C. stovyklas. Ap
likacijas reikia priduoti Emer- 
gency Relief Commission rašti
nei, 1257 N. Paulina Street.

, ’ 1 ‘ UJnjJlBNV-ACMĘ TelebltytA.
Robert Carroll iš Alodo (III.) su prizą, laimėjusiu

1,195 svarų gyvuliu. ' . '

VAKARO įplaukos 
į' ■ ; • $377.60

Pirma “Tularemijos“ Auka 
Chicagoj.

z Pavojinga liga “Tularemia”, 
kartais vadinama “zuikio karšt
lige”, vakar atėmė - gyvybę 50 
metų lietuvei, Teklei Paičius. Ji 
užsikrėtė l ga lapkričio 28 d., 
beruošdama kepimui laukinį 
zuikį, kurį nusipirko vienoj 
Town of* Lake apylinkes krau
tuvėj.

Zuikiena, matyt, buvo užkrė-

Kaip jau buvo pranešta kc 
lioliką kartų, 1946 metais fc 
derale valdžia praves kas de 
šimts metų daromą visų Juh 
gtinių Valstijų 
turto “reviziją*

Tam tikslui Chicagoj yra la
vinamas visas būrys cenzo ži
nių rinkėjų, o South Bendę, 
Ind., jau buvo pravestas ban
domasis cenzas tikslu rasti 
geriausias priemones darbą 
pasekmingai atlikti.

{vairių pilietinių organizaci
jų ir kongresmanų prašomi, 
cenzo viršininkai sutiko ne
paisyti vėliausio kai kurių Eu
ropos šalių užgriebimo., Lenki
ją jie skaitys—Lenkija, o ne 
Vokietija,. Čekoslovakiją kaipo 
atskirą valstybę, o ne Vokie
tijos protektoratą, o Austriją 
—irgi kaipo atskirą valstybę. 
Panašiai ir su Suomijos dali
mis, kurias turi užėmę rusai.

šia proga ir lietuviai yra ra
ginamu 
tuviais 
nėmis.

vardes klaidingai užrašė. Kitą 
aukos bus .paskelbtos rytoj ir 
užporyt).' ■ •.

Siųskit aukas
Lietuviai, kurie nori prie vil

niečių šelpimo prisidėti, yra 
prašomi laukoti, siunčiant če
kius ar Money Orderius, išpirk
tus iždininko P. Miller vardu, 
ir finansų sekretoriaus A. Am- 
brozevičiaus adresu, 1739 So. 
Halsted Št., Chicago, III.

KOMITETAS VILNIAUS 
KRAŠTUI ŠELPTI.

Pirmiau paskelbta 
(šeštadienį, pirmadie 
nį, vakar) 

šiandien paskelbk
1. L. Stuparįr J. Miller

Susirgusi moteriškė tuojau 
buvo išvežta apskričio ligoninėj, 
bet visos daktarų pastangos ją 
išgydyti buvo veltui.

Velionė gyveno Town of 
Lake, adresu 1515 South Pauli
na Street. Ji yra pirma “ 
mijos” auka Chicagoj šį

NAUJ1ENŲ-ACME Te)«nhoU>
Hal B. Clark iš Indianos valstijos, kuris laimėjo 

prizą už avių^ auginimą.

Spaitis ........................ .r.
(?) Pavardė nęįskaitPmą 

.(?•) Pavardė neįskaitoma 
A. Povilaitis ............ ......
M. Puidokas ... .... .....1... 
J. .Milakauskas . .......
Dambrauskas ............. ..
Š. Rudelis 
W. Malinauskas 
W. \Rudakas
Kuodis^
J. Mockus ......1.....

• Piktadariai įsiveržė į chi- 
cagiečio Ediuard Kueid namus 
adresu 10406 Avenue G. Pasi
ėmė $160. Pašto dėžutėj jie 
rado kelis K uel'o laiškus. Juos 
atplėšė, bet nieko vertingo ne
radę, laiškus gražiai sudėjo al
gai dėžėn ir pabėgo. Rūpestin
gi vagys.

• Theresa Rocchi ir Marti
no Andreoni 1915 metais 
Rockforde išsiėmė vedybinį 
leidimą. Vakar, po 26 metų, 
jie paėmė šliubą. Jaunavedžiai 
manė, kad leidimo užtenka ir 
per 26 metus be šliubo. gyveno. 
Jų adresas 2038 W. Eric st., 
Chicagoj.

• Moterims pradėjus tar
nauti džiurėse, pasirodė, kad 
teismuose reikia ir “moteriš
kų” beilifų. Miesto taryba da
bar svarsto ar skirti tam pini
gų. Miesto teismo beilifų vir
šininkas II oran sako, kad “bei
lifų” reikia 20 ir ja samdy
mui prašo $50,000.

• Tarptautinėj žemės Ūkio 
Parodoj, kuri dabar vyksta 
skerdyklų Amfiteatre, šešios 
ūkininkaitės, narės jaunų ūki
ninkų “4-H” 
gavo po $200 
kolegijas nuo 
Ward firmos i 
dovanų. Dovanas laimėjo už 
pasižymėjimą naminių rūbų 
siuvime, vaisių ir daržovių ke- 
navime, už gerą ūkininkavi
mą, šeimininkavimą, etc.

• Šiandien Lake Shore At
idėti c kliube kalbėk majoras 
George Fielding Eliot, garsus 
amerikietis karo ekspertas. Ji
sai analizuos Europos karuose 
vari o jam ą strategiją.
. • Valstija nupirko 237 ak- 
”ų žemės sklypą prie Sheri- 
dano, La Šalie apskrity, ir ki
tą pavasarį pradės ten statyti 
pataisos namus jauniems pra
sižengėliams.
• Moterų Blaivybės Sąjun

ga, energingiausia kovotoja už 
prohibicijos grąžinimą, del
bia, kad pernai nuo alkoholio 
mirė 3,464 žmonės. Tai yra vi
soj Amerikoj. Prohibicijos lai
kais tokių mirčių buvo 2,255. 
Sąjunga tuo pasiremdama aiš
kina, kad reikia prohibiciją 
grąžinti.

Kitęš aukos, (paskelb
tos gr. 1 d. jN-osę”) 19.50

GERBIAMA REDAKCIJA t
* • ■». . ..

SVEIKINU “NAUJIENAS” 
SU . 25 METŲ SUK A KTU VĖ- 
MIS IR LINKIU SULAUKTI 
DAR 25 METŲ LAIMINGAI IR 
SU GERIAUSIU PASISEKI. 
MU. Aš TO NUOŠIRD2IA1 
LINKIU. ,

GEO. ALIŠAUSKAS, 
OAKVlLLE, CONN.

50 metų riversidietį 
Molkentine, nuo 3001 
Road.

53 metų Mrs. Theresa Pien- 
cak, nuo 2631 Lulher Street.

60 metų James SuUivan, nuo 
628 W. Madison st.

62 metų Harry White, 1725 
W. 53rd st,. ir

30 metų Ėst eile Kozdk, adre
sas nežinomas.

Chicagoje vis smarkiau ir 
smarkiau įsisiūbuoja brolių 
Vilniečių atjautimas. Iš prad
žiom tuo reikalu rūpinosi tik 
tam tikri komitetai, o dabar 
jau stoja darban visa eilė or
ganizacijų. Moterų Kliubas pa
aukojo iš iždo $50 ir nutarė 
parengimais sukelti keletą šim 
tų dolerių. Jų pirmas šiuo rei
kalu parengimas biis šiandien, 
trečiadienį, , Dariaus - Girėno 
naujoje salėje, 4416 So. West- 
ern avenue.

Keli Katalikų Federacijos 
skyriai, SLA jaunuolių kuopa 
ir SLA 136 moterų kuopa su
rengė atitinkamus vakarus ir^ 
pelną paskyrė vilniečiams.

Kruopiškių Kliubas iš iždo 
paaukojo $10.

Sportininkai ir radio valan
dos vedėjas p. Šalt imte ras ruo
šiasi prie atitinkamų parengi
mų, kurių pelną žada skirti 
vilniečiams.■ • ** • ..... ' .,

Nė viena organizacija nuo 
paramos vilniečiams lietu
viams neturi pasilikti: turėtų 
skirti ir iš iždo, ir nuo visų 

net nariai turėtų 
apsideti Vilniaus “taksais.” 

—Vilnietis.

A. Ambrazevičius 
jr F. Latvėnaitė) 

" j .* I 

pp. Daubarai 
A, Stankai ... 
A. Juodvaišis 
pauga

VISO IKI ŠIOL
PASKELBTI

(Bus‘ įlaužiau)

(Jeigu pavardeše ? yra klai 
dos, atsiprašoipjė; Rinkėjai tu 
^jo skubėti ^ir kai kurias pa

t ir jų 
Būna Linksmos

Viso surinkta ;apkų Chicagos
Lietuvių Auditorijoj, 
lapk. 29 $255:35
3—Pajauskaš .
Už bilietus (atmokėjus 
visas išlaidas $4.7.00 — 
už salę 7^:/.......;... 122.25!

Jfilmus, etc.-4-atskaita bus 
paskelbta , vėliau)

(Po 25c asmeniui; choristai, 
vaikai ir bedarbiai buvo įleid
žiami veltui).

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mil er vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Vijos aukes bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos. .

Lietuviai Turėtų Būti Lietu 
viais

cenze registruotis lie- 
Lietuvos kilmės žmo-

• ne “Rusijos”, “Lenki- 
“ Vokieti jos” gyvento

jais. Jeigu paeinat iš teritori
jos, kuri priklausė Lietuvai 
prieš Vilniaus užgriebimą—sa
kykite, kad esate lietuviai. 
Taip darydami nemeluosite, 
bet sakysite teisybę.

Pereito cenzo žiniomis, lie
tuviu ateivių Chicagoj buk 
gyvena apie “15,000**, bet visi 
gerai žino, kad čia yra kur 
kas daugiau. Lietuvių priskai
tė mažai todėl, kad daugelis 
pasidavė lenkais ir rusais, šį parengimų 
kartą visi bukim lietuviais KOMITETO VILNIAUS KRAŠTO ŠELPTI 

AUKOS VILNIAUS LIETUVĖMS
Aukų atskaita

NAUJIENŲ-AOME TelaphotA . .
Howard Meyers (po dešinei), kuris liko polįęipo 

no John Albert išgelbėtas nuo n^iirties, 
mo elektros vielos. . 7-




