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1 zKomunistai Graso Rumunijai
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SAKO, PADĖTIS BESARABIJOJE 
NEPAKENČIAMA

Rusijos užduotis esanti “išvaduoti per 
sekiojamus brolius” /

sovietų Rusija, 
“Komunistų In- 
oficialus Ko-

MASKVA, 
gruodžio 6. — 
ternaeionalas” 
minterno organas, trečiadienį
įspėjo Rumuniją ir^ Turkiją, 
kad jos turi pasirašyti sutar
tis su Rusija.

Prieš Rumuniją atkreiptame 
straipsny komunistų organas 
sako, kad padėtis Besarabijoje 
esanti nepakenčiama. Kalbama, 
kad Rusijos pareiga esanti “iš
vaduoti persekiojamus rusų 
brolius’*. Rumunijai grūmoda
ma.

Straipsnis ragina Rumunijos 
komunistus organizuoti “vie
ningą frontą prieš karo kursty
tojus, kuriuos remia Anglijus 
ir Francuzijos imperialistai ir 
socialdemokratai.

Antra /vertus, sako komunis
tų lapas, sovietų taikos politi
ka, sovietų pasirašytos sutar
tys su Lietuva, Estija ir Lat
vija rodo, kad rumunai gali už
tikrinti sau saugumų, pasirašę 
tokias pat sutartis.

Kitame straipsny, tame pa
čiame lape, mokinama ir kriti
kuojama Turkija. Esą, Brita
nija ir Francuzija nori įvelti 
Turkiją į karą. Turkijai getiau 
busią priimti Rusijos paktą.

šitie įspėjimai skaitomi kai
po aiškus ženklai, kad Stalinas 
pagaliau atkreipė rimtą dėme
sį j Balkanus. Faktinai, stebė
tojai sako, Stalinas pasiskubi
no užpulti Suomiją, kad, ją lik
vidavęs, galėtų Rusijos spėkas 
mesti į Balkanus.

SUĖMĖ LIETUVOS LAIVĄ

80 RUSŲ TANKŲ 
SUDAUŽĖ

Suomijos nepriklau
somybės 22 metų 

sukaktis
—---- - ---- e. ..

WASHINGTON,.D. C., gruo
džio 6. — Tre$a’'dibhf’Nukanka 
Suomijos nepriklausomybės 22 
metų sukaktis.' Suomiją terioja 
Stalino raudonoji armija. Wa- 
shingtone gi prez. Rooseveltas 
įsakė užsienių reikalų departa
mento sekretoriui Morgenthau 
padėti atskirai $234,693, ku
riuos suomiai sumokės kaipo 
skqlą Jungt. Valstijoms. Prezi
dentas Rooseveltas nori suvar
toti pinigus pačių suomių nau
dai — sužeistųjų reikalams ar
ba pabėgėliams šelpti.

Prisiminęs apie Jungt. Val
stijų užsienio politiką, prez. 
Rooseveltas pareiškė, kad ji 
turi būti gera — atsižvelgiant 
į tuos, kurie ją kritikuoja. O 
kritikuoja ją Vokietijos naciai, 
republikonų partijos nacionali
nio komiteto presos* agentas ir 
Hearsto laikraščiai.

Suomija gavo 50 
Italijoj pastatytų 

lėktuvų *
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6. — Reuters žinių agen
tūra praneša, kad Suomiją pa
siekė 50 Italijoj pastatytų kur 
ro lėktuvų, šitie lėktuvai buvo 
užsakyti pirm negu
raudonoji armija užpuolė 
miją. Italai mano, kad 
veiksmuose jų aeroplanai 
rodys daug geresni, negu 
lėktuvai.

Stalino 
Suo- 
karo 
pasi- 
rusų

Rumunija tiria gaiš 
rus įmonėse

Bolševikai nori su
tarties su Rumunija

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 6. — Bolševikų orga
nas “Pravda” trečiadienį patal
pino straipsnį, kuris ragina Ru
muniją pasirašyti su Rusija to
kį abipusės pagalbos paktą, ko
kį neseniai pasirašė Estija, pa
skui Latvija ir Lietuva.

Svetimšaliai stebėtojai, atsi
žvelgdami į tai, kas ragina pak
tą padaryti, mano, kad tai, yra 
stiprus įspėjimas rumunams 
greičiau nusilenkti Stalinui ir 
pasiduoti Maskvos ’ protektora
tui.

O jeigu Rumunija nepasi
duos?.. Well, tenka turėti ome- 
nėje Suomijos likimas.

BUCHAREST, Rumunija, 
gruodžio 6. — Paskutiniuoju 
laiku Rumunijoj įvyko gaisrų 
aliejaus įmonėąe. Keliais atve
jais sudužo geležinkelių trauki
niai. Rumunijoj kalbama, kad 
šitos nelaimės įvykusios sabo
tažo pasėkoje. O sabotažą vyk
dą svetimų šalių agentai.

Rumunijos valdžia pradėjo 
sakytų įvykių tyrinėjimą.

Vokietija gauna aliejaus iš 
Rumunijos. Gal būt sabotažas 
ir vykdomas, kad sulaikyti alie
jaus plaukimą Hitleriui.

Senesnius Vokietijos 
kareivius paleis 

namo
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 6. — Vokietijos praneši
mai trečiadienį sako, kad nie
ko naujo neįvyko vakarų fron
te. Kiti daviniai rodo, kad Vo
kietijos senesnieji kareiviai ke
tinama paleisti iš fronto namo. 
Jų vietas užpildys jaunesnieji.

LONDONAS, Anglija, gruodžio 6. — Reuters (Britanijos 
žinių agentūros) pranešimas iš Kauno trečiadienį sako, kad Vo
kietijos karo laivas suėmė Lietuvos prekybinį laivą Kretingą, 
542 tonų, Baltijos juroje. i

Rusai neteko 20,000 kareiviu

HELSINKIS, Suomija, 
gruodžio 6.—Rusų praneši
mai trečiadienio rytą sakė, 
kad raudonoji armija kai 
kuriuose punktuose pasistū
mė į Suomijos gilumą 35 
mylias. Suomijos vėlesnis 
pranešimas tvirtina, kad iki 
šiol rusai įsiveržė Suomijon 
ne giliau, kaip 10 mylių.

80 rusų tankų, sako suo
mių pranešimas, sunaikinta 
į septynias karo dienas. 36 
rusų lėktuvai nušauti per tą 
laiką. Rusų atakos visuose 
frontuose sulaikytos. Rusai 
skelbia paėmę Petsamo. Suo
miai nuginčiją rusų komu
nikatą.

Danijos parlamento 
atstovai protestuoja 

komunistų žygius
COPENHAGEN>;J)axiija, gruo

džio 6. — Kai trečiadienį pa
ėmė balsą Danijos atstovų rū
mų 1 narys, komunistas Axel 
Larsen, visi atstovai išėjo iš 
salės protestuodami. Larseno 
kalbos klausytis pasiliko tik du 
komunistai. Vėliau, po Larseno 
kalbos, atstovai vėl sugrįžo į 
salę.

Trockis liudys Dies 
komitetui

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 6. — Paskelbta, kad neto
limoj ateity kongreso nc-ame- 
rikoniškai1 veiklai' tyrinėti ko
mitetui liudys Leonas Trockis, 
kuris dabar gyvena Meksikoje. 
Liudysiąs taipgi Diego Rivera, 
garsusis Meksikos tapytojas.

Dies ir Trockis susitiksią ku
riame nors Meksikos-Jungt. 
Valstijų pasienio mieste.

Prez. Rooseveltas 
pasveikino Suomi

jos prezidentą
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 6. — Ryšium su 22 metų 
Suomijos nepriklausomybės su
kaktimi prez. Rooseveltas pa
siuntė Suomijos prezidentui 
Kailio pasveikinimą ir linkėji
mus pasisekimo Suomijai.

Britai siųs lėktuvus 
Suomijai

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 6. Komunistų spau
doje pradętoš> prieš Rumuniją 
piktos atakos, »panašios pačių 
spaudos atakoms prieš Čeko
slovakiją ir Lenkiją. Maskvos 
laikraščiai duoda suprasti ru
munams, kad jie tūri pasirašy
ti šutai tį su Rusija, panašią 
Pabaltijo valstybių sutartims. 
Maskva taipgi atakuoja Turki
ją- _ M

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 6. — Suomija trečiadienį 
minėjo 22 metų nepriklausomy
bės sukaktį. Suomiai pasiryžę 
laikytis prieš rusus iki galo.

Iki šiol jų pastangos buvo 
efektyvios. Per septynias karo 
dienas rusai pajėgė pasistumti 
pirmyn,, tik 10,— 15 kilomet
rų. ^Karelijoj, svarbiausiajame 
musių sektore, rusai dar nepri
siartino nė Mannerheimo lini
ją — suomių 
toves.

stipriąsias tvir

apskaičiuojama, 
karo dienas ru-

ac.
Britanijos karo lai
vas suėmė vokiečių 

prekybinį laivą

LONDONAS, Anglija, gruo 
džio 6 
jos įmonės sutiko paurpinti šuo 
miams lėktuvų.

■ Pranešama, Biritani

Chicagai ir apielinkėi Tede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; temperatūra 
nepasikeis; saulė teka 7:04 v. r., 
leidžiasi 4:19 v. v.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 6. — Reuters (britų žinių 
agentūros) pranešimas iš Cape- 
town, Pietų Afrikoje, sako, 
jogei Britanijos karo laivas su* 
ėmė vokiečių prekybinį laivą 
Ussukuma, 7,834/tonų, pietų 
Atlante.

—x—x—x—
TALINAS, Estija, gruodžio 

6. — Stalino vyriausybė reika
lauja, kad - Estija teiktų pagal
bos komunistams kare prieš 
Suomiją. Estijos kariuomenės 
vadas pašauktas j' Maskvą.

—X—X—X-—
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6. — Admiraliteto pirmas 
lordas Winston Chiirchill sako, 
kad tąlkihinkai skandina nacių 
submarinus greičiau, negu vo
kiečiai pajėgia nadjUs statyti. 
Penki nacių submarihai paskan
dinti paskutinę savaitę.

--X—X—X--
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6. — Vokietijos lėktuvai 
naktį į trečiadienį atlankė An
glijos pakraščius ir numetė mi
nų į Temzos žiotis, per kur pre
kės yra siunčiamos į Londb-

Tuo tarpu 
per septynias 
sai jau neteko 20,000 karių — 
užmuštų, sužeistų ir paimtų 
nelaisvėn. Vien Karelijos fron
te ir tik pirmas tris dienas suo
miai sunaikino 64 rusų tankus. 
Prie Salmi, šiaurėje nuo Lado
ga ežero, rusai prarado aštuo- 
nius tankus iš dešimties. Be

to, suomiai sako, antradienį jie 
dar sunaikinę aštuonis rusų 
tankus Karelijoj.

—X—X—X--
ROMA, Italija, gruodžio 6. 

— Gautas trečiadienį praneši* 
mas Romoje sako, kad prieš 
suomius rusai yra pastatę 700,- 
000 vyrų armiją, šitokios jė 
gos, italai mano, suomiai ne
stengs atlaikyti. Kai kur rusai 
pasistumę pirmyn iki 35 my
lių. Ypač šiaurėje nuo Ladoga 
ežero rusai veržiasi pirmyn. 
Matomai jie nori perkirsti Suo
miją pusiau. Ar pavyks jiems 
tas planas, parodys ateitis.

Pranešimas Romai aiškina, 
kad raudonosios armijos karei
viai prastai aprėdyti, kad jie 
šeriami menkai, kad jų apgink
lavimas prastas. Rusai žygiuo
ja pirmyn tik grasinami užnu
gary kulkosvydžių, kuriuos ope
ruoja slaptoji policija — GPU.

--X--X—X--
NEW YORK, N. Y., gruo

džio 6.—J. Valstijų ambasa
dorius Anglijai, Joseph P. 
Kennedy, sugrįžo Amerikon. 
Kalbama, jis turįs planą, ku
ris suteiksiąs biznio Ameri
kos prekybiniems laivams— 
tiems laivams, kurie neteko 
biznio dėl karo zonos pa
skelbimo.

e f . *

Meksika reiškia už
uojautą suomiams
Meksikos miestas, Mek- 

sika, gruodžio 6. — Meksikos 
prezidentas Lazaro Cardenas 
antradienio vakare išreiškė už
uojautą Suomijai, kurią užpuo
lė Stalino armija. Cardenas pa
sakė, kad tenka gailėtis, jogei 
tokioms augštai kultūringoms 
(automs, kaip Suomija, neleid
žiama rainiai gyventi.

Prastai užlaiko be
laisvius Vokietijoje

Britanijos karo lai

--X--X—X----

LONDONAS, Anglija, gruo 
džio 6 
zas suėmė vokiečių prekybinį
laivą UssUkuma, 7,834 tonų, 
pietų Atlante.

—x—x—x—-
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 6. — Vokietijos patruliai 
skaudžiai nukentėjo, kai mėgi
no užpulti franeuzų tvirtovių 
iniją. Vokiečiai atmušti.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 6. — Francuzija ir Angli
ja svarsto klausimą, ar nesu
laikyti siuntimą antimonijos ir 
tepamo aliejaus, taipgi kitų 
svarbių Rusijai reikmenų.

—x—-x—-x—

Remontuos 36 Jungt.
Valstijų naikintuvus

WASHINGTON, D. Cį gruo- 
džįo 6. — Paskelbta, kad 36 
Jungt. Valstijų naujus karo Jąi-f BERLYNAS, Vokietija, gruo- 
vus naikintuvus teks taisyti, džio 6. —
Pataisos kaštuosiančios apie neutralias šalis protestuoti blo-

- Naciai vėl ragina

$1,000,000. kadą prieš - Vokietiją.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 6. — Iki šiol naciai yra 
paėmę nelaisvėn 400 Francuzi- 
jos kareivių, 40 karininkų ir 
25 Britanijos karininkus. Visi 
Britanijos karininkai ir 14 frąu- 
cužų yra’ lakūnai.

Be to, Vokietijoje suimta 4,- 
500 civilių franeuzų, kurie skai
tomi politiniais belaisviais. Taip 
kareiviai, kaip ir civiliai fran- 
euzai laikomi karo belaisvių 
stovyklose.

šitose stovyklose yra pasta
tytos palapines, kuriose sutelpa 
po 100 asmenų. Belaisviai mie
ga ant šiaudų. Jų maistas pras
tesnis nei Vokietijos civilių gy
ventojų, o žinoma, ir pačių vo
kiečių maistas ne koks. Ru
dens lietui ir drėgnai užėjus 
belaisviai praktiškai gyvena 
purve.

Naciai koncentruo
jami prie Luxem- 

bourgo
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6. — Londone gauta ži
nia, kad Vokietija ištraukė apie 
10 kariuomenės divizijų iš Ho- 
landijos pasienio ir sukoncen
travo jas prie Luxembourgo.

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 6. — Rastas užmuštas Dr. 
Hans Engclberg, Vokietijos 
konsulato New Yorke sekreto
rius. Pirm negu jis tapo per
keltas į Ncw Yorką, Engelberg 
tarnavo Vokietijos konsulate 
Chicagoje.

Stalinas — “saulės 
šviesa”

COPENHAGEN, Danija, gruo
džio 6. — Garbindamas Juozą 
Staliną, Maskvos radijo prane
šimas antradienį pareiškė: 

“Stalinas- skleidžia komuniz- 
visame pasauly! Stalinas 
viso pasaulio deganti sau-

mą 
yra 
lė.”

Chile neprotestuos 
Stalino agresijos

Naciai nušovė
53 žydus

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 6. — Nacių vyriausybės 
pranešimu, priėš kurį laiką tū
las žydas nušovė vokietį poli
cininką Varšuvoje. Darant ty
rinėjimą kiti žydai, sako nacių 
pranešimas, elgėsi taip nedera
mai, kad teko 53 žydus nu
šauti

SANTIAGO, Chile,J gruodžio 
6. — Chile vyriausybė painfor
mavo kitas Amerikos respub
likas -— Peru, Eųuadorą, Boli
viją ir Uruguajų — kad ji ne
pareina protesto prieš rusų in
vaziją Suomijon.

Valdžia paskelbė šitą nusi
statymą neužilgo po to, kai par
lamente įvyko triukšmas, vie
nam atstovui apkaltinus Chile 
komunistus

| Maskvos.
gaunant pinigų iš

PRAHA, Čekija, gruodžio 6. 
— Nacių vyriausybe įsakė vi
siems žydams vyrams, jaunes
niems nei 37 metų, iki 28 die
nos vasario mėnesio 1940 me
tų išsikraustyti iš Bohemijos 
ir Moravijos (Čekijos).

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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tą nuo PAryŽįa^s gyventiU Mta- i 
telis Ferney gulėjo visai rtetėli: 
prie Šveicarijos čtiAežiaus, kė?6 i 

Has šimtų1 mylių' tolumo mio Ph*

Ar Voltairas buvo bedievis?
(Tęsinys)

Tačiau užinteresuoti žmonės 
tu6 reikalu, dar nereiškė laimė
jimą. Nors plaukė šimtai ir tuk
siančia?! laiškų iš visų ĖUropOk 
valstybių į Frahciją, reikala’iV- 
jančių naėj*6 teismo ir natrjo ty
rinėjimo to Kata nužudymo, 
tačiau Francijos Karalius Louis 
XV, ir kanelėris Florehtin t'afn 
buvo griežtai priešingi. Jų pa
siteisinimas buvė, — kėdei ne
palikti tą reikalą, kaip jis jau 
yra, ir baigta. Juk jau to Kalas 
nebeprikelsi iš numirusių ir 1.1. 
Ateityje, girdi, tokie dalykai ne
bepasikartos. Tačiau su tais vi
sais išsikalbinėjimais nei Fran- 
cijos karalius, nėi kancleris ne-

kancleris nebegalio ilgiau tą

versti pradėti Kalas reikalo ty
rinėjimą, nes to reikalavo vieša 
opinija. Volt’airo iškeitas Kala' 
reikalas triumfaVo kovo 7 d. 
17&3 mėlaiš. Tą diieną Pa/yžiauš 
Taryba susirinko Versailles

Francijos ir visos Europos opi
nijai.

Nors Romos katalikų bažny
čios Frartėijėje kardinolai, ar-

kad Toulouse parlamentas turi 
priduoti visus (fokūmėhtuš, lie
čiančius Kalas reikalą, Pary
žiaus Tarybai, ir kad turi birti 
padarytas naujas višdŠ bylos ty
rinėjimas. Tame Paryžiaus Ta
rybos suširmkimė dalyvavo 
Francijos kaiictaris FlbrėntiAV 
visi m misteriai civiliški ir tiky
biniai ir visa tarybh, siišidedaii- 
ti iš 84 narių: vienbalsiai nubal
savo padaryti’ naują Kata teiš-

tais vienuolynų abatų darė di

kara‘fi*aW iV kanclėrib, tačiau 
nieko tas' nepadėjb. Karalius ir

ryžiaus. Tiek Apie kodėl 
Voltairas gyvėrfo1 fielį įfoli Frai^ 
cijos visos civilizacijos centro 
Paryžiaus. Elabar grįšime vėl 
prie Kalas reikalo. -

Ant nelaimėk ritau laikai 
ra labai trumpas apsakyti jums 
smulkmeniškai apie tą \i oje 
Et^dpojė išgarsėjus ą bylą vi- 
dilyje f$-to š.mtmeči’6'. i^ėdė! 
aš bAMlyšiu pasakyti pačiais į 
domiąsias vielas tos Kata' tra 
g'ėdijos. Kaip jau p rmiau ta 
kiau, Voltairas išgirdęs, kad Pa- 
ryžiaw Taryba imtatė ir įža
bojo valstybės kanclerį pradėti 
Vi’ėŠą ŠAta t^Agėdi'
jbšv pallėiškė, fe'ajrf į>a'gaT yra 
tai1 Raidžia gafc; tutčlš turės ši!i^ 
teŠtfi’ šiėk tiėk laišVėš kita4įx 
Itinti'ėi’hš bėi žmb1
liėniš. Ehiš tdi pradžia’ Ibliėrali^ 
čij’dš*. Ta'čiiaVi: iki fa‘s■ ga{.O bu’fv 
atsiekta, reikės diar ilgai tai® 
ir tu’rč® datigį tfcėg ka’ii:'®ybėš;.

Včrfta’a’š pė^šiėhięš Kata* ®a!- 
gė<^još fėiialli p&čašČ ič išpl'a- 
linb tarpė Patyžiatiš gyVėbio^ 
eta pradžioje 1’763 rifetiį “Trak
tatą1 apie li'oi!ėra’n’cij?ą'”. 'Jaš ra?Š'- 
jaš štisid’edąš iš 2<)0 phšia’įn^ 
bVtvė ištėištaš p6 pšėvt'd'oni’rhi’t1,' 
.tai yra nė V6H:aW6 vardu, ir taip 
šiiYarkiai piktinosi tap škaita'ii- 
čibš Paryžiaus iiitefigėbllijos, 
kad jokia cenzūra, jokie perse-

NAUJIENOS, Chicago, m. 
^a, bešališka ir tolerantiška.

> Jei Jėan Kalis bylia nebūtų tų Kristus, 
įbUVuši atbaujinfa,1 ir Voltairas 
,heblitų parašas sAvo Nemirtiną 
veikalą “Traktatas a£ie Tole-

Ką daryti kada tu- 
rite slogą...

Utį'

sekančiai: Jei čia šiandien bu- 
, tikrai Jis Voltairą 

išteisibtų. čia Diderot turėjo 
mintyje tų laikų Romos katali
kų bažnyčios kunigų pakiša
mus Voltairui kaltinimus už 

l<ų bažnyčia Ėrancijoje ir ki-(įvairius mažus prasižengimus,|
Pirmutmis dalyki; turint mm/ rMki¥ uu*- j . r* > . u&!&* /r4 raitoją ”, tai* dafr Romos katali- 
jūsų daktaro rėikąįaą. Dakthras pats paša- J ' * v-'’ * -i* •• • • ■ » •
ĖkyV,’ k^adk' juatį’ kūno įtspar'uUiįA yra1 tf&aif5 J \ ■ . <>■-. . - , v . 11 . - a ’l I
ir jusi nepag^unAtV 'ūip greit sOkok. tose Europos valstybes^ butų kaip tai nesilaikymą Romos 
•caik^itii ••rekuiraVių'’ ya;WWkruvinas tra- bažnyčios įstatymų, iškėlimą 

^jg'ėd'ijdk per k6kfą 40 metų ii-aikštėn vienuolynu ir kunigą

-U 
pinu'S,’’v'duSi^ K tokis baisus teroras butų gy-lnesilaikymų Kristaus įsakymų, 

f fY trini ho idi • I»« T7».z» z», i zx,. -M/-* I Im t llv zltrlrni I

ir JŲ'#'] ne'pagiuua'tV ’tUfp tfr&t aL'igok.

^Ealk^iit

savu- inroSue l lusį idusitis reikaiin-t . 4 ; 1 u*
ari iiuoBuotojo—vartokite atsakinga Ex-Laxi giau. Tai yra tokia netoleranci- gobšumo ant žemiškų turtų, 
Ex-Lax yra 6 vi ė Iki. u i, ‘ 
klantis.
vai. patogiai... be Įsitempimo arba nema-
loHUhio. ? ’A'A

,G«rtktnfta8 i< visu. ®x-Lax malonus pri-
Jis ^atfdus hait> šoltolkdas. Ex-Lax

(yrk <teras ' kaip; suaulriiel .eni8
taTjJ’ pat. Visose vaistinėse po 10c ir 26c’.

.. ............................................................. ' ' i,iir ii n:i į

sAvooKiTfts PATtrflėftzroanuęt
ATSISAK YKII JJ PAKERI ANČIŲ i

Gatnlbanla tik viekkk tiWaė Ex-Luk’!
Masmįklte 1'aldėtf ant'
(težirt& n-' kikkvihno^ 0iytėi&. itad<
įdlMUtoSt gerdfi pkaeinik^.' fetkatak-
ki'ti origiuaiid'

Ketvirtad., gruodžio 7, 1939
It«1. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dt. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiuo 
3343 S. HALSTED ST.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUQR 
CO. — WhoiesaTe

4707 S. Halsted St.
Tel. ėouiėvard 001'4

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS

Ir kada; manė mieli draugai, 
ta žinia pasiekę Volfairą gyve
nantį ištrčnri’nie, hefoŠ Šveica
rijos pasienio miestelyje Fer- 
ney, tai jis iš' džiatrg'šnld sušū- 
ko: “Taigi, (fer yra fėfeybė aiit 
žemės, dar yra Žihėniškuhiaš, 
įnevisi žmdhėš' yra sukčiai ir ap
gavikai, kaip kai ktirie sako...” 

į Jonas — Sakyk, už ką tas
Voltairas buvo ištremtas iš Pa
ryžiaus miešto. Ką jis buvo lo
kio' baisaus padaręs?

Jokūbas ~ Matote, manė 
draiigai. Tame laikė francijos 
karalius ir visa valdančioji kla
sė nieko neleido rašyti į laik
raščius apie tokius Romos kata
likų bažnyčios darbus, ponų ir 
didžiūnų sauvalę, ir paprastų 
žmonių vergiją, kokia tada vi
joje Franci joj viešpatavo. Todėl 
Voltairas vartojo kitokį būdą tą 
visų nepakenčiamą žmonių 
skriaudimą, tą netoleranciją ji
sai labai nepaprastai gabiai pa
juokdavo per savo parašytas 

| dramas, tragedijas ir šiaip tea
trališkus veikalus. Todėl už to-

SOKOLŲ 
SVETAINĖJE

234J SO. KEDZIE AVĖ.

pagandą Francijos karalius jį 
ištiėmė ant neapriboto laiko iš 
Paryžiaus miesto. Todėl tai Vol- •r

lairas ir apsirinko nuošalią vie-

klojimai negalėjo nuo tos kny
gos skaitymo sulaikyti smalsią 
publiką. Ten pamokslas, kurio 
turinys yra Kalaš tragedija, yča 
vienas iš tvirčiausių ir smal
kiausių pasmerkimų visų tiky- 
biriinkų, kurie turi gana tiky- 
bbs neapkęsti ir persekioti Save? 
priešininkus bei kitaip tikinčius, 
bėt neturi gana tikėjimo’ mylė
ti ir suteikti pagalbą’.

GaT6p Vol ta i ras sula ukė sa vo: 
didžio darbo galo; tai sugrąži
nimas pilnų teisių Kalas šeimy
nai. Birželio mėnesį 1764 metais 
prasidėjo Paryžiuje Jėaii’ kalas' 
naujas bylos nagrinėjimas, nau
jas teismas. Ir kovo’ 9 d. 1765‘ 
metais; lygiai’ trys metai mib 
tos dienos, kada , Kalas buvo’ 
žiauriai nužudytas, jis liko iš
teisintas. Su jo išteisinimu buvo1 
išteisinta ir visa Kalas šeimyną.

craNe coal company 
5332 So. Long Ayenue 

Telefonas PORTSMOŪTH 9022
POCAl^OKTAS Mine Run iš geriausi 
daug dulkių išimta Perkant 
5 torius ar daugiau ............................
PETROLEUM CARBON COKE

įjh Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas
Sales Tax ekstra. 

........... - ' . . .......... . ....................

ii, mainų,
$7.65
$7-75

KLAUSYKIME
SALTIMIERD RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ KABIO 111 II I R

PROGRAMŲ“jlS0 W.H.I.r

NatijientĮ Pinigų
Siuntimo Skyrius
DAĖAB SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštu)
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

GUICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidavus kasdieė nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais liuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

“SIDr. V. E. SIEDUNSKI
DENTISTAS

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

dytai teile ir dalinti žtno-f AntradJeL™n“S Penktadieni 
^ms neap>« savo priešui go. Archer Ave.
n ziailrų peisekiojimą višų, ku-Į LAFAYETTE 3650
rie tik kitaip tiki, negu Romos 
katalikų bažnyčia mokina.

(Bus daugiau)

vavęs iki didži'ės Francijos re- kad sakramentus dykai gavote,

r Čia aš noriu jum's pasakyti J; 
kad Voltairas rfė vien tik Jean 
Kalas apgynė nuo baisios Ro
mos katalikų bažnyčios netole- 
įitacijoš. Jis taipgi panašiu bu- 
du iškėlė bylaš iš. naujo dėl tu- 

;&> Sirvėiis ir La Barre. Tačiau 
iiužtėks šį vakarą, ką jau papa- 
išakojau api'ė baisią tragediją 
ileaii Kalas.

- ŠVi^rantama, mAilO malonus! 
•bičiuliai1,; kad1 Voltairo tie gau
singi raštai už laisvę, už tole- 
įrabčiją, foš koVDs už Jean Ka- 
;fcš, Sirvėnš ir La ĖaTre išjudi- 
‘lio visus jadt^ėsnitiš žmones 
Įlhri’ė akėijos, prie kovos už lais- 
:Vę už toleranėiją visokioms nuo- 
iirtohėms' ič visiems žmonėms, 
'i’aš pagreitino reikalavimus re
formų pačioje Fran'cijoje ir ki- 

Europos valstybėse. Tas 
iptiarIbio didžiąją Francijos re- 
Vdliuciją, kurios obalsiu buvo 
iVoltairo šimtais sykių vartoti 
žodžiai “Laisvė, Lygybė ir Bro
lybė.’’

Todėl, mano mieli, už tuos 
darbūs,- kokius padarė Voltai- 
ra‘s dėl laisvės, dėl teisybės, dcl 

buvusi per visus amžius teisiu- tolerancijos, Diderot pareiškė

■

Garsinkitės “N-nose”

iftfėrėša’i arfe 
‘d&Affiav# raityte įstatytas 
jarka" rėifalte: -
I Ta'čta šialidiėb, ,taš$ kta- 
Jgelta,- yra aiškiai
‘priTbflftta, jdg ^ohta M'žb'yčia 
-VMiirtažtaŠė buvo žtari, įto 
įfoiėrari'tiška, tai visų bėdą’ mė- 
ta ant civilės valdžios. Girdi, tai 
ne bažnyčia* kalta', bet tų laiki) 
civilė valdžia taip padare. Tai 
ją reikia ir kaTtiiiti, o ne šven
tą romišką bažnyčią, kuri tuk

Mrs. A. K. JARUSZ
PhysiCal Thėrapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S'. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 

įSubatoj ir Nedelioj 
I Cėntral Avenue,

BevCrly Shores, 
Indiana

' Tėl. Mich'. City 
1 2799—R3.

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

vak. Nedelioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. r PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
L . . _ DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
. Telefonas YARDS 2240 

Valandos nuo' 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

SKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZtJBRlCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai daktarai

Kalas ir jo šeimyną, turėjo 5- 
kis posėdžius po penkias valau-’ 
das kiekvieną, o šeštą posėdį,’ 
kuris užsitęsė net aštTionias va
landas. Viso lame teisme daly
vavo 40 teisėjų, kurie vienbal
siai išsprendė — “Visiškai ne
kaltas.”

Petras — Tu, Jokūbai, mu
dviem su Jonu čia papasakojai 
lobią naujieną, kokios būdu ne- 
buvova girdėję dar savo gyveni
me. Tai tas Romos kunigų daž
nai niekinamas ir vadinamas 
bedievis Voltairas atliko vieną 
iš didžiausių artimo meilės ąkS- 
tų, kokį negalėjo ir nenorėjo 
atlikti nė vienos tikras Romos 
katalikas vyskupas arba kuni
gas. Bet sakyk, Jokūbai, kokia 
pasekmė iš to’ buvo Francijos 
pavergtiems žmonėms? Ar' bu
vo po tos neteisybės iškėlimo 
aikštėn, daugiau žmoniškumo, 
daugiau tolerancijos prieš kita
tikius?

Jokubas — Taip, manio mie
li1 draugai. Iškėlhhas naujo feis- 
mo, naujo tyrinėjimo Kalas tra- 
gėdijoš, sujaudino nė tik visus, 
žmohiškešnluš inteligėiituš 
Francij6j, bet ir visoje JEūfbpo- 
je. Visur buvo pradėta priešiii- 
tis neribotam Aoiilos katalikų 
bažnyčios šaiivali’aVimui, tero
rizavimui pro tęs tonų i r bepras
miai kankinimui visų prasižen
gusių? kaip priėš Rėm'čš bažny
čios įstatymus taip ir prieš ci
vilės valdžioš įstatymus. Ne$ 
reikia atminti, kad tuo laiku Ro
mos katalikų bažnyčia ėjo ran
ka’ fa’nkon. su karalium, su vals
tybe. Ir tiesiog nebuvo galima 
atskirti, kur baigiasi romiškos 
bažnyčios įstatymai, o kur pra
sideda civilėš valdžios įstatymai 
Tačiau, reikia žinoti, kad visur 
Įir visada Romos katalikų £až-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• '. . - _

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA Ik NAKTĮ -

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

TeleJiuui. tAFAYKTTK MM'
T~Si—•'J koplyčios visose 
JU-CŠT -Loi Chicagos dalyse

< Klausykite: ibnteų rkdte ptefitanii Antradiente ir Mtediente ryt- 
metlafe 18^0 r*L lyte i* W. H. L P. rtotUr ,U4N KJ 

M POVILU kALTIMIEBU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Cliicagos, 

: Cicero 
: LiėfuYhj :
Difėktdtiį

: A&ociaeijos
diihUiiiiiittiuMti’iiiiliil'iilinii

limiiiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOŠĖ MIESTO 
DALYSE

Amfeulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

x .S, P.MAŽEIKA
3J19 Litu^arijįęa Avenue

Yards 1139
Yards 1138

T

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Plftce Phdhė Canal 2515
ŠkY)ftiūSf: 42-44 EaSt 108th Street? TeL Putinta 1270’

1  ..................................... U ■ H ’ i. .i .i .. i . .r. . . i . , . , ■    ,

■ , ALBtM t. PETKUS
4704 Sb’. Weštefn Aveiiūe Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PtnLLtPS
k3367 Ėitūariica Avenue Pilone Yards 4908

. ...ANTHONY b. PETKUS
ŠŠ34 Sm Western Avė.
1416 South ^th Čourt', Čicefo
■   !»■ A?1*' I. iMr.il. Ji /' I ,1........ į.. ■ į I. .. 

/. LIULEVIČIUS
434k S. C4Wriią Aftntfė-

■ . __ _
. P.XifltMKAS

3354 So;* Halsted Street 
Ui- ' .... - .

Fhdhė Ofovėhill 0142
Pltonė ČIW6 21’09

Phort'e Lafayette 3572

YARDS 1419
> ■ . .......... ..

■ ■

1646'
L J.Z0LP Phone Yards 0781

Yards 0782

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų1 praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optoihėtrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

ptrma.
4712 South Ashland Av.

Phonė YARDS 1373.

DR. G. SERNER 
j LlĖTtlVtS AKUį GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nėdėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijds Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BĖRTASH
. 756 West 35th St.

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

» . Nedėliomiš pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kėnwood 5107.

Phonė CANAL 6122

į DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS

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

JSeredomis ir nėdėl. pagal sutartį 
' Rez. 6631 SO. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tęl; Vijrginįą. 0036. . 4 
Residence Tel. BEVĖRLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuq 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakąro 
3939 SOUTH C^ARĖMONT AVĖ. 

Valandas—0—1Q A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

Dr. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. GaffieM Blvd.
Cor. Dameh. Hemlocfc 6699

A, Montvid, M. D.
Wėtet TdWri! State Bank' Blefo 

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

Telefonas SKltLEY 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
į Rez. įlydė Patk 3395

Dr. Sušauną Slakis .
Moterų ii* vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydot staigias ir chroniškas ligas 
vyriį, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos pHėtaisus.

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

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

Tel, CANAL ,3110
Rezidencijos telefonai: 

Šuperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS. .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
, OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4' vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phbne MlDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rėž. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dėarborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “N-nose



Ketvirtad., gruodžio 7, 1939 NAUJIENOS, Chicago, tlf

veiki-lgyvl,°ja Per <leiimti metų, ta-

savo vietos.

»’ * ’’ HKNV-ACM E TeleohiHn
V. Lint Miller, Georgia valstijos kelių tarybos 
liniukas, kuris per prievartą liko pašalintas iš

Lietuvių Kultūros Darželio Sąjungos mėnesinis susirin
kimas. — Pralaimėjo rinkimus, tai kiti kalti. — Mi
rė Juozas Ulozas ir Ona čyzienė. — Užsidaręs ban
kas mokės dividendus. — Sotus alkano nesupranta. 
— Mašinos ir nedarbas. — Automobilių aukos. — 
Parduoda savo malime sumaltus miltus.

Lapkričio 27 dieną Liet. Kui. spręsti, kad pelno kiek liks ap- 
Darželio Sąjunga laikė savo mokėjus visas bilas.

.... i . • < Svarbiausias reikalas šio su-menesim susirinkimą, kuriame ...... . . j v • sinnkimo buvo svarstymas irbuvo aptarta daugelis einamų ... . T . . , .aptarimas naujos konstitucijosreikalų. Įvairios komisijos iš- 1 Tz n • •. . *. ,v , . , 'punktų. Kalbama sąjunga jaudąve raportus, is kurių buvo 1 * w * j

galima matyti, kad yra '-----
mas, ir vis bandoma daugiau 
pinigų uždirbti atmokejimui li
kusios skolos. Bankieto komi
sija pilno raporto negalėjo pa
teikti, nes dar nčra sugrįžę vi
si bilietai, kurie nebuvo par
duoti. Tačiau jau buvo galima

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kuČlu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

čiau įstatų dar nebuvo pasiga
minusi. Visas patvarkymas ėjo 
pagal narių nutarimus. Bet da
bar jau pradėta rašyti sąjungos 
įstatai, kuriais besivaduodama 

(ateityje sąjunga turės tvarky
tis. Taipgi buvo duotas patari
mas, kad ir čarteris butų iš 
imtas ir sąjunga inkorporuota.

Keletas rengiamos konsliiuci- 
jos punktų buvo pateikta na
riams aptarti. Žinoma, tas ne
bus taip gerit padaryta. Reikės 
per daugelį susirinkimų skai-

Elektrinis Pečius 
Taria Linksmų Kalėdų

Tris Kartus Dienoj 
Per Metų Metus!

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

tinkami, o kurie turėtų būti 
pakeisti.

šiame susirinkime kilo ir 
kiek ginčų dėl vieno punkto, 
kuris suvaržo naujai įstojusius 
narius. Žmogus, atėjęs į kultū
rinę draugiją veikli visuome
nės naudai, per pusę metų ne
turėtų balso. Čia jau butų nepa
teisinamas suvaržymas. Taigi 
dėl šito punkto ir kilo diskusi
jų. Ne visi su tuo suvaržymu 
sutinka. Prie1 tokios draugijos, 
prie 
kiek 
mus 
kais
Darželio Sąjunga nėra pašalpi- 
nė draugija, ir ji nieko niekam 
neduoda. Priešingai, ji dar rei
kalauja iš visų paramos, reika
lauja iš visų sunkaus kultūrinio

tokio darbo reikia visus 
galint traukti, o ne varžy- 
daryti tam tikrais politiš- 
sumetimais. Kultūrinio

Pelnas
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

uropoje

darbo. Tai dėl to ir turėtų eitijReyburn Rd., sulaukęs 56 nie 
kultūros keliu, *o ne galvoti apie tų amžiaus. Amerikoje išgyve- 
kokius ten varžtus savo na-Į no apie trisdešimt metų, 
riams.

Taigi, ir patartina proponuo- 
jamų įstatų punktai rantai ir 
su atsidėjimu aptarti, kad ir 
ateities veikimo nesutrukdytų. 
Kultūrinis veikimas tai nėra 
politikos darbas. Čia reikia vi
sus kviesti, o ne apsiriboti.

Toliau K. S. Karpius prane* 
še, kad gavęs' pasiūlymą nuo 
Lietuvos, konsulo p. Budrio iš 
New Yorko, kad jeigu sąjunga 
sutiks apsimokėti parvežimo 
kaštus iš New Yorko į Cleve- 
landą, tai galės gauti lietuvaitės 
tipą vaizduojančią statulą, kuri 
dabar yra pasaulinėje parodoje 
ir buvo iš Lietuvos aįvežta. Ji 
kaip tik ir butų pagražinimas 
Liet. Darželio.

Sąjunga su mielu noru pa
siūlymą priėmė ir stengsis par
gabenti iš New Yorko kalbamą 
statulą.

Toliau buvo pranešta, kad 
komisija yra pasirengusi su
rengti gražų vakarą vasario 25 
dieną,
kiai. Tuo 
gėsi.

Pri
klausė Dr. V. Kudirkos draugi
ai. Paliko žmoną, dvi dukteris 

ir vieną sūnų.
* sjt *

Mirė Ona Čyzienė nuo 16010 
Parkgate Avė., sulaukusi 45 
metų amžiaus. Paliko vyrą ir 
sūnų. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

* sĮs *

Buvęs Onion bankas, kuris 
užsidarė depresijos, laikais, da* 
jar ir vėl atmokės dalį pinigų.* 
Tai žada padaryti prieš Kalė-

* »!< *' '

Gubernatorius Bricker atsisa- 
<o šaukti specialų posėdį, kil

Automatinis,,, Greitas
Svarus.,.Ekonomiškas
• Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
molinai elektrinio virinio progą. Greitis, šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bės sutaupys daug jai darbo valandų., .duoki
te daugiau jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—visai šeiniai džiuginantesni—nes išsiverda 
sayo naluralėse sultėse.

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS 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

HARVEY WINE 
and LIQUOR 

KRAUTUVĖ 
šiaurių vakarų kampas 
154 IR BROADWAY 
HARVEY, ILLINOIS

BUCK WELDING 
SHOP

15304 LOOMIS AVENUE 
HARVEY, ILL.

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & VGNG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakančius bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

Maris Toggery
‘MADOS VYRAMS’ 

® DRABUŽIAI 
® BATAI 
• PARĖDAI

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

Tel. C30 Vakarais atdara.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

Tai bus teatras ir šo- 
susirinkimas ir bai-

* S|C * 

konsulmanas Cla- 
rin-

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

velandui vir kiliems didmies- 
čiams Šėlpli bedarbius. Vadina
si, sotus alkano heą t jaučią.

Per pereitas kelias savaites 
nuo WPA darbų buvo paleista 
daug darbininkų. Bet dabar ir 
vėl kalbama, jog pašauks atgal 
apie septynis tūkstančius, kad 
tuo budu butų galima sumažin
ti pašalpą gaunančių skaičių. 
Nors darbai kiek ir pagerėjo, 
tačiau privačios industrijos vi
sų nesuima. O tai todėl, kad 
šiais laikais mašinomis atlieka-, 
ma daug darbo ir mažiau dai
lininkų bereikia. Taigi, neat
sižvelgiant kaip darbai eis, bet 
jedarbių eilės vis bus ilgos. Ir 
taip bus tol, kol darbo valan
dos bus žymiai sutrumpintos.

* :j< *

Nuo pirmos šių metų dienos 
Clevelando gatvėse jau žuvo 
per šimtą žmonių nuo automo
bilių. Nors dedamos yra pastan
gos tai sulaikyti, bet visgi ne
laimių įvyksta. Kalti yra auto
mobilistai, bet kalti ir pėstieji. 
Dažnai eidami skersai 
sai nesidaboja.

* * *

Duonkepis Kazys 
turi nuosavą malimą
savo miltus. Ne vien tik duona 
iš jų kepa, bet ir miltus par
duoda. Gaspadinės, kurios ke
pate duoną ar pyragaičius, tai 
pabandykite Obelienio miltus.

Jonas Jarus.

Elektrinius pečius parduoda elektri
nių įrankių dylęriai, gelžų, baldų ir 
departmentinčs krautuvės ir Com- 

monwealth Edison Company.

Virk Su Elektra

t PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namą savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publle Liabl- 
ttties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
Miesto 

rence L. Young pralaimėjo 
kimus ir nebebuvo išrinktas ki
tam terminui iš 22 wardo. Dė
lei to jis labai užsirūstino ir 
patraukė du asmenis teisman. 
Jie buk tai skleidę melagingus 
gandus apie jį. Patrauktieji tei
sman yra Thomas A. Walsh ir 
Chester Zuris (lietuvis). P-as 
Young iš jų reikalauja po pen
kiasdešimt tūkstančių dolerių 
atlyginimo už neteisingą garsi
nimą. .Be to, nori šešių tūks
tančių dolerių, kuriuos Mr. 
Young butų uždirbęs per du 
metus būdamas miesto konsul- 
manu.

Seniau konsulmanai gaudavo 
tiktai po aštuonioliką šimtų do
lerių per metus, o dabar jie pa
sikėlė iki trijų tūkstančių. Tai 
dėl to jie taip ir pyksta, kada 
pralaimi. O darbas jų tai jau 
nėra toks sunkus. Daugelis iš 
jų turi kitus užsiėmimus ir pa
sidaro kitą algą.

Nenuostabu jeigu žmogus 
ieško tokio darbo ir geros al
gos. Tas yra natūralu. Tačiau 
tenka pastebėti štai kas: jeigu 
bedarbis prašo nors kelių dole
rių pašalpos per savaitę, kad 
galėtų pavalgydinti savo šeimą, 
tai dažnai tie patys konsulma
nai sukelia didelį armydelį ir 
šaukia, kad nėra pinigų. Sena 
patarlė sako, kad kito žaizdos 
nėra skaudžios. ’

šia proga bus pravartu pri
minti, kad tos rųšies politikie
rių bylos dažnai nueina ant 
šuns vodegos, tačiau nemalonu
mų joA vis dėlto sudaro, 
i*

Mirė Juozas

$4,000,000.00
$275,000.00

MADŲA'INGS

RaStinB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto iki 1 vaL popiet

____________ and
LOAN ASSOClATIONofChtcago
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres.

Vai. 9 iki 5. Šen 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

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

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

gatvę vi-

1 'i

Vardas—

Adresas

Valstija

Obelienis 
ir mala

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, III.

♦ *
Ulozas nuo 1881

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

“NAUJIENŲ”
SKAITYTOJU

KONCERTAS
— JVYKS —

Sausio 14 d., 1940
Naujienų skaitytojai bus įleidžiami su prenumeratos 
kvitomis. Skaitytojai galės gauti gražias ir brangias 
dovanas.

RUBSIUVm SVETAINĖJE
333 WEST VAN BUREN STREET

Karo Žemėlapiai
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.
--- —L—--- -----—---------- —

* Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS __

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelią aikštėn Jr gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių, moterų reikalams “Moterų
' ■' Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Metams _________ :______________
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Dviem mėnesiams*’ __ _
Vienam mėnesiui
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Metami __________________
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Trims mėnesiams*__ U.LL
Dviem mėnesiams -------
Vienam mėiiėsiui -------
Lietuvi
Metam
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— 1.50*
— 11.00
— x.75

(r £lfar užsieniuose:
. $8.00
- 4.00 

2.50 
Money

Kaip Belgija 1914 metais
< M ’

sė* mitiono balsų krašte, kuris' turi tik apie pusketvirto miliot no gyventojų! • iPaskutiniai seinib rinkimai* vyko* šių metų liėplos 1 ir 3 d.d. Jų rezultatai buvo tokie:Soėra'ldėniokratai gavo 515/- 79b4 bal. ii4 pravedė 85‘ atstovus;įbdl. ir

St. Miščikas-žiemys

tRisijg užsiavė Hgaskelnes
Thos. Miller

Lietuvą aplankius
Apleidžiant tėvynę.Apie pačią Lietuvą ir jos da- bkčnrrę bufclę aš pasištėngsid parašyti Įtiek vėliau. Dabar vy- •fitfc&iai’ papasakosiu apie jkefio- n$ iš’ Lietuvos ir tUOs nuotykius, .kurie teko patirti grįžtant į A- meriką. čia bus pravartu priminti, kad kaip tik tfab Arėtu1, kai aš rengiausi kelionei EūY6- pojč prasidėjo kaYaš.• Keti’bnei' per vandenį* laivą bu- ivau* užsakęs gana anksti, būtent, tiėpo^ 1’7 d. Lietuvoje jau buvo jaučiama, kad kaTaš gali bet kada užsiliepsnoti. Stambių ir karingai nusiteikusių valstybių apsiausta Lietuva-, žinoma, negalėjo būti rami. Tiesa, Lietuva atvejį’ atvejais pabrėžė saVo nusistatymą, kad ji laikysis griežto* nenutraliteto. Bet šiais laikai!?, kas skaitosi su silpnomis Ir mažiukėmis tautomis?Kaip jau minėjau, f kelionę ' Pradėjome ruoštis iš anksto, kad butų! galima išvengti nema- IbhurtYų. Nors ir labai gaila buvo Lietuvą apleisti, bet susidė-' ’jUsios’ aplinkybės' vertė kaip galimu greičiau išvažiuoti. O tuo tarpu Aieš’ čia suėjome į pažines su naujais žmonėmis; Susidraugavome šu 'jais, patyrėme jų svetingumą ir širdies gerumų. Kažkaip sunku buvo skirtis1 if su giminėmis, su kutiais taip smagiai laiką- lėidoiAe. Norėjome nors dar mėnėsįv pagaliau nors dar vieną savaitę il- IgiaU' pasilikti. Vienok Baltijos juroje karo* debesys vis tirštėjo, grūmojimai’ darėsi įkyresni, griežtesni. Buvo numanu, jog visai greit prasidės ir audra.Gauname pranešimą, jbg rugj piūčio 2t5 d. turesimė apleisti Kauną, jeigu norime plaukti Švedijos linijos laivu “Kung- sliolm” rugsėjo 2 d*.Visi suskato prašyti, kad pasitiktumėme nors vieną savaitę ilgiau, nes daug dar visokių pa- jkviėfimų/ daug visokių pobūvių, kur galėtumėme šauniai pasilinksminti ir su draugais pasikalbėti. Viehbk bėsi’aflihaiičib įkaro pavojus vėrtė mūs skiibiii- įtis. Noromis nenoromis turėjo- Ime anksčiau Lietuvą apleisti; •negu būtumėme ramiu laiku '■padarę. Išleistuvės.

4 «Nors laikas' btivo* labai nepatogus (mht, darbymetis- įpusėjęs), daugelyje vietų vasarojus' •nebuvo nukirstas, bet mano 'brolio pastangomis mums buvo (surengtos didelės išleistuves Įrugpiučio 20 d; Tai buvb tiesiog šaunus balius. Ėrolis sukvietė ,’apic 200 giminių, kaimynų, •draugų bei šiaip sau pažįstamų. Stalai buvo aidėti skaniais vaL’ ■giais ir gėrimais. Jie buvo sustatyti1 sode pa gražiais vaisių medžiais.i Kai svečiai susėdo prie stalų, ■tai prasidėjo išleistuvių puota ir 'programa, ifet, atvykusieji' į iš- įleistuves buvo pasibenk Ą tg'į "įįah'rtftio tf nemalonus mtft ir pasakyti bei gražių dainų sudainuoti. Amerikiečiams tai tikrai buvo jaudinantis momentas: sunku buvo sulaikyti ašaras, kai jaunieji pradėjo dainuoti “Sudiėv Lfetiiva” atlia’ šaukė “Valio svečiams’ atfiferi-* Riečiams.”Tie gražus linkėjimai, tos gražios dainos ir sumanus p. Kirtiklio (kauniečio) vakaro vedimas bei nuoširdžios atsisveikinimo kalbos muš labai jaudino. Niekad mes tų išleistuvių neužmiršime !Sunku’ skirtis sū draA- įais ir AaAjW pdžĮMfatildiš, bėt dar sunkiau su broliu, o ypač ^u 84 metų amžiaus močiute. 'Atsisveikinant su jais širdį lyg 'su replėniifc gniaužė. Ėet-reikia įsakyti paskutinį sudiev. Likite įveiki! Lik sveika ir mekeno nekliudoma Lietuva !...

. Subačiaus stotyje.Svečiuotis Lietuvoje teko a- pie trejetą mėnėsių. Per tą laiką* daug pažinčių Užmezgėme, dari g naujų' draugų įsigijome. Kurie iš jų negalėjo išleistuvėse .dalyvauti, tai atvyko į stotį palydėti. Apie 6 vai. ryto susirinko* įlėmažaš bUTėlfc palydėti muš ir palinkėti laimingos ke- li'oAėŠ. Kad tik galėttimėhfe lai- miVigai pė/ vabdėnį perplaukti! ' Po pusvalandžio mes priva- ;žtnojame Panevėžio1 stotį, čia randame net apie 10 pažįstamų, kurie atvyko* su mumis atsisveikinti ir palinkėti viso gero.Į Kauną atvykoinė 11:30' Vai. ryto. Pirmiausia sutvarkėme savo reikalus, sušijusiūs šu kelionė. Likusį laiką praleidome su pažįstamais kaūhiečiaiš. Teko sutikti ir iš Amerikos lietuvių, kurie baisiai nerimo ir norėjo grįžti atgal. Bet jų nelaimėj’, visfok viėfbš jaU’ buV6’ ėe- zervd6t6š ir jiė nbtegalčjo1 f laivą patekti. Tiesiog su ašaromis akyšė jie prašė laivų agentus, kad jiems surastų IkivuOšė v'ie- tOš sidarė dėl to', kad jiė atvyko vokiečių laivais, kuriais dabar nėteghlėjo' gėį/til Blogiausiai buvo su tais, kurie nebeturėjo pfntgų’, kad galėtų kifaiš lafsūis

*‘ŪŽ cai*ąį diėtg ir fgyynę”
• 1914 iW. ‘‘Už j?Valstiečių partija 262,917 ’bhl. ir' —• 56 atstovu^Progresyvė partijd — bal. ir — 6 atstovui;Korišervatyvė vienybes parti- jd __ 175,929 bal. — 25 atP ' stovus;Švedų partija — 130,700 bal.’ ir — 18 atstovų;į 'tėvyniška liaudies! partija — (86',19Š bhl. ir — 8 atstovus;Smulkiųjų ūkininkų partiją — 27,773. bal. ir — 2 atstovu;Nepriklausomieji — 32 bal.—- nė vieno1 atstovo^.Tėyš pirmutinės aUkščiau pa- miriėtOsi'd^ partijos,* t. y. social- dėihdkratai*, Valštlečiūi ir pro- grėšištai; sudarė vyriausybę. Jos ša'lidinkai turėjo sėime 147 latsfovus' iš 200* viso šeinio atsto- vų,’ f. y. dauginus kaip dviejų tiėčdaliį daugumą.Tai šitų Suomijos valdžią, sU preinjeru Čajahd’ėru priešakyje, Maskvos šarlatanai apskelbė “Suomijos žinbnių priešais”!

Liaudies kova su reakcija.Kai bolševikai užpuolė Suomiją ir prasidėjo karas, ta vyriausybė atsistatydino su tikslu sustiprinti krašto solidarumą, į1- sileidžiant į kabinetą ir opozici- riiU‘ partijų (švedų ir konservą^ torių) atstovus. Dabar į valdžią įėiha visų partijų atstovai, iŠ- imant fašistus.Prezidentas Kailio, kaip aukŠ-’ čiaus minėta, yra valstiečių partijos atstovas, tos partijos, kuri per eilę metų kooperavo su socialdemokratais. Ačiū’ šitam’ darbininkų ir valstiečių koopė- ravimui, Suomijoje tapo nugalėtas fašizmas. Pirmiaus fašistai grąsiho nėt padaryti perversmą ir “maršavo” į Elslnkį. Bčl

62,377

Suomija- šiandien vaidina panašią rolę, kaip Belgija 
1914 m. Kaip kaizeriškos Vokietijos armija pereito pa
saulio’ karo pradžioj# įsilaužė Belgij on, taip dabar bolše
vikiškos RusijOš g’aujOš puola Suomiją.

Žiauri vokiečių ataka prieš Neutralią Belgiją buvo 
padaryta strateginiais karo sumetimais, — nes Vokieti
jos generolai sakė, kad kelias per Belgiją jieitts ėsąs pa
togiausias pasiekti Francužiją. Panašiais sumetimais 
bando ir sovietų Rusija pateisiiiti savo smurtą prieš 
Suomiją. Stalino komisaras Molotovas sako, kad Rusijai 
reikia turėti savo rankose Suomijbs uostus, salas ir tam 
tikras teritorijos dalis, kad sovietai galėtų atsiginti ka
ro1 atsitikime nuo priešų.

Stalinus pasielgė aršiati, negu kaizeris, nes pastara
sis sulaužė mažos valstybės neutralitetą, kariaudamas su 
Stipriu pribšu, kūriam tos valstybės neutralitetas buvo 
naudingas. U su kūo kariauja sovietų valdžia? Maskva 
nuolatos-bažijasi, kad ji didžiųjų valstybių kovoje neda
lyvauja. Su Hitleriu ji turi pasirašiusi draugišką sutar
tį. Kitos kariaujančios šalys beveik negali prie soviėtų 
Rusijos prieiti. Tai koks pavojus gręsia Maskvai?

Stalino žygis prieš Suomiją negali būti nieku patei
sintas. Tai yra grynas smurto ir plėšimo darbas.

Todėl Suomijai šiandien pasaulis simpatizuoja karš
čiau net? negu pereitame kai*e simpatizavo Belgijai, šita 
pasatilfo užuojauta' Suomijai nėra “karo propaganda”. Ji 
yra nuoširdi/ Paprastas teiisingumo jausmas kiekvienam 
doram žmogui sako, kad tai mažiukei šiaurės respublikai 
Štalinas daro pasi$ai§ėtįjįąl skriaudą. ...

UžpuMatiia submTufe,~ soviėtų Rusija pasidarė sau* 
daugiau priešų? negu visomis piktadarybėmis, kokias jos 
Saldžia yra atlikusi’ iki šiol; Tik žmonės, kurie yra galu
tinai pardavę ėavb* šįžiiTę ai*ba yra' idiotai, dabar galės' 
daf MaskvdS despotus užtarti.

Subujos kova už: SaVo laisvę iššauks pėrsiorientavi- 
ihą! ne tiktai katfo fr6htubsė, bet ir viso pasaulio nusista
tyme f dabartinį Ėuropos konfliktą. • I

iua- i.i n n .1

^APŽVALGA“?«“ ■ "MtUM—U.
SUOMIJOS DEMO- 

KRATUAMaskvos gengsteriams užpud- . lūs Suomiją; visi Stalino pakalikai pradėjo rėkti, kad Suomijos valdžia esattti “nėdembkra- tiSka”. Taigi pažvelgkime į faktus.Suomijos vyrihttsybę sudaro1 seimas? kuris’ yra renkamas vi- 
tiibtinir, lygiu, slapti! ir tiėsib- 
giniu balsavimu, pagal propor- 
ciiW Balsavimo- teisę
turi* vfei- sUSVfaę vyrai1 ii* ittbtei-s. 
itandiiMte stori llidkviėria' jfo- 
iiW arba’ ŠihiįV grupė

RitifettUbSe pailsi' dMy- 
vaUjal kritote septyniom skiftin- 
gris ^artijete; rtesliail’ant smulkių

tų partijų stipriausia yra šo- 
ciįldteiokratų, kiteios migar- 
kablį sudaro profesines šąjtin- gbs (unijbsy ir galingi lloopera-

tijos. JbS atstovas Ri'što Ėyti yra dabartinių premjeras.Be to, Suomi joje yra dar conservatdtfių vienybės partija, švėdų pardjh', “tėvyniška liau
dies partija*’ (fašistiška) ir 
šmuiiiitį jų Ūkini Akų partija1. Ko- 
ArtihiStkg kaipti le&HibS phrtijbš, 
$U010ij6jė AgiM*, AE* komuniste ditre ginkluot^* šdkili- mą* ir,* llai1 buvo sumušti, tai jų partija nėbuvo legaliždota.

Seimo sąstatas.Seimas Suomijoje yra renkamas kas treji metais Po nelaimingo 1'91^ m. “pučo”, kurį iš- įprovokavo bolševikai, ir po kruvino pllibtinib' kaTo Suonujbjb per keletą metų siautė žiaUrf reakcija. Buvo- ne tiktai. uždrausi ta komudistų pUVtijh, bet Valdžia slopino iV sOCiatistin^ judėjimą. TaČiUtl' Suotejos darbininkų judėjimas buvo taip stiprus, nežiūrint skaudžių piiieti- įnio karo aukų, kad reakcija' ne4socialtieitibkratas Vaind Tanner, dabartinis Suomijos užsienių* reikalų.' minibteris.'
Uto socialdemokratu seka Val

stiečių partija, kurios lyderis Cajander buvo ministeriš pirmininkas iki gruodŽib mėtlėšio' pradžios. Valstiečhj partijai priklauso taip pat ir respublikos prezidentas Kailio.Toliaus į dešinę eina progre- sistų partija, kuri susideda dau-

Salėjo jo sunaikinti. ISdipsiiišRai ocialdfemokratai atgRVo sa'vb teisės, ir ėmė stalyti liėtidida- tus į Seittių" bėi mieštiį saVivąl^ dybes. Netrukus, pasirodę kad Socialdemokratai yra' stipriau^- šia partija, kaip kad buvo prieš 11918 metų sukilimų; Apie pai** Itijos augimą galima spręsti jšių skaitlinių: 1930 m. soeialde* mokratai gavo 385,820 balsų; 1933 m. — 412,759' Štili; 1^36 m.

sa*v<V dVtfdgia'jte: “IŽisAaiš butų 
įįŠ ne*'efertįjr ta!uw6W ifiažu-
ėSančitthis- ftliSjbJiė,. pra

dėti tovį O Ru-Eft* fr TOMO ne-Di- 
jd’msibff 0 no-efcaį' testi iA& Laukė!iki' viekas fifejb vibšumbA įVdfdŠįKSvte' jbos išdavė, šian- Idfėft Misija tame pat’ kėl'yje ii* įvieii' dČl tb dbU'g'ėlis Ah'cibnal- įkoihuništi^ bijbfe- pradėti' šmar- kėšnę koVą! pi4iėši Štalinią5, nes <tai privestų prič rusų subyrė 1 jimer.; Ir Rusija* šiandien virtus grynai nacionalistine valstybe žilio, kad ji ne tik negali laukti [kokios nors ypatingos užtarties (pas pasaulio proletariatą, bet

®fTuri štfegt'is savę^ M vAtš teš-'ti gibkįiis, subaikite jttĄŠ, bfet tai galtina padalyti tik kilfe revoltefjal višūoš kAaŠ&iėš/ o tai veik Aėįmatel1^ &te Mkūy taigi kdAiutiiste pfdfeteijla^ą įstūmė į! gatvę, iš* bėra išeitO kol kas te proleteijtf- tas gal jieAiš tilt pasakyt^ kštd; broliai jūdošiat, jų’s kalti; tad lygiai jUs, kaip ir visus reikia paketeti; Jei bent vienas pasiliks galingas pb šia karo; karas vėl bUs. į

Ir pirmiausia reikia iššaukti, kad rusai virstų tikra socialistine Valstybe, nes valstybiAis kapitalizmas dar nė socializmas' ir ten greičiau, negu kur kitur reikalinga revotacija, nes' jai C™ UesiogUHai šiandien' negręsm.karo pavojus ir tik ja butų ga- ve t todgl d.<moA,Įima remtis. - .■_ .. . v. v .. . ., ... struoja saVo pajegtimą, savoReikia pasalinti tuos klaidin- užsiautas a kelues ne flfc gus pranašus, kurie vien tik patotliuf beį ir šavieMs. (uo padeda kapitahznnu mulkinti vesdkma. visus f prt2u(Į. žmones susidedanti su fašistais Todgl jlf Sfaw^n.n? patys tuo virsdami. sfrateginiai užsitikrinti sau ge-. Maža to, tai šventa rusų liau-L h ozfc{J< įūsinlalWe d'es- pareiga, jei ana nenori ffikt nės nįra. kas jai įkliūti į šio karo sukuri, i kun . 5 .....ją veda dabartiniai valdovai. ' , J1 UneJ,° ‘^kelę ir nežinoT kur eiti, kur suktis, kad išsilai-* . , kyti valdžioje.Bėt jau anksčiau sakiau, ru- ;šdi skaifoši Užsivilkę ilgas kei-. (filis daugiau) nes' ii.1 šiandien pakeitė savo L ~—-----------—saugumo taktiką. Anksčiau jie T šaukė, jog pasaulio proletalija- JlS^tas turįs saugoti, kad Rusijos . ~niekas nepultų, šiandien ji pasi- . PaSlŲSti RliŠkŲ urėdai tiki tik savo durtuvu* ir tuo į Vilniaus kraštą piilodė, kad pasaulio prolėtari- , -------------jSiu>i* sd* ja^epakeliui»-ir j f ne- ''kAUNASrlMiškų dep-tas galės jo pagelbės ir gynimo Vilniaus krašto miškų adminis- laukti it toflčl perėjo galutinai travimo reikalu pasiuntė į Vil- į imperialistinį kelią. Ir šian- niaūs kraštą šiuos urėdus: iš dieh Nlolotavas savo sukaktu- Raseinių p. Šličių, iš Tauragės, i vių kalboje operoje pasakė, kad p. Zalecką, iš žąlgirio p. Saka- j Tušų kareivis eis gihtt rusus sti lauską, iš fiaūevėžio p. Krušin-šukiu: “UžjLeniną-ir tėvynę!” ską, įs Labanoro p. Štuikį, iš Trūksta* (jSl dį'ėvb. Isnlešta Lekėčių p. Murzą, iš A. fiane- dargi* kOriitei'zmaš, pasiliko tik muriės p. Kiaušą, iš Rokiškio EėiilAŪs, kuris* dal nėra koniū- p. Baranauską, iš Kauno p. riižmo šinAboli'š. Kaškauską ir iš Zarasų p. Gal-
Kūlis* skirluinas tarp kitų delį.valstybių? Joks! - Prie lentpiuvių ir pramonėsTilt įsigiliūkitė į šį’ naujai įmonių inspektoriais pasiųsti p.'ritestį MolųtOVo' obalšį pėr 22Ižabrauskas ir p. Šalkauskas. Aietų rėvoliucijos1 šūkaktūvėš: ——

^ūž' Lembą* ir tėvynę!” Turgavietė neiškelta'* Maža1 to; Molotovas sako, jog'L ■jiė riiokbšf • iš' ištorij’oš te ėina'l BIRŽAI; — Titegavietės aik- tais pūčiais^ kėliais, kurie rusų! Į gfč, nūsitęšusi įvailihis vingiais* istorijos nušlatyli. ir siaubais perėjimais, tiek šu-JTšeina kaš. 1) Rusai atsisa- gigiekimo, tiek higienčs atžvil- Pasaulio pro- nėra patogi, o pirmadie- įetariato avangardu ii* rūpinsis lnjajs> turgai esti ypač di- 
-ė lu°k°si Jš dūli, tar riušitęsusibs vežimų ei-RUsijbš ištprijoš, o tai sako, centrine Vytauto' ir Kęstu- ^a^zdŽmi ukfaihiečiamšgatvėmis riet iki Agluonos* j <ils^ kuvo peilis, to- Lyta, pravažiuojantiems kėlia tčriartiš tas pats,, tad kuriemš visaj rimtą susirūpinimą.velniams jiems eiti kartu? Jų. Miesto biudžetas nėra' taip įnt®res?j priešingi. Jie_ neturiJgiauras; todėl turgavietę reikia1 Jšskafcinybno padėti im-l ^ejniį arba mažiausiai praplė- didžiosios Rusijos-L^ pašalinant kai1 kuriuos ne- nes teeikalinjguš’ pafetatufe.jiems. Kam jiems duoti dalį. sar L ,■ _■<yd pajamų rusaips, jei jie gali* pat^s gyventi? IOt čia ir prasideda Rusijos'tragedija:. Atsistojus grynai tau-’. Tr ... a-j

tinime ditlžiarusių4 kelyje, tei-. AL.rLX0S* *!? aUV0.singiau pasakius; caio Petro*^tas Vilniaus paškoios įštd- Didžįoj'o kelyje, kurį taip gar-,kr6iptaSi i bina komunistai, kitoms tau-1 ?alfbilis nepakeliui su ja ir ji pati* l lakštų, fiįlmašis i mauš pa‘stume Rusiją prie separatis-2^? (sPabų •tinib kelio,- t. y. prie kitų, rusų’c?pavergiu taiitų, pasiliuosavimo.feIr šis tautinis Rusijos susi- genausiai įrengta apskrityje. *škaMyma$ tik padidėjo šihn- Pabartiniu metu eina baigid-dlfeir te strvaidinb sprendžiamą! $įę ateityje.Mažai RaĮ žlte apid Tiiclia- _____ r. čevskio tragediją, kurioje žūtų pavasarį. Pieninė butų btit’fvo, be to, dar du lietuviai t gėrusi jūu* pastatyta ii, įrengta!, nefolai ((Pdtna ir Ubbrėvičiūs). tačiau dėl narių; nesutarimą da|-; Tuchačevškis/ kuomet ruošė są- bai užsitęsė. ” ,'v N 1 lūokšlų .jirĮįėŠ Stūlirią, pasakė

fašizmo įtaka ėmė smukti. Paskutiniuose rinkimuose, kurie į- vyko pereitų vasarą, jau ir kon- Sėrva toriai buvo nutraukę ryšius’ su fašistais. Todėl fašistai skaudžiai pralaimėjo. Vietoje ,14 atstovų seime, jų paliko tik-* tai 8. ?Žymus pagerėjimas Suomijos politikoje įvyko nuo to laikė, kai į' prezidentus buvo išrinktai valstiečių atstovas Kailio, vietoje atžagareivio SvinhUfvnd’o, kuris neprileisdavo prie socialdemokratų ir valstiečių koalicinės valdžiusi sudarymo. Dėl Svinhufvud’o užsispyrimo, so- cialdemokratai nėgalėjo įeiti į valdžią nei 1930 metais, nei pu dVieJų1 ki’tų riiikibitį' (1933 ir 1'936' mvy,’ dbi’š jie Btivd Stipriausia phrtijh. Pdr devynis įdėtus Suomijos valdžia susidėdavo iš mažumos partijų — valstiečių arbd progrėsistiį. Tiktai kuomet buvo išrinktas prezįdeh- tiį Kailio; šūsidUrs pldti demokratinė koalicija.Tokiu budu Suomijbs' darbininkai iė Valkti'ečibi taikiu budu 'nugalėjo' atžagarciviūš ir paėmė ^valdžių į- savo rankas.Ir štai tą demokratinę vai-- |džią užpuolė, kaip banditai, Rusijos' bolševikai, kurie giriaMi* “išvadubšią” Suomijos liaudį! » Reikiu tikėtis; kad' kruvinasis’ Ma'skvos dbšpdtaa nusisuks! jšprahdą šifamb saVb kriminali^’ kame žygyje prieš Suomijos dė-: irhOkratijų.r i >

Pastatė pieninę
. t ■ ;

- ■ Tt ■ • 7V į NGUD^UNAI. — šią! Vasari pradėta7 štatytt naujH, mūrinė’ pieninė; kuri bus didžiausia ir geriausiai įrengta apskrityje.hrieji muro darbai? o' vidaus įrengimas ir mašinų , įmontavL masi numanytas ateinančių mėk

teeikalinjguš palstatute.
PeVka Vilniaus paskė

lė lakštus

ilgiausia jų keblumai su-C

Štai jau ir paskutinė diena Kaune. Laikas bėga šėlusiai greiti Musų traukinys Kauną turėjo apleisti 11 vai. vakaro. Todėl reikėjo gerai sukrusti, kad butų galima su visais ge-’^ rais draugais ir phžįstamaiš atsisveikinti.Žaliajame Kalne p. Z. surengė mums išleistuves. Prie skanių valgių ir malonių pašnekėsiu nė juste nepajutome, kaip prisiartino laikas; kada reikėjo traukti į stotį. Ten ne tik kauniečiai draugai, bfet ir kai kurie iš Mariampolės atvyko atsisveikinti ir laimingos kelionės palinkėti.“Kaip matote, Europos įvy- ikiai taip smarkiai kinta, kad gal šis buš paskutinis mūsų atsisveikinimas. Gal ir laiškais nebegalėsime susirašinėti. Kada kitą kartą' atvyksite j svečiui, tai gaT mes jau nebeturėsime inepriklausomos Lietuvos”, taip kalbėjo kai kurie musų palydovai.Pas palydovus aiškus buvo nusiminimas dėl Lietuvos atei1 lies. Tuo pačiu metu jie reiškė pasipiktinimą, kad pakvaišę di& taloriai gali tiesiog žaisti žmonių gyvastimis ir elgtis su mažosiomis tautomis kaip tinkami. . Kai susidarė tokia nuotaika, tai labai sunku buvo apleisti Lietuvą. Juo labiau, kad buvo aišku, jog’ jai gVumoja tikrai rimtas pavojus.Pagaliau sulipome į traukinį. Viešpatavo tyla. Vieni susimąstę stovėjo, o kiti spaudė ptfidf-1 veidų nosines, bandydami suktiV įkytl ašarai. I talente: sušvilpė ir pasijudino traukinys. Dar viena kita mite ite, — te mes jau buvome uŽ Katihb* ribų. Visi jautėmės apstulbę, savyje sUšikaupę. Nebuvo" jbltio nbtd kalbėtis. Bet lite- ria'm linkui praėjus šiek tiek atsipeikėjome. Tačiau buvoteliek nuvargę, -skirias vietas gulti.(Bus
. ..jog ėjome į pa- 'daugiau)

412,759' tell; 1^36452,751 baL; 1-939 m. -r giausia iš liberalines inteligen-’ 515,799 bal. Daugiaus kaip pu-

f; “BaO-
’ga” ved^Ja^ už' tdo. Lt?.
i < i/

,H , Ji III

’ ĖifcvitfabjaĄiAš kultū
ros klubas/ BIRŽAI. — Dėl mažo narių ir lankytojų skaičiaus bus likviduota Darbo rūmų kultūros klubas. Bus palikta tik skaityk-

NAUJIENŲ

Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALĖJE 

2343 Stf. Kėdžie Avė.-  ——-...........    1-U4 Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Ketvirtai, gruodžio 7, 1939 NĄŲ J ĮĮ],

PeČkauslta'i'tČs' šird^fė.

Lee Park, Pa

KfiHESPORDENCIJOS
L • ♦ - - -----------------

i

Griiodžio 3 d, Įvyko SLA 68 
kėOpos priešmetinis susirinki
mas. Pabaigus kuopos reikalus 
eita prie SLA Pildomos Tarybos 
nominacijų.

Nominacijų pasekmės tokios:
{ prezidentus;*

F. X Ėagočiuš
W. F. Laukaitis
J. Miliauskas ....

Į vičė-pfežfttėntu<':
J. Mažukna .......
W. Kerševičiuk...

Į setfrėtoriuls:
M. J. Vinikaš ....
Dr. £)’. Pilka' .....
V. Zablackas ......

Į iždininkus:
K. Gūgiš .............
J. J. Bačhunas ....

į iždo* globėjus;
S f. Mockus .......
Ė. jifikužiutė .....
P*. Dargiš ...........
J. MilTaūskas .....

Į Df.-kvdtėjus:
Dr. Stanislovai lis
Dr. S. Biežis ........

Taigi, beveik visas Vakarų 
komiteto statytas šleifas laimė
jo. —Narys

SENAJAME ŠATRIJOS RAGANOS DVARE1
•»...■* *. * * u- u « ' : I

Trijų Šimtų Ąžuolinis ^ečfeusiaitė^ šird^fė. į
rūmas. Liepų žiintametihėš alė-\ A^pžiū'nmė ir kituš jofc pa- 1 
jos. Šeimos herbas ir Širdis lie
pos žievėje. Paslaptingas ra
šytojos įrašas, liepoje ^At
mink!” Pavenčio numylėtasis

gluosnis. Pd aitJrdg bet
patkišdrtg^.

Iš rytą į vakarus plaukia 
[lengvi, balti spatnuoti debeKcngvi< ijultr efebe- į

eliai. kotf jiė paseks Vakarų| 
J.skliautus, juos prisivys ir šau- 

lė prie kalnų kelio. Tur būt,

10

9

tš

Grand Rapids, Mich.
SLA 60' kuopos laikytame su

sirinkime grdodžio 3 d. nomi
nacijų rezultatai į Pildomąją 
tarybą bdvo tokie:
Į prezidentus:

F. J. Bagočius
Miliauskas .....

Į vice-prezidentus:
Mažukna ....... .
Dr. Pilka .......

Į iždininkus:

41

40
)..._..MrcheNonas

, . i!/> ( iMikužiutė id.-un.,
Į sfeRrėtdriutf:

-Dt*. Pilka . .......
tabahąuskdš .......

f iždo gloėėjiis:
E. MikuŽiute.......
V. Sihulkštis ......
P. Dargiš ............
Dr. Pilka ............

| Daktarus kvotėjus!;
fVr. Sfaniškivaitiš
Dr. GraiČirtiate’ ................ 1

Kuopos valdyba liko senoji, 
tik finansų raštininku W. J. 
Morris į J.- Smilgiams vietą.

—Kuopos darys

41

4 f

41
1

EOO ....................... ......: $6.00
NUT ................................ $6.00

‘ Brtr EtJMF .........  $6W
MINE RUN* .................... $5.75
ŠCREENIN-GS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NA^TJ. Pristatymas 

. Mieste ir,Ptiemiėsčiuoše, .

NAUJIENŲ 
Kalendorius 

1940 
MEDAMS.

AT AU JI ENGS išleido gražų, 
paVeiksĮuptį' ;kalęn d o r i ų 

1940 Kiekvienas mė-
mio’ tūri po atskilą paveikslą.^ 
Pareikštai yra iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys “Naujienas” 
j -.gau^katendoriU nemofcahiat;
< Paskira kopija1—l'Ofe.

\StitiGREITVEL 
KIANTI Pažiba

Nft6 Sunhių |l 
SLOGŲ] 

Atvaizduota Čia

jie paraus/ pasiauksuos, kaip 
ir visas vakarų dangus saulė
lydžio metu.

Tokio’š nliĮrtys’ kažkodėl1 
škveėbYasi' į g&Ną; kai feiYghfoš' 
išvykti i'š ŠAtrijėS Ragdnoš jau
nystės lbp&£_Užvenčio- dvaro. 
Tur būt, kad gėriui prisimin
čiau, apžvelgtai! he tik Žaliuos
iantį parkį, žaTiu'osths'' trijų 
šiintų mėtų įžtioimius runiUS', 
bet ir patį m'ėtyhą dangaus 
skliautą, pašipuošusį' sparnuo
tais debesėtirfiš; Tikrai nuosta
bu,' kad fnusų pačių kūTyba, 
musų darbai, veikalai yra pa
tvaresni už mirs pačru's. štai 
Šatrijos Ragana gyveno sėmi
me, aptefctam’č dvare. Ruknai 
šiandien tebestovi, jie tokid 
pat; o jos nebėra*. Tebežaliuoja 
gražios, ilgos al’ėjos,- žydi Vėl 
atnaujinti klombai, gėlynai; iė 
Včnta vis tebėpiatrkia pro Šla
mančius, žalius krūmas. Net 
įrašai medžių žievėse dar te
beslepia taš gilias jos sielos 
žaizdas, jausmus, o tuo tarpu 
ji jau nuėjo kažkur toli, nebe
grįžtamais amžinybės keliais.

Kas yra skaitęs Šatrijos Ra
ganos parašytą knygą ‘fSehame 
Dvare”, tas tikrai bus matęs jį 
kaip giliame vandenyje atsi
spindinčią dangaus mėlynę. 
Visos varsos, visi dažai čia na
tūraliomis kūrybos spalvomis 
atausti. Apžiūrėdamas tą seną
jį dvarą, stebies tuo senuoju, 
bet dar gyvu, dar-gražiu mo
deliu, kuris tiek daug gyvybės, 
tiek jausmo, tiek puikaus gam
tos kolorito; romantiškumo bu
vo jkvėpęs.

Jau iš tolo matai stuksan-

liktus čia pėdsakus. Nesunku 
juos surasti, kai či’a’ eėūAia 
namuose mylinčių ir gerbiau-} 
.čių jos atminimą. Tad lengvai,. 
•aTejl nbžingsn'iouja'mė prie 
VfeiYOS ItėpO?. Ti’krai' čia* ma
tyti išiHaufa širdis ič jės vaf-|’ 

(do, pavardės intcralar. Nors 
[liepa uŽgĮyd’ė žaiz'das, bet žymės 
laba? ryškiOs ir a’iški'Os. Vir
šum tos širdies išplautos, kry
želis, bet Mi’ jati esą padaryta 
vcTiAu, ?afrbame kitą ispiOviiną’, 
tačiau čia j'aū mažiau rj/Škėš- 
neš 6’ufa čfe ispidlitas
jų šėiiiVos' hėrbas. Viršuje gan- 
bfaiV/i, lyg ltariiha1, dar ryštu. 
Žehiia’u jh'ū p'ais vaizdas nebe
ryškus, neičaiškūš.

EbFėmi kita alėja, atranda
me irt tą brangiąją liepą, kur 
išplautos žodis “Atminki”. Da’r 
atrandainc kitų įrašų kituose 
rbedžiuošė,’ bet tie ispiovimai 
jau nebeaiškus ir jau pačios 
raidės išplautos' rusiškos. Tai 
gali būti jau padarytds kitų“, 
bet ne jos rankos. |

Gražiai žvyruotu takėliu pa- galite jausti kaip tikrai^ greitai laų- 
sukamė ir priėihamė prie Ven
tos. Čia Venta" išsišakojūsi, ū'ž 
jo'š liranfė matyti išsikerojęs |įavį 
ghio'sbis, kuriame kaip tik ii- greit veikiantį Bayer 
gai sėdėdavo Marija PeČkau- Pr0(Įųktą. Klausk BayerJ v_ . Aspirin pilnu vardu,
skate ir kurį taip pat apraše 
sav6‘ “Sėhąmę Dvare”. Dabar 
buvusio tiftelTo, žinoma, per 
upę nebėra, nėra ir sodo ir 
nors čia parkas ir sutvarkytas, 
Bet kai už Ventos žemė nebe- 
priklauso' buvusiems savinin
kams, tad ir sodo užveišt'i ne
bebuvę galima.

DAr apžiūrime gėlydus, 
trombas, šūdą. Visur gražu, ir jos veidas taip pat giedras 
puiku, išvesti gražus, žvyruoti ir dieviškas. Ji taip pat jau 
tąkai, visur matyti rūpestingai vėlesnių laikų pastatas ir, ži- 
'tVabkanti' ranka. Tiesa, Čia jau noma, 4šios statulos škai'tyto-4 , • i ‘ J • ' • •' f

t'ėkę daug ką naujinti, naujai jas “Sename dvare” neras.

• Perėjęs priešais namų aikštę, 
sustojame prie didelio, aukšto 

’&edmįio k/yžMust' J& p&trfty- 
tbs tuomet 6b4usi!ūje dViėfro 
IcūmMitJybo yįe/čje, ir Čia daiar 
auga ir žydi įvairiaspalvės va- 

gėlės; TiWa*t šis kryžius 
pritinta tiems seniesiems na
mams, pritinta tai' ąplTntų-

1 rri’dfi1, ia?m čbmbhti'zniui i*r įbrJ- 
' merra mūsų šalji nusagstytą

niams, pritinka tai aplTnlcu-

ypkMstt Budai šuto NMriM !kry?fais * W
Pageibą Tuojau ..

ra i 
daktarą.

Puikią drabužių 
išpardavimas

amžių ir neatmenamų laikų. 
*“— t IŠ čia vėriasi ir platus vaizdas.

1. Nuo RHlvOBy kimo 
sknnsni ų', i ink’ viSį• 
denių 2 Bayer Aspirin 
tabietoH. Pakartok j 
2 valandi.

|Ma'tytii pkrėTal' a'pyii’n’kė, maty
ti bažnyčio'š bbkštai, pro me- 
;dži*us miėštelrsy o taip pat iš 
įčia ir senarsr dvėras sušvinta 
visti savo rotomtiškumu ... < •

Matyti šis senas, iš musų gi- 
ąžuolų ypastaty- 

SJit pr™i8:n8’ iaba‘jtas ėamas ir jau 300 su viršum 
/ . tūris* met’if bemanomas sunai-

2. Nuo gerklė skaliu 
niif iSgari/alinoirT

./ •

vo aukštomis viršūnėmis už= 
dengia ir pačius rumus ir pa
slepia iš karto nuo smalsių 
praeivio akių. Kai priartėji, 
kai fsisuki pro medžius į' kie
mą, priėš akis atsiveria ilgas,' 
keliasdešimt metrų turįs ilgio' 
pastatas, .to didumas visai su-' 
praAtamas. šis dvaras ir nū
dien dar tūri apie 660 ha, o' 
kiVuomet jo žemių, sako, bu-‘ 
■fa dar daugiau- Norisi atvykus* 
čia fr daugiau patirti tų pra
eities smūlkiūenų, pamatyti' 
daugiau’ vaizdų ir tuo , pačiūį 
dadrgiąu pradžiuginti, pasotinti 
keleivio Širdį.

i ikiiiVas tikrai palankus, šis' 
istorinis pastatas, Šis musų li
te ratu rd j e rašytojai miruš. Pa
ėję tarpa, vėT įamžintas dva
ras atiteko vėl į savas rarikas, 
vėl savo kraujo, savdš sielos 
žmogui, kuris ir anuomet ne- 
sidrišvė’daifias po Nė priklauso
mybei paskelbimo aktu padė
jo' savo' parašą. Dėka to, ir 
pats dvaras atgijo ff įgijo pras
mę riė vien istorinę, bet ir ku- 
ėybo's žengime daro įtakos, 
Vdikšmi ilgės plačiai ir visai1 
apylinkei. į tuos namus, pa- 
tfekušrus j' tdurioš asmenybes* 

!ranka‘s, kaip' į šiltą užuvęją neij 
ka^tą atvykdavo ir pati Marija 
^ččk aūsk aiVd-—ša iri j oš Ragana’ 
ir čia' paį'dėsd'avo savo šiėd^ 
jaunystėm atsriminiinaiš. Tie at-' 
-šilankymai1, kaip pasakojo t6* 
jdVarG šavminko duktė pone-’ 
Je Smilgevičiūtė, tikrai buda^ 
vę j-autruS. Ji- apeidavusi* s’eną^ 
aias alėjas ir, kur kituoirret sa
vo ranka buVo liepoje tšpk*- 
vusf žodį “Atmink\’\ ajlšiktr- 
bina tą augalotą šimtametę 
liepą ir su jausmu; kaip myli
mų asmenį- apglobodama, pftf- 
virkata. Tikrai' tas žodis, taš 
įbrėžtas atsninirmurs, nurtyti 
buvo giliai įsipiovęs MUr/jės

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

i ARBA

TIKRAI
GERĄ 

VERTYBESENA

zP/.-rrr/^/T^ £y .

OLD GOLD DISTRI6UT0RS, INC

H. Seigan drabužių krautuve, 
4622 So. Ashland avė., paskel
bė didelį kalėdinį drabužių ir 
išiaip parėdnių išpardavimą, 
‘fcafrrds pigios; piavyždžftri; įtai
kus siutas ūž $f8.<S0>. Be to, ne
reikia pinigų. Galima pirkti į 
skolą — lengvais išmokėjimo 
laikais’ — pef dvidešimts savai
čių.

turįs5 metų bemanomas sunai- 
kinti, nudarkoma ir jo išvaiz- 

ka¥«|j^kterSS da; Net Viduje1 šio rūmo tebe- 
netikriiitA, • sauk dvel’kfa ta pati senovė. Lubos 

itebetūri tą šenoviškumą: iš 
kambarib' į! sultoną matyti bal
kiai, o žemai grįstosios grin- 
dys dar matyti, kaip sukaltos 
'medinėmis, ąžuolinėmis vini- 
,mis. .

Tuo budu šis dvaras, nors 
perivaYkytds; bei restauruotas^ 
kohsėrvd'btaš’ ano' meto stiliuj e 
ir dėbgiasf tdo iVačiu senoviniu 
LiefuVos mėdžių žalumu.

Tik įsitikink ar tikfAi* ga*uiiV tikrą
jį greit veikiantį BAYER aspirin. 
Pirmam slogų \ ženklui pasirodžius, 
perskaityk nurodymus pb paveiks
lais— paprasčiausį ir iš visų būdų 
geriausį, ką modernas mokslas žino 
greitai pagelbai' gauti:

Į Taip greitai Bayer Aspirin “pa
griebia” slogų simptomus, kad’Jus 

kiama pagelba ateina į trumpą lai
ką. Nuostabu kaip greitai jis veikia.

Pabandyk šiuo budu. Juk pasaky
site, kad jam nėra palyginimo. Ta
čiau pirkdamas, pirk 

; veikiantį

TIKRAS BAYĖR ASPIRIN

padaryti, nes sodas buvo ap
leistas ir bebuvo likusios vi'ėr? 
tik didžiosios šimtametės Kėpių 
alėjos. Taip štai viename gė
lyne stovi balta dievaitė, namų 
laimės ir pinigų davėja. Ji' 
rankoje laiko pinigų kapšelį

įSkeloimat Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 

i kad pačios Naujienos 
v ra naudingos

HŠMy Sefeaff

Tos i/aufo^es srivėKnkas Žf 
Kolbas ToriiS Ot Lake vėiltėjas 
bizn’ieri’ų1 taėp'e. Jo nu'sista'fy- 
hiak yra teikti saVo rėmėj’ai’nš 
geriausią pkfa’rnavirną.

Šiandien telpa Naujienose jo 
skelbimas. Perskaitykite ir įsi
tikinkite kokį puikų bargeną 
jis; diVocta. (Skelb.)

ĖŲ 
STORE

ass whi$KH

BOTTLED

.... • FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis .. užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tėl. ENG. 5883-5840'

. PAULINA RUSSįAN
TURKISH BATH & ELECTRIC TREATMENT 

ATLĄNKYKIT sveikatos pirtį 
Telefonas BOULEVARD

Užlaikom elektrikihį Kabinetą, karštus i*r garo kambarius; suteikiam
elęktrikiriius ir švedų masažus; Pągelbėsįrti jūsų sveikatai VJOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai\ prieįnartioš; Moterų dierta 
utarninkuis. ,; A. F. CŽESNA, Say.

s 1657 West 45th St, kąnipas S. Paulina St.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELES
.^.šu ...

KONVERTAIS
po

10c
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gelių 
bukietai su lietuviškom . 
eilėri iT pasveikinimais'. 
Kortelės TtNKA priva- 
tiškiem asmenim ir biz
nieriams.
^NAUJIENOS
rm s6; halst’ed #t.

CfflCAttO, nx.

JDarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 

iš stoties —

Mglriit vMIausias Unitą 
Elką ir kitus įdomiai 

pranešimus.

. NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Kovo JI d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

?=

1Y39 gOt ITAXSTED 
Chicago, Illinois.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto; 
kad pačios Naujienos’ 
yrA naudingos.
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“MANO MINTIS YRA 
MANO KARALYSTĖ”
Kaip rašytoja Irina Skariatina 

keliavo būdama kalėjime.
“Ką-gi žmogus gali daryti to

kioj mažytėj vietoj — su nieku 
kitu kaip tik su savo draugija?“ 
pamąstė sau garsioji rašytoja 
Irina Skariatina, pasidairiuis sa
vo kalėjimo kambarėlyje, ieš
kodama ispiracijos. Ir staiga at
ėjo jai atsakymas. Ji nusitarė 
mąstyti vieną valandą tam tik
ru klausimu, vieną valandą apie 
keliavimą; vieną valandą apie 
knygas, kurias buvo skaičiusi, 
ir taip toliau. Kada mąstė apie 
istoriją, ji paėmė tam tikrą pe
riodą, mėgindama atsiminti vis
ką, ką ji žinojo apie tą perio
dą. Geografiją pasidalino į da
lis, pavyzdžiui, imdama Francu- 
ziją, paskui Vok.etiją, vii au 
Rusiją ir taip toliau.

“Kuomet uždarydavau akis ir 
vaizduodavausi, sakysime, Na- 
polį, pamažu mano mintyse pa
sirodydavo gatvės, seniai už
mirštos, kitos vietos, kurias vos 
tik pastebėjau, kuomet tenais 
buvojau, bet kurios, be abejo, 
buvo padarę įspūdį ant mano 
proto; matydavau užrašus, var
dus, mažus incidentus gatvėse, 
žodžiu tas miestas staiga atei
davo gyvybėn, ir vietoj to, kad 
butų negyvas, kaip paveiksle, 
būdavo tikrai gyvas, p.Inas

*

V

ke,tvir.tAdie,ni

Lietuvos moterys 
darbuojasi vilnie

čių šelpimui
* Lietuvių Moterų Klubo narės 
energingai dirba, kad visokiais 
galimais budais pagelbėti savo 
broliams ir seserims vilnie 
Čiams. Klubo narės ir prijau
čiančios šiam darbui turi spe
cialius popiečius, kada mezga 
pirštines ir kitus mezginius, ku
riais nori aprengti ir sušildyti 
vilniečius. Kurios nemoka mėg
sti, gauna specialią instrukciją 
kurią teikia p-lė Keturakytė.

koncentruodavau/ juo

Populiarumas
• / *

Bendra antraštė “bukim gra
žios“ labai daug ką pasako. Bū
tent, su gražumu rišasi ir po
puliarumas. Moterims didžiu
moje yra svarbu būti populia
riomis. Dažnai moteris, įsitiki
nus, kad ji nėra populiari, nu
puola dvasioje, nustoja net 
energijos bile kokiam darbui. 
Tokiu atsitikimu turi štai ką 
daryti. Analizuok save, pasta
tyk sau keletą klausimų ir ban- 

’dyk sąžiningai į tuos klausimus
Pažvelk į save taip,aiškesni paveikslai pasidaiė, iki įsakyti.

pagaLau mano valandos buvo km P kiti tave mato. Visų pir- 
pnnos tokių malonių atsimini- lnJaus^a ^bai erzinanti ypaty
mų, su kuriais jokios kelionės • tai daug kalbėjimas. Mo- 
tikrame gyvenime negalėjo kon- noP°lizavimas draugijos dėme- 
kuruoti. Mano mintis darėsi sio visokiais asmeniškais maž- 
tvirtesnė ir la.svešne kasdiena,/taL galvos skau- 
išmokdama lekcijas savim, pasi- ėjimas ir daugelio kūno .dalių 
tikėjimo ir jėgos gyventi savy
je", rašo Irina Skariatina.

Pasiskaičius viršpaminėtas 
mintis, man prisiminė, kad gal 
tos iš musų poniučių, kurios liu-1 
di iš nuobodumo, kurios nemo-

suirimas, negalėjimas valdyti 
įvairių maisto produktų, dide
lis nuovargis, neapsakomai 
daugumas darbų ir visokių vi
sokiausių atsakomybių, kurios 
tiesiog nepanešamos. Paskui 
dar įvairių pasakų apie kates,

> Kai pirmos 
o paukštis 
kad ii 
saldi

Tai tuomet mus pasiekė žinios, 
kad draugė Jurgelionis žuvo 
ant kelio, kur važiuoja minios, 
kur panašių nelaimių buvo.

Tai tuomet spaudėm savo ranką, 
0 gyvą širdį ja'usmaš plakė, 
kad mirti netikėtai tenka 
dar saulei šviečiant mums į akį.

Velionės kūną. pašarvojo 
koplyčioj, tarp žiedų gražiausių;
kur stygos jos giliai raudojo, 
kur linko galvos jos mieliausių.

O kai lydėjo ją iš miesto 
šimtai žmonių nelaimę smerkė;
prie pilko grabo, amžių sosto, 
draugai, sūnūs gailingai verkė.

Ir dieną šaltą, ūkanotą
Marijai kapą mes supylėni;
jos darbo giesmę neribotą 
aukštai, šviesos grožybei! kėlėm.

Pakilo saulė, šildė žemę;
lietaus lašeliai ją pureno.
Kur laikas mus padėtį lemia 
žiedai, pavasaris gyveno.

Velionės kapas paveldėtas 
žaliavo, kaip darželis rūtų, 
lyg meilės rankomis apsėtas,
lyg meilei jis žadėtas butų. t( .»

Žaliavo kapas, kol atėjo 
šalna, rudens paveikslas baltas;
kol medžiai jam lapus uždėjo, 
kad jį nesiektų sniegas šaltas.

Praeis žiema ir jos verpetai; h 
Marijos kapą vėl dąbinsim.
O kai sukaks žuvimo metai 
gražiausią gėlę jai sodinsim.

Ir bus ta gėlė ištverminga:
pro ją pralėks žaibai ir audros; j 
jos žiedą pilną, nemirtingą
apšvies mėnulis, saulė, aušros.

Tas gėlės žiedas — tai paminklas 
sakys —■ Mariją Jurgelionis 
apjuosė amžių sosto tinklas, 
kai skleidė žiedus tulpių klonis.

Moteris

ka nė prie gražiausių ir pato- šunjs jr kUus „ kuriuo’ 
gmusnj aplinkybių būti vienos iš tikl.ųjų laikaj sayo ,nalonu.
kad ir kelias valandas, pamatys, 
kad galima gyventi savyje. Jei-I 
gu tas pasirodo negalima, reiš
kia, mintis reikia praturtinti, ir 
tas šiais laikais yra lengvai pri
einamas dalykas. —N. G.

mui. Jeigu surasi tas ypatybes 
savo bude ir prisipažinsi bent 
sau, 
priežasties 
mo.

tai tikrai surasi pradžių 
savo nepopuliaru-

Brighton Parko
Moterų Klubas

Klu 
šia iv 

1 d.) adresu 
Prasirės 7:30

įvyksta
Brighton Parko Moterų 

bo susirinkimas 
dien (gruodžio 
2605 W. 43 St. 
vai. vakaro.

Narės prašomos gausingai at
silankyti, nes turime aptarti 
svarbius reika us. Jau metas 
mums rengtis penkių metų khv 
bo gyvavimo sukaktuvių vaka
rui, kuris įvyks sausio 21 d. 
Dariaus-Girėno Memorįal svetai
nėje, 4416 S. Western Avė.

Pereitame susirinkime prisi
rašė šios draugės. A. Kiškunie- 
nė, J. Daučiunienc. Tai simpa
tingos moterys.

Merginos ir moterys, kurios 
nepriklausote klubui, kviečia
mos prisirašyti. Duoklės me
tams tik vienas doleris. Susirgu
sios narės yra lankomos, o kai 
miršta, tai nuperkamas gėlių 
vainikas už $10. Be to, yra su
teikiamos ir garbės grabnešės su 
klubo ženklais.

Kai įvyksta mirimas narės 
šeimoje, tai klubas pasiunčia 
vainiką už penkis dolerius. '

Tenka pažymėti, jog narės la

Kitas klausimas. Ar galvoji 
ir vertini savo draugų laiką? 
Paskambinus telefonu ar neti
kėtai susitikus su gera pažįs
tama, ar nepradedi savo nusi
skundimus, visai nepamąsčius 
ar ta pažįstama turi laiko ir 
ūpo tave klausyti. Jeigu sutruk
dys! jos laiką porą kartų, ži
nok, kad ateity ji vengs tave 
susitikti. Socialiam veikime 
daug kalbėjimas ir didelis už
sispyrimas įvykdlnti savo idėjas 
bei sumanymus, ar jie geri 
draugijai ar ne, padarys tave 
visai nepageidaujama. Jeigu no
ri turėti malonumą žmonių 
draugijos ir jų neturi, nekal
tink kitų, kad jie tave neįver
tina. Ieškok priežasčių savyje, 
žodžiu, visuomet stenkis būti 
taktiška, tuomet teiksi malonu
mą sau ir kitiems. —Yza.

bai draugiškai sugyvena. Netru
kus turėsime lavinimosi susi
rinkimus. Yra tikrai malonu 
kad moterys nepasitenkina na
mais, o stengiasi dirbti visuu

r tulpes skleidžia žiedus, 
gieda džiaugsmo dainą;

saulei nusileidus ( 
be jam ateina.

Tuksiančiai Angį 
/ra užimtos akty> 
larbu. Jų organiza 
loma kaipo “Mote 
inga Tarnystė dėl

os moterų 
karo 

yra ži- 
Liuosno- 

Civilės Ap-
iitllfįva . i.iuuauuiių aillZlUS 

9rasideda su šešiolika ir eina 
ki septyniasdėšimts metų. 
Faktinai yra ir tokių, kurios 
Riekia net 80 metų. Klasės 
skirtumas visiškai pamirštas. 
Socialiai į žymios Mayfairmo- 
erys dirba greta dirbtuvių 
mergaičių ir pardavėjų. Net ir 
karaliaus Jurgio VI “sister-in- 
!aw” atlieka savo pareigą. Mo
terys dirba kaipo ambulansų 
vairuotojos, slaugės ir ligoni
nių darbininkės.

Visokio amžiaus moterys pa
gelbsti pripildyti tuos smėlio 
maišus, kuriuos naudoja ge
resnei apsaugai nuo priešų 
bombų.

Londono moterys yra suor
ganizavusios ugniagesių pagel- 
binę tarnystę. Jos užima vietas 
vyrų, kurie yra kare. 

-—O— 
Margaret Lown, 

amžiaus, gyvena ant laivuko 
miesto uoste, Bridgeport, Con- 
neetieut, jau nuo 1909 metų. 
Ir ji sako, kad per visą tą lai
ką ji nebuvo užstojus ant že
mės.

šioltė.

is ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ

knygos.Kalėdų dovanos
Kokią kalėdinę dovaną duoti 

vaikams šiemet? šitą klausimą 
stengiasi išspręsti ne tik tėvai, 
bet ir giminės bei draugai. Šia
me reikale mokytoja pataika, 
kad hutų daug geriau pirkti 
mažiau geresnių dovanu, vieloj 
daug žaislų, kurie vaikui greit 
nusibosta.

i

Ar neapsimokėtų nupirkti 
vaikui gerą enciklopediją, pa
vyzdžiui, “The Book of Know- 
ledge”. Ją vartos per daug me
tų, ir ne tik gėrėsis, bet ir daug 
pasimokins, šitokia dovana pri
pratins vaiką prie skaitymo, pa
laikys jį namie vietoj galvės ir 
bus jąm didelė pagalba jo lek
cijose.

Prie tokios dovanos (pravar
tu čia bus priminti) Ihbai yra 
reikalingas ir geras žodynas. 
Vienoj mokykloj, kur aš moky
tojavau, vienais metais užėjo 
tarsi kokia epidemija, kada dau
gumas tėvų pradėjo /vaikams 
pirkti netinkamus žodynus iš 
“dešimtinės“ krautuvės. I Spauda 
buvo menka ir paaiškinimai bu
vo daug sunkiau suprantamų 
negu patys žodžiai,

', ■ * ' ■ ■ . ■ ■■■

Jeigu tėvai nežino, kokį žo-
meninį darbą: pačios lavinasi, dyną arba kokią enciklopediją 
staigia chorus ir t.t. Butų gerai, nUpjrktį vaikui, tai mokytoja su 
kad ir kitų kolonijų musų se- mįeiu noru duos patarimą. Taip- 
sutės subrustų veikti. gi, geresnėse krautuvėsė galima

Pirm. A. Zabukienė pasinaudoti nurodymais specįa-

staigia chorus ir t.t. Butų gerai, nupirkti vaikui, tai mokytoja su

sufės subrustų veikti.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

—Seniai mudvi kalbėjome*, minimas, tartum angelas, jį se- 
mamyt. ka ir saugo.

—Tiesa, dukrele, aš net pa-. Tiesa, taip sekti savo šeimos 
sigedau tavo dažnesnės drau- ideologiją nėra lengva, bet tu- 
gystės. Tie nuolatiniai pratimai rime atsiminti ir tą, kad kas 
mokykloje, besiruošiant opere- yra lengva, tas dažniausia būna 
tei, atėmė tau, dukrele, daug ir tuščia.
laiko ir sutrumpino musų buvi-| Pirmutinis ir geriausias kel
mą kartu. Bet gyvenimas, Ele- rodis į padorų šeimos gyveni- 
nut, tam ir yra, kad reikalai!-mą yra teisingumas. Geros 
tų iš žmogaus prisidėjimo prie žmonos ir motinos pareiga bu- 
jo bendrų taisyklių, pagal ku- Ii: teisinga, meili, užjaučiančia, 
rias gyvenimas žengia pirmyn susiklausančia; stengtis neatsi- 
į aukštesnę kultūrą. Todėl ir sakyti su vyru išeiti, o kur rei- 
aš, dukrele, veliju pasilikti vie- kalai verčia jį vieną išleisti, ne- 
na, nors ir labai nuobodu man turėti nieko prieš, pasitikėti 
butų, bile tik aš matau 
darbuojantis kartu su 
moksleiviais kultūriniame 
be.

—Dabar, Elenut, tavo 
žiaus gražiausis perijodas.

. baigi suaugti, i

kad kas

metų

tave juo, nes pasitikėjimas vyru ke- 
kitais lia jo dvasią ir verčia jį atsi- 

dar-1 mokėti žmonai tuo pačiu. Vyro 
reikaluose turėti patariamą bal- 

1 am- są> bet niekuomet sprendžiamą.
Tu Nes nors 

mokyklos besi- j vedybiniu 
baigiąs laikotarpis, daug mato- jie kaip vienas, taip ir kitas 
nių draugų moksleivių tarpe, 
vaidinimai ir dainos; viskas su
daro žydintį’ ir didesnio rūpes
čio nepaliestą gyvenimą.

—Tikrai taip, mamyt.

vyras ir yra surištas 
ryšiu su žmona —

turėti pilną asmens 
ir jeigu jie t.i

—o—
Pirmą sykį savo ilgoj isto

rijoj American Bar Associa- 
tion paskyrė moterį užimti 
svarbią vietą, ši yra advoka
tų draugija, turinti 60 metų 
senumo, ir su virš trisdešimts 
tūkstančių amerikiečių advo
katų narių. P-ia Mabel Walker 
Willebrandt buvo paskirta 
galva šios organizacijos komi
sijos dėl aviacijos teisių. Ji 
kadaise buvo mokytoja, bet 
1Q15 metais, būdama 26 metų 
amžiaus, pradėjo praktikuoti 
advokatūrą.

Kino-TeatraS
( MO VIEŠ )

3 
..................................................... ? 
Lo patarėjo, kuris patars tė
vams, kokias knygas nupirkti 
ir pritaikins knygas prie vaikų 
amžiaus.

Be tų nurodytų knygų, gali
ma nupirkti ir geros literatūros, 
nes yra daug knygų, parašytų 
tokia kalba, kurią vaikas gali 
lengvai suprasti. Jeigu vaikas 
yra 'senesnis ir lanko aukštesnę 
mokyklą, tai galima jam nu
pirkti komplektą jo mylimiau
sio rašytojo.

Niekados neužmiršiu mano 
džiaugsmo, kada dar maža bū
dama iš savo motinos gavau vi
są komplektą rašytojo Charles 
Dickens. Nuo jo raštų tada ne
galėjau atsitraukti net tam. kad 
atlikti kasdieninius darbus.

Niekuomet nepamirškite nu
pirkti Vaikui nors vieną knygu
tę eilių. Vaikas, kuris pradės 
nuo jaunystės mylėti skaityti ei
les, įsigys sau neįkainuojamą 
turtą, kurį jis nepames iki sa
vo paskutinės dienos.

Jeigu vaikas bus tinkamai pa
mokytas kaip prižiūrėti knygas, 
jo knygos laikysis per daugeli 
metų. Jeigu kiekvienais metais 
jis gaus kaipo dovaną keletą 
gerų knygų, tai jis įsigys mažįa 
knygyną, kuris jam turės daug 
vertės ir kuris jam daugeliu 
atveją bus geras ir išlikimas 
draugas.

Tad 
knygų.

pirkite vaikams gerų

Ę

Aš 
jaučiuosi labai laiminga ir, ro
dos, nenoriu nė pagalvoti apie 
tai, kad netrukus reikės mo
kyklą palikti — atsisveikinti 
su ja ant visados...

—Ir pradėti kitą gyvenimo 
mokyklą.

—Taip, mamyt, gyvenimo 
mokyklą... ir kuomet aš kelis 
kart apsvarsčiau musų pasku
tinį pasikalbėjimą apie šeimy
ninį gyvenimą, tai prieinu vis 
tą pačią išvadą: kad geriau ne
peržengti slenkščio į jį.

—Dukrele! Kas tau darosi? 
Kodėl esi tokia pesimistė?

—Blogi pavyzdžiai, mamyt. 
Šeimyninės nesantaikos, divor- 
sai, neištikimybė. Viskas ir su
daro vaizdą, iš kurio mažai kas 
yra pasirinkimui, kas užtikrin
tų pastovų ir laimingą gyveni
mą.

—Elenut, gyvenimas kartais 
labai žmogų nuskriaudžia, bet 
ir blogiausiu atsitikimu jis ne
atima nuo žmogaus privilegijos 
pasitikėti savimi. Pasitikėjimas 
savimi tai 
geriausias 
jeigu tik

turi teisę 
apsisprendimą, 
asmens laisvę gerbs, jų šeimy
ninis gyvenimas bus daug lai
mingesnis už tų, kurie stengia
si prievarta diktuoti vienas ki
tam, ką kuris turi ir gali dary
ti ir ko ne.

Bet kaip jau sakiau, Elenut, 
šeimyninio gyvenimo laimė pri
klauso nuo moters, nuo jos su
gebėjimo

Taigi, 
tu nebusi 
gyvenimo
veiks. Aš žinau, kad tu esi ku-tt 
pina tvirtos valios, kuri išug
dys tavyje pasitikėjimą savimi 
ir kitais. Tu sugebėsi drąsiai 
žiūrėti gyvenimui į akis, nes 
tu esi ir busi teisinga.

tą laimę atrasti.
dukrele, manau, kad 
baile ir jokios kitų 
suirutės tavęs nepa-fi

Moteris įsteigė se 
niausią Lietuvos 

knygyną
Vilniuje yra Lietuvos seniau

sias knygynas, kuriame parsi
duoda seniausios ir naujausios 
knygos. Įsteigėja šio knygyno 
buvo M. Šlapelienė.

Komediją “Ui- 
visapusiškai 
kada tenka

“Uninotchka”
Visi tie kino teatrų lankyto

jai, kurie įvertina gerą vaidini
mą ir gabiai sutvarkytą veika
lą, turi matyti
notchka”. Tokia 
vykusi filmą retai 
matyti.

Veikalas sudaro 1 
šią pašaipą dabartinės Rusijos 
sistemos. Greta Garbo vaidina 
specialų sovietų pasiuntinį. Ji 
atvyksta Paryžiun ištirti dar
bus trijų sovietų agentų, kurie 
buvo ten atsiųsti prekybos rei
kalais.

Čia ji susitinka labai įdomų 
kavalierių Melvyn Douglas as
menyje. Į romanus ši šalto vei
do bolševike visai netiki, tačiau 
pripažįsta, kad jie abudu turi 
“chemikališką“ patraukimą link 
viens kito. Tuomet ir praside
da stebuklinga transformacija. 
Iš ledinio veido mašinos pasi
daro švelnutė, maloni, šypsinti 
ir pilna gyvybės žmoniškumo 
ir net meilės;moteriškė Uninot
chka. Artistė Garbo yra tiesiog 
nepamainomą. Bet kur čia vis
ką išpasakosi, geriausiai tai pa
matykite. Turėsit daug sveiko 
juoko ir dar reikalą rimtai pa
galvoti. Rodoma United Artists.
' “Secret of Dr. Kildare“

■ v ’ . . ' ...

Jau trečia serija šiuo vardu. 
Lengvas dramatiškas kūrinys,

mimimiiiii....... ..yra artimiausias ir 
žmogaus draugas, 
žmogus stengiasi jį 
stoti su juo petys į

petį ir kovoti už viską, kas ge
ra, ko žmogaus sąžinės balsas 
šaukia — jis visuomet laimės. 
Šeimyninio gyvenimo laimė ir 
patvarumas daug didesne dali
mi priklauso nuo moters, negu 
nuo vyro. Jeigu žmona gerai 
mokės kontroliuoti savo “aš“; 
kur reikia statyti jį gyvenimo 
scenon, o dažnai pasitraukti į 
užkulisus — ji sugebės supras
ti ir savo vyro asmenį ir dažnai 
net ir iš nepalankaus
rakterio, gali padaryti prisiri 
šusį 
nūs 
taip 
toli
magnetas traukia nuo 
kas galėtų jo šeimos garbę su
tepti. Kiekvienas žmonos prisi-

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Velnio Pyragas”
puodeliai miltų;
ar 3 ketvirtadaliai

jai cha

prie šeimos vyrą.
žmonos elgesys

paveikia vyrą, kad jam ir 
nuo jos esant jį tartum 

visko,

Suma- 
su laiku

turįs daug gražių pilnų žmoniš
kumo momentų, pasiekiančių 
gerąją ’ pusę žiūrėtojo sieloje. 
Vaidintojai Liovei. Barrymore 
ir Lew Ayers dar simpatingiau 
vaizduoja seną ir jauną dakta
rą. Veikalas taipgi turi ir švel
naus humoro.

Kas dar nėra susipažinęs su 
“Dr. Kildare“ serijomis, maty
kite “Secret of 
kuris dabar yra 
riek teatre.

Dr. Kildare“. 
rodomas Gar-

2 
2 

kepimo miltų;
vienas ketvirtadalis 

druskos;
2 trečdalius puoduko 
pusantro puoduko -cukraus;
3 gerai išplakti kiaušiniai;
'3 gabalėlėiai kepimo šokolado;
3 ketvirtadaliai puoduko pieno.
Persijok tris kartus viltus, kepi

mo miltelius ir druską. Ištrink svie
stą, dėk dalimis cukrų ir labai ge
rai ištrink. Sudėk kiaušinius, vėl 
gerai išplak. Dėk ištirpytą šoko
ladą, po truputį miltų ir pieno, ir 

! po kiekvieno pridėčko vis plak. 
Pagaliau pridėk vanilos, išmaišyk 
ir pilk į dvi apvalias blėtis. Kepk 
vidutiniškai karštame pečiuje apie 
30 minučių.

Kuomet pyragas gerokai atvės, 
tai pripildyk šių konfitūrų:

trečdalį puoduko kapotų datulių;
trečdalį puoduko kapotų razinkų 

(be sėklų);
tris ketvirtadalius puoduko cuk

raus;
trečdalį puoduko kapotų riešutų; 
vienas šaukštas citrinos sunkos;

..vienas Šaukštelis sutarkuotos cit
rinos žievės;

trys ketvirtadaliai puoduko van
dens.

Viską sudėk į puodelį (išėmus 
riešutus ir citrinos sunką) ir virink, 
kol pasidarys tiršta masė. Nuimk 
nuo ugnies ir sudėk likusius pries
konius. Kai atvės, dėk tarp pyra
go, o viršų aptepk citrinos šokola
do liukrą. .

Norint sutaupyti išlaidas ir laiką, 
galima naudoti 7 minučių liukrą 
dėl vidaus pripildymo ir viršaus 
aptepimo. —V. Faiza.

šaukštelio

šaukštelio
sviesto;
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Diena Iš Dienas
Mrs. P. Požėla
Grįžo iš Ligoninės

Sunkiai sirgo bridgeportietė 
Mrs. Požėlienė. Ji išgulėjo ligo^ 
niriėje beveik mėnesį laiko.

Praeitą pirmadienį ligonė bu
vo parvežta namo, 3400 South 
Lowe Avė. if žymiai sustiprė
jo. — J. A. S.

Laimėjo
25 Dolerius

Praeitą ket'viffadiėrif, 1 jaunuolis... 
Sidabrienė, 2858 So. Emerald 
Avė., laimėjo $25.00 dėVarią, 
kurią duoda kas savaitę, Brid*gė- 
pofto bizniėriai, už darytą biz
nį apylinkės krautuvėse.

Mrs. Sidabriėriė džiaugiasi 
laimėtais pinigais. Juos sunau
dos Kalėdų pirkiniams.

gų ir turįs laiko privačiai mo* 
kyiis aviacijoj.

Prieš Padėkos dieną, Walte- 
ris Murma padarė* savb UanMš- 
kiams Chicagoje “surprizą”. Jis 
savo nusipirktu automobiliu par
važiavo- namiškius atlankyti...

Walteris ir jo, draugas, ku
ris buvo kartu atvykęs, pasima
tę su artimaisiais, praeitą an
tradienį išvyko atgal į Los An
geles, Čal.

Jo motina Efizabeth Mur- 
miėnė ir sesutė Emilie nerio* 
rejo jo išleisti, riet “aeroplanų 
builderiai” esą labai užimti ir 
'jiems esą įsakyta būti 
prie pareigų.

Walteris yra tik 2’1

Chicagos Lietuvių
Chorai kirmyti” 
Vidurmiestyj

31-mas Metinis Koncertas

S.

laiku

metų

Gero jam pasisekime.

Mr.
Lowe 
statė

į CLASSIFIED APS

Walferis Murinai 
Atlankė Tėvus

Prieš du metus bridgeportie- 
čių Adam if Ėližabeth Murinų, 
3614 So. Union Avė., sūnūs 
Walteris, išvyko j Los Angeles, 
Californiją, mokytis 
inžinerijos.

Tūlą laikų išbuvęs 
dustries Technical
Walteris gavęs darbą: North 
American Aviation korporaci
joj, Englewood, Californijoj.

Tenai ir dabar jis pastoviai 
dirba, ir jau gavęs perdėtinio 
vietą kaipo gabus tame ama
te...

Jis uždirbąs užtektinai pini-

aviacijos

“Aero In- 
Institute”,

Susižeidė 
Dirbtuvėje

Darbdavio paprašytas, 
Margevičius, 34Ž2 South 
Avė., Padėkos dienoje
tiltą šapoje, kur jis turi pasto
vų darbą.

Uždėjus balkius, Mr. Marge
vičius pasprūdo ir įkliuvęs į 
tarpbalkį susižeidė,..

Kėlias dienas tekę išbūti li
goninėje. Dabar jis yra namie 
ir po savaitės-ki tos galėsiąs 
grįžti į darbą. — J. A.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
('Chicagoj)

yVilliatn Btrttdri, 20, šit 
iiam Call, 22

Th'eėddre Bi'ėleckis, 22, su 
titcille Pėrfy, 18 
Reikalauja 
P’erskiry

Wanda Mankas nuo 
Mankas

Mi-

Louis

Šį sekmadienį, gruodžiu 10 
et kaip 8 vai. vak. pitikiojė 
Kimball Hali . svetainėje su
skambės lietuviškos dainos. 
Jas išpildys Amerikos lietuvių 
jaunuomenės choras “Pirmyn 
po vadovybe muziko p. K. Ste
ponavičiaus. '

šis choras po keliolikos me
tų sunkaus ir neatleidžiamo 
darbo, jų mokytojo K. Stepo
navičiaus ir plačių choristų-čių, 
tapo vienu iš geriausių lietu
vių chotų Amerikos koritinėn- 
te. Jų darėmas žingsniš dubti 
koncertus tam dalykui įtėng- f 
toj salėje parodys lietuvi# kul 
turinį pakilimą meno suprati
me. Nes ligšiol visi lietuviški 
parengimai buvo sujungti stt 
“bizniais”. Daugelis ne tiėk 
eina išgirsti ir įvertinti kon
certą, ar lošimą, kiek “parem
ti prie baro”.

Nebus "Baro"

i

v . , , . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. —lntėrhaciO«alėje parodoje Hehry 

Wallace, agrikultūros sekretorius, įteikia garbės juo
st# Rogėr Amsler’iui iš Rėnsselaer, Ind.

Sosittipinkime Savo 
Artimais Kaimynais J

šį koncertą svetainėj, kur nė
ra “baro” mėgėjams sūžirtoti 
kiek yra Chicagoje lietuvių 
tikrų dainos mėgėjų. Nėra a- 
bcjonės, kad jų atsiras tiek, 
kiek tik į Kimball Hali galės 
tilpti.

Tai nebus pirmas mėgini
mas. Chicagos " lietuviai jau 
yra statę vieną kitą operetę ir 
didesnį veikalą Goodman ir 
Eighth St. teatruose, dabar

Zarasiškiai kviečiami į prieš- 
mėtiių susirinkimą

lią ir lietuviams į vidurmics 
tį su gražiu koncertu.

" HiĖLPyf
DarbininkiųReikia •

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

1429 So. Jefferson St.

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.

REIKALINGA VEITERKA. Jei 
nepatyrusi—išmokysime. Atsišauki
te 666 West 14th St.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, būti, geri namai, nėra viri
mo, 1 vaikas. Rotheiser, 2761 North 
Spaulding, Capitol 0065.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

r^Al estate FOR SALĖ 
 Namai-žemč Pardavimui..

NAŠLĖ PASIŪLO KAMPINĮ 
nainą, 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.

$1200.00 METINIŲ PAJAMŲ nuo 
$6,000 investmento, mokesčiai ap
mokėti iki paskutiniai dienai, nėra 
lyno, 2 flatai, 6 kambariai, akme
ninis priešakys, apšildytas namas 
ir garažas ant 1% loto, geram sto
vy, arti 5 gatvekarių linių ir ele- 
veiteriaus. 1908 So. Avėrs avė. Sa
vininkas reikalingas pinigų. Kreip
tis 4236 West 21st Place.

TEKLĖ PAIKIUS, •
po tėvais Geležinaitė

- Persiskyrė šti Šiito pasauliu 
Gruodžio 4 d>, 11:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusėą amž., 
gimus Tauragės apskr., šviek- 
šnos parap., Inkakhų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
’ Paliko dideliame nuliudimė 

vyrą Jurgį, 3 sūnūs Julijoną, 
Kazimiera ir Konstantiną, 
dukterį Eleną, seserį Barborą 
ir švogerį PoVilą Krauleid- 
žius ir jų šeimyną, dvi puse- 
serės: Oną Kasmauskiėn^ i? 
Marcijoną Leikienę ir jų šei
mas ir daug kitų giminių ir 
draugų. Liėtu'voj paliko brolį 
Antaną Geležinį ir gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Ęu- 
deikio koplyčioj, 4605 S; Ker
nį itage Avenue.

Laidotuvėsė įvyks šeštadie
nį, Gruodžio 9 d. 8:00 vai. ry
to iš kopi. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioją atsi
bus gedulingos pamaldūs už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Teklės Paičius gi
minės, draugai if pažįstami 

, esat nuoširdžiai kviečiami da- 
[ lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Vyras, Simai, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.
M

1 Gėtės Mylintiems 
IK K A Vestuvėms, Ban- 1 D M ketams, Laidotu- 

w 1 * " vėjus, Papuoši-
GĖLININKAS “anis 
4180 Archer Averiite 

Ph«nt LAFAYETtE 5800

Siunčiam Gėles! 
Telegramų Į 

Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tet YARDS 7308 
—w-iiiniiniM i m.........

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Permaino tir n 
Biznį

Per daug metų užlaikę 
čerrię savame name,

Turi 1,529 Narių, 
$31,243 Turto v 
Ir Naujų Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
kaip antrą vai. po pietų, Čice- 
ros L. Liuosybės salėj įvyksta 
priėšmėtinis Z. K. susirinkimas.

Ėurie jaučiatės buvę zarašiš- 
kiais, ešatė kviečiami skaitlin
gai susirinkti.

Metams 'besibaigiant turime1 
daug reikalų išspręsti, o taipgi 
išrinksime naują valdybą, kuri 
mums per ateinančius metus 
tarnaus.

Lietuva atgaudama Vilnių su 
kai kuriais valsčiais iš po sve^ 
timųjų juii^o, atgavo' du vals
čius ir Zarasų krašte, kaip lai 
Smalvų vai. su 3,928 gyvehto- 
jais ir Dūkštų vai. su 7,487 gy
ventojais. Mes turėtume susi
rūpinti savo artimais kaimy
nais, suteikiant jiems kokią

Va jasišk ietis.

affhiją nuo sušalimo, draugai, 
■aukaukite senas pančiakas, nu- 
Stfė^etus čeverykus, sudraskytus 
švarkus. Tie daiktai Rusijoje 
bus priimti už gerus, nes rojuj 
visi daiktai palieka gerais. Rau-j 
donarmiečiai džiaugsis iš tokios 
dovanos, tas priduos didesnę e- 
hergiją išmušti finus. Juk jeigu 
finai nebus išmušti, tai jie už
kariaus visų Rūsiją ir panaikins 
darbininkų rojų.

Draugai! Greičiau su pagal
ba ! Dagilis

HELP VVANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia ,

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

REIKALINGAS PATYRĘS dar
bininkas dirbti ukėje. P. J. RIM
KUS, 3246 So. Emerald.

FŪRNISHED ROOMS—TO RENT 
__Gyyęphųiii -
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.

$4750—3 flatų plytinis, garas, 
arti—62-ros ir Rhodes, šaldytuvas, 
arched-doorways.

$17,500—8 flatų kampinis, 56 ir 
California, garas, šaldytuvas, paja
mų $3,800 į metus, 11 metų senumo.

$17,500—kampinis 12 pėdų, 6 • 
jenkių ir 6 keturių, garas, pajamų 

:>5,040—25% įmokėti, likusią—10
metų.

$27,500—kampinis 12 flatų, 2 pen
čių—10 keturių—6 plytiniai gara
žai, garas, šaldytuvas, pajamų $6516.

Šaukti MR. MEDORA 
Stewart 3601

“GERESNĖS KOKYBĖS NA
MAS” 5529 So. Nėrirtandy Avė. W. 
A. Graf, statytojas.

Prašau Pas 
Žemaičius

šeštadienį švęs Metines 
Sukaktuves

RENDON APŠILDOMAS kamba
rys vaikinui — visi patogumai, 6 
kambariuose tik 3 žmonės.

4408 So. Campbell.

bu- 
’ , Mr. ir 

Mrs. K. Rasperunaf; 3158 So. 
Ūnibn' Avef; jSermaiho biznį-.-

Sekantį šeštadienį, Gfuodžto 
9 d., K. Lašperuriai pradeda 
tavėrrio bizriį. Bučėfnėje ėšą 
pėršalta K. K aštrumu dirbti.

Bižnl'o patalpas gražiai per
taisė ir sūdė jo riaujus tavėrno 
fikčefius’. — J. A. S.'

Iš Lietuvrū Keistučio fešėlpos 
Kliubo Priešmetinio Susirin
kimo.

nors pafaiifą’.

Ta Pati Valdyba 
Tarnauja Jau 
Penkti Metai

Upytfečia? gėYafr gyvuoja
Upytės b'raugiškas Kliubas 

laikė pricšiiietinį susirinkimą 
gruodžio 2 d., kuriariffe atsilan
kė datrg sėhų narių ir naujų 
narių prisira'šė. Šliupas nors 
dar bėf labai gerai jam
sekasi' if ka'tf siisirihltime auga 
ifaTrais.

Valdy’ba ateinantiėins nie- 
taihs vienbalsiai patikta ta pa
ti. Ji jatr pėrikti mėtaiŠ tarnaus. 
Pirrii. yra Ju'ožapas Rishkunas, 
vičė-pirm. — Adomas Bartus; 
ižd. — Lėoh Ginioti's, rašt. — 
Elzbieta 'fąj'dits.

Susirinkimai yra laikomi pir- 
fhą šešta'diehį kiekvierio mėne- 

Ssfo po antrašu 4076 S. Fran-

Gruodžio 3 d. Hollywood 
Svet., įvyko L.K.P.Kliubč priėš- 
melinis susirinkimas. Iš Valdy
bos raportų?, pasirodė, kad šiais 
metais kliubas turi 1,529 pil
nai užmokėjusių narių. Naujų 
fširašė 47, mirė 21. Kliubb tur
tas siekia $31,Ž43.13.

Biznio Komisija pranešė, kad 
niro koncerto pelno paliko apie 
$775.00. Be to Valdyba prane
šė, kad po metinio susirinkimo, 
kuris įvyks 7 d. sausio, turė
sim balių. Tikietai bus $1.00, 
perkant iš anksto. Vajaus .ko
misija rengiasi prie bankieto 
ir visi Vajaus dalyviai gaus ti- 
kiėfus veltui. Taipgi ir nariai, 
kuriė yra šiais metais įsirašę, 
apl'aikys po viėną tikietą vel
tui.

Sekantį šeštadienį, gruodžio 
,9-lą d., Žemaičių Kulturds Klu
bas rengia vienų metų gyvavi
mo paminėjimą, Hollywood Inu 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Programą pildys Lietuvių 
t I, •Jaunimo Kultpros Ratelio cho

ras. Kad programas bus turtin
gas ir žingeidus — nėra mažiau
sios abfej'onės,’ nes viršminėtaš 
choras visada gerai pasirodo ir 
publikos dar nėra suvylęs.

Apart to, šio vakaro renginio 
komisija yra pakvietusi ir kitus 
lietuviškos scenos aktorius, dai
nininkus, akrobatus ir komikus,

Tadgi, sekantį šeštadienį, 8-tą 
vai. vakare, prašau visus pas že
maičius. Suvalkiečiai, dzūkai, 
zanavykai, kapsai, zanemunči- 
kai, zarasiškiai, kruopiškiai, ku- 
piškėniškiai, žagariečiai ir joniš
kiečiai visi bukite pas žemai- 
čiu!s. Aš užtikrinu, kad žemai
čiai jumis pilnai patenkins ir 
dalyvaus jūsų parengimuose.

ŽeYnaičių Kultūros Klubo pir
mininkas, Steponas Nafkis

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE
____

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.Č0 Nauja Klarnetą su makš
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.0( 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—-48.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naūjais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimu!

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

Ta'dgi kviečiame kitus 
tiėčiiis ir dfauguš atsiimk

lipy
ti.

T.

Tirifiįhn, ’ i r i^ai. iirniij ■ • rriii • r -i • rtįi~
NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

f

1

BARS KIS FURNITURE HOUSE, iac. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* STNCE 1954 

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069

i

Nauja L;K.P.Kliubo Valdyba:
/

Pirm. E. Sakavičius; Vice 
Pirm.—J. Stulgailis; Nutarimų 
rast.—Helen Chapas; Fin. rašt. 
—Dr. Zubas; Iždr—-N. Klimas; 
Konfrolės raši!.—J. Škeberdytė; 
Knygius—M. Kasparaitis; Mar
šalka—M. MasiokasIždo glo
bėja—Mrs. Viršilfene.
Kontrolės KonVišijos Nariai ?
Wm. Juška, M. Ėutvila, M. 

Mekšrienė, K. Ališanskūs, A. 
Dljokienė. /

Susirinkimas pasibaigė gana 
sklandžiai, hors veik visa nau
ja Keistučio Kliub’o valdyba ta
po išrinkta.

Visi švaistė ktabb' fėik&Tus 
bė įsrkarŠčiaVimb’. T^as parodo, 
kad nariai dattgiūūs kreipia do- 
rhės į drganižačrjos reikalus 
kliubb ir Visų keistutięčių £6- 
rOVei.

drgani^ačrjos reikalus

J; D. Bfėntfdkaftis;

Pilkite tose kriautųVė^ę, ku
rios .garsinas* “NAUJIENOSE”

Draugai! Gelbėkim 
Raudonąją Armiją

Skaitytojų Ėalsai.
/

Didysis Stalinas dabar yra an
trasis Konstantinas šventasis. 
Konstantinas Užmušė savo mo
tiną, geriausius savo draugus, 
tada dievas iškišo iš dangaus 
kryžiit ir pareiškė, kad su tuo 
žeriklū užkariausi visą svietą. 
Dėka Konstantinui šventa j airi-, 
krikščioinys valdo pasaulį.

Didysis Staliha's irgi išžudė 
geriausius savo draugus. Leni
no gi’liiikis, kad jisai mirė lai
ku ir nuo Stalino kulkos išsigel
bėjo.

Taigi, dratigai! Stalinas, ka»h 
Konstantinas’, paskelbė kryžiaus 
karą Finlandijai, bčt diėvas kry
žiaus iš dangaus neiškiša ir ga
na. Mat, perdaug bedievių yra, 
tai ir diėvas nesirodo.

jhe nelabieji finai padėjo • li
nas, ir ant tų minų žuvo dau
giau' 1,000 geriausią Rusij'os sū
nų. • m

■ Prancūzai turi šu kuomi ap
sisaugoti nūo vokiečių minų. 
Prancūzai paleido kiaules, tos 
iškniso niinas, jos ėkspl'iddavo, 
kiaules užmušė, frančuzai prisi
valgę kiaulienos, na ir vokiečių 
nebijo.- •

Rusijoje kiaulių nėra. Drg. 
įStalinas labai užimtas su karais, 
į tad kiaulės liko bergždžios, ne
atveda paršiukų, ir nėra ką sių- 
šti mirioi-ns kriišli.

Kitas dalykas. RusijOb žmo
nės gyvena rojuje, jiems* nerei
kia1 nei marškinių, nei eebatų, 
nei jOkiiį drapanų, lies tie niek
niekiai nereikalingi rojuje. O 
kai drg. Stalinas paskelbė fi
nams karą, tai finų buržujai įly
stojo? kūrenę pfečiuš, ir tokiu, 
bildu oras taip atšalo Pinląndi- 
joje, kad daug Rusijos kareivių-

>ušalo. Kad išgelbėti raudonąją jų nėra, o ypatingai tokioj mai-

Raudonos Rožes 
Kliubas Turėjo Virš 
500 Svečių

Didelis bankietas praėjo 
sėkmingai

CICERO. — Pereitą sėkma- 
’d'iėhį Lietuvių Liuosybėš sve
tainė buvo pilnutėlė svėčių 500 

įsu katipu. Lietuvių Raudonos 
Rožės Kliubas atšventė savo si- t , 
dabfo jubiliejų. Rengėjai turėjo 
daug triūso, bet viskuom yra 
pilnai patenkinti.

Ant greitųjų reiškiam viešą 
padėką visiems dalyviams. Lie
tuvos konsului p. Daužvardžiui 
ir jo poniai, kum H. J. Vaičiu
liui, šv. Antano Parapijos Kle
bonui, miesto valdininkams ir 
svetiihtaučių politiškoms gru
pėms
.suorganizavo Jonas Pocius, An
tanas Matulis ir keletas kilų.

Iš lietuvių yietos organizaci
jų ėmė dalyvuriią vįsos. Vadi
nasi, parodė atjautimą ir drau
giškumą. Taip bus visados tar
pę niusų.

Tadt. gerbiami dalyviai, jeigu 
buvo kokių trukumų, o kurgi '4 Z " £ » • i 1 • • •

rėpublikonams. Juos

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įtaisai Pardavimui

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
. parduotą, tiktai už pinigus!

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

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

Henry M. Goodman 
525 West 76th Strėėt 

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

. 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, rašt.
MORNING STAR KLUBO priėš- 

metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 7 d., Grigaičio svet., 3800 W. 
Armitage avė. 8 vai. vak. Bus svar
stoma daug svarbių dalykų ir ren
kama nauja valdyba 1940 m.

—M. Chepul, rašt.
HARVĖY, ILL. SLA 289 kuopos 

priėšmėtinis 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 dau!g svarbių org. reika
lų aptarti. Bukite visi!

—A. Skirmontas, sekr.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

priėšmėtinis susirinkimas įvyks sę- 
'kmadienį, gruodžio 10 d., Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st., 12 vai. dieną. Bus renkama 
valdyba 1940 met. . ir darbininkai 
baliui sausio 7 d. 1940, Liet. Audito
rijoj, Kviečiainė ątsijankytįi.

-—A. Kaulakis, rast

BALDŲ KRAUTUVĖS SEM- 
PĖLIAI IR BANKROTO 

DAIKTAI.
Kiekvienas išleistas , doleris jums 
bus vertas $3.00. Pažiūrėkit šias 
kainas!
5-šm. tvirtas ąž. Dinette setas $9.00 
9x12 Tikras Velora kauras .... 9.00 
įLounging Chaįrs. visų spalvų 9.00 
Innerspring Studio kaučai.... 12.00, 
;2-šm. frontinis setas  ........ 19L00
3-šm. Walnut miegkamb. setas 24.00 
,Walnut Dining sėtas    2f4.Q0 
9x12' aukštos rųšies kauras.... 15.00 
Spring Seat Pull-Up kėdės .... 3.7fr
2- šm. Aukštos rųšies front. st. 29,00
Innerspring matracas .............  7.00
Occasipnal Tables ...............  2.75!
4x6 importuoti kaurai .............  3.75
End Tables, lempos, Smokers 1.00
3- kamb. pilnas įrengimas ....59.00
3Vz-kamb. pilnas įrengimas 79.00 
3-kamb. D. L. pilnas įreng. .... 98.00 
Šimtai kitokių batgeiių iš aukštos 
rųšies baldų, kaurų, pečių ir tt. ir tt.

PINIGAIS AR SKOŲON 
MADISON FURNITURE CO. 
1247 W! MADISON ST.

Atdara sekmadiėnių vakarais.

19L00

2’4.00

Tūkstantinės pirkėjų armijos Į 
ieško visokių biz*-'
nio progų ir t t 

ę.

ša tynė j, už viską atsiprašom 
Apie visą puotą ir ptogra’mą 
tikiu parašys kas nors plačiau. 
Lauksime.

Vardė komisijos
K. P. Deveikis.

duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite/

“Classffied” skyriuj* 
SKAITYKITE kas dienąNauf-

NAUJIENŲ
Metinis

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 So. Kėdzie Avė.

įvairių gerų baritonų.

tarnavimu pašaukdami a 
veždami:

CANal 8500

1739 S. HALSTED STREET 
C! u m.
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APIE KALĖDINIUS SIUNTINIUS LIETUVAI

Kaip Siųsti, Kada Ir Kiek-*’

GRUODŽIO PIRMA buvo pa
skutinė diena išsiuntimui kalė
dinių siuntinių į Lietuvą.

Paštas negarantuoja, bet ga
limas daiktas, kad ir vėliau iš
siųsti sveikinimai, laiškai ir ry
šuliai nueis Lietuvon prieš Ka
lėdas, Taigi, jeigu suskubsite 
ir išsiusite savo suvėluotus 
siuntinius prieš šios savaitės 
pabaigą, tai gal dar pradžiu- 
ginsit gimines Lietuvoj Kalė
doms. Bet po šios savaitės ka
lėdiniai siuntiniai turbūt nebe-

litų, tai asmuo gaunantis siun
tinį gali paduoti tam tikrą pra
šymą finansų ministerijai mui
lą panaikinti. Paprastai finan
sų ministeris tokį prašymą iš
pildo, nes Lietuvoj yra patvar
kymas muitus nesiekiančįųš 
200 litų Už dovanų siuntinius 
neimti. z

Prie to reikia pridurti, kad 
pašto siuntiniai Lietuvon netu
ri sverti daugiau 44 svarų.

Pinigai Lietuvon.
suspės nueiti Lietuvon laiku.

Oro Paštas Į Lietuvą.
Paskutinė diena ORO PA

ŠTO SIUNTINIAMS į Lietuvą 
yra GRUODŽIO 16.

Oro paštas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Europos tebeveikia 
nežiūrint 'karo. Keleiviniai ir 
pašto lėktuvai išskrenda du kar
tu savaitėj, paprastai—ketvir
tadienį ir pirmadienį. Vienas 
lėktuvas išeis šįryt, 6:45 vai., 
o kitas pirmadienio rytą.

Paskutinis lėktuvas su kalė
diniais siuntiniais Lietuvai ir 
kitoms Pabaltos šalims išeis 
kitą ketvirtadienį, gruodžio 16 
d.

Jeigu norite pasiųsti laišką, 
pasveikinimą ar ryšulį tuo ke
liu, užadresuokit sekamai:

Vardas ir Pavardė
Adresas: (gatvė ir mie

stas arba Kaimas 
ir apskritis, ir ša
lis.)

Taipgi ant voko užrašykite 
žodžius “TRANS ATLANTIC 
MAIL”.

Jeigu laiškas sveria pusę un
cijos arba mažiau, pašto ženk
lų uždėkit už 30 CENTŲ; Jbi- 
gu sveria unciją — uždėkit 60 
centų, jeigu l1/* uncijų — 90 
centų, ir taip toliau — po 30 
centų už kiekvieną pusę unci
jos.

Kaip ir kitokius laiškus, taip 
ir tokius oro pašto laiškus įmes- 
kit į paprastą laiškų dėžę. Ne
reikia vežti paštan ar regis
truoti. ’ .

Beje, verta čia priminti, kad 
toks oro pašto laiškas iš Ame
rikos Lietuvon yra graži isto
rinė atmintis, ir kas tokį laišką 
gauna, tas jį brangina.

Muitas Už Dovanas.
Paskutinėmis dienomis daug 

kas kreipėsi j “Naujienas”, pra
šydami informacijų apie tai ko
kius daiktus galima siųsti Lie
tuvon be muito.

Konsulas P. Daužvardis su
teikė mums sekamas informa
cijas:

1. Už dėvėtus drabužius ir 
avalinę, ir už vartotus daiktus 
muito nereikia mokėti;

2. Jeigu tarp vartotų daiktų 
primaišoma naujų, tai tam as
meniui, kuriam siuntinys eina, 
gali tekti mokėti ne vien mui-

“Naujienos’’, kaip ir kelios 
kitos telegramų ir ekspreso 
įstaigos, priima pinigus siunti
mui į Lietuvą — bet tiktai te
legramomis. Kitais keliais 
“Naujienų” pinigų Lietuvon ne
siunčia, peš negalima garantuo
ti, kad pinigai nueis. Bet pini
gus siunčiamus telegrama 
“Naujienos” pilnai garantuoja 
— tai yra, duoda užtikrinimą, 
kad jie bus išmokėti Lietuvoj. 
O jeigu nebus išmokėti — tai 
bus sugrąžinti atgal siuntėjui.

Dėl platesnių informacijų apie 
pinigų siuntimą Lietuvon tele
gramomis, prašom kreiptis į 
“Naujienų” pinigų siuntimo 
skyrių. * Rs.

Sprogimas Sužeidė 
12 Darbininkų 
Wilson Dirbtuvėj

Žinia Apie Įvykį Buvo 
Slepiama

Vakar iš patikimų šaltinių 
teko patirti, kad pereitą penk
tadienį Wilson and Cdmpany 
mėsos dirbtuvėj, prie 41-inos 
ir Ashland avenue, įvyko ga
rinės mašinos sprogimas, 12 
moteriškių ir mergaičių, dir
busių prie mašinos skaudžiai 
nukentėjo. Buvo sužeistos ir 
nuplikintos karštu garu, kuris 
ėmė veržtis kamuoliais vidun

■ ' ■■ . f ! •

mašinai sprogus. •
Sprogimo kambaryj visi 

langai išbyrėjo ir sudužo keli 
šimtai kenų.

Dirbtuvės, ligoninėj sužeisto
sios gavo pirmą pagalbą, o 
sunkiau sužeistąsias prižiūri 
bendrovės daktarai. Kelios 
moteriškės jau grįžo darban. 
Keturios buk dar guli lovoj.

Buvo dedamos pastangos ži
nią apie įvykį užslėpti.

Apiplėšė Brighton 
Parko Dirbtuvę

— * -

Trys ginkluoti banditai už
puolė Petroleum Heat and Po- 
wer Company raštinę, kur pa
sigrobė $675. Raštinė randasi 
adresu 3301 S. California avė.

tą, bet ir pabaudą; Užpuolimo metu viduj buvo 12
3. Jeigu muitas nesiekia 200 darbininkų.

/ ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Aaron Gritzmaker iš Oklahomos, kuris gyvulių pa

rodoje laimėjo prizą.

NAUJIENOS, Chicago, UI,

PIRKDAMI DOVANAS SAVO VAIKUCIAMS-

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečiu!

AUKOKIM!
VAKAR GAUTA:

Nuo William Milašius, Maywood, III.......... ...... $5.00
Buvo paskelbta   .................................. .............  397.10

VISO DABAR YRA  ................................. $402.10
" •p**''

-- Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti 

į . /
Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P. Mikei’ vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ąmbroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Visos aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

. * j « a. • . 'f w««4 r h «. . . -s S . . A- > l- . • > t ....... « » • > i ... .

ATSIŠAUKIMAS J AMERIKOS LIETUVIU 
DRAUGIJAS IR KLUBUS 

* • . . ■ > •

Gerbiamieji:
Vilnius jau musų. Ir dalis Vilniaus krašto jau gra

žinta Lietuvai. Lietuvos gyventojai ir Amerikos lietuviai 
per 19 metų protestavo prieš Lenkiją deh Vilniaus už
grobimo. Mes steigėme komitetus, šaukėme mitingus, kė
lėme demonstracijas, rašėme rezoliucijas ir teikėme vil
niečiams materialinę ir moralinę tparamą. Apie Vilnių 
kalbėjome ir dainavome. Visi turėjome vilties, kad kada 
nors, kaip nors Lietuva atgaus savo istorinę sostinę ir 
trečdalį netektojo krašto.

Vilnius ir dalis krašto grąžinta tokiu momentu ir 
tokiose apystovose, kad, pasidžiaugus, tenka ir giliai su-
sirupinti. Ne gana to, kad Lenkijos valdžia buvo jį bai
siai nualinusi, lietuvių tautinį ir kulturinį gyvenimą ga
lutinai prislėgusi, bet ten užplūdo tūkstančiai karo pa
bėgėlių. Reikia juos priglausti ir maitinti. Patys Vilniaus 
ir Vilnijos gyventojai skurdė. Jais Lietuvį irgi turi rū
pintis. Tai sunki jai našta.

Vilniaus gyventojai ir Lietuvos žmonės laukia pagal
bos iš amerikiečių. v ,•

Todėl Komitetas Vilniaus Kraštui šelpti kreipiasi į
Tamstų organizaciją ir prašo, kad paskirtumėte auką iš 
savo iždo, kad padarytumėte rinkliavas tarp savo narių 
arba kad surengtumėte kokį nors parengimą Vilniaus 
Krašto naudai.

čekius rašykite iždininko P. Millerio vardu ir siųs
kite Finansų Sekretoriui, A. Ambrose, 1739 S. Halsted
St., Chicago, Illinois. \

Su pagarba, 7
KOMITETAS VILNIAUS KRA§TŪI ŠELPTI

Pirmininkas, G. Stungis
1-mas Vice-pirminįnkas, A. Vaivada
2-tras Vice-pirmininkas, ■ J. Kondroška 
Sekretorius, Euphrosine Mikužis,

2121 N. Weštern Av^, Chicago, III.
Finansų Sękretdrius, A. Ambrose,

1739 S. Halsted St., Chicago, IT.
Iždininkas, P. MiLer į
Iždo Globėjai, Jadvyga Gricaitė,

- A. Zymoht, J: Thomas.
• • ... h,/

Suomiai Atsilaikys, 
Jeigu—

Ketvirta et, gruodžio 7, 1939 
.f,-. , ■ , ................ _

VAKAR

Gaus Pagalbos Pinigais ir 
Ginklais

t; f ’ ,

Suomijos konsulas Chica- 
goj, Dr. Emil A. Forsberg, va
kar pareiškė reporteriams, 
kad suomių kareiviai atsilai
kys rusams, jeigu kraštas gaus 
pagalbos pinigais ir ginklais. 
Suomijau reikia užtikrinto 
amunicijos ir kitų reikmenų 
šaltinio, kitaip armija negalės 
ilgai kariauti.

, t

Atremdamas komunistų už
metimus konšulaš Forsberg 
pareiškė, kad Suomijos val
džia nėra atžagarciviška. Dvi 
stipriausios šalies partijos yra 
agrarai (ūkininkų partija) ir 
social-demokratai.

Užmušė 
Lietuvį

• Prie 95th Street, tarp Jef- 
fery ir Stony Island, automo
bilis užmušė apysenį žmogų, 
iš kurio popierių pasirodė, 
kad tai buvo Juozas Szenous- 
kis, nuo 410 South Clark st. 
Automobilį vairavo Raymond 
Sullivan, nuo 7147 Jeffcry avė.

Prie 95-tos ir Jeffery, visai 
netoli pirmos nelaimės vietos, 
užvakar naktį susikūlė kelei-

CHICAGOJ

Tai Štai Kaip 
Suomiai Sveikina 
Raudonarmiečius
“SUOMIAI SVEIKINA LIAU

DIES VALDŽIĄ”

Tokį antgalvį uždėjo Chica- 
gos lietuvių raudonųjų fašistų 
lapas “Vilnis”, gruodžio 6.

Dabar pažvelkim kaip suo
miai “sveikina”. Gruodžio 4, 
suomiai “sveikindami” užmušė 
2,000 “liaudies valdžios” apgy
nėjų. Toj pat dienoj sunaikino 
64 bombonešius, orlaivius, liau

• Vakar Chicagoj lankėsi Tho
mas E. Dewey, New Yorko pro
kuroras, kuris šiomis dienomis 
paskelbė, kad ieškos republiko- 
nų nominacijos į Jungt. Valst. 
prezidentus. Trumpai čia pabu
vęs išvyko į Minneapolis, kur 
vakar vakare turėjo pasakyti 
kalbą apie savo nusistatymą, o 
rytoj grįš Chicagon svarbioms 
konferencijoms savo kandida
tūros reikalu. Illinois demokra
tai jo turbut nerems, nes la
bai šaltai jį sutiko ir šaltai žiu
ri į jo kandidatūrą. Paskuti
niu laiku Illinois ir kitose vidur- 
vakarinėse valstijose padidėjo 
sentimentas už trečią terminą 
prezidentui Rooseveltui.
O Vargas 39 metų Benjaminui 
Holmenui, 3741 Wabansia avė. 
Kai užvakar jis parėjo namo 
girtas, ne pirmą bet kelintą 
kartą, 14 metų sūnūs Howard 
jį skaudžiai apdaužė su čeve- 
ryku, policija uždarė kalėjime, 
o teisėjas Adamowski nuteisė 
kalėti šešias dienas kalėjime. 

t

• Už balsų “machinacijas” pe
reituose rinkimuose grand džiu- 
rė patraukė atsakomybėn 15-to 
precinkto pirmo wardo precinct 
kapitoną, Lawrence Rasmus- 
sen.
e Už tai kad 60 metų mote
riškė, Mrs. Theresa Matthes, 
2035 Diverscy Parkway, turi 
gerą širdį, vakar ji atsidūrė 
teisme. Ją kaltino betvarkiu el
gesiu. Mrs. Matthes labai mėg
sta paukščius, šunes ir kates. 
Kiekvieną rytą atsikeldavo apie 
4-tą, išeidavo gatvėn ir ten pri- 
barstydavo visokių “skanumv- 
nų” savo karveliams, žvirb
liams, kačiukėms ir Margiams. 
Vakar apylinkės gyventoją} 
skundėsi teisėjui Adamowski, 
kad dėl Mrs. Matthes papro
čio apylinkėj priviso tiek žiur
kių, kad baugu naktį ir gat
vėn išeiti, o namuose, kur tik 
neisi, visur turi laikyti spą
stus. Teisėjas Mrs. Matthes ne
nubaudė, bet paprašė paprotį 
arba pamesti arba savo mėgia
mus gyvūnus penėti kur nors 
kitur.
O Kovox 30 d*., Baltimore and 
Ohio gel^Mio* lokomotyvas nu
kirto 47 metų ugniagesiui 
James McRoberts abi kojas. 
Vakar Cook apskričio Superior 
teismas priteisė gelžkelį sumo
kėti nukentėjusiam $25,000.

dies saugotojų-rusų. Pirmiau 
sunaikino 60 rusų karo orlai
vių. Trys dienos atgal, suomiai 
pasveikino liaudies apginė jus 
su minomis, išmušdami tūk
stantį raudonarmiečių.

Apdaužė “Kirovą”.
Gruodžio 5, suomiai sveikin

dami raudonarmiečius, sunaiki
no rusų gelžkelį, dabar negali 
kariuomenę privežti. Suomiai 
.sveikindami liaudies valdžią pa
skandino du rusų karo laivu 
ir karo laivą Kirov tiek apdau
žė, kad ims šęšis mėnesius lai 
ko pataisyti tą laivą, kuris, 
kaip komunistai sakydavo,, yra 
didžiausis ir tvirčiausis laivas, 
kad su tuo vienu laivu galėjo 
sumušti didžiausį priešo karo 
laivyną. Bet suomiai kai pa
sveikino vienu širviu, ir ‘Tau 
dies” laivą vos spėjo atvilkti 
į uostą. Bėje^ apie 20,000 rusų 
kareivių jau randasi ligoninėse 
ntio suomių “pasveikinimo”.

L. Pruseika ne vieną kartą 
pasakė, du-trečdaliai komunis
tųpasekėjų yra durniai. Kad 
Užganėdinti savo durnius, “Vil
nis” turi taip rašyti.

Skaitytojas.

vinis automobilis ir (rokas, 
kuris vežė 7,000 galionų gaso- 
lino. Trekas ir automobilis už
sidegė. Troko šoferis išliko 
sveikas, o antrasis vairuotojas 
John Armslrong, nuo 2102 E. 
82nd st., buvo apipjaustytas.

Brighton Parkas 
Turi Drąsius 
Policistus

i

Brightoil Parkas turi gerus 
ir drąsius policistus, jeigu visi 
yra tokie kaip 44 metų ser
žantas James McGinnis.

Prie 1344 Madison strcet, 
jau po tarnybos valandų jis 
pastebėjo, kad trys jauni vy
rai sustabdė automobilį ir 
bandė apiplėšti jo keleivius. 
McGinnis šoko užpultuosius 
ginti. Kai piktadariai ėmė jį 
mušti, McGinnis išsitraukė re
volverį, du pašovė, o trečias 
pasidavė. Jie yra 32 metų 
Ėdward Vogt, 2750 Kenmore 
avė.; Albcrt Cline, 2548 N. 
Halsted st., ir 26 metų Walter 
Bade, 1720 Belmont avenue.

NAL’JTENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Internacionalėje parodoje Mayfield 

Kodiniam iš Mason, Tex., buvo laimėtojas. Jo 1,240 
svarų sveriąs bulis laimėjo pirmą prizą.




