
.............  1—I I ■ ■ ...................... III ■ ■■■—M—

The First and Greatrsl Lithuanian Daili] in America

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NKWS

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
—------------------ —■■■>

VOL XXVI Kaina 3c
■ ■ .... ..............-.......................... i — . n ■ t, . i'____----------------------------------------------------------- ----

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter Mafrch 7,1914 at thja Post Office at Chicago, III., 

under the Aci of March 3, 1879

/I ............     11 ............. .. m i

The First and Gfeatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
ThK Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
....----- .............. .............................................

Chicago, IIU Penktadiehiš, Grtiodžio-December 8 d., 1939
------------ - -------------- i-r-..- ..... . . ---------f-" ---------r--------- Į---------- —------------—

No. 288

Dar Septyni Laivai Paskandinti
BRITAI NETEKO 340,000 TONŲ LAIVŲ

..'.I,.. Į*., i I —

Paėmė 280,000 tonų priešų laivų
AMSTEPvDAM, Holandija, 

gruodžio 7. ■— Ketvirtadieni 
pranešta dar apie penkis laivus^ 
kurie paskendo užgavę minas 
arba buvo torpeduoti. Du Bri
tanijos laivai susidaužė ir pa
skendo. Taigi pranešta, kad ne
laimės ištiko septynis laivus.

Nukentėję laivai buvo: 8,150 
tonų Holandijos laivas Tajon- 
doen, torpeduotas; 10,000 tonų 
Norvegijos laivas Britą, užga
vęs minų; kitas Norvegijos lai
vas Primula; Graikijos laivas 
Paralos, ir britų, prekybinis 
laivas Washington. Paskutinie
ji trys paskendo užgavę minas. 
Gi Britanijos laivai Manches- 
ter Regiment ir, Chancellor pa
skendo susidaužę vienas su ki
tu.

Be to, pasigendama Britam-

Rusai ir naciai apsi
mainys 600,000 gy

ventojų
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 7. — Soyielu^Ruaija ir 
nacių Vokietija planuoja apsi
mainyti 60b7000 gyventojų.'' Iš 
rusų Lenkijos horima pasiųsti 
į Vokietijos Lenki jų apie 300,- 
000 vokiečių, o gauti daug maž 
tok| pat skaičių ukrainų ir ki
tų- . •

Bolševikų ir nacių komisija 
dėl tų reikalų turės konferen
cijų penktadienj.

Vokietija ispėjo Šve
diją ir Norvegiją

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio. 7. — Vokietijos radijas 
ketvirtadienio rytą įspėjo Šve
diją ir Norvegiją, kad jos ga
li užsitraukti Vokietijos rūsty
bę, jeigu leis per savo žemę 
gabenti karo reikmenas Suomi
jai.

Kiti pranešimai kalba, kad 
Vokietija planuojanti invazijų 
į Švediją ir Norvegiją.

Dalykas štai koks. Kai vokie
čiai veržėsi Lenkijon, tai Sta
linas užpuolė Lenkiją užnuga
ry, aiškindamas kad reikia na
cių briovimųsi į rytus sulaiky
ti. Naciai užpulsią Švediją ir 
Norvegiją, aiškindami jogei rei
kia Stalino briovimųsi į Skan
dinavijos šalis sulaikyti.

Vokiška neutralumo 
definicija

— - - - I

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 7. — Holandija yra neu
trali šalis. Bet nacių vyriau
sybė skaitys Holandijų neutra
lia šalimi tik tuomet, kai Ho
landija atsisakys gabenti pre
kes i Britanijos salas, pareiškė 
nacių atstovas.

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

Giedra; pietų vakarų vėjai;
saulė teka 7:05 v. r., leidžiasi 
4:19 v. v.

jos laivo Huntsman. Manoma, 
ir jis yra pražuvęs.

Britanijos nuostoliai laivais 
yra dideli. Pasak admiraliteto 
pirmo lordo, Winston Church- 
illio, iki šiol jau paskandinta 
340,000 tonų Britanijos laivų.

Bet, sako Churchill, Britani
ja pradėjo karą turėdama 21,- 
000,000 tonų prekybinių laivų. 
Nors paskandinta 340,000 tonų, 
tačiau britai suėmė 280,000 to
nų vokiečių laivų. Taigi iki šiol 
Britanijos nuostoliai siekia tik 
60,000 tonų.

Greta savųjų laivų, sako 
Churchill, Britanija dar pasam
dė 1,000,000 svetimų šalių lai
vų. Todėl tonažas prekybinių 
laivų tarnaujančių Britanijai 
šiandien yra ne mažesnis, kaip 
buvo karo pradžioje.

Keturios valst y b ė s 
reikalauja iš Rumu

nijos atlyginimo
BUCHAREST, Rumunija, 

gruodžio 7. — Lenkų kariuo
menė, bėgdama nuo vokiečių, 
atgabeno į Rumuniją 40' lėktu
vų ir apie 800 sunkvežimių. 
Rumunija atgabentus lėktuvus 
ir sunkvežimius konfiskavo.

Hitleris pirmas pareikalavo, 
cad Rumunija užmokėtų vokie
čiams už lenkų lėktuvus ir sunk
vežimius. Netrukęs ir Stalinas 
užmokėjimo pareikalavo. O ka
dangi Hitleris su Stalinu rei- 
calauja atlyginimo iš Rumuni
jos, tai Francuzija ir Ang’ija 
pareiškė savo reikalavimus. To- 
du budu dabai- keturios val
stybės nori, kad joms rumunai 
užmokėtų už atgabentus į Ru
muniją lenkų lėktuvus ir sunk
vežimius.

Fašistų vadai susi
rinko konferencijai

ROMA, Italija, gruodžio 7. 
— Fašistų didžioji taryba ket
virtadienį susirinko konferenci
jai. Taryba paruošia įstatymų 
ir patvarkymų projektus, ku
riuos vėliau svarsto fašistinis 
seimas (veikiąs vietoj buvusio 
Italijos parlamento). Fašistų 
seimas susirinks gruodžio 14 
dieną.

Vienas opiausių šitos konfe
rencijos klausimų bus, kaip ko
voti Stalino užsimojimus briau- 
tis į Balkanus.

Naciai nukirto gal
vas trims asmenims

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 7. — Ketvirtadienį nukirs
tos galvos trims asmenims. Vy
riausybė kaltino jtips kaipo ša
lies išdavikus. Du jų buvo žy
dai. fA

6 žmonės žuvo laivo 
nelaimėje

AMSTERDAM, Holandija, 
• gruodžio 7. — šeši asmenys žu

vo kai submarino torpeda ar 
; mina užgavo Holandijos preky

binį laivą Tajandoen Anglijos 
kanale ketvirtadienį.

į j Aa-JA’I lUJUpUv

Minnesotos gubernatorius Harold Stassen pristato kalbėti Thomas E. De- 
. wey, kuris stato savo kandidatūrų į Jungtinių Valstijų prezidentus.

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS 
PAŠAUKTAS j MASKVA

GAL STALINAS REIKALAUS PAGALBOS KARUI 
PRIEŠ SUOMIUS

HELSINKIS, Suomija, gruodžio 7. — Patirta, kad sovietų 
vyriausybė pakvietė atvykti į Maskvą Estijos kariuomenės va
dų, gen. Laidonerį, Lietuvos kariuomenės viršininkų gen. Raš- 
likį ir Latvijos generolą Balodį.

Kaip pranešama, Stalino vyriausybė jau davusi Estijai pa
tarimą paleisti šalies vidaus sargybų. Gal būt, kad tokių pata
rimų gaus Lietuva ir Latvija.

Bet kalbama, kad Stalinas gal pareikalaus Pabaltijo valsty
bes pripažinti jo įsteigtų “naujų suomių valdžią” — komunis
tus. Dar prisibijoma, kad jis gali pareikalauti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos pagalbos rusams kare prieš Suomiją.

RUSAI VĖL GRASINA RUMUNAMS

Iš Lietuvos
NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Iš LIETUVOS
Mandžuko lietuviai

KAUNAS, gruodžio 4 d.— 
Mandžuko lietuvių kolonija ne
gausi, prieš 10 metų ji priskai- 
tydavo gal apię 5,000 asmenų 
lietuvių ir, žydų tajityfeĮįi^,.Da
bar ji žymiai /sumažėjo, daug 
švyko kitur, vienok ten nėra 
susiskaldymo, nežiūrint pažiū
rų ir tautybių visi Lietuvos rei- 
calai eina išvien. Kiekvienas 
vykis Lietuvoje tuojau randa 

atgarsį Charbine ir stambios 
aukos siunčiamos tėvynei pa
remti.
—Sužinojusi apie Vilniaus grį-* 
žimą Lietuvai, Charbino lietu
vį kolonija tinkamai jį pami
nėjo ir sudėjo 100,000 litų (apie 
17,000 dol.) Lietuvos Universi
teto Vilniuje stipendijų fondui.

Von Ribbentrop pa
siima kreditą dėl 
Klaipėdos anek- 

s avimo 
t __

. i n*

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 7. — 5ia išleista nauja 
aida knygos, kurioj surašyti 
žymus asmenys. », šitoj knygoj 
Vokietijos :u&ienių reikalų mi- 
nisteris voh Ribbentrop duoda 
suprasti, kad dėl įjungimo Vo
kietijon Austrijos, sudraskymo 
čeko-Slovakijos ir atėmimo Lie
tuvai Klaipėdos kreditas visų- 
pirma priklauso jam, von Rib- 
bentropui.

----- ------ - J į , 

» Dewey kritikuoja
Naująją Dalybą

MINNEAPOLIS, Minn., gruo
džio 7. —- Trečiadienio vakare 
čia kalbėjo Thomas E. Dewey,‘ 
New Yorko prokuroras. Jisai 
ieško nominavimp į prezidentus 
republikonų partijos sąrašu.

Dewcy kritikavo prez. Roo- 
sevelto Naujųjų Dalybą. Jis rei
kalavo paliauti darius valdžios 
išlaidas, duoti progos privačiai 
iniciatyvai atgaivinti biznį ir 
imti į darbą daugiau žmonių.

Tai senas prez. Roosevelto 
administracijos kritikų argu
mentas sustabdyti viešuosius 
darbus ir pašalpos teikimą be
darbiams ir laukti, kad priva
tus biznis ir pramonė duotų 
bedarbiams darbo.

Britų-vokiečių lėk
tuvai susidaužė, 

nukrito
BERLYNAS, Vokietija, gruo- 

džio 7. — Vokietijos karo va
dovybė ketvirtadienį paskelbė, 
kad Britanijos ir Vokietijos 
lėktuvai susidaužė ore ir nukri
to į jurą netoli Holandijos sa
los Texei. Nelaimė lėktuvus iš
tiko trečiadienį.

, it ? — .... :

Amerikos suomiai 
parvyko kariauti

. HELSINKIS, Suomija^ gruo
džio 7. — 230 Amerikos suo
mių pasiekė Helsinkį ketvirta
dienį. Jie ketina įstoti armijon 
ir kariauti! cprieš rusus.

Miestų statyba
KAUNAS, gruodžio 4. — 

šiais metais į Lietuvos miestų 
statybą įdėtą 68 milijonai li
tų.

VILNIUS, gruodžio 4 d.— 
Vilniuje gyvenimas visiškai su
sitvarkė. Darbai, mokslas, pre
kyba, pramonė atgijo; maisto 
gėrybių pilnos vitrinos. Iškeltus 
palengvintomis sąlygomis zlo
tus, suteikus darbą gyventojai 
atgauna pirkimo galią. Stabili
zavosi prekių kainos ir preky
ba įėjo į normalias vėžes, nes 
pirklys pasitiki pastovios valiu
tos verte ir gauna normaliai 
prekes papildyti. Miestai įveda 
lietuviškus užrašus.

KAUNAS, gruodžio 4. — 
Naujuose įvykiuose Lietuva nė
ra kieno nors interesų pusėje.

BERLYNAS, ‘ gruodžio 4 d. 
— Atsakinguose vokiečių sluok
sniuose pareiškiama, kad Lietu
vos Nepriklausomybė naudinga 
ir reikalinga tiek Vokietijos, 
tiek Sovietų Sąjungos intere
sams.

Lenkų submarinas 
pabėgo iš Baltijos 

juros
COPENHAGEN, Danija, gruo

džio 7. — Lenkų submarinas 
Wilk išplaukė iš Baltijoj juros 
ir pasiekė britų laivyno bazę. 
Tai jau antras lenkų submari
nas pabėgo iš Baltijos;

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 7. — Suomijos artilerija 
sužalojo rusų kreiserį Kirova 
trečiu šuviu atkreiptu prieš jį. 
Suomijos artilerija, sakoma, 
esanti geriausia šiame kare.

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 7. Suomijos karo vado
vybė kaltina rusus vartojant 
nuodingas dujas. Suomių prane
šimu, rusai nepajėgia pralauž
ti jų stipriųjų tvirtovių lini
jos.

STOCKHOLM, Švedija, gruo
džio 7. — čia gautas" praneši
mas, kad Rusijos slaptoji po
licija įvykdė mirties bausmę 
21-m lakūnui. Kaltino lakūnus 
sabotažu ir nepildymu įsaky
mu, v .

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 7. — Ketvirtadienį pasken
do holandų 8,159 tonų preky
binis laivas Anglijos kanale, už
gavęs miną ar užgautas torpe
dos.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 7. — Astuoni vokiečių lėk
tuvai mėgino užpulti Britanijos 
laivų bazę Firth of Forth. Bri
tų lėktuvai juos nuvijo. Vienas 
vokiečių lėktuvas sužalotas.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 7. —» Vokiečiai ketvirta
dienį padarė ‘eilę atakų prieš 
priešakines francuzų pozicijas 
vakarų fronte. Visos atakos at
muštos. Vokiečiai mėgino įsi
kasti neutralioj zonoj (No 
Man’s Land), bet francuzų ar
tilerija juos iš ten išvijo.

ANKARA, Turkija, gruodžio 
7. — Gal būt Turkija pareika
laus atšaukti Vokietijos amba
sadorių. Turkija sako, kad vo
kiečių ambasadorius skleidžia 
propagandą, kurios tikslas yra 
sudrumsti Rusijos-Turkijos san
tykius. ♦

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 7. — Švedija neteikianti 
Suomijai jokios pagalbos dėl to, 
kad Vokietija grūmoja ją už
pulti, jeigu ji teiks suomiams 
pagalbą — sako pranešimai gau
ti Paryžiuje.'

ROMA, Italija, gruodžio 7. 
— Italija norinti padėti suo
miams kariauti prieš, rusus. 
Bet ji nepadėsianti Rumunijai, 
jeigu šią šalį Stalinas užpultu* 
Tokios kalbos eina painformuo
tuose Romos sluoksniuose.

MASKVA, sovietų Rusija, gruodžio 7. — Sovietų Rusija 
dar kartą įspėjo Rumuniją, reikalaudama pasirašyti taikos su
tartį su ja. Jei Rumunija nepasirašys, tai, grasina rusai, ją 
gali ištikti didesnė nelaimė, negu ištiko Lenkiją.

RUSAI SKELBIA SULAUŽĘ SUOMIŲ 
TVIRTOVIŲ LINIJĄ

SUOMIAI NUGINČIJA RUSŲ PRANEŠIMUS; ATMUŠĖ 
3,000 RUSŲ

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 7. — Maskvoje pra
nešta ketvirtadienio rytą/akad 
raudonoji armija sulaužė Man- 
nerheimo tvirtovių liniją Kare
lijoj, pietų rytų sek tore. Rau
donoji armija, perkirtusi suo
mių liniją, maršuoja šiaurės 
link.

Bet tai yra rusif pranešimas 
rusams. >O suomiai sako ką ki
ta.

---- X-----X-----X----
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 7. — Oficialus Suomijos 
karo vadovybės pranešimas nu
ginčija rusų pasigirimą, kad jie 
sulaužę suomių frontą Kareli
joj. Suomijos tvirtovių linija 
pasilieka nesulaužyta. Ji pasi
lieka taip tvirta, kaip buvo.

Į šiaurę nuo Kemefaervi suo
miai laimėjo dar vieną perga
lę. čia jie numetė atgal 3,000 
rusu.*

ĮVAIRIOS ŠALYS TEIKIA PAGALBOS 
SUOMIAMS

Rusai ir japonai ta
riasi dėl taikos pakto

TOKIO, Japonija, gruodžio 7. 
— Pranešama, kad Japonijos ir 
Rusijos pasitarimai tikslu pa
daryti nepuolimo paktą rodo 
progreso. Ar galų gale paktas 
bus pasirašyta, kol kas sunku 
pasakyti.

Bet japonai duoda suprasti, 
kad jiems teks daryti nepuoli
mo sutartį su Rusija, jeigu 
Jungt. Valstijos pasirodys ne
sukalbamos.

Suomiai įvykdė mir
ties bausmę trims 

šnipams
HELSINKIS, Suomija, gruo- 

džio 7. — Suomija paskutines 
tris dienas pradėjo gaudyti Sta
lino šnipus. Pranešimas iš Suo
mijos danų dienraščiui Natio
nal Tidende sako, kad trečia
dienį buvo sušaudyti trys 
menys Suomijoj, kurie siuntė 
slaptus radijo pranešimus Mas
kvai.

Suomija jau sulaukė 50 Ita
lijos lėktuvų. Dar laukia apie 
100. Britanijos lėktuvų. Gavę 
britų lėktuvus, suomiai gal būt 
pasiįš lėktuvus atakoms prieš 
rusus.

Tuo tarpu Helsinky gautas 
iš Estijos pranešimas, kad so
vietų žvalgyba Baltisky, rusų 
bazėje Estijoje, sušaudė 21-na 
rusų lakūną. Lakūnai nubausti 
mirtimi dėl to, kad vykdę sa
botažą arba atsisakę kariauti 
prieš suomius.

Fronto šiaurės daly dienos 
trumpos, taigi kautynes čia ei
nančios neretai prieblandoje ir 
patamsy. Ir rusams ne kaip se
kasi. Suomiai nepaliaujamai 
vargina rusus, priešai susire
mia kartais visai arti, suomiai 
niauja rusus net peiliais. Vie
nas suomis peiliu paskerdęs net 
70 rusu kareiviu.

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 7. — Karo reikmenas siun
čia į Suomiją įvairios Europos 
šalys: Didžioji Britanija, Ita
lija, Jugoslavija, Vengrija ir 
Švedija. Kalbama, greitai pra
dėsianti siųsti karo reikmenas 
Suomijai ir Francuzija.

Reiškiama nuomonė, kad dė
ka šaltos, snieguistos žiemos 
suomiai galės laikytis prieš ru
sus ilgą laiką.

Pranešimai teigia, kad ir Vo
kietija pasiūliusi Suomijai sa
vo šautuvų — pasiūliusi juos 
jau po to, kai rusai pradėjo 
karą prieš Suomiją. Bet Vokie
tijos nusistatymas atrodo abe
jingas. Pavyzdžiui, ji įspėjo 
Švediją neleisti per savo žemę 
Britanijos lėktuvų į Suomiją 
gabenti.

Kiti pranešimai kalba, kad 
Švedija butų jau atėjusi Suo
mijai pagalbon, bet Hitlerio vy
riausybė įspėjo švedus susilai-

as-’kyti. Jeigu Švedija stotų prieš 
Rusiją kariauti kartu su suo
miais, tai vokiečiai užimsią Šve
dijos pietų dalį.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Ar iVoltairas buvo bedievis?

(Tęsinys)
Jonas — Labai gražiai, Jokū

bai, mudviem šį klausimą iš- 
guldei. Bet aš dar negirdėjau 
tave sakant, kad Voltairas buvo 
didelis Dievo nekentėjas. O 
kaip aš tau rodžiau iš pradžios 
“Draugas” lapkr. 3 d. 193J m, 
rašo, kad Voltairas buvęs dide
lis Dievo nekentėjas. Pasakyk, 
Jokūbai, ar jis buvo toks ar 
ne ?

Jokūbas — Labai puiku, kad 
tu, Jonai, tokius mažus daly
kus pa lemi jai. Jei judu dar tu
rite kantrybės ir nebijote savo 
moterų barimo sėdėti čion iki 
išauštant, tai aš bandysiu ir 
apie tai paaiškinti..

Tai yra tyras melas nuo pra
džios iki galo, kad Voltai: ai 
butų nekentęs Dievo. Jei Voltai
ras butų taip baisiai nekentęs 
Dievo, kaip “Draugas” rašo, 
tai kaip galėjo tas baisus bedie
vis pastatyti pačiam Dievui 
bažnyč ą. O taip iš tikro yia. 
Apie Dievui bažnyčos pas’a ty
mą butų galima papasakoti la-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

velniavosi kyti, išdūlino laukan. Matote*-Sius katalikus, kad jie grįžtų 
ant draugų. Matydamas be Die? mario mieli draugai, Romos atgal prie jų (Romos kunigų), 
vo ir kunigo mirsiąs, savo 
'draugams sušunka: ‘Jus man 
i rengiate prakeiktą garbę’. Ne
laimingasis šėlo lyg plakamas. 
Jojo protestantas gydytojas 
Tronšenas sakė, kad tai mena 
graikų literatūros Oresto šė į- 
mą. Šisai bedievis savo gyveni
mą baigė 1778 m. kovo 30 d.” 
Tai ką manai, Jokūbai, hr tas 
viskas teisybė, ką čia ‘'Drau
gas” rašo, ar taip buvo prieš jo 
gyvenimo pabaigą?

Jokūbas — Mano drauge Pet
rai, tu čia iš tiesų pajudinai la
bai svarbius faktus, liečianč us 
Voltairo mirtį. Jei jau “Drau
go” redaktoriai imasi taip drą
siai paskutines Volta.ro m’rt*ąs 
valandą^ falsifikuoti, tai čia aš 
irgi turiu pasakyti, kaip iš tik
rųjų tada buvo. Pirmiausia 
“Draugas” meluoja sakydamas, 
kad Voltairas mirė kovo 30 d. 
1778 metais. Tikrenybėje VoL 
tairas mirė gegužės 30 dieną 
1778 metais, 15 miliutų po v.e 
nuoliktos šeštadienio vakarę, 
eidamas 84 metus savo am
žiaus. Jei jau “Draugas” falsi
fikuoja net dieną mirimo, tai 
kas gali juo tikėti apie kitus 
dalykus, pasakytus apie tą gar
sų filosofą ir rašytoją?

Toliau “Draugas” rašo, 
Voltairas prieš savo mirtį 
šiai šėlo ir velniavos! lyg plaka
mas. Tai gryna melagystė, pa
imta iš vieno tų laikų vienuo
lių aprašymų apie Voltairo mir
tį. Matote, mano mieli, Romos 
katalikų bažnyčios kunigams ir 
vienuoliams yra labai svarbu 
parodyti savo skaitytojams, kad 
Voltairas mirė baisiai ir kad 
ten velnių buvo būriai apstoję

siminimo nagus ir katalikų vienuolių atsirado vie
nas tūlas Mignot vienuolis, ku
ris pasitenkino Voltairo tikybos 
išpažinčia pasirašyta vasario 28 
d. 1778 ir dviejų kunigų liudy- 
mais, kad jie buvo prie jo, nors

— -bai įdomią ir juokingą istoriją, 
tačiau aš sutrumpinsiu.

Kada Voltairas sumanė pa
statyti bažnyčią, tai atsirado 
labai daug jo aršių priešų, ku
rie tam darįnii baisiai kenkė. 
Tada Voltairas parašė laišką 
pačiam popiežiui, nuo kurio 
gavo leidimą tokią bažnyčią 
miestelyje Ferney pastatyti. Ka
da bažnyčia buvo baigta rugsė
jo 14 d. 1761 metais, tai Vol
tairas padėjo tokį parašą ant 
bažnyčios durų viršaus, “Deo 
Solo”, Pačiam Dievui. Vėliau 
jis pamainė tą parašą šitaip: 
“Deo erexit Voltaire” (Dievui 
pastatė Voltairas). Vėliau jisai 
mėgdavo didžiuotis, kad jo pa
statyta bažnyčia yra vienatine 
bažnyčia pasaulyje, kuri yra 
pastatyta pačiam Dievui.

Todėl, mano mieli draugai, 
“Draugas” meluoja sakydamas, 
kad Voltairas buvo didelis Die
vo nekentėjas. Jei jis butų Die
vo taip labai nekentęs, tai jam 
Romos popiežius nebūtų davęs 
leidimo statyti bažnyčią ir pa
dėti tokį parašą viršuje bažny
čios durų. ‘ Draugas”, kuris 
yra leidžiamas Marijonų bro
liukų, dažnai tokias nesąmones 
rašo apie tą vieną iš garsiau-

katalikų bažnyčios kunigai ir O Romos kunigams meluoti nė- 
vienpoliai ėjo lenktynių, ku- ra jokios nuodėmės. Jie juk nie- 
riam pasiseks pagauti visame kam išpažinties neina, niekam 
pasaulyje išgarsėjusio agnosti- j nereikia pasisakyti. Be to, jie ___ ,___*______ JV,
ko Voltairo sielą. Todėl jie taip vaduojasi Jėzuitų kunigų tikė-Įir nebegalėjo jau jo išpažinties 
vienas po kito ir bėgo prie joJjimu, kuris yra žinomas: “Tiks- išklausyti. Todėl apie vidudienį 
Todėl kaip dabar matote las pateisina priemones.” Todėl birželio 1 dieną Voltairo kūnas 
“Draugas” meluoja sakydamas, romiečiai kunigai, kad atsiekti pasiekė vienuolyną Scellieres, o 
kad prie Voltairo niekas nępri- savo tikslą, taip drąsiai meluo- kunigas vienuolis Mignot gavo 
leido nė vieno Romos katalikų ja ir savo klausytojus ir laik- savo viršininko sutikimą, kad 
kunigo. Jų ten feuvo keletas, vi- raŠčių skaitytojus apgaudinėja, tas didis vyras butų palaidotas 

n- - ..x . ! to vienuolyno kapinėse.

(Bus daugiau)

si jie viens už kitą norėjo “iš-j 
spaviedoti” sepį Voltairą, bei 
jis iš jų juokus krėtė.

Tačiau sveikatai nesi taisant, 
savo sekretoriaus Wagniere pa
tariamas, Voltairas matydamas, 
jog rimta valąnda artėja para
šė savo ranka sekantį savo tik
rą tikybą:

“Aš mirštu garbindamas Die
vą, mylėdamas savo draugus, 
neapkęsdamas 
biaurėdamasis 
rio 28 d., 1778

savo priešų ir 
prietarais. Vasa
rų.

Voltaire.” 
išpažintis dąbąr

kad 
baL

Ta Voltairo 
raudąsi Nationaliame Knygyne 
Paryžiuje.

Jonais — Tai, jei taip iš tik
rųjų buvo, tai kaip dabar mu
są lietuviški Rotuos katalikų 
bažnyčios kunigai ir laikraščiai 
drįstą meluoti, sakydami kad 
Voltairas buvo didžiausiu Dievo 
nekentėju, kad jis buvo bedie
vis, kad jis mirė šėldamas, vėl
inėdamas ir 1.1. To tai aš nie-

Kovo 31
ĮVYKS ™

NAUJIENAI

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE 
2343 SO. KEDZIE AV

tojų. Matote, mano mieii, 
“Draugas” paima kokią vieną 
kitą sakinį iš Voltairo raštų ir 
vėliau perstatų savo skaityto
jams jį už baisiausį irekadėją, 
už baisą bedievį. O tikrenybėje 
taip visai nėra. Ką Voltairas 
buvo gero padaręs dėl Franci- 
jos žmonių ir dėl visos žmoni
jos,’ tai “Draugo” rašytojai nie
kados apie tai neužsimęna.-

> Petras — Tame' aprašyme 
apie Voltairą lapkr. 3 d. 1939 
m. “Draugas” rašo: “1778 me
tai. Voltairas arti mirties. Kad 
neprieitų koks kunigas, per vi
są sunkią ligą buvo saugom is 
piktų savo draugų: Didroto, 
Dalemberto ir kilų netikinčių
jų filosofų. Voltairas tai maty
damas krimtosi iš baisaus na-

Jokūbas — Mano mielas Jo
nai. Musų lietuviai romiečiai 
kunigai tyčia taip daro, kad nu
gąsdinti lietuvius nepriklauso-

Lietuviai Romos katalikų baž
nyčios kunigai tyčia taip gąsdi
na savo klausytojus ir laikraš
čių skaitytojus, kad jie nieku i n . . AT
kito neskaitytų ir jokių kitų ti- Į Skelbimai Naujienose 
kybų kunigų pamokslų neklau
sytų. Juk yra žinoma, kai žmo
gus nieko nežino, yra durnas, 
tada jis geriau klauso romiškų 
kunigų visokiausių pasakų, 
melagysčių ir niekinimų kitų ti
kybų kunigų arba apšviestų 
žmonių. Tas yra daroma, mano 
mieli, su tikslu palaikyti prie 
savęs visas durnas glušas ave
les ir jas lengviau išnaudoti pri- 
pasakojant visokių nebūtų daly- 
kų.

Todėl, kaip tik Voltairas mi
rė gegužės 30 d., 1778 metais, 
tai tą naktį jo kūnas buvo iš- 
balsamuotas ir kitą dieną išvež
tas iš Paryžiaus į miestelį Ro- 
milly, kur buvo palaidotas vie
nuolyno Scellieres kapinėse. 
Tąip buvo padaryta dėl to, kad 
Paryžiuje Voltairo palaidojimui 
buvo priešingi karalius, Romos 
kunigija ir galybe prietaringų 
didžiūnų. Mat, kaipgi čia laido
si bedievį, netikėlį katalikiško
se kapinėse. Tačiau ir iš Romos

duoda naudą dėlto, 
kad paęios Naujienos 
yra naudingos.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius PritaiKo 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLLNSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Mrs. A. K. JARUSZl Namų Tel; PB0SPECT 1930
Physical Therapy DR. C. Z. VEZEL’IS and Midwife 1
Pradžioje savaitės DENTISTAS
Kiekvieną dieną 14645 So. Ashland Avė 

arti 47 Street
TeV Telefonas YARDS 2240
Tel Hemlock 9252 Valandos nu0 9 iki 8 vakaro 
Subatoj ir Nedėlioj Seredoj pagal sutartį.
Central Avenue,
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

CRANE COAL COMPANY' 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $"7.65
5 tonus ar daugiau -.............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

/ Sales Tax ekstra.

stoję dėl to, kad jis laike savo 
ilgo gyvenimo kovojo prieš Ro 
mos katalikų bažnyčios netole
ranciją, prieš skriaudas, daro
mas vargšams ir Mneturtėliams, 
prieš deginimą ant: laužų. nekaL 
tų žmonių. 7

Sakyti, kad prie Voltairo 
niekas neprileido romiškų kuni
gų prieš jo mirtį yra baisi me
lagyste, absurdas. Štai ką fak
tai rodo. Voltairas pradėjo sirg
ti jau vasario mėnesį 1778 me
tais. Kadangi tame laike nie-1 
kas negalėjo būti palaidotas 
katalikiškose kapipėse be išpa
žinties, tai Voltairo gimines pa
sirūpino pašaukti /jam Romos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4^05-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

S Telefonai LAJTAIKTTK MM

, 4 koplyčios visose
A y/ JHL cA 1 Chicagos dalyse

dr. a. jenkins
DR. VAITUSH. OPT. (Lietuvis)A7JLV. Y ^111 A. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

lietuvis 2500 West 63rd Street
Mano 20 metų praktikavimas | , . .

jūsų garantavimas. v^lan<^°s: n¥° 1 4. ir
Onfometrieallv Akiu Snecialistas P“9 vat vakaro ir PaSal sutartį Optometricaliy akiu »peciansias Qfiso Tel PROSPECT 6731

Palengvina akių Įtempimą, kuris Namų Tel VIRGINIA 2421
esti priežastimi galvos skaudėjimo' 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet, 
akys atitaiso-

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 \VentWorth 6330 ’
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ 10HH°

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

• • - 
.1 / , . t

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS .
Ofisas atidarąs kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

sario 20 d. 1778 metais Voltai
ras gauna laišką nuo jėzuitų 
kunigo Abbe Gaultier, kuris 
buvo klebonu tos parapijos per 
20 metų, kur Voltairas buvo ap- 
sipirkęs sau namus gyventi Pa- 
ryžiaus mieste. (Jis buvo persi
kėlęs į Paryžių iš farmų). Vol
tairas sutiko priimti Abbe 
Gaultier, ir vasario 21 d. tas z-
kunigas atvyko pas jį. Jis buvo 
priimtas ir ilgą laiką Voltairas 
ir jėzuitas kunigas Abbe Gaul
tier kalbėjosi su juo vienudu. 
Tačiau jųjų pasikalbėjimas bu
vo pertrauktas Voltairo gimi
naičių ir draugų, kad perdaug 
nenuvarginus senelį ligonį. Bet 
tas buvo padaryta ne dėl to, 
kad tyčia neprileidus romiško 
kunigo prie Voltairo, bet dėl 
to, kad Voltairas dar nebuvo 
prie mirties.

Išėjus kunigui Abbe Gaultier 
jo sekretorius Wagniere pa
klausė, ką jis mano apie tą ku
nigą. Voltairas atsake, kad jis 
buvo geras durnius. Bet jei jau 
prisieitų mirti, kad nepadarius 
giminėms vargo su palaidoji
mu kūno, tai jis (Voltairas) su
tiktų jam savo išpažintį atlikti.

Keletas dienų vėliau tūlas 
Kunigas Abbe Martin užėjo pas 
Vęltairą ir po prievarta pareiš
kė, kad jis atėjo išklausyti jo 
išpažinties. Girdi, aš nesitrauk
siu nė vieno colio, kol savo ne-» 
atsieksiu. Senis Voltairas juos 
kaudamas paklausė: “Nuo ko 
tu ateini kunige <M. F Abbe?*’ 
“Nuo paties Dievo”, atsakė' ku
nigas. “Nagi, nagi, ponuli, kur 
įrodymai, krędencijalai”, pa
stebėjo Voltairas. Kunigužis su
sigėdęs, neturėdamas ką atsa-

Klausykite tonuų radis programų Antradienio ir ieitadlenio iyi-

. M POVILU ftALTnaKBU,

Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

e Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

YARDS 1419

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cajifornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue . Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėstern Avė, Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

koplyčias 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYpYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 0 vak.

1957 W. Garficld Blvd.
Cor. Damen« Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

t 'J >. ■ ■ :>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CĮalifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue /

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Węst 46th Street Yards 0782
1' , ■ J • . . ■ t z

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halstįd Street
.■ML.. . ■ - T .n

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel, BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių: 
Asociacijos

‘ ••• k;
Phone CANAL 6122

Yards 1139
Yards 1138

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

Garsinkites “N-nose”

Volta.ro


Penktad., gruodžio' 8, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

Sėkmingas Dailės choro 
vakaras.

Dailės choras po vadovyste p. 
A. Kvedero lapkričio 26 d. pa
statė scenoje operetę “Kamin- 
krėtis ir Malūnininkas”. Vaidi
nimas ir dainavimas buvo visai 
geras. Be to, choras suda’navo 
kelias naujas liaudies dainas. 
Dainos skambėjo tikrai gražiai. 
Pasirodė ir p. Kvedero vaikučių 
sumokytas choras. Vaikučių dai
navimas buvo gražiai suderin
tas.

Gražiai dainavo ir p-ia Kve- 
derienė, kuriai p. F. Motuzas į- 
teikė baltų gėlių bukietų. Tai 
buvo lyg ir jos priimtuvės.

P-iai Kvcderienei pagerbti 
pats Kvedcras ir J. Valukas su
dainavo duetu dvi dainas.

Iš viso tenka pasakyt1, jog 
vakaro programa buvo tikrai 
gera ir įspūdinga. Publikos pri
sirinko pilna svetainė. Visų 
nuotaika buvo gera.

Provokatoriai.
Į Dailės choro parengimų bu

vo atėję ir keli komu-naciai, 
kurie pastaruoju laiku pradėjo 
visai provokatoriškai elgtis.

Seniau, jei kas kitų rengia
muose vakaruose sumanydavo 
kokius skelbimus platinti, tai 
nors nusipirkdavo bilietus. Bet 
visokios gėdos netekę komu-na-> 
ciai skverbiasi visur, lyg tos 
kiaulės j burokų daržų. Ir elgia
si jie nei kiek negeriau už kiau
les.

Štai kad ir j (taitiečių vakarų 
atvyko J. Baronas ir be niekur 
nieko ėmė dalinti lapelius, kur 
buvo garsinamas bolševikų fil
mas. Žinoma, bilieto jis nepir-

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

ko. Nesiteikė taip pat paklausti 
rengėjų, ar tai galima daryti.

Butų buvę galima į visų tai 
žiūrėti pro pirštus, jei J. Baro
nas su savo pakalikais nebuitį 
atsistojęs tokioje vietoje, kur 
buvo susigrūdimas. Maža to: jis 
pradėjo dar ir savotiškų prakal
bų sakyti.

Kadangi dėl susigrūdimo lais
vai praeiti pasidarė sunku, tai 
kai kurie ėmė Baronų drausti 
ir sarmatyti. Tųsyk jis su savo 
sėbrais nudūlino toliau į pasie
nį.

Komu-naciai, o ypač Baro
nas, visokiais budais dergia Dai
lės chorų. Ir vis dėlto jie turi 
drųsos ateiti į choro pareng’mų 
ir tiesiog provokatoriškai elg
tis!

Didesnių kiaulių sunku butu 
surasti už musų konumachr.

Užtepė per nosį.
Komu-naciai ypač visokiais 

budais pradėjo Dailės chorų 
dergti nuo to laiko, kai atvyko 
mokytojauti p. Kvedcras. Savo 
šlykščiais dergimais ir provoka
cijomis, kaip jau minėjau, dau
giausia pasižymi J. Baronas. 
Tai geriausias tipas neprotau
jančios Maskvos davatkos. Jis 
lyg kokis gramafonas kartoja 
savo lyderių mintis. Ir kartoja 
labai įkyriai, — kur reikia ir 
kur nereikia. Žinoma, daugiau
sia, kada nereikia, kada jis pa
sidaro tikrai įkyrus pliuškis.

Štai lapkričio 19 d. SLA 352 
kuopos parengime p. C. Marti
nas buvo priverstas griežtai pa
reikalauti, kad J. Baronas elg
tųsi taip, kaip padorus žmones 
elgiasi, arba kraustytus! lauk.

Toks užtepimas per nosį bu
tų susarmatijęs bet kurį žmo
gų, bet Baronas, žinoma, nieko 
nepaisys: visiškai įsiklampojęs 
į bolševikiškų balų, jis pradėjo 
elgtis, kaip tikra kiaulė, o ne 
šiek tiek savigarbos turįs žmo
gus.

Mums sunku suprasti vienas 
dalykas: kodėl J. Baronas pa
dus papustęs pardūmė atgal į 
Ameriką, užuot mynęs molį so
vietų rojuje? —Reporteris

‘ Naujienų Acme TeJepholo

Anglijos karalius Jurgis apleidžia karo laivų, ku
riuo jis atplaukė į Prancūziją. Jį lydi generolas Gort,
Anglijos armijos vyriausias vadas.

KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass.

SLA 188 kuopoje.
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 188 kuopa šiais metais ski
lo: mat, kai kurie nariai labai 
susižavėjo sandariečiais — tau
tininkais ir ten nuėjo. Dabar 
SLA 188 kuopa turi 26 narius. 
Pereitam sustinkime org. J. 
Kriikonis pridavė naują aplika
ciją. Tikimos greitu laiku kuo
pą padidinti iki pirmykščio jos 
stovio (turėjo apie 60 narių), o 
gal dar ir padvigubinti, nes

Racine. Wis.
SLA 100 kuopos 

susirinkimas

SLA 100 "kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 3 d. Buvo 
nuominuojami kandidatai į 
Pildomąją Tarybą, štai nomi
nacijų pasėkos:

į prezidentus: ^Bagočius 8, 
Laukaitis 7, Kersevičius 1;

• • - - 
sevięius 5, Dr. Gęaičunas 2;

r. .?........

p į sekretorius: Vinikas 12, Ba* 
durnas 1, Pilka 2;

į iždininkus: Gugis 7, Bachu? 
nas 9;

į iždo glob.: Mikužiutė 8, 
Dargis 2, Mockus 12, Brazaus-
kas 7;

į daktarus kvotėjus: Dr. Sla- 
nislovaitis 7, Dr. Biežis 7, Vi
nikas 1. —100 kuopos narys.

Gary, Ind.
SLA Pild. Tarybas nomina

cijų rezultatai SLA 284 
kuopoje

Susirinkimas įvyko gruodžio 
3 d., 1390 West 15th Avė.

į prez. F. J. Bagočius balsų
gavo 33;

į vice-prez.: J. K. Mažukna— 
33;

į sekr. Dr. D. Pilka .... 33;
į ižd.: K. Gugis — 33;
į ižd. g'ob.: E. Mikužiu te — 

33, ir P. Dargis — 33;
į dakl. kvotėjus Dr. Stanis

lovai tis 33.
Kuopos valdyba Eko išrink

ta:
pirmininku J. A. Grakey;
vice-pirm. K. Kumušatis;
prot. rašt. J. Vaitkus;
finansų rast, p-lė Anele Sid-

į vice-pirjn.:, Mažukna 8, Kcr-1 rasite * antrašu 
~ \ Gfeičunas 2; krautuvių.

lauskyte;
iždininku M. Tarulis;
iždo glob. D. Vaitkus ir Joe

Sandaria;
maršalka Mrs. Galinauskis;
SLA 6 apskričio delegatais 

Joe Rakauskas ir John Vait
kus. —Uncle John.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Numetė minų Į Tem- 

zos upės žiotis
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 6. — Naktį į trečiadienį 
Vokietijos lėktuvai atlankė An
glijos pakraščius. Jie numetė
minų į Temzos upės žiotis. Per 
čia prekes pasiekia Londoną, 
svarbią Anglijos prieplauką ir 
sostinę.

HAVANA, Kuba, gruodžio 
8. — Pulk. Batistą, Kubos dik
tatorius, trečiadienį pasiįraukė 
iš armijos viršininko vietos. 
Batistą statys savo kandidatū
rą į Kubos prezidentus ateinan
čiuose rinkimuose.

Gražios Ir Pigios 
Lempos

Marks krautuvėje, 4736 So. 
Ashland avė., ar 6409 South 
Halsted galima gauti net tris 
trijų rųšių lempas už $9.95. 
Taip, ne vieną, bet tris.

Kitur už vieną tiek sumokė
tumėte. Vien metalo konstruk
cijos, bronzinės ar Ivory, auk
su papuoštos.

Perskaitykite musų skelbimą j 
šiandien Naujienose ir įsitikin
kite kokius puikius drabužius 
gausite iv j už kiek. Skelbime 

s--ir1 musų kitų 
(Skelb.)

NEKILNOJAMO 
TURTO 

PASKOLOS
41/2 % F. H. A. 

ar 
Konvencialės ilgų terminų 

paskolos

PIRKIMUI—STATYBAI 
—REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavimas.

Chicago City Bank 
and Trust Co.* 
HALSTED AT 63rd. 
Tel, ‘ Wentworth 8800

JOSEPH LUCKY
LIETUVIS KRIAUČIUS

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 

už prieinamas kainas.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578

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

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

LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

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

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SA V1N GS JfEDERALLY 
1NSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau v'sok’os ruples n*"Ims n«.mns ant 
¥i»evu Mėnesinių išmokėjimų. Darau vi" 
šokį taUvmo darbą be jokio cash jmokė- 
limn ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
r Išmaunu geriausį atlyginimą iš Fire In- 
ur?»r.re Cnmnani.jų dėl taisymo apdegu

sių namu). Darau paskolas ant naujų ii 
namų ant lengvų mėnesinių išmo

kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

6816 S.
JOHN PAKEL
VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

kuopa per šį Pažangos vajų tu
ri net tris organizatorius: J. 
Kučinską, J. Krukonį ir dar da- 
rinko Mrs. Borisienę,

Šio menesio kuopos susirin
kimas įvyko gruodžio 1 d. (visi 
kuopos susirinkimai laikomi 
kiekvieno mėn. pirmą penkta
dienį, 2 Atlantic St., L. Met. Ži- 
nyčioje). Buvo atliktos nomina
cijos į Pild. Tarybą. Bet susi
rinkime dalyvavo tik 13 narių. 
Nominacijų rezultatai šie:

Į prezidentus — S. J. Bago
čius gavo 12 balsų; J. Miliaus
kas (komunistų) — 1 balsą.

Į vice-prezidenlus—J. K. Ma
žukna gavo 13 b. (

Į sekretorius — M. J. Vini
kas gavo 9, Vytautas Zablackas 
(komunistų) 1 balsą.

Į iždininkus — K. P. Gugis — 
7 bal., Žebrauskas (komunistų 
kand.) 6 bals.

Į iždo globėjus: (komun. kan
didatai) Keistutis Michelsoiias 7 
balsus, V. Šmulkštys 6 bals, (vi
durio, socialistų kandid.) E. Mi- 
kužiutė — 5 bals. P. Dargis —■ 
5 balsus.

Į dakt. kvotėjus: dr. J. S. Sta- 
aeslow — 10 4)., dr. A. Grai- 
čunas — 3 balsus.

šiame susirinkime liko išrink
ta ir kuopos valdyba ateinan
tiems metams. Į valdybą įėjo: 
B. F. Kubilius — pirm.; ,drg. 
Niaura — vice-pirm.; J. Kulko
ms* — fin. sekr.; drg. Balčius— 
prot. rašt.; F. Gaidamavičius— 
iždininkas; Mrs. Barisienė ir J. 
J. Pohl Jr. kasos g ohėjai.

Čia reikia pabrėžti tai, kad 
musų kuopoje dabar nuotaika 
labai gera: jokių nesusipratimų, 
jokių tuščių ginčų neįvyksta. Aš 
kviečiu visus geros valios lie
tuvius įstoti į SLA 188 kuo ą. 
Susivienijimo nauji apdraudos 
skyriai geriau ir pigiau aprūpi
na žmogų figos nelaimėje ir po 
mirties, negu daugelis kompa
nijų ar šiaip draugijų.

Norintieji apsidrausti ir įsto
ti į SLA, kreipkitės į vieną iš 
aukščiau nurodytų organizato
rių. —Štaitau

ATEIKIT J ARTIMIAUSIĄ MARKS KRAUTUVŲ, 4736 SO. ASHLAND AVĖ. 6409 SO. HALSTED 
ST. AR KURIĄ KITĄ. VISOS KRAUTUVES ATDAROS VAKARAIS IKI 10:00 VALANDOS IKI 

KALĖDŲ.
'r.' 'S?------------------ ’---------------------------------------------------
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PAPRASTAS RAUMENŲ 
SKAUSMAMS PAŠALINT

šildantis, raminantis, paremian
tis veikimas Johnson’s Red 
Cross Plaster geras pagelbai 
nuo raumenų sustipimo ir gė
los. Lengvas vartoti. Ekonomiš
kas. Bandykite vieną.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėtų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
rndiiatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 
IKI 50% SUTAUPYSI 

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

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408
.......................-—T-.......

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 1:30 ▼. ryta 

iki fi:15 vakaro.

■ffirslt vėliausias ilniaą 
mnalką Ir kitus įdomins 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas------------------------------------

Adresas-----------------------------------
' Miestas--------------------------------------

i Valstija-----------------------------------
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Suomių nedemokratiškumas ir žiaurumas
Kad Suomijos valdžia yra visai nedemokratiška, tai 

draugas Molotovas parodė kuo aiškiausiai. Ją išrinko 
Suomijos žmonės visuotinu balsavimu, kuriame dalyva
vo 1,295,196 vyrai ir moterys. Kas yra tie balsuotojai? 
Kadangi didelė jų dauguma balsavo už socialdemokratus, 
valstiečių partijos kandidatus ir progresistus, tai kiek
vienas gali suprasti, jogei balsuotojai buvo kapitalistai, 
armijos generolai ir kitojdė žmonių išnaudotojai.

Suomijos liaudis rinkimuose visai nedalyvavo. Ir už 
ką ji butų galėjusi balsuoti, kuomet tikrasis jos vadas 
KuUsinenas jau 1918 m. išdūmė į proletariato tėvynę ir 
teųai apsigyveno? Taigi draugas Stalinas, žinodamas, 
kad Suomijos liaudis neturi su dabartine jos valdžia nie
ko bendro, paskyrė Suomijai tikrai demokratinę valdžią 
ir pastatė jos priešakyje liaudies vadą Kuusineną, iš 
Kremliaus priemenės.

Bet įsivaizduokite, kokie niekšai yra tie Suomijos 
kapitalistai. Jie draugo Kuusineno demokratinės liaudies 
valdžios nepripažįsta ir dar drįsta su ginklais rankose 
kovoti prieš sovietų raudonąją armiją, kuri atėjo išva
duoti suomius nuo jų pačių išrinktos valdžios! Suomių 
armija Šaudo j raudonarmiečius iš karabinų, kulkosvai
džių ir kanuolių — ir jau daug jų užmušė, sužeidė arba 
paėmė nelaisvėn. Ar tai demokratiška?

Ir ne gana to, kad suomiai šitaip elgiasi prieš sovie
tų nenugalimą kariuomenę, kuri nori suteikti Suomijai 
laisvę ir gerovę, bet jie atlieka žiaurius, tiesiog barbariš- 
kus ' darbus. JPasitfaūk<Umi iš pasienio kalnių, jie visur 
pridėda minų su dinainitu: gatvėse, stubose, barzdasku- 
tyklose ir kitose vietosė. Ateina herojiški raudonarmie
čiai į suomių apleistą trobą — tik staiga, pokšt! — ir 
musų narsių demokratijos gynėjų Tfebėra! O paskutinė
mis dienomis tie baltagvardietiški suomiai ėmė net de
ginti ^ištisus kaimus, iš kurių jie pasitraukia.

Štai kaip jie daro. Kai baltagvardietiški Suomijos 
kareiviai jau nebegali atsilaikyti prieš galingąją raudo
nąją armiją, tai jie pirmiausia išvaro iš kaimo arba mies
telio visus gyventojus, kad nepaliktų nė vieno žmogaus, 
kuris galėtų pasveikinti savo išvaduotojus. Paskui, kuo
met jau viskas tuščia, tai jie apipila trobas gasolinu ir 
Uždega, d gatves užtaiso minomis. Na, ir kaip tuomet J 
tokį kaimą arba miestelį gali eiti raudonoji armija? kaip 
šitokiose aplinkybėse draugas Stalinas ir draugas kuusi- 
nenas gali Suomijos liaudį išgelbėti?

Basiai sunkus uždavinys. Ar sovietų valdžia, siųs
dama raudonąją armiją Suomijon višai ne su tikslu ją 
užkariauti, o vien tiktai geniausiais norais, neturėjo tei
sės laukti, kad suomiai pasitiks jį prie savo sienos su 
duona ir druska? Bet, vietoje to, jie šaudo, deda mihas, 
degina — žodžiu, elgiasi, kaip aršiausi buržujai ir demb- 
kratijos priešai! Todėl draugui Stalinui nepasiliks nieko 
kita daryti, kaip tiktai pasiųsti į tą baltagvardiečių kraš
tą dar kokią pusę miliono hendgaliftių demokratijos gy
nėjų ir įsteigti tenai sovietišką tvarką, po draugo Kilusi- 
heno vadovybe. Gal būt, jo demokratinei liaudies valdžiai 
tėkš palaukti kokį pusmetį arba metus laiko, iki Suomi
jos žmonės susipras ją pakviesti, bet tai nieko. Dėdės 
Stalino užpfečkyje draugui Kuusenihui nešalta.

...................— ■■ - ■ ■

(Tęsinys) '
Ir kiek beviltė Rusijos padė

tis, parodo jos visi žingsniai, 
ir nbrs sako, kad jie istoriją 
nepamiršta ir iš jos mokosi, 
visgi jie mažai joje išmoko.

Jau nekalbu apie tuos anal- 
fabetiškus išsireiškimus apie 
Kubą ir Filipinus, bet svarsiau- 
sia nori vesti gudrią diplomati
ją, nei kiek nepUsimokydarni iš 
diplomatijos pamokų.

Rusai skelbia, kad reikia de
mokratinėms valstybėms taiky
tis su vokiečiais, bet tuo patys 
netiki ir galvoja tuo lik pa
laužti užfrontį demokratinių 
valstybių. Bet nejaugi rusai to
kie bukapročiai ir trumpare
giai, kad nežino, jog ir tokia 
galimybė gali būti? Maža to, 
niekam nepaslaptis, jog anglai 
labai maloniai susitaikintų su 
vokiečiais, jei ten valdžioje at
sistotų senos diplomatijos žmo
nės su kokiu nors monarchis- 
tu pryšakyje. Juk ne ko kito 
siekia anglai savo atsišauki
mais, mėtomais Vokietijoje, 
kaip tik valdžios pasikeitimo 
Vokietijoje. Niekam taip . pat 
nepaslaptis, jog ilgas karas ga
li nuvarginti abi puses tiek, jog 
vėliau Rusijos pavojus gali būti 
rimtas.

Ir anglai puikiai žino Bis
marko politikos žingsnius, kuo
met anas per Austrijos-Vokieli- 
jos karą, keturiais metais prieš 
Prancūzijos—Vokietijos ' karą 
(1871) griežtai pasipriešino 
kaizerio ir yisų kuro sluoksnių 
reikalavimui* sumušti galutinai 
austrus, puikiai^ žino,
kad netoli tas laikas, kuomet 
turės kariauti su Prancūzija ir 
smarkiai sumušus austrus, anie 
gali karui kilus SU Prancūzija 
pasinaudoti proga ir kerštauti 
vokiečiams, gi padarius garbin
gą taiką austrams su vokiečiais, 
austrų pavojus žūva. Taip ir 
buvo: austrai nekenkė vokie
čiams kariauti 1871 m. vokite 
čiams su prancūzais, o taip ne
būtų buvę, jei Bismarkui ne
būtį pasisekę tuomet pravesti 
savo nusistatymą. Ar tą pačią 
diplomatinę liniją negali pra- 
vėsti anglai šti prancūzais lai
kydamiesi su vokiečiais, kuo
met pamatė rusų dantis? Kas 
luoinfet laukia rusus ? b tai bu
tų vien pasekmė dabartinės 
rusų imperialistinės politikos, 
kuriai nupuolė kaukė. To nebū
tų buvę, jei fušai butų pašili-

Gali būt įveltos Pabaltijo šalys
Užvakar vienoje telegramoje buvo pranešta, kad Es

tijos armijos vyriausias Vadas, gen. Laidbner, gavo ^pa
kvietimą” vykti Maskvon pasitarti su sovietų karo vado
vybė. O vakar atėjo žinia iš ElsinkiOj kad tokius pat “pa
kvietimus0 gavę Latvijos generolas fialodis ir Lietuvos 
generolas Raštikis. j

Tos trys Pabaltijo respublikos neseniai pasirąšė “tar
pusavio apsigynimo-’ sutartis su sovietų Rusija, kuria 
einant jos turi padėti Rusijai gintis, jeigu ji butų užpul
ta per jų teritoriją. Maskva gali pasakyti, kad dabar jai 
toks užpuolimo pavojus gręsia ir kad todėl Estija, Lat
vija ir Lietuva privalo būti pasiruošusios ją ginti;

Pavojus “užpuolimo” per Pabaltijo valstybių terito
rijas butų lengvai sugalvotas, jeigu Švedija pradėtų at
virai remti suomius. Taigi Estija, Latvija ir Lietuva ga
li, kaip bematant, atsidurti kariaujančiųjų valstybių ei
lėse.
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šių ginklų kitiems — vesti dvi
veidę politikų, skelbti melus bfc 
, okibs gėdos.

1939—XI—B d.
(GALAS)

“Už carą, dievą ir tėvynę” , 
1914 nt.

“Už Leniną ir tėvynę”. 
1939 m.

kę neutraliais. Taigi, rusai pa
tys savo negabiais valdovais 
tašą sau duobę.

Užsiautos : kelnės dar netinka 
rusams, jie turi dar eiti į pirmą 
istorijos mokyklos skyrių. Jie 
nenugasdins ’ir nenustebins' nie
ką, bet patys save pražudys.

1 III.
Reikia vieno vengti dabar — 

vienpusiškumo. Reikia žiūrėti 
į dalykus realiai ir turime pa
sakyti tai, kas ištiesų vyksta ir 
todėl labai blogai daro tie, ku
rie jausdami simpatijų demo
kratinėms valstybėms, nori ma
tyti viską ten puikiai ir praleis
ti tuos nukrypimus, kurie ten 
taip pat yra. Mums abi pusės 
lygios ir mes turime būti ne 
trumparegiai ir nedžiūgauti, jei 
vokiečių fronte daugiau žūva 
arba jei demokratinės valsty
bės eina pirmyn. Kiekviena ko
vos diena — darbininkijos tra
gedija ir reikia smerkti karą 
arba priimti jį kaip neišvengia
mą būtinybę kapitalistinėje vi
suomenėje ir todėl tenka visa 
daryli, kad tas kapitalizmas žū
tų. Kiekvienas žuvęs kareivis, 
kurioje pusėje bebūtų, nuosto
lis mums, smūgis mums viso 
pasaulio darbininkijoje, bet tuo 
labiau turime visa daryti, kad 
demaskuoti visus klaidingus 
pranašus, kurie dėl savo kri
minalių tikslų nori karą tęsti. 
Tų tarpe yra ir Trečias interna
cionalas.. Mums su jais nepake
liui, kai]) jų; tikslai nesutinka 
su musų. Jei blogai daro vieni, 
negirtame j.į, neturime girti ir 
kitų, bet joRiu budu negalime 
smerkti vje|ųis, o . pro pirštus 
žiūrėti į kitų elgesį.

Iš Lietuvos
Vilniuje reikia mai

sto kortelių

Ir didžjavtsias rūpestis turi 
būti tų darbininkų, kurių vals
tybės karą < pelnys, kad ‘karui 
pasibaigusi1 mebutų pakartota 
1918 m. klaida, kuri privestų 
prie naujo karo.

Butų galima tebetęsti šių fak
tų minėjimą, bet straipšiiis it 
taip be galo ilgas išėjo ir skai
tytoji) mintis išblaškys, tad pa- 
kąlbėsiftiė plačiau apie kitus 
šios temos faktus kituose 
straipsniuose.

Viena turime siekti — ne- 
įpulti į vienšališkumą, pažiūrė
ti blaiviai į įvykius ir tiesą pa
sakyti apie viską, nes mums 
nėra ko jokios diplomatijos va
rinėti. Jei musų pasakojami da-

Thos. MiUei-

Lietuvą aplankius

VILNIUS. — Jau pirmadie- , 
nį Vilniuje'buvo atidarytos 8 
“Maisto” ir 3 “Pienocentro” 
krautuvės. Jose pardavinėjami 
mėsos ir pieno gaminiai. Gy
ventojų susidomėjimas tomis 
krautuvėmis nepaprastas. Va
kar, nežiūrint šventės, krautu
vės visą dieną buvo atidarytos 
ir prie jų per visą dieną sto
vėjo ilgiausios “uodegos” pir
kėjų. Toks krautuvių skaičius, 
aišku, yra per mažas ir kuo 
greičiausiai reiktų jų atidaryti 
daugiau. Be to, reikia maisto 
produktus duoti pardavinėti ir 
kitiems detalistams.

Be to, maisto paskirstymo 
klausimą reiktų kitaip organi
zuoti. Būtinai reikia tuojau pat 
įvesti maisto korteles visiems 
produktams, kad žmonės netu
rėtų galimumo daryti maisto - 
atsargas ir tuo budu sunkinti 
juo aprūpinimą. Kiek paalkę 
neturtingieji Vilniaus gyvento
jai dar tebegyvena netikrumo 
psichozą. Daugelis jų nori kiek 
galėdami daugiau prisipirkti. 
£*asakoja, kad buvę atsitikimu, 
jog vienoj krautuvėj nusipirkęs 
kiek maisto, žmogus eina prie 
antros krautuvės ir stoja ten 
uodegon, tuo budu didindamas 
ir taip jau ilgą uodegą. Taip 
pat esą spekuliantų, kurie net 
pasisamdą pirkėjus, kad jiems 
pirktų maistą. Taip pat noras 
nusikrayti zlotais ir kiek gali
ma daugiau už juos nusipirkti 
prekių dar didina pirkėjų ei
les. tą reikalą tegalima sutvar
kyti tiktai įvedus maisto korte
lių sistemą. Pagal korteles kiek
vienas kasdien gautų kiek jam 
paskirta, žinoma, pardavėjams 
tai gal sudarytų daugiau dar-’ 
bo, bet, padidinus jų skaičių, 
tai, atrodo, butų galima .sutvar
kyti. Ir korteles reikia įvesti 
visiems būtino reikalingumo 
maisto produktams.

(Tęsinys)
Kretingoj stotyje

Apie 7 vai. ryto mes jau pa
siekėme Kretingos nekaip atro
dančią stotį, čia lietuvių ir vo
kiečių mutinės. Abiejų valsty
bių valdininkai maišosi vaikš
čiodami po platformą. Dideles 
krūvos prekių, vežamos iš Vo
kietijos, sukrautos platformoje 
ir storai apdengtos, kad nesu- 
lytų. y

Pėrsiinaiho ir traukinio va
dovybė, bet mes iš Kauno į 
Klaipėdą važiuojame tais pat 
vagonais. Kaip tik Lietuvos val
dininkai apleido traukinį, tai 
tuoj sugužėjo vokiečių žanda
rai. Pirmiausia jie pareikalavo, 
kad phrodytumėme pasus. Va
žiavome šeši lietuviai į Ameri
ką. Vokiečiai su mumis apsiė
jo mandagiai ir bagažų visai 
beveik nežiūrėjo. Sugrąžinę pa
sus, jie leido mums važiuoti į 
Klaipėdą. Kaip tik tuo laiku 
mūšų vienas sankeleivis (P.

1 Baranauskas iš Cohn. valstijos) 
pasitvėrė savo lagaminus ir 
marš iš traukinio, ir tai nieko 
niekam nesakęs! Mes sulaiko
me jį ir klausiame, kas pas "da
rė? Atsako, kad jo neišleidžia 
iš Lietuvos ir grąžina atgal 
(mat, jis važiavo Lietuvos pa
su, bet turėjo ir specialų Ame
rikos pasą). Paširyžome tuoj 
visą reikalą ištirti. Sustabdėme 
praeinantį vokiečių valdininką 
ir klausiame, ar iš tiesų jis at
gal grąžinamas. Atsako, jog 
nieko panašaus. Visas nesusi-

iš Klaipėdos buvo paskutinis. 
To laivo vadovybė pasiryžo kaip 
galima greičiau uostą apleisti.

Uoste pastebėjome daug Vo
kietijos laivų. Buvo Vienas kitas 
ir karo laivas. Viršuje gi skrai
dė kato lėktuvai. Užimąs 
neĮmanbmas. Tai buvo 
pradžia, nors vokiečiai ir 
gėsi tą faktą paslėpti.

Jei ką paklausi vokietį, tai jis 
vis “nežinau”. Tik vežikas, ku
ris mus vežė į stotį, pasitaikė 
gana simpatingas ir šnekus vy
tas. Jis pasipasakojo, kad Klai
pėdoje gimęs ir užaugęs. Kalbė
jo lietuviškai, ir tai visai neblo
gai.

Pastebėjau, kad jo “ševis’’ 
1938 melų apdekorUotas: lem
pų šviesos apgaubtos tamsiai 
mėlynu popierių, nors tai buvo 
pats vidurdienis.

Užklaustas paaiškino, kad tai 
prisibijoma lenkų bombonešių. 
Be to, jis papasakojo ir apie 
kitus vokiečių prisirengimus 
Klaipėdoje.

Bendrai, jis bandė viską vaiz 
duoti taip, kad dabar Klaipėdos 
gyventojai yra visai patenkinti 
nacių įsigalėjimu. Lietuvius, ku
rie nesitenkino nacių režimu, jis 
vadino “karštakošiais“. Iš viso 
jis kalbėjo, kaip šimto nuošim
čių nat'is. Viską, ką Hitleris da-

buvo 
karo 
s ten-

vengšime ir išmušime švarbiau-

Apskrities viršininko 
sekretorium paskirtas 

P. Cicėnas
VILN1US. — Vilniaus m. ir 

apskr. viršininko sekretorium 
paskirtas vilnietis L. Cicėnas, 
ilgus metus tarnavęs Kauno 
miesto ir askr. viršininko įstai
goje ir ėjęs savivaldybių sky
riaus vedėjo pareigas.

<:::
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CHICAGO. — Iš 1,300,000 4-H kjubų narių šie jaunuoliai ir jaunuolės pripa

žinti sveikiausiais, ‘

Oi"

ranauskas nesuprasdamas vo
kiečių kalbos padaręs klaidin
gas išvadas iš to, kas jam bu
vo raštinėje pasakyta. Tokiu 
budu tas incidentas liko likvi-' 
duotas.

Labai nesmagu buvo Lietu
vą apleisti tokiu metu, kai Eu
ropoje pradėjo dundėti karo 
perkūnas ir padangėse blykčioli 
karo žaibai. Bet juk Lietuva 
nori būti neutrali ir su visais 
savo kaimynais draugingai su
gyventi. Bet kas šiais laikais 
paiso mažųjų tautų nusistaty
mo !..

Štai jau ir Klaipėda, 
išvaizda vokiška. Tiek 
tiek mieste labai mažai 
tesimatė. Ir tie patys, 
teko matyti, atrodė
lyg kažko netekę, blogai nusi-

kus smerkė, kad jie priešinosi 
naciams. Girdi, dabar vokiečiai 
neteko kantrybes ir pamokins 
lenkus. Klaipėda esanti vokiška. 
Tvarka dabar čia pavyzdinga. 
Jei kas bando lietuvius skriaus
ti, tai tie esą baudžiami.

Klausytis apie tai, kad “vo
kiečiai viskas, o kiti niekai“, 
nusibodo, tad nukreipiau kalbą

Ais^lto, kad labai gerai, juo la
biau, kad jų kaina dabar esah- 
ti žema. Mat, iš Amerikos au
tomobiliai nebėra importuoja
mi, tad užsilikę pigiai parduo
dami, nes susidaro keblumų su 
dalimis, kada kas sugenda.

Po to atsisveikinome ir jis 
palinkėjo n ums laimingos ke
lionės į Ameriką.

(Bus daugiau)
Miesto 

stotyje, 
žmonių 
kuriuos

nusiminę,

Vos tik išlipome iš traukinio, 
kaip mus sutiko p. Zaborskis, 
švedų linijos Klaipėdos skyriaus 
vedėjas.

Bagažus sukrauname į dide
lį vežimą, kurį įraukia du ark
liai. Mus susodina į du takši- 
kabus ir veža į uostą.

Klaipėda vis dėlto švarus Ir 
gražus miestas. Daug žalių me
džių ir gėlių. Namai ir biznio 
įstaigos attodo visai gerai. Lie
tuviškų Iškabų jau niekur ne- 
besiindto. Pasiliko dar tik “Liet
ūkio” vdrdaš prib didėlių benzi
no lauky, stovinčių Šalia gėle- 
žinkello bėgių.

Kariddmeiiės visut pilna: pės 
Ii ir važiuoti tik blaškosi viso
mis pusėmis. Nemažai ir auto
mobilių. Tai daugiausia Vokie
tijos produktas, kadangi iš A- 
merikoš mažai beaįveža.

Uostas gražus ir didelis. Ma
tosi nemažai laivų, ant kurių 
plevėsavo iinblą šVflštlkos.

iš fcldlpeabš į Švediją.

Uostė inUs Jau laukė nedide
lis, bei Švattis “Muriehblm“ lai
vas. Į laivą šuėjbtnė gana anks
ti, tad iilaiiėhiė, jog dalykus 
sdlvarkę dat turėsime pakan
kamai laiko ir po pačią Klai
pėdą patliandravbti. Dėt sukly
dome: iš laivo pasažlėrų dau
giau nebeišleido išeiti. Pirmiau
sia iš musų paėmė pasus, o be 
pasų — tai dar karo metu — 
nedrįsk gatvėje pasirodyti.

Antras dalykas, musų laivas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Stambus Vokietijos 
pramonininkas iš

vyko užsienin
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 6. — Prieš kurį laiką 
Fritz Thyssen, Vokietijos pra
monės magnatas, padėjęs Hit
leriui ir jo naciams įsigalėti, 
apleido Vokietiją. Dabar kitas 
Hitlerio rėmėjas, taipgi stam
bus Vokietijos pramonininkas, 
Alfred Hugenberg, išvyko už
sienin.

Jis sako, kad Vokietijos kli
matas netinka jo sveikatai. 
Greičiausia gi yra, kad jo svei
katai nebetenka “nacių klima
tas”.

i

Holandija baigia 
statyti tvirtoves

HAAGA, Holandija, gruodžio 
5. — Holandija paskubomis sta
to tvirtoves nuo vokiečių in
vazijos gintis. Statybos darbai 
baigiami. Stebėtojų praneši
mais, holandai i septynias sa
vaites atlikę milžinišką sienos 
sustiprinimo darbą.

MANILA, Filipinų sAlos, gruo
džio 5. — Ciklonas, povai slin
kęs Manilos link, pirmadienio 
vakare užgavo Filipinų salas. 
Keletas žmonių žuvo dėl aud
ros. Nutraukti telegrafo ir te
lefono laidai, šimtai žmonių ne
teko pastogės. Derliui padary
ta daug žalos. Bet Manilos cik
lonas nepasiekė.
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ANTANO SKUPO DAILĖS PARODA
Rėmimais Kultūros Tarp Lifetuvit} if Motetų 

Veiktnė.

Antano Skupo aliejinės tapy
bos kuriniai, kurie yra Parnas- 
sus galerijose; 817 Rush Street, 
taip mane sužavėjo, kad dar 
šiandien jie aiškiai stovi mano 
akyse. Nesunku atjausti šį daili
ninkų, apie kurio talentiHgiifaų 
taip gražiai ir bešališkai rašė 
dailininkas Mikas Šileikis. IŠ tik
rųjų verta visiems dailės mylė
tojams dalyvauti šioj parodoj.

Bet vis tiek nustebau, kad tik
tai apie šeši lietuviai kreipė dė
mesį į jo darbus ir atsilankė į 
parodų, kilo mano mihtyjfe dau
gelis įvairių klaiisimų, tatp jų 
pažymėsiu tiktai kelis.

1. Kodėl draugijos; kurios 
garsinasi lietuvybę remiančios, 
nedalyvavo šioj parodoj, o ypa
tingai pirmoj atsidarymo paro
dos dienoj?

2. Kodėl musų moterų drau
gijos per savo dailės arba kul
tūros komisijas nesurengė ar
tistui Škupui priimtuves galeri
jos kambariuose, tuo pridUo- 
dant jam daugiau ūpo veikti ir 
taipgi agituojant tarp lietuvių 
lankytis šioj parodoj? Kodėl jos 
čionai klydo taip, kaip laike 
dainininkės Barboros Darlys 
koncerto, kur jos butų save pa
teisinusios, jeigu jos butų prisi
dėjusios prie parengimo viršmi- 
nėto koileerto ir šios parodos.

Rašo L. Narmontaitė.
-------------------------- i/

3. Kodėl mes lietuviai tiėgali- 
me remti darbus musų artistų, 
jfei jų politinės pažiūros arba 
religinis tikėjimas nėra tokis, 
kaip musų? Ar čia ne moterų 
vieta vesti pirmyn lietuviškų vi
suomenę?

4. Kodėl kai kurios moterys 
atsisako remti įvairius artistus, 
nes, girdi: kų jis atsiekė tarp 
lietuvių arba kokių naudų jis 
yra lietuviams atnešęs? Kur ir 
kftip studentas, pasišveritęš žeh- 
gti pirmyn, o ypačiai jei turi 
dar sau kąsnį duOnos pelnytis, 
gali dirbti visuomeninį darbų? 
Ar musų moterys negali to su
prasti?
Legionieriai, Moksleiviai ir kiti.

5. Kodėl musų Įstaigos dr 
draugijos, ktiHos yra ištaiko* 
mos lietuvių pinigais, nedtsiUn- 
tė norš Vlėiią delegatų į Škupb 
parodą? kodėl, paklausiau sa
vęs, negali bariaus ir Gibėtib 
svetainės kbttlišija nupirkti vi& 
nų iš Skupo kelių kurinių, kiL 
tie Lutą labai tinkami ibkibj 
didelėj vlfetbj t Arba lietuvių 
bankas, arba turtingesni lieliV 
viai, kurie turi didesnius butus 
— kodėl jie nenupirko nors 
vienų iš labai tinkamų peizažų4? 
Kodėl neturtingesni dailės my-

darbais? Kodėl intisų fndterys 
nfefetoja Į pirmas eiles Šiame 
dd^be?

kodėl, kodėl lt ddt- ktttlėl?
’ ’ 'f' \ • ■' ’

Rėmimas Skupo ir šileikio.
Dar nepervėlu tiuvdŽiUoli ir 

pafhatyti Antano Skupo alieji
nės tapybos parodų it neperyČ- 
lu, kas gali, nusipirkti nors vie
nų kurinį, kurių kainos yra že 
11W§ It kdrios pagal ekspertus 
yra geras “investmentas”. SkU- 
pas yra vertas musų rėmimo, 
kuris jaih yra labai reikal ngaš.

Ir ne pfervėlu taipgi susitarti 
su kitu talentingu artišlti, Kiltis 
tarp mūšų tykiai ir gabiai vei
kia ne tik dailėje, bet ir litera
tūroje bei veda “Mfend žinias”. 
Tai Mikas Šileikis. Pibkite jo 
kurinius. Jis pats būdam?s ta
lentingas dailininkas parodo sa
vo dvasibš kilnumų, rašydamas 
taip gražiai apie kitų gabų ar
tistų;

Moterys, nesnauskime ir ne- 
eikvokinid savo energijos tuš
tiems darbams. Vettlhgi darbai 
tiius laukia.

Pastaba, šio straipsnio auto 
tė, musų nuolatinė bendradarbė 
lt aukštosios mokyklos mokyto
ja — Lbtiis Narmbntaite, kaip 
Višlibinet savo gyvenimė, taip ir 
Šlitb atveju parėmė savo žodžius 
{ikru dabbu. Ji buvo pirmoji iš 
lietuvių, ir gal ir vienatinė lie 
tuvaitė, kliri nusipirko viėnų iš 
dailininko Skupo paveikslų “Pa
vasaris”.

NAUJI 
SAVININKAI

RESTAURANT
1*745 So. Halstėd Št. 
perejo į naujas rankas— 

KL. NORKUS
Gamins skanius* lietuviškus

6. Kodėl, toliau vystant šių 
mintį, Lietuvių Studentų. Kiti-Į 
bas nenuperka kokį kurinį sd- 
vo naujam klubo kambariui. 
Tuo btidti jis suteiktų plnigiškų 
paramų vertingam ir taleritih- 
gam artistui? Kodėl nlokslfeivfų 
fondas negali būti panaudotas 
šiam tikslui? Jei neklystu, tai 
pereitais metais neatsirado to
kio. moksleivio, kuris butų rei
kalingas paramos. ,

b. Kodėl musų pasiturį lietu-1 
viai nekreipia dėmesio į šį kul-J 
turos sritį? Kodėl nesusijungia
me remti užsitarnaujančius 
moksleivius ir artistus, kurie 
atneša lietuviams garbę savb

208 SLA Moterų Kp. 
AukaVo $25 Vilniaus 
Lietuvių Šelpimui

Noidihavo Pild. Tarybą

Si MikŠa
M. Kėnutienė

Musų .kdbpos Daktare kVo- 
tėjfl; tkr. S. Šlakiu kUH pet ėi- 
lę metų ' nenuilstančiai dirba 
S. L, A. haUctai, pf&hfešė, kad 
gruodžio 13 d., Gommonwealth 
Edišbn kompanijoj, 125 South 
Clark .St., Hbmė Service sky- 
fhijė, dnt tfeširilbį llibį, (Vyks 
kitarai Fėfigtafttaš įdbttiUš ttta- 
terims ypatingai naudingas pro
gramas. Bus virimo demonstra
cija,* su įvairiais nurodymais ir 
patarimais. Vėliaus, bus pasi
kalbėjimas prie tų demonstra
cijoj pagamintų valgių. Naiės 
ir Šiiip inoterys, kurios nori 
pasinaudoti šia proga išmokti 
ką nors nddjo valgių gaminimo 
srityje, esate kviečiamos atsi
lankyti. Įėjimas nemokamas.
Atsiminė Ir Vilniaus Lietuvių 

Reikalą
Ponia Juze Daužvardienė ma

loniai užkvietė visą kuopą pas 
save arbatėlei ir nubširdžiai 
kviėti ktiOpos nares ilbphtftitŠ ti 
Vilhiatiš lietuvių šelpimo tbihu 
1&

ši iiiotėrų kuopai vistibiUet 
prisideda prie kiekviehb SVar- 
badš lietuvių reikalb — ar tai 
jis butų kultūros; l^bdatoš ar 
kitbš srities klausyme; Tbdėt 
ir šiam Vilniaus lietuvių šelpi
mui paškyrė $25.ČO iš iždo ir 
pasižadėjo vėliaus daugiaus pi
nigų .sukelti kokiu nors paren
gimu.

Jeigu visos Chicagos drau
gijos Sėktų šids Moterų Kuo
pos pavyzdį, tai be abejo susi
dėtų gan nemenka suma, kuri 
pagelbėtų palengvinti musų bro 
lių ir seserų Vilniečių nelaimin
gų padėtį. — Narė.

Diena Iš Dienos
Kabi Reikalinga 
Organizacija

kokios prekes paršiduoda iŠpar- 
datirhb kaina pigesnčm kai
nom. > (Skelb.)

baUš lietuvių reikalą - 
ji

BOSTON SHOE STORE
ATDARA 

sekmadieniais 
iki 2:00 v. p. p.

3435 SOUTH HALSTED 
STREET

DYKAI!!!
PUIKIOS KALĖDINES DOVANOS

MOTERIMS

Nauji Aligatoriniai 

.98 
ir aukšč.

Su 
Boston 
Bfetter 
SlIOE 
pirki
niu už

vyrams
dainė 

Cignt-felattis 
DėrUtfe . .

Klauskite Šios 
, puikios 

dovanos 
kol dar * 
turime.

au < stiliai—antpirštis

flk.98
ir aukse.

• Nauji Stiliai, t Didelis 
įvairumas stilių.

I Dvkai! Puiki Dovana

Turime mote- 
r'fns pančia- 
kų, pritaiko
mų prie ba
telių. • Vien odos Cžlfskin

• Oxfords
■...... ‘

Starbrand Vaikams Batelių Agentai
MES NEPAKELEME KAINU—MUSŲ KAINOS LIEKA 

TOS PAČIOS

STON SHOE STORE
34jB5 SOUTH HALSTED STREET

ATDARA SEKMADIENĮ įKl j:d0 vAl. PO PIETŲ Į

Praeitą trečiadienį įvyko 208- 
tos S.L.A; Moterų Kuopos me
tinis susirinkimas, Auditorium 
Viešbutyje, pirmininkaujant p- 
lei Maribhai Brenzaitei ir da
lyvaujant 22 narėms.

Svarbiausias susirinkimo tik
slas buvo Pildomosios Tarybos 
nominacijos, , kurios pasekmės 
btivo sekančios:

Prezidentas:
Laukaitis ..........
Bagočiuš ..........
Kerše'vičius .....

Vite Prez.:
Keršėvičius ......
Mažukna ..........
Shalnienė ........
Vinikas ............

Sekretorius:
Vinikas ............
Bačiunas ...........

Iždininkas:
Gugiš ...............
Bačidnas ..........
Mockus ............

Iždo Glebė jai:
Mockus ... .........
Brazauskas .....
MikUžiutė .'.......

Daktai-Rs-Kvotėjas
Dr. Biežis .............. 14
Dr. Stanislovaitis .... 7 <

Kuopos valdyba vienbalsiai 
išrinkta ta pati, didžiuma ku
rios narių pavyzdingai dirba ir 
eina tokias savo pareigas pėr 
daugelį metų. Sąrašas tokios 
Valdybos yra:

M. Brėnza ......... Pirmininkė
' E. Šatkauskas Vice Pirm.

A. Jagiello ........ Vice Pirm.
A. Stariish ..........  Fin. Sekt.
S. Mikša .............. Sekretorė
J. Norkus ............  Iždininke
F. Tulys ........... Iždo Globėja
L Brehher   Iždo Globėja 
Dr. S. Šlakis Daktare Kvotėja 
J. Osihfekas Korespondentas

Apskričio Delegatės
Kubpa taipgi nutarė ir to- 

| liaus priklausyti prie šeštojo 
[ Apskričio. Sekančios atstovės 
| bUVo išrinktos į apskritį:

J. Varašienė
I S. Šolierie
|| Dr. S. šlakis
I Mariona Brenzaite

Žemaičiai Ir Vėl 
Marguoja
Rengiasi Užimti “Hollywoodą”

. 13

.... 6

Didėlė Mergaite— 
Didėlė pats

feRlDGEPORT. — “Aš jau 
eŠu didelė mergaitė, šį sekma- 
fliėiij Bušiii 8 nletU aiiižiaUš. 
Mano Padd ir Mama man ren
gia didėlę parę.” kalba jau
nutė VlbhthHė duktė Lora, p p. 
Gailiu i^rėli žinomų biznierių, 
3204 s. lialštod st.

Jauhtdė Lota dabht jau su- 
sirupirlUŠ df jai pavyks iš kar
to užpUšti Višdš 8 žVdkutes ant 
to didėlio pyfhįo. Na, o tėvams 
didelis džiau&šfnas, kad sveika 
lUga. , <

Hhpdy Birthday tb Lora.
— VBA.

išsiėmė Leidimui 
Vedyboms

John Sargis, 31, su 
Shabaz, 25

Reikalauja
Perskirų

Peter Katauski nuo Lucy Ka- 
tauski

Nellie

Pcrskiras
Evelyn Richkoski nuo Stan- 

ky Richkoski

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— ĮVYKS — 

Sausio 14 d, 1940 
Rttbshjviu salėje 

333 SO. ASHLAND BLVD.

itautėj į nepriklausomo
sios prekybos istoriją, mes pa- 
tiriame. kad per penkioliką mė
lį (vyko labai didėlės pakat- 
osij ypač val&bmų daiktų krau

tuvių gyvenime^ Prieš kiek me
tų kas krhbluvė buvo ve
dama atskirų saviflinkų be są
ryšio su kitomis, Bet, palygi
namai, tife kfkUtUvininkai ge
rai patamaddaVb.

Nuo to laiko periitaihų daug 
Įvyko. Įvesti hUUji Blidai visoj 
valgių gamihlrtlb prhttionėje. 
Tie pagerlninittl davė pirkėjams 
didesnį įvdiftifrią; įėrtsnę ko
kybę produktą lt tabiaii ekono- 
miškesnes kaihkš. Iš vienos pu
sės didieji gaittititojai, ir au
gintojai davė tdkius pakėltimUš. 
iš kitos — didelės grandininės 
organizacijbs kitokius bhrdavi- 
nėjittltį bUdUš.

Dabar, kad pasilaikyti tų pa
keitimų, reikalinga ir atskiram 
krautuvininkui įvesti ndUjkš 
prekybos būdas. Bet tai jis ga
li padaryti .tik per organiza
cijų. kuri turi tokius pat san
dėlius, pifkimo pajėgas ir par
davinėjimo budus.

Tokia organizacija kaip tik 
ir yra Midwest Grocery ben
drovė ir Midwest Stores, ku
rios veikia kaipo tos bendro
vės nariai. Tai yra kooperaty
ve organizacija, turinti visas 
modernos prekybos galimybes. 
Ji perka prekes tiesiog, be tar
pininkų, iš gamintojų ir dirb
tuvių, kas suteikia galimybes 
pardavinėti pigiau šviežius ir 
gefOs kokybės prekes.

Kaipo įrodytasis, šiUndiėn tel
pa Naujienose jų škelbiihas. 

' Persiskaitykite ir pastebėkite

PRIE JŪSŲ 
MĖGIAMO BARO 

ARBA
Į I LIKIE-
l 1 RŲ
iRTlri STORE

TIKRAI 
GERA 

VERTYBE

................ ik “A .
/s -£y. ‘

'OLD 60LD DISTRIBUTORS ĮNC 
CHICAGO ILL.

• FOTOGRAFAS

žemaičių s'vei-

kad pikeliške 
verda “skabą

Sekantį šeštUdienį, gruodžio 
9-tą d., visi žemaičiai maršuos 
į Hollywood svetainę, 2417 W. 
43rd St. Čia jie minės vienų 
metų sukaktuves nuo žemaičių 
Kultūros Kliubo susitvėrime. 
Skambės žemaitiškos dainos, ir 
muzika. Daužys jie savo klum
pes ir stiklus Už 
katą.

Aš patyriau, 
NaVardaUskifenč
putrą”. Ilakiškė Šeštokiene— 
“zacirką”, o kalvariškė Norkie
nė—pupas. Tirkšliške Babbbka 
Baliene atsiveš “palengvicą”. 
Alsėdiškė Oha Gailienė daro ka
stini, b kretingiškė Marenciana 
Wilimienė daro patarmazą. šiu
pinį apsiėmė išvirti navarieniš- 
kę Pociene^ o šutinį, — lecka- 
viške Reivitienė.

Ką pagamins žvingiškės—-ne
patyriau, bet Vincas Kubaitis 
visada itiiiins pristato žbitlhi- 
tilkb štlfid ir lašiniiį.

Well; pašimatysiniė idiP sti 
bhtoš Vakalė Hblly^obd šVItai* 
notoj bhib&gos žemaičių hšto- 
I^čibj^

■——■—II ■ ■ " ■  «.W. į 11 IlG ■■ I 

TARP MUS V 
BIZNIERIŲ

Na Kad Norėjot, 
Valgysim Briedienos

Šiomis dienomis užėjau pas 
Anna ir Bill Popeli, 4756 So. 
Western Avė., atnaujinti “Nau
jienas”. Metinę prenumeratų 
laimėjau, bet su tubm stižinb- 
jau, kad sekantį šeštadienį, 
gruodžio 9-tą d., jie rengia 
“Briedžių parę’> ir žada visus 
savo kostumerius ir pažįsta
mus pavaišinti su briediena.

Well, well, kad norėjot, val
gysime visi briedienos.

—- Steponas.

ŽiurėK Ką Sutaupą!
PALYGINK... IR pA.MA.TYK GĖRESNfeŠ KOKYBES 

PREKES, KĄ GAUSIT PIRKDAMI

IŠPARDAVIMAS! PENKT. it ŠEŠT., GRtTObžtO 8 ir 9 
....... , , , ■ -'i ' i i» m ■ ■ n i «* . ... . «...

Ič ioiio i n io iRinktini No 1 k°kyb6sfn7 91^2b IMuUulllltlI Viši tikrinti šu žvake lULi L I U
K .

“MIDWEST

PIENAS Puikiausios kokybės 
garudclihtas

IbAko Rtlššfe’i' NO. 1 RŪŠIES

aukš.
ken.

10 sv. 23c
16 Utie, ken 3 už 200
2t) lillc. l>ak.

1 s v. ken a i

2 už 250

2 už 210

VĄŪNT JEMIMA”
BLYNAMS MILTAI
MAŽOLA Verdahia Alyva
KARO SYRUP
“EUROPA” Importuoti _
Kumpiai 10-12 sv. ken. Tik Cieli sv. 45*
Piknikams Kumpiai 6-8 sv. kėnai Tik Cieli sv. 390 
“RĘri~PH6feŠ” . .
ELB0w MACARONI 2 pak. 90
“pĮSbyii^Kudikių Valgis 3 ken.’25^
“LiMY'Š11 Čorned^Beef Hišh “NlTŽ’ kėni 1
,7b ELD” Julienne Style

French Fried 2^4 unc. ken. 3 už 250 
itf-------- ----------
Vldut.v Raudoni aukš. ken. 19«

^BORDĖN’S” Konderisuotas 4 'AM
* > “EAGLE BRAND” ken. ■
“FRfei^ĮcffPaukščiams Sėklos 10 unc. pak. IŠc
“FRENCHS” PgUkšlikins žvyrėliai ~2l unc. pak. 9c
ŠwEET Florida .
TANGERINES
NEW CALIFORNIA " . _
ORANDŽIAĮ , 200-216 dydžio tuz. ■ j 9?
SALOTOS Califohiia ■ . Pidcl6s 5C
“AhiESflfcttii frainiiy” Muilas bid. feiiiot. Ą' Už
“A iiįiįliluii U Tfk. I l«v’’ n'mini n i n i* 9 iim-z 1 difl link OOA

200 dydžio

. 32 unc. pak.

tuz.

“SUMteHHS^Glfehnser 1 $ keli. |30
^CbtriSSUE” 1000 šmot. rolis' j Už

iLtiž Spalvuotą Stiklinį BliUdą Su*bbL , did. pak.._____ abu už & Į?IčTi

d¥kaI Kas Savaitę. Taupykite Musd KtųfokUs

PIRK NUO

MIDWEST
HES PlGlAu

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ aFdraudą au
tomobiliams.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGI#.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir MM-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Publle Llabi-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
aus • ryto iki 1 vaL popiet

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELĖS 

SU 
KONVERTAIS 

po 

10c 
Kiekviena. -

Žlembs valždėliel, 
bukibtbi su l!fetaviŠ’’om 
ęilfeth ir pasVbiltihimalS. 
Kortelės TINKA privd- 
tišklein asmenim Ir biz
nieriams.
, NAUJIENOS

SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL.
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M ” JUBILIEJINIS KONTES
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

PETRONEL® ŠEŠTOKAS MATULIAUSGAPSIS
A.tfBROZEVIČIUS ŽUKAS KIENft

44G5 VaUey View1739 S. Halsted St Chicago, III N. 35th AvėChicago, IIIJ. A. SINKUS Baltimore.Md Baltimore, Md

Turi 12,875 balsų134,903 balsųTuri Turi 13,540 balsų

MOCKUS BULOTH

527 S 4th St., East

Louis
P. GALSKIS

2640 N Louis

3000 balsų
Turi 10582 balsųTuri 11300 balsųTuri 11440 balsų

Turi .41470 balsųTuri 41900 balsų

ROVAITIENĖ ŽIČKUS

Herrin

Turi 2275 balsų Turi 2100 balsųTuri 2275 balsų

GLAVECKASSEKYS
JURKŠAITISTuri

904 Broad StWilkes Barre. Pa
Hartford, Conn,

Turi 1500 balsųTuri 1550 balsųNARBUTAS

Chicago

SAVICKAS

ŽUKAUSKAS
J. MARTINAITISTuri 23083 balsų

Route
Free Soil Mich.

KRUKONISKLIKNA
1649

NAUDŽIUS

Turi 650 balsųbalsų

RUČINSKAS
Turi 6025 balsų

Rodney. Oont,

CANADA
EDKINS

TRUMPICKAS

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi 500 balsu Turi 300 balsų

Turi 5680 balsų Turi 5118 balsų

GARSINKITEStNAUJIENOSETuri 16956 balsų

2230 Alpine St., 
<5rand Rapids, Mich

LIDŽIUS
Deodor St,

10029 
Avė., 
TeL

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073

MRS 
>027 
•Avė

BRAZE
I Avė., 
a Wis.

773 Bisson Ąve.
Akrnn, Ohio

Box 318
Millinocket, 
Maine.

185 Silver St. 
>. Boston, Mass.

7437—lz
Kenosh

Turi 22422 balsų

JOE VVOSK1 
1633 
Blvd 

tel. Haym 
Turi 18595 balsų

3432 S. Morgan St 
Chicago, III.

42 Keith St 
Lee Park,

Wilkes Barre,

Turi 1000

308 E. Market St,

700 S. 9th St.

F. DAUGINI 
359 Jefferson St 

Aurora, III.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av, 

Chicago, I1L 
Turi 7668 balsų

Turi 4500 balsų

J ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.

1033 W 103 St,

EDWARD JUSAS

Turi 4500 balsų

LAIPSNIS-PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St.

Chicago, III 
Tel. Lafayette 5647

Turi 3795 balsų

Turi 1250 balsų

LAIPSNIS ANTRAS 
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

ONA , VILIENfi 
1646 N. Bell Avė.

Chicago, III.
Turi 6708 balsų

Turi 775 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine. Wis.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKTA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

7. Jackson
Chicago, III.

5890

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

D. RŪKE
1042 N 7 St 

Clinton, Ind.

1519 W. Loinbard

Mrs. V. FAfZA
1250 N. Spaulding 
Avė.. Chicago. III. 
Tel Spauld. 9207
Turi 25100 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St 
Waukegan, III

2152 Montgomery 
St., Montreal, 

Canada.

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 

^nicago, III.
Turi 17238 balsų

S. NaRKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 131070 balsų

F. BULAW 
806 W. 31st St. 

Chicago, III.

GEO. 
SESKAUSKAS

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 87647 balsų

2131 W. 24th 
Chicago, II

1418 Muskegon a v 
Grand Rapids, 

Mich.

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III
Turi 3400 balsų

J. MAKSVITIS
Bol 202

Calumet City, III

Avė., Chicago, III

J. NOVO- 
GRODSKAS

15 Belwood avė
Toronto, Canada

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

Tel. Vineuood 
1—0789

Turi 22015 balsų

Turi 32275 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St-, Chicago, 111.
Turi 3500 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAlTIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.
Turi 8179 balsų

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

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

AL.
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III.
Turi 23325 balsų

1323
Melrose Park, III.

3727
Indiana Harborjnd
Turi 4500 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicei’o 2633
Turi 10775 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys

Avė.. Chicago. III
Tp],
Turi 35106 balsų

Paulina 
Chicago, III.

Turi 800 balsų

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

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

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

Ir daug kitų dovanų.

Turi 14,700 balsų Turi 13768 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS ANTRAS 
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS) NON GRADUS

NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp A v. 

Harvey, III.
Turi 16845 balsų

JOS ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.

K. MANKUS
S. Maplewnnd

Chicago, III.
28736 balsų ; Turi 27597 balsų

Turi 9450 balsų

t t

» 2 3 4

ALBIN SMALELIS
M. KULESUS

M. DUNDULIENE

1943

Avė.,

N- Kostner

Chicagp;fll.
1108 Elizabeth Av.

Grand Rapids, 
Mich.

615 Cortland St.,

Hart, Mich.

Turi 8550 balsų Turi 8325 balsų Turi 8275 balsų
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Naujienų Kontesto Eiga
John A. Sinkaus gos, gerbiami kontestantai pra

šomi kaip galint smarkiaus pa
sidarbuoti, kad išpildyti savo 
kvotas.

Ypatingai “Non Gradus” sky
riaus draugų prašau pasisteng
ti iki pabaigai šio mėnesio per
sikelti į aukštesnį laipsnį, kad 
gauti didesnį atlyginimą.

Dabar yra geriausias laikas 
prikalbinti savo kostumerius, 
kad jie užrašytų •‘Naujienas’* 
savo draugams kaipo Kalėdų 
dovanas. Jokia kita nupirkta 
dovana nebus taip atmintina ir 
naudinga, kaip “Naujienos”. 
Todėl, draugai, pasistenkite 
prieš šventes toje linkmėje pa
sidarbuoti.

Kontestas pasibaigs gruodžio 
31 d. 1939, o sausio 14 d. 1940 
bus visų “Naujienų” skaityto
jų ir kontestantų koncertas 
rubsiuvių svetainėje, 333 So. 
Ashland boulevard.

Šiame koncerte kontestan- 
tams ir skaitytojams bus išda
lintos dovanos. Kvitos, kurias 
skaitytojai gauna už “Naujie
nų” prenumeratas, bus geros

Pasekmės
Praeitą savaitę pasisekė u& 

prenumeruoti keletui skaitytojų 
“Naujienas”. Dalis iš jų mažai 
man yra pažįstami, bet davė 
progą man padauginti balsus, 
kad išlaikyčiau pirmenybę ko
pėčiose iki pabaigai kontesto.

Dar daug yra pažadėjusių ir 
žadančių man paramą prie pa
baigos. Šis mėnuo ir yra musų 
kontesto pabaiginis mėnuo, to
dėl tikiuosi, kad visi pažadėję 
suteiksite man didelę paramą 
dabar. Su jūsų parama bus 
man proga laimėti “Naujienų’ 
jubiliejinio kontesto pirmeny- 
bę-

Mano rėmėjams labai ačiū.
Kontestantas

John A. Sinkus.

Jie yra sėkmingi biznieriai. Au
gina gražią dukrelę Rūtų. Jau 
šešioliktus metus eina, Jąnko 
4igh School jau trečius metus 
ir gana sėkmingai mokinasi. 
Ima general kursą, bet dar ne
turi pasiskyrusi kokią profesi
ją mokinsis toliau.

* * *
J Petrauskas, 1750 S. Union 

Avė., atnaujino “Naujienas” 
metams. Petrauskai užlaiko už
eigą ir svetainę susirinkimams. 
Petrauskai yra draugiški žmo
nės, turi daug gerų draugų 
kaip apylinkėje, taip ir iš to- 
liaus.

Parama iš maywoodiečių
Mr. ir Mrs. B. Paszko gyvena 

gražiame Chicagos priemiesty
je Maywood, III., adresu 807 
Tenth avė., turi savo bungalow. 
Prie to yra savininkai namų 
trisdešimt trečiame bloke ant 

įžangai į šį koncertą ir pagal I So. Wallace St. Atsinaujino 
tas kvitas bus dalinamos skai- prenunieratą sekantiems . me- 
tytojams dovanos. tams. Labai ačiū už paramą ir

—T. Rypkevičia, ačįu p. Vasiliauskams, 3343 S. 
Kontesto Vedėjas. | \Valluce, už tarpininkavimą.

Patsai Mr. B. Paszko yra po
licijas Maywood, III. Skaitau 
už garbę turėti mano rėmėju.
Dėl naudingo patarimo “Nau- 

Gerb. Kontesto Vedėjau: I jenose” davė prenumeratą
Jau laikas baigiasi ir kontes- *r ^rs* Louis Zarembai, 

tas eina prie pabaigos. Taigi ir sakinkai gražaus namo, 3001 
aš, kaipo kontesto dalyvis, de-p‘ Lnion Avė., iš paduotos 
du visas pastangas, kad gale- Naujienose žinios sužinojo 
čiau pasiekti trečią laipsnį, bel p<lir kreiptis dėl grąžinamų pei- 
nežinau ar pasiseks. mokėtų taksų. Jie gavo čekį iš

Kontestantas A. L. Skirmont. Hal1 taksl* kolektoriaus 
ofiso ir iš tų pinigų paskyrė 
prenumeratą, kad gauti kasdien 
“Naujienas” ir nepraleisti pana
šių naudingų patarimų ir tei
singų žiuių.

Pp. Zarembai yra pastovus 
“Naujienų” skaitytojai. Bridge- 
portiečiams yra žinoma jų gra
ži šeimyna. Jie turi išauginę 
du sunu ir vieną dukterį.

Palinkėjo laimėti
Mrs. A. Venckienė gyvena 

savame name, 3303 S. Union 
Avė., užsiprenumeravo “Nau
jienas”, kad padėti man išsilai
kyti pirmuoju konteste. Mrs. A. 
Venckienė priklauso prie drau
gijų ir yra veikli narė. Taipgi 
yra pastovi “Naujienų” skaity
toja. —J, A. S.

* aįc *

Peter Vaičunas, 1800 South 
Peoria Avė., užeigos savinin
kas, atnaujino “Naujienas” me- 
tams. Vaičunai yra labai gerai 
žinomi šioj apylinkėj, nes pir
miau užlaikė bučernę ir groser‘ 
nę. Sėkmingi biznieriai ir drau
giški žmonės.

Ačiū visiems rėmėjams, ku
rie suteikėte man paramą šia
me konteste. —P. Galskis, 
2640 N. St. Louis Avė., Chicago

Bandys Pasiekti 
3-čią Laipsni

CARL BEVAN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 6 d., 4:05 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 39 metų am
žiaus, gimęs Anna, Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Paugutę, dukterį Kastanciją, 
motiną Adą, patėvį J. Collins, 
uošvius Mr. and Mrs. John 
Pauga, 2 brolius ir 1 seserį 
ir kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Priklausė prie Eagles.
Kūnas pašarvotas 5031 West 

Roosevelt Road, Cicero, III., 
Tel. Cicero 5306. Laidotuvės 
įvyks Pirmadienį, Gruodžio 
11 d., 1:30 vai. popiet. Iš na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Carl Bevans gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Motina, 
Patėvis, Uošviai ir kitos Gim.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

n

I in A A Gėlės Mylintiems
U Lf Vestuvėms, Ban-
I LJ H Mietams, Laidotu- 

w » vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

a Siunčiam GėlesLOVEIKIS vi^^nį
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

Jonas Mučkus, 811 S. Victory 
st., Waukegan, III., yra senas 
šio miesto gyventojas ir per il
gą laiką dirbęs American Steel 
and Wire dirbtuvėj. Dabartiniu 
laiku jau jam dirbti nereikia, 

gauna pensiją. Kol gyvens, 
ją gaus. Jonas yra apsišvie- 
progresyvis žmogus, mylin- 
dienraštį “Naujienas”.

» O
Jonas žičkus, 821 Prescolt 

st., Waukegan, keletą metų at-

jis 
tat 
tęs 
tis

“Naujienų”/ Rėmėjai 
Konteste

John Kuliks, 3412 W. 54th 
Place, užsirašė “Naujienas” vi
siems metams. John Kuliks tu
ri gerą darbą, jis dirba “Cbicą- 
go Tribūne” kaipo presmanas. 
Turi gražų bungalow, bet na
muose yra vienas, nes jo žmo
na išvažiavusi atostogoms.

* sfc *
Franas Kairia, 6918 S. Arli- 

sian Avė., užsirašė “Naujienas” 
visiems metams. F. Kairis turi 
gražų bungalow ir gražiai 
įrengtą. Kairiai abu yra labai 
mandagus žmonės ir seni Nau
jienų skaitytojai. Jiems atneša 
į namus šmotelių vaikas.

* ♦ *
Į J. Urbonas, 2418 W. Mar- 
ųuette Rd., užeigos savininkai j 
atnaujino “Naujienas” metams

KAZYS STEPONAVIČIUS— | 
Dirigentas Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn”, kuris rengia 
įdomų Koncertą sekmadienį, 
Gruodžio 10 d., Kimball Hali, 
Jacksoji ir Wabash gat. Bilie
tai 50c. ir 75c. Pradžia lygiai 
8:00 vai. vakaro.

j ienų’’ skaitytojai. Turi išaugi
nę dvi dukreles ir vįeii^ sūnų. 
Jaunuoliai 
lietuviškai.

numeravo ^Naujienas”. P-as 
Wainora yra pardavėjas Dodge 
ir piymouth karų ir trokų. Jų 
įstaiga yra pagarsėjusi tarp vi
sų tautų ir įas pirko kokį nors 
karą iš Central Auto Sales Ser
vice Co., niekas nesigailėjo. Jų 
patarnavimas visuomet buvo 
Širdingas. Aš per p. Wainorą 
antrą Dodge Jtarą pirkau ir už 
jo patarnavimą aš jam esmi lai
bai dėkinga. Kam reikalingas 
geras karas ir mandagus patar
navimas, patariu visiems savo 
draugams pirkti karą iš p. Wai- 
norio. Jų firmos Kalėdų skelbi- 
imai tilps “Naujienose” ir 
dų brošiūroje. Ačiū.

» « »
Lilian Shimkujs, 2851 

dale, užrašė “Nu j ienas” 
vyrui Antanui Shimkui 
Kalėdų dovaną. Jis ir jo
nelė yra veiklus lietuviai, visuo- 
meniečiai ir mano talkos šir
dingi bendradarbiai. Jų sūnūs 
yra gabus mokinys, lanko aukš
tąją mokyklą. Už praturtinimą 
mano talkos tariu jums širdin
gą ačiū.

Kalė-

Lyn- 
savo 

kaipo 
žmo-

visi gražiai kalba

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE 

______ Darbininkių Reikhi
REIKALINGA MOTERIS, paty

rusi tiktai, skirstyti maišytus sku
durus, darbas nuolatinis.

1429 So. Jefferson St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS 
South Sidėj. Atsišaukite pas Lietu
višką Žyudką. 4705 S. Halsted St. 
Boulevard 0014.

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

PATYRUSI ŠEIMYNINKĖ, 25— 
30, pilnoms pareigoms, paprastas 
virimas—būti, —maža šeima, $10. 
Grovehįll 3240, šauk po 4:30 vakaro.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 4 
kamb. flatas, mūrinis apšildomas, 
$6,500. Arba mainysim 4-ris flatus, 
mūrinis Marąuette Parke arba mai
nysiu ant farmos ar 2-flečio. C. 
URNICH, 2500 W. 63rd St., Pros- 
pect 6225.

FURNISHED ROOMS— TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prięš 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.

* * 
ponai Semaškos,Gerbiami

2438 W. 45 St., ir vėl mąn pa
gelbėjo pakilti aukštyn balsais 
atnaujindami > dienraštį “N.” 
pusei metų. Labai esu dėkinga 
ponams Semaškams už para
mą.

iš ten atsivežė sau gyveninio 
draugę ir dabar gražiai gyve
na. Augina gražų sūnelį ir ve
da pavyzdingą šeimynišką gy
venimą. Jis yra senas “Naujie
nų” skaitytojas ir nemano su 
jomis skirtis. Gerai, Jonai, taip 
ir turi būti.

» » »
Benis Mickus, 714 S. Jackson 

St., Waukegan, III., užsirašė 
dienraštį “Naujienas”. Benis 
dar neseniai į Waukeganą at
vyko. Jis yra SLA narys ir per 
trumpą laiką jau susipažino su 
vietiniais lietuviais.

O » O
Jonas Jucius, Lake Vilią, III., 

atsinaujino “Naujienas” me
tams. Jucius yra ūkininkas, tu
ri grąžų ūkį ir jis gerai žino
mas waukeganiečiams, nes jis 
pirmiaus čia gyveno.

» o p
Martinas Naurečkas, 1603 

Sheridan Rd., apartment 8, 
North Chicago, yra paprastas 
darbininkas ir turi nuolątinį 
darbą, kur beveik niekados nė
ra prastų laikų, visados dirba 
ir laimingai veda šeimynišką 
gyvenimą.

W. Puiris, 4730 S. Spring- 
field aye., užsirašė “Naujienas” 
pusei metų. Gerbiami Puiriai 
man yra vįsai nepažįstami, bet 
priėmė mane labai maloniai. 
Puiriai turi malonias dvi duk
teris, gyvena labai gražiai nuo-|V 
savam bungalow.

V. Karendževičiai, 2625 So. 
Montgomery, užsirašė “Naujie
nas’’ pusei metų. Žmonės apsi
švietę, nuolatiniai “Naujienų” 
skaitytojai. Esu, labai dėkinga 
už paramą.

A

Waųkcgano ir apylinkės lie
tuviai, katriems dar neužrašiau 
dienraščio “Naujienų”, o norė
tumėt jas gauti, kreipkitės prie 
J. Mačiulis, 
nausiu. —J.

, o aš jums patar-
. Mačiulis,

906 Prescatt Št., 
Waukegan, III.

Mano Rėmėjai
St,J. Balnis, 2038 W. 40th 

užsirašė “Naujienas” metams, 
Balniai yra labai draugiški 
žmonės. Išaugino gražiai synų 
ir dukterį; abiems davė kolegi
jos mokslą. Tai didelė garbė 
tėvams už tokį išauklėjimą šei
mynos,

u

a

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, loc. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

* « *
A. Peikimai gražiai gyvena 

nuosavam name. Ponai Peikti
nai turi tik vieną dukrelę, gra
žią šviesiaplaukę lietuvaitę, ku
ri žada būti SLA nare. Gyvena 
po antrašu 4013 S. Maplewood 
avc. . .

’» ■ ? , ♦
F. Jagminai gyvena 4147 So. 

Campbell avė. Labai malonus 
žmonės, yra nuolatiniai “Nau-

» « »
-Visų dėmesiui

Kajp jau matot, “Naujienų” 
kontestantų lenktyniavimas ei
nat prie pabaigos. Iš moterų aš 
balsais esu pasiekusi aukščiaus, 
bet kad likčiau laimėtoja, bal
sais turėčiau pralenkti du man 
priešingos lyties konkurentus... 
Retas atsitikimas, kad moteris 
kur nors butų gavusi pirmeny
bę, bet nepaisydama to, aš tu
riu viltį šį kartą laimėti, širdin
gai prašau jūsų, mano mylimos 
sesutės, ne tik pačios, bet pri- 
kalbinkit savo mylinius 
Iper mane prenumeruoti 
i jienas”.

Seni mano pažįstami gerbia
mi Demikiai . užsirašė “N-as” 
pusei metų. Gyvena po antrašu 
5130 S. Kojjtner. avc., užlaiko 
labai švarią buČėrnę ir groser- 
nę. Kas tik gyvena iš lietuvių 
toj apylinkėj, tai patariu lan
kyti Demikių Valgomų daiktų 
krautuvę. —-K, Mankienė.

Mano Talka

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

v 4408 So. Campbell.

RENDAI DIDELIS, ŠVIESUS, 
linksmas kambarys vyrui. Republic 
4721.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzika^

KALĖDOS
DIXIE DRUM OUTFIT—21 štuka 

$86.50 už $55.
Kviečiame pasirinkti sau instru
mentą iš naujų ir perdirbtų smui
kų, styginių basų, klarnetų, sakso
fonų ir trombonų. Dalis turime vi
siems instrumentams ir fonogra
fams.

Jūsų instrumentą imsime, mainui, 
įvertinimui ir ekzaminavimui dy
kai. Drum heads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais.
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St.,
3 blokai nuo Halsted.

Tel. Canal 61 IT

KURIE TURITE SHERUS Lithu- 
anian Building Loan and Home- 
stead Ass’n. dėl informacijų kreip
kitės. M. Petrauskas, 6000 S. State 
Street.

vyrus 
“Nau-

Taip pat prašau mano 
bendradarbių, talkininkų ir rė
mėjų dar kartą atsiliepti ir bal
sais praturtinti mano pirmeny
bę. šiuo primenu žemaičiams, 
keistutiečiams, žagariečiams, 
šiauliečiams ir visiems lietu
viams, kad dar kartą pri būtu
mėt į mano talką. Iš pradžios 
aš likėjau, kad iš mano darbo 
bus’ menkos pasekmės, bet da
bar matau, kad aš ir namie 
būdama nuo kilų nelabai toli 
atsilikusi. Tuomi aš esmi la
biau padrąsinta kviesti jus į 
pagelbą, o kaip bus kontesto 
pabaigtuvės ir visų bendras pa
silinksminimas už mano pirme
nybę ir laimėjimą aš jus visus 
ir

Jonas Ramanauskas, 3659 S. 
Wenlworlh Avė., turi jaukią, 
linksmą įstaigą: restoraną ir 
taverin Jis paruošia skanų mai
stą ir svečius mandagiai aptar
nauja. Jo specialybės steiko 
kartą bandęs nepamirši. Nors 
maistas pagamintas pirmos rų
šies, bet svečiams lankant skait
lingai parsiduoda žema kaina, 
tat ir su šeimyna čia galima at
vykti ir skaniai prisivalgyti. Jo 
įstaigos skelbimas tilps Kalėdų 
laidoje.

Bell Kiniauskas, 1657 Kildavę 
Avenue, atidarė naują visai mo
dernišką taverną. P-as Kimaus* 
kas panašią įstaigą pinniąus 
turėjo 3327 N. VVestern Avė., 
bet dabar jis pavedė šavo žen- 
tui, šiuo p. Kiniauskui veliju 
gausos ii- sėkmingumo.

Ona Skeveriutė, 6241 S. Pau-* 
liną Avė., prenumerąvo “Nau
jienas”, ir užtai aš AnųkUi šir-» 
dingai dėkoju ir linkių šįmet 
sueiti į šeimynišką gyvenimą.

Mike Ritis, 1445 S. Halsteęt 
St., turi savo taverną ir tarpi
ninkaujant Jonui Sutkui me
tams laiko prenumeravo “Nau- 
jiehas”. Mikas yra jaunas bjzr 
nierius, neseniai vedęs. Jo jau
na žmonelė yra labai darbšti 
šeimininkė, tat jų gyvenimas 
kaip ant mielių kyla. Jauniems 
biznieriams linkiu sėkmingo 
gyvenimo.

visas širdingai sutiksiu.
ONA DOVGIN 
6108 So. State St.
Tel. Englewood 6530

Nuo Kontestanto 
J. Maksvičio

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

$4750—3 flatų plytinis, garas, 
arti—62-ros ir Rhodes, šaldytuvas, 
arehed-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 
penkių ir 6 keturių, garas, pajamų 
$5,040—25% įmokėti, likusią—1C 
metų. ’

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

Šaukti MR. MEDORA 
Stewart 3601

Jonas Jasnauskis, 4404 
meron Avė., Hammond, 
užsiprenumeravo “Naujienas 
metams. Jonas Jasnauskis yra 
laidotuvių direkt-orįus arba 
“graborius”, vienintelis lietuvis 
graborius visoj Indiana valsti
joj. Tai jis pats man sakė.

Aš patarčiau reikalui ištikus 
šauktis prie lietuvio.

J. Maksvitis, 
Box 202, 

Calumet City, III.

Ca- 
Ind., 

»

/ ■

Nuo Stepono 
Narkio

Kaip matote iš šios 
paskelbtų kontesto rezultatų, 
mano pasekmės yra neprastos 
ir jei taip seksis toliau, tai aš 
man paskirtą kvotą išpildysiu 
ir gausiu man priklausančią 
dovaną.

Bet faktas pasilieka faktu, 
kad man dar trūksta apie 30,- 
000 balsų. Tokį skaičių balsų 
į likusias 17 dienų padaryti bus 
daug darbo.

Todėl prašau visų savo rėmė
jų ir draugų ateiti man į pa
galbą. Nevilkinkite, bet veikite 
jau dabar. Rašykite ar telefo- 
nuokite jau dabar.

Steponas Narkis,
4353 So. Talman avc., 

. Tęlephone Lafayette 3874
Arba šaukite Lafayette 3849,

dienos

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

SAVININKAS IŠVYKDAMAS IŠ 
miesto priverstas siūlyti West Si- 
dėj 2 krautuves, 10 keturių kam
barių apartment, 4 garažus. Viską 
išrendavus $4500 metams. Maži mo
kesčiai, kaina $8,500. Tel. Kedzie 
3367.

t ------- --------------- . < '

PIGIAI PARSIDUODA MEDINIS 
namas—2 po 4 kambarius. 4246 So. 
Artesian Avė. Savininkas ant an
tro aukšto.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
priešmetinis susirinkimas įvyks se
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. Kviečiame atsilankyti.

—A. Kaulakis, rast.
BROLIŲ IR SESERŲ DRAUGY

STĖS metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 1939 
m. Dievo Apveizdos bažnyčios sa
lėje; 1:00 vai. popiet. Visi nariai 
atsilankykite — yra daug svarbių 
reikalų. Bus naujos valdybos rin
kimas; —Narys.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ 
VYRŲ ir MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmad., gruodžio 10 d. Napoleono 
Hali, 3958 W. 5th Avė. 1-mą vai. 
popiet. Narių pareiga būtinai atsi
lankyti, yra daug naujo apsvarsty
ti ir naujos valdybos rinkimas.

—M. Medalinskas.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
RakandaiirĮta^i Pardaviniiii

H. M. GOODMAN
Originalis “Cash and Carry”

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

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

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

Henry M. Goodman
525 West 76th Street

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

PARENGIMAI
......... .................. <

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
įspūdingas šokių ir pasilinksmini
mo vakaras įvyks gruodžio 9 d. 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro, Holly- 
wood salėje, 24J7 W. 43rd st. Bus 
šokių, juokų ir žaismių. Telšių 
Pliumpis, Raseinių Magdė ir orkes
tras. Jūsų Ona.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Carl Waino$as> 11207 South 
Hąlsted Si., niįtams laiko pre-

BALDŲ KRAUTUVĖS SEM- 
PELIAI IR BANKROTO 

DAIKTAI.
išleistas doleris jums 

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

PINIGAIS AR SKOLON

MADISON FURNITURE CO.
1247 W. MADISON ST.

Atdara sekmadienių vakarais.

12.00 
19.00 
24.00 
24.00 
15.00 
3.75 

29.00 
7.00 
2.75 
3.75

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.
Tel. Canal 8887.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

Todėl jeigu tirite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL

r
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PIRKDAMI DOVANAS SAVO VAIKUČIAMS—

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!
3

metų
$402.10BUVO PASKELBTA

VISO DABAR YRA $407.10
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SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMLYA 
CIJŲ REZULTATAI

(Raportavusios kuopos: 90, 88, 129, 262, 77, 68, 60, 
100, 284 ir 36)

Penktad., gruodžio 8, 1939
—)įCt|Wr.------- ----------------------------------------------Į-

J PREZIDENTUS 
F. J. Bagočius 
Laukaitis 
Miliauskas 
J. K. Mažukna 
Kerševičius ...

Į VICE-PREZIDENTUŠ 
J. K. Mažukna 
Kerševičius 
Šalnienė . 
Dr. Pilka 

, Mockus . 
Dr. Graičunas .

I SEKRETORIUS 
Dr. D. Pilka . 
Vinikas ....
Michelsonas 
Žablockas .. 
Jurgeliu te . 
Labanauskas . 
Bachunas

I Iždininkus:
K. P. Gugis 
Bachunas 
Žebrys- 
Mikužiutė 
Mockus .
Michelsonas

I IŽDO GLOBĖJUS: 
E. Mikužiutė 
P. Dargis 
Mockus .. 
Brazauskas 
Šmulkštys 
Michelsonas 
Vitaitis .....
Dr. D. Pilka 
Šimkus ... 
Miliauskas

I DAKTARUS KVOTĖJUS: 
Dr. J. Stanislovaitis 
Dr. Biežis........
Dr. Graičunas .......
Dr.

F. J. Bagočius 51, 
Laukaitis 5 
SLA 226 Kuopoj
Pildomosios Tarybos nominaci

jų rezultatai

NORTH SIDE. — SLA 226 
kuopos susirinkime gruodžio 6 
d. kuopos nariai balsavo seka
mai SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijose:

Prezidento vietai — F. J. Ba
gočius — 51 bal.; K. Gugis 6 
bal.; Laukaitis — 5; Miliaus
kas 1.

Į vice-prez.: Mažukna 54 bal.; 
E. Mikužiutė — 2; K. čepukas 
— 2; Kerševičius — 1.

Į sekretorius: Dr. D. Pilka — 
47 bal.; Vinikas — 7; E. Miku
žiutė 
gis L

Į iždininkus: K. Gugis — 50 
bal.; žebris — 1; Lopata — 1; 
StanisloVaitis — 2.

Į iždo globėjus: E. Mikužiu
tė — 51 bal.; P. Dargis — 41; 
Mockus — 4; Michelsonas — 2; 
P. Galskis — 1; C. Kairis — 1; 
Dr. Biežis — 1.

Į dakL kvotėjus: Stanislovai- 
tis 47 bal.; Dr. Biežis — 4; Dr. 
Graičunas — 1; Dr. Montvid—

1; Michelson 1; Dar-

Susirinkime narių dalyvavo 
62.

Valdybos rinkimai
Taipgi buvo išrinkta kuopos 

valdyba 1940 metams. Senieji 
į tuos pačius urėdus buvo iš
rinkti vienbalsiai: pirm. K. Če
pukas, vice pirm. — Aluzas; 
užrašų rašt. — Naujalis;- fin. 
rašt. — K. čepulevičius; Tcasie- 
rius — J. Grigaitis; Dr. kvotė4 
ju — Dr. A. Montvidas.

280
60
12

283
57

212
115

286
43

2

271
257

89
44

Kadangi senieji iždo glbbėjai 
atsisakė, tai į jų vietas išrinkti 
nauji: A. Vilis ir X. Saikus. 
Maršalka — P. Brazis.

Rengs vakarą Vilniui
Buvo išrinkta ir šeštam 

škričiui delegatai, viso 13.
Nutarta surengti bunco party 

ir kortavimo vakarą Vilniaus 
šelpimo naudai, šio vakaro su
rengimui komisija susideda 
vien iš moterų. Labai smagu, 
kad šios kuopos darbščios na
rės .paėmė šio vakaro surengi
mo reikalą. Nes jos turi daug 
patyrimo ir gabuind tokiems 
vakarams rengti. —K. Č.

ap

Mirė Bridgeportietis 
Juozapas Balčius

Vakar ry-
Turėjo širdies Ligą

BRIDGEPORT.
tą po trumpos ligos pasimirė 
senas bridgeportietis, Juozapas 
Balčius. Jisai buvo 64 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 92'2 
West 33rd Street. Velionis tu
rėjo širdies ligą.

Paliko vieną brolį, Povilą, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis. 
Kūnas yra pašarvotas laidotu
vių direktoriaus A. M. Phillips 
koplyčioj, adresu 3307 S. Litua- 
nica avenue. Laidotuvės įvyks 
rytoj, 9 valandą ryto. Po pa
maldų šv. Jurgio bažnyčioj k li
nas bus palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse. Rs.

NAUJIENŲ
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALfiJE

—
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Lai ir jų KALĖDOS 
Būna Linksmos
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VAKAR GAUTA:
Nuo Alex Naglež; Chicago, III. ....
Mr. and Mrs. Triška, Chicago, III.
Mrs. A. C. Augaitis, Chicago, III.
Mrs. M. Medalinskas, Chicago, IH

’ (Paskutinės aukos priduotos per J. Milleriutę)

- Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius išrašykite iždininko P*;Millėru vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Vi;os aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus 
gautos

Rytoj Laidos Vincą 
Janutavičių

Mirė Po Trumpos Ligos

CICERO. — Pas mus ir vėl 
mirtis. Trumpai pasirgęs iš gy
vųjų tarpo atsiskyrė Vincas Ja- 
nutavičius, p. G. Miliauckicnės 
brolis. Pp. Miliauckai čia pla
čiai žinomi ir iš lietuvių tur
tingiausi gyventojai. Kaip aš, 
taip ir visi kiti reiškiam jiems 
gilią užuojautą.

Laidotuvės įvyks rytoj rytą. 
Airių bažnyčioj, 13th ir 48th 
Ct., 9:30 ryto įvyks pamaldos. 

M
Mi
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
4-H klubų nariai, kurie tų klubų kongrese Chicagoje liko pripažinti žy

miausiais lyderiais.

....

Velionis bus palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse. • Kūnas yra 
pašarvotas A. Petkaus koply
čioj, 1410 S. 49th Ct.

D.

Vailokaity tęs 
Chicagoj
Atvyko iš Lietuvos per

Užvakar Chicagon
Italiją 

atvyko 
Lietuvos žemės Ūkio banko vir
šininko p-o ir pi-cs J. Vailokai
čių dukterys, Birutė Vailokai
tytė, ir Danutę i Jasinskienė su 
vyru p. Jonu Jasinsku.

Dėl pakrikusio Europos susi-

.... $2.00
......1.00
...... 1.00
...... 1.00

siekimo svečiams teko važiuo
ti per Ita’iją. New Yorkan at
vyko Italų linijos laivu, “Conte 
di Savbia”. Kelionė vandenynu 
užėmė apie 7 dienas.

P-lė B.
Jasinskiai 
leisti apie 
aplankyti
Valstijų vietas, viso 
mi šioj šalyj apie metus lai
ko.

P-s Jasinskas yra Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministerijos 
valdininkas.

Svečius Chicagoj 
pp. Vanda ir Jonas

Vailokaitytė ir pp. 
Chicagoj žada pra- 
mėnesį laiko, žada 
ir kitas Jungtinių 

praleisda-

“globoja 
Byanskai.

Rs.

Nepamirškite 
“Apšvietos” Bazaro 
—Vilniaus Lietuvių 
Naudai

’< >• i-

Auditorium Svetainėje — 
Gruodžio 10 d.

Kadangi šios yra dienos la
bai kupinos visokio veikimo, 
rengimosi prie švenčių, ete, tai 
galite pamiršti, kad Moterų 
Draugija Apšvieta rengia ba- 
zarą sekmadienį, gruodžio 10 
d. Lietuvių Auditorijoj. Pusė 
pelno šio bazaro yra skiriamas 
Vilniaus lietuvių sušelpimo rei
kalams, ir visos Apšvietietės 
deda pastangas, kad bazaras 
butų įdomus, kad galėtumėt 
nusipirkti naudingų dalykų kaip 
sau, taip ir dovanėlėms kitiems, 
ir tuom pačiu kartu paremti 
labai prakilnų darbą, kurį mu
sų energingos lietuvės moterys 
taip nuoširdžiai dirba.

Ponia Mariona Zolpienė, ku
ri yra Apšvictos Draugijos vice
pirmininkė ir labai smarkiai 
darbuojasi, kartu su kitomis 
valdybos narėmis užtikrino, kad 
atsilankiusieji šiam parengime 
nesigailės, nes jis bus ištikro 
įdomus, naudingas ir pasekmės 
jo suteiks pagelbos Vilniaus 
lietuviams, nuo karo nukente- 
jusiams. Pradžia 1-mą valandą 
po piet, gruodžio 10 d. — Lie
tuvių Auditorijoj.

— Moteris.

Central Mfg Bankas 
Moka Dividendą

Auditorius Barrctt skelbia, 
kad užsidaręs Central Manu- 
facturing Bankas* šiomis die
nomis išmokės depozitoriams 
5% dividendą sumoj $130,548. 
Depozi torių bankas turėjo 
apie 10,000.

Kitas Chicagos bankas, Bank 
of Commerce, išmokės 
viso $502,000.

Tai Bus Labai 
Svarbus Susirin
kimas

Joniškiečiai Rinks Valdybą
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 10 d., Hollywood Inn 
svetainėj, 2417 W. y!3rd St. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Pra
šomi visi nariai susirinkt, nes 
yra daug atidėtų dalykų pus
metiniam susirinkimui apsvar
styti ir bus renkama kliubo 
valdyba ateinantiems 1940 me
tams. Taipgi nariai prašomi at
sivesti nors po viena nauja na
rį prisirašyt kliuban.

B. Vaitekūnas, rašt.

Lith. National 
Democratic Club 
Rinks Naują Valdybą

Susirinkimas šįvakar
Lithuanian National Demo

cratic Club priešmetinis posė
dis įvyksta šį vakarą, lygiai 
8 vai, 3938 W. 63rd PI. šis 
posėdis yra vienas iš svarbiau
sių, kadangi bus renkama val
dyba 1940 metams. Taigi visų 
kliubo narių pareiga yra būti 
šiame posėdyje, kad išrinkus 
tinkamą valdybą ateinantiems 
metams. Man rodos, kad vi
siems yra žinoma, jog kliubo 
gerbūvis priklauso nuo valdy
bos.

Kas svarbiausia — tai kliu- 
biečiai, pasistenkite gauti nau
jų narių, šiame posėdy j bus iš
duotas raportas nuo 
kuris įvyko 18 dieną 
mėnesio, Vengeliausko 
nėję.

Pageidaujama, kad 
kurie buvo paėmę tikietų pla
tinti, šiame posėdyj priduotų 
atskaitą. — Korespondentas.

baliaus, 
pereito 
svetai-

nariai

• Nors vyriausias miesto 
teisėjas Sonsteby uždraudė tei
gėjui Holland pareigas eiti, ad
vokato patariamas Holland 
vakar grįžo teisman lyg nie
kas nebūtų įvykę. Teisėjas 
Sonsteby pareiškė, kad visas 
bylas iš Hollando teismo pas
kirs kitiems teisėjams, o Hol
lando advokatai pagrąsino, 
kad trauks Sonsteby teisman 
už Hollahdo vardo išniekini-

^a 99mą.
• Iš Washingtono ateina 

žinios, kad teisingumo depar
tamentas ruošias 
nuodugnų Chicagoj 
tracijos ir teismų
Tyrinėjamas bus panašus po
litikierių perkratymams, ku
riuos tas departamentas nese
niai įvykino Ncw Orleans ir 
Kansas City miestuose. Depar
tamento investigatoriai nori 
patirti ryšius tarp padugnių ir 
politikierių, baliotų klastavi- 
mą, ir monopolių įstatymų

• 35 metų chieagietis Ben 
Tucker užsimušė iššokdamas 
iš 17-to aukšto lanyo Y. M. C- 
A. viešbučio, 30 IV. Chicago 
avenue. Gyveno adresu 925 
Montrose avenue. Prieš pra
gaištingą žygį Tucker pašaukė 
viešbučio telefonų operatorę 
ir painformavo ją.kad “saugo
kitės, aš jau atlekiu.“

• Automobiliai vakar 
vakar užmušė sekamus 
nes:

Stanley Bettner, 18 
berniuką, 15808 Woodbridge 
avenue, ir

Alfonso Calase, 5 metų 
dikis nuo 3007 Princeton

Naujienose galite gauti 
vuota Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.
žemėlapio pusėjeAntroje 

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

Kaina 15c.

Garfield Parko Kliu 
bo Priešmetinis 
Susirinkimas —

i

įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 vai. popiet, virš Na
poleono restauranto, adresu 
3958 5th avė. Visi kliubo na
riai bukite, nes yra daug svar
bių irikalų svarstymui. Reikės 
rinkti valdybą 1940 metams, 
reikės padaryti kliubo turto 
reviziją, ir priseis išlyginti 
ginčus tarp narių ir pirminin
ko. Taipgi susirinkime_turėtų 
būti perskaityti laiškai gauti 
per lapkričio ir gruodžio mė
nesius.

Nariai, nesivėluokite.
—Kliubo Narys.

Išvyko Medžioti - 
Gal Bus Ir Puota

Jono Linkevičiaus, gyv. Ca- 
lumet City, III., sūnūs Mikas 
išvyko su draugais medžioti į 
Michigan valstiją. Jei pavyks 
parsivežti stirną, tai gal dar ir 
baliuką surengs. Tai parodys 
ateitis. P-nai Linkevičiai užlai
ko alaus ir degtinės parduotu
vę, 248—153rd PI. 
j ienų skaitytojai.

šiomis dienomis 
vičiai netinkamus, 
dukrelė plaučių uždegimu' St. 
Margaret ligoninėje, Hammond, 
Ind.

ir yra Nau-

p-ai Link
Serga jų

L Maskvitis.
(Skelb.)




