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Tautu Sąjunga Ragina Rusiją Taikyti
REIKALAUJA ATSAKYMO Į 24 VALANDAS

Suomiai priima Tautų Sąjungos 
tarpininkavimą

GENEVA, Šveicarija, gruo-| Sąjungos posėdy kalbėjo pir- 
džio 11. — Tautų Sąjunga pir- madienį Suomijos atstovas Hol- 
madienį pasiuntė Maskvai te- sti. Jis yra buvęs praeity Stan- 
legrąmą. Sąjunga ragina Rusi
ją priimti jos, Sąjungos, tarpi
ninkavimą rusų-suomių konflik
te. Sąjunga pareikalavo, kad 
Stalino vyriausybė duotų atsa
kymą į 24 valandas.

Telegrama taipgi pasiųsta 
Suomijos valdžiai.

Tautų Sąjunga pažymi, kad 
Suomija jau 
‘iymą. Tenka 
sakymo.

Britanijos
Sąjungos posėdy įspėjo delega
tus neturėti perdaug optimis
tiškos vilties, kad Rusija pri- 
imsianti \ Sąjungos pasiūlymą. 
Rusijos atstovas Genevoje pa
reiškė, kad yra 50-50 galimu
mų, jogei Maskva pasiūlymą 
priims. . >

Jeigu Maskva priimtų Tautų
Sąjungos pasiūlymą, tai Jocob 
Surits, sovietų ambasadorius 
Francuzijai, galėtų atstovauti 
Rusiją Tautų Sąjungos posė
džiuose? Jis čia stebi . Sąjungos 
darbuotę iį š^ię# nes sovietų 
Rusija oficialiai posėdžiuose ne
dalyvauja.

priėmė jos pasiu- 
laukti Rusijos at-

atstovas Tautų

ford universiteto profesorius ir 
Suomijos užsienių reikalų mi- 
nisteris. Kalbėdamas, Holsti 
perstatė Suomijos poziciją. Pa
kartojo tik prieš metus pareik
štus Rusijos užsienių reikalų 
komisaro Litvinovo reikalavi
mus užsistoti Ispanijos respub
liką prieš Italijos ir Vokietijos 
remiamus sukilėlius. Pakartojo 
sovietų atstovo reikalavimus 
ginti mažesnes tautas.

Holsti reikalavo, kad Tautų 
Sąjunga padėtų Suomijai prieš 
rusų agresiją kovoti.

Po jo kalbos Sąjunga nutarė 
vienu balsu pasiųsti augščiau 
sakytą telegramą, pirm negu 
darys kitus tarimus.

Tuo tarpu jau pasirodė, kad 
Sąjungos delegatų dauguma yra 
linkusi balsuoti pasmerkimą 
Rusijos. Argentina gi ketina 
reikalauti tuojau išmesti Rusi
ją iš Tautų Sąjungos. Norve
gija organizuoja pagalbos tei
kimą Suomijai. Tautų Sąjunga 
paskyrė komisiją iš 15 rei
kalauti, kad -TuJSųp kariuomene 
pasitraukų iš Suomijos.

- ' WAUjlENV-AdMK Telephoto 
HELSINKIS, SUOMIJA. — Bažnyčia, kuri nu 

kentėjo nuo bolševikų bombonešių.

Paliko vokiečiams 
turtą — jeigu na

cių režinias žus

Prašo Tautų Sąjun 
gą sulaikyti rusų- 

suomių karą

Du suomiai nuvijo 
rusų lėktuvų 

eskadrą
GENEVA, Šveicarija, gruo

džio 11. — Naujas Tautų Są
jungos pirmininkas, Norvegijos 
atstovas Kari J. Hambro, už
imdamas pirmininko vietą įspė
jo Sąjungos delegatus, kad jie 
turi daryti visas pastangas ru- 
sų-suomių karui sulaikyti. Bet 
ir jis pats matomai turi mažai 
vilties, kad Stalinas paklausy
tų Tautų Sąjungos reikalavimų 
ir sulaikytų rusų invaziją Suo- 
mijon.

Suomių lėktuvai mč 
te propagandos lape 

liūs į Leningradą

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 11. — Čia gautas praneši
mas apie tokį įvykį:

Gruodžio 1 dieną 15 rusų 
lėktuvų eskadra skrido Helsin
kio bombarduoti. Viename Suo
mių Marės pakraščio kaime lėk
tuvai buvo pastebėti. Du seni 
suomiai, naminės sargybos na
riai, paleido šūvį į lėktuvus iš 
senos patrankos. Sviedinys ne
pataikė. Bet Stalino raudonieji 
lakūnai matomai išsigando ir 
12 lėktuvų pasuko savo bazės 
link, išmetę bombas į Suomių 
Marės pakraščių uolas. Tik trys 
lėktuvai iš visos eskadros nu
skrido iki Helsinkio.

RIVERSIDE, N. Y., gruodžio 
11. — Fred Linkę, Concy Island 
valgyklos’ savininkas, mirdamas 
palikei $8,000 savo giminaičiams 
Vokietijoje, jeigu į penkis me
tus nacių režimas Vokietijoje 
žus. Jeigu jis iki to laiko ne- 
susmuks, tai palikimas teks 
dviems Jungt. Valstijų organi
zacijoms, kurios užsiima pašal
pos teikimu.

Pašalina gyventojus 
iš Vokieti jos kaimų 

Luxėmbourgo 
^pasieniu

BRUSSELS, Belgija, gruo
džio 11. —t.i’Čia gaunama pra
nešimų, kad Vokietijos vyriau
sybė įsakė savo ūkininkams, 
gyvenantiems pagal Sauer; upę, 
Luxembourgo pasieniu, išsi
kraustyti. Apylinkė, kurios gy
ventojams liepta išsikraustyti, 
yrą arti ne tik Luxembourgo, 
bet ir Francuzijos sienų.

Amerikos ambulan- 
sai vyksta į Suomiją

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 11. — Pereitų šeštadienį 
Suomijos lėktuvai skraidė virš 
Leningrado ir mėtė propagan
dos lapelius. Lapeliai aiškina, 
kodėl Stalinas užpuolė Suomi
ją. Visi suomių lėktuvai sugrį
žo namo sveiki.

Dar vienas komunis 
tų priešas

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 11. — Du Amerikos am- 
bulansai siunčiami iš Francuzi
jos į Suomiją. Jiems vadovau
ja keturi amerikiečiai. Ambu- 
lansai. pasieks Norvegiją, o iš 
čia keliaus Suomi j on. Reiškia
ma nuomonė, kad ir daugiau 
Amerikos ambulansų, kurie da
bar tarnauja Francuzijos armi
jai, gali' būti pasiųsta į Suo
miją.

Rusija protestuoja 
blokadą; pati blo

kadą palaiko
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 11. —< Sovietų Rusija 
pirmadienį užprotestavo talki
ninkų blokadą paskelbtą Vokie
tijai. Tuo tarpu pati Rupija 
vykdo blokadą Suomijos.

Indiana valstija 123 
metų senumo

INDIANAPOLIS, Ind., gruo
džio 11. — Pirmadienį sukako 
123 metai kai Indiana valstija 
tapo įsteigta.

SįO R H Š"
Ghicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; šilčiau; vėliau liū
tys; vidutinio stiprumo pietų 
rytų ir pietų vėjai; saulė teka 
7:08 v. r., leidžiasi 4:19 v. v.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 11. — Visai ne
senai Amerikos komunistai gy
rė prez. Rooseveltą. Bet jis pa
skutiniuoju laiku keliais atve
jais pasmerkė Staliną ir sovie
tų Rusijos agresiją. Iš “drau
go” prez. Rooseveltas pasidarė 
komunistų priešu.

Kitą Amerikos prezidentą 
komunistai gyrė. Tai Meksikos 
prezidentą Lazaro Cardenas. 
Bet ir jis pasmerkė Staliną dėl 
užpuolimo Suomijos. Dar vie
nas komunistų “priešas” atsi
rado. Meksikos komunistai pra
dėjo atakuoti Cardenasą kaip 
(manydami.

Bet dabar Meksikos senato
rių grupe ruošia rezoliuciją, ku
ri užgiria prez. Cardenaso nu
sistatymą ir reikalauja, kad iš 
valdžios įstaigų butų pašalinti 
kai kurie žinomi komunistai. 
Manoma, Meksikos senate rezo
liucija ras daugumos pritari
mą.

Nori sugauti Vokie
tijos šarvuotlaivį 

Deutschland
BERGEN, Norvegija, gruo

džio 11. — Pranešama, Brita
nijos karo laivai laukia Ledju- 
rio vandenyse, netoli Petsamo. 
Jie laukia, kad į rusų uostą 
Murmanską mėgins atplaukti 
Vokietijos šarvuotlaivis Deut- 
schlarid reikmenų pasiimti. Bri
tai taikosi DeutSchlandui kelią 
pastoti.

Suomiai gausią pa
ramos iš Švedijos

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 11. — Gaunami čia pra
nešimai sako, kad Švedijos val
džia ruošiasi pasiųsti Suomi j on

Nėra pagrindo Jung
tinėms Valstijoms 

stoti į karą
BOSTON, Mass., gruodžio 11. 

— Joseph P. Kennedy, Jungt. 
Valstijų ambasadorius Britani
jai, pirmadienį pareiškė, Įcad 
nėra pagrindo — ekonominio, 
finansinio ar socialio — Junge. 
Valstijoms stoti į Europos ka
rą. ' '

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONĄ^, Ahglija, gruo
džio H. — Dar penki britų pre
kybiniai laivai paskandinti. Bri
tanija neteko šiame kare jau 
116 laivų. Vjso gi neutralių ša
lių ir talkininkų paskandintų 
laivų skaičius siekia 215. 

r—X-- X-- X—•
GENE V A, Šveicarija, gruo

džio 11. —- Tautų Sąjunga pa
siuntė Rusijai pakvietimą, daly
vauti Sąjungos posėdžiuose, ku
rie svarsto Rusijos ataką prieš 
Suomiją. Rusijai duota 24 va
landos laiko atsakyti. Tautų 

r ’ • •

Sąjunga, be to, reikalauja, kad 
Rusija ištraukų savo kariuome
nę iš Suomi jos teritorijos.

--X—X—X--
HELSINKIS, Suomija, gruo

džio 11. — Daugiau kaip de
šimtį dienų Stalino raudonoji 
armija mėgino sulaužyti suo
mių tvirtovių liniją Karelijoj. 
Ji dagi nepajėgė pasiekti stip
riųjų suomių linijos pozicijų 
Dabar rusai koncentruoja save 
jėgas ofensyvui prieš suomius 
šiaurėje nuo Ladoga ežsro.

—x—x—x—
MASKVA, sovietų Rusija, 

gruodžio 11. — Rusijos komu
nikatas skelbia, * kad raudonoji 
armiją paėmusi, suomių ■■ pozici
jas : Kuolojarvi, 35 , mylių Suo
mijos gilumoje. Kuolojarvi yra 
Suomijos šiaurėje. •
>; —x—x—x—

GENE V A, Šveicarija, gruo
džio 11. — Gaunamais čia pra
nešimais Hitleris sutinkąs ati
duoti Juozui Stalinui Švediją ir 
Norvegiją, bet pasiliksiąs Da
niją sau.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 11. — Pranešama apie 
smarkią Vokietijos kariuomenės 
veiklą prieš talkininkus tame 
vakarų fronto sektore, kurį ne
seniai paėmė Britanijos kariuo
menė patruliuoti.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 11. — Vyriausybė įsakė 
pašalinti vokiečius gyventojus 
iš kaimų esančių pagal Sauer 
upę, Luxembourgo pasieny, ar
ti Francuzijos.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, gruo

džio 11. — Hitlerio vyriausy
bė nurodo, kad dalyvavimą neu
tralių šalių Tautui Sąjungoje 
galima skaityti l^aipo neutralu
mo laužymą, nes Sąjungą do
minuojančios Britanija ir Fran- 
euziją. ‘ (

—x—x—x—
GENE V A, Šveicarija, gruo

džio 11. — Nauji gandai plin
ta Europoje apie Hitlerio pa
siūlymą taikytis. Gandai nepa
tvirtinti.

MADISON. Wis. 
ii. 
cijos

Atsisakė dirbti rusų 
užsakymus

gruodžio
Madison-Kipp korpora- 

prezjdėntas Thomas E. 
Colcman painformavo pirmadie
nį, kad jo vadovaujamą firma 
sugrąžino Rusijai $5,000 - rank
pinigių ir atsisakė išpildyti duo
tą Rusijos $15,000 užsakymą. 
Panaikinimo kontrakto priežas-UAlCl 1 kJUVUUJ VU ( -r — r-y- y-- V ~ ----------------------- --

priešlėktuvinių ’ir prieštankinių tis yra nepateisinama Staibio 
ataka prieš ""Suomiją.patrankų.

SUOMIAI PRASLINKO RUSŲ LINIJĄ
Karelijoj rusai neteko 25,000 kareivių; šiau

rėje 9,000 RUSŲ PAIMTA NELAISVĖN

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 11. — Karelijoj, Leningra
do sek tore, rusų ofensyvas prieš 
Suomijos pozicijas pirmadienį 
atrodė nuslūgęs. Faktinai, pra
nešimai sako, rusų armijų va
dovybė nutarusi sulaikyti čia 
ofensyvą ir siųsti stiprias jė
gas į šiaurę — kur suomių su
stiprinimų linijos yra menkes
nės.

Suomijos apskaičiavimu vien 
Karelijoj rusai pražudė 25,000 
vyrų — užmuštų, sužeistų ir 
paimtų nelaisvėn. O iki šiol ru
sai nepajėgė pasiekti stipriųjų 
suomių pozicijų.- Jie tik prisi
artino priešakines tvirtovių po
zicijas.

Daugiau net. Pirmadienį suo
mių kariuomenės /skautai —

Suomiai gavo kredi-
tų Jungt. Valstijose

VVASHINGTON, D. C., gruo
džio 11. — Jesse H. Jonės, fe- 
deralių paskolų administrato
rius, painformavo, kad Jungt. 
Valstijos suteikė Suomijai kre
ditų pirkti šioje šaly maisto 
ir kitokių civiliams Suomijos 
gyventojams reikmenų.

Be to, jis painformavo, kad 
panašių kreditų davimas Nor
vegijai yra taipgi svarstomas 
šiuo laiku.

žvalgai — praslido rusų eiles 
ir apžiūrėjimo tikslais nuvyko 
tolokai į rusų fronto užnuga
rį-

Bet rusų nuostoliai Karelijoj 
nėra vieninteli nuostoliai. Šiau
rės fronte, suomiai apskaičiuo
ja, vien belaisvių rusų jie su
ėmė 9,000 — jau neskaitant 
užmuštų ir sužeistų rusų. Šiau
rėje rusams didelis vargas. Ji’ 
veik nepakelia šalčio, jie grei 
tai pavargsta, jiems trūkstą 
maisto, jiems sunku palaikyti 
susisiekimo linijos.

Paskutinėmis dienomis paste
bėta rusų kariuomenėj mongo
lų, atgabentų iš Rusijos rytinių 
dalių. Ar mongolai pasirodys 
geresni nei rusai kariai, pasa
kys artima ateitis.

ATSTOVŲ RŪMŲ KOMITETAS TYRINĖ
JA DARBO TARYBĄ

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 11. — Atstovų rūmų ko
mitetas pirmadienį pradėjo 
klausinėjimą Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos narių. Bir-

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

—Pirmadienio vakare iš
leisti rusų pranešimai skel
bė raudonosios armijos lai
mėjimus visuose Suomijos 
frontuose. Suomių praneši
mas betgi sakė, kad rusų 
atakos buvo atremtos visur, 
išėmus sektorą į šiaurę nuo 
Ladoga ežero, kur rusai pa
sistūmė šiek tiek pirmyn. 
Bešaliai karo įvykių stebė
tojai mano, kad suomių pra
nešimas yra teisingesnis.

—Vokietija paneigė gan
dus, kad ji, Mussolinio pa
galba, ieškanti taikos su tal
kininkais, britais ir francu- 
zais.

—Paryžiuje buvo gatvė 
vardu Maskva. Miesto tary
ba pakeitė pirmadienį šitą 
vardų į Helsinkio gatvę.

—Rusų kariuomenė pir
madienį pasiekė suomių mie
stelį Sallatunturi, šiaurėje, 
40 mylių toly nuo rubežiaus. 
Rusai sudegino’miestelį.

Pranešimai apie nau
jus taikos pasiūly

mus nepatvirtinti

mas tarybos narys liudijo Dr. 
Leiscrson. Kiti du nariai, Mad- 
den ir Smith, liudys atstovų 
rūmų komitetui taipgi.

Klausinėjimai bus daromi ne 
tik Washingtone, bet ir kituo
se miestuose.

Nacionalinė • Darbo Santykių 
Taryba buvo įsteigta remiantis 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tu. Jos užduotis yra ‘vykdyti 
sakytų aktų gyvenime. Bet taip 
Wagnerio Aktą, kaip Darbo 
Tarybą iš pat pradžios piktai 
smerkė stiprios samdytojų gru
pės. Aktą ir Darbo Tarybą vė
liau pradėjo kritikuoti Ameri
kos Darbo Federacija.

Pereit-oj kongreso sesijoje 
buvo įnešta keletas bilių Wag- 
nerio Aktui pakeisti. Kongresas 
nespėjo dėl šitų reikalavimų 
padaryti sprendimo. Laukiama, 
naujai kongreso sesijai susirin
kus, VVagncrio Akto pakeitimo 
klausimas bus vėl iškeltas.

Kai kurie klausimo žinovai, 
draugingi organizuotiems Ame
rikos darbininkams, mano, jo- 
gei Aktui reikia šiokių-tokių 
pataisų. Bet pavojus gresia, 
kad atžagareiviški šahes ele
mentai mėgins pašalinti iš ak
to svarbiausius darbininkams 
dėsnius. Gi pasipriešinimas ši
tiems užsimojimams, kai A.D.F’ 
ir C.I.O. veda tarpusavę kovą, 
gali pasirodyti permenkas.

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ

Kalėdoms
Į LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 11. — Europoje pereitą 
sekmadienį paplito gandas, kad 
Hitleris, Mussolinio tarpininka
vimu, siūlo naujas taikos sąly
gas talkininkams. Hitleris sutin
kąs grąžinti čekams ir lenkams 
nepriklausomybę, žada priimti 
plebiscito balsavimą Austrijoje, 
nori įsteigti buferio valstybėles, 
etc.

Gandai sukėlė nemažo dėme
sio Europoje, bet iki šiol pasi- 

Į lieka nepatvirtinti. -

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet.
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§tt Ml^ikąs-žiemys

Davė Vilnių Ir paėmė Kauną
i i ■— 

(gtiąj^di? diskusinis)

diktato- 
pųkvietji

(Tęsinys)
Kuomet Lietuvos 

riams |)uvo pasiųsta 
nias atvykti į Kremlį, rusąį pui-
kiųi žinojo, kad diktatoriai ąų 
diktatoriais susikalbės. Jie pįb 
nai žinojo, kad dibtatoriuii kur 
jis bebūtų ir kaip jis besivadin
tų, svarbu tik Jo šiltą vietą, bet 
no tąųla ąr vajstybė, Ir Ruopąet 
Lietuvos diktatpriai atvažiavo ir 
išgirdo Stalino reikalavimus, be 
abejo sušuko, kad po tokios su? 
tarties pasirašymo juos laukia 
sukilimas, revoliucija ir šimtui 
kilų nelaimių, Įp abiejų diktatu-' 
rų atstovui susėdę prądfjp lau-r 
žyli galvas kaip čia padaryti, 
kad avį galėjus suėsti ir avis to 
nepajustų. Jr surado ĮSęĮiį —? 
Vilnių!-*

Rusai duoda Vilnių ir |uo į- 
rodp, kad čia ne Lietuvos pra?

Nepaprastas Fqlengvinimqs 
ReumųtHkų Skausmu

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkątančiąi Žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudė jimų vien išsitrindami sų 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas Imi- 
mentas ūmai sutejkią laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bpn- 
kuciu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonjeutę 
Pain-Expellerip. Reįfcaląukitę Pgin- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

----------- 'irau-------- r.-1*1............ . yi. 

kas nelįs kad iy. |okiqp Ukrai
non palikdamas rusų kąpiųppąę- 
nę FabaR^js valdybėse.

Maža to, jpęs vįršiipę aptrais 
mongolais. Sulig sųtart mi męs 
busime priveisti l^arjąųti už pir
sų interesus, pors jįę mums Siyę- 
timi, o rusai niekad nekariaus 
už musų, nes niekas muąų, kaip 
lietuvių įiepuĮs ir ięi puls 4-aik 
dien, tai ne kaip lietuvius, bet 
kąip rusų šalininkui, ,<o anks
tau bptų pębuvę įr būtume gą- 
lęję išvąngd kuto pąvujaus mp- 

nelaimė butų ištikus irius atei
tyje, vargu butume nukentėję 
tiek, kiek dabar sukurus naują 
Magįnpl Lųiją, kurį gips rusus, 
o ne rpųs, peš AĮągiput liniją 
statys pačioje Lietuvos širdyję 
palikdami, iš karto visą Suval
kiją, turtingiausią Lietuvos da
lį, priešui kaip karo lauką. Ma-r 
ža to, mes busime priversti gin
ti okupantus, kitais žodžiais 
stengtis savo krauju užtikrinti 
tolymesniam laikui okupaciją.

Ar gali būti didesnis pąsity? 
čiojimas? Vergas turi ginti sa
vo pančius, kad jų niekas nėr 
nuimtų 1

Bet tuo dar nesibaigia viso§ 
musų nelaimės ir mus rusai bei 
tie, kurie su jais šias čigoniškas 
dalybas atliko, nori galutinai

laimėjimas, bet laimėjimas, o 
jųsąv okupuoją Lietuvą. Liau
dis taip greitai nesusigaudys kas 
čia įvykp, p kuomet supras, fcąd 
jię apgauti ir įvyko čįgoqi§ki 
mąįpai, nesvarbu, ųęs tuęiųet 
bus Ue tik lietuvišką žvalgyba, 
bet ir rusų armija. Apsidirbs su 
klumpiais.

Štai koks ciirzmas viešpata- 
vp šipse deryhpse.

Iš šito turi pasimokyti lietu-: 
viškį komunistai, kurie taip pat 
parduoti, nęs jie palikti ir to-: 
liau kaip visa Lietuvos liaudis 
tautininkų ar pąnąšių vąlįąį ir 
rusams rupi lietuviai darbinin
ką i tiek, kiek vokiečiam arbą 
Lietuvos valdovams.

Jei jie butu žiūrėję komunisr 
tų reikalų, butų okupavę ir pa? 
dąrę kąip jie nori, bet jiems ne 
lai rūpėjo.

Nors rusų rėžimas ųęišgany? 
mąs, bet jie ir jo penori Lie|u? 
voje įvesti ir toliau palieka fa? 
brikantų ir kitų išnaudotojų var 
Į jai Lieju vos darbiu ipkus, qęs 
|uo nori įrodyti pasauliui, jog’paversti mus mongolais.

/

NAUJIENOS, Chicago, ni.
*—---------

Barčus t

jie jau seniai išsižadėjo sukurt 
ti “pąsaųlio revolįuęįnį gaisrą” 
ir virto tokia pat imperialistinę 
valstybe, kąipvįsps.

Sutartyje aiškiai pasižadą ne
sikišti į Lietuvos vidaus reika
lus, nes jie puikiai žipo, kad 
nieko Lietuvos darbininkui ge
resnio neguli duoti, |ąd jeį jąm 
dąbąr bus dar įlqgiau, tekeikip 
ipt sąvųjų, bęt ne ant rusų, gi 
kuomet darbininkų padėtis pa- 
ddarys nepakenkiamą, j įe vėl

RYTINE RADIO 
VALANDA

i

Antrad., gruodžio 12, 1939
1 1 9i’jw>,w,"!W' .t*!*., '.rr?-lf2.bks Di.\.l Tokiu budu, Lietuvos Magi- K.8ūa V 81 Kai pi j O pof liniją, kurią žada vesti Ne- 

Priimti Liuosuotoją
Įsu jos užbaigimu. Jei Lietuva 

K,į . nea»od»n|t ,(.6f2in, 'butu gąlutipąi okupuota rusų, t.
vaikus, dažniaualat nugąsdiną jUoą priver- ■*. r 1 . * _ntyBytr ptipr^, nesį<^ni| ąuftgucĄpją jų y. ųebųtų pąįiMa jai fiktyvės 

*** - " nepr.kjausomybžs> tų linijų sta- 
ii. il¥P»W. ^‘.4 ’’USV !’raUSUS kalinUJ ka<ila1'

7'7" ,”!■ f"'"“ bei dabar tų liniją statys, lietų-£x-Lax! Jie tikrai pamigsi nes Ex-Lax yra . .
gardus., kaip fibkoladas. Ir no vien tik tat. V1U darb.11.likai IT JI
Bx-Lax yra »vpU|us Huosuotojae —• niaįp. (l«r pigiai! atSClS, HCgU UŽėlIlUS 
nūs mažyčiams vldurėliame. Jis paliuosųp- Į >” 1 ° °
ja vinilą užt|^Mnt^, patogiai, bd ją- LįctUVą.
Į,;., „HVo ,Į«n^(..,ų ,rP^ pu.ąplmu. Į, Bu|ų |;įr gį(lvo|ii
i^opat^r^. kad “Jfra vęiklu^ sųap-
gĮisieįiią p|{p pįt ir .vaikais. vafotg,
nčse pu įftd Ir 2g<j

M*

u toRįfi

1 . ....... ................ III MIUPĖ"...........
S A LGpKITfiS 1‘AMEGDŽIOJIM V! 
ATsisAkykir Ji i’AkfcicfANįiv!

gaminamą ąk vienija ti^rąa E$-Laxl
I8id3ni6|<ite raidęę ąnt
ųeįtiąiia ir kiekvlęix;)8 patepa. J^ad 
gautumėt geras reikalau
kite orlgl^aųn Ex-^ąX. (

' i'

Tokiu budu» Lįętuvos Magi- vergti Pabaltės kraštus mato- ĮTeL. YARDS 3146 
■ mas dar viename rusų žingsny-.

IpiųnOi Neries pakrantėmis, reiks je, bųtent, vokiečių iškrausty- 
ine.

Kaįp jau skaitytojai žino, su
lig slaptos rusų vokiečiu sutar
ties, kuri pasirašyta dargi 23 d. 
rugpiucio, t. y. dviems dienoms 
prieš taip vądiųamps nepuoli
mo sutarties pasirašymą, (25 d. 
to pat mėn.) vokiečiai turi iš 
Pabaltės ir pačios Rusijos iš- 
yež|i vpkiečįus ir rusai pasiža
da priįmti po vokiečįąįs dar pa- 
^įlįkusjųs ukrainiečius ir dalį če- 
kų.

Už visa tai, kaip spėjama, 
rusąį suųioka vokiečiams “at- 
stabnos” 17 ir pusę tono aukso, 
kurį jau įteikė.

(Bus daugau)

rusams

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

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

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštądienį 
4631 So. Ashląnd Avė. 

Tel. YARDS 0SĮ94 
Antrąjį., Ketvirtad. Penktądięnį 
4143 So. Archer Ąve. 

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 ikį 4 įrpuo6iki8 

vafc. Nedėlioj pagal susitarimą
Q(i§o Tel.‘. YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111 <

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Węntworth 6330
Rez.jfiydę Park-3395:* 

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Ręz. Tcjephoąe RLĄZĄ 3200

ADVOKATAI
KP.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 St. 
Room 1230 

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

Butų labai kvailu ir gųlvųli, 
rusai, nors ir savu.m ąpgy-1 

nimui, statys šią lįnįją savo lė
šomis. Jos pastatymo išlaidų 
našta kris ir ant Lietuvos, nors 
jį ųnųps pįękąd peblis reikalin
gą ir niekad ųętąrnaus. 
AĮuips |pkįą Ma^mpt l^lja, ku
rį skęįįą pusiau Lietuvos terito
riją, pęreikąiiįjga, bet turėsime 
UŽ ją mokėti ne tik pinigais, 
bet ir prakaitu.

Hadfmgi Lietuvos viduj p tvar
ka, kaip matyti, natpbmpje at
eityje nęsikpis, gulimu puikiai 
įsįvąįzdiioti, kiek LĮętpvps dar- 
bmiukus uždirbs prip šips lini
jos statymo ir kata pigiai at
sieis rusams šios iimjps pąstaty- 
mus.

.Tąį antras slogutis, kurį 
mmns uždeda rusai savp oku-

Mrs. A. K. JARUSZ
Physicąl Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av. 
Tel. Hernlopk 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shorės,

Indianą
Tel. Mich. City 

2799—R3.

*
■ .'k -i'1 r*

dar ląblftU
noyą§ pąFddyti pmulmi, 
ruąąj įsižada savo ręvolhmbi^ 
prąpįtįęą, ly štai kitas prięžąti- 
iyst

ta’ta ta* s«stapFtai- 
mq Unitai bm-įą žadą Statyti 
ru^ąį, t

Ją s|ątys Lįęlųvqję ir steng
sis pąslątyti kąip paltai grei
čiau, nes Įmrui kitas ir tam 
sitęsįanl, gąli įvykti visokių 
siurpryzų ię kiekvieną ąpsigynį- 
mq vieta ręįkąlingn kąip gąlįiit 
greičiau užMtaU-

' ' ' '.I-  ‘t'.'l

AKIU SPECIALISTAI|ąi(|ąs, kurios ųiųjįis ųįęko ne
duos ir kadangi stątąpt Šią lini
ją mes įsiskolinsiu* rnsmps, bu- 
$imę dargi ekonoipiuiai paverg
ti iš rųsy pusės ir luresipic sa
vo maisto produktais piokėti 
rusams ųž bereikalingus linijos 
pastatymu

Ir šis noras ekonominiai pa-

Jau šiandien, nors nedrąsiai, 
bet visgi ne visai paneigiant, 
kyla balsai, jog lietuviai, rusu 
remiami galvoja iš vokiečių rei
kalauti Suvalkijos ir Klaipėdoj.

Ar įsivaizduojate koks čia 
velnioniškas planas.

Suvalkijos reikalavimąs, bę 
abejo, bus iškeltas šiandien ip 
jis nepavojingas mums, nes “gu
vus” Vilnių, tuo pat galima ge
rumu reikalauti ir Suvalkijoj, 
bet Klaipėdos klausimo judini
mas bus atidėtas ateičiai ir jup 
okupantai Jr jų draugai muį-' 
kins lietuvių liaudį, kaip mulki
no Vilniaus klausimu.

(Jąi b,u^„vjpnas įš sYayUįąUsįų 
gi|ikįi| prie j tapttpp lietuvių ju
dėjimą nukreiptą prieš pąujus 
okupantus — euspą. Rusai ir 
lietuviai (pąrsįdavę rusams)* 
jąyks, bąd reikia su rusais tq- 
Jįąu gerumu gyventi, reįkją-sp 
jąis drąugąptį, nesipriešinti, peš 
ipes ątgąusįųm jų dūjrn Klaipė 
dą. Ir vėl vieton vidaus politi
kos, mums kiš užsienio pob|l? 
ką, Klaipėdą rodys, o Lietuvoje 
liąudį įš bąlą vėl į vyžas pen
aus.

• Bet tame dar bptų menkas 
pąvojps. Rusąi |oliąų numato ir, 
kąip sąkjąp aukščiau, pori gą- 
lutipąi mus paversti mPUgoĮais.

Rusai puikiai žino, jpg ypkįo- 
čiai anksčiau ąr vpliau turės ką
ra pralaimiu ir Ummet reikės 
rusams įšspręsti labai svarbią 
problemą: pasakyti ką jie toliau 
galvoją daryti ir galima tikėtis, 
kad matydami* jos vokiečiai 
pralaimi ir demokratinių vals
tybių laimėjimąs gręsia ir jieiną, 
slajgą pakeis frontą ir visą lai
ką nudėję vokiečiams, nutars 
persįmesti anlron pusėn ir pa
dėti pribaigti vokiečius, kad tpp 
išsipirkti sįvp nuodėmes ir gau
ti teise dalyvauti busimose tai
kos derybose.

Ir tam tikslui pakiš jpums 
Klaipėdos kUujimą, pasiūlys ei
ti vądųotį maipędą ir padėtį rur 
sams vęržijs Vokietijon, kas ber 
abejo demokratinių valstybių 
akimis žiūrint bug toks pat krir 
minalis žygis, kaip padėti vpr 
kiečiams.

štai kuomet galutinai virsipj^ 
mongolais: mongolus siundo 
ant jąpopų, p įpus pasistengs 
užsiundyti ant vokiečių, kad su
teikti progos rusams įsikišti į 
konflįktą, Luomet jis jau baig
sis...

Ir vėl turėsime virsti atleidi
mo ožiais!

Virsti paprastu įrankiu rusų 
imperializmo 1

DR. VAĮTUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jųąų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nėdelioj pagal sutartį..
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YĄRDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IK DIPŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. - 
4147 South Fairfield Avenue

LAFAvrn^ wn
'FS-r ar- -I kpply$<* VISOM

Chicagos dalyse

<ąciją ir dar ben| metus kitus 
]alės savo metodu išnaudoti.

Tik ąklas to galį neipątyti. Ir 
odei nėra ko džiūgauti lietur 

yiains komunistams ir ploti ka
tučių nąujięiip pkųpaptams, ku
rie nulups ne vieną, bet jau tris 
kailius.

Bet pažvelkime arčiau kas 
mus laukia ateityje po šios su
tarties, teisingiau pasakius, naur 
jos Kremliaus unijos, daug 
bįąųrespęs negu UublilĮP Unija.

III.
Sųjig nąpją fsutąrtimį įpės

iš stoties —

8

jau eiti ir per Lietuvą, nes nie-

TT .

Kąsdlep ano 8:30 ▼. 
iki 9:1* vakaro.

mvdką ir kitus Idoąafųą 
pranešimus.

TOTO* 

COPR. IW, NGEDLĮfRAH SERVICE. INC.

CROCHETED DOIL1ES ' PATTĘRN 2311
No. 23U-.“Doilies".

I NAUJIENOJ NEEPLECRAJT DfPT.,
| 1739 So. Halsted St., Chicago, RJ,

Čia {dedu 10 centų ir prašau ąts|ųstl m9U Pąvyądl $p.

I Vardas ir pavardė...

* Adpesas...................~...
' Miestas ir valstija

1 1 "" "' ... ".1'rT■ ! ■S.-'I'1—

KląusyUU •“TO TOfraiąv An|nUUeni« ir teitadlenta 
meadte, vaL ryte H W. BL L P. rtotiM (MM K4 

M POVILU tALTnmniL

_____—.—,—   —,—

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofjsas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI•• • * • » ,
*

T-n

Phone CĄNAŲ 6122

Np, 33ĮĮ

Garsinkite “N-nose

"."J •...................

Yards 1139
Yards 1138

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 3-4 ir 6 ° valę.

1957 W. Garfield Blvd.
ępr. Pamen. Hemlock 6699

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

9400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 ik| 3 pp pietų, 6 iki 8 yąk.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

' ' " ■" '■■! ■I.IU'J ■FHFHT TU JI .111 1 J - ; 7^

CRANĘ C0Ak COMPANY
5332 JL^ong Avenue

Tęlefųpąs
POCAHONTAS Mine Rųn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .............................. ■
PETROLEUM £AĘBQN COK£ $7.75
Pepkąąt £ tąąuš ąr cjąągiąų Tonas ■

Sales Tąx ekstra.

ffrg'A i' n"Į‘i,7<r L’n1 'ji 1,? v:'"."..." y v " iit t ——--------------------------------------------------

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
16f6 West 4^th Street . Yards 0782

i>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wpst 22nd Street

Vaiąnaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 8o. California Avenuė

Telefonas Republic 7868

Bet tuomi dar nesibaigia mur

^cųkupę toliau.
Rusų nenoras sovjetizuoti

Lietuvos ir Pabaltos bendrai,

NARIAI 
Pbmffps 
Cicero 
Įjiętuvių
Direktorių 
Asociacijos

imtut. imiamiiitHiiiiiaiiiiiiiii t • «.

Ąinbuląnce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAĮ 
Amerikos Ųiptuvių Daktarų 
________Draugijos Nariai.______

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. KERTASI!
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107. ' . - \ r • «• • • •

S. P. MAŽEIKĄ
3319 Lituanicą Avenue

. ’■ . < .♦ -K.

- ">r!------1-----U " ------- - -----------------------------------------------------------------------

LAęHĄWĮCZ IR SŪNUS
2314 W.e«t 23rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-$4 East 108th Street Tel. Pullman 1270
.... 1 ".. I i II ....................  I|l > ....-u, . ........ , ,, , ......... .............................. .

'■ ALBERT V. PETKUS
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DR. T. DUNDULIS
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nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakarų 
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.
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Ką Žmonės Mano

DĖL KATALIKU BAŽNYČIOS NUOPELNU
(Atsakymas Jacob Ciruliui) nes Dievas kiekvienam mums 

paskyrė Aniuola Sargą, kuris 
mus apleis tik tąsyk, kai papil
dysime smertclną grieką. Gi 
paveikslus ir “gromatas” šv. le
vas popiežius gaunąs iš Dievo. 

__ t, .. ___o- .„ Esą, pajs Djevąs jį pasiskyręs 
laikais buvo bemoksliai, savo vietininku anj žemės. Ku- 
1-~- i i.».________________ l^prdinolų yra vertas už

imti tą- šv. sostą, tam besimel
džiant žvake rankose užside
ganti. Be to, šv. tėvas kasinei 
turįs šventinti peklą iš lauko 
pusės, — tas reikalinga, nes 
pekla eitų kasmet platyn ir pa- 
galiau sunaikintų visą žemę.

Taip aš pasitikėdamas apsau
ga aniuolo sargo praleidau lik 
trumpą 
dieną bėgdamas per lauką už
kliuvau už akmenio ir labai 
skaudžiai užsigavau. Nė nepa^ 
jutau, kaip sukeikiau savo sar
gą, kad man leido tiek daug 
kentėti. Aš tą pačią valandą pa
sijutau papildęs mirtiną nuodė- 

jinę. Apėmė mane neišpasakytas 
jliudesis ir baimė ir aš pradėjau 
verkti ir melstis. Jau tą vakarą 
ilgai meldžiaus, kol visiškai pa
vargęs užmigau. Pradėjau bai
sius sapnus sapnuoti ir paga
liau tas pats baisus velnias su 
savo šake puolė mane. Aš su
šukau per miegą nesavu balsu: 
“O Jėzau, Marija!”

Mano motina atbėgo ir klau
sia, kas pasidarė. Aš sakau, kad 
pikta dvasia mane norėjo nu
durti. “Persižeknok ir sukalbėk 
poterius. Ar turi rožančių ir 
škaplierius, vaikeli?”

Sulaukęs sekmadienio, 
išpažinties, tikėdamas gauti ra
mybę. Bet kunigas ar tai buvo 
užsnūdęs, ar jam nebuvo įdo
mi vaiko išpažintis,1 tai, man 
rodės, jog jis mano nuodėmių 
negirdėjo, todėl išpažintis ne
buvo gera ir aš priėmiau švent
vagišką kumuniją. Tas mane 
neapsakomai kankino, tik ma
no laimė, kad aš neišėjau iš 
proto, nes daug tais laikais 
skaitydami panašias knygas pa
kvaišo. Viena jauna , mergina 
pradėjo matyti baidykles, išbė
go žiemą nakties metu pusnuo
gė į mišką. Ją vėliau rado le
nai negyvą- (turiu visus įrody
mus).

Štai ką man ir kitiems davė 
katalikų tikėjimas. Tik moks-

Ne vienas iŠ musų nepasišky- 
rėme liuosu noru savo vienokį 
arba kitokį tikėjimą, bet gavo
me jį iš tėvų prievarta. Mano 
tėvai, kaip ir daugumas kitų 
tais ] 
bet labai tikintys žmonės. Man 
pradėjus lankyti mokyklą, 
jiems neužteko mokytojo ir ku
nigo, kurs atvažiuodamas į mo
kyklą apie du ar tris sykius į 
savaitę mokino mus katekiz
mo. Be to jie mane siuntė prie 
davatkos mokytis poterių, ši 
mano “mokytoja’* labai daug 
man pripasakojo apie dangaus 
gražybes ir peklos baisenybes. 
Jinai man davė knygą — šven
tųjų gyvenimą. Tas perskaitęs, 
gavau knygą apie peklos kan
čias. Beskaitant tą knygą man 
ir plaukai ant galvos atsistojo. 
Ant vieno puslapio velnias su 
ragais ir baisiu veidu dūšią 
įvertęs į katilą kepa; ant antro! 
lapo toks pat baisūnas kitą du-' 
šią išžiodinęs verdančią smalą1 
jai į burną pila. Ant trečio pus
lapio jam velnias su šake į šo- 

. ną duria ir taip toliau. Po kiek
vienu paveikslu aprašymas, už 
kokius “griekus** taip ar kitaip 
busi kankintas. Kuomet aš kny
gą perskaitęs sugrąžinau, da
vatka manęs klausė, gal aš no
riu ką daugiau žinoti. Aš atsa
kiau, kad aš labai bijau velnio 
ir aš norėčiau žinoti, kaip tuos 
paveikslus kas galėjo nutraukti, 
jei taip baisiai karšta yra pra
gare? Jinai man atsakė, kad aš 
neturiu bijotis piktos dvasios,

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG ..... ........
NUT .............
BIG LUMP ...
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nandinsros

Turtas virš - - 
Atsargos fondas 

s

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

FED
LOAN ASSOClATlONofChtcago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

USAVJNGS
ana . .

ienų vasaros

cinu

$4,000,000.00
$275,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Beisbolo pažibos (iš kairės į dešinę: Peęwee Reese, Grover C. Alexander ir 

Leslie Scarsella.

! Pakorė du už mėgi 
nimą pabėgti iš 

stovyklos
BERLYNAS, Vokietija,, gruo

džio 10. — Du koncentracijos 
stovyklos kaliniai, Franz Broen- 
ner ir Anton Kropf, pakarti 
sekmadienį, nes mėgino pabėg-

Paskendo laivai
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 10. — švedų prekybinis 
1 laivas Vinga, 1,928 tonų nu- 

. ’ skendo po eksplozijos. Belgų 
I laivas Kabinda, užplaukęs ant 
uolos pereitą penktadienį, per
lūžo ir paskendo sekmadienį. 
Torpeda paskandino britų lai
vą aliejaus gabentoją San Al
berto kai jis gelbėjo kito laivo

Ramink 
Raumenų 

Sustyrima Ir 
Skaudėjimus

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson 8* Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Remkite' Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

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

tiškus knygos ir panašus kalbė
tojai kaip kun. Mockus apšvie
tė daugelio žmonių protą ir pa- 
liuosavo nuo bereikalingų bai
dyklių ir kančių.

Tiesa, dvasiškija, kaip ir vi
si turčiai ir turčių valdžios, pa- 
aiko tikėjimus, nors ir veid

mainingais sumetimais: tai įda
ro dėl savo pačių naudos. Jie 
nori, kad ir visi darbininkai ti
kėtų, nes tikintis darbininkas 
daug geriau pasiduoda išnaudo
jamas. Mat, jis tikisi rasti atly
ginimą danguje už visas skriau
das ant žemės.

Aš gerai žinau, kad daugelis 
kunigų netiki į posmertinį gy
venimą, nes jeigu jie tikėtų, tai 
gyventų kaip Kristus gyveno, 
o nekrautų sau turtų čia ant že
mės. Juk šv. raštas aiškiai sa
ko, kad greičiau kupranugaris 
per adatos skylę išlys, negu 
turčius įeis į dangaus karalys
tę. Visi žino, kad kunigai yra 
turčiai, pradedant popiežium ir 
baigiant paprastu klebonu. O

ĮVAIRIOS! ŽINIOS
Areštavo paskubusį 

komunistą

kia legislaturos bedarbių šelpi-! 
mui fondų surasti. Bet prez. 
Roosevello kritika įdiegė ir 
Brickerį, ir, tikimasi, 1940 m J 
pradžioj legislaturos sesija bus, 
sušaukta.

i NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940

ŠILDYMO RETKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

1247 W. Lake St. 
Tel. MONROE 3387

žius pragare.
Be reikalo, ponas Ciruli, pri

kiši laisvamaniams Madison 
gatvės valkatas: jie visi buvo 
tikintys žmonės, bet kuomet jie 
neteko darbų ir pinigų, tai liko 
atstumti nuo bažnyčios. Tams
ta pats patirtum tai ant savo 
kailio, jeigu paliktum be cen
to. Žinau daug panašių atsitiki
mų. Vienas labai tikintis žmo
gus per daugelį metų priklausė 
bažnyčiai ir aukojo daug pini
gų. Bet kada jis ilgus metus 
sirgęs mirė be cento, tai kuni
gas atsisakė už jį mišias laiky
ti. Sako, jis jau seniai dangu
je, nes buvo geras žmogus.

Viena neturtinga senelių po
ra, sulaukusi 50 metų ženyhi- 
nio gyvenimo, norėjo gauti 
šliubą be pinigų. Gavo atsaky
mą, kad nereikia antro šliubo, 
nes pirmas yra geras iki mir
ties. Bet jeigu jie butų turėjo 
pinigų, tai kunigas butų kitokią 
giesmę giedojęs.

Biblija yra išsiplatinus dėl to, 
kad ją platina tūkstančiai krik
ščioniško mokslo agentų — 
dvasiškių, kurie iš jos daro ge
rą biznį. Bet kokią ji naudą ne
ša žmonijai, tai kitas klausi
mas.

Nei kunigų, rabinų ir kitų 
dvasiškių nėra senelių prieglau
dose, nes jie parduodami savo 
pasekėjams sakramentus, kurie 
jiems bus tik naudingi po mir
ties, patys susikrauna sau ne
apsakomus turtus čia ant že
mės. Kun. Mockus nedarė tokio 
biznio, užtai jis buvo biednas. 
Bet užtai jis gyveno kaip Kris
tus ir butų miręs kaip Kristus 
nuo inkvizitorių rankų, jei jo 
pirmtakųnai socialistai ir lais
vamaniai nebūtų iškovoję lais
vę. Aš manau, kad ir Jurgis 
Wašiųgtonas buvo laisvamanis, 
nes jeigu butų buvęs tikintis, 
tai nebūtų galėjęs pakelti gink
lo prieš karališką valdžią. Juk 
mus mokino pralotas Antanavi
čius 1905 metais, kad caro val
džia yra nuo Dievo r kas ją ko
voja, tas kovoja prieš Dievą.

Julius Plačiukas.

NEW YORK, N. Y., gruodžio 
10. — Proku oras John T. Ca- 
liill paskelbė, kad tapo areš
tuotas Nicholas Dozenberg, vie
nas Amerikos komunistų par
tijos kūrėjų.

Dozenberg areštuotas ryšium 
su svetimų šalių šnipų veikla 
Jungt. Valstijose. Jis gimė Pi
goje, Latvijoje, 1885 m. Ame
rikos pilietybės popieras išsi
ėmė 1911 m. Valdžia kaltina 
Jungt. Valstijų komunistų par
tijos sekretorių Browderį tud* 
kad jis važinėjo! užsienin Do- 
zenbergo pasportu.

Neseniai generolas Waltf:v 
Krivicki, buvęs Stalino žvalgy
bos viršininkas vakarų Europo
je, Viename straipsny aiškino, 
jogęi Dozenperg tarnavo Stalių 
no’ agentu Jungt. Valstijose.;

< -X * . .’

Medis bomboms 
dirbti

PARYŽIUS, pAfeėųzija, gruo
džio 10. —. Prancūzai suradę 
metodą, bombų kevalams iš me
džio mišinio dirbti? Medžio ke
valai esą taip stiprus, kaip ir 
geležies, tačiau sveria ketvirtį 
geležies bombų sunkumo. Bom
bos esančios taip jau galingos, 
kaip ir geležies.

Gal būt, kad franeuzai pra
dės pirkti mišką Jungt. Valsti
jose bomboms.

Automobilių unija 
praplės organiza

cinį vajų
PITTSBURGH, Pa., gruodžio 

10. — čia laikoma automobilių 
darbininkų unijos pildomosios 
tarybos konferencija. Tarp ko 
kita konferencija, nutarė parei
kalauti, kad Darbo Taryba pa
skelbtų balsavimus dar ketu
riose General Motors įmonėse 
— tose įmonėse, kurios iki šiol 
unijos nepripažino. Automobi
lių darbininkų 
išvystyti, vajų 
Motors įmonių 
organizuoti. -

unija nutarusi 
visų General 
darbininkams

Numatoma legislatu- 
ros sesija Ohio be

darbių reikalais
CLEVELAND, Ohio, gruo- 

džio 10. — Nuo sausio mėne
sio šių metų Ohio valstijos gu
bernatorius yra republikonas 
John W. Bricker. Vos užėmęs 
gubernatoriaus vietą jis pradė- 

mažinti val-jo “taupinti” 
stijos išlaidas.

Tuo tarpu Ohio miestuose 
yra daug bedarbių. Miestai ne
pajėgia bedarbiams pašalpos su
teikti ir tūkstančiai žmonių ba
dauja. Gubernatorius gi nešaų-

DABAR DOLERINĖ DIENA
KASDIEN

Pirmadienį—Antradienį—Trečiadienį— 
Ketvirtadienį—Penktadienį

Vicfor Bagdonas.
LOCAL & T.OKC, DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408
JŪSŲ 
PILNAS 
MAIŠAS 
Leader’s
Laundry Zn
Aukščiau-

sios 
Kokybės 
Damp 
Wash

MAŽO RYŠULIO

Specialas!
10 sv. 59c

4c už priedinį svarą.

Karo Žemėlapiai

f i .i |Įtt
Pirmadienį- 
Antradienį 

Iki 
sv. $ -J .00 

3c už pried. sv.

Trečiadienį-Ketvirtadienį- 
Penktadienį

Iki 30 sv 51.00
3c už priedinį svarą.

• Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kilrį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c. ",

LEADER 4800
I AIINARV CICERO-BĖRWYN LHUIIU n I ENTERPRISE 3200

“NAUJIENŲ” 
SKAITYTOJU 

KONCERTAS
— ĮVYKS —

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

RUBSIUVIU SVETAINĖJE
333 WEST VAN BUREN STREET

KLAUSYKIME
RYTMETINIU

^LIETUVIŠKŲ RADIO III II I R»GRMU":.sr n.H.l.r

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELĖS

su 
KONVERTAIS

po

10c
KIEKVIENA.

Žiemos vaizdeliai, gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais. 
Kortelės TINKA priva- 
tiškiem asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ 
Kalendorius

1940
• METAMS.
JJAUJIENOS išleido gražų, 

paveiksluotą kalen dorių 
1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš Lietuvos ir 
Vilniaus krašto.

Kas užsirašys “Naujienas” 
—gaus kalendorių nemokamai. 
Paskira kopija—10c.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.
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“Rusija jau pralaimėjo karą”
Vienas žurnalistas, rašydamas apie Rusijos-Suomi- 

jos karą, daro šitokią pastabą: “Nors Rusija, gal būt, 
Suomiją užkariaus, bet ji jau pralaimėjo karą.”

Tai gili tiesa. Turėdama 2 milionų vyrų armiją ir 19 
milionų išlavintų kareivių atsargą, Sovietų Sąjunga gali 
mažiukę Suomiją per ilgą laiką paalsinti ir sutriuškinti 
savo milžiniškų masių svoriu, — jeigu suomiams neateis 
pagalba iš kitų valstybių. Bet, kaipo militarinė jėga, so
vietų Rusija pasirodė visiškas bankrotas.

Ji be jokios provokacijos iš suomių pusės, visai ne
tikėtai ir nepaskelbdama karo, pradėjo ataką, pavarto
dama susyk visus karo pabūklus: artileriją, tankus, lėk
tuvus, bombas ir- karo laivus — ir visuose punktuose ji 
buvo sulaikyta arba atmušta!

Jau 12 dienų praėjo nuo to karo pradžios, bet sovie
tų raudonosios armijos gaujos dar tebesimuša su hero
jiškais Suomijos demokratijos gynėjais-netoli pasienio, 
išimant dvejetą punktų, kur puolikams pavyko įsibriau- 
ti šiek-tiek giliaus i Suomijos žemę. O tuo tarpu sovietų 
nuostoliai yra baisiai dideli.

Šitas grumtynių vaizdas — tarpe milžino ir nykštu
ko — atidarė akis visam pasauliui, kuriam buvo apsuku
si galvą propaganda apie “galingą sovietų armiją” ir 
“neišsemiamus Rusijos jėgų resursus”, šiandien visi ma
to, kad tariamoji sovietų Rusijos galybė yra burbulas. 
Visi pradeda numanyti, kad Stalino Rusija yra taip pat 
supuvusi, jeigu ne labiau, kaip kad buvo Rusija caro 
Mikės ir Rasputino.

Mums tai nėra naujiena. Mes seniai sakėme ir nesi
liovėme kartoję, kad ta krauju apsitaškiusi Maskvos dik
tatūra yra “milžinas molio kojomis”. Bet Anglijos konT 
servatoriai ir Francuzijos liberalai žiurėjo į tą Azijos 
baidyklę, kaip į pasibaisėtiną jėgą, kurią reikia glostyti 
net ir tuomet, kai ji remia gengsteriškus Vokietijos na
cių žygius. Reklama apie Stalino diktatūros “galingumą” 
apgavo ir patį begėdiškiausią 20-tojo amžiaus apgaviką, 
Hitlerį. Juk Stalino prižadėta talka padrąsino jį įsivelti 
į karą su Anglija ir Francuzija — ir kokioje padėtyje 
jisai dabar atsidūrė?

Didvyriškas suomių pasipriešinimas tą “raudoną” 
burbulą susprogdino. Rusijos svoris Europos svarstyklė
se nusmuko, kaip sovietinio rublio vertė. Jeigu Stalinas 
nestengs užkariauti Suomiją, tai jo diktatūra bus tiek 
verta, kaip kad buvo Lenino pinigai/ “karinio komuniz
mo” laikais, kuomet už papirosų pakelį reikėdavo duoti 
pilnas rezgines šimtarublinių.

Pirma negu pasibaigs dabartinis karas Europoje,

vietizmas nesuderinamas su 
tautos ir liaudies gerove, tik 

. parodo savo prisirišimą įtfie 
ponų viešpatavimo ant tautd# 
iiMiaudies. O ką toks viešpa
tavimas reiškia tautai, tai 
puikiausiai parodė lenkų tau- 
tos tragedija.”
Lenkų tautos tragedija A. 

Bimba, matyt, vadina tąi, kad 
Lenkiją užkariavo Vokiętijos 
naciai ir kartu su Rusijos bol
ševikais ją okupavę. Bet pana
šią tragediją gyvena ir čekty 
tauta, tik ji pasidavė naciams 
be pasipriešinimo. Kokiu bildu 
šitie faktai įrodo, kad “sovietiz
mas” esąs geresnis, negu demo
kratija?

Ir kas yra tas “sovietizmas”? 
Atrodo, kad Bimba pats nesu
pranta, ką jisai šneka.

Sovietai (lietuviškai kalbant, 
tarybos) yra tam tikros rųšies 
atstovybė. Kai Leninas steigė 
“sovietinę tvarką”, tai į sovietus 
buvo renkami atstovai pagal 
luomus arba profesijas: darbi
ninkai rinkdavo atstovus į dar
bininkų sovietus, ūkininkai —- 
į ūkininkų sovietus, kareiviai— 
į kareivių sovietus, ir t.t. Dau
gelis žmonių neturėdavo jokių 
sovietų (pav. buv. smulkieji biz
nieriai, buv. pirkliai ir pramo
nininkai, kunigai, popai ir jų 
vaikai, ir k.) ir todėl neturėjo 
balsavimo teisės.

Reiškia, toje sovietizmo tvar
koje, rinkimų teisė buvo aprėž
ta, o ne visuotina. Ir ji (rinki
mų teisė) buvo nelygi, nes mie
stiečio balsas svėrė daug-maž 
25 kartus daugiau, negu valstie
čio. Be to, rinkimai buvo ne
tiesioginiai, kadangi žemesniu-, 
me soviete išrinktieji atstovai 
rinkdavo atstovus į aukštesnį 
sovietą; aukštesni sovietai į dar 
aukštesnį ir t.t., iki, galų gale, 
būdavo išrinktas Sovietų Kon
gresas. Ir balsavimas buvo atvi
ras, rankų pakėlimu.

Tokiu budu;ta Lenino įsteig
toji sovietų valdžia buvo, ,at|ža- 
gareiviškiausia yąldžios forma, 
kokią galima surasti bet kurio
je šalyje, kur valdžia yra ren
kama.

Stalino konstitucija tą valdžią 
pakeitė, įvesdama visuotiną, ly
gų, tiesioginį ir slaptą balsavi
mą, be skirtumo lyties, tautos 
arba tikėjimo, šituo atžvilgiu ji. 
prisiartino prie demokratinės- 
valdžios formos. Bet kitu atžvil
giu ji yra blogesnė už Lenino 
tvarką, nes ji suteikė monopoli
nes teises valdančiajai partijai 
(komunistams), ko nebuvo Le
nino sovietų konstitucijoje.

Stalino konstitucija padarė 
sovietų valdžią visai panašia j 
fašistišką arba nacišką. Nes juk 
ir Hitlerio reichstagas yra ren
kamas visuotinu, lygiu, slaptu

Iš ĮSPŪDŽIŲ ŽYGIUOJANT Į VILNIŲ 

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje),

iškils aikštėn ir daugiaus tos barbariškos sistemos puvė
sių. Nuo Krymo karo laikų iki dabar nebuvo nė vieno 
didesnio konflikto, į kurį įsivėlė Rusija, kad jisai nebūtų 
to Azijos despotizmo nenumaskavęs ir nepaklupdęs. 
Kiekvienas karas privesdavo Rusiją prie revoliucijos. 
Vargiai apseis be jos ir dabar. Tik ši kartą veikiausia 
grius ne tiktai despoto sostas, bet ir ta visa neaprėpia
moji imperija, kuri yra pavergusi daugiaus visokių tau
tų, negu kuri kita tyronija pasaulyje. ' '

Turėjau retą progą kartu stv 
Lietuvos kariuomene žygiuoti į 
Vilnių! Tai sunkiai* atpasakoja- i 
mos ir aprašomos išgyventos 
valandos. Tokių įspūdžių gau
sybe ir j|e vieni kitus taip stel
bia, kad nsbežipai, nebeišmanai, 
kaip juos. sutvarkyti ir atvaiz
duoti, bet vis dėlto mėginsiu 
jais pasidalinti.

N torį vėlybo rudens d ena. 
Dangus tirštais* pilkais debesi
mis nuklotas. Smulkutis lietus, 
o protarpiais tiesiog kaip iš ki
biro pilą. Tušti dirvonai, visai 
pabliurę keliai.

Tai tokią gamta.
O žmonių, karių nuotaika ly

dima nesuvaldomi ir nesuvar
žomi džiaugsmu! Visų akyse 
spindi linksmybės ir laimės ug
nelė. Muzika, dainos ir gėlės, gė
lės, gėlės!.. Vos kariuomenė spė
jo peržengti buvusią šiaurinę 
sieną, juos pasitiko minių mi
nios žmonių, iš kurių krūtinių 
veržėsi-—

—Sveiki, bro-liai!
Vaikai, jaunimas bėre gėles 

po kojų ir kaišė jomis musų 
kariuomenės vyrus! Daug, daug 
kas iš džiaugsmo verkė! Vieni 
kitus bučiavo, sveikino! Ir taip 
iki pačiam Vilniui!

Stebiu, žiūra u į tuos kaimo 
vargo žmones, į jų menkutį ap
rėdą, į jų išdžiuvusius veidus 
ir negaliu suprasti, iš kur pas 
juos atsirado to begalinio, tie
siai neatvaizduojamo džiaugs
mo.

—Broliai; broliai, .jus mus iš 
vergijos atvadavot! Broliai, jus 
mus iš lenkų ponų paliuosavot) 
Broliai, jus. i mus Jš raudonųjų

Taria; kaitau tasai pilkas ser
mėgius ir, pęfj .jo veidą rieda di
džiules ašaros! Kartu su juo 
verkia pilkas dangus, bet visų 
krutinęse spindį saule, gludi vil
tis gereshi6, Sotesnio, tvarkin- 
gesnio gyvenimo!

Niekas Vėlybos rudens darga
nos nepastebi, šio džiaugsmo 
valandoje lygiai niekas tos dar
ganos nemato, jos nėra,“ ji ne- 
pastebiama. 1 Džiaugsmas, milži
niškas džiaugsmas viską nuga
li.

štai jau Vilniaus priemiesčiai, 
žmonių nesuskaitomos minios. 
Vilniaus lietuviai, žydai, toto
riai, lenkai, gudai, visi, visi iš
bėgo pasitikti Lietuvos kariuo
menę !

Ir čia tas pats milžiniškas 
džiaugsmas, ir čia širdingi svei
kinimai ir gėlės, gėlės...

Skamba Vilniaus gatvės! Le
kia gėjės! Kas tuos žmones čia 
suvarė į gatves pasitikti Lietu
vos kariuomen?

Netikras rytojus, neaiški pa
dėtis, vargas, vargas, beteisė, 
netvarka ir viltis, kad bus tvar
ka, bei ramybė, bus darbas ir 
duona. Taip visi ir kalba: atėjo 
tvarko, atėjo darbas, atėjo duo
na! Tai štai toji galingoji vil
tis, tie neišsemiami troškimai, 
kurie iš visų namų, . iš rūmų, 
bakužių, lūšnų išvarė žmones į 
gatvę pasitikti Lietuvos kariuo
menę! Pasitikti Lietuvą tą tik
rą šio krašto šeimininkę! Dabar 
Lietuvos šventa pareiga tiems 
žmonėms duoti teisę, duoti dar
bą, duoti duoną ir panaikinti 
vergiją! Šito trokšta visi, šito 
laukia visi! Ir butų tikra Lietu
vos tragedija, butų skaudžiau
sias visų nusivylimas, jei visi 
tie, kurie taip širdingai sutiko 
Lietuvos kariuomenę savo lū
kesčiuos nusivylę!

Šitai turi įsidėmėti kiekvienas 
Lietuvos patriotas ir dėti visas] 
galimas pastangas, kad tie žmo
nių visi lūkesčiai virstų tikro
vę. Tai yra gyvenimo būtinybė, 
kurią diktuoto diktuoja šių die
nų politika. Koks Vilniaus gy
ventojų buvo bendrai visų 
džiaugsmas ir pritarimas, štai 
jums vienas vaizdelis.

Jau Lietuvos kariuomenei į- 
žygiavus į Vilnių, jau jai apsi
tvarkius ir užbaigus oficialinius 
sveikinimus buvo sugiedota Lie
tuvių tautos himnas. Tūkstan
čiai, dešimtys tūkstančių žmo
nių minia, gal koks jų šimtas

• tūkstančių, išgirdę Lietuvos 
himno pirmus žodžius, visi kaip 
vienas nusiėmė, kepures! Niekas 
jų neragino šito daryti, niekas

Tai buvo tikrai įspūdinga va
landa! Nutilo himno garsai. Vie? 
na akimirka mirties tyla, o pas
kui, paskui lyg griaustiniu ai
de te nuaidėjo:

—Valio Lietuva! Valio Lie
tuvos kariuomenė! Tai buvo 
šaukiama visomis kalbomis, vi
sų žmonių!

Tai įspūdis, kuris vargu ka
da nofs gyvenime teks pergy
venti ! Tai amžiams neužmirš
tama valanda.

Visi skeptikai, visi pesimistai 
turėjo tikrai įsitikinti, kad Vil
niaus gyventojų milžiniška datir 
guma tikrai laukte laukė įžy
giuojant Lietuvos kariuomenes 
į Vilnių. Jūsų Keistas

-APŽVALGA-h
- ... -............... ............ .......................... .

A. VOLDEMARUI GRĄ
ŽINTA PENSIJA

Sugrįžusiam iš Francuzijos 
prof. Augustinui Voldemarui vėl 
mokama pensija (po 1,000 litų 
menesyje) ir grąžintos kitos tei
sės, kurias jam buvo 1934 me
tais atėmęs karo lauko teisinas.

Voldemaras buvo kaltinamas 
daręs sąmokslą prieš valdžią.

PERŠA LIETUVAI 
“SOVIETIZMĄ”

Pagiedojęs, kokią “laimę” 
Lietuva įgijo, kai Maskva pri
vertė ją įsileisti 20.000 sovietų 
kareivių į savo žemę, A. B.

“šviesoje” aiškina, kad Lietuva 
butų dar laimingesnė, jeigu ji 
įvestų “sovietizmą”. Jisai rašo:

“Daug sveikiau butų, jeigu 
dabartine pusiau • fašislmė 
tvarka butų pakeista demo
kratine santvarka. O dar ge
riau (!), dar sveikiau (!) bu
tų lietuvių tautai, jeigu Lie
tuvos žmonės susikurtų* so
vietinę santvarką. Lietuviai, 
musų supratimu, galėtų taip 
pat gražiai ir laimingai apsei- 
ti be ponų ir išnaudotoją* 
kaip šiandien apsieina šimtas 
aštuonios-dešimtys milionų 
gyventojų Sovietų Sąjungoje. 
Taigi, kurte teigia, buk so-

ir tiesioginiu balsavimu, bet 
kandidatus gali statyti tiktai 
valdančioji partija, o visos kitos 
partijos yra griežtai uždraustos.

Tai kodėl A. Bimba mano, 
kad lietuvių tautai butų “geriau 
ir sveikiau” turėti sufašistinta 
sovietizmą, vietoje demokrati
jos?

Jisai sako, kad Rusijoje nėra 
“ponų”. Bet tenai yra komisa
rai, kurie su žmonėmis elgiasi 
dargi žiauriau, negu kad elgda
vosi Lenkijos ponai. Sakysime, 
Lenkijoje buvo daug mažaže
mių ir bežemių valstiečių, tuo 
tarpu kai didelius dvarus valdįi 
bajorai. Bet Rusijoje Stalinas 
atėmė visų valstiečių žemes ir 
pavertė jas dvarais, kuriuose 
buvusieji ūkininkai dirba, kaip 
valdžios kumečiai. Milionai ukb 
ninku šitokiai jų žemės eksproi* 
priacijai priešinosi. Už tai dau
gelis jų buvo sušaudyta, kiti 
byvo išgabenti j Turkestano tyr
laukius arba Archangelsko miš
kus, ir su jais tenai valdžia el
giasi, kaip su katoržninkais. Net 
beširdžiai Lenkijos ponai taip 
žiauriai nekankino valstiečių.

Tiesa, kad Stalinas įr jo bun 
deliaį yra vadinami ne “ponais”, 
o ^raugais”. Bet Rusijos ūki
ninkui nuo to perą ųekiek leng
viau. Jeigu tokie “draugai” im-

—O kaip mes jų laukėme! 
Niekuomet ir niekada gyveni
me nieko taip nelaukėm ir ne
lauksime, kaip mes jus, broliai 
kariai, laukėme!

Pro džiaugsmą, pro ašaras ta
ria vienas vyriškis. Jisai ką tai 
nori sakyti, tarti, bet jo žodžiai 
nutrūksta, akyse spindi ašaros 
ir jis apkabina vieną iš karių ir 
bučiuoja, bučiuoja, nepaleidžia 
iŠ glėbio tartumei jam bran
giausią gyvenime brangenybę. 
Kokios dvylikos metų žydukas, 
tasai smarkuolis stoja' į karei
vių eiles ir kartu žygiuoja, žy
giuoja ir šalimai glosto kario 
šautuvą. Jjp laimingas, jis Įai- 
niingas, nes eina šalia Lietuvos 
kario.

Štai ir Vilnius. Žmonių spūs
tis tiesiai neįmanoma. Veik vi
si nusiėmę kepures. Visi beria 
gėlės ir visomis kalbomis šauk
te šauldą: Laį gyvuoja Lietuva! 
Lai gyvuoja Lietuvos kariuome
nė! Valio!
................. ......M i <!!>■>■■ u inJb 
tų valdyti Lietuvą, tai žmonės 
manytų kad sugrįžo baudžiavą 
laikai.................................... ’ n -

, Tikrumoje po dabartine “so
vietizmo” forma Rusijoje šian
dien gyvuoja valstybinė bau
džiava, n

Iš Lietuvos
Persekiojami pikta

dariai
VILNIUS. — Keičiantis val

džioms iš Vilniaus kalėjimo bu
vo paleisti kriminaliniai nusi
kaltėliai, kurie dabar buvo pra
dėję plėšikauti, vogti ir šiaip
jau užpuldinėti gyventojus. 
Valdžios organai dabar krimi
nalistus gaudo, be to, įsakyta 
namų savininkams ir kiemsar
giams apie pastebėtus jų na
muose gyvenančius ar besislap
stančius įtartinus asmenis pra
nešti policijai.

Kooperatininkai aukoja 
vilniečiams

KAUNAS. — “Lietūkis” kar- 
tu su prekybiniais kooperaty
vais* jų nariais, valdybomis ir 
tarnautojais iki spalių 30 d. 
vilniečiams remti suaukojo 59 
tukst. Lt pinigais ir natūra. Į 
“Lietūkio” kvietimą jau atsilie
pė apie 60 kooperatyvų ir dar 
iš 140 kooperatyvų laukiama 
palankaus atsakymo. Tada ko
operatininkų aukos vilniečiams 
žymiai padidės.

. NAUJIENŲ-ACME Telepholo
HELSINKIS, SUOMIJA. — Sovietų bombonešių 

sugriauti namai, kuriuose darbininkai ieško žuvusių 
žmonių. -

Thos. Miller

Lietuvą aplankius
(Tęsinys)

Ūkiai ir pramonė.
Iš Stockholmo gražiu elektri- 

kiniu traukiniu išvykome į Go- 
teborgą. Ūkiai pakelyj atrodė 
gana gražus. Tai tikri savo rų
šies dvarai. Matyti, žemė dirba
ma mašinomis. Laukuose matė
si daug gyvulių.

Švedijos didžiausia išdirbystė 
yra medžio ir plieno, švedų 
plienas yra plačiai žinomas Vi- 
sapię pasaulyje. f

šiaurinėje dalyje yra įsteig
tas didelis ginklų fabrikas. Kai 
kurie švedų pagaminti ginklai 
yra geriausi visame pasaulyje.

Švedai padaro daug ir šiaipM 
visokių mašinų, kurios yra pla
čiai Lietuvoje vartojamos. Pa
vyzdžiui, kuliamos mašinos ir 
pieninių, visokie įrengimai dau
giausia į Lietuvą yra atvežama 
iš Švedijos. O apie degtukus nė
ra reikalo ir sakyti: jie ne tik 
Lietuvoje, bet ir visur kitur yra 
žinomi.

Už importuojamus iš Švedi
jos daiktus Lietuva atsilygina 
žemės ūkio produktais: grūdais, 
gyvuliais ir pieno produktais.

Goteborgas
Goteborgas su savo dideliu ir 

gražiu uostu apie 80,000,000 
tonų įvairių prekių perleidžia. 
Vadinasi, tiek čia per metus 
prikraunama ir iškraunama vi
sokių prekių, kurias švedai im
portuoja arba eksportuoja. Iš 
to galima spręsti, jog to miesto 
judėjimas yra visada gana di
delis.

Pats uostas siekia vidurmies- 
tį, tad visada čia žmonių daug 
ir pasireiškia didelis gyvumas. 
Kai prisiartinome prie uosto, 
tai pastebėjome bent kelias de
šimtis visokių laivų, vienok 
daugiausia prekinių. Iš jų tar
po išsiskyrė baltas didelis ir 
gražus laiVas, — tai buvo 
“Kungsholm” pasirengęs ilgai 
ir pavojingai kelionei į Ameri
ką.

Goteborge teko net keturias 
dienas išbūti, tad su miestu ir 
jo įdomesnėmis vietomis turė
jome progos tinkamai susipa
žinti. Tuo tarpu kasdien vis at
vyko didesni ir didesni būriai 
keleivių, kurie drauge su mu
mis turėjo plaukti į Ameriką. 
Suvažiavo nemažai ir lietuvių, 
kurie vyko į Ncw Yorką, Phi- 
ladelphiją, Chicago ir kitus A- 
merikos miestus. Į Chicago va
žiavo Kanapė, Jonelionięnė, F. 
Bastis su šeima ir aš pats su 
žmona.

Grand viešbutis, kur mes bu
vome sustoję, vis darėsi aukš
tesnis ir ankstesnis. Mat, čia su
stojo ne tik tie, kurie turėjo re
zervavę vietas laive, bet ir tie, 
kurie į laivą negalėjo patekti. 
Dalykas tokis, kad tai buvo pa
ti karo pradžia, tad Amerikos 
piliečiai, savo vyriausybės para
ginti, stengėsi kaip galima grei
čiau iš Europos pasprukti. Su
prantamas daiktas, kad dauge
liui nepasisekė į laivą patekti: 
jie turėjo laukti kitų laivų.

' Iv r
Savotiška panika

• * • '

Kadangi Amerikos konsulai 
visur cine raginti amerikiečius, 
kad jie kaip galima greičiau 
apleistų Europą, tai pasireiškė 
savotiška panika. Blogiausias 
dalykas buvo tas, kad staiga 
paliovę plaukioję tarp Ameri
kos ir Europos anglų, vokiečių 
ir prancūzų laivai. Žinoma, tas 
pat atsitiko ir su lenkų laivais. 
Pagaliau per tuos kraštus pasi
darė pavojinga keliauti, nes ten 
jau siautė karas. Tarp Dėdės 
Šamo žemės ir Europos paran
kiausias susisiekimas pasiliko 
per Švediją.

Tenka pasakyti, jog dėl karo 
kai kurie amerikiečiai pusėtinai 
nukentėjo. Vieni jų tiesiog bėg
te išbėgo nesuspėję net savo 
daiktų surankioti. Atvyko, Va
dinasi, be lagaminų. Labiausiai 
nukentėjo tie, kurie buvo atsi
vežę automobilius. Daugeliu at
sitikimų jiems nebuvo leista 
automobiliai išsivežti. O kurie 
ir su automobiliais atvyko, tai 
uoste patyrė, jog laive nėra vie
tos. Tuo tarpu niekas negaran
tuoja, kad tie automobiliai ka
da nors bus pristatyti. Savinin
kai džiaugėsi, kad patys gali į 
laivą patekti, o su automobiliais 
jau tiek to.

Nemažas skaičius ir savo ba
gažus pražudė: pavėlavo su jais 
arba tie bagažai kur kelyje “už
kliuvo”. H

(Bus daugiau)

Įgaliotinis Įsikūrė vai
vadijos rūmuose ■

VILNIUS. — Prie katedros, 
antrapus aikštes, yra dideli bu
vusios Vilniaus vaivadijos rū
mai. Tuose rūmuose įsikūrė vy
riausybės įgaliotinis p. Merkys. 
Be vyriausybės įgaliotinio tuo
se pačiuose rūmuose dar įsikū
rė ir apskrities viršininkas pulk. 
Šlepetys.
----------------------- ........................hu-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”,
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LSS ŽINIOS ris, galės dominuoti ir šiąs sri-Tnimo standartai kilo nepaliau-Tir šitokioms svajonėms sudaro 
lis, Vokietijai įgijus didelį lai- jamai. visokius varžtus.

!

SOCIALISTŲ IDĖJOS ĮSTATYMUOSE
Kereivių pensijos

Socialistų idėjos įvairių šalių 
valdžių įstatimdavybėse vis daž
niau ir dažniau paima viršų, 
šiandien vargu rasime kiek di
desnę valstybę, kuri neaprupiu- 
tų pensijomis savo kareivių. Is
torijos atžvilgiu visai dar ne 
taip seniai valdžios kareivius 
aprūpinančių pensijomis įstaty
mų neturėjo. Kiekvienos šalies 
kareivių daugumų sudaro dar
bo liaudies sūnus. Grįžusieji iš 
karo sužaloti ir sunegalėję ne
turėdavo kur pasidėti. Jiems 

■ tekdavo prašyti išmaldų gatvė
se arba ieškoti vietų kur nors 
prieglaudoje. Ne vienas jų vilk
davo sunkių gyveninio naštą ir 
išmetinėdavo: gferiau bučiau 
žuvęs karo lauke.

Aprūpinimas kareivių pensi
jomis į valdžių įstatymus neat
ėjo be kovų. Šioje srityje socia
listai daug padirbėjo ligi jie įti
kino įstatymų leidėjus, kad už 
kareivių paneštas militarinėj 
tarnyboj žaizdas turi atsakyti 
valdžia.

Darbdavių atsakomybė 
i

Kita užkariavusi sau vietą 
valdžių įstatymuose socialistų 
idėja yra taip vadinamas darb
davių atsakomybės aktas. Visi 
žinome, kad pramoningose ša
lyse yra įvairiausių darbų. Kai 
kurie darbai yra pavojingi svei
katai ir gyvybei. Kol nebuvo 
privalomos darbininkų apsau
gai apdraudos, susižeidęs ir 
sveikatos netekęs darbininkas 
būdavo paliekamas Dievo va
liai.

Praeitą kartą šiame skyriuje 
mums teko nurodyti kapitalis
tų riksmą, kurį jie sukelia kiek
vieną sykį, kuomet valdžia ruo
šiasi pravesti darbininkų nau
dai įstatymus. Nemažai riksmo 
iš fabrikantų pusės darbininkai 
girdėjo, kai jie kovojo už pra- 
vedimą privalomos apdraudos 
fabrikuose. Fabrikantų argu
mentai buvo tokie: įvedus susi- 
žeidimų pašalpą, darbininkai 
paliaus vengę nelaimių ir tyčia 
darys susižeidimus, kad gautų 
pašalpą. Tokia padėtis darbda
vius prives prie bankroto, o 
darbininkus pavers invalidais. 
Dabar mes matome, kad šis ka
pitalistų riksmas buvo tiek pat 
kvailas, kaip kvailas yra jų da
bartinis riksmas apie valdžios 
nesikišimą į biznį. Socialistų 
idėjoms nieks kelio nepajėgia 
pastoti. Žingsnis po žingsnio tos 
idėjos laimi.

Mokyklos
Iš turčių klasės atstovų ir jų 

spaudos mes nuolatos girdime, 
kad valdžia neprivalanti kištis 
į biznį, kad biznis neatsigaunųs 
todėl, kad valdžia neduodanti 
jam užtektinai laisvės. Bet ar 
ištikrųjų valdžia nemoka vesti 
biznio? Iš praktiško gyvenimo 
mes žinome, kad valdžia kai 
kuriuos socialius reikalus tvar
ko gana pavyzdingai. Vienas to
kių pavyzdžių yra Amerikos 
mokyklos. Mes nepasakysime, 
kad Amerikos švietimo siste
moje pagerinimams nėra vie
tos. Bet Amerikos nemokamų 
viešųjų mokyklų paplitimu ir 
įsigalėjimu mes galime džiaug
tis ir didžiuotis, šioje šalyje, 
mes rasime valdžios užlaikomų 
mokslo įstaigų pradedant nuo 
vaikų darželių ir baigiant uni
versitetais. Mokyklos patogiai 
ir sanitariškai įrengtos, aprū
pintos knygynais ir kitais mok
slo įrankiais.

O visai dar ne taip seniui 
biednųjų tėvų vaikai augo gat
vėse be mokslo. Nepilnamečiui 
vaikai būdavo verčiami dirbti 
sunkius darbus, idant pagelbėtų 
tėvams uždirbti duoną. Nusi
samdyti privačius mokytojus 
galėdavo tiktai turčiai.

Nemažai triukšmo turčiai kė
lė, kuomet valdžia ėmė apšvie- 
tos reikalus tvarkyti. Kai kurie 
jų bemaž netruko iš pikČid, 
kad jiems reikės valdžiai sumo
kėti tam tikrą mokestį biednų
jų vaikų švietimui. Dabar su 
šita “skriauda** jie apsiprato ir 
apie ją pamiršo.

Paštas

Kitas valdžios patarnavimas 
visuomenei yra Amerikos paš
tas. Paštas, tur būt, bus Vienas 
didžiausių biznių, kurį valdžia 
veda. Jeigu atsižvelgti į skaičių 
pašte dirbančių darbininkų, į 
skaičių pristatomų siuntinių, į 
aptarnavimo plotą, į skubų pa
tarnavimą, tai iš tiesų teikia 
stebėtis, kaip valdžia gali už 
taip pigų mokestį duoti tokį pa-, 
tarnavimą.

Ateis laikas, kada geležinke
lių, telegrafo ir telefono linijos; 
bus valdžios nusavintos ir ve- 
damos. Toks darbas kai kurio
se Europos valstybėse jau atlik
tas. —J. L-tis.

, Suomija daug dėniesio krei- Demokratija dėta pė įtam
pė į elektros jėgos plėtimą ir bėjusi, kaip atšalusi ugniakal- 
jos pritaikymą pramonei. Re- hio lava, žmonilj visuomenė, 
zultate pastatyta daug naujų Demokratija reiškia nepaliauja- 
švarių įmohių. Dėka to ne tik mą įvairių visuomenės klodų 
Helsinkis, bet ir mažesni mies- kovą, judėjimą, virimą, šituo 
teliah kaip ■. Tampere, (Tarkit, kitu mametttų, laikotarpiu, 
Kotka, patapo svarbiais pramo- 
'nes centrais. . ,

Tai ' nė viskas. Į dvidešimt 
metų Sudilti ja išmokėjo 90%!

i visų sąvp skolų. Suomija buvo 
vienjntėlė šalis mokėjusi skolą 
J. Valstijoms.

yra
ma-
Bet
liu-l Kaip kitos Skandinavijos ša-

Hitlerio tikslai

die- 
kad 
kad

Vokietija kariauja su talki
ninkais, britais ir franeuzais. 
Kodėl kariauja? Todėl, sako 
Hitleris, kad Lenkija išprovo
kavo karų. Todėl, kad talkinin
kai, stoję lenkų gelbėti, nenori 
taikytis.

Bet sekdami iš dienos į 
nų įvykius mes žinome, 
Hitleris aneksavo Austriją,
Hitleris sudraskė Čeko-Slovaki- 
jų, kad jis atėmė Lietuvai Klai
pėdą, kad jis ir Stalinas pasi
dalino Lenkijų. Žinome taipgi, 
kad jo agresijos bijo Holandi- 
ja, Belgija ir Luxembourgas, 
Skandinavijos ir Balkanų šalys. 
Bijo net tolimos centralinės ir 
pietų Amerikos respublikos. Ir 
baimei yra rimtas pagrindas,

Tenka Hitlerio žodžius imti 
kritiškai. Tenka žiūrėti kokie 
už žodžių yra jo tikslai. Apie 
juos kalba žurnale “The Ame
rican Mercury”, gruodžio me
nesio laidoje, Hermann Rau- 
sclming, buvęs Dancigo senato 
pirmininkas ir Hitlerio bend
ras. Kaip artimam bendrui, jam 
yra tekę klausytis tokių Hitle
rio minčių, kurių Vokietijos 
diktatorius viešai neskelbia.

štai kų pasakoja Rauschning: 
Hitleris yra užsimojęs ne tik 
Europą, bet ir pasaulį domi
nuoti. Praeity šitų tikslų siekti 
Hitleris matė du kelius.

Vienas kelias ėjo į rytus. Jo 
galas tai sudraskymas Rusijos^ 
įsteigimas nepriklausomos nuo 
Rusijos Ukrainos, atėmimas 
Maskvai pietų Rusijos iki Dono, 
atskyrimas Gruzijos nuo Rusi
jos, etc.

Į Hitlerio skemą įeina atplėš
tos Rusijos dalys, Pabaltijo Vab

vyną.
Bet ar tai viskas? Nę* Yra 

dar Jungtinės šiaurės Amerikos 
Valstijos. J* Valstijose Hitleris 
numato aistrią klasių kovą, re
voliuciją — ypač Vokietijai 
aistras kurstant. Šitoje kovoje 
vokiečių kilmės elementai galų 
gale paims vadovybę. Vokieti
jos įtaka išsiplės ir J. Valstijo
se.

Sakysite, Hitlerio planai 
beprotiški. Rauschning irgi 
no juos beprotiškus esant, 
jis iš asmeniškų patyrimų
dija, kad tokie yra Hiteįio pla- lys, taip ir Suomija turi didelį 
nai. Kad aneksavimas Austri- kooperatyvų tinklą. Suomijoj 
jos, sudraskymas Čeko-Slo aki-!iŠatigO tuksiančiai kooperatyvių 
jos, paaidal.nimas su Stalinu krautuvių. Suomiai priskaito 
Lenkijos ir pagaliau dabartinis tūkstančius kooperatyvių pięni- 
karas yta tik paskyri akmenys, nių. Vien kooperatyvių kredito 
kilometrų stulpai ilgoj Hitlerio‘draugijų narių skaičius siekia 
kelionėje.

Bet, sakysite, Vokietija ne 
tik nedrasko Rusijos, Hitleris 
dagi susigiminiavo su Stalmti. 
Tikra teisybė. Ir čia prieiname 
antrą kelią, antrą Hitlerio pla
ną pasauliui dominuoti.

šitas planas numato Vokieti
jos ir Rusijos sąjungą. Vokie
tija ir Rusija faktinai niekuo
met ryšių nenutraukė. Nacių 
vadų tarpe, kaip praeity, taip, 
dabar yra nemažai sąjungos su 
rusais šalininkų. Jie sąko: te
gul ir bus įsteigta sovietų res
publika nuo šiaurės juros iki 
Vladivostoko, tegul ją ir rusai 
dominuos. Reikia visų pirma 
sunaikinti demokratines valsty
bes, sutrypti “buržuazinius iš- 
mislus”, įvairias piliečių teises 
ir t. p. Jų vietoj reikalinga nau
ja visuomenės forma. Bet visų 
pirma reikia laimėti karą, ir 
tam tikslui rusų pagalba vokie
čiams labai reikalinga.

Skamba visai bolševikiškai. 
Bet kokios naujos visuomenės 
formos vaizduojasi Hitleriui?

Rauschning aiškina: žydui 
naciams atrodo prastesnės kil-

Jie laikomi vergų vietoj. Jau 
išleisti patvarkymą!, pagal ku
riuos užkariautus lenkus naciai 
stato žemesnėn kategorijon. 
Hitleris ketina laikyti šitoj že
mesnėje kategorijoje taipgi ki
tų Vokietijos dominuojamų 
tautų žmones. Jis planuoja 
jiems kaip baudžiavos sistemą.

Kai kurių draugingų Vokieti
jai šalių gyventojus Hitleris 
skirtų į mekanikų, į užveizdų 
vietas. Bet vyriausios vietos, 
valdovų užduotys butų skiria
mos vokiečiams. Ir tik nacių 
partijos viršūnės, nacių lyderiai 
turėtų laisvę.

O kaip su Rusija? Hitleriui ji 
reikalinga visų pirma taikiniu- 
kus, britus ir franeuzus, nugįp 
lėti. O paskui, nugalėjus, bus 
galima spirti Stalinui ir kelnių 
dugną. ,

Ar Hitleris įvykdys savo pla
nus gyveniman? Veikiausia ne
įvykdys. Bet jeigu karą jis lai
mėtų, tai tenka laukti tolesnės 
Hitlerio agresijos, sako Rau- 
schning. V. P.

lys. Jas dominuoja Vokietija. 
Joms gal bus galima duoti šio
kių tokių autonomijų vidaus 
reikaluose, bet jų užsienė po
litika, jų tarptautinė prekyba, 
jų finansai, jų vieta pasauly 
priklausys nuo Vokietijos.

Vokietijos dominavimas nu
matomas taipgi Skandinavijos 
šalims — Danijai, Švedijai ir 
Norvegijai. Belgija, UolandijH 
ir Luxembourga$ irgi turės pa
tapti Vokietijos vasalais. Fran- 
euzijai Hitleris atims kai kurias

vieni klodai paima viršų, žiū
rėk, kuriam laikui praslinkus, 
jau laimėjo kiti sluoksniai ar 
klodai. O galų gale, praėjus 
kiek ilgesniam laikui, gali pa
matyti, kad padarytas progre
sas ir kad bendrai iš jo turi 
liaudis, žmonių dauguina nau 
dos
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145,000. Suomiai skaitė ir tebe- 
skalto kooperatyvias draugijas 
savo demokratinės valdžios pa
grindų*

Nuo respublikos įsikūrimo, 
suomiai pastatė tūkstančius 
naujų mokyklų. Mokyklų sta
tymui išleido daugiau nei bilio- 
ną markių. Įved'ė priverstiną, 
vaikų mokymą. ;
kančių mokyklas vaikų per 20' 
metų padaugėjo penkis kartus.

Helsinkio knygų krautuvės,, 
sakoma, gali drąsiai lygintis 
New Yorko ir Chicagos knygų 
krautuvėms. Ir ne tik suomių 
kalba — knygas Helsinky gali
te gauti taipgi anglų, vokiečių, 
franciizų, italų, ispanų ir kito
mis kalbomis.

štai šitai kultūringai šiaurės 
Europos tautai Stalinas ruošia 
Maskvos režimą: atėmimą žo 
džio laisvės, spaudos, subjuro 
kratinimą kooperatyvų, cenzu 
rą, sušaudymus ir visą barba 
rišką bolševikų priespaudą.

1940 metais Helsinkis ruošė
si turėti Olimpiados žaismes. 
Suomija baigia statyti žais
mėms stadijoną. Į tą stadijoną 
dabar rusų lakūnai mėto bom-. 
bas. Tai Stalino revoliucijos 
darbų požimyš. *

Keletas davinių apie 
Suomiją

Ir greta to visko, svarbiausia, 
Hitleris atims Britanijai, Fran- 
euzijai, Belgijai ir Holandijai 
jų kolonijas.

Milžiniška skema. Bet ji ne
pilna. Centralinė ir pietų Ame
rika yra gausios gamtos turtais. 
Joms tačiau trūksta iniciaty
vos, disciplinos, joms trūksta 
Vokietijos sistematingumo. Vo
kietijos “genijus”, mano Hitle-

Suomija buvo įjungta Į 
diją kuone 700 metų. Bet 
toriai neištirpo Švedijoj. 
1809 metų iki Rusijos revoliu
cijos, nuvertųsios Nikalojų 11, 
Suomija priklausė Rusijai. Ta
čiau ji sugebėjo iškovoti auto
nomijų ir iš Romanovų, noį’S 
ir labai siaurų.

Prieš ' dvidešimt melų suo
miai laimėjo nepriklausomybę. 
Per paskutinius dvidešimt me
tų skaičius Suomijos ūkininkų, 
turinčių žemės, paaugo trigu
bai. Jos rugių derlius pašoko 
dvigubai. Jos pieno produktų 
kiekis paaugo įvairiose šakoje 
nuo dviejų ir penkių kartų. 
Suomija turi daug miškų. Miš
ko medžiaga, jos tarpe medžio 
mišinys ir popieros gamyba, 
pakilo milžiniškai. Reikmėnos 
laikraščiams spausdinti padau
gėjo trigubai. Suomijos gyve-

šve- 
suo- 
Nųd
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Demokratija

žmonilj visuomenė
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Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ĘNG. 5883-5840
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Kai kurie žmonės mano, kad 

demokratija reiškia tik valdžioj 
’ormą, pagal kurią mes renka
me atstovus į parlamentą jr 
vairius valdininkus. Demokra- 
iją yrą daugiau nei valdžios 

?orma. Demokratiją yrą būdas 
musų gyveninio visame jo pla
tume — a ,way of lifė, kaip sa* 
ko amerikonai.

Ji reiškia, visų pirma, laisvę.
Laisvę kalbėti ir nebijoti, kad 

kaš nors jus ar mane už lais
vą kalbą nubaus. Laisvę kriti
kuoti asmenis užimančius augš- 
tas vietas. Laisvę kovoti grupes 
ar partijas, kurios yra valdžio
je. Laisvę veikti pačioms val
džios formoms reformuoti, to
bulinti. Demokratija reiškia 
tiek laisves žmogui, kiek tik 
gąliipa turėti neatimant tokių 
pat teisių kitiems.

Kuomet diktatoriški rėžiniai 
dedą visas pajėgas laisvei pažą4 
boti. Kuomet jie verčią žmogų 
kalbėti, rašyti ir net mąstyti 
kaip patinka režimo valdovams, 
tai demokratijos leidžia žmo
gaus protui ir sielai juo pilniau 
vystyti savo kūrybos pajėgas, 
naudotis juo plačiau kultūros 
daviniais.

Ne visos demokratinės šalys 
yra vienodos. Vienos turtinges- 
nėfc, kitos biednesnės. Bet vie
nas demokratijų požimys atra
do ypatingai svarbus: liaudis, 
paprastai darbo žmonės demo- 
kratijosę huną Svarbiausi, nes 
jų yra daugiausia. Skaičius, 
žmonių dauguma demokratijo
se vaidina svarbią rolę. Anks
čiau ar vėliau dauguma išlygins 
netikaluhius, įves reformas. >•

Diktatūrose šitokios galios 
daugumą žmonių neturi, Kuo
met demokratijose liaudis nau
dojasi savo teisėmis gyvenimui 
gerinti,; diktatūrose jai tenka 
tik svajoti, kad kada nors ir ji i 

Aures teises. Diktatoriai'tačiau

• Norėdami linksmiausių Kalėdų, suteikite 
motinai elektrinio virimo progų. Greitis, šva
rumas ir priežiūros nereikalaujančios ypaty
bes sutaupys daug jai dąrbo valandų.. . duoki
te daugiau jai laiko kitiems reikalams. Bet jis 
ir4 valgius išverda geriau. Valgiai bus gardesnį 
—Visai šeiniai džiuginautesni—nes išsiverda 
savo naturalėse spitėse.

Elektrinius pečius parduoda elektri
nių įrankių . dyleriai, gelžų, baldų ir 
departmentines krautuvės ir Com- 

rtiomvealth Edison Company.

Virk Su Elektra
mmimmmimilllllllllllimmi
■■ —

N AU J IENŲ
JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
štame Konteste bus balinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

UUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ 8EDAN' IŠ—
MILDA AUTO SALES

" "-806 WEST 31st STREET 

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš— 
PEOPLES FUKNITURE CO 

S 4183 ARCHER AVENUE ’
BEDRČOM SETAS, 3 §M. BOUT LAMP IR DRESERIO 

UŽTIESALAS, IŠ—
NEW CITY FURNITURE CO.,

. / 16M-8 W. 47th STREET______________ .

. DINING ROOM SETAS, Iš-
ROOSEVELT FURNITURE CO.,

BOAP_____________
VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ

JOS. F. BUDRIKO, 
: Md SOCTh HAtŠTEtt STREET

—   I*—*' i *■■»**» i ■ n iw >» i i ,  .i

. KITCHlNETTE SETAS, Iš—
V. BAGDONAS,

________  3406 SOUTH HALSTED STREET _____________  

: GĖDĄR CHEST- Iš-^-
BARSKIS FURNITURE CO.,

■ «<h sTOjasT
ir dar apie Ž0-mažesnių dovanų, kurios buj išdalintos Kontesto 

koncerte, kūjis -įvyks kontesto pabaigoje.
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MADOS

No. 4282— Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. HaUted SU, Chicag©, BL

Cte jdedu 15 centu ir yrul—

atahpti man pavyzd} No

MbKM ..... . per krutinę

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(MiestaairvaUtija)
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Chicagos Lietuvių
Draugijos 
Susirinkimas

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Bus nominuojama valdyba. 
—Kalbės Dr. M. Strikol’is.

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 

antras — kiek jau turi įrašęs.
Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdą, tas 

gaus piirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

Kvota Įrašė
Adomas Markūnas, Chicago ................................ 15....... 46
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...............  17...... .42
Juozas Žukas, Chicago ....................................................  38
John Petkus, Aurora, III. Kvota baigta ......................  38
Juozas Ascilla, Chicago ..................................... 12....... 33
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. Kvota baigta .... 34 
K. Yokubka, Cicero, III............................
S. Yurchis, Chicago ................................
V. B. Ambrose, Chicago .......................
Petras Galskis, Chicago .........................
Dzūkas, Chicago ........................ .............
Jonas Thomas, Chicago .........................
Petras Lapenis, Chicago .........................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Joseph Laurinas, Aurora, III...................
Marijona Ascilla, Cicero .........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
Ramusis xMikšys, Chicago .....................
Mike Senko, Chicago ....... ......................
E. Norgailienė, Chicago .........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Frank Klikna, Chicago ..................<......
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
J. Cinikas, Cicero ..... .............................
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. .. 
Bruno Arlauskas, Chicago .................. .
Joseph Augaitis, Cicero ........................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III................
Pavieniai nariai įrašė ................... ..........
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. '

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

8 ....... 24
5....... 24

17....... 23
14 ....... 15
12.. ......13

9 ....... 11
. 8......... 9
15 ......... 8
10 ......... 8
11 ......... 8
12 ......... 5
15......... 4
13 ......... 4
15......... 3
10........ .3
9......... 3

10......... 2
9......... 2

10......... 1
10......... 1
10......... 1
10......... 1
10
10
14.. .. ....1
10
10

............ 127

šiandien, gruodžio 12 d., Ma- 
sohic Temple svetainėje (1547 
N. Leavitt St.) įvyks draugijos 
priešmetinis susirinkimas 8 vai. 
vak. Kaip ir paprastai, bus no
minuojama draugijos valdyba.

Be to, susirinkime kalbės Dr. 
M. Strikol’is. Vadinasi, turėsi
me ir programą. Nariai esate 
kviečiami gausingai šiame susi
rinkime dalyvauti.

KONTESTAS
pa-Nors mes dedamė visas 

stangas, kad koptestas eitų, kaip 
sakoma, visais garais, bet mums 
nepasisekė tiek gauti naujų na
rių, kiek mes buvome užsibrė
žę gauti. Visgi reikia pripažinti, 
kad konlestas eina vidutiniškai, 
nors daugelis kontestantų silp
nai darbuojasi. Jeigu visi kon- 
testantai butų daugiau įdėję pa
siryžimo, tai turėtume daug ge 
resnių rezultatų, negu šiand en 
turime. Laike šio kontesto jau 
gauta per 530 naujų narių. Pa
lyginus su kitų draugijų dar
buote, tai musų Chicagos Lietu 
vių Draugija auga, taip sakant, 
kaip ant mielių. Daugelis prisi
mena, kaip vos keli metai a F 
gal musų draugija turėjo t.k ą- 
pie 400 narių, o šiandien jau ta
ri keliolikų tūkstančių. Tai bu
vo nelengvas darbas per tokį 
trumpą laiką išauginti tokią 
milžinišką organizaciją. Reikė
jo įdėti daug darbo ir turėti vi
suomenes pritarimo. Mes esame 
tikri, kad baigę Chicagos Lietu
vių Draugijos Jubiliejinį ken
tės tą turėsime per 6,000 nar ų. 

• Draugai konlestantai ir na
riai! Nuo jūsų, gerbiami drau
gijos nariai, priklauso draugi 
jos augimas. Juo daugiau dar- 
buositės, juo draugija lab au 
augs ir bujos. Taigi, kiekvieno 
draugijos nario pareiga gaut, 
nors vieną narį.

Ar Tamsta jau įrašei?

Rockford, III.
Kultūros draugijos nepavaduo

jamas veikėjas.

o savo gimtadienį. Tąja proga kostiumų nė scenerijų. Bile sve- 
aš jam linkiu ilgiausių ir lai- tainėje, kur yra estrada, galima 
mingiaųsių metų. Tuo pačiu me- vaidinti.
tu reiškiu pageidavimą, kad jis | Kolonijos, kurios norėtų su- 
dar per ilgus metus rūpintųsi rengti pastatymą šios komedi- 
Rockfordo Lietuvių Kultūros jos, lai kreipiasi dėl platesnių 
Draugijos jaunimu ir padėtų informacijų į Draugijos ofisą, 
jam siekti pačių viršūnių spor-Į būtent, į W. V. Maukų.
to srityje. - ---------------

• * i *,,. • j * , ,be! Rockfordo Lietuviųvi«i ome hnsitnp tam didžiai ..
—Volungis Kultūros Draugijos

ir visi mes busime jam didžiai 
dėkingi!

Skyriams Žinotina
Pranešimas

IŠ DRAUGIJOS PASTOGĖS
Draugijos susirinkimas venti į kitą vietą, t uč-tuo jau 

permainyk savo adresą, pasiųs- 
Chicagos Lietuvių Draugijos darni sekretoriui laišką su nau 

priešmetinis susirinkimas įvyks ju adresu.
šiandien, gruodžio 12 d., Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St. šiame susirinki
me bus nominuojama valdyba 
ateinantiems metams, todėl 
geistina,

Metinis vakaras-baLuj
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai turės progos sausio 21 
dieną, ateinančiais metais, pa-

kad draugijos nariai matyti juokingą operetę “Svei- 
gausiai atsilankytų į susirinki- kam Ligos Neįkalbėsi”, 
mą.

Permainykite adresus

kurią 
išpildys žinomas Birutės cho
ras. Vakaras įvyks Amalgamei- 
tų svetainėje, Van Burep St. ir 

’ Nors pereitą antradienį šioje Ashland Blvd. Kiekvienas drau-
vietoje buvo atsikreipta į drau- gijos narys į šį parengimą ti- 
gijos narius, kad jei kurie per- kietą gaus nemokamai. Tod‘1 
skėlė kitur gyventi, permainy- kiekvieno draugijos nario rėš 
(ų adresus, tačiau tik kėl olika1 pareiga įrašyti į draugiją iki 
tą padarė, o kiti neatkreipė ateinančio vakaro po narį ar 
atidos. Kadangi trumpu laiku narę, kad kartu galėtų < daly-, 
bus išsiuntinėta balsavimo blan-J vauti šiame parengime kaipo 
kos ir taip pat bus pasiųsti ti- Į nariai šios didžiulės organiza- 
kietai į metinį balių, tai kurte 
negausite balsavimo blankų ir 
tikietų į balių, tai nerugokite 
ant valdybos, nes busite patys 
kalti, kad ųepermainote adre
so. Taigi, kurtė persikė'ėte gy-

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940

cijos. ’
šiąja proga primenu, kad 

šiame vakare bus išdalinta do
vanos 36 nariams, kurie-ros 
nėra sirgę per 10 ar 20 metų 
priklausymo šiai draugijai.

Draugijos piknikas
$200 “cash” dovanų

Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknikas įvyks birželio 16 d. 
1940 m., Liberty Grove 
Piknike bus išdalinta 
“cash” dovanų.

—- ---- -

KONTESTANTŲ 
VEIKLA

Pereitą savaitę geriausiai pa
sirodė roselandietis kontestan- 
tas S. Yurchis. Draugas Yurchis 
įrašė 6 naujus narius, kad galė
tų laimėti trečią 
ną beturės gauti 
Aš manau, kad 
Yurchis gaus šią 
rius ir tuo budu 
Kalėdų dovaną. Ką manai, drau
gas Yurchis?

Sekamas po Yurčio daugiau
sia naujų narių gavo šią savai
tę kontestantas Thomas Šalkau
skas. Draugas Šalkauskas pas
kutiniu laiku truputį sirguliavo, 
bet kai pradėjo dirbti, tai dir? 
ha nuoširdžiai įdėdamas į dar
bą visą savo > energiją. Nors 
Thomui dar reikia 12 narių, kad 
išpildžius^ nustatytą kvotą iki 
Kalėdų, bet žinant jo darbštu
mą galima tikėtis, kad jis savo 
kvotą išpifdys.

Kontestantui Petrui Lapėniui 
dėl baigimo nustatytos kvotos 
reikia.gauti 8 narius iki Kalėdų. 
Jeigu Petras prisivers smarkiau 
padirbėti, tai jis lengvai savo 
kvotą baigs ir dar turės progos 
laimėti nors trečią Kalėdų do
vaną. Kadangi Petras yra se
nas aštuonioliktos apylinkės gy
ventojas, beveik visus senus ir 
jaunus pažįsta, todėl 8 nariai 
gauti tiek jam reiškia, kaip sa
vo kostumeriui barzdą nuskus
ti. Ar ne, Petrai?

Pereitą savaitę po vieną narį 
įrašė šie kontestantai: V. B. 
Ambrose, B. Vaitekūnas ir Dzū
kas.

Pereitą savaitę įrašyta 13 
naujų narių. Tokiu budu per 
Chicagos Lietuvių Draugijos Ju
biliejinį Kon testą jau 
533 nauji nartai.

Kalėaų dova- 
tik 5 narius, 
kon tęs tanias 

savaitę 5 na
ta i mes trečių

Jack Brast (Jonas* Brazait’s) 
yra tikrai nepa vaduojamas f z- 
kuttUros srityje žmogus. Jisai 
su didžiausiu atsidėjimu ugdo 
sportą. Turėdamas plačių teore
tinių žinių apie sportą, jis ne
apleidžia ir praktiškosios pusės. 
Vadinasi, sporto srityje yra tik
ras meistras.

Didžiausias kreditas priklauso 
p. Brast, kad šiandien Rockfor- 
do lietuviai kai kuriosę sporto 
šakose jau įsikopė į pįrmas vie
tas. Jo nepaprasta energija ir 
pasiryžimas yra geriausias pa
vyzdys to, ko galima atsiekti, 
jeigu tik yra noro ir pasiauko
jimo dirbti.

Štai pereitą žiemą Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
moterų bolininkių komanda lai
mėjo čempionatą. Kulturietės 
surinko daugiau punktų, negi 
bile kuri kita šio miesto koman
da. Tai buvo Tiktai maloni 
staigmena, nes iš pradžių mažai 
kas tikėjosi, kad lietuvaitės ga 
iės pasiekti pačių viršūnių. Juo 
labiau, kad joms teko susirem
ti su seniai jau gyvuojančiomis 
Komandomis., oi,

Kita didelė staigmena buvo 
kulturiečių beisbolo komandos 
almėjimas miesįo beisbolo są

jungos čempionato. Čia irgi, ga
lima sakyti, žaliuke komanda 
paėmė viršų. .

Ir jei kulturiečiai per tokį: 
ituiupą laiką pajėgė net du čem
pioną tos laimėti, tai čia didžiau
sias nuopelnas p. Brasto. Tai jo 
įgudusi ir patyrusi ranka suge
bėjo iš kalbamų komandų su
daryti tikrai vieningą kūną, ku
ris veikė kaip vienas žmogus. 
Ir tik dėka to musų komandos 
ne tik įstengė atsilaikyti prieš 
pasižymėjusias kitataučių „ko
mandas.

Visi žino, kad komandos lo
šimas turi būti labai koordinuo
tas, labai suderintas. Visi ko* 
maudos nariai turi veikti kaip 
vienas žmogus. Tik tokiu atve*- 
j u galima tikėtis laimėjimų. 

' Štai čia ir buvo didžiausias p. 
Brasto pasidarbavimas: jis ne 
tik parinko komandoms tinka
mus narius, bet ir suderino tų 
kdmandų lošimą. Jis su atsidė
jimu komandas treniravo, ste
bėjo jų pažangą ir tėviškai tai
sė kiekvieną klaidą arba nevy
kusį pasimojimą.

Tuo jis dar nepasitenkino: kai 
komandos pradėjo visai neblo
gai lošti, tai p. Brast ir tada tei
kė joms reikalingų žinių, kaip 
laikytis lošimo metu. Kiekviena
me lošime galutinis rezultatas 
priklauso nuo strategijos, mo
kėjimo susiorientuoti, kas kri
tišku momentu reikia padaryti. 
P-no Brasto didelis patyrimas 
čia labai daug pagelbėjo koman
doms visada tinkamu momentu 
padaryti tinkamą žygį.

Iš pradžių kai kurie manė, 
jog p. Brast kartais lyg ir per- 
griežtai elgiasi. Bet netrukus jie 
pamatė, jog tai tik tariamas 
griežtumas, nes šiaip p. Brast 
yra labai tolerantiškas ir drau
giškas žmogus, štai kodėl jis 
šiandien yra visų mėgiamas, o 
ypač jaunimo, kuriuo jis tikrai 
tėviškai rūpinosi..

Teatralė trupė.
Kultūros Draugijos metinėje 

konferencijoje, įvykusioje lap
kričio 11 d. Neffo svetainėje,1 
Chicago, iš delegatų tarpo teko 
girdėti nusiskundimų, kad ma
žesnėse kolonijose neįmanoma 
surengti žymesnių pramogų, ka
dangi neturima aut vietos pa
kankamai sceniškų pajėgų. Da
linai čia yra tiesos, nors, gal 
būt, prie tinkamos vadovybės 
butų galima šias spragas užpil-
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NAUJI NARIAI

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyks kitą sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 1:30 vai. po pie
tų, S. M. ir S. F. svetainėje, 
1019 3-rd Avė. šis susirinkimas 
savaime bus nepaprastai įdo
mus, todėl nariai ir narės yra 
būtinai kviečiami dalyvauti. Kai 
pasibaigs susirinkimas, tai bus 
turiningas koncertinis progra
mas. Po programo — užkan
džiai ir vaišės. Orkestrui grie
žiant, bus galima ir smagiai pa
sišokti. Įžanga nariams 50c. 
Pašaliniams, kurie turi priv i te

dalyvauti, vienas doleris.
Kviečia Valdyba

Kont. S. Yurchis įrašė: 
Elzbieta Wahizis 
J. Braknis 
Domicėlė Vėlus 
Eva Greivis 
Ida Stockus 
Jennie Petreikis

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 
Martin Vende!

' Auna Paulikailis
Kaspar Paulikailis

Kont. B. Vaitekūnas įrašė: 
Joseph Kasteckas

Kont. V. B. Ambrose įrašė:

Kont. Peter P. Lapenis įrašė:
Franccs Rinkus

Kont. Dzūkas įrašė: 
Carl Wainorą

— SAVAITRAŠTIS —Į 
E I

Šiuo laikotarpiu Chicagoje 
yra susibarusi teatralė trupė, 
kuri rengiasi vasario 18 d. Lie
tuvių Auditorijoje, Liet. Soc. 
Sąjungos Ccntralės kuopos ir 
Liet. Darbininkų Draugijos 4 
kuopos jungtiniame parengime, 
pastatyti trumpą, vykusią ir la
bai juokingą 3 aktų komediją, kimas ivyk« penktadienį, gruo- 
“Velnias ne Boba”, šios kome- džio 15 d. 1939 m 
dijos pastatymas užims ne pib vakaro, Lietuvių Liuosybės sve- 
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gijas

Cicero, III

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

Cicero Lietuvių Kultūros
Draugijos priešmetinis susi.in-

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

7:30 vai

nai pusantros valandos. Trupė 
lavinasi jau gerokas laikas ir 
yra pasiruošusi suvaidinti bile 
kolonijoje, kur butų reikalau
jama. Pastatymo kaštai nedide
li, nes beveik nereikia specialių

tainėje, 14 St. ir 49 Ct.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

nariai ir narės malonėkite gau
singai dalyvauti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti.

K. Yokubka

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
• apdraudos tvirtovė, Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš- 

. kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai Vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N.. Y. 

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

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas

įrašyta
darže.

$200

Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
* Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt

“Keleivį*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
■■ -r

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALEJE 

2343 So. Kedzie Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Šaunus “Pirmyn”
Choro Koncertas
Vidurmiestyj A

ę • -
Chorąs Ppilfiąį I’ąsirąęlė

Pereitą sejcjnadjenį Kiiphąll 
Hali svetainėj, vidurmiestyj, 
Chicagos Lietuvių Choras Pir
myn davė save 31-mų mėliui 
koncertą.

Reikia pasakyti* kad koncer
tas pąvyko iš visų .atžvilgiu- 
Matyti, kady K. Steponavičius, 
vedėjas, įdėjo begalo daug dar
bų, pakol Chorą prirengė prie 
tokio dainavimo. Jau su tokiu 
choro dainavimu visai nesar- 
mąta ir prieš svetimtaučius pa
sirodyti- Esu girdėjęs beveik 
vįsy kitų tautų chorus dainuo
jant, bet jeigu reikėtų skirti 
prizus, tai bučiau priverstas 
skirti “Pirmyn” chorui. Čionais 
neturiu mintyje profesionalus 
chorus, kurie iš dainavimo da
ro pragyvenimą.

Ypatingai man patiko pirma 
dąlis programo, į kurią įėjo ga
ną daug naujų dainelių ir jos 
visos buvo išpildytos labai har
moningai ir sutartinai. Antroje 
dalyje dąįnos buvo su solistais 
ir jau daugeli kartų girdėtos, 
už tai ir tokio įspūdžio į ma
ne nedarė.

Publikos Pilna Salė
Publikos buvo pilna Kimball 

Hąll svetainė, kurioje yra apie 
600 vietų. Manau, kad Pirmyn 
Choras nepadarė klaidos duoda
mas publikai koncertą, Vietoj 
sunkių operečių, kuriose publi
ka yra priversta klausytis ne
išlavintų solistų, ir kur geram 
chorui yra mažai progos pasi
rodyti.

Choras į savo dainas įdėjo 
tiek daug jausmo, įvairumo ir 

, frazavimo, jog reikėjo tiesiog 
stebėtis, kad tai mėgėjų grupe, 

II o ne profesionalai dainininkai; 
kurie vien dainavimu , užsiima, 
čia tyliai, čia stipriai ir gar
siai, čia linksmai, čia liūdnai 
choro dainų balsai plaukė, pu
bliką džiugindami ir žavėdami. 
Tikrai, reikia pasakyti, '“Pir
myn” Choras puikiai pasirodė 
ir užsipelnė visų pagyrimų, ku
riais publika vedėją K. Stepo
navičių ir narius apibėrė.

Kai kuriose dainose chorui 
pągelbėjo su dainų solo - dali
mis. keli solistai iš choro eilių, 
būtent Bruno Namavičius, Ona 
Skever, Charles Pažarskas, 
Jobu Rukštala, E. Rimkus, 
ApeĮė Steponavičienė.

Programas
Choras sudainavo programe 

sekamus numerius:
Šviesi Naktis Mėnesiena

Žilevičius
Už Jūrių Marių .... Banaiti 
Į<o Liūdi ? .... ...... Griauzde
Tu Pasakyk Saulužėlė

>, Šimkus

ir

i ■^Siunčiam Gėles
I n(/PiklQ Telegramų iĮ.U V Lili 10 Visas Pasaulio 

KYĮĘTKĮNĮNKĄS ’

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So, Halsted Street
Tel. YARDS 7308

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kfetams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
<180 Archer Avenue 

Phone LAFAEETTE 6800

M

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

NAUJAUSI IR GERIAUSI ”

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

UtNbVAtf "ŪMOKtJlMAIS —

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lic.

Pasęjau Kanape Petrauskas 
Pasėjau žalią Butą

Neimontas 
Čigonų Serenada Paulauskas 
Aš Negert Atėjau Grucdią 
Spaudos Baliaus Valsas

BapkP
Old Mąn Rįver (Showboat)

Kerns
Poem Pąt^etįųuę (^Įoonlight 
Madonną) ..... Fibięh-Scot|i 
Talės of Vienna Woods

Strauss
WąĮtz ip A - - Brahms 
Excerpt frpm ‘tĘljxir
of Lovę” ............... Dpnizetti
Andante CantąbiĮę

Tschaįkowsky 
Torreador—Carmen Bizet
Habanera—Carmep .... Bizet 
Eas.tęr Scepe—CąvąĮlerią
Rusticana .....   Mąscagpi
Akompanavo SypieĮa Zįmmer- 

man ir Helen Donikus.
Su nekantrumu ląuksipie se

kamo “Pirmyn” choro pasiro
dymo. T. R.

Pažangieji Laimėjo 
SLA 55 Kuopos 
Nominacijas

Bagočius
Į Prez.

17; Kiti ftand.
6.'

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmądįępj, BijųkPS svet. 
įvyko S.L.A. 55 kp. pyiešme- 
tinis neskaitlingas susirinki
mas.

Balius nusisekė su mažu pel
nu. Serga SinĮonaitjs ir Leka- 
vičia. Ligoniai ejpa geryn, ma
noma, kad greitų ląiku pa
sveiks. Organizatoriai ąpdo'va- 
noti instrukcijoms iš Centrų, 
tik jiems reikia dirbti, kad mu
sų kuopa 
narių.

išaugintų iki šimtą

Valdyba 
valdyba išrinkta ki-Sekanti

tiems metamu • PiriP- Petrą vi- 
čia; pagelb. Normuotas, prot. 
rast. J. Tamašąųsįąš ; fių. rast. 
Andriuška; ižd. Pocius; iždo 
globėjai—Venskus, Strazdas i|* 
Luga; Dr.-kvotėjas Dr. Maka
ras; maršalka Girčius; org. An
driuką, Stątkųs; koresp. Ta
mašauskas.

Bimba sutiko duoti svetainę 
susirinkimams ir kitais metais 
be atlygiipnp.

Į S.L.A. 6 ąpski’ičio delega
tai bus renkami metiųiąpie su
sirinkime.

Taipgi mųąų kuppa tąrs ma
tiniame susirinkime, kad nariai 
užsimokėtų po 50 centų, jei ne
nori dalyvauti musų kuopos 
priešmetiniam ir metipįam sur 
virinkime.

Nominacijos
Centro valdybos nominavimo 

pasekmės buvo tokios:
Ant Prez.:

Bagoeius gavo balsų
Vice-Prez.:

Mažukna ................

1?

17
Ant Sekr.:

Dr. D. Pilka
• ♦ » t • < • t

Vinikas .......
Iždininkas: 

Gugis ............. .
Iždo Globėjai: 

Mikužiutė ........
Brazauskas ....?r...
P. Dargis ........
Mockus ..............

DaktarO’kVotė jo: 
pr. Stanislovaitis 
Dr. Biežis ......

17

17

iq

NĄUJJĘN'OS^Cmgo, D!

Studentai Ruošiasi Metiniam Vakarui

FURNISHkn ROOMS — TO RENf 
Gyvenimui jambai iai

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie rojaninių suknelių. 
1261 So. Halsted St. ketvirtas aukš

tas.

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

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui tarp 20-30 metų. Vie
toję gyventi—$8 į savaitę ir dau- 
giąu. 4548 So. Wentworth.

REIKALINGA VĘITERKA. Ą. 
MILLĘR, 666 West 14th St.

Bp m T’ M
Bk*' A ■ *

'' JŲ

Srek i ViA .d

Šį $ekmac|;epj Studentų Kliubas (L.U.C.) rengia penktą metinį Daiąų ir Dramos 
Va|cąrą, Dąrįąus-Girėno Name, 4414 SouthWestern Avenue. Bus su'vaičįįątąs origina
lus tpjų aktų Y6iM^s’ ‘'Sapnuok, Lietuvi!”, kurį parašė narė Julie Rąchens. Veika
las pąmargįptąs vyrų baletu, ppginaliaįs šokiais, muzika ir dainomis.

■................................ . O—r’' ...'.Į tt— •.....'-—-r;'!,—.....

CLASSIFIED ADS.

Vyrų Choras
n n Yt

Dovaną —— Pianą
Skuba ruoštis keturipnis

Apie vyrų eborą mąžąį yrą 
rašoma, pprs jis dąrbųojąsĮ gą- 
na intensyviai, nes jau turi ant 
rankų arba, geriau tariant, pri
sirengti ketųrieips parengi
mams. Vyrai neturi daug laiko 
ir tik susirenka į painokas vie
ną kartą į savaitę, bet chorąs 
susideda iš patyrusių daįninin- 
kų-mėgėjų ir su kiekviena pa
moka daro progresą.

narių, kas palaiko organizaci
jos gyvumų. Kiekvienas grūdas 
įpiltas, į ūkininko aruodą vis jį 
daro turtingesnių. Taip ir cho
rai ar bile organizacijos, į ku- 
rias^vis prisidę^Į^k naujos spė
kos, rodo, kad visuomenė yra 
jais užganėdinta ir vis įdeda 
naujų spėkų.
Vyrų choras dabar turi ir savo 

pianą
Choras ligi šiol turėjo vargo 

su pianu, nes jis jau buvo at
gyvenęs savo dienas. Chorui į 
pagąlbją atėjo p-ia Marijona 
Papibrąų^kicnę, ęlaiųįni|iko ir 
lošėjo Jono Dambrausko žmo
na, ir vyrąnis padovanojo tik
rai gerą pianą. Visąs Čhicągoš 
Lietuvių Vyrų Choras p-iai 
Dambrauskienei taria širdingą 
ačiū!

Vyrų choras laiko pamokas 
kas sekipadicnio rytų 9:30 v. 
p. W. Neffo svetainėje, 2435 S. 
Leavitt St. DĮąinos mėgėjai pra
šomi nepamiršti laiko ir adre
so. —J. L. A.

Krutąmi Paveikslai 
Apie Vilnių

Brolių Motuzų nauji filmai 
iš Lietuvos ir Vilniaus bus ro
domi sekamose vielose už Chi- 
cagos ribų: (Visų renginių pel
nas yra skiriamas Vilniaus Kra
što gyventojų naudai).

Aurųroj.
1) Aurora Labor Temple 

Hali, 215 Main St., Aurora, Ilk, 
sukatoj, December 1Q, Auroros 
Kultuvas 
7:30.

Girėno salę, 4 įll s. 
Ąvę. '

Sąųsią 14 d.
—Kada? — klapsite. Atei

nančiais metais, sekmadienį, 
sausio 14 d., 1940. Po visp di-į 
džiulio programo seks špkiaį 
prie geros radio orkestros# Vi
si linksiniųsis, visi smaginsią 
atvykę į pirmąjį Neyv City Fur-? 
niture Mart radio štabo paren
gimą. Įsidėmėkite dieną. Tuoj 
po Nąujų Metų, sausio 14 xd-> 
tai bus sekmadienis, 1940. Dėl 
platesnių informacijų klausyki
tės musų radio programų, ku
rie gir dilbi kas antradienio va
karą lygiai 8 vai. iš WSBC sto
ties. —Komisija.

Gražios Dainos, Šulini 
Muzika, Pranešimai

šjancĮien 7 valandą vakare iš 
stoties WGES įvyks reguliaris 
antradienio radio programas, 

rigs garsinasi “NAUJIENOJE” leidžiamas p^taiigpniis įr lėšo-,

Draugija. Pradžia

Gąry.
2) Sąxspp Ha|l, 1025 Węst 

15ID Avė., Gary, Įnd., pepktą- 
diepį, Depemher 15, Gary kul
tūros Draugija. Pradžia 7;3O.

Melrose Park.
3) Melrose Pąrke, gruodžio 

17 U. Ęengią SLA kuopa, Kul
tūros Draugija ir Navickienė. 
Melrose Park SchopĮ są|ė, |7th 
ir Lake Street. Pradžią 6:30.

Pirkite tęsė jcrautųvčse, ku-

Nęw City Furniture 
Mąrt Ę Štętięs WgĘC, 
12|Q Ęilpęycles

Neužmirškite pąsikUwsy|i 
N£W CITY fŲR^ĮTŲRĮi] 
MA^T’S įdomaus radio progra
mo, kas Antradienį, 8 v. v. Iš
ginsite Lietuvišką muziką, dąi- 
ną, komediją ir dramą.

Programas eina iš stoties 
WSBG, |210 kilocycles.

žinantis.

Nepaprastas 
Parengimas

Visi Čikagos ir tolimųjų apy
linkių lįetiiyialĮ jau seniai klau
sosi New City Furniture Mart 
baldų krautuvės- antradienio 
vakarų radįp !programų, nes 
jie visada įdomus. Kaip praei
tyje, taip' ir dabąr, šis nuolati
nis i)rograma!s dėjo .visas pa
stangas geriaIfsia patenkinti sa
vo skaillinguš klausytojus.

Nevy Ųity1 "Furniture Mari 
radio štabo 'nariai pirmiejie su
rengė vipšą trapsliąciją. Pro
gramas buvo atliekamas M Sy

ko ta reta proga pamatyti kaip, 
ir kokiomis sąlygomis lietuviš
kas prograpias tpąns|įupjainas.

Dabąp gi New ęity Furnįtupe 
Mart radio artistai greitu laiku 
žadą surengti nepaprastai įdo
mų ir grąžų parengimą. Visi, 
kurie dar nėra matę tuos jau
nuolius, kurie sugeba taip vy
kusiai atlikti puikų radio pro
gramą, dabar galės juos pama
tyti. Jie suvaidins tamsioms 
puikią dramą, rinktinis žy
miausių Čikagoje solistų choras 
atliks gražių ir komplikuotą 

o komikai, 
Ignacel s, iš- 
Susipažinsite 

daininin- 
iy konii- 
Dariąu- 

Wę$terų

Sauk Lui L uis ir 
krės daug šposų, 
su visais žymiausiais

Dar Šiek Tiek 
Apie “Naujosios 
Gadynes” Chorą

“Bphęmian GIH” praėjus
Jau d^VgmU kaip savaitė lai

ko prabėgo nuo “Naujosios Ga
dynes” epo^o pasirodymo Chi
cagos skaitlingai publikai su tą 
ilgai kalbėta ir laukta opera 
“Bohemiąn Giri” — “Čigonai- 
te”.

Choras ar bendrai

bėti su nenuilstančiu muziku 
Jurgiu Steponavičium. Ir visgi 
nors sunkus veikalas, nenusivy- 

|lė ta skaitlinga atsilankiusi Chi- 
cagps ir jps apylinkės publika.

Nesu choristas ir nekalbu 
choro vardu, bet rašau kaipo 
choro rėmėjas. Ir kaipo choro 
rėmėjas matau reikalo nuosa
vas pasakyti daug komplimen
tų dienraščiui “Naujienoms” ir 
jųjų i redaktoriams, kurie ne
šykštėjo vįetos ir dėjo dalį savo 
laiko aut los operos “Boheinian

Ačiū!
rei- 

rylų 
Bostono

kia pridėti ačiū tolimų 
miestų laikraščiams. 
“Keleiviui” ir New Yorko 
vynei”. Įdėjo korespopdepcijas 
apie veikalą, kurios tik buvo 
pasiųstos.

Choras gą|ėtų ąčiųoti ir vie- 
tįpęi “V-” qr jos refl-> l<uri “ty
lėdama talpino”. Tur būt, po 
kiek laiko atsipeikėjus “Vil
nies” red. atsibus ir tars pana
šią frazę: dėka Stalino gynėjų, 
buvo didelis parengimas “Nau
josios Gadynės” choro.

Tariu ačiū visiems suminė
tiems laikraščiams už užuojau
tą ir aprašymą “Naujosios Ga
dynės” choro veiklos.

J. J. Prunckus,

mis Pęoples Baldų Bendrovės. 
Artįnąp|is Kąlėcjų šveptėms, 
progpąmąs bus pritaikintas 
šiam sezonui.

Žymus dainininkai padąinuos 
gražių dainelių, prįe tp žąviptĮ 
muzika ir svarbus patarimai 
bus malonu kiekvienam girdė l*į 
apie naudingiausius ir tinka
miausius kalėdinių daiktų pįr- 
kjpįųs, ypač iš Peoples Krau
tuvės, kpri visa yrą užpildytą 
pąsiyjpkįrnp geriausių kalėdinių 
ęĮovanų. Nepąpiirškite pąsiklaų- 
syli. ’-rRep. xxx.

Karo Įtąka Jaunoj 
Chicągoj

Ir vienos Southsidės apylin
kės mažus vaikus ir tuos Eu
ropos karas palietė, štai kaip 
jie dąbar žaidžia. Iš savo tar
po paskiria vįeną berniuką ar 
mergaitę “Hitleriu”. Kai tik 
tąs išrinktasis sušunka “Hitle
ris”, tai visi pasileidžia bėgti 
ir sląpstosi. Kas pirmįąųsią pa-’ V « • a Z / » W • t 1 1 i

jie sugrįžo gyvi. Argi jįe neži
no, kad yrą karas?

Jeigu finai galės atsį|aikyt| 
npps kelis niėnesįps prieš rau
donarmiečiu drąsą, karžygišku-! 
mą ir stebuklingą pergalę, ko
kią jie parodė kovodami su fi
nais, tai žinokite Rusijoje kils 
revoliucija ir drg. Stalinas bus 
sušaudytas. Turime skubintis 
su pagalba, kad Rusijos ipųži- 
kąi nefurėtų prpgos sukelti re
voliucijos prieš skurdą, badą *r 
pąvergiiną/ kokį drg. Stalinus 
atnešė mužikams.

Nprs drg- L. Prųseika nesy- 
kį pasakė, kad du trečdaliai ko
munistų yrą bepročiai, to ne

kliūna į “Hitlerio” rankas, tas reikia paisyti. Ką-gi veiktų drg. 
palieka naujų “Hitleriu” ir ypl Pruseika, jeięu komunistai ne- 
yąikp kitus vaikus. j butų durni ? —Komunistas.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

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- 
kąi. Drum heads perdedame be
laukiant.

Atdara sekmadienį ir vakarais. 
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell St.,
3 blokai nuo Halsted.

Tel. Canal 6114

Tikri Nevidonai Tie 
Bjaurus Barbarai 
Suomiai

Vyrai, gelbėkini Staliną!
(Skaitytojų Balsai)

Visi žinote, kad drg. Stalinas 
paskelbė karą barbarams fi- 
nanis. Tiktai pamislykite 'kokie 
baisus nevidonai tie finlandai. 
Drg. Stalinas 
kąręįyių prieš 
reįvįų, įr tuos 
negali sumušti

Jau niusų brolių raudonar
miečių yra užmušta virš 20,000 
ir apie 100,000 sužeistų. Tie 
draugai aukoją savo gyvastis, 
o jus geri komunistai dar ne
paaukavote nei vieno cento drg.

pasiuntė 500,003 
40,000 fmų ka- 

baisunus finus 
ir gana.

DąĮjar tie barbarai finlandai 
užtraukė prieš raudonarmiečius 
baisius pįigas sniego ir didelius

Draugai! Prieš mus komunis
tus visi pradėjo eiti. Andai 
kvietėme‘kun. Krušą ateiti pasi
melsti už dūšias keturių komu
nistų, kuriuos sušaudė Smetona 
Lietuvoje. Bpt kunigas neatėjo. 
Išrodo, kad ir jisai subedieyėjo. 
Jeigu jisai butų atėjęs, didelė 
paspirtis butų buvusi rinkimui 
aukų. Dabar Smetona daugiau 
nešaudo komunistų, todėl aukų 
biznis visai sustojo. Žinoma, 
jums nerupi kur dedame au
kas. Tiktai aukokite ir viskas.

Dar vienas pavyzdys kaip 
drg. Stalinas smarkiai ir drą
siai kariaują su finais. Jisai

barduoti 
Bet tie 
pasiuntė 
nušovė
čių orlaivius. O kai 23 rusų or- 

tuos nevidonus finus, 
besarmačiai finai kai 
savo tris orlaivius, taį 
septynis raudonarmie

nelemtų finų, tai didysis Stali-

1

REAL ESTATE FOR ^ALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 620 Wcst 47th St., 
krautuvė, d-a, 3-4 — rendos $2,- 
340 metams, garu Šildoma, puikiam 
stovy, $8,000, terminai. Rendai 5 
kambarių apartmentas, naujai iš- 
dekoruotas, $2f7.aO mėnesy, dženi- 
toęius vietoj. W. H. McClellpn Sons, 
29 East 31st St., Victory 4291.

PROGA LIETUVIUI — Tavernas 
su mažu namu. Labai gera vieta. 
Telefonuokite Radcliffe 1622.

ąrba atvažiupkite prie 
7158 SO. ABERDEEN STREET
TURIU PARDUOTI 3 FLETUS, 

krautuvę, 3 karų garažą, parduosiu 
labai pigiai, priežastį patirsite vie
toj. 6600 So. Morgan St.

PARDAVIMUI
Labai modernas plytinis, 2 flatų 

namas, 7701 West 45th PI., Lyons, 
Illinois. 1-ąias aukštas turi 6 dide
lius kambarius, spalvotų tile sienas 
maudyklėj; 2-ras aukštas turi 4 di
delius gražius kambarius ir moder
ną mąudyklę; ąžuolinės grindys ir 
trimai visur, turi American Radio ' 
Co., red jacket vandens boilerį, 
bęismantas visiškai išplesteriuotas 
aukštai, sausą, extra toiletą skal
bykloje, lotas 60 pėdų. Užmiesčio 
savininkas priverstas pąsiulyti par
davimui. Kad pamatyti vidų to la
bai gražaus namo, reikia susitarti 
su agentu. CHARLES T. HOUHA, 
818 W. Harrison St., Oak Park, 
Illinois. Tel. Euclid 21.

XV H O LES AL E FURNITURE 
Rakandai ir Įtalsai Pafdavimui

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

FURNITU£E-F1XTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

H. M. GOODMAN 
Originalis “Cash and Carry” 

BALDŲ 
DISTRIBUTORIUS 
parduoda tiktai už pinigus!

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

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

BALDŲ~ KRAUTUVĖS SĘM- 
PELIAI IR BANKROTO 

DAIKTAI.
Kiekvienas išleistas doleris jums 
bus vertas $3.00. Pažiūrėkit ęias 
kainas!
5-šm. tvirtas ąž. Dinette setas $9.00 
9x12 Tikras Velora kauras .... 9.00 
Lounging Chairs, visų spalvų 9.00 
Innerspring Studio kaučai.... 12.00
2- šm. frontinis setas ............... 19.00
3- šm. Walnut miegkamb. setas 2^.Q0
Walnut Dining setas ........... 24.00
9x12 aukštos rųšies kaurąs.... 15.00 
Spring Seat Pull-Up kėdės .... 3.75
2- šm. Aukštos rųšies front. st. 29.00
Innerspring matracas ............... 7.00
Occasional Tables .................. 2.75
4x6 importuoti kaurai ............... 3.75
End Tables, lempos, Smokers 1.00
3- kamb. pilnas įrengimas .......  59.00
3%-kamb. pilnas įrępgimas 79.00 
3-kamb. D. L. pilnas įrepg...... 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.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETILS 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

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

2202 W. CĘRMAK RD.
Tel. Canąl 5887.

Kas diena. .Tūkstantinės pirkėjų armijos ieško visokių pirkinių, biznio progų ir L L
Tod$J jęlga turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jųsų ge
rąjį kostumeri, bęt ontaM- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nąu- 
jienų 7-me pusląpyįe ‘‘Claąs- 
ified’’ skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gęrų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified pkyr|aųspe- 
tąmavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

C ANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago,"Ill.
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Sprogimas
Chemikalų 
Dirbtuvėj

Užmušė Du Darbininkus, 
Sužeidė Tris

Du darbininkai buvo užmuš
ti, o trys sunkiai sužeisti spro
gime Carbide and Caibon Che
micals* Corporation dirbtuvėj, 
Whitinge. .

Sprogimas įvyko vakar dirb
tuvės sekcijoj kur alkoholis yra 
keičiamas į preparatą automo
bilių radiatoriams.

Užmuštieji yra:
Frank Hepp, 6326 Harrison 

avenue, Hammond, Ind., ir
Samuel L. Campbell, 4736 

Baring avenue, East Chicago.
Sužeistieji buvo paguldyti St. 

Catherine ligoninėj, Indiana 
Harbore. Jie yra:

C. F. Liebert; 2705 119th st., 
Whiting;

Walter Kaminski, 23 156th 
st., Cahimet City, ir

A. B. Sulicz, 443 155th st., 
Calumet City.

Lietuvis Bandė 
Nusižudyti

Išgėrė Nuodų
MARQUETTE PARK. — šv. 

Kryžiaus ligoninėj gu’i 33 me
tų lietuvis, Antanas Samoška, 
nuo 2656 West 69th Street.

Užvakar jisai nuėjo sklepan, 
po savo tavernų, ir ten išgėrė 
nuodų. Daktarai spėja, kad jis 
pasveiks.

Samoškos žmona Alice pasa
koja, kad tai jau kelintas Sa- 
moškos bandymas atimti sali 
gyvybę.

Renka Aukas 
Suomijai

Chicagoj susiorganizavo suo
mių komitetas, kuris vakar jau 
pradėjo rinkti aukas Suomijos 
Raudoną j am Kryžiui. Keli žy
mus chicagiečiai yra komiteto 
rėmėjai.

ši grupė veiks atskirai nuo 
prezidento Hooverio suorgani
zuoto komiteto Suomijai gelbė
ti.

Aukas reikia siųsti iždinin
kui K. W. Kohtala, 6035 Na- 
varre avenue.

Pasidavė 
Policijai

Pereitą penktadienį, Scrap 
Iron and Junk Handlers unijos 
raštinėj, 3159 Roosevelt Road, 
įvyko muštynės, kuriose unijos 
advokatas, Leon R. Cooke, bu
vo pašautas. Unijos prezidentas, 
John Martin, kuris turėjo re
volverį ir paleido šūvį, pasislė
pė, bet vakar pasidavė Marq- 
uette nuovados policijai. Jisai 
aiškina, kad šovė bandydamas 
apsiginti. Sako, Cooke jį labai 
skaudžiai sumušė. Martino vei
das buvo skaudžiai apkapotas, 
o nosis buvo nulaužia.

Automobilis 
Įvažiavo Į 
Traukinį
Vienas Užmuštas, Du Sužeisti 

/

Oak Parke, prie Ridgeland 
avenue, į eleveiterių traukinį 
įvažiavo keleivinis automobilis. 
Jame važiavęs jaunuolis James 
Kelly, buvo užmuštas, o kiti 
du keleiviai liko sunkiai sužei
sti. Jie yra 19 metų Eugene 
šullivan, 1029 Highland avenue, 
Ir Vincent Dougherty, 18, 1029 
3. Cuyler avenue. Kelly gyve
no adresu 1113 Madison street, 
Oak Parke.

1
Kitos Nelaimių Aukos

Automobiliai taipgi užmušė 
sekamus žmones:

64 metų Charles Roth, 4730 
Malden avenue;

Du nežinomus vyrus, vienas 
apie 60 m.a., kitas apie 35 m. 
Pirmasis žuvo prie Roosevelt ir 
Wolf, Hillsidėj, antras prie 
Wellington ir Cicero;

78 metų Marie Lobe, 7234 
S. May st., ir •

44 metų Victor Blachek, 1002 
22*nd avenue, Melrose Park.

Paėmė 17 Jaunuolių 
Karo Aviacijon

Kariuomenės vadas Chicagos 
distrikte, Įeit. gen. Stanley II. 
Ford, skelbia, kad iš didelio bū
rio kandidatų armija išrinko 17 
chicagiečių jaunuolių karo avia
cijai. Tiktai toks skaičius jau
nuolių patenkino sveikatos, a- 
kių, drąsos ir gabumo reika
lavimus.

Tarp parinktųjų yra jaunuo
lis Adolph Kurek, iš Town of 
Lake, 4534 Whipple street ir 
Lietuvos konsulo p. Daužvar-
džio kaimynas, Roberl M. Col- 
lier, 102 Bellcvue Place.

Jonukas ir Petrukas 
“Laikraščius
Skaito”

Jonukas Keim yra tik 12 me
tų berniukas. Petrukas, jo bro
lis, yra jaunesnis. Bet abu “laik
raščius skaito.** Beskaitydami, 
užtiko žinią, kad suomiai Ame
rikai mokės dalį paskolos, ne
žiūrint to, kad dabar Suomijoj 
eina karas.

Jaunuoliai susirūpino, iškrap
štė iš savo bankelių po $1.00 ir

Mrs. Margaret Curtin, 6503 
Marshfield avenue, užėjo krau
tuvėm prie 53rd ir Ashland pa
sipirkti maisto. Kūdikį paliko 
veži mėly j prie krautuvės durų, 
lauko pusėj. Kai motina išėjo 
iš krautuvės, nei kūdikio nei 
vežimėlio nerado. Kas tai jį 
“pagrobė’*.

Kelioms valandoms praėjus 
policija atrado kūdikį, tebegu
lintį vežimėly j, ieloj ties 6230 
S. Ashland avenue.

Ketvirtadienį pradės veikti 
miesto tarybos patvarkymas, 
draudžiantis daryti “U” pasi
sukimus su automobiliais vidur- 
miesčio gatvėse. Policija sako, 
kad visus nusikaltėlius areš
tuos.

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

VAKAR GAUTA:
Nuo Jono Ramoškos, ChicAgo, III. $10.00

Morning Star Kl. Northside, per J. Railą $10.00

BUVO PASKELBTA $449.85

Viso Dabar Yra ‘ . $469.85

— Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

Čekius ar Money Orderius ištašykite iždininko P. MWet vardu, o siųskit finansų sekretoriui, A. Ambroze- 
vičiui, 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. Viios aukos bus paskelbtos šitoj vietoj kaip greitai bus

____ ______ _______ Antrad,, gruodžio 12, 1939

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS NOMINA
CIJŲ rezultatai

(Pirmiau raportavusios kuopos: 90, 86, 129, 262, 77, 226, 
291, 63, 88, 314, 139, 188, 208, 68, 60, 100, 284 ir 36)

(Naujos Kuopos: 158, 289, 35, 38, 250 ir 217)
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pasiuntė pinigus Washingtonan 
su sekamu laiškeliu:

“Mes skaitom laikraščius ir 
matom, kad suomiai yra triu- 
belyje, bet jie vistiek nori mo
kėti skolą. Todėl mes prisiun- 
čiam $2.00, kad jiems nereikė
tų tiek daug mokėti. Suomiai 
yra teisingi ir geri žmonės*’.

Svarbus Cicero 
Namų Savininkų 
Susirinkimas

Rinks Valdybą
CICERO. — šįvakar, 8:00 

vai., Liuosybės svetainėj, įvyks 
Cicero Lietuvių Namų Savinin
kų Politikos kliubo priešmeti- 
nis susirinkimas.

Visiems kliubiečiams labai 
svarbu šiame susirinkime da
lyvauti, nes bus renkama valdy
ba ateinantiems metams, taip
gi bus nustatytas ateities vei
kimas.

Veikiančioji komisija išduos 
raportą apie informacijas, ku
rias gavo iš miestelių valdinin
kų apie sudėjimą šviesų Cicero 
avenue, 16th st., 14th st., 52nd 
avenue ir 12’ih street, taipgi 
apie sudėjimą šaligatvių 52nd 
avenue, nuo 12-tos iki 16-tos.

Bus svarstomi politikos klau
simai ir musų kolonijos page
rinimo reikalai. Atsilankykite, 
kad po tam nebūtų užmetinėji- 
mų» kad tas ar tas negerai pa
daryta. A. T.

VAKAR
ČHIČAGO J

• Kelios East Chicagos, Ind, 
pilietinės organizacijos pradėj’o 
organizuotis kovai su stipriu 
“gambling” sindikatu, kuris vei
kia miestelyj. Kova atkreipta 
daugiausia prieš “Big House”, 
gemblerių karaliaus W. J. 
“Sonny” Sheetz’ užlaikomą pi
nigų lošimo įstaigą.
• Vakar federalis teisėjas 
James H. Wilkerson šventė 70 
metų sukaktuves. Jis turi tei
sę išeiti ant $10,000 metinės 
pensijos, bet sako tol tarnaus 
teisme, kol nebus sutvarkytas 
Chicagos susisiekimo bendrovių 
suvienijimo reikalas, kuris bu
vo jam paskirtas.
• Trys berniukai, du 12-kos 
metų ir vienas 15-kos, vakar 
išgelbėjo 57 mėtų chicagietį 
Walter Ludwig, 347 N. Clark 
st., nuo mirties. Berniukai jį 
ištraukė iš ežero. Ludwig įkri
to vandenin išėjęs pasivaikščio
ti ežero pakrante^
• Dr. James A. Butterworth, 
1540 Judson ąt., Highland 
Park, yra laimingas prie kortų. 
Vakar, antrą kartą dviejų sa
vaičių bėgy j jisai gavo tobulą 
bridžo rankų — 13 pikių.

rą savaičių atgal gavo 13 būg
nų.
• Už nesumokejimą $1,100,000 
taksais apskritis: nori perimti 
tris stambius viešbučius iš Lott 
HoteĮs, Ine., firmos. Viešbučiai 
yra, Belden Stratford, 2300 Lin
coln Park West; Webster, 2150 
Lincoln Park West; ir Park- 

(way, 2100 Lincoln Park West. 
Savininkai užsilikę su mokes
čiais nUo 1928 metų.
• 1933 metais jaunas chica- 
gietis Frank DuBose, pakliuvęs 
į gaują vagilių, pavogė automo
bilį. Buvo suimtas ir nuteistas 
kalėti AJabama valstijos kalė
jime, kur yra garsios “grandi
nių gaujos” ——.prie sunkių dar
bų pristatyti kaliniai, .surakin
ti grandinėmis. Netrukus po 
įkalinimo DuBose’ui pasisekė 
pabėgti. Atvykęs Chicagon jis 
gavo darbą ir apsivedė. Dabar 
yra 23 metų avižiaus ir turi 
dvi dukteris. Pereitą trečiadie
nį, po šešių metų, policija pa
žino jį kaipo pabėgėlį iš kalė
jimo. Nežiūrint to, kad jis pa

Studentai Įtraukia 
Jaunimų Į Lietu
višką Veikimą

... .RF ,, — III M 1

Jų kliubas turi jau nemažą 
būrį darbščių žmonių

Gruodžio 17 d. L. U. C. (Stu
dentų Kliubas) rengia penktą 
metinį dainos ir dramos vaka
rą. Vakaro pažiba bus perstaty
mas scenoj naujo lietuviško 
dramatiško kurinio “Sapnuok, 
Lietuvi!” Jį parašė kliubo narė 
p-lė Judie Rachens.

Štai kame ir įdomumas. Stu
dentų Kliubas tai pirma lietu
vių organizacija, kurion p-le 
Rachens įstojo, ir štai, tik po 
vienų metų darbuotės lietuvių 
veikloje įstengė parašyti lietu
višką dramatišką veikalą.

Tiesa, L. U. C. ją neišmoki
no lietuviškai rašyti. Ji veikalą 
parašė anglų kalboje, bet lietu
viškoje dvasioje, ir jį išvertė
lietuvių galbon su pagalba kitų 

vyždingai gyveno ir tik kartą narių. .
papildė vagystę, DuBose’ui tur-j šitoje srityje —-• prilaukime 
būt teks grįžti kalėjiman. Jis jaunimo prie lietuviškos dar- 

L. U. C. kliubas yra 
daug nuveikęs. Tarp dramoje

tarnauja už šoferį F. N. Flam
mang bendrovei, 6614 N. Rock- 
vvell, streėt. < .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačiosj^aujienos

Po- yra naudingos.

buotės

veikiančių asmenų randarpe 
Stella Bartkus, Isąbelle Barr, 
Ann feenes, Ju?e Petrus, 
Blanche Stann, Stan Cable ir 

j daug kitų, kurie kol. nebuvo įs
toję Studentų Kliuban, nedaly
vavo lietuvių veikime ir net
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labai mažai apie jį žinojo.
Vaidinime matysite ir “vete

ranus”, kuriems introdukcijų 
nereikia: Joną Balandą, Wane- 
ttą Grybas, Algirdą Rulį, S. 
Drigotą ir kitus.

(žanga dainos ir dramos va
karui, kuris įvyks Dariaus-Gi
rėno name, tiktai 55 centai. Po 
programui, žinoma, bus šokiai 
iki vėlumai.

Bruno Ray Mathews.




