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Rusų Kanuolės Daužo Viborgą
MIESTAS APŠAUDOMAS IŠ KANUOLIU 

ESANČIU 25 MYLIU ATSTUMOJ
v*

Bet rusų kanuolės mažai žalos padarė
VIBORG, Sudtnija, gruodžio) Bombardavimas Viborgo i

26. — Kūčių vakare raudono
sios armijos artilerija pradėjo 
bombarduoti suomių miestą Vi
borgą. Sviediniai krito į Suo
mijos miestą iš batarėjų, ku
rias yra 25 mylių toly nuo Vi
borgo.

Suomiai sako, kad iki šiol 
rusai nevartojo tokio stiprumo 
batarejų. šitos kanuolės, šau- 
jančios 25 mylias, esančios pa
našios vokiečių didžiosioms ka- 
nuolėms, kurios Didžiojo karo 
metais apšaudė Paryžių iš 72 
mylių tolumos.

Rusų kanuolių 
rodė galingesni, 
niai, kuriuos jie 
mins iki šiol. Kanonadai prasi
dėjus, rusų 
ant Viborgo.
i miestą.

Kai kurie 
keletą medinių pastatų. Mieste 
kilo tikras alarmas: sviedimų 
eksplozijos, lėktuvų bombų 
trenksmas ir ugniagesių sirenos 
susimaišę pavirto į nepaliauja
mą triukšmą.

ir 
lėktuvų atakos tęsėsi taipgi 
Kalėdų dieną. Į miestą rusai 
paleido apie 100 sunkiųjų svie-

sviediniai at- 
negu sviedi- 

siuntė į šuo-

lėktuvai • pasirodė 
Jie mėtė bombas

sviediniai padegė

Ir visgi žalos Viborgui pada
ryta ne taip daug. Nenukentė
jo pastatai ir vietos turinčios 
karinės reikšmes. Rusų sviedi
niai ir lėktuvų bombos net ne
pataikė į geležinkelio bėgius, 
nė į jo stotį.

Viborge iki karo gyveno apie 
80,000 žmonių. Karui prasidė
jus mieste pasiliko tik kokie 
7,000 gyventojų. Dauguma pa
silikusių gyventojų laike bom
bardavimo surado prieglaudą 
skiepuose. Taigi sužeista tik 
keletas žmonių. Kai kurių pa
statų langai išbyrėjo.

Laike atakų sustabdytas van
dens, gaso ir elektros parupi- 
nimas. Uždarytos krautuvės ir 
dirbtuvės.

Dienos metu per Kalėdas ka
nonada nurimo, bet vakare apie 
7 valandą ji atnaujinta.

{ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WASHINGTON, D. C.— Prezidehtas Booseveltąs spaudžia mygtuką, kad galėtų apšviesti Kalėdų eglaitę.

Priima planą senes
niems darbininkams 

samdyti

LIETUVIS NUŠOVĖ ŽMONĄ IR PATS
I NUSIŠOVĖ
I

4

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

Rusai skelbia lai
mėjimus

Pasėjo naujas minas 
Anglijai apsaugoti

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 26. — Didžiulės Rusijos 
kanuolės bombarduoja Vibor
gą, Suomijos miestą. Bombar
davimas prasidėjo Kūčių vaka
re ir tęsėsi per Kalėdas, šitos 
rusų kanuolės meta sviedinius 
25 mylias tolumo.

HELSINKIS, Suomija, gruo- 
džio 26. — Suomiai
Rusijos teritorijon. Jie yra 75 
mylių atstumoj nuo Leningrad 
— Murmansk geležinkelio, svar
baus rusų susisiekimo ruožo. Į 
šią susisiekimo liniją jau mė
tytos bombos.

—X—X—X—

HELSINKIS, Suomija, gruo
džio 26. — Kalėdų dieną rusų 
lėktuvai atakavo mažiausia še
šis Suomijos miestus. Suomių 
pranešimais 10 rusų lėktuvų 
nušauta.

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 26. — Leningrado ka
ro apskrities komunikatas sa
ko, kad pirmadienį (Kalėdų die
ną) rusai apsupo du suomių 
bataljonus prie Jolomantsi, Suo
miai skaudžiai nukentėjo. Kai 
kurie jų tapo užmušti, kiti pa
bėgo, bet 35 suomiai pateko ne
laisvėn.

Kitą laimėjimą rusai turėjo 
Suomusalmi sektore. čia jie 
užėmė suomių sustiprintas po
zicijas, sako rusų pranešimas.

Pašalina lenkus ir 
žydus iš ūkių ir įmo

nių vadovybes

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 26. — Admiralitetas pa
skelbė, kad visu Anglijos ir 
Škotijos rytų pakraščiu pasė
tos trys eilės naujų minų. Mi
nos paliktos tolokai nuo kran
tų.

Prekybiniai laivai, ' kurie 
plauks į Angliją arba Škotiją, 
turės pasiekti tam tikrus punk
tus, o iš čia jiems bus parody 
tas kelias toliau plaukti.

Britanija naujas minas padė
jo norėdama atgrasinti 
čių submarinus, kurie 
bombas tikslu skandinti 
gabenančius reikmenas 
jai.

ROCHESTER, N. Y., gruo
džio 26 
nesį 36-ios Rochesterio įmones 
priėmė planą, pagal kurį nu
matoma samdyti, ^eta jaunų 
darbininkų, 'tam tikras nuošim
tis, tam tikra proporcija senes 
nių. 
darbininkai, kurių amžius pra
šoka 40 metų.

Kaip žinoma, paskutinius lai
kus senesniems darbininkąms 
buvo labai sunku darbas gau
ti* v.

Rochesterio planas rado pri
tarimo visoj New Yorko val
stijoje. Ir dabar, prape'šama,; 
jau 1,400 New Yorko valstijos 
įmonių ir biznio įstaigų priėmė 
Rochesterio planą.

Pereitą spalių mė

LUDINGTpN, Mieh., gruo- 
džio 26. — lietuvis ūkininkas, 
John Slavickas, 54 metų, susi
vaidijo su sįvo žmona. Jis su 
žeidė žmoriąt Josefiną, 45 me
tų. Paskui pašovė savo dukte
rį, p-nią CHristinę Hivley, iš 
Hammond, Įnd. Po to nušovė

Gamyba didesnė, 
negu, paklausa

tm tikra proporcija senes- v < ,k .. .Tfe .sbneš^i^*j4-il tokiem PatS

Sužeistos mo/.ers padėtis yra 
kritiška. Ji vargiai bepasveiks.

Tragediją įvyko Slavicko ūky
je, kambary! kur stovėjo Kalė
dų eglaite.

Senatorius Norris 
nebekandidatuos

vokie- 
mėto 

laivus 
Angli-

Leidžia keliauti to
liau užgriebtam 

laivui

LODZ, Lenkija, gruodžio 26. 
— Užkariautoje Lenkijoje na
ciai pašalina žydus ir lenkus 
vedėjus iš dvarų ir įmonių pri
klausančių žydams ir7 lenkams. 
Į jų vietas skiria vokiečius už- 
veizdas.

Japonijos imperato 
rius atidarė parla

mentą
gruodžio
Hirohito

Japonijos

Australijos aviato 
riai pasiekė An

gliją
LONDONAS, Anglija, gruo

džio 26. — Angliją pasiekė pir
mas Australijos lakūnų kontin
gentas. Atvykusių australiečių 
tarpe yra pilotai, kulkosvydžių 
operuotojai, mekaninkai ir kt. 
Jie kol kas tarnaus Anglijos 
pakraščių sargyboje.

TOKIO, Japonija, 
26. — Imperatorius 
antradienį atidarė 
parlamento 75-tą sesiją. Impe
ratorius pareiškė, kad Japoni
jos santykiai su svetimomis ša
limis darosi draugingesni.

Tuo tarpu parlamentui šioje 
sesijoje teks debatuoti ir pri
imti didžiausią šalies istorijoj 
karo biudžetą. x

COLON, Panama, gruodžio 
26. — čia atplaukė Vokietijos 
laivas Duesseldorf, 4,930 tonų. 
Jį yra užgriebę britai ir ko
manduoja laivą britų įgula. •

Vokietijos konsulas pareika
lavo, kad Panamos valdžia in
ternuotų Duesseldorfą, bet lai
vui leista išplaukti.

Kai Jungt. Valstijų laivas 
City of Flint, komanduojamas 
vokiečių įgulos, atplaukė į Nor
vegijos uostą,* tai Norvegijos 
vyriausybė vokiečių įgulą inter-. 
navo, o laivą atidavė amerikie
čių komandai. Panašaus poel
gio dabar reikalavo Vokietijos 
konsulas su britų įgula operuo* 
jančią Vokietijos laivą.

WASHlNGTON, D. C., gruo- 
džio 26. — Senatoriaus George 
W. Norrisp terminas išsibaigia 
1943 m. Jis pareiškė, kad nau
jam terminui savo kandidatū
ros nebestatys. Ir praeity sena
torius Norris nebenorėjo kan* 
didatuoti, bet jis buvo išrink
tas į senatą.

Moscickis išvyko 
Į Šveicariją

BUCHAREST, Rumunija, 
gruodžio 26. — Buvęs Lenki
jos prezidentas, Ignace Mosčio
ki, Kalėdų vakarą apleido Ru
muniją ir išvyko į Šveicariją. 
Moscickis buvo internuotas Ru
munijoj. Jis tapo išleistas kai 
keletas daktarų paliudijo, kad 
Rumunijos klimatas kenkia jo 
sveikatai.

Airijos Respublikos 
Armija kelia 

riaušes

Clevelande biednuo 
menė badavo

WASHINGTON, D. C., gruo
džio 26. — Prekybos departa
mento sekrętorius Harry Hop- 
kins infonniioja, kad 1939 me
tais bendra Jiingt. Valstijų pro
dukcija buvo didesnė, negu 1938 
metais. Tačiau, įspėjo jis, pa
klausa arba reikmenų pareika
lavimas buvo žymiai mažesnis 
nei gamyba. Kad produkcija 
augtų arba kad ji nors palai
kytų 1939 metų lygį, tai reikia 
arba pakelti Jungt. Valstijų 
perkamąją jėgą, arba surasti 
rinkų gaminamoms prekėms 
užsieniuose, sako Hopkins.

—Vatikanas ir Italijos 
vyriausybė (Mussolinis) 
veiksią gretimai (paraleliai) 
taikos interesuose.

-—Vakarų fronte antra
dienį keletas lėktuvų atakų 
ir

-r-Pereitoš savaitės gale 
rusų lėktuvai mėtė bombas 
i' 42 Suomijos miestus ir 
miestelius.

—X—X—X—

LONDONAS, Anglija, gruo
džio 26. — Admiralitetas pra
neša, kad trys eilės minų pa
sėta Anglijos ir Škotijos rytų 
pakraščiais. Minų ruožas yra 
500 mylių ilgio ir 30 mylių pla
tumo.

Reikalauja nepar 
duoti Japonijos 

prekių
CHUNGKING, Kinija, gruo

džio 26. — Gen. Chiang Kai- 
sheko vyriausybė įspėjo visus 
pirklius nacionalistų valdomoje 
Kinijoje, kad mirties bausmė 
gręsia tiems iš jų, kurie darys 
biznį su japonais ir pardavinės 
Japonijos prekes.

Atgabeno 75,000 dė
žes (keisus) viskės

—Suomijos komunikatas 
antradienio vakare sako, 
kad suomiai tą dieną nušo-1 
vė 23 rusų lėktuvus. Rusų 
ataka Suvanto ežero sekto
re atmušta. Rusai pasitrau
kė atgal, palikę 700 užmuš
tų.

—Rusų bombardavimas 
Viborgo padarė miestui ne
mažai žalos.

—United States Lines no-1 
ri parduoti Norvegijai 8 sa
vo laivus.

Nori išmainyti akį Į 
deportavimą

BERLYNAS, Vokiętija, gruo- 
džio>26; <'*--Vokfeti0<' mibma- 
rinas paskandino britų pasažie- 
rinį laivą Stanholm, 2,473 to
nų, neįspėjęs laivo įgulos. 14 
žmonių žuvo.

---- X-----X-----X----

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, gruodžio 26. — Britani
jos karo laivai stovi Tampico 
uosto apylinkėje. Jie laukia 
dviejų vokiečių prekybinių lai
vų išplauksiant iš šito uosto.

—X—X—X—

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 26. — Per pirmuosius tris 
karo mėnesius Francuzijos nuo
stoliai buvo toki: armijoj 1,136 
vyrų užmuštų, laivyne 256 vy
rai užmušti, aviacijoj užmušti 
42. Britų nuostoliai (užmuš
tais) : laivyno 2,019 vyrų, avia
cijos 176.

2,511 britų žuvo kare
PARYŽIUS, Francuzija, gruo

džio 2(\ — Oficialiai praneša
ma, kad tik trys Britanijos ka
reiviai žuvo vakarų fronte nuo 
karo pradžios ikT pereitos sa
vaites. Tačiau viso žuvo jau 
438 britai lakūnai. O žuvusių 
laivyno tarnyboje vyrų kiekis 
siekia 2,070. Taigi viso šiame 
kare britų užmušta 2,511.

Prieš keletą dienų buvo pra
nešta, kad užmuštų kare fran-

WAKEFIELD, R. L, gruo
džio 26. — Mrs. Gladys North- 
up, 42 m., yra neregė nuo 6 
metų amžiaus. Jai buvo 
tos aštuonios operacijos 
j imą grąžinti.

Dabar ji praneša, kad
Albanijoj pilietis, kuriam gre
sia deportavimas, siūlo duoti 
jai vieną savo akį, jeigu jo de- euzų skaičius siekia 1,343 vy- 
portavimas bus sulaikytas. rus.

NEW YORK, N. Y., gruo
džio 26? — Britanijos laivas 
Gameronia pasiekė New Yorką 
Kalėdų dieną. Jis atgabeno 70 
pasažierių ir 75,000 dėžių (kei- 
sų) Scotch whiskey. 

___________

21 laivas paskandin
tas į savaitę

dary- 
regė-

tūlas

Čekų pasiuntinys 
apleido Maskvą

MASKVA, sovietų Rusija, 
gruodžio 26. — Vokietijai su
draskius Čeko-Slovakiją ir už- 
kergus savo protektoratą če
kams, įvairiose šalyse naciai 
paėmė buvusios čeko-Slovakijos 
pasiuntinybes ir konsulatus.

Jungt, Valstijose betgi vokie
čiai čekų pasiuntinybės ir kon
sulatų negavo. Ir Maskvoje Če
ko-Slovaki jos pasiuntinybė pa
siliko Čekų atstovo Ždenek Fier- 
Jinger rankose. Bet antradienį 
paskelbta, kad Fięrlinger aplei
do Maskvą ir išvyko į "Pary
žių. Stalino vyriausybė nusilen
kė nacių reikalavimui ir panai* 
kino čeką atstovybę Rusijoj.

LONDONAS, Anglija, gruo- 
džiO;26 
skandinta 13 britų ir 8 neutra- 
linių šalių laivai. Viso žuvo 21 
prekybinis laivas.

Areštuota 14 komu 
nistą Paryžiuje

NAUJIEN
Radio Programai

Pradedant Gruodžio 31 d. ir per ištisus 1940 metus 
“NAUJIENOS” duos Radio programus

CLĖVELAND, Ohio, gruo
džio 26.
sociation of Sočiai Workers pa
sikeikė tyrinėjimo duomenis. Iš
tirta 375 biėdnuomenės šeimų 
padėtis. Pasirodė, kad kai ku
rios šeimos Dėkos Dienoj turė
jo tik sendvičių ir sriubos iš 
vištų kojų. Susirgimai plečiasi 
suvargusiose šeimose, šeimos, 
kurios yra ligonių, negavo pa
šalpos. ■ ' fi

Ištirta vargingųjų šeimų pa
dėtis Clevelande iki gruodžio

The American As
Pereitą savaitę pa-

&RH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; teni- 
peratura mažai pasikėis; saulė 
teka 7rl7 v. r., leidžiasi 4:25 
vai. yak.

BELFAST, šiaurės Airija, 
gruodžio 26. — Kalėdų dieną 
60 Airijos Respublikos Armi
jos (airių teroristų organizaci* 
jos) įkalintų narių padegė Der
by kalėjimo lovas ir išdaužė 
langus, šitie airiai yra įkalinti 
iki karas pasibaigs.

Policija riaušes numalšino. 
Vėliau policija padarė kratas 
nužiūrimų teroristų namuose.
Areštavo tūlą skaičių asmenų. 15 d.

PARYŽIUS, Francuzija, gruo
džio 26. — Antradienį policija 
areštavo 14 komunistų.’ Kalti
na juos laikius nelegalų susi
rinkimą ir planavus priešingą 
valstybes interesams veiklą. ’

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.



NAUJIENOS, Chicago, UI..
"T""' " 1 . ................... ■! '< ot. *■■■■- ww»w i

Rašo adv. Wm. X Drake-Dragūną s

pavyzdį sekdamas. Jis įspėja vi-

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
BYLOS ATBALSIAI

Neseniai mano dėmesį,—kai
po Jono Dumčiaus ir kelių tuk
siančių kitų akcininkų, kurie 
stoja byloj) savo interesus L. A. 
Bryėje giųli, .advokato — pa
traukė serija straipsnių, kup
riuos pasirašė tūlas p. Ą. B.. 
Strimaitis, kuris save vad’na 
Lietuvos Atstatymo B-vės sek
retoriumi, Pirmasis straipsnis 
to autoriaus b.uvo užvardintas 
“SAUGOKITĖS NUO 'DRAU
GŲ’.” Kad- p. Dumčiaus ar ki
tų akcininkų tylėjimas nebūtų 
palaikytas kaipo sutikimas su 
tų straipsnių išvedžiojimais, 
šiųomi patiekiamas atsakymas.

Savo straipsniuose p, Strimai
tis puąla '‘skundėjus” ir patie
kia eilę savo paties paklausiųjų, 
kuriems jis pats ir atsakymus 
patiekia, maždaug katekizmo

Kovo 31
jvyks

NAUJIENŲ

KONCERTAS
SVETAINĖJE

2343 SO. KED&IE AVĖ.
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LUSTLRJQAM frivtf 
TEiTH THE MPST 

MARVELOaS LUSTER I
AMD SPARglf, J

Reaches decay-Hddeo 4<Blind Spots” 
that ordinary pastos, pjw<tars,, . . • 

even water ... «nay not entw w
tooth pašte you ever huard of. V* hen saliv 
and bj-ush touoh tjio W^ormufe't>iatenipo 
Tootn Pašte, siipercliargea witn Lusier- 
Foam deterKont, U Lnslantly sprui^s įnto 
an amazing bubblo bath that makos your 
mouth tingio witb life. 80 41ne lt su^ges Into 
and cloans danger spots that ordinary den- . 
tifricen may nover ovon Iiav.er.e4iqhcd. Clcans 
and polishes areas where some e.vperts aay 
up to 98 % of decay starts.

Got the big 25^ tube, or better štili, tho 
doubloaiae 4W tube contalnlng more Dh/m 

jxn»nd of tooth pašto. At any drugeoun- 
tor. L^auibert Pbapągicąl Co.. St. jLoulb,

JH* NEW FORtyUHA

LISTERINE TOOTH PAŠTE 

jt’a jįįere! <riie niost. .deiigbtfuiiy Tctida lamstą' tapai; bendrovės
tooth pašte you ever ncard of. VVhensallvą . > , c 6 a 1 no r•sį^etofium? A-— L921 m. sau

giu mėli. K— Koks buv.0 Tųnis- 
.to pareigų .terminas t.u« taiku, 
kokiąm laikotarpiui? A— Try,s 
metai; sekretorius yra direkto 
jių renkamas kasm«L K— Ari 
Tamsta buvai direktorius 1921! 
m.? A— Taip. K— Kada Tams
tą buvai sekretorium pirmą sy
kį? A— 1921 m. K— Tais pa-; 
čiais metaks Tamsta buvai ■sy-i 

. i 77= s^Retorto ir direktoto?
Garsinkitės N -nose 1 Taip. K— Kaip ilgam bu- X i

<

i

T

COPR. 1939, NG6DUCWUnr$WnnCE, INC

JIFFY CROČHETEO SQUAR£ PATTSRN 2304
No. 2301—Medalionai.

vėlyvu laiku jam tapo “gerbia
mieji akciuipkai*/ — kad jie 
netaiklią jofctas paramos tiems 
ak^inhikams, kurie trankia tei- 
sm#n jį ir kitus, kad priversti 
juos atsiskaityti iš milžiniškų 
pinigų sumų, kokios perėjo per 
jų rankąs.. Jų išvada yrą — pa
likite viską P- Striuuiičbj ran
kose — jis vtaBmteiis jū
sų “tikras

Deja, tasai "tikras dt^ugas” 
buvo priverstas duoti parody
mus New YrnVo Aukše,.
me, tardyme (Ultaš teismą, taj 
pasisakyti ką jis wikė
nuo to laiko, kaip jis jo» pate
ko. Tas tardymas tam* baigtas 
tiktai š.»m. spalių 17 d. Tardy
mo .davimai pripildė 279 pusta-’ 
pius ir savo parodymus p.,$lrjJ 
maitis darė po priesaika ir pa
sirašė. Jo būdyto ta.ajizakcjjos, 
kas buvo padaryta 'virš pus< 
milioniu dolerių, piiklausiusių 
smulkiems lietuviam^ akciam- 
kams, 29-ties mėty eigoje, da-. 
bar yrri viešas rekordas^

žemiau patieksime ištraukas 
iš tų parodymų, suteiktų to as
mens lupomis. Kaip jis apsau
gojo lietuvių akcininkų intere
sus, kas buvo padaryta su jų 
pinigais, kas pasiliko, ir kiek jis 
pats laimėjo iš bendrovės — 
leiskite jam pačiam pasisakyti. 
Bet čia jis Į>asisako ne gražių 
straipsnių serija, kuriuose jis 
pats patiekia klausimus ir atsa
kymus, — čia jis klausinėjamas 
kitų ir atsakymus teikia po

Kada ir kaip JStrimaij,is .tapo 
direktorium ir pareiginių.

jK—Kokia yra tikroji data

ir

YARDS 1419
‘t"R" R" V

ADVOKATAI ■X

ttv

No. 2304

Rez. 4910 SO. MlCHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107.

■ ."j*.........— — ■ 1 "■ ....... . rr-y rrw—-

Phone CĄNAL 6122

( | NAUJIENOS NEEDUECRAFT DEPT^

| 1739 So. Halsted St> Chicago, DL 

Čia įdedu 19 centų įr prašau Pavydų ’Wq.

I Vardas ir pavardė

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Car. Damen. HenUock S699

CRANĘ FOAL COMPANY
5332 So.. Long Avenue 

Telefonas PbRTSMOUTH 9022
RO.CAHGNTAS Mine Run iš geriausių mainų,
daug dulkiu išimta $7,65
5 tonus ar daugiau ............... ........... •
PETROLEUM GARDOJ? COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.
■R '■ > nwW»iRii
......... " -------------- - ■ "«"«»

A. Montvid, M. D.
i Wosį T.own Stato* Rwk Bldg. 

WF8T MAI
etų, 6 iki 8 vak.

__ 7886
Namų telefonas Brunswick 0597'

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

C.or. of 35th ajodl Halsted
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:30

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredornis ir nedėj. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

................................................. ....

nariai
Chieajfps
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

II. 'U I . I H MII. 'r, I "r| Įfl I « I' ' I III H l.'T     I >. 'M I I f. . i | "1 ................................  I I 'I i  ".

J. LIULEVICIUS
4343 S. Cąliforiua Avenue Phone Lafayette 3572

l l’M

FT-f FJUPMJHJU*

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 ĮJtuftniou Avenue Phone Yards 4908

-NAUJIENĄ,tfolephoto
Josepli (Yebow Kid) Weil, po dešinei, kuris® Ghic.agos 
bus išgabentas į Yo-rką, kur j ta k.aKiųąįnas išvilio-

i!

v.9 Tmsto tamdw 
r^ktartaus? A— Trto^ metam. 
K— Ir Ramsto tamtaas Laipo 
,^tostotaus buvo vieutam® w- 
tafljs? A— Taip,

Aukš.čia.u bi-iAo išlrauka iš liu- 
dytajo parodymų 2-jo 
^avo parodyme jis /tarė tata- 
Ohe 1939 m. r.ugp, 25 d. Jis bu
vo prisiekęs šakyti ;tįes^.

Tardymas buvo Ujamas 
1939 m. rugsėjo 7 d. šiai ką jis 
tą -dieną parodė, irgi po priesai
ka, tuo pačiu reikalu.

K—- Kai Tamsta 1920 m. bu
vai išrinktas sekretorium, tai 
nebuvai akcininkų rijiktas., ar!

JSCS

K— Ar 1920 m. buvo akci
ninkų kvorumas? A— Taip.

-K— N.uo kurių metų buvo 
kvorumas? A— 1020 metais, 
bet nuo 1920 ligi 1936 metų 
kvorumo nebuvo.

«,!■ .»■ i)ni<»<..<'3įĮiiii4ii»įi«wį.i4wii' ■'į'n'»i'. '.I PW'i.. L.rnAF.■ » ■ ■ . j 
dabar veiki toidrovės režka-j 
tata? A— ^.ekretorins. K— Ka
da Tamsta i^vai i^ikto sek
retorium? A— £936 nų K— Kie
no. A— I>ldektorių. K— Ar 
Tamsta 1'936 nu buvai taipgi is> 
rinktas direktorium? A— Taip,i 
K— Kiejm ? A— Aįteininkų.

Po to tardymas buvo tota
ms 1939 m. rugsėjo 23 d. Tuo 
tarpu ieškovo advokatas gavo 
lutų svarbių dokumentų atsa
kovo parodymams patikinti. 
Šiaip kaip jis liudijo trečioje 
tardymo dienoje tuo pačiu reL 
kalu. Sekite atsargiai eigą. K— 
čia yra klausimas dėl tikrų 
metų, kokiais Tamsta tapai dL 
rekfprium. Aš Tamstai parodau

K— Kada Tamsta buvai iš-i 
rinktas sekretoriuni? A—■ 1921 
m. K— Kada Tamsta tapai di- 
Ęektoę.ium? A— Aš mananti919 
Al.l K-— Pas Va^ybtfe^^nėją 
Tamsta pareiškia! tapęs direk-' 
torium 1920 m,? A— 1920 m.į 
aš tapau direktorium ir 1921; 
m., aš tapau sekretorium. K— 
Ar Tamsta buvai direktorium 
išrinktas akcininkų? A— Taip.' 
K— Keliniais metais? A— Aš! 
.manau 19Į20 melais. K— Fak
tinį]., argi Tamsia nebuvai di
rektorium išrinktas likusių di
rektorių? A— Ne. K— Ar Tam
sta turi įrašą 1920 metų proto
kolų knygoje^ tuo laiku kai sa
kaisi buvai išrmklas direkto
rius? A— Aš .neturiu protoko
lų tiems metama.

K— Kokiam direktoriaus ter
minui Tamsta pirmą kartą bu
vai išrinktas? A— Trims me
tams. K— Po to kai tie trys me
tai išėjo, ar Tamsta buvai ak
cininkų perrinktas direkte- 
rimn? A— Taip. K— Tad jus 
turėjote kvorumą,1923 m.? A— 
Ne. K-— Tad Tamsta nebuvai 
šūrininky rinktas^' ar buvai? 
A - Taip, K— Kaip Tamsta gar 
Įėjai būti akcininkų riiijitas^ jei 
jus Het-urejote kvoinmio? A— 
Akcininkų susirinkimuose bu
vo leidžiama rinkti 3 direkto
rius, ir direktoriai niekad nėjo 
jn’ieš tris, kurie buvo rinkli ak
cininkų mažumos. K— Kaip 
jus galėjote vesti susirinkimą 
be akcininkų kvorumo ir visgi 
teigti, kad akcininkai galėjo 
rmkt) direktorių?

Mr. Anscjj priešinamasi, 
kaipo už tardymo ribų.

Mr. Drake — Tatai yra tar
dymo ribose, liečiama galia, pa
gal kokią atsakovas Strimaitis 
veikia korporacijos vardu šįuo 
laiku. j

K— Po 1923 m. Tamsta sa
kaisi buvąi direktoriaus paręi- 

laiko. K— Bet pąreigų Xerwina8 
buvo ii’ims metams? A-— Aš 
buvau perrinktas kieky tano .ter* 
mino gale. K— Kieno?. Ą— DJ- 
rektorių- K— Nlękąd ne ąkci- 
ninku? A— Aš buy.aų akcjnin- 
ky rek°nien^u°tas-

K_ Kokiu puMžhi Tamsta

4704 Sp. WMerj> Avenue
' '■ .f • • * ■ ■ • ■

i
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registruotą laišką, Degimai L. A. 
B-yės pasiųstą tūlam V. W. 
Ambrose, kąmč pranešama jam 
apie akcininkų susirinkimą. Po
pierius yra -datuotas “1919” m. 
ir Tamsios pavardė, A. B. StrP 
maitis, yra laiško viršuje, kaipo 
vieno direktorių, Ieškovo rodi- 
nys “T” identifikacijai. Aš-Tam
stoj .štai dabar rodau ir klausiu 
Tamstos ar atsimeni tokį laiš
ku • be t kada išėjus? A-— Aš AC- 
intąjįau, kad bųvp ginčąs dėl 
mano b.uvimo direktorium 
pirm negu tapau sekretorium. 
Aš buvau klaustas tiktai kada

bųvm .^ReJLormm.. K— Teis
mų orderis reikalauja tardymo 
apie tai, kada Tanlsia tapai di- 
g-ekloriųm? Ar- To niekad 
įankačiaų nebuvo klausta. K— 
Aš Tamstos klmisiau ankstyves
niam' tardyme kąda Tamsta ta
pai direktorium? ^^ Ne, Tam- 
įi$ą manęs klausei kada aš ta
pau sekretorium. K— Kada 
Tamsta tapai direktorium? A— 
Aš neatsimenu.

- » »
■K— Kada Tamsta sakaisi bu

vai paskutinį kartą išrinktas 
'direktorium? A— 1936 metais. 
K—Ir Tamsta buvai akcininkų 
liukus? A— Taip. K— Ar 1936 
m. buvo akcmįnl<ams duotas 
raportas? A— Taip. K—Aš 
ifamstai parodau popierių — 
Ieškovo rodinys “3” identifika- 
oįjai — ir klausių ar šis yra 
1936 m. akcininkų susirinkimo 
protokolo nuorašas? A— Ar aš

K— Ar Tamsta čia turi origi-

(Bus .daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAŲglA LAIDOJIMO (STAIGA

--3 ambulancr ' 1 ■ 
DIENA IR NAKTĮ ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
' Uivi i/i . .

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenuu

TelelOM* UUrAYRITM «MV

£ koplyčios visose

KtapyUto jradfe pMmt? Antradieni® ir MMienin

V

■ ----- -t-t-----—----------------------------------------------------------------------------------- ---------4 i, - ............  " ‘ ------

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir nafctj
TURIME 

koplyčias 
visose miesto 

DALYSE
ABIIIBIUIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 

«. ■ . f r\
«

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782
jpt, 'i II .'|"«'JWW •» ........ —' ....... .i ....................... i

S, P, MAŽEIKA Yards 1X39
3319 Utoidca Aveųnie Yards 1138
V. . . ’ • \ ; »
■TFro uiH nujprMAF " riūiui1 II'PIUJ ■> -Ti'iT'y 1 ■■T4yrF'»rYR'Wfrrr

LACHAWICZ IR SŪNŪS
23M W«at 23rd Flace . J'hop# Cunat 2515
SKYRIUS: E*st W&tb Street Vėl. 137®

I I'.II I"" t i- "’I-".-!'    J'. i

ALBERT V, PETKUS
Phone Latavette 80?4

ANTHONY B. PETKUS
Sp, Avę- PApnp Gr^vjthiji 014a

JL410 Sputh 49tĮh <ĮSwWĮ, Cajwp Pfepne Ciffi

Iš Lietuvos
Atpigo butai

pa-

bu-

PANEVĖŽYS. — Pereitų 
vasarį Panevėžyje, ypač 
Klaipėdos krašto netekimo, 
vo jaučiamas gana didelis butų' 
trukumas. Už ’ nedidelį dviejų 
kambarių ir virtuvės butą buvo 
mokama iki 50 jU. Dabartiniu 
laiku Kutų krizė jau atslūgtai. 
Ma.t, per vasarą buvo pastatyta 
ne maža namų, o, Jie to, dalis 
atvykusių klaipėdiečių išsikėlė 
kitur. Dabar už tokį pat dviejų 
kambarių ir virtuvės bulą jau 
temokama tik iki 40 Lt.

■ A’J l1! 'U.. UJ 'jw ■■- IRI

Garsinkitės “N-nose

Mrs. A. K. JARU8Z
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av.
Tel. Ųemloęk 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Centrai Avenųę, 
JBeverly šhores, 

Indiana
T.el- Mich. City 

2799—Ę.3,

AKIUSPECIALISTAI

DR, VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį.
DaUgelyj .atsitikimų akys atHaiso- 
mjos be akinių. Kainos pigiau kaip

• •• ‘-y -• • pirma. *
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373.

LIETUVIS
DR. G. SERNER

AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Hąlsted SL
Vąjandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. REVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AYRNUE
Ofiso valąndos: 

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

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

Trečiad., gruodžio 27, 1939
Tel, YARDS 8146
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. SIEDLINSKJ
DENTISTAS 

,Pir«lv Trečiadiepį, šeštądjęųį 
4631 &>. Ashland Avė.

Tel. YARDS 0994 
Antndy Ketvirta Pęnktad^JOj 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

* '

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Are. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOMS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: ?tt-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 Weat 63rd Street

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

:!

f

i

Dr. Margeris
3325 So, Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 72M,

Jei. Office Wentwdjth 6330
Rez. Hy<jLeJ?ark 3295 •

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vok. 
išskyrus seredornis ir subatomis.

KITATAUČIAI
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 ’W. 18th St„ netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 yal. vak. kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakpre 
ir nedėliomis.

Tel. CANĄL 3110
Rezidencijps telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

V

Dr. Charles Segal
OFISAI

4729 So. Ashland Avė.
2-rns lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—42 yal. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. .
Phone MIDWAY 2880

Telefoną? YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tetaptame PJLAZA 3200

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St 
Kamb, 143M434-Tel. Central 44H-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsįed S t 
Valandos vakarais nup 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 4818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A, ŠLAKE 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom St. 
Room 1230 

Ofiso tol. CENTRAL 1824 
Namų TeL-^-Hyde Pąrjc 3395

Garsinkitės “N-nose
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SMĖLĖTOSIOS DZŪKIJOS SOSTINE 
ALYTUS

Alytus turi garbingą istoriją.

Alytus yra išsistatęs abiejose 
Nemuno pusėse. Pats .Nemu
nas, tekėdamas tiesiai į šiaurę, 
netoli miesto daro dideli vingį 
ir apsupa Alytų. Nuo Alytaus 
ir prasideda didžiausi Nemu
no vingiai. Nemuno krantai 
ties Alytum pilni aukštų, išsi
kišusių iš viso miško, pušų, 
senoviškų šimtamečiu ųžuolų 
ir plačiašakių skruoblų. Ne
muno pakrantės čia įvairios. 
Lygių vietų beveik visai nėra. 
Tai aukšti kalneliai, tai dauba, 
vėl kalnelis, apaugęs žaliais 
krūmais, tai vėl koks įlinki
mas, visa tai derinasi prie 
senelio Nemuno ir prie viso 
Dzūkijos veido.

Alytaus vardas jau minimas 
kunigaikščio Algirdo laikais. 
1536 metais Zigmantas Augus
tas Alytų su visais šalia esan
čiai kaimais atidavė Lietuvos

maršalkai. Vėliau Alytus perė
jo Barborai Radvilaitei. Aly
tus daug kartų bhvo valdomas 
vis kitų, bet pagaliau 1581 m. 
Alytui buvo suteiktos miesto 
teisės ir trijų lelijų herbas, 
įvykus Lietuvos padalinimui, 
viena Alytaus pusė atiteko 
Vokietijai, o kita Rusijai. Vė
liau ir kita puse atiteko ru-| 
sams. Nors dabar jau ir abi 
puses valdė rusai, tačiau Ne
munas vis liko siena tarp 
abiejų miesto pusių, šį kartą 
rusų gubernijų. Tų gubernijų 
vardai liko dar iki šiandien. 
Vilniaus ir Suvalkų pusių var
dai dar ir . dabar vartojami. 
Didžiojo karo metu rusai pa
liko Alytų ir pagaliau jis liko 
jau 
Čia 
tas

savųjų lietuvių rankose, 
tuojau buvo suorganizuo- 

pirrtiasis lietuvių pėstinin- 
pulkas, kuriam vadovavo

EGG ................... .............
NUT ’ ..... ................
BIG LUMP ....................
MINE RUN     $5.
SCREENINGS    $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

• Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

MADOS

No. 4296—Graži praktiška sukne
lė—sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę’. J ’ ■ - •

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept» 1790 
Sfe Halsted SU Chieago, DL

NAUJIENOS Patiem DepC

(Vardai ir pavardi)

- (Adresas)

(Miestas Ir valstijai

Kr. A. Juozapavičius. Nuo bol
ševikų kulkų, ant Alytaus tilto, 
begindamas miestą, jis ir žuvo. 
Nuo to laiko Alytus pradėjo 
tikrą savo augimą, nes jis jau 
buvo valdomas savųjų rankų.

Alytun Nepriklausomoje 
Lietuvoje

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Alytus visai pasikeitė. Jis jau 
pasidarė ne tik apskrities mie
stas, bet ir visos Dzūkijos cen
tras. 1931 metais jam buvo su
teiktos pirmaeilio miesto tei
sės, o 1932 m. jau ir kurorto. 
Nuo to laiko Alytaus nepažin
si. Naujos, gražios gatvės, se
nosios irgi gražiai atremontuo
tas, parke išvestos tiesios, dai
lius alėjos ir visur pilna nau
jų, puikių tiek viešų, tiek pri
vačių namų. Miestas labai greit 
išaugo. Miesto savivaldybės 
biudžetas 1934 m. siekė 110,000 
lt. 1935 m. 194,000, o 1938 m. 
jau net 437,200 lt. Toks biu
džeto augimas aiškiai parodo, 
kaip miestas išaugo per pas
kutiniuosius metus.- Per pasku
tiniuosius metus miestas ir pa- 
grožėjo. Namai visur gražiai 
nudažyti, šaligatviai sudėti, 
gatvės švarios ir tvarkingos.
Prie šios tvarkos daug prisi
dėjo ir miesto savivaldybė ir 
patys nAmtj savininkai. Pats 
miestas užima 675.19 ha. Iš to 
ploto 107.2 ha tenka parkams 
ir sodams ir apie 40 ha van
denims. Mieste dabar yra apie 
11,000 gyventojų. Daugumų 
sudaro prekybininkai, pramo
nininkai ir amatininkai.

Dzūkijos Švietimo įstaigos
Alytus yra vienintelė vieta, 

i kurių džukai gali leisti savo 
vaikus mokytis. Dzūkų jauni
mas nėra labai turtingas, todėl 
iauguma jų eina amatų mo
kyklon, kad vėliau galėtų būti 
gerais athatinihkais. Tačiau ne
trūksta moksleivių ir kitose 
mokyklose. Valstybinė gimna
zija visa perpildyta. Tenka 
samdytis net atskirus namus 
gimnazijai. Butų gerai, kad 
Merkinėje butų įsteigta pro
gimnazija, nes to krašto žmo
nėms į Alytų yra gan toloka, 
įsteigus tokių progimnazijų, 
kuri jau Merkinėje seniau bu
vo, sumažėtų mbksleivių skai
čius Alytaus gimnazijoje. Mer
kiniečiai tuo rūpinasi. Daug 
dzūkų leidžia vaikus žem. že
mės ūkio mokyklon, kurių j e 
mokinių irgi yra daug. Iš viso 
mokyklose per mokslo metus 
susirenka apie 2500 mokslei
vių. Mokytojų Alytuje yra apie 
95, o visoje Dzūkijoje per 400.
Dzūkų Kraštotyros* Muziejus
Dzūkų kraštotyros muziejus 

buvo įsteigtas jau senokai. 
Per ilgų laikų muziejus pri
rinko gana senų ir vertingų se-

įitė**

NAUJJENV'ACME TelepOplu
KANADOS KAREIVIAI, KURIE LAIMINGAI PASIEKĖ ANGLIJĄ.

■ ........... m.............. j ......... .....r
Remkite Lietuvišką

Žyduką
Nathnn Kanter

MUTUAL LIQUOR 
co. — VVholesale

4707 S. Halsted St
Tel. Boulėvard 0014

r ifci.ilTr.lii^.l.li • - i

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus ,miestus 
Žema kaina. Mūsų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an 
gils i visas hiiesto dūlis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tėt YARDŠ 3408

• FOTOGRAFAS"

nienų. Visos senienos buvo su
tvarkytos, tačiau joms padėti 
truko gerų patalpų. Pats mu
ziejus buvo labai skurdžiose 
patalpose, o dalis senienų po
lyje sandėlyje. Neseniai muzie
jus persikėlė į naujas, kiek 
geresnes patalpas Suvalkų pu
sėje. Dabar muziejus pasidarė 
pasiekiamas didesnėms ma
sėms. Muziejus turi namų apy
vokos, ūkio padargų ir įran
kių, archeologijos, numizmati
kos ir istorijos skyrius. Jį ga
lima lankyti tik sekmadie
niais. Ekskursijos įleidžiamos 
ir šiaip' dienomis. Nors muzie
jus sutvarkytas ir (gerai, 
čia u lankytojų lanko jį 
daug.

Alytaus* Kurortas
Miesto kurorto rajonas

ma apie 180 ha ploto pušyno, 
prieinančio miestą iš pietų pu
sės. Jame išvesta visai naujų, 
labai ilgų gatvių ir pristatyta.

Alaus barų negalės lan
kyti pilnamečiai

KAUNAS. — Vidaus reikalų 
ministerijoje nusistatyta, kad 
visi alaus barai turi veikti pa
gal tų patį įstatymų, pagal kuri 
veikia visi restoranai, nes alaus 
barams nėra išleista atskiro į- 
statymo. Taigi, ir al/uis batų, 
kaip ir restoranų, negali lanky
ti aštuoniolikos metų neturį 
jaunuoliai. Taip pat alaus ba
ruose negalės tarnauti padavė
jos, 21 metų amžiaus nesuka-

Kaimas domisi Parduoda arklius

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengtd pir
mos rųšies su hid- 
derniŠkomis užlki? 
domis ir HoltyvĮodd 
Šviesomis. Darbūs 
garantuotas.

420 W. 63rd St_ 
rel. ENG. 53Š3-5M0

a-

ta-
ne-

api-

rines pilna priaugusių pušų, 
kurios savo ilgomis šakomis 
siekia vasarinių langus. 'Pušy
nai čia labai atgaivina vasaro
tojus, kurių vasarojimo sezonu 
privažiuoja kasmet vis dau
giau. Kurorto rajone yra du 
parkai, vienas miesto savival- 
dybos tvarkomas, kitas Moko
mosios Miškų Urėdijos. Par
kuose išvestos alėjos, įrengti 
suoliukai. Čia labai malonu 
pasivaikščioti ir jauku pasėdė
ti. įdomus yra Sudvajų miš
kas, 'kuriame dar ir dabar yra 
išsilikę labai senų ąžuolų. Ta
me miške auga net 25 rūšių 
medžiai, 
garsusis
kuriame stovyklavo Alytaus 
skautai.
ina labai reta gamta. Vasaro- 
jantieji Alytuje laikų pralei
džia gan maloniai. Patys aly- 
tiečiai stengiasi, kad vasaroto
jams čią butų mieliau ir jati- 
kiau.

Alytaus Šaulių Namai
Alytaus paminkliniai kar.

Tame miške yra ir 
“Karlsbado pušynas”,

Šioje vietoje sutinka-

yra vieni iš gražesniųjų miesto 
namų. Jie stovi dailiame K. 
Petrausko miesto parke. Na
mai statyti du metus, nes truk- 
davę vis lėšų. Jų pastatymas 
atsiėjo apie 200,000 litų. Pir
mame aukšte įrengtos priėmi
mų patalpos, didelė scena su 
gražia sale ir veranda. Priėmi
mų patalpos dabar naudoja
mos kurhauzui. Visų antrų 
aukštų užima šaulių klubas. 
Rūsyje yra įrengta irgi salė. Ji 
dabar vartojama drabužinei. 
Vėliau ten bus sporto salė. Be 
to, šiuose namuose yra įrengtas 
kar. A. Juozapavičiaus vardo 
kambarys, kurį .šiais metais 
jo žuvimo dienų atidarė 1-jo 
pėstininkų pulko karininkai. 
Šiame kambaryje vaizduoja
mas kar. A. Juozapavičiaus as
muo ir žymiai.

Alg. žid. (“L. A.”)

Garsinkitės “N-nose”

Perdavė plentą
MARIJAMPOLĖ. — Apskri- 

lies savivaldybė jau perdavė da
lį padaryto Marijampolė—Prie
nai plento susisiekimo ministe
rijai. Plentas tinkamas naudo-
• • ♦juntu. a

Pradėti viešieji darbai
šiomis dienomis, miesto savi

valdybė jau pradėjo viešuosius 
darbus. Daug darbininkų dirba 
prie Vytauto gafvė^ grindinio 
taisymo ir prie gatvių grindi
mo kitose vietose.

iJvinMiM

Apylinkės kaimų gyventojai 
— ūkininkai labai domisi pas
kutinių dienų įvyk:ais. Savait
raščiai jau neįstengia jų paten
kinti, ir jie gaudo žinias iš ra
dijo ir dienraščių, kuriuos da
bar dažnas perka atskirais nu
meriais. Bendrai, apylinkės kai
mai rodo didelį aktyvumą už 
svarstomų žemės reformos iš
baigimą.

ROKIŠKIS. — Dėl pašaro sto- 
kos ūkininkai parduoda daug 
arklių ir jų kaina krito ligi 30 
litų už gerą arklį, o blogų par
duoda net ir už 8 litus.

Neveikia fabrikai
MAŽĘIKIAI. — Nors lapkri

čio men., tačiau vietos linų ap
dirbimo fabrikai neveikia.

PASTOVUMAS
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas

, ši bendrovė, kaip musų tauta, yra įsteigta 
.ant namų kurie yra sav/ninkų apgyventa.
Nerasite saugesnės vietos taupyti savo 
pinigus.
ĮSIGYKITE namą per musų lengvo
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

DABAR MOKAME 314%

Keistučio Loan & Building Ass’n. No. 1
3236 South Halsted Street

Tfel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 

Federalineje įstaigoje.

’   ’ i n ■ < 1 , ' '    ■ j   i   ‘ ' '»

AR TAMSTA 
TAUPAI?

ir dabar tą sutaupytą tūkstantį 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš
. . • ■ ■ • ' I

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
, NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

____________ __ , .____________ ____________ _________________

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO

VALANDA

— iš Stoties —

VV.G.E.S.
Kasdien nuo 3:30 v. ryte 

iki 0:11 vakaro.

■tirsit valiausias tinką 
ntnslką tr kitus įdomins .

Įprėnątfnnie,

(Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą knt ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
. CHICAGO, ILL.- • _
NAUJIENŲ

MĖTINIS ' '■
KONCERTAS

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,

< Chicago, m.

Vardai....... .......... -........... . ...............—

Adresas-------------------- -----------------

Miestas-------------------------- :------------

Valstija--------—- -------- - ------------
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Orderiu kariu su J w

tais padaryta? Mk-
riems ' skolininkams, ypač 
viešo pobūdžio, Lenkijos <j»’ 
ly se, atitekusiose Vokietijai 

■' <oyįet^ S^jĮ|n^»i.”

w i#
nai? zlotų apmokės taip jikras

Ipjjių bwbj h pusj- 
kratyš. To<j|l p|etj>ya ^l(ėjų 
Vilniaus krašto gyventojams 
išį<$$ z|ptus j Įitus gana tagk-

“•“““T“” SVU

Tai buvo humbugąs
Vįsaš pasaulis manė, kad Hitlerįs yr^ gąsiyąšeg 

sąjungą su IJdussoliniu. Todėl, kai py^sidę|p 
kąrąs su anglais ir franeuzais, tai buvo laukiama, kad 
Italiją pis Hitleriui padėti. Bet ji nėjo; vietoje to, Roma 
pąypisįcp, kad Italija j kąrą nesikisianti. Kodėl? Ar Ita
lija vėl apgavo savo sąjungininkę, Vokietiją, kaip ir per
eitame pasaulio kare?

Šitękių priekaištų Italijos yąldžiąi buvo (įĮąrojna iš 
įvairįų pusių. ^Jųssoliniui, matyt, įkyrėjo tai klausytį, įr 
jo užsienių reikalų ministeris, grafas Ciano, prieš keletą 
dienų viešame fašistų -parlamento” susirenkime paaiški
no, kodpl I^ąlįją pękariaują. Jisai iškėlė aikštėn, kad ka
ro sąjungoje su Vokietija, }<uri buvo pasirašyta 1939 m. 
gegužės mėnesį, yra sląptąs parągrafąs, kuriuo Italija 
per trejus metus paliuosuojama nuo pareigos duoti kari
nę pagalbą Vokietijai.

Vadinami, iki 1942 m. gegužės mėnesio italai neturi 
reikalo eiti į karą Vokietijos pusėje, o iki to laiko daug 
dalykų pasaulyje pasikeis.

Taigi ta vokiečių-italų įcaro sąjunga buyo tikrumoje 
grynas hųiųbųgąs, kąd Anglija, Francuzija ir kitos vals
tybės Hitlerio bijotų ir darytų jam nuolaidas, kaip kad 
padarė jyiiųųcheno kopferpųcijoje. Suprantama, kad ti
kėjosi tą karo sąjungos baubą panaudoti savo tikslams ir 
^fussolini.'

Hitlerio nelaimė, kad vakarų demokratijos neipsi- 
gando, ir dabar jisai yra įsivėlęs į karą, kurį laimėti jam 
nėra jokios vilties./*

“Žingsnis pirmyn, du žingsniu atgal
)--------—-

Bolševizmo tėvas Leninas 1903 m. parašė polemišką 
brošiūrą antrašte “Žipgsnis pirmyn, du žingsnių ątgąį , 
smarkiai atakuodamas savo opppęntųs Rųsijps Spcial- 
Demokratų Darbininkų Partijos suvažiavime, kuriame 
pirmą kartą pasireiškė aštrus nųonąonių skirtųniąi tarpe 
dviejų partijos frakcijų, “bplševikų” (daugumiečių) ir 
“menševikų” (mažumiečių). *

Tur būt, ir Stalinui šiandien prisimeną tą Lenįpp 
frazp, kuomąt jisąi seįęa savo “nenugalimos” raudonosios 
armijos veiksmus Suomijoje. Jau prieš dvejetą savaičių 
Maskva skelbė, kad jos armija įžygiavusi 50—60 mylįįiį 
į suomių teritoriją, ir žadėjo neilgai trukus perkirsti ją 
pusįąų. Bet pąsirodo, kąd per Kalėdas raudonarmiečiai 
mušėsi su suomiais centrinėje rytų fronto dalyje aplink 
Suomussalni, t. y. viso tik už kokių 20 myfių nuo Suomi
jos sienos; o toliaus į pietus suomiai įžengė į sovietų te- 
rįtąriją! . 1 '

Matyt, raudonoji armija žygiuoja taip, kaip Leninas 
kad sakė: “Šag vperiod, d va šaga nazad” (žingsnis pir
myn, du žingsniu atgal)!

FY..y« 
bine mergaičių gimnazija, Vil
niaus V ' valstybinė berniukų 
gimnazija ir Vilniaus Vl yalst. 
mergąičių gimnazija.

švietimo ministeris toms gim
nazijoms paskyrą djrefctopus, 
inspektorius' ir ’ mokytojųs, dau
gelį iš Ėiętuy6s, nes mokytojai 
Vilniuje iki šiol buvo paprą^tai 
atvykusieji iš Lenkijos lęnkaį. 
Pradinės mokyklos irgi tvarko
si.

“L. ž.” korespondęptaą gruo
džio 1 d. apie ,tai praneša: ‘ . •. • • ' ■ II • ' ' ' ‘ \

“Vilniuje jau prasideda 
normalus mokslo metai ir 
pamokos, kurių nebuvo nei 
rugsėjo, nei spalių, nei lap
kričio mėnesiais. Žymi ligšio
linių mokytojų dąlįę ir toliau 
palikta mokytojauti. Palikti1 
mokytojauti visi, kuriuos tik 
buvo galima palikti. Jeigu jų 
nemaža atleista, tai svarbiau
sia dėlto, kad tokia ligi šiol 
buvo Vilniaus krašte politi
ka, kuri nepasitikėjo vieti
niais, o siuntė čia iš Lenki
jos gilumos įvairius galileų- 
šus (t.y. lenkus, ' kurie čią 
skleidė Varšuvos propagan
dą. — “N.” Red.), šiandieą 
tą aplinkybę pabrėžia ir ‘Ga- 
zeta Codzięnną’, kuri sako, 
kad ligšiolinė lenkų politiką 
Vilniaus krašte atsikeršiją

• patiems lenkams. v ;
“Priimtieji mokytojauti 

daugumoje korektiški ir ga- 
Įima laukti, kad jie bus loja
lus. Tačiau to negalima pa
sakyti apie mokyklų kape- 
jįpn'us, Žymi jų dauguma ei-: 
giąjsi visąi nelbjąliąr ir neno
ri suprasti susidariusios pa
dėties.” r •

JCapęlionai įyedė patriotiškas 
lenkų giesmes.

Matyt, arkivyskupo Jalbrzy- 
kovskio liepiami, lenkų kunigai 
Vilniaus mokyklose veda lenkiš
ką propagandą, po maldų prie
danga. Kor^^^ sako:

« -APŽVALGA
-aAStfK

ĮR LiyĄĮ.
(Lapkričio 28-ta buvo pąąk li

tine $epųnųo£i lenkiškus 
zlotus (Lietuvos banko skyduo
se Vįlpįąus ^ya|te. Lietuvos 
valdži? feifefe mokyti už 
zlytus po pųpę liįo j(5Q ceyta). 
Vilpfes ' gyypn.tojat |a- 
bai nudžiugo, išgirdę, kad jie 
už savo stotos gaus tokį auk
štą ątjyginįmą /privatinėje apy
vartoje plotas buyo nukritęs že
miau? 1,0 Bpt dąugąlią
žfepnių pakaušė fępjkišjto MM’ 
tatorių ir zlotų nedeponayo. Jie 
dabar gailisi.

Lietuvos finansų mmisterią 
E. Galvanauskas paskelbė spau
doje, kad zlotai busią keičiamu 
į litus iki gruodžio 30 d., toki^ 

. tvarka:
“Deponuoti zlotai keičiami 

f į litus: 1) asmeniui, depona-

I I i {

vusįam iš viso ne dauj 
kaip 300 zlottų — kurąų

t

Ką Lietu va atgavo

Yos

I4or? Lietpya ir m? vįs^s ja) 

atgavo, o 
• M JR 
fepp ze- 
M} sfe-. 
felNfe

ĮM M a km?< tfK

— 50 et., 2) asmeąijjį, dąiįfe

zl
Kaip ministeris Galvanauskas 

pareiškė “Eltai", zlotų buvb'd?" 
ponuota Vilniaus krašte ^yįso 
31,972,715, daugiausia nedįdę*^’ 
mis sumomis. Be to, —- A JtTlTll 7<! f

“Pągąį pąsus bei asmens 
fee 'jU5,-

4štų- Už feist0’>
‘Lį^ukio’ ir ‘Pienocentro’ 
prodtiktus gauta 939,666 zlo- fe tyty ifefe ĄUfO;l 
dy||is kęliaįs 
21,938,658 zlotų. Vadinasi, iš 
vi^o, drauge su deponuotais 
zlotais, busime šųjinkę ąe- 
piįnus 54,000,000 'zlotų, ku
riais mes disponuojame a t-1
siskaitymams $ W fe(™

nąvuąiam daugiau ’k’ 
_L — kursu Izl. — 4,

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

TriiJistą feųstonios 
m_edži?ig-os

— Mjpstp ye'k 
visai negalimą gauti pįrkti ark
liams kaustyti medžiagos: pa
sagų, ųknolių ir kt.^ dėl ko gy7

tu patikrintais duomenimis, 
yjlniaus miestas užjųųa apį^ 
11,000 ha ploto. Pačiai Vilniaus' 
niiesto savivaldybei nuosavybes

feofe fefe Įbu.vo Į5.£ 
nąs. Tuo būdų gyyeųjojų $UU- 
Čiuš patitstejo. Gyventojų tirš
tumų Lietuvą žymįąį pranęšą 
Latviją, Estiją, Suomiją ir ki- 
tąis Ępyopps valstybes. Lietuva 
atgavo trylika didesnių ežerų ir 
dvylika įvairių upių. Atgauta
me krašte veikė vos 395 mo
kyklos su 57,697 mokiniais ii 
su 822 mokytojais. Visoje toje 
srityje mokančių skaityti ir ra
šyti esama vos 60%. Mokančių 
tik skaityti 10% ir visai beraš
čių 30%. Tai tikrai, šiuo atveju, 
Lietuvai teko nepavydėtinas 
kraitis! Bajoriška buvusi Len
kija visai nesirūpino žmonių 
švietimu.

Išskyrus Vilniaus miestą, vi
same krašte bibliotekų veik ne
būta. O Vilniaus miestas jų tu
rėjo tik 26.

Taigi, Lietuvai teks daug pa
dirbėti iki tos srities gyventojų 
jaunoji kartą taps raštingą. 
Štai jau dabar steigiamą visą 
eilę naujų rmpkyklų ir jau tose 
mokyklose įdirba daugiau kaip 
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tūkstantis mękytojų, vadinasi, 
jau lygiai dviems šimtais mo
kytojų skaičius padidėjo.

Atgautoje srityje viso žemės 
ųjqo . nąųdojamąs pįotąs suda
ro 3,9244 kyadra.tipių kijomet- 
rjj ir ūmiuos žemes ’—3,443.$.

ijlQQQ ha. ’

visai primityviai. Jokios žeipėsi 
reformos čia! nebūta. Ūkiai į 
vienkiemius nepaskirstyti. Že-s 
nie daug ’ kur buvo valdomą rė
žiais. Meloracijos darbų nusau
sinimo tikslu nedaryta. ' Įieliai 
visai neįmanomi, net be grovių, 
o jei kur jų ir esama, tai visai 
apleisti ir neprižiūrimi.

Kooperatinis gyvenimus kai
me jokių šaknų neįleidęs. Mies
to privačiai pirkliai kajp įma
nė, taip kaimo žmones nąudo 
jo. Ūkininkams jokia agrono- 
minė pagelba nebuvo teikiama. 
Kaimas gyveno savu uždaru ra-i 
tu, kurio švietimas mą^ai te
siekė. Tai Lietuva gauną visai 
atsilikusį kraštą, kurio kulturi- 
įpipu ir švietimu dabar tenka 
stropiai rūpintis.s\ ,t . 1Štai vos pradėjus tą kraštą 
yą^lyti, jau Lietuvos vyriausy- 
jbe kas antrame valsčiuje apgy- 
yąn^ina po vieną agronomą ir 
įteigiami medicinos punktai. 
Aptikti ištisi kaimai, kurių gy- 
y^jĮifojai niekuomet nėra turėję 
bej kokią medicinos pągelbą. 
Jau taisomi keliai ir net sku- 
biąi vedami dviejose vietose 
^įąežin^ejiai. Gal dar šiemet 
yipjįąą gauras geležinkeli? bus 
įjungtas į platųjį gelezįijkelio 
tinklą- ir Panevėžys turės gelž-i 
kelio susisiekimą su Švenčionė
liais įr Vilniumi.

.Jąų visi dvarai sų^ęgi^oja- 
mi jr jų žemės
roės . ref ormai, » mįšk.aj, 
tiek privatu, Jįe^ ‘
Lenkijos valstybe^ yaįd,9,mi gą- 
imanįji musų vyriau$y^ė|» prie
žiūrom

',bw- 
mepis ftu?1ausi;i?n?9 .^r^. 
Visi tie darbai yra reikąiingi 
naujų lėšų, bet jų nesigąįlima, 
nes čią įdėtas kapitalas save

Kšiis?“* sPecia7 
bshJ gaU 
K^rto Oi lOf Prad5- 
ij- Oi? l.°Įe srityj<?

i W”s laiki 
Ėriruošia' 

W W3a- VisklJ 
fe kad Pa-

ukis bu‘ 
IS IF kad .čia

^mažėtų. 
fPs srities 

fe ,W# iH Wiatsd7imls 
ffellfetV JjfeRiV įvykdavo 
W iDaugiau-

yyfey° i nes uki- 
Piufe ?? ??y.° pramisti 

|?U»bar kai 
fe$ai P.fef* duonos! 

Jie neturi arklių, neturi sėklų 
busimai pavasario sėjai! Visoje 
Lietuvoje gausiai renkamos au
kos šia§ spragąs užkišįi. Apy
tikriai spėliojamą, kad reikėsią

tas Jjutiniaųsiąs spragas užkiš
ti, kad kaimo žmonės nuo bado 
^i’gyijus. pefųvą visai ne'įuo- 
kąis apniko liauji didžiuliai rū
pesčiai. Bęt tos srities atgavi
mas Lietuvos zmpnęse (tiek šu
kele didžiulio įziaugsmo įr po
ro tani kraštui patarnauti, kad 
aukos gausiai plaukių.

Bet šalę visų tų będų Lietu
va išliko didžiule neįąimę. Ji 
neteko trijų savo prekyboj lai
vų, kas gali sųnkįąį ątsiliępti į 
Lietuvos eksportų, pąįiar Euro
poje naujus prekybos * jaivus 
net yra sunku kur nors pįrk'ti. 
O prekybos savi laivai dabar 
Lietuvai yra butini. Betgi ten
ka spėlioti, kad ir iš šių bėdų 
Lįętuvą kaip nors išsisuks ir tų

(Bus daugiau)

p v i er?'“*.’ auiv;s ■

Į ĮVAIRENYBES
vr* rrt.L 1 r. J r*- *»-«• A» et

Vitaminai ir Senatvė
■' iŠ?* ‘•ir -IV-tv

Maitinimosi instituto Odeso
je direktorius prof. A. Čcrka- 
šdyas, atlikęs didelį skaičių 
klinikinių bandymų, priėjo iš
vados, kad virškinimo organai 
yra ne tikta; vitaminų įsisiur
bimo vietos, bet ir visos eiles 
neaktyvių maisto medžiagų 
pasikėitipias į aktyvius vita- 
inųius. Žmogui augant ši virš
kinamojo aparato ypatybe silp
nėja, ir senstančio orgąnįzino 
vytimų lydį’ jąų ayįtaminozas, 
atsiradęs drauge su visais ki
tu • VT'v >■ n. . ••flr ♦<”tais senatyes pOzymiąis.

Ęandyip.ai su gyvuliais ir 
skaitlingi stebėjįiiiąi su žmpne- 
niię įKodū, k.ųd sensfan.tis dan
tų ir kaulų sumenkėjimas nie
kuo nesisk.irią nuo vitaminų C 
trukumo organizmui.

Daugelis senatvės simpto
mu, ii kuriuos iki šiol buvo 
žiūrima kaip į neišvengiamą 
fiziologinį procesą, iš tikrųjų 
tėra tik neracionali, šykšti vi- 
taiųinams mąitinįmosi pąsęk- 
ųię.

Profęsoriaus Čerkasovo tyri
nėjimą; kovoje už organizmo 
atiąunininia atskleidę nauja, 
jaudinantį puslapį. Gal peteli 
tie laikai, kai buš galimą, ra- “r it*3 r’ r/:-- .7.*. j r?; f-“ cipnaląųs inaįtinimpsi kelių, 
prailgi iii i ^niogaųs ąnižių visų

. .U i . -. « ■ r. » - » » t . y. ' • ‘ ‘

Surado neregistruotų 
‘ ' javų sandėlį

Z t1* < I’ 1 < *• At t ■»'

UTENAUTENA. —' Policija pas ja
vų pirklį M. surado sandelį ne- 
registruotą javų, kurių skai
čiuje apie 100 ‘maišų dobilų sŠi- . *; - . » • ’ / • • • ' L * • • V ** *• f '»
lų.
’ Taip pat rasta nerems,truotų 
ayi|ų ir pas B. ; ' 7"';

;——.-J----- 1-------- --------------------
Lietuva jau turi^tiek pasiga

minusi tįsiems tiems' žemės

Trečiad., gruodžio 27, 1939
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ACME-NAUJlĖNŲ Teiepboto 

Prezidentas Roosevejtas su savo dukters vaikais. '

wwr

į Api<e Įvairįųs Pdyk

Sųięurę daug anksčiau, negu 
ąpie ją buvo pradėtą moksliš
kai galvoti. Jau septyniolikta
me amžiuje Sirano de Berže- 
rakas aprašė “plieninį žiogą”, 
kuris skraido žvaigždžių erd
vėse “šuoliais”, Įkuriąos pava
ro vienąs po kito įvykstą sa
lietros sprogimai.

1865 metais romanų rašyto
jas Ą. Giro verte sayp hero
jus skraidyti raketą, kurią va
rė “atsispyrimo motoras.”

Pąbar rimti mokslininkai 
teorijoje ir braižiniuose gim
do įvairiausias liaujas raketas, 
kuriomis iš žemės buįii gali
ma nuskristi bent į mėnulį.

Popieriuje Viskas Gatava
* r n K t

Popieriuje tąrppląn^tinių 
skridimų klausimas išspręstas. 
Rakeįų smulkiausi brėžiniai 
jau padarytą. Trūksta Jtjk to
kio kuro, kuris rakeįas reika
lingu greičių galėtų varyti. Jei 
toks “kuras” atsiras, smalsuo
liams galima 1 jus jau sėsli į 
larpplanelinj vagonu ir fce- 
liauji į gaųlės erdves, peja, 
rėikąįįngo kuro <įar nėra . ..
... Įr yis IĮ eito yįęnasf Ropie- 

1’^jel.l^ Yra Virtas
. ' ' ' T’fe?,'?!?
3ųnkęsnįo už orą įėįctuvo 

brėžiniai buvo padaryki <|ąug 
anksčiau, negu birmąsįs -aero
planas bąįiiįo' nuo žęmės. Tuo
met ,trdko lengvo motoro. Kai 
tijk bųyo išrąsias benzininis 
varikfe spfeęj-jpis profejtas 
tapo įkrovė. Rab?r akcija 
jau visiems paprastas (įalvkas. 
pfe^‘ 
pergyveną tąrppĮanęJil 
sisiį^iino reikalas. Wla 

tas reikalingas "kuras”, kad 
P?fe?aM ' ?u-
sisickimąs yirs ‘ tijerovę. Pa- 
ląW’;.W ‘fe 
nie, įegul fefes mus^ vaikai 
ar vaikų vaikai. Laiko yra.

Ar Galima Gyvų Žmogų 
..“Nušauti” į Mėnulį?..

JųZę Verne Apsiriko
Fantastinių romanų rašyto

jas Jule Verncs (Žiul Vernas), 
kuris parašė romaną “Kelio
nė į mėnulį”, pasirodo,, smar
kokai klydo. Jo herojai į mė
nuli skrido milžinišku iš inil- 
žiniškos patrankos iššautu 
sviediniu, 6 pasirodo, kad taip 
skristi žmogui neįmanoma. 
Žiul Verno pramanytos pa
trankos vamzdis buvo 300 me
trų ilgumo. Del to sviedinio 
greitis iššovimo metu turi bū
ti milžiniškas. Keleivių svo
ris turėtų padidėti 208 tūks
tančius kartų. Kitais žodžiais 
tariant, kiekvienas keleivis tu
rėtų jaustis taip, lyg jis sver
tu ne 75-80 kg, o 14-15 tonų. 
Tas reiškia, kad visi žmonės, 
buvę sviedinio viduryje, iššo
vimo metu turėjo būti plote 
priploti prie “glindų”. Kad 
keleivių svorio padidėjimas 
butų tik dešimt kartų didesnis/ 
patrankos vamzdis turėtų būti 
6O0 'kilometrų ilgumo. Tokia 
sąlyga, aišku, neįvykdoma.

To dar ęjąžą. Sviedinio iš- 
spyj-įmo į orą metu, oras su
darymų sviediniui taip pat niiį j 

, žiniš|ką pąsįprjęšįnįmą. ' Oro: 
pasipriešinimas sviediniui b’u- 

, tų toks, lyg sviedinys ątsįmųšįų 
į ę.loj’jausįj ‘plieninę ^iępą. 
sv.ięJinio JtęĮeiyiai vęl bųjt# s¥“ 

: pjpk hęt Įį fe;? i mufe”.' 
; V.isųs šituos apskaičiavimus 
inoįcsliniidcąi padarė ne tam, 
kad, įkąstų įiųl Vernui, o'kąd 
įrodyti, jog patrankos sviedi
niai tarpplanet’iniani susisieki- j * feįfe'fe. r-1 fefž
imi i n et inka. Jeigu net iššovi- Mr??» 
mo momento sutrenkimą ir 
gailina butų įvairiomis lingė
mis suniąžinti Jiek, kąd svie- 

, dinio keleiviai tuo momentu 
išliktu gyyi, tai mėnulio svie
dinys pąąiękįi vis tiek negą- 

. Iety- Ląd sviedinys nugalętų 

. žęnięs trąukimo jėgą, jis jtų-;
rętų turęjtį pradinį gręįti po 
ijl km. pęr sekundę. Tokio

>: greičio syiędipiųi jokią sprogs- 
( .tąipoji jnędžiaga suteikti ne- 
i gąlį. Galingiausios dąbąję žįno- 
. mos sprogutąnipsips medžiagos 

‘ i^ipęba syjędįniųs su km 
jĄcr sekundę prądipiu greitu
mu. • h

♦ ♦ I 4

, Raketa Teikia Vilčiii

viFA ir SW
rpjįo, (įa<f yientajt.e-

Klemonė tarp- 
Fu?.Weki.W?‘ MU 

W M y?fea- PaFP‘?
Fkfei np 

yfey wfe,c?’ apie 230 mokinių. Jo skaičius
’fefe/fefe fefefe kyla. Šiomis dienomis iau- 

joje įtaisyto antro sprogimo/ 
J?£YWfl?a taečio’ spro- 

iląr iplįau ir ,tąip, gal, Ji-

dabar
IO su-

Iš Lietuvos
N.esį/^yąrį^mos kapinės

Įš žyyrduo-; ER^VILįilS.' — Jš žvyrdųo-

WJe 
vietoje buvo kapinės, ‘ todėl ka- 
sanį žvyrių iškašania ’žihęnių

lyyrdūąb^.

P, gimnazijoje
VILNIUS. — ^ftr yjlfliftuf 

yytauto D. gimnazijoje0 yr^

r iama atvykstant iš Suvalkų 
rašto apie 2Q rųokinių........

rip> SuW .MuEoŠę”1 * bvajotojai G^rsiukilės “N.-nose*?
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NAUJIENOS, Chicago, IU

E jLIETUVOSsį
įkurtas šaulių būrys

kodėl popie

in tiesiems

viso

ovan

8Sg

INSURANCE ir poilsis
(ĄPDRĄUDA)

rpvęhill 0306

rBMi.

KLAUSYKIME 
s.lti»ier« RYTMETINIŲ

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

mą. lęiekviėnas gali pastebėti, 
tad dėl kurių nors pašalinių

ai viena 
caĮendprių ieškant šį tų žądan 
čių vardų. [“L. A”]

LIETUVIŠKŲ BADIO
PROGRAMŲ M* JSTOtaBS

esame yi 
taus kulių

sinei nuotaikai, jokie fiziniai 
faktoriai jos pataisyti negali.

Blogiausia nevirškinimo rų- 
šis yra ta, kurios priežastis — 
baimė, rūpesčiai ar graužima
sis. Bet kaip yra apetitų, kurie 
auga bevalgant, lygiai taip pat 
yra ir linksmybių, kurios didė
ja besilinksminant. Imame juo
ktis' dėl to, kad esame laimin
gi, ir pagaliau pasijuntame lai
mingi dėl to, kad juokiamės.

“II rišo fa buon sangue” — 
sako italų patarlė. O jei juo-

Tad kol žmogus neapveręja 
tvarkos aukątyn kojomis, Jkol 
jis minta ramiai, o linksmybę 
kviečiasi į pagalbų retų potykių 
metu, tol jis gali jaustis tikras, 
kad gyvena ne be mokslo žmo
nių aprobatos. Ir viduriams ne 
visada sveikas vėžlio žingsnis. 
Permaina, net ir su ekstra dar
iu, yra visiems sveika. Bet tik- 

rečiau vartyt

taip vadinami ku-

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. ąYp^VIČIŲ 
1739 S. Halsted St

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

ČHIČAtrO, ILLINOIS z
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmądięniais nuo .9 ryjįo iki 1 vai. no pjetų.

yaiinę parosi gu

civilizuotas fiziologinis reiški
nys. Joks kitas gyvulys juo pa
sigirti negali. Klaidinga' būtų 
manyti, kad svečiuojant links
mybe \' ateina tik dėl alkoholio 
pagalbpš. "Nurytas valgis juk 
kę)ia pasitenkinimo jausmų ir

— Marijampolė 
Lazdijų ruože ’

kas gerina kraujų, tai geras 
kraujas gerina apetitų ir virš
kinimų. Fiziologiškai tai vyksta 
dėl liaukų sužadinimo, kurios 
ima sunkti daugiau savo nuo
stabių skysčių, o pastarieji lei
džia žmogui išlaikyti didesnį 
gyvybinį spaudimų per ilgesnį 
laikų.

Labiausiai • šitaip sužadina
mos būna virškinimo liadkoš. 
Iš tiesų' j uokas j omš yra' itin 
šmaikštus’ trotaga’s. Jis padeda 
žipogui ’n.e tiktai suvirškinti 
daugiau maisto, negu jis papra
stai jo valgo, bet ir ęądeda dar 
sudoroti tpkių’ųo rųšį, kuri šio
kiadienėse ‘ aplinkybėse su jo 
skilviu' nesušiderintų. Tad jub- 
<aš yra ne. tiktai geras apetiza-

' i* ' I ’ ' ” ' f * J '; , '■ r ‘Z p. •

^ARTpRĖD BY U. S.
GOVERNMENT 

SA^lNGS FED£R;ALLY
3 ’ •! INSURED : .X t • i

4192 ARCHER AVENŲESIS TAS APIE LINKS 
MYBf

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
* * , » l •» f <* ’ ‘ - v

(įskaitant Vilniaus kraštų)

yjeltuL • j
šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestaniams ir skaitytoigjmg. Jg$Ėų 
gražus programą^ lųirį
Liet. Vyrų PP vadam te K. STE?
PONAVIČĮAUS. * r n

instinktas 
vaidmenį ži- 
.jis padėjo 

,o”« sudalyti 
draugę ir užkariauti' pasaulį. 
Ir tada tas žmonej imąsis (bent 
jo substancijalioji dalis) nebu
vo tiktai smagumui reikalui- 
gas. žmogus medžiojo draugė
je, o visa draugė, sumedžioju
si ką nors, kimšte kimšo atsar
gai, išreikšdama savo pasiten
kinimų , visokiais ^ primityviais 
garsais, kuriuos ( mes dabar su- 
kul turėję vienu juoko vardu 
apibūdiname.' '

tari ypatingu feHij
----- ( pa<|^.

™........................................ SI??-
nariais yra musij <|yasios

Į^ie$ |<urį laikų apskr. virši
ninkas K. Kalandra švenčionS- 
liuosę įkūrė šaulių būrį ir jam 
perdavę v.enos dideles, bet lik- 
vaduotos lenkų organizacijos 
patalpas ir kt. turtų.

Iš įdomių barbarų laikų mums 
(ypač vyrams) dar pasiliko 
toks, va, padų ir gerklės nie
žėjimas, kuris kankinte kanki
na žmogų bent kartų savaitėje 
(o kai kada ir kartų per die
nų) : kažkoks gerasis genijus 
žadinfe žadina slypintį instink
tų nueiti i klubų, smuklę ar pas 
draugus pasižmonėti ir gerklę 
palaidyti. Sako, ta 
ir sveikatai tinka.

Tas žmonėjimosi 
vaidino labai didelį 
Jaisiais laikais, ir 
rūšiai- “gęnus.^hoiy

nuo nevirškinimo apshu- 
sėhovėš kara- 

ranii, pasitenki- 
atnibšfera kaipo taisyklė

Toliau mes paprasti žmonės 
dalykus suprantame taip, kad 
blogus kunigus reikėjų tuoj iš 
vietos išversti. Sakysime, jei 
koks kunigas sulaužytų celiba
tų ir apsivestų, tai vyskupas jo 
nė valandėlės netoleruotų ir 
tuoj išverstų iš vietos. Na, o ce
libatas nėra Kristaus įsakymas, 
tik bažnyčios įstatymas. O ko 
reikia griežčiau laikytis — Kris
taus ar bažnyčios? žinoma, kad 
Kristaus*. 'Todėl visus kunigus, 
kurie nesilaiko minėto Kristaus

Rubsiuviiį Svetainėje
R fgTg ASHLANJ)

•Don’tsufferfromburn- 
ing, smarting eyeb. 
Murinę brings you . 
(įuick;amazing relief. 1 
Murine’a six extra in-\ J
gredienta completely 
?rash away oye ir r it a- < 

i’on-makeyoureyesfeel
cleąn, fresh, alive.! Ūse Murinę twięe dafly. 
•Eye strain due todust.driving, glarę,ę1osework, 
movies.reading.late hours. Murinę vvillhot cdr- 
■recteyedeficiencies. For treatmentpf organiceye 
disorders, aee a-competent profesaipnai at once.

RaStlnB atdara kas vakaras 
Iki S vai.’ Sėknfadlenfala'-— 
nua • ryto litį ? J vaL' popiet

nių pinigus už sakramentus, rei
kėtų tuoj išversti iš vietų. O ar 
jie yra verčiami už tai laukan? 
Ne. Tad kokia iš to darosi išvar 
da?

Mums paprastiems žmonėms 
išrodo, kad už gerus šventus 
kunigus, gyvenančius kaip Kris
tus mokė, mes ne melstis prir 
valome, 6 tik Dievui dėkoti už 
‘ ■ ibi » . ’juos. Gi su blogais kunigais, 
negyvenančiais pagal Kristaus 
mokslų, bažnyčios autoritetai 
turėtų pasielgti, kaip ^u tikrais 
heretikais.

Susipratęs parapijonas

Kauno 
lytaus — 
autobusas, bet kasdien dirba 
tik 8 autobusai. Autobusų savi
ninkai skundžiasi, kad jau susi
daro sunkumų ir vekselius už 
autobusus išsipi^kinęti, kadangi 
tų 8 autobusų pajamom turi 
cįaĮintis 2| koptregentas.

Skundžiasi autobusų 
savininkai

.š f- s ,^WAI)IENJ'
j* N,* į>t < :■ ■ ____ \ v ‘

Sausio-January 14 d, 1940

IlM? Vlfs - - 
Atsargos fondas

Dabar Mokame 31/2% Už Pa- 
dętus Pinigus. Duodam Paską- 

iaš" Ant Namų 1 iki 20 ml
Vienas vyskupas, kąljiėdamas 

apie kunigų šeštadienį, pasakę: 
“Jei šventi kunigai vra didžiau- 
šia dangaus dovana žemei, tai 
jikinčiųjų uoli malda ir pasiau
kojimas už kunigus bus gra
siausia žemės dovana dangui.’ 
O .popiežius Pins XI pareiškė: 
*.‘Iš visų musų maldų ir troški
mų kilniausia malda — už ge
rus, šventus kunigus.”

Tai 'rimti ir ųutoritetingi pa
reiškimai, su kuriais tikintieji 
negali nesiskaityti. Bet šiek tiek 
jkritiškai į dalykų pažvelgę, pri
eisime prie išvadų, kurios aukš
tiems autoritetams labai nepa-
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NAUJIENŲ SKAITYTOJU

gas kunigas? Mums papras
tiems žmonė^ns išrodo, kad ge
ras ir šventas kunigas yra tas, 
kurs gyvena taip, kaip Kristus 
mokino, o blogas kunigas yra 
tas, kurs mindžioja Kristaus 
mokslų. Kristus apaštalams, rei
škia ir jų įpėdiniams kunigams, 
sakė: neturėkite nei aukso, nei 
sidabro, dykai gavote, dykai ir 
dalykite.

Taigi, dabar ir aišku, kad tas 
kunigas yra geras, kuris vykdo 
minėtų Kristaus įsakymų, o tas 
blogas, kurs to įsakymo nesilai-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIŲŠ rRĘiL fi^TATE
Insurance and Loans

Statau v*sok*<»s: rųšies naujus tiamnis an 
engvu išmokėjimų. Dafau vi

šokį tUĮšytno darbą be jokio cash įmokė 
itnib ' kht 'lengvų ''mėneslrtių ' išmokėjimų 

Tšgaunu gerinusį atlyginimą iš Fire Tn- 
ūrk'nėę CompaYiijų dėl taisymo apdegti 
dų'Aiamiį). DUraif ' paskolas ant naujų 'ii 
«enų’ namų ant -lengvų mėnesinių! išino- 
dėjimų niio 5 iki 20 metų. Reikale kreip- 

itcb ’prie5 r '' •“ •’*

lomos kaįalikų laikraščiai 
Jįį nereįai rašo i

?«y° kunigus. $lųrp: 
(j mes
ungĮ, į Itris-

i. kaipp »yy? w 
....... privaloijie ?u- 

jjĮnlg f|08 ^ęn^rųoiįaeues 
sukriais, o pirmiausia, žinomą, 

inc ir 
^iai 'įf įeroy^.

ičchanis- 
ina gfei- 

skijviųi ten- 
aiidingas 

bet tuo masažu vis 
nepatart'jia naudotis 

kiekvienos dienos valgiui virš
kinti. Tokias -priemones reikė
tų pasisaugoti kalędoms ir Ve
lykoms ar dar žmonos varda- 
ųięniui, nes kitaip jos neteks 
savo į takbš, ' i r Tiksiliam peni - 
mėliui lėks samdytis'■juokdarį, 
kad 
gof U 
liaiiis. Malon 
iiimo i 
turi būti kiekvieno 'stalo šeimi 
hinke.

MASTER WIND0W SHADE CO. '
S. J. Vondrak 1 Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padaręm ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES ] 
TAVERNOMS, NAMAMS IR A 

1803 WEST 47th STREEt*

iMtr vl -rr’.r.f.

Visi “Naujienų;’ ^ąitytbjųį,
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torius, bet ir puiki Virškinimo 
pfjeiĄonė. Nebeatsimenu kurios 
tauįos priežodis sako ‘‘juofc?5 
ir riėbėk”, M jamę ' sjyęl’ giĮi 
fiziologinė tiesa, 
i < r << »i« iwi <

Bet jųoĮędanąasi^ ir Įinksmin- 
Ūamasis žmogus suvalgo dau
giau nei jam ręįKU ir juokda
masis, deja, gerai virškina li
to pertekliaus bo,ta$o nepajun
ta. Tas perteklius1 j ain‘ susi
krauna po oda kųip taukai, ię 
toks žmogus atrodo “patogiai” 
gyvenąs, čia ir yra visas paaiš
kinimas, kodėl tie “patogus” 
žmonės visada yra gerai nusi
teikę. Tik jų nuotaika par'ėina 
ne nuo jų taukų, bet, deja, at- 
yirksčiai.

ir, deja, visos draudimo įs
taigos jums pasakys, kad ne
šiodamas laukus žmogus neįš- 
au^ina senų j^aųly. Ju< 
padeda virškiną ir n 
)<ai: juokiantis diafra^ 
tai spaudoma, 
Ra gana malonus ir 
masažas

AĮes klausiame 
^įryysk^f 
mes paprasti žmones už kųni* 
gus nielstuinėtaės dykai, o ku- 
pigai, kada meldžiasi už mūs, 
Jai ręjkalųųja nuo musų riebaus 

^r'Įas derinasi su 
^ris|ęjis nip^sju?

Dabar apie šveptus ir nešven- ' fųV. • ąfą? i <;> K ,t t , ;(Ai
tus kunigus. .Jei Ęomos pazny 

k?‘!

1 IfO 
baisiausia zę-

• PILNĄ ĄPDRĄUDA AU
TOMOBILIAMS.* * ■■

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• BAKAJTDŲ.
• APDRAUDĄ KUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAWRNŲ |r aamų •»▼!-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nue Publie Llabl- 
litlM.

Teieiihoto’ • 
20 d.

oni£jnu^2.:(i ordpuriOg iki*

GEORGE $TfPOMVB||Į f

LpAN ^8PCIATIp|<oFątc?!?o 
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres, 

y ai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sųb. 9 iki 8 vak.

H0WT0 CLEANSE AND SOOTHE
TIRED 

STRAINED* EYES
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Koncertas ir Puiki Vytauto 
Klubiečių Vakarienė.

NAuJIEN Ų-aCME Te«cpnoio
•Prezidento Roosevelto žmona padeda išdalinti Kalėdų dovanas.

Toronto, Ont.
Naujienų" Kontesto Darbą 

Baigiant
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NAUJIENOS, ChW; m.
-*’ hĮtof'įi.r'm....... iir'<Įi iį'

Su pabaiga 1939 metų užsi
baigs ir “Naujienų” kontesto 
darbas. Tiesa, dar liko kelios 
kontesto darbo dienos, kurios_ 
reikės išnaudoti visoje pilnu
moje, nes man uždėtą kvotą 
dar nesu išpildęs, o noras iš
pildyti savo kvotą yra didelis, 
dėl dviejų priežasčių. Būtent, 
kad gauti trečio laipsnio pre
miją, ir nemažiau svarbi prie
žastis tai, kad “Naujienos” 
kaipo geriausias lietuvių kal
boje dienraštis ir tiesos skel
bėjas pasiektų kiek galint 
daugiau musų tautiečius. Tie
sa, aš nesitikėjau' tokių gerų 
rezultatų pradėdamas šio kon
testo darbą, kokių aš atsie
kiau, nežiūrint, kad darbo są
lygos buvo labai nepavydėti
nos, nes Kanados lietuvių ko- 
munacių melų lapas , vardu 
“Liaudies Balsas” dėjo visus 
aferistiškus gabumus kad tik 
sulaikius lietuvius nuo “Nau
jienų” skaitymo, nes kas pra
deda skaityti “Naujienas”, tas 
pamato, kad sufašistėję komu
nistai per savo “L. B.” vien 
melus skleidžia. Reikia tikėtis, 
kad Kanados lietuviai laikui

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Širdingai Linkime Visiems Idėjos

Draugams ir Priešams ir 
Visiems Musų Biznio Rėmėjams

Sši

Pirma Lietuvių Naujų ir Vartotų Rūbų 
Kitokių Daiktų Krautuvė

332 NOTRE DAME AVENUE.
Winnipeg, Man., Canada
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padarytą žalą lietuvių organi
zacijoms, ir šalinsis jų.

Stalino įsakymas savo armi
jai užgrobti nepriklausomą 
Suomiją, kuri nieku nėra pra
sižengusi prieš bet kokias 
tarptautines sutartis, kaip So
vietų Rusijos, taip ir kitų vals
tybių, galutinai numaskavo 
Stalino imperialistinę politiką, 
bet Kanados komunistai tokią

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties' 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

? KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose

Stalino imperialistinę politiką 
užgyrė, taigi jai kas ankščiau 
dar tikėjo komunistų melams, 
tai šiandien jau .aiškiai gali 
suprasti, kad Stalino ir Hitle
rio tikslai yra vienodi. Kas to 
Har nesupranta, tas tik pripa- 
rodo savo nesugebėjimą poli
tiniai protauti.

Proletariato dirvonai " yra 
pilni visokių piktžolių, ir kol 
tos piktžolės nebus išnaikintos, 
*ol gero derliaus mes negali
me tikėlis, bet tas piktžoles1 
niekas be musų pačių neišnai
kins, tad į darbą visi iki pas
kutinio, kurio jau suspėjome 
suprasti savo, tai yra darbo 
klasės reikalą, apsivalyti nuo 
visokių išnaudotojų, nežiūrint,! 
kokiomis spalvomis ir vardais 
jie save nesidangstytų. Tiesa, 
darbas yra sunkus ir reika
lauja daug pasiryžimo ir iš
tvermės, bet nėra beviltis. Kil
nusis proletariato kovos dar
bas išsiliuosuoti iš kapitalistų 
ir imperialistų-vergijos jau se
nokai pradėtas, bet neperdau- 
giausiai yra atsiekta, bet di
dieji kliūčių ledynai jau yra 
išlaužta. Musų darbininkų 
kadros kas kart v didėja, tik 
surenrkime petys į petį, ir dar
bas eis šuoliais. Tiesa, kaip 
kas sako “Norėčiau kaip nors 
padėti dirbti, bet neturiu pri
tyrimo politikoje,” taigi noriu 
nors paviršutiniai ’ atsakyti. 
Kovoti su kapitalistiniu impe
rializmu yra sunku ir reikia

Gruodžio 17 d. įvyko D. L. 
K. Vy tau I o , | N e į) r i gulini ngo 
Klubo moterų skyrittUš ruošta 
sai balius—vakariėhė.

Šis bahkictaš vLšhis atžvil 
pais gan buvo pttšėkmlhgas 
svečių buvo pilną Vytauto 
Klubo apatinė svėtaitlė. Mat, 
klubietės visuomet štibengia 
gan puikią vąkarlėhę. Na, i; 
šiam baliui nebežinau ko ten 
butų betrukę,—Valgių iki va
liai, dar ir paukštiėhdš davė

patyrimo, bet mes turime ne
mažai patyrusių žmonių, kurie 
gali atlikt sudėtingesnes darbo 
funkcijas, o mes turinti ma
žiau patyrimo imkimės leng
vai suprantamo spaudos plati* 
nimo darbo, kuris yra būtinas. 
Taigi patariu visiems darbo 
klasės4 draugams nuo šio laiko 
stoti į spaudos platininio dar
bą. Tik reikia atminti, kad lie
tuviams Kanadoje yra remtini 
sekami leidiniai.

I “Naujienos”, 
joji Gadynė 
organas. Iš 
S. D. org. 
“Lietuvos 
Ūkininkas”

I turą”.. Čia 
leidiniai yra visi 
prieinami, taigi tik 
darbo, o rezultatai bus užtik
rintai geri. Tiesa, mes kana
diečiai turime ir vieną anglų 
kalba remtiną leidinį, tai yra 
“The New Commonwealth”, 
C. C. F. organas. Taigi, kaip 
matome, tai pasiteisinimui 
buk neturiu prityrimo nėra 
vietos, nes turint tokį didelį 
spaudos leidinių pasirinkimą 
galima visur ir visuomet rasti 
žmonių, kad vieną iš visų lei
dinį galima žmogui parduoti, 
tik reikia pasiryžimo. Aš pra
dėdamas platinti “7" 
Kanadoje visai nesitikėjau, 
kad per tokį trumpą laiką 
lesiu džiaugtis su tokiais 
rais rezultatais,

J. v.
“Keleivis”, “NaU- 

”, “Tėvynė” SLA. 
Lietuvos: “Mintis”, 
“Laisvoji Mintis”, 
Žinios”, “Lietuvos 
ir žurnalas “Kul- 
aukščiau suminėti 

remtini ir 
imkimės

Mat, klubietės patyrusios gas- 
padinės ir sugebi tinkamai 
maistą pagaminti. Be to, dar 
davė asmeniui didėlę kvortą 
alučio. O prie tokių skanių 
valgių tai gerai ir alučio išsi
gerti. Už 50 centų tai gan ge
rai.

Nuotaika buyo gan graži. 
Svečiai prie vaišių draugiškai 
dalinosi gyvenimo įspūdžiais, 
o kai kurie traukė linksmas 
daineles. Po vakarienėse kas 
norėjo, linksmai buvo galima 
pasišokti viršutinėje gražio
je klubo salėje. Be B, tą patį 
vakarą Vytauto Kllibe dar bu
vo surengtas yaidiiiinidšz ketu
rių veiksmų komędijos. Vaidi
nimas irgi puikus, artistai sa
vo roles atliko gan gerai, šis 
vaidinimas buvo nėihokamas 
prieš vakarienę. Publikos bu
vo arti pilna viršutinė salė. 
Mat, klubiečiai/stengiasi nuo
širdžiai dėl Montreald lietuvių 

, patarnauti, nes klubo dabar 
yra veikli ir energinga valdy
ba, o antra, kuomet klubas 
.stovi nuošaliai politikos kaipo 
neprigulmingasi < \

Vytauto Klubo, Šėrininkų 
Susirinkimas.

Gruodžio 17, d/i.įVyko šėri- 
ninkų susirinkimas. Sprend
žiant. einamuosius kltibo rei
kalus paaiškėjo, klubo
buvusių skolų jau riemąžai at
mokėta ir 1 i k lis ioš skolos rėh- 
giamąsi žymiai mažintų ■ j nes 
dabar klubui eina, geros pase
kmės. Tai rėįškidT Vytauto 
klubas gerai gyvuoją. Bje to, 
einant klubo reikalais prieitą 

(prie laiškų skaityhšd; buvo

KORESPONDENCIJA Iš Lietuvos

Naujienas” skaitytas laiškas iš Liaudies

• —-I II.. I 'l • '

Binghamton, N. Y.
S.L.A. 50 kuopos valdybos 

rinkiniai ir SLA Pildomo
sios Tarybos nominacijos.
Per daugelį metų kuopoje 

ėjo smarki kova už kuopos val
dybos vietas. Bet šiais metais 
buvo visai kitaip, jokio užsivar 
nuėjimo nebuvo ir štai visi tie 
kuopos valdybos nariai, prieš 
kuriuos pažangieji kitais me
tais statydavo savo stipresnius 
kandidatus, kad paveržti iš jų 
vietas, šiemet visai, nekandida* 
tavo, o kaip tik šiemet pažan
gieji nenorėjo turėti tų varžy
tinių ir turėjo supratimą, kad 
reikia remti visą senąją kuo
pos valdybą neatsižvelgiant ar 
jie,bptų pozicijoje ar opozici
joje, nes visi buvo nuoširdus 
kuopos darbuotojai. P-as A. Ak 
monas fin. šek;/p. ,F. Vaitekū
nas vice-pirm.,; ir p-lė O. Kaz
lauskaitė jau daug metų dar
buojasi kuopoje užimdami 
įvairias vietas kuopos valdybo
je ir įvairiose komisijose ir šiėt 
mėt butų pilnai paremti iš pąfr 
žangiųjų pusė$> bet kaip tyĄą 
jie jau nebekandidatąvb ir su
sirinkimas turėjo išrinkti naik 
jus jų vieton.\ ;

Ir štai kuopos susirinkime, 
kuris įvyko gruodžio 5ęl. Lietu’: 
vių svetainėje išrinko valdybą
iš sekančių narių: pirmininkas 
Juozas Morkūnas, vice-pirmi- 
ninkas Petras Baubas, sekreto
rius P. B. Balčikonis, finansų 
raštininkas J. M. Bučinskas, iž
dininkas Antanas Pakševičius. 
iždo globėjai J. A. Kaminskas 
ir Ona Noreikienė. „

Į SLA Pildomąją Tarybą no
minuoti sekami kandidatai: 
Prezidento vietai

F. J. Bagočius ............
Laukaitis .............. .....
Miliauskas ....... ...........

Vice- prezidentui
P. K. Mažukna ........
V. A. Kerševičius ........

Sekretoriaus vietai
- DL D. Pilka L ..............

Dr. M. Vinikas ..........
K. Gugis ....;............. ....
V. Zallackas;........ .....
K. Michelsonas ...........

Iždininko vietai
K. P. Gugis
J. Bačiunąs ..................
J. Žebrauskas ..............
M i kuzi u te .........

Iždo globėjų vietai
E. Mikužiutė .........i.....
P. Dargis ....................
Mockus .........
Brazauskas   .....
Dr. Stanislaw
P. Virbickas ...... .....
V. Šmulkštys .....
K. Michelsonas .... ......

Dr. kvotėjo vietai
Dr. J. Stanislovąitis .1
Dr.
Dr.

Nepaprastos malkų 
? kainos

11 .t .

I turgus paskutiniu laiku vė! 
atvežama daugiau malkų, ir 
kainos kiek krito. Prieš kokią 
savaitę, už vidutinį vežimą, maž
daug vieną metrą beržinių mab 
kų buvo mokama iki 20 Lt. Da
bar gi, padidėjus malkų pasiū
lai jau mokama tik iki 15 L*.

Moterys aria
Klaipėdos krašto laukuose 

pastebima, kad moterys dirba 
vyriškus lauko darbus, aria, a- 
kėja ir net griovius kasa. Mote
rys sako, kad vyrai pašaukti į 
kariuomenę, o buvę Lietuvos 
darbininkai išbėga.

ga- 
ge-

Balso. Prašė aukų pąramai. 
Kadangi V. K. yra socialisti
niai nusistatęs ir demdkratiš-

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-ACME Telephoto
FORT LAUDERDALE, FLA. — Vokiečių laivas Arauca, 
kuris čia pasislėpė nuo anglų kreiserio.
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kokius aš ky principų laikosi, o Liaudies 
šiandien jau turiu, bet tai nė-| Balsas remia komuhizmo kru- 
ra viskas. Drg. J. Novogrods-j vjną diktatūrą, tai laiškas pa
kas Winnipege padarė per vi- siustas. į gurbą. —balyvis.

- ~ ~ - . ................................... ......— — i i
sai trumpą laiką didelį pro-! 
gresą. Dabar drg. J. N. gyvena ' 
Toronte, taipgi Winnipege rei/ 
kia tikėtis, kad drg. Beniušis, 
kuris dažnai rašinėja į K. L. 
Ž. sk. iš Winnipego liet., gyve
nimo žinutes, sutiks pavaduoti 
drg. J. Novogrodską tęsime 
“Naujienų” platinimo darbe. 
Butų malonu matyti ir iŠ kitų 
kolonijų kaip Montreale, Sas- 
kateon, Sask., Edmonton Altą, 
ir Calgari, Altą. Nesvarbu, 
kad kontestas jau užsibaigė, 
nes platinti galima1 bile laiku, 
taigi pamėginkite ir įsitikinsi
te, kad nėra taip sunkus tas 
darbas, kaip kad atrodo.

Baigdamas šį rašinį noriu’ 
pareikšti širdingą ačiū visiems 
bendrai mano klijentams, ku-; 
rie per mane atsinaujino arba 
naujai užsiprenu jner a v o 
“Naujienas”. Tuo patim noriu 
palinkėti geriausio pasisekimo 
ateinančiais7 1940 m. visiems 
“Naujienų” štabo nariams ir 
“N.” skaitytojams. Tebūnie t 
1940 m. pažangos metai. 2en-( 
kime su pasiryžimu į švieses
nę ateitį. Teprasmenga diktft-

NAUJIENŲ-AČMĖ Tęlephoto’
— MaryOAK PARK, ILL. — Mary 

Jo Miller, kurios rezidenciją 
bandė išbombardiidti W. R. 
Wyatt iš Dalias, Tėx.

i .. ... , ž,-t..........

nę aieių. leprusmeuyu ūmia- Skelbimai Naujienose 
toriai ir jų pakalikai. Tegy- duoda naud| dėlto.
vuoja laisvė ir žmoniškumas, kad pačios NiaUJlėDOŠ 

Kontestantas A. Frenzelis. yra naudinROfc.

37
14

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
. rios garsinasi “NAUJIENOSE”

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, ‘taį skaitykite “Naujienas.”

\ “Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
,’j dienrašjtis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

M o n ėyOr d er į ar ' čekį si ųs k i te

NAUJIENOS
.1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.
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St. Biežis ..................
Graičunas ...............

Jūsų Reporteris
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JUBILIEJINIO KONTESTODOVANOS
■ Siame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:
■ BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN Iš—
S MILDA AUTO SALES
■ >806 WEST 31st STREET
I     ■ ■■■■ .»|.« I<lu.i i   II...  ..................................................... I  ........................ 1

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš—
■ PEOPLES FURNITURE CO.,

. . ' 4183 ARCHER AVENUE 

J BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO
■ UŽTIESALAS, IŠ—
5 NEW- CITY FURNITURE CO.,
Į ■ 168M W. 47th STREET ______ _

• * .i DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO 

■',r yjįįl WE8T ROOSEVELT BOAD ‘* I** J 1 I
' VICTOR RĄDIO 1939 METŲ MODELIO, Iš—

i' \ u JOS. F. BUDRIKO, ■
■ ' SOUTH HALSTED STREET_______________  jj
B : ; > 1’ KITCHINETTE SETAS, iŠ— "

. V. BAGDONAS. S
3408 SODTH HALSTEŪ ŠTREET________________  ■

; CEDAR CHEST- Iš— ■
BARSKIS FURNITURE CO., B

* 17<8 WEST 47th STREET
j Ir /dar apie 20 mažesnių dovanų, kuriat būt išdalintos Kontesto |
I koncerte, kiiris (vyks kontesto pabaigoje. ■

įjM I

4.
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TreČiacl, gruodžio 27, 1939

Diena iš Dienos
- -

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Waldamer Hoeuiseh, 23, su
Sophia Schiager, 24 1

Otto MRk.ua. 26,su EIsie 
Martin, 19.

John Bless/ 40, su Liiiian 
Mashinis, 24

Reikalauja
Perskirų

Ruth Givens nuo William 
Givens

Amžiumi Ne Jauni, 
Bet Energijos 
Jiems Netrūksta
Chicagos Lietuviu Vyrų Choro 

darbuotė

UNITED 
STATES

ARAUCACHASEO 
PY &RITISH i 

mJIGERORION

A. + A.
DOMININKAS RYMŠA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 d., 9:50 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių aps
krity, Kražių parap.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Danbrauskaįtę, marčią Mari
joną. šv.ogerį Stanislovą Dan- 
brauską ir jų šeimą, brolio 

v vaiką Stanislovą ir pusseserę 
Oną Daujotienę (Westville, 
III.), ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6058 So. 
Fairfjėld Avenue. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 28 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 

* nulydėtas į St. Mary’s kapi
nes.

Visi a. a. Domininko Rym- 
šos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Marti, Švogeris ir 

kitos Gimines.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Vyrai taj vyrai, kaip tas po- 
ąakis sako, ajiksąs jr pelenuose 
žiba. Taip ir vyrų cįioras, sa- 
ve naųžaj reklaniuoja, bet iš pa
tylu dirba, lavina/i, dainuoja ir 
įau daugeliui ^hįcaglečių ir 
apylinkės miestelių lietuvių ge
rai žinomas tas Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras. * .

Tai sena pažangių lietuvių 
dailės organiacija. Vyrai susi
spietę prjie Vyrų Choro yra at
keliavę ’iš Lietuvos į šią šalį 
prieš 25 ar 30 metų. Amžiumi 
jau nejauni, bet energijos, 
draugiškumo ir vienybes pilni. 
Vyrų chorą mokina plačiai ži
nomas ne tik Amerikoje, bet it 
užiseniuose gabus muzikas it 
chorvedis, p. K. Steponavičius.

Sutiks Naujus Metus 
1 J

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho-j 
ras ir Chicagos Lietuvių Cho
ras A‘ Pirmyn” rengia Naujų 
Melų sutiktU'ves grudžio 31 d., 
1-939 m., Neffo svetainėj, 2435 
S. Leavitt St. Galima užtikrin
ti, kad tai bus linksmas ir įdo
mus parengimas/ nes .seni h 
Jauni rengia ir visi busim ly
gus, .o Naujus Metus sulaukti 
visi nori linksmai ir smagiai.

Vietos 1*15 daug, nes nusam
dė visą p. Neffo namą, svetai
nę, stalavą ir sajiuną. Kas no
rės — šoks, o kas šokd neno
rės, tai galės lošti pinaklį, 
bridžių ar kitokias žaismes 
žaisti. Darbo bus visiems, kas 
tik atsilankys.

Dalyvaus programuose

JOHN ZADEIKiS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 26 d., 10:00 vai. ryto 
—1939 m., sulaukęs 55 inetų 
amž.. gimęs Triškių mieste, 
Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Petronėlę, 2 dukteris: 
Josephine Ryan, žentą Wal- 
ter ir Mary Minx, žentą Emil, 
3 sūnus: Charles, marčią Anų, 
Anthony, marčią Margaret, 
ir WiHiam, 4 anukus.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hals- 
ted St. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 29 d. (penktadienį), 
1:30 valandą popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. John žadeikio gi. 
minės, draugai ir pažįstami - 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Moteris, Dukterys, Suuaj ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, ’ 

Tel. YARDS 1419: .

«
Gėlės Mylėtiems 
Vestuvėms, Ran- 
kietams, Laidotu- - 
vėms, PapųošL

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

I lll/klKl\ Telegramų ĮL U V ClIuO Visw PjjsanUoDalis
KVIETK1NINKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pasrrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

■

Garsinkitės “N-nose’

........ oATUntic

NAhJIENV-AOME Telephoto
parodo, kur “Columbus” laivas liko

jSP COLUMBUS 
$ SCUTTLED

v ' . • > ' ■ o1 i •?:

NAVAL BASE

routefrom
VECACRUZ

žemėlapis
sunaikintas, .o kitas vokiečių laivas buvo anglų krei
serio užpultas. •

■ ■■■n

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Rengia Naują
Metų Parę i

AiRan.as ir Mary Neckrpsh,. 
311 East Kensington Avė., Fou-r 
Clover Inh savininkai’ rengia'- 
Naujų Metų -sujauktuvių parę, 
sekm., gruodžio 31 d. Žada vi
sus pavaišinti žasieua, vištie
na ir gardžiais gėrimais. Muzi
ka, šokiai ir pilnas užsiganė- 
dinimas prižadamas visiems. 
Mrs. ir. M-rs. Neckrosh yra Se
ni naujieniečiai ir dabar “N- 
nas” atsinaujino.

‘Sausio 14 d., 1940 m. Vyrų 
Choras pildys prdgramą'“'Nau
jienų” skaitytojų parengime, 
kuris įvyks AmalganleitiĮ sve- 
taiiiėje/ 333' Š? iVshTaitr blvcL’’r

Sausio 28 d. dalyvaus Cicero 
Liuosybės Namo. Bendrovės 
metiniame koncerte.

O ateinantį sekmadienį, gruo
džio 31 d. kaip 11 vai. prieš 
pietus dainuos pirmutiniame 
šiais metais Naujienų radijo 
programe iš stoties WGES.

Vyrai, mylinti dainą, esate 
kviečiami prisidėti prie vyrų 
choro. Pamokos įvyksta kiek
vieną sekmadienį nuo 9;30 iki 
12 vai. iš ryto..

Choro koresp. A. V-lis>

Sekmadienį, gruodžio ,3L-mg 
d. ir NVaiteris su Marpeils Ka
valiauskai, 4358 So. Maple- 
wood Avė., tavernos myiniri- 
kai rengia šaunią N^i.ujų Metų: 
s-ulauktuvių parę. Žada -visus 
pavaišinti paukštiena ir gėri
mais. Drg. W. ir M. Kavaįi.ąu- 
skai yra “N-nų” skaitytojai ir 
uolus darbininkų kjiasos rei
kalų rėmėjai. Busime visi.

1

Žagariečių Aukos 
Vilniečiams

Sudėjo $22

Liet. Gen. Konsulato 
New Yorke 
Paieškomi Asmenys

GLASSIFIED ADS

Musų Lietuviams 
Vaišingumo 
Niekad Netruko

LONGINAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 26 d., 8:45 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 18 metų 
amž., gimęs spalių 10, 1921 
m., Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Juozapą, seserį Geraldi- 
ne, 2 brolius Leoną Kazlauską 
ir Joną Laučuną, senukus — 
Adomą ir Veroniką Mankevi- 
čius, dėdę Longiną Mankevi- 
čių, krikšto tėvus: Juozapą 
Janušką ir Eleną Lązauskie- 
nę ir kitas gimines./

Kūnas pašarvotas 3232 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, gruodžio 29 
d„ 8:00 yal. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sjelą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv? Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Longino Kazlaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi. dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliųdę liekame,.
Tėyas, Sesuo, Broliai ir kitos 

Ghuinės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

P Vajaus 
rų&ld,/''Mike 

ir Dorothy Biago, -4358 So. Ca- 
lifornia Avė., rengia Naujų 
Melų suląiiktuves nęd,, gruo
džio 31-mą d. Jie pares ren
gia labai retai, bet kada suren
gia., tai yisų§ užganėdinu. Be 
ąbej-o, kad jie ir dabar paro
dys visiems atsilankįjii^i,ems, 
savo nepaprastą vaišingumą.

^-Steponas
‘T 1 W ■?'»■■! l'l

Su Naujais
Metais

Širdingai sveikinu visus * šar
vo rėmėjus, kurie vienu ar ki
tu budu mane rėmete ‘'‘Naujie
nų” Kontesto Vajuje/

Aš jums visus ypątiškaį pa
sitiksiu “N-nų” skaitytojų ban
kete, sausio 14-tą d., Rubsiuvių 
svetainėje, 333 So. Ashland 
A ve. —Steponas Narįcis

AGOTĄ BUDGINIENĖ, po 
tėvais Stasiiriiutč. : '

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
gruodžio 28 d., 3:30 vai. ryto 
1039 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Donvietų kaime, Už
venčio parap., Šiaulių apskr.

Paliko dideliame nuliųdime 
vyrą Alęksąndrą, 2 sunūs: Jo
ną ir Leo, dukterį' Štefanią, 
pusseserę Zofiją Armonieuę, 2 ? 
pusbrolius: Liudviką. įr Poyi-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI I
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 1

BARSKIS FURMITURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FURNITURE* EINCE 1904

1748-50 West 47th St Plume Yards 5069 i

pusbrolius: Liudviką >r Povi
lą Jaspelkius ir gimines, Lie
tuvoj.-^ seseris, Oną šimkie^- ( 
nę įr StąųįsUavą Gedrimienę 
ir gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 1410 So. 49th Čtt., 
Cicero, iii. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 30 d. 8:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už •> 
velionės sielą, p iš ten bus ' 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. < -

Visi a. a. Agotos Budginie^ 
hės gjmipės, draugai ir pažįs
tami esat nuoęįrdžįai kviečia
mi dalyvauji laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 6 |
Vyras, Sunai, Duktė, Pusse-y-l 
sere, Pusbroliai ir Gįmiues.

Laid. Dir. Anthony B. Pet
kus, Tel. Cicero 21'09/1 •

Niekas svečio nekvietė, bet 
gerai pavaišino

BRIGHTpN PARK. -- Perei-’ 
to sekmadienio rytą, baigiantis 
dvyliktai vąiąjjdaib |au įGe- 
ruUftnč baįg'ė pfetus,
kažkas prie :ųžpaka-
linių durų. Gmitoač atidaro. 
Nagi stovį - pusamžis vyras ■—; 
švam^ gmžiaį jpasirMęs.. ^eru-j 
tiene kad tai Jkoks-
nors iijerd^tinjs iš <di«Mwvės,i 
kųr .j^s vyras dirba (jos vyras 
dirba geljžk^lįo koiwpamjoj). 
Jos vyras kaistas nuo barto už-į 
sipra&o savo pęrdetimus pie-, 

4tujins. Tai tur būt ir čia kas! 
,lytas, i<aip $k vyro perd^tiųią.-

—-Are you coming for idin-’ 
nėr ? .užklausė .njeiJažįstamo-' 
jo to\uitięnė<.

-«-Yos, ^r; mfcpažįstaimasis <at-. 
sakės . ■ 'iO'U.'HL; ’

gerutis - karkų skiepe! 
tri^isėsi. jsWi4us- svečią^ <Geru-i 
tienė jo apsiausta;

Jr sla’ybęlęŲ1 įoasodiao į krėslą, 
ir nuėjo baigti pietus gaminti*

— Kas kvietę?
Ateina ir Gerutis is skiepo. 

Nepažįstainasįsf* persista U> Ge
ručiui, ' j ‘ bet f jd1 tesuprato i r 
manė, kad tai iš stmauš 4arba- 
vietės , koks^ irors pfea^iįinis. 
Jam ihwo neaišku, kodėl sumus 
jiems ' ^r^^e9' kad jis biri 
pakvitet^s savo bosą pietums 
bet prw$ė,
kad *uws dar teį^miega, nes 
vėlai aigtdė, ’'

—Tai ni^efeis, itegųl miega, ue- 
pažįslamask sako.

štai jau įr jpfcbrs padeda ant 
stale, pasodbia ir j^ažįstamą- 
jį. Gautis skilo pastiprinan
čios, šis ueatsišabo.. Bq>ietau- 
dami ištuštino pusgaliomų 
alaus ir pav#įšfeo cigarais,.

Pavalgęs, uepažįsiažuasįs pa- 
dėkojo už pietus ir apsivilkęs 
išėja, sveciuk 
praėjo vyrui, kam
jis
tų paganjjbiia M'nors geresnio 
pietums-•’ /'

N lękąaaekyietę
■ ...

Gei'.utis teisinasi, kad tai ne 
jo svečias/supu bar* 
ti, kodėl jis nepranešė, kad pa
sikvietė Tas nustojo ir 
sako, kad ^js j^Jjdo sveėip nėra 
prašęs ir nieko< nežinąs. Gėliau 
pasirodė, kad svečio niekas ne- 
kvietė. Geručiai''jį; pavalgydino 
ir pagirdė, o gal jis lik pei
ki aidą už^o ;pa^ jupsį

Taigi matote/kas dedasi mu
sų plačioje ' aiiįcagoje. Jeigu 
kam tiasitailcytų panašus sve
čias, tai pirina reikia' ištirti pas 
ką jis turi reikalo, kad kartais 
nesusilauktumetę. negeistino.

Praeitą «ekma<dieųį, Kalėdų 
išvakaryj, laikytame žagar iečių 
Kimbu pTiešmetiniame susirin
kime perskaičius Komiteto Vil
niaus Kraštui šelpti atsišauki
mo laišką, patriotiškos meiles 
spinduliai nušvietė visų kliubo 
narių veidus ir į trumpą de
šimts minučių užjūrio Vilniaus 
krašto vargų kainuojamiems 
broliams ir sesutėms liko suau
kota $22. .Štai aukotojų vardai:

Po dolerį davė; P. Arlauskas, 
R. šniukas, J. Keturakis, J. 
Butvill, John Nąudužas, Anas
tazija Kasper, Jui. Adomaitis, 
Alex Papliauškas, Ona Užku
raitis, Thomas Shalkauskas, 
Kaz. Balčiūnas, Kaz. Mestaus- 
kas, V. Bogis, J. Gusčius ir J. 
Balakas; po 50 centų: M. Kar- 
čaųskas, Agota Griuceyičienė, 
Ona Niprikienė, Klara Zabule- 
•vičienė, Amelija -Gedąmmskas, 
Anna Kundrotas, V. Rudaus- 
kas, A. Buivydis, V. Putris, M. 
Mteraviejenė, Adol. Mi era vi čia; 
ir Alex Raniašauskas 60c; John 
Norkus 30c; p.o 25e — Berta; 
Marozas ir F. Povilaitis; smul
kių 10c. Viso $22.

Žemiau pasirašę visų aukoto-: 
jų aukas pardavė Lietuvos kon-j 
šului P. Daužvardžiui, Ghica-i 
goję. —M. Mieravičienė ir

R. šniukas.

Sausio 8 d. V.
Beliajaus šokių 
Koncertas 
o

Šokėjai ir dainininkai dalyvaus 
parengime

Sausio aštunta jau beveik čia 
pat, kartu ir V. Beliajaus šokiu 
koncertas, kurian^e bus sušokti 
du nauji Jiąlėtąi, “Aušros Var
tai” ir “Kidųš llašem’’. Abu 
yra nepaprastai įdomus.

“Aušros Vartų” legendoj 
matysite visokius vaizdus 
pintus į vieną pasaką, kuri 
aiškins kodėl tos koplyčios

pa
SU

pa
nelė Švenčiausia turi dvi karū
nas. legenda įdomi, o šokiai 
puikus. Apart šokių dalyvaus ir 
kiti artistai. Dainininkai Jonas 
Rukšlėta, basso, ir . Florejice 
Balsys, soprano. Ji sudainuos 
Guonodo “Avė Marija4’, o Jo
nukus padainuos “Miseręre”, 
“Kyrje Eleison” ir “Agnus Dei” 
bus sudainuoti kaipo duetai.

Pianiste šiemet, kaip visuc- 
jnėt, bus gerai žinoma muzikė 
Elena Pečiukai te. Elena skam
bino Beliajaus koncertuose per 
pereitus trejus melus.

Kitas muzikas, kuris gros 
akordeoną tautiškiems šokiams 
balele bus Aleksas Suvalskis, 
Beliajaus Tautiško kampelio 
muzikas. —Z.

AITUTIS, Mateušas ir jo du-| 
kte Ona, žinomi dar ir pavar
de Eitutis, 1930 metais gyve
nęs 619 Carpeuter st, Green- 
point, New York, ir vadinesis 
Mike Tikutis. Jiems priklauso 
turtas Lietuvoje.

BATAITIS., Juozas, dar ne
seniai gyvenęs 41 Mitcbell st., 
Pittston, Pa.

BIRELIS, Kazimieras, žino
mas dar kaip Charles Baker, 
į Ameriką atvykęs 1913 metais 
ir iki 1920 metų gyvenęs Mil- 
nor, North Dakota.

DIR1NGIS, Jonas, kilęs iš 
Ilgšilio kaimo, Luokės valsč., 
Telšių apskr., į Ameriką atvy
kęs 1913 metais ir 1927 metais 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

‘ KASPARAVIČIUS, Adolfas, 
žinomas dar ir pavarde Kas
per, į Ameriką išvykęs 1923 
metais ir prieš kurį laiką gy- 
vseixęs 2724 E. Ontario 
Philadelphia, Pa.

KRIUČIUNAI, Pranas 
tanas, kilę iš Sintautų 
Šlamu kaimo, šakių 
Turimomis žiniomis jie gyve
nę ir mirę Brooklyn, N. Y., bet 
nežinoma kame ir kada. Jų 
likusio turto Lietuvoje reika
lams sutvarkyti reikalinga mi
rimo metrikų ištraukos, kurių 
negalima išgauti, nežinant ka
me ir kada jie mirė.

MASELIS, Aleksandras, ki
lęs iš Puodžiūnų km., Linku
vos vąlsč., Šiaulių apskr., ne
seniai gyvenęs Brooklyn, New 
York.

PAKELTIS, Baltras, kilęs iš 
Užulunių kaimo, į Ameriką 
atvykęs 1913 metais ir apsigy
venęs Chicago, Illinois.

PAŠKEVIČIUS, Kasperas, iki 
1929 metų gyvenęs New Yor- 
ke. Tuo laiku savo adresą jis 
•nurodydavo tokį: The Public 
National 
Broadway.

IP AT AP A S, Pranas, 1913 in. 
gyvenęs 178 Tros {?) Street, 
Brooklyn, New York.

RASIMAVIČJUS, Kazys, ki
lęs iš Griškonių k., Butrimo-

sjLrect

Žagariečiai Lauks 
Naujų Metų

Rengta Sutiktuves

NAUJIENŲ. ■
SKAITYTOJU

RUBSIUV1USALEJE J

'• II v1""

Žągarįečiy didelis būrys 
nusitarė Ęlžb^tos Mykplo Ęu- 
dauskų svetainėje, 2417 W. 
43rd g-ve, Brighton Parke, pa
sitikti atbėgančius 1940 nu> 
telius. Draugės žagarietes pri
žadėjo pagaminti skanių val
gių, vyrai-gerų gėrimų. Taįp 
pat bus ir šauni muzika, prie 
kurios atsilankę galės puikiai 
pasišokti. Taigi, kurie mylite 
draugiškumą ir smagią kaim 
paniją, atvykite sekmadienio 
-vakarą pas žagariečius. .Vaišių- 
visiems užteks, o gerus laikus- 
tikrai turėsite. i

.GaJesRe jr jjatrubšmaųti, ki
tokio įvairumo turėti, taipgi) 
įr linksniai padablUPti.

\ . —^cpįarięlis 
n ' ' ■ ' ■' ■ ‘
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Rejnkite tuos, kurie 
7.-:. garsinąs! 
“NAUJIENOSE”

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU DRAUGO Frank Slė
nio iš Kairiškio kaimo. Į Ameriką 
atvyko 1913 m., gyveno Chicagoje 
prašau atsišaukti, ar žinančius pra
nešti. K. Vaiciekauskas. 1200 North 
Main St., Racine, Wis.

HELP WANTED—L----
Darbininkių Reikia

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui be skalbimo. Vaikų 
nėra. W. F. Smith, 1336 So. Blue 
Island Avenue.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru
sių. Kreiptis B and L HAT COM- 
PANY, 012 W. Lake St., trečias 
aukštas.

MERGINA PUIKIEMS namams, 
būti, skalbimo nėra. $7 pradžioj. 
Pašaukimą atmokės. Village 7329W

PATYRUSIŲ FRONT MAKERIŲ, 
rankovių įstatytojų, rankovių siu
vėjų ir t. t. prie plaunamų suk
nelių. Nuolatinis darbas. Matyti 

KORACH BROTHERS
Mr. Greenspun, 913 W. Van Buren 
Street.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

ir An- 
valsč., 
apskr.

REIKALINGAS VYRAS ar mo
teris į baldų ir prietaisų biznį eiti. 
Nereikia pinigų, nė rendos mokėti, 
būti bosas pats ant savęs. ALEX 
ALESAUSKAS, Wholesale Furni
ture, 6343 So. Westem Avenue.

REAL ĖSTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

*~T3~^AKBŲ piknikams darŽo^^ . 
kampas prie 2 išpiltų vieškelių — 
tuoj už Chicagos. Tavernas su fik- 
čeriais, šokių salė, garažas, namas 
— lengvų gėrimų krautuvė .— ir 5 
kambarių plytinis bungalow. Nuo
savybė forklauzuota. Galima nu
pirkti už mažiau negu 10% pirmes
nės kainos. Tiktai $5,000 pinigais 
įmokėti. Mr. Talman, ypatingas 
agentas, 4076 W. 26th St., Tel. 
llockwell 1967.

PLUMB1NG & HE AUK G 
{rengimai ir Apšildymas

Bank, 177

ŠILDYMO REIKMENS
BOILERIAMS DALYS 

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

Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.
. G. ;Miiier Šupply \Co.~

1247 W. Lake St. • •
Tel. MONROE 3387 >,

ir

metais gyvenęs Anicsbury, 
Mass.

ŠATEIKAITIS, Jonas, kilęs 
iš Biržų, į Ameriką atvykęs 
1904 metais ir pradžioje gyve
nęs Philadelphia, Pa.

VAIDILA, Kazimieras, kilęs 
iš Vaiguvos miestelio, Rasei
nių apskr., į Ameriką atvykęs 
prieš 38-39 melus ir 1914 me
tais gyvenęs Wilkesbarre, Pa. 
Jo ieško Kanadoje gyvenantis 
brolis Jonas Vaidila.

VARAŠKEVIČIUS, Motiejus, 
ir jo siinus Ignais Varaškevi- 
Čius, kuris 1934 melais gyve
no 791 Washington ‘strcet, 
Ncw York, N. Y.

ZAKARAUSKAS, Aleksand
ras, gyvenęs Pottsvillc, Pa. 216 
Sinclair Street.

Kaikuriems iš ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems nę: 
atsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai prašo
mi rašyti:

Lietuvos Generaliius 
Konsulatas,

16 W. 75 $t., New York City. 
<. ■ . i
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Į SUSIRINKIMAI
LDD 4 KP. priešmetinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
28 d.,. 224< W. 23rd PI., 8:90 vai. 
vakąro. Prašome dalyvauti, yra 
svarbių dalykų aptarti- ir raportai 
iš pereitų mėtų veikimo. Beto bus 
rinkimas valdybos 1940 m.

-—A. Dainjs, sekr.
... .. i. ... .. .................... „.......... .

CHICAGOS SUVALKIEČIŲ DR- 
JiOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 28,— 
1939 m. 8 val» vakaro Hollywood 
syeta. Visi ąariai malonėkjte daly
vauti, nes bus renkama 
ateinantiems :

> daly- 
i valdyba 

metams. —A. L. sekr.

WHQLESALE FUKNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavienui

HENRY M. GOODMAN 
the original “Cash & Carry” 
FURNITURE DISTRIBUTOR 

sęlls for Cash only!
Exciusively New Furniture 

This is the only place in Chicago 
where you cari come and inspect 
fine furniture withouf obligation 
to buy.

YOUR INSPECTION INVITED 
Ali prjce plainly marked. 
FAY CASH AND SAVE 

We arrange Delivery
HENRY M. GOODMAN

525 West 76th Street
3 block east of HalsĮed St.. ' 

Daily 9-6, Thurs. & Sat. lill 10, ’
Sunday tilt 5,

----------------...................... . ....................... • ’ '................... ..... i,

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

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

• • •
Todėl jeigu t iri te ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
"Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau-

įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
.naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės claasified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaątr

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. KALSTĖ© STREET 
Chicago, ni.

MRk.ua


8
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KALĖDOS CHICAGOJ - 1,500 AUTOMOBI 
LIU NELAIMIU

žuvo 35 Žmonės — 5-ki Po Traukinio 
Ratais .

Ch5yigos /butUqse Kalėdos 
buvo džiaugsmo, taikos, ramy
bės diena ... bet miesto gat
vėmis ir vieškeliais slankio
jo giltinė. Ji turėjo šįenapiu- 
tę -- per tris švenčių dienas 
įvyko 1,500 automobilių nelai
mių ir 35 žmones prarado gy
vybes. Sužeistuosius reikia 
skaityti šimtais.

Vienoj tik nelaimėj žuvo’ 
penki žmones, visi vienos šei
mos nariai. Oak Lawn prie- 
miestvj jie tragingai užbaigė 
Kalėdų šventes pakliuvę po 
ekspresinio “Banncr Bhic” 
traukinio ratais. Jų automo
bilio liko tik šipuliai.

žuvo: <
Mrs. A n ne Clarke;
George Clarke, sūnūs; 
Elizabeth Clarke, marti; 
Jackie, 10 metų amžiaus, ir 
George Jr., 7 melų anūkai. 
Visi buvo Hammond, Ind., 

gyventojai.
Kitoje nelaimėje, kurioj fi

gūravo du automobiliai, žuvo 
keturi žmones. Ji įvyko prie 
Rockfordo, ant vieškelio 75. 
Mirė:

Sam Thoren, 70 m., Rock Ci
ty, III., gyventojas;

Mrs. Sam Thoren, žmona;
.7. S. Raymer, 65, iš Lena, III., 

ir Miss Elene Raymer, 77 jo se
suo.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO TRAFIKO NELAIMĖ
SE LIETUVIU W ARDUOSE

81-3 Mirtys Buvo 12 Warde
šiemet per 11 mėnesių iki 10 Trafiko Mirčių So. Chicago 

lapkr. 30 <Į lietuviška^ Į2 šiemet So_ chj 8 warde
warde buvo 8% žmonių trafi
ko mirtys.

Pernai per visus pietus tame 
warde žuvo 28 y2 žmonės. 
Trumpmenos sudaro mirtys 
ant rybų įvairių wardų. Dabar 
laikas, kada paprastai trafiko 
mirčių skaičius* žymiai padi
dėja.

Šiemet 32 warduose iš 50 
wardų trafiko mirčių skaičius 
sumažėjo. Mažiausia mirčių 
pernai turėjo 23 wardas, ku
riame žuvo tik 4 žmonės.
22*6 Trafiko Mirtys 13 Warde 

—Marųuette Parke
šiemet 13 warde trafiko ne

laimėse žuvo 22*6 žmonės. Per
nai žuvo 30 žmonių.

12*6 Trafiko Nelaimių 
Bridgeporte

šiemet Bridgeporte 11 war- 
de buvo 12*6 fatališkų trafi
ko nelaimių. Pernai buvo 20lZ>.

Kadangi ateina Nauji Metai, 
kada būna daugiausia trafiko

* nelaimių, tai automobilistai 
raginami būti ypač atsargus, 
nes gatves gali būti* tamsios ir 
slidžios, pavojingos greitai va
žinėti.
14 Trafiko Mirčių Roselande

šiemet Roselando 9 warde 
trafiko nelaimėse žuvo 14 žmo
nių. Pernai ten žuvo 16 žmo
nių.
17 1/6 Trafiko Mirčių 14 tvardė 

šiemet 14 warde buvo net 
17 1/6 trafiko mirčių.
23 Trafiko Mirtys 18 Warde

• šiemet 18 warde (Highlaųd 
ir Brainerd) trafiko nelaimė
se buvo 23 mirtys. Pernai tame 
buvo tik 8 mirtys.
24*6 Trafiko Mirtys 19 Warde

šiemet 19 Beverly Hills war- 
de buvo 24*6 trafiko mirtys.

šiemet per 11 mėn. visoj 
Chicagoj žuvo 605 žmonės. 
Peniai per visus metus žuvo 
671 žmogus.

Kitos Nelaimės
Prie 94th ir Vincennes auto

mobilis užmušė 17 metų jau
nuolį, Walter Bergman, 7130 
S. Sangamon Street;

Prie 87th ir Cicero automo
bilis užmušė Matą Sopko, 421 
Otto Street;

Prie 28-tos ir Kedzie į gat- 
vekarį įvažiavo ir užsimušė 
21 metų jaunuolis Frank J. 
Eisfeld, 1943 N. Kostner Avė;

<Prie Manton, Mieli., ant le- 
duotp vieškelio automobilis 
paslydo ir įavažiavo į medį, 
užmušdamas 35 metų chicagie- 
tį, Ted Bodezick.

Telegramų agentūrų žinio
mis per visą Ameriką laike 
Kalėdų švenčių automobiliai 
užmušė 400 žmones, o apie 200 
žuvo po traukiniais, gaisruo
se arba buvo nušauti.

Tragedija Ludingtone
Taipgi telegramų agentūrų 

žiniomis, tragingos buvo Ka
lėdos lietuvių šeimynos, Sla
vickų namuose, Ludingtone, 
Mrchigan. 54 metų Jonas Sla
vickas nušovė savo žmoną, 
sunkiai pašovė dukterį ir su 
kulka atėmė ir sau gyvybę. 
(Smulkmenos apie šį įvykį 
randasi pirmam puslapyj.)

----- ----- -------~ ~ --------- - 
trafiko nelaimėse žuvo 10 žmo
nių. 'Pernai ten žuvo 4V& žmo
nės.

Traukinys Užmušė 
Augusta Paukštį

Žuvo Suminite, III.

Prie Summito, Ilk, trauki
nys užmušė 65 metų chieagie- 
tį lietuvį, Augustą Paukštį.

Nelaimė įvyko pirmadienio 
vakare.

Paukštis matyt ėjo bėgėmis 
arba bandė pereiti skersai gel- 
žkelio kryžkelį ir traukinio 
nepastebėjo. Tai buvo Chicago 
and Alton gelžkclio pasažieri- 
nis trauki n vs.

Velionis gyveno adresu 5616 
South Nottingham Ayenue.

Amerikos Rabinų 
Konferencija Apie 
Lietuva

Tariasi Kas Daryti Su 
Pabėgėliais'

Chięagos rabinų seminari
joj, Hebrew Theological Col- 
lege, 3448 Douglas Bulvaras, 
dabar vyksta nepaprasta, sku
biai sušaukta Amerikos rabL 
nų konferencija apie pabėgė
lius Lietuvoj. Dalyvauja rabi
nai iš 24 valstijų vidurvaka- 
riuose ir vakaruose.

Svarbiausias suvažiavimo 
tikslas yra surasti pastovią 
prieglaudą trims taukstan- 
čiams Talmudo studentų, ku
rie dabar gyvena Vilniuj, at
bėgę tenai iš Čekoslovakijos ir 
Vokietijos okupuotos lenkų te
ritorijos. Lietuvos valdžia su
tiko tuos studentus laikinai 
apgyvendinti Vilniuj.

Tarp pabėgėlių-studentų yra 
būrys lr iš sovietų Rusijos.

. NAUJIENOS, Chicago, UI. 
--------~~—■————r*----—.. ; ■■ ■■■?■.? '? »■
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Čia Amerikoj Laimingai
Švęsdami Žiemos Šventes

Neužmirškim Vilniaus ir Vilniečių!

VAKAR GAUTA 
7 < •

J. Butkus, Chicago .....
BUVO PASKELBTA
DABAR YRA

.. $629.35

. $629.35

Kas Daugiau?
Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti

" ' i Z) ’ * . ■ ' < . ' . •

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

Šiems Chicagiečiams 
Kalėdos Neatnešė 
Laimės

Nedarbas, šeimyniniai nesu
tikimai. Piniginiai vargai. Bar
niai. Menka sveikata.

Tai priežastys, kurios Kalėdų 
dienų paskatino penkis chica- 
giečius ieškoti ramybės mirties

Kalėdų šventės, atnešns'os 
džiaugsmą ir smagumą laimiu- 
gesniems, šitiems penkiems 
chicagiečiams gyvenimo kartu
mą tiktai paaštrino. Vienas nu
sišovė, kitas nusinuodijo, tre
čias rado mirtį Michigan ežere.

Per Kalėdas Chicagoj nusi
žudė sekami žmones:

35 metų Leonidą Breslin, 
4436 Washington bulvaras, pa
sikorė;

Marie Staliuke, 52, nuo 5055 
Warwick avenue, mirė Chica- 
gos upėj;

19 melų Mrs. Lucille Ellison, 
3810 Altą Vista Avė., nusinuo
dijo;

40 metų Rudolph Schroer, 
245 S. Kolin avenue, nusišovė, 
ir .

58 metų Merle Gardner, 8320 
Paxton avenue, nusinuodijo.

$100,000,009
Suomijai

Costa Oldenburg, Švedijos 
konsulas Chicagoj, vakar krei
pėsi į visas demokratiškas ša
lis pasaulyj ragindamas jas su
kelti $100,000,000 fondų Suo
mijos gelbėjimui.

Suomija, gindamasi nuo Ru
sijos, gina viso pasaulio demo • 
kratijos ir laisvės idealus nuo 
diktatūrų pavojaus. Demokra 
tiškos šalys ir jų žmonės pri
valo drąsiems suomiams gelbė 
ti nelygioj kovoj su rusais 
sais galimais budais.

vi-

Vienas Nutroško
Trys Susižeidė
Gaisre

irVienas žmogus* nutroško 
trys ‘kiti skaudžiai susižeidė, 
kai vakar anksti^rytą užsidegė 
dviejų 'aukštų triobesys ties 
3500 Federal Street. Gaisras 
kilo nuo perkaitusio pečiaus.

Žuvj) John Perkins, 55 metų 
amžiaus darbininkas 35th St 
Iron and Metai Company dirb
tuvėje. Joseph Tomayo, Frank 
Brown ir Henry Johnson, taip
gi firmos darbininkai, susižei
dė šokdami gatvėn iš degan
čio namo.

Nusižudė

NAUJIENp-ĄCME Telephoto
Myron Ca JTaylor, kurį 

prezidentas R^toseveltas pa
skyrė asmeninių ambasado
rium prie Vą ano.

Telephotu
Paul Schra-

MAUJ1EN Ų-AOME 
CHICAGO.

der, kuris žuvo, kai sugrių 
vo apleistas namas.

Sa

Northside SLA
Rengia Vakarėlį
Vilniaus Naudai

Bunco ir Cąrd Pąrty

NORTHSIDE — SLA 226 
kp. rengia bunęo ir kortų par- 
ty Vilniaus nelaimingųjų nau
dai. Bus gražių prizų išlaijnė- 
jimui. Nė vienas neišeis namo 
neišląimėjęs. Kiekvienas ką 
nors parsineš.

prašom užsibrėžti tą dieną 
ant kalendoriaus,kad neišei- 
tumėt kitur.

Pąrė įvyks 4 d. vasariu, Gri
gaičio svetainėj, 3800 W. Ar
ini tage. Pradžia 4 v. po pietų. 
Gražiai priijųsim ir pavaišin- 
sim ŠYėČius;/;iięšiį^iiisįi atsi
lankę ir busit patenkint}. įžan
ga 35c. / V. F.

Sudegė Trys 
Kūdikiai

Bedarbis 22 metų William 
Worthley ir jo 22 metų žmona 
Marie linksmai šventė Kalėdas. 
Pagaliau, jis turėjo darbą ir 
galėjo savo trims vaikučiams 
dovanų nupirkti.

šiandien tiems vaikučiams 
dovanų nereikia. Worthley bu
te, adresu 1437 Melrose Street, 
kilo gaisras ir visi trys kūdi
kiai sudegė: 7 mėnesių Judith, 
20 mėnesių Donna Jean ir 3 
metų William Edward. Trage
dija įvyko nelaimingos motinos 
akyvaizdoj.

Linksmų Kalėdų 
Švenčių Ir Laimingų 
Naujų Metų!

šį -lietuvių tarpe įprastą lin
kėjimą, kuris dabar skamba 
Kauno ir Vilniaus gatvėse ir 
skaitlinguose Lietuvos kaimuo
se, siunčiu per spaudą broliams 
ir sesėms Amerikoje.
; Lietuva, atgavusi Vilnių ir jo 
apylinkes^ jaučiasi didžiai mo
raliniai sustiprinta ir jos pasi
ryžimas savo nepriklausomybę 
ginti yra atitinkamai užsigru- 
dęs. Lietuvos kaimyniški san
tykiai yra išsiryškinę: niekas 
Lietuvai nebeturi jokių sąskai
tų bepatiekti, todėl, nepaisyda
ma karo audrų, kurios kame 
tai netblymais gaudžia, Lietu
va, prakaitą braukydama ir iš
sijuosusi darbuojasi savo ūkio 
ir kultūros dirvonuose, tuom 
įgydama sau draugingumo ir 
kaimynų tarpe ir plačiame pa
saulyje.

Lietuvai tenka atstatyti nu
alintą Vilniaus, sritį. Lietuvai 
:enka maitinti apie 100,000 bėg
lių iš Lenkijos. Tai dideli ir 
nelengvi darbai. Todėl, nuošird
žiai geisdami Lietuvai tikrai 
aimingus 1940 metus, parem
kime jos pastangas įvairiais 
budais kaip kam parankiau, o 
prie šios progos linkiu Jums 
visiems tikros gerovės saugioj 
j e Dėdės Šamo padangėje.

P. ŽADEIKIS, 
Lietuvos Atstovas.

VVashington, D. JC.
1939 m. gruodžio mėn. 22 d.

$50,000 Gaisras 
Priemiesty j

I '• ■■ 5 *■■»■•• • • '

, i Didelis gaisras kilęs užvakar 
vakare padarė apie $50,000 
Chicagos priemiesty j, Lisle, III. 
Sunaikino miestelio biznio 
kvartalą.’
—----------------------- ---- ------------- -

. Remkite tuos, kurie
.1’. garsinasi

« “NAUJIENOSE”

LIETUVA-NEPAKENČIAMO, NEPRAŠYTO 
NAUJO ŠEIMININKO STAUNO ŠEŠĖLYJ

J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj
(Tęsinys)

II.
Buvau nuvažiavęs į Prienus 

Rusijos kareivių pažiūrėti, Juo
zas Žukas pasakojo toliau įspū
džius iš Lietuvos. Nesu žihovas, 
ekspertas, bet iš to ką savo aki
mis mačiau, man tik nesmagu, 
liūdna darėsi

Chicago? laikraščiai daug ra
šė, tęsė Žukas, ir teko daug 
skaityti, tebebūnant Lietuvoj ir 
kelionėje, kad Rusijos armija 
Suomijoj visai nekaip pasirodė, 
kad yra lųenkai aprūpinta, ne
turi gero drabužio ir nepasižy
mi dideliu karingumu. Spren
džiant iš kariuomenės, kurią 
Stalinas atsiuntė Lietuvon, atro
do, kad tos žinios nėra perdė
tos.

Liūdna buvo į rusus karei
vius žiūrėti, pasakojo Žukas. 
“Tai tokie žmonės atvažiavo 
Lietuvą valdyti ir ‘saugoti nuo 
pavojaus’! pagalvojom aš ir ko- 
ręspondentas, su kuriuo nuva
žiavau į Prienus. Tai buvo dris
kiai, ne kareiviai.”

Munduras atrodė, kad tik lai 
vienai dienai pasiutas iš kokios 
tai retos, šiurkščios materijos. 
Taip ir laukei, kad tuoj kur 
nors siūlas pasileis ir uniforma 
pavirs j glėbį skudurų. Po tuo 
munduru buvo plikas kūnas — 
nei vienas kareivis Prienuose 
negalėjo pasigirti apatiniais 
marškiniais arba bile kokiais 
marškiniais. Marškinių jie ne 
turi. r

Tik keli kareiviai tame gar
nizone turėjo batus. Tur būt 
daug dėvėjimo buvo matę, nes 
buvo tiek aplopyti, jog atrodė 
pąsiųti iš visokių odos šmotų. 
Bet vistiek tai buvo batai. Jų 
matėm tik kelias poras, o visi 
kiti kareiviai dėvėjo paprastas 
nagines ir vietoj aulų kojas tu
rėjo apsiraišioję purvinais sku-
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• Brookfieldo žvėryno val
dyba skelbia, kad kainuoja apie 
$35,000 metams užlaikyti žvė
ryno gyevntojus — apie 2,300 
žvėris, paukščius, žuvis ir an
glus.

• Kalėdas šventė ir Joliet 
bei Stateville kalėjimų kaliniai 
Joliete. Jie'sudorojo 2,000 viš
tų.

• Chicagos šelpimo admi
nistracija apskaič’uoja, kad da
bar pašalpą ima 97,804 šeimy
nos.

• Iš automobilio pastatyto 
ties 1208 N. Hoyne avenue, ne
žinomas vagilis pasivogė šimtą 
rekordų — pusė jų dainuškos, 
Oh Johnny, Oh”. Rekordai pri
klausė Thomas Dorochiak’ui, 
nuo 1227 Marion Court.

• Iš Joliet kalėjimo pabėgo, 
bet netrukus buvo areštuotas 
Chicagoj 30 metų kalinys, Wil- 
liam Carey. Policija jį suėmė 
ties 710 West 63rd Street.

• Garaže nuo nuodingų ga- 
solino dujų pasimirė 58 metų 
Merle Gardner, 8320 Saxton 
avenue.

• t ■' ,

Suėmė Du Vagilius 
Town of Lake

Prie 47th ir Ashland policija 
suėmė du 17 metų vagilius, ku
rie bandė apiplėšti townoflakie- 
tį Richardą Galasoną, nuo 4631 
S. Paulina street. Suimti jau
nuoliai yra John Rydka, niio 
4746 S. Ada, ir Peter Mazie, 
nuo 4808 S. Ada St.
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durais, suveržtais virvelėmis. 
Ne retenybė buvo ir iš plyšio 
avalynėje kyšantis kojos pirš
tas.

“Gramafonas”.
Buvo gana šalta, bet piršti

nių visai nebuvo. Sargybiniai ir 
keli kiti kareiviai nešiojosi ka
rabinus plikomis rankomis. Pri
ėjome prie vieno tokio sargybi
nio ir pakalbinom jį. Jis pabu
do lyg iš snaudulio ir sušnaira
vo į mus, kaip ir norėdamas 
pasakyti kodėl nepaliekam jo 
ramybėje, eikite sau. Iš vietos 
nepajudėjo, stovėjo įbedęs akis 
į žemę ir per visą pasikalbėji
mą jų nepakėlė.

Į visus musų klausimus atsa
kinėjo monotoniškai, lyg už
suktas gramofonas: “Pas |nius 
Rusijoj viskas geriausia. Neno
riu jūsų papirosų, musų rusiš
ki geriausi pasaulyje. Pas mus 
Rusijoj viskas labai puiku. Pas 
mus visko daug yra. Pas mus 
Rusijoje tas, pas mus Rusijoje 
tas...”

Atrodė, kad kas nors jam 
tuos žodžius įkalė į galvą, visus 
kitus žodžius išėmė iš burnos 
ir jį ‘užkrenkiavo’ taip, kad ka
da tik reikia kalbėti tuos žo
džius automatiškai kartotų. Tas 
sargybinis buvo kaip koks už
guitas vergas, kuris kartojo sa
vo pono žodžius nesuprasdamas 
jų reikšmės ir nerodo jokios 
gyvybės kibirkšties, gyvumo ir 
noro pasijudinti. Ką jam liepė 
tą tur būt jis darė. Į jį, tą sar
gybinį žiūrint, taip ir galėjom 
akimis matyti, kad įsakytas ei
ti muštis, jis butų pradėjęs eiti 
pirmyn, nepasirūpinęs patirti 
nei kas jo priešas, nei kedėl 
reikia muštis, nei tai, ar prie
šas turi jam į pilvą atstatęs ba- 
jonetę. Komisaras įsakė eiti, tai 
reikia eiti.

Į tą sargybinį ir kitus karei
vius bežiūrint ir bebandant už
vesti kalbą, mums pasidarė liū
dna, gaila ir beveik su kamuo
liu gerklėje pasišalinom. Toks 
jaunas, kaip ir aš, buvo tas sar
gybinis, ir į ką jis buvo pana
šus! Taip užguitas, taip už
gniaužtas, kad man pasidarė gė
da, kad aš laisvas, galiu gyven
ti kaip noriu, valgyti, ir gerti 
ir daryti ką noriu.aš turiu tų 
teisių gal perdaug, o jis nieko—

Ne jis vienas toks buvo. Pa
niurę, apdriskę, lyg botagu už
plakti, išdresiruoti automatai 
atrodė ir kiti kareiviai. Nestebė
tina, kad ir Rusijos kareiviai 
Suomijoj, jeigu jie tokie pat, 
nerodo jokio karingumo, mirš
ta badu, sušąlą ir eina muš’n 
kaip būrys avių į Chicagos 
skerdyklas. Tur būt ir ten ka- 
leiviai eina mušin, kaip eitų tas 
sargybinis Prienuose, lyg maši
na. Sako eiti pirmyn, tai tur bu t 
reikia eiti...

Mačiau, tęsė Žukas, ir daug 
Rusijos karininkų. Jie švaistosi 
po Kauną kaip pilni miesto šei
mininkai, ir zuja be pertraukos 
iš Rusijos atstovybės ir į atsto
vybę su portfeliais ir be port
felių. Bet ir tų oficierių nepri
lyginsi prie paprasto Lietuvos 
kareivio. Lietuvos paprasto ei
linio ir munduras, ir batai ir 
visa bendra išvaizda daro daug 
geresnį įspūdį.

Lietuvos žmonės, kuriems te
ko tuos Rusijos kareivius, ga
lingus “raudonarmiečius” pa
matyti, su jais susidurti, pasi
baisėdami galvoja kas* atsitiks 
su augančiu Lietuvos gyvenimu 
ir kultūra, kai ta driskių ir ver
gų armija pilnai paims Lietuvą 
į savo rankas?

Su pasibaisėjimu jie laukia 
tos dienos, ir kai kurie jau at
virai sako kad butų buvę ge
riau, jei Hitleris butų atėjęs, 
nors ir jis Lietuvoj hutų labai 
nepageidaujamas svečias. Rs.

(Bus daugiau)




