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MANOMA, 10,000 RUSŲ PASIDUOS SUO- 
, MIAMS PETSAMO FRONTE

HELSINKIS, Suomija, sau- Suomiją pusiau. Nuo to laiko 
šio 2. — laimingų Naujų Me
tų linkėjo žmonės vieni kitiems 
plačiai pasauly pereitą pirma
dienį. Juozui Stalinui ir jo rau
donajai > armijai Naujų Metą 
diena pasirodė nelaimių šven
tė. Štai kokios nelaimės ištiko 
Rusijos diktatorių paskutiniuo
ju laiku:

Gruodžio mėnesį, nuo 13 iki 
23 dienos, ėjo mūšiai Tolvajar- 
7i apylinkėje, kelias dešimtis 
mylių į šiaurę nuo Ladoga eže
ro. Suomiai mūšį laimėjo. Jie 
paskelbė, kad daugiau nei 2,- 
000 rusų žuvo. Bet dabar ko
respondentai patyrė, kad šituo
se mūšiuose žuvo keliolika tūk
stančių rusų. Kas dar aršiau; 
čia sunaikinta visa divizija pa
rinktos, geriausios rusų kariuo
menės, jaunų komunistų, vyrų 
amžiuje nuo 20 iki 28 metų. 
Suomiams teko 39 rusų tan
kai, trys šarvuoti sunkvežimiai; 
14 lauko patrankų, 16 prieš
tankinių patrankų, 216 sunkių
jų kulkosvydžių, 86 lengvieji 
kulkosyvdžiai, 1,580 šautuvų, 
stfomiai paėmė 700 rusi/ nehtfs- 
v8n. V ■

Kita Stalino nelaimė paskelb
ta Naujų Metų dieną. Dar gruo- spėjimai išsipildys, parodys ar- 
džio 9 d. komunikatas pranešė, tima ateitis.

"kad suomiai atsiėmė iŠ rusų 
miestelį Suomusalmi — ties ša-’raudonosios armijos vadovybė 
lies centru, kur ji yra siauriau- skubiai siunčia apsuptiesiems 
šia. čia rusai mėgino perkirsti pagalbos.

nieko nesigirdėjo apie įvykius 
Suomusalmi sektore. Tik Nau
jų Metų dieną* pranešta, kad 
163 rusų divizija šitame sekto
re pražuvo. Vieni pranešimai 
skelbia, jogei rusai prarado 16,- 
000, kiti kad jie prarado 18,- 
000 kareivių. Faktas yra, kad 
žuvo keturi rusų pulkai. O į 
suomių rankas perėjo rusų 
amunicija, tankai, patrankos, 
kulkosyvdžiai ir provijantas. 
Šaltis čia buvęs stipriausias suo
mių talkininkas.

Ir tai ne viskas. Antradienio 
žinios pranašauja naujas nelai
mes raudonajai armijai.

10,000 rusų yra apsuptų Pet- 
samo fronte, pačioje Suomijos 
šiaurėje, šičia rusai apsupti, 
šičia šimtai jų sušalo, šičia lau
kiama juos, visus 10,000, pa- 
siduosiant suomiams be mū
šio.

Ir dar rūstesnis pranešimas. 
Toliau į šiaurę nuo Suomusal- 
mi, kur žuvo 163-čia rusų di
vizija, Salia sektore suomiai 
apsupo kitą rusų diviziją. An
tradienį laukta suomių atakos 
prieš ją. Antradienį-pranašau
tas ir jai toks pat likimas, kbks 
ištiko 163-čią diviziją. Ar šitie

Kiti pranešimai sako, kad
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Nauja Rusijos ka
riuomenė Suomi

jos fronte

Šveicarija pabaigė 
statyti tvirtovių 

liniją
HELSINKIS, Suomija, sau

sio 2.
Ii jos fronto antradienį sako, 
kad rusai išvystė ataką šito 
fronto centre ir vakarų ruo
že. Suomiai patyrė, kad atako
se dalyvauja nauji rusų karei
viai. Bendrai jie aprėdyti ir ap
ginkluoti geriau nei kareiviai, 
kurie per 28 dienas mėgino su
laužyti suomįų tvirtovių lini
ja-

Pranešimai iš Kare-

Karas užgavo skiry 
bų advokatus 

Londone

BASEL, Šveicarija, sausio 2. 
— Šveicarija pabaigė statyti 
tvirtovių liniją. Ji eina nuo Ba
sei miesto iki Constance eže
ro.

Šveicarijai buvo pavojus, kad 
vokiečiai arba talkininkai mė
gins pulti, per jos teritoriją, 
priešus. Reikšminga betgi tai, 
kad Šveicarijos tvirtovių linija 
eina pagal Vokietijos, o ne Fran- 
euzijos sieną. Taigi šveicarai 
bijo visųpirma nacių užpuoli
mo.

LONDONAS, Anglija, sausio 
2. — Karas ir tamsa nakti
mis užgavo skirybų advokatų 
Londone biznį. Viena, dėl karo 
mažiau skirybų bylų iškeliama 
teismuose. Kita, skirybų advo
katų samdiniams, kai dabar 
miestas vakarais ir naktimis 
yra tamsoje, sunkiau būna su
rasti reikalingų byloms įrody
mų.

Du mėnesiai laiš 

 

kams iš Jungt. Vai 
stijų į Berlyną

$

SUOMIŲ KAREIVIAI SU TANKAIS, KURIUOS JIE ATĖMĖ Iš BOLŠEVIKŲ

■ 1 .............. ■ .....................................—**

HITLERIS PLANUOJĄS PAKEITIMUS 
VOKIETIJOJE

Prezidentas Roose- 
veltas kalbės per 

radiją
VVASHINGTON, D. C., 

sausio 2. — Atidaryda
mas Jungt. Valstijų 76- 
tą Kongresų preziden
tas kalbės atstovų rūmų 
ir senato bendram po
sėdžiui. Jis kalbės nuo 1 
iki 1:30 x^HtWiėt trė- 
čiadienį.

VĖLESNIEJI PRA
NEŠIMAI

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKAI

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 2. — Dienrašty Petit Pąri- 
sien patalpintas antradienį 
straipsnis 'iššaukė sensaciją. 
Dienraščio italas koresponden
tas sako, kad Hitleris planuo
jąs didelius pakeitimus nacių 
vyriausybėje.

Pakeitimai numatomi tokie: 
1 — pats Hitleris patapsiąs Vo
kietijos prezidentu; 2 — kanc
leriu busiąs Goeringas; 3 — 
naciai radikalai, kaip Goebbels 
ir Himmler, busią iš Vokietijos 
politinio gyvenimo pašalinti; 4 
— Vokietijos užsienė politika 
prieisianti j profesinių diploma
tų rankas — tokių, kaip Mack- 
ensen; 5 — Dr. Schacht vėl už

imsiąs ekonomijos ministerio 
vietą; 6 — naujoji valdžia ne
kalbės apie Vokietijos imperia
listinius užsimojimus; 7 — Len
kijai ir čeko-Slovakijai Dusinti 
sugrąžinta bent dalina nepri
klausomybė; 8 — Vokietija iš
sižadėsianti totalinės vyriausy
bės formos ir sugrąžinsianti 
normalią, bendrai pasauly pri
imtą ekonominę sistemą^.

Petit Parisien Francuzijoj ne
oficialiai reiškia valdžios pažiū
ras. Jis tikrina, kad žinia apie 
planuojamus pakeitimus Vokie
tijos vyriausybėje gauta iš pa
tikimų šaltinių. Todėl Francu- 
zijoje sakytas straipsnis iššau
kė didelio dėmesio.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 2. — Naujų Metų dieną ame
rikiečių kolonija Berlyne tapo 
maloniai nustebinta. Amerikie
čiai gavo laiškus ir kitokius pa
što siuntinius iš Jungt. Valsti
jų. Bet laiškai Jungt. Valstijo
se buvo datuoti spalių mėn. 19 
ir 24 dd. Taigi Amerikos laiš
kams pasiekti Berlyną ėmė dau
giau nei 2 mėnesius laiko.

Pasiuntė suomiams 
$138,746 ' ■ ..,, „>■*,,—

WASHINGTON, D. C., sau
sio 2, — Amerikos Raudonasis

Pasiekę iš Europos J. 
Valstijas pranešimai antra
dienio vakare sako, kad 
ankstyvesnės žinios, buk 
suomiai apsupo rusų divizi
ją Salia fronte ir buk 10,000 
rusų Petsamo sektore esą 
prisiruošę pasiduoti suo
miams, pasilieka nepatvir
tinti. •L

—Stockholme gauti pra
nešimai, kad Karelijos fron
te rusai antradienį viename 
punkte pasistūmė pirmyn a- 
pie 2 mylias.

—Sovietų premjeras Mo- 
lootov įspėjęs z. Britaniją, 
kad ji turi paliauti teikusi 
paramą Suomijai. Jei nepa
liaus, tai rusų-britų diplo- 
matiniems santykiams grę- 
sia pavojus.

—Ankstyvesni antradie - 
nio pranešimai sakė, kad 
Hitleris eisiąs Stalinui tal
kon Suomijoj. Nacių vyriau
sybė paaiškino, kad ji nema
to reikalo padėti rusams, 
jeigu Britanija ir Francuzi
ja neįsteigs savo bazių Šuo- 
mijoj.

TELEGRAMOS
K LIETUVOS VYRIAUSIAS

DARBO
TEISMAS PATVIRTINO 
TARYBOS GALIĄHELSINKIS, Suomija, s sau

sio 2. Suomiai sunaikino ru
sų diviziją Sucmusalmi apylin
kėje. Kitai rusų divizijai gre
sianti pražūtis Salia sektore, į 
šiaurę nuo Stiomusajmi.

HELSINKIS, 1 
šio 2 
jie užgriebė rusų kariuomenės 
bazę Aitajoki, sektore. !

W SuomiW 
- Rusų lėktuvai padegė

Dideli 
miesto plotai sunaikinti. . ,

LONDONAS; Anglija, sausio 
2. — NaciųMėktuvai dviem at
vejais mėgino užpulti britų lai
vų bazę Sethland Islandą. Bri
tų lėktuvai nuvijo vokiečius.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 2. —- Jungt. Valstijų val
džia pareiškė talkininkams stip- 
jtų protestą dėl to, kad jų blo
kada trukdo Jungt. Valstijų pa
štą į Vokietiją.

LONDONAS, Anglija, sausio 
2. — Britanija pašaukė savo 
ambasadorių parvykti iš Mask
vos į Londoną. Italijos amba
sadorius pašauktas parvykti iš 
Maskvos į Romą ir padaryti 
Mussoliniui pranešimą. Kalba
ma, kad gali nutrukti Britani
jos ir Rusijos diplomatiniai san
tykiai.

LONDONAŠ, Anglija, sausio 
2. — Britanija turėsianti 3,- 
000,000 jaunųi kareivių kariau
ti Francuzijoje. šitie kareiviai 
bus paruošti iki pavasario.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 2. — Dięnraštis Petit Pari
sien praneša, kad Hitleris pla
nuojąs griežtai pakeisti i Vokie
tijos vyriausybės sąstatą. Va
dinamieji radikalai naciai busią 
pašalinti iš politikos, Rusijos — 
Vokietijos santykiai atšalsią. 
Pakeitimai planuojami tikslu 
parodyti talkininkams, kad ver
ta taikytis su Vokietija. |

HONG KONG, Kinija, sausio 
2. — Hong Kong uostas, kon
troliuojamas Britanijos, užda
rytas svetimų šalių laivams. 
Uždarymas įvykdytas uosto ap’ 
saugos sumetimais.

......  — '
Norvegai s.?
Jungt. Va 

laivus

C., sau-
Teismas

laisvai
' I

Suomija, sau- 
Supmiai praneša, kad

šio 2.
Suomijos uostą Turku

(Gautos kabeliu),
VILNIUS, gruodžio 2$ d. — 

Sutvarkius maisto produktų 
privežimą, kiekvienas
gali pirkti už normalią prieina
mą kainą produktų kiek nori, 
todėl atpuolė reikalas ! maisto 
kortelių ir jos panaikintos. Kas 
sekmadieni įš Kauno atvyksta £ei$ekskursantui 
kurie patys džiaugiasi Vilniu
mi, o miestui pa’ieka be mora
lės ir daug materialės: naudos, 
žinomo generolo Želigovskio 
dvaras nusavinamas. Arkivysku
pui Jalbrzykovskiui 
Lietuvos pasas.

WASHINGTON, D. 
šio- 2. — Vyriausias 
antradienį paskelbė sprendimą 
trijose bylose, kurios liečia Na- 
cionalią Darbo Santykių Tary-

Vienoj byloje teismas užgyrė 
Darbo Tarybos sprendimą pri
pažinusį^ JogeL. GJ:O.,'..,o> -ne 
A.D.F. unija atstovauja Paci- 
fiko uostų darbininkus.

Vyriausias Teismas pareiškė

kiloj byloj, kad Darbo Taryba 
•turi teisę įsakyti darbininkų at
stovų rinkimus, kolektyvėms de
ryboms su samdytojais ir kad 
federaliai teismai neprivalo kiš
tis į šitokius įsakymus. Toks 
pat sprendimas išneštas trečio
je byloje..

Vyriausias teismas pareiškia, 
kad Darbo Tarybai minėtas 
aukščiau teises suteikė Wag- 
nerio Darbo Santykių Aktas.

neduotas

29 d. — 
mainų 

sutartis

KAUNAS, gruodžio
Pasirašyta prekybinių 
mokėjimo (clearingo) 
su Italija. Sovietai pirks Lietu
voje kiaulių už 12 miĮijcnų ir 
pieno produktų už 9.3 mil. li
tu. *

KAUNAS, gruodžio
J. A. Valstybių vyriaiisybe at
sisakė priimti lenkų pabėgėlius.
193?.XII.3O d. \
New Yorkas. ;

29 d

Harry Bridges nori 
priimti Amerikos 

pilietybę
SAN FPvANCISCO, Cal., sau

sio 2. — Harry Bridges, C.I.O. 
unijų Kalifornijoje vadas, bu
vo kaltinamas priklausymu ko
munistų partijai. Dėl 
Departamentas iškėlė 
deportuoti.

Specialaus Darbo
mento tyrinėtojo raportas da
bar sako, kad Bridges nesąs 
komunistas. O pats Bridges pa
reiškė, 
Jungt. 
pieras.

to Darbo 
byla jam

Dcparta-

Neleidžia net rusų 
korespondentų 

Į frontą
NEW YORK, N. Y., sausio 

2. — Sovietų vyriausybė nelei
džia vykti į rusų karo zoną 
Suomijoj svetimšaliams kores
pondentams. Tai jau yra žino
ma.

Karo pradžioje buvo leidžia
ma sovietų Rusijos korespon
dentams vykti į karo sritis. Da
bar ir rusams korespondentams 
atimta ta teisė, šiandien vie
ninteliai pranešimai, pasiekią 
plačiąją visuomenę apie rusų 
operacijas Suomijoj, yra komu
nikatai, kuriuos paskelbia rau
donosios armijos vadovybė.

kad jis stengsis gauti 
Valstijų pilietybes poNaciai ieško priemo

nių Anglijai izoliuoti
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 2. — Vokietijos Jsubmari* 
nai, lėktuvai ir minos apsun
kino laivams kelius į Anglijos 
pietų rytų uostus. Vokiečiai 
sakosi praktiškai nukirtę tuos 
kelius.

Bet jie pripažįsta, kad reik
menų gabenimas į vakarų An
glijos ir į Škotijos uoštus pasi
lieka atviras. Užblokiįoti ir ši
tuos uostus — toks j!ra dabar
tinis nacių galvosukią.

Vokietija gauna gęležies ru
dą Baltijos jura - iš' Švedijos. 
Bet Švedijos rudą galina ir An
glija. Ruda atgabenama į Nor
vegijos uostus, ,o iš čia ji pa
siekia Škotijos uostus. Dėl to, 
kad Skandinavijos 
pina' reikmenų Anj 
šią ir kįla nacių ru 
tash į

Japonai neteko 1, 
464,000 kareivių

CHUNGKING, Kiniją, sau
sio 2. — Kinai skelbia, kad per 
pustrečių metų japonų karo su 
kinais Japonijos nuostoliai sie
kią'1,464,000 vyrų. Iš to 
čiaus užmuštų ir sužeistų 
585,760 vyrų.

Japonų gi pranešimai
kad kare su kinais žuvo tik 
70,000 japonų karių.

Dar 57 Britanijos 
aviatoriai žuvo

škai- 
buvo

sako,

LONDONAS, Anglija, sausio 
2. — Oro ministerija <- Naujų 
Metų dieną paskelbė, kad dar 
57 Britanijos lakūnai žuvo ka
ro operacijose. Viso nuo karo 
pradžios iki šiam laikui britų 
aviatorių žuvo (arba pasigen
dama) 437. ;

t-a-

C., sau

kybinius laibus.

_______ ..,YV ASHINGTON,' D, ę, s#a. 
neša, kftd ji paskyrė $250,000 šio 2. — Norvegijos korporači-

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 yal. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1860 kilocycles.

“NAUJIENŲ”
Radio Programai
Pradedant Gruodžio 31 d. ir per ištisus 1940 metus 

^NAUJIENOS*’ duos Radio programos

krikščionims pabėgėliams šelp- ja paims $ Jungt. Vąlstjjų pre- 
ti.

U
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
neša uja: t

Bendrai giedra; Salta; aaulė Kryžius paskelbė, kad suomiais 
leidžiasi 4:80 pašalpos teikti jis išleido $138,- 

746 - ■ -

Žydai paskyrė krikš
čionims pabėgėliams 

$250,000
NEW YORK, N. Y., sausio 

2. —• Žydų organizacija The 
United Jewish Appeal for Re- 
,fugees ąnd Overseas Needs1 pra-

teka 7:18 v. r, 
^val. vak.

lys paru- 
ii, labiau- 
maš prieš 

alis. Ir tai yra viena pa
grindinių nacių atakų prieš 
Švediją ir Norvegij į priežas
čių.

WASHINGTON, £ C., sau
sio 2. — 12,000 asmenų pradė
jo surašinėti Jungti Valstijų 
biznio ir pramonės įstaigas ir 
infonnacijas apie biznį, f



Trečiadienis, sausio 3, 1940

Buvo Labai Veikli Organizacijose

w

NORTH SIDE. — Pcnktadtc=- 
nio vakare 11:30.vai. ąplejdOj

sp spičių.

DR. STRIKOL’LS
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.: PROSPĖCT 1930

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 s. halsted st.

orkestro, 
liet, pąrengi- 

Nepaprastą
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pradžioje savaitės 
Kiekvieną dieną 

būna
6630 S. Western av 
Tel. Hemlock 9252 
Subatoj ir Nedėlioj 
Central Ąvenųe, 
Beverly Šhores,

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

TeL YARDS 099| 
Antrad-, Ketvirtad. Penktadieny 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

ŠIANDIEN IŠKILMINGAI LAIDOS NO dTH 
SIDES VEIKĖJĄ, 0N4 HARMONIENf

pasauli, žymi ir darbšti Nortfo- 
$a i (liete, Ona Hprmpniepė, 
žmona taipgi darbštaus veikė
jo Pranciškaus Hormono “Mo* 
tina” Juozuko. Juozukas Pa
liulis, yra pp. Hormonų auk
lėtinis. Jį paėmė mažytį sau 
už sūnų, ir išauklėjo pavyz
dingai į stambų sveikatoj, ir 
veiklų jaunuolį tarp lietuvių. 
Juozukas ir muzikoj gerai sto
vi, priklauso prie 
tankiai griežia 
inuose kokiams.
turi palinkimų prie muzikos. 
Ateityje maijo vien iš muzikos 
gyvenimų daryti.

Garbės Neieškojo.

Ą. a. Ona Hannonienė savo 
laikais buvo darbšti Northsi- 
dėje, progresyviam judėjime

LIETUVIŲ KALBOS

veikėju. Tais laikais, kada 
vaiku,, draugijėlė “Bijūnėlis” 
buvo suorganizuota, kada Dr- 
jų Sąryšis Injvp stipri organi- 
Zppija, kada Sandaros Nof t lį
si d ės kuopa buvo pažangi ir 
veikli, taip pat įjr $LA 220 
kuopoj, Ona Hannonienė daug 
darbavosi būdama visokiose 
komisijose Jjei valdybose. O. 
parengimuose, gaminime val
gių buvo viena iš sumaniausių 
ir nuoširdžiausių moterų.

Ona Harinonienė neieškojo 
augštenybių, neieškojo garbės. 
Ji buvo kukli, nuoširdi sun
kaus darbo draugė.

Mokėjo pasitenkinti kukliu 
gyvenimu, kąd ir sunkiose gy
venimo bangose visad šypsena 
jos veide spindėjo, vįsad juo
kauti mėgo, ir l|jfus rųmipti 
mokėjo kaip likjmąs lėmė, 
taip ji mokėjo prisitaikyti ir 
buvo patenkinta.

N u kentėjo Deprcsi joj.
Per paskutinių kelių metų

šįvakar SLA M* 
Kuopos Susirinki

NAUJIENOS, Chičago.'Ill.

Žąsys į Vokietiją

VILKAVIŠKIN •— “Maisto” 
vykdomam eksportui į Vokieti
jų, Vilkaviškio ž. u. koop. “Žie
das” nuo sezono pradžios su
pirkinėja žąsis ir antis, tuoj 
pradės supirkinėti kalakutus. 
Žąsų jau supirkinėta daugiau 
80,000.

Šiemet vilkaviškiečiai ūkinin
kai žąsų daug mažiau augino, 
todėl ir jų pasiūlymus nėra per 
gausus. Už eksportinę žąsį mor
ka 7—8 Lt.

_ į I ■, , , Naudite j'uiupiiuMj

- €*aisriniųkai, kuriems teko kovoti ne tik su ugnimi, net ii

tos 
mas

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
J Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas Prie
Massachusetts Department of 

Edncation
Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie? 
tuviams, ypač jaunesniems, susipa
žinti su savo kalbos taisyklėmis. Ji 
turi pagrindinių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji "taipgi turi arti pus
antro tūkstančio veiksmažodžių žo
dynėlį su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją*

Kaina su Prisiuntimu $1.00
Tuojau gaukite “Naujienose’, 173Q 
South Halsted St., Chicągo, III, arba 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
Avė., Boston, Mass.

Hąrmonus 
blaške be 
sulaukus

-v

kitų, |aip ir pp. 
gyvenimo bangos 
pasigailėjimo, jau 
senyvo amžiaus, kada dirbtu
vių durys yra uždarytos to 
amžiaus darbininkui, kada su- 
taupos dingo depresijoj. Ko
voti su tomis sunkenybėmis 
prisėjo ir pp. Hatmonams.

Per paskutinius keletą me
tų Onos Harmonienės sveikata 
sumenkėjo, dargi prisimetė vi
durių liga, kuriai prašalinti 
turėjo padaryti operaciją. Bet 
senutės

šįvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks svarbu 
tinis SLA B6-tos kuopos 
rinkimas,

Nariai prašomi kuoskį 
giausia atsilankyti 
naujus metus sėkmingai 
ningai. Pasidarbuokim kuopos 
gerovei. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. vakare. Narys.

s me- 
susi-

aitlin- 
ir pradėti 

r pla-

Nauji Metai Mesk 
Vagą Naują

Liūdnas vagilių galas
KURšftNAl — Lapkr, 13 4, 

apie 19 vai. einant iš Kuršėųų 
inievStelįo per Ventos tiltą, du 
nepažįstami asmens užpuolę 
Pavenčių cukraus fabriko dar
bininką A. Borusą. Užpuolikai 
pareikalavo atiduoti neštąsias 
nuo siuvėjo kelnes ir nusivilk
ti paltą, be to, jį smarkiai ap
kūlė. Vietos gyventojai, paste
bėję įvykį, tuoj 1 pasiskubino 
pranešti policijai. Tuojau vie
nas užpuolikas buvo sulaiky-

tas, jam surašytas protokolas 
ir patalpintas daboklėm j Pa
sirodė esąs vietos gyventojas 
Vaišvila, o antras dar neišaiš
kintas. Panašių įvykių {šioje 
apylinkėje pasilaiko jau ne 

sui-
apylinkėje pasitaiko 
pirmas, bet vagiliai greit 
įnami.

AKIŲSPECIALISTAI

Atsirado Vagių
VAIGUVA — Nežinomi pik

tadariai atėmė iš važiavusio 
keliu vieno ūkininko apie 500 
Lt, o iš ūki n. A. b-vės pavo
gė drabužių ir mėsos.

tada apsidžiaugsi 
vaisium, kada

atlikto 
išmeti

dar didesnių vilčių dar- 
seno,

Kovo 31
įvyks - į x .

NAUJIENŲ

spėkos nedalaikė.
apskričio ligoninėj, 
mėgino padaryti opp-

KONCERTAS

kur jai 
raciją.

kai do tu vės c įvyks v-' šiandien, 
trečiadienį, sausio d., 1:30 
vai. popiet iš kopjyčįos 1743 
Wabansia avė., į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Reikėtų visiems Northsidie- 
čiams dalyvauti Onos Ilarmo.- 
nienėį laidotuvėse ir atiduoti

2411 
inoja-

Tik 
darbo 
naują 
bo vagą. Nesustink prie
nes nepastebėsi daug žadančio 
krislo.

štai, John O. Sykora, 
S. 52nd Avė. sehas nek
mo turto prekybininkasJ-ai tik 
dabar turi nekilnojamų7 
sąrašą, is kurnį .galima 
rinkti puikiausių namų, geriau
siomis sąlygomis, Ateik 
tinę ir įsitikink, ir

turtų 
pasi-

j ras
tinę ir įsitikink, ir, išsikinkęs, 
investuok savo atliekamus pini- 

vienokį arba kitokį tur-

pagarbų ir užuojauta už jo* 
darbuotę nu’isų tarpe. —K. 6.

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue ■

Telefonas PORTSMOUTH 96Ž2 ;
POCAHONTĄS Mipe Ęųp įš geriausių mainų, 
daug dulkiu iširptą Perkant $*7.05;
5 tonus ar daugiau ........................... ’ •
PETROLEUM CARBON COKE $7.75 i
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

įSąles Tąx ekstra.

gus { 
tą.

Piie progos pastebėsimi kad 
jų skelbime, kurs telpa 
jiepose laikas nuo laiko, 
dingai buvo pasakyta, ka 
RĮ.ųjy morgičių paskolos duoda
mos už 4 iki 15%, Ture; 
Jti už 4 iki 5%, <

NE BE TIKSLO

. Na.?
klai-

d pir-

o bn-

kelb.)

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Siame Konteste bns Dalinamas Dovanos Kontesto Dalyviams:

BUIGK AUTOMOBILIS 4 PURŲ SEPAN- IŠ—
MILDA AUTO SALES

■ , 866 WEST IM STREET .

Jonukas su Petruku nuvyko 
kelių dienų vaišių pas savo se- 
pelę. Senelė jais taip rūpinęsi, 
kad net vakare poteriaujant ne
atsitraukdavo. Paskutinį vaišiu 
vakarą, berniukai, kaip papra
stai, suklaupę poterių, ir 
rūkas ėnjė labai balsiai
kalbėti. Baigdamas Petrukas 
dąr garsiau pridūrė:

— Viešpatie, buk man 
geras ir neužmiršk, kad 
papčią savaitę yra ipano 
dadi.epis.

Jonukas pyktelėjo , už 
gafsų poteriavimą ir sakę 
iiukųi:

Pęt- 
jnps

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš—
PEOPLES FURNITURE CO.,

______ ■'_________ 4182 ARCHER AVĖNUE___________________

BEDROOM SETĄS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, IŠ—

. NEW CITY FURNITURE CO.,
1654-6 W. 47th STREET

tpks 
ątėi- 
var-

tokį 
bro-

Ar tu manai, kad pievas 
iš? 
ievas 
peiš-

DINING RGGM SETAS, IŠ—
S ROOSEVELT FURNITURE CO.,
■ _______________ 2310 WEST ROOSEVELT ROĄp__________

■ VICTOK RADIO 1939 METŲ MODELIO,
■ JOS. F. BUDRIKO,

KITCHINETTE SETAS, IŠ—
V. BAGDONAS,

■  -34°g socth_h^W _
CEDAR CHEST IŠ—

S BARSKIS FURNITURE CO.,
1743 WĘ$T 47th STREET

ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto 
koncerte* kuris įvyks kontesto. pabaigoje.

negirdį iy tyliai meldžiant;
— Ir aš žinau, kad L 

girdi, betgi senuįė gali 
girsti.

NESUSIKALBĖJO

— Fone Strinki, teismą 
tarė tamstos žmonai prip 
du šimtus lity alimentų, - 
ria teismo pirmininkas.

— Puiku!
kis

s nu- 
• vžinti 
>- tą-

sušunka Strin- 
Aš irgi primokėsi! po

rą dešimtų litų» ir ji galėsi pui
kiausiai verstis.

T

Ręmkite tupg, Jęųrie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
« . ~ • I \

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
: r-4) : i
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA OJIMO {STAIGA

NCE, .
. ,U : DIENA IR NAKTl J ' 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
46(15-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

(Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. ‘ PROSPĖCT 6^31 
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
• Rez. Hyde Park 3395

• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite Moaų hUU* pregranHi AntaUHenfo te MtaUenfo

Laidotuvių Direktoriai
tilMIĮiiiiyiMiiiniiiliiMiliUiHiii

NARIAI
Chicagos, d
Cicero K
Lietuvių K
Direktorių “
Asociacijos
iihKiiiiiiiliiiiiiittiiiiHHjiiiiijii

imiiituiiiiiiiiiaiiimiiiiiiimiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
F TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
iitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii  

----------------------------------------------------------------L

ANTHONY B. PETKUS
Phpiie Gjrovehill O14į2

Phone Cicero 2169
6834 Sp. Western Avė.
1410 South 40th Court, Cicero

J. LIULEVICIUS I
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1,646 VVost 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWIČZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 251
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Ptrllman 127

■ 1 ■ĮT'

0

ALBERT V, PETKUS
4704 So. Weslern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenpe S _Phone Yards 491

• ■ . J.."

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos; Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107,

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 7828

C. K. Kliauga, D.D.S.
2420 W. Mąrųųette Rd,

Prie Western Avenue

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-6 vak.

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

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

2400 WEŠT MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
n 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS
10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo _ .

4 vai. popiet ir nuo '7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ,
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
JLP. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1330 

Ofiso .tel. CENTRAL 1824 
Nąmų Tel.-^Bydfe Pafk 3395

Garsinkitės “N-nose”Brunsvvick 0597



Trečiadienis, sausio 3, 1910 . ’NA.'T.TJIKNOS, ’CMeagh; TU.
t , _ ■________—___________________ . Y________

DIDINGOJI GONDINGOS PILIS IR IŠNYKĘS 
ŽEMAIČIU MIESTAS

įtinama ir dar pateko į ne lietuvio rankas...Anksčiau esą buvę apylinkės gyventojų, kaip pasakoja Ignai Saudargas ir kiti, daryta gilių kasinėjimų.Pasikasus apie 1-—2 metrus), randama ne tik, kad judintas i padengtas degėsiais žeme
Riterių kapų laukas. — XIV—XV šimtmečių mieštoje- 

į kanos. — Retos iškasenos. — Požeminė anga. — Gon
dingos storastija ir dvaras. — Atgimusios Lietuvos 
kariai prie pilies sienų. — Slėnio vaizdai nuo pilies. 
— Reikalinga apsauga pilies palaikams.šniokščia ir šnera Babrungo išsimėtę po slėnį, po laukus, ilnys, atsimušdamos į' žvelgiant į tolumą, susilieja, suartėja ir taip rodos, visa žeme virsta vienu žalumu pražydusiu sodu...Už slėnio krantų vingiuoja platus v tėškė is. Juo praeina blizgančiais šalmais vora karių pėstininkų, paskui slenka artilerijos grupė, o laukais pasklys- ta su dusliu dundėjimu ir kavalerijos burys. Keistas jausmas, keistas rcg.nys prie rudens žaliuojančios, raustančios gamtos, prie saulei o dangaus... Jie, rodos, lyg iš amžių gludumas nubudę riteriai, kariai. Jų žinginė artėja ir, tur būt, netrukus jų Bėriai, Sarčiai mins senosios pilies atkrantes. Nėra mažiausios abejonės, kad šie atgimusios Lietuvos kariai pasirodė čia prie pilies sienų pirmą kartą po dviejų* trijų šimtų metų. Numanu, kad kiekvieno lietuvio širdis instinktyviai sudreba

upės krantus ir akmenis. Saulė ir mėlynas dangus žaidžia jos sraunioje tėkmėje. Užgautas granito gabalas ritasi Gondn- gos pilies šlaitu ir pranyksta, pasiekęs upės krantą.Senasis Gondingos pilies kalnas apsidengęs plonais voratinkliais, kurie draikosi rug e- nojuose. Jie aptraukia ir pilės šlaitus^ meflžius, ir, tur būt, vi- mu$ų gimtąją žemę. Reikia j lebėtis tų ilgakojų kuprių paslankumu, jų meile rudens vėsumu atvėsusiai žemei, kurie pirmieji skuba pirma šalnų ir i alio žiemos uždangalo užtiesti šilkinį užumiršties uždangalų. Čia iš pilies aukšto \ criąsijos slėnio, krantų, kalno gra; ųs reg niai ne tik bet ir toli,
lytus ir vakarus, Visa žemė ir 
jos slėniai dengiasi krūmų me
džių žalumu. Krūmai, medžiai menulis atsigręžia į tą pusę, pridengia nuo saulės žvilgsnio ranka akis ir žiuri ten, kur saulės atspindžiai sublizka plieno šalmuose ir žirgai mindo pilies slėnio krantus.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE'6975

pilis ir šiandien savo grožiu tebe- ji šiandien griau-

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

rvALNA 25 CENTAI

Pelnas eina 
n VOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.

savo didybe, vilioja. Nors narna, naikinama, bet ji tebeturi dar ir savo kontūrus. Ji didelė, erdvi, turi daugiau, nei penkis šimtus viršuje žingsnių. Jos šlaitai status, aukšti, kai kur neabejojamai bus 50—60 metrų, o gal ir daugiau, statmenai Į slėnį nuo paviršiaus. Tik iš pietų pusės jos aukštis tesie- kia tik keliolika* metrų. Mat, čia į pietus ir pietų vakarus atsiremia lygus ir dirbami laukai. Iš šiaurės jos šlaitas šiek tiek apgriuvęs ir apaugęs medžiais. Keletas medžių auga ir rytiniame šlaito krante. Pats piliakii- n.o viršus ir kiti jo šlaitai jau ariami. Žinoma, tai sparč ai naikina pilies išvaizdą ir labai gaila, kad kituomet buvus garsi pilis šiandien yra visai nai-

esą sukrautą begalės ginklų. Į pilį įėjimas tesąs‘tik vienas, o užmūrytu durų raktas esąs paslėptas po senovinių girnų akmenių. Kur slepiasi tas girnų akmuo, taip pat niekas nežinąs, tačiau kas jį rąstų, tuojau su trenksmu atsivertų durys, ir jis su tuo raktų galėtų į eiti į sįap- sluoksnis, bet apakmenėjusiį ’ tuosius pilies požemius, į gink- medinių anglių, rąSto storume. h) sandėlius.Be to, kituomet buvus pilies1 Kartais tamsiomis naktimis j, pasirodančios palyje ugnys, ir visa pilis nušvintanti skandria, žėrinčia šviesa. Kartais, esą, girdimi ir požeminiai pilies gana stiprus dundėjimai...Iš istorinių dokumentų žinome, kad seniau prie Gondingos pilies yra buvęs ir didelis Gondingos miestas.Tur būt, dabar, kur randanti apsčia usi radiniai, ir bus buvę J senasis miestas. Miestas greičiausiai bus sunykęs XIV—XV šimtmetyje, tačiau pilies ir palies dvaro, kurs jau buvo atokiau nuo pilies, sunaikinimas turėjo įvykti švedų antplūdžio melu. Švedų karų su Lietuva istorijoje esą apie Gondingę 1710 m. minima. Gondinga taip pat minima ir Liublino unijos akte, kur dalyvavo ir pasirašė aktą vienas Gondingos storastijos didikas.■Dar kai kur senovės teismo aktuose Gondinga taip pat minima, kaip storastija, o kai kilr ir kaip miestas. Yra manančių kad storastijos dvaras yra buvęs apie kilometrą atstume nuo Gondingos, dabartinėje Leoąo Kumšlyčio žemėje. Prieš 40— 50 metų to dvaro pamatai buvę dar aiškiai žymus, o kai kur ir sienos buvusios net ap.e metrą iškilusios į paviršių, šio dvaro pastatas įdomus ir brangus tuo, kad jis turėjęs iš vidaus ir iš viršaus emaliuotą,, sti gėlių raštais koklių danįųX Tų koklių kai kurias šukes dar tebeturi privačiame muziejuje L. Kumš- lytis. >Kitoje Babvbngo upės pusėje, tuoj už upės, paėjus aukštesniu pakilimu, šilkinio ir gret ino kaimyno žemCsę, vadinamam

3

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

NAUJIENOS’
1739, South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU
PROGRAMŲ

viršūnėje kiaurynė, kuri ėjus pilies gilumą ir jos dugną nt galėję pasiekti net sų kartimi Pradėjus čia arti pilies Viršų ir šlaitus, buvęs iastas vienas, kitas senovinis sidabrinis pinigas, tačiau jie taip buvę sudilę, kad jau negalėję beįskaityti datų. Taip pat čia rasta ir senovinių ečių bei kitų ginklų liekaną. Tačiau daugiausia senovinių radinių randama nuo pilies į vakarus, už 100—200 žingsn nuo pačios pilies viršūnės. Dėl ų radinių gausumo ir įvairumo eks atskirai pakalbėti.Šiaurinėje pusėje, kur kra nas yra pačios gamtos apgrlaitas ir žmonių tyrinėjimo Uksais atkastas, ir dabar Čia matyki degėsių ir-anglių ryškios z mes. Dar toliau už kelioKk Ungsnių kasta gili duobė prie greta a gančio storo medžio, čia po m edžio šaknimis eina gilus urvas kurio su poros metrų įrauk nebuvo galima pasiekti ir net vo galima patirti, ar čia yra vietos tyrinėtojų darbas, ar tas slaptas, požeminis urvas, apie kurį čia ne iš vieno teko išgirsti. Kaip jau sakiau, pilies krantai ir aplinkui į pietus bei vakarus, o taip pat ir kai kur se rytų slėnio dalyse čia dabai dirbami darbai. Tik kai kur, Slapesnės vietos pasiliko apaugusios nedideliais krūmais. Tačiau tas pats Saudargas pasai ja, kad čia dirbamieji Jau pradėti arti tik jo amžiaus mintyje. Visur aplinkui au krūmai, beržynai buvusios ganyklos ir nenaudojami plotai. Ariant tuos laukus, pasitaikę daugelyje vietų užeiti ežių žymes, kurios buvusios jau ųuo šimtmečių siaut tuos laukus, buvo rast daug retų iškasenų. Daugiausia jų rasta apie 209 atstume nuo pilies centro vakarinėje pusėje, čia-verčiant vagas buvo už karna degėsių žymės, kurios rėdavo maždaug žmogaus Tuose degėsiuose buvo randama įvairių žmogaus papuošalų: žalvarinių sagčių, pentinų, iečių ir kitų įvairiausių papuošalų, r . t----  ----- » Jioli-laikais dažnai giliau ariant užtinkama. Tas radinių laukas užėmė maždaug apie 40 žingsnių pločįo ii teko

T

e-
DSbuvus statmen šiai u-

io-
totai at- igę

nežinomos. Beplė
H

Jų buvo randama per ke ka metų, ir dar šiais
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Įvairios žinios
.JjJŲ ‘ ■'^■-p^Kąiąų tvarkytojas nubaudę manufaktūros pard-ves s-ką M. Poloviną 1000 Lt.—-Autobusų stotyje pastatytas garažas.—Miesto gyventojai vilniečiams suaukojo apie 900 Lt.—Gyventojai nusiskundžia, kad miesto s-be pirtį stato treti metai, o vis nepasiuto.

Gražiai veikia biruti- 
, ninkėsMiestelyje kun. Birutės K. Š. M. d-jos Seredžiaus skyrius įsteigė vaikų darželį. Jų iniciatyva buvo suruoštas karių į- gilios salėje vakaras, kurio pelnas paskirtas darželio naudai. Dabar birutininkių pastangomis ruošiama visuomenei ciklas paskaitų.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR

CO. VVholesale
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos ,Nes Nuošimti Nuo 1 Dienos.

Turtas virš - - 
Atsargos fondas

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

$4,000,000.00 
- - $275,000.00

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ii 
/isokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit T.L VAROS 3408

• FOTOGRAFAS

- ■ ' -----~and' .......... ZZ_LQAN ASSOClATIONofChtcago
JUSTIN MACKIEWICII, Pres.

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

-r -■ ■------ , 

CHARTERED BY U. S., 
GOVERNMENT

SAVIN G b FhDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET( CHICAGO,! ILLINOISOfisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Kapkalnyje, randkfria labai aps-i‘J eini gyvulių, žmcAikf kaulų, o taip pat senovinių radin ų, arklių žąslų, pentinų ir kit. Kai kur esą Įaip daug, kad tų kaulų butų galima pririnkti po keletą
Šokinėji?

O! Mano Tėveliai

CONRAD
FOTOGRAFAS

Gudija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai
domis ir Hallywood 
viešomis. Darbas 

rarantuotas.
420 W. 63rd SL 

ei. ENG. 5883-5840

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien

■ffindt

9:U nkira

valiausias
, ir kitus įdomina 
pranešimai,

60—70 ifgio. Jų daug at prieš karą klebonams, vargonininkams, kunigams, o vėliau mokytojams ir kitiems intelb gentainy. Dalis jų, kaip girdėti, pateko į Krokuvos ir Karaliau- čiaus muziejus. Dabar yra šiek tiek Kaune, Vytauto Didžiojo muziejuj, ir nemažai tų radinių turi vietos inteligentai.Ne vien tik šiame lauke, bęt ir kitur, atokiau apie pilis.kalnį buvo rasta ugniavietės žymių ir viena, kita ietis ir taip pat žalvarinių papuošalų. Dar visų paminėtų radinių ne išartame viename lauke užtikta gana apsčiai degtų plytų. Jų, esą, kasant vis daugiau. Plytų gabalus teko matyti paviršiuje ir man pačiam, matyti, bus iš labai semĮ) amžiaus, nes jau gerokai ap sios ir jų skeveldrose matyt gana stambių, beveik pupos mo, lauko akmenų. Plytos gerokai apdegusios ir jau nuo ugnies pajuodusios, suakm sios. Kad čia kada nors butų buvęs koks nors pastatas apaugusiam beržyne, ben jų, trijų kartų atminimi; neži noma.
Tiesa, apie pačią pilį 

nemažai ir senų pasak* 
Senų žmonių pasakymų,

je tų seniai buvo
puvu-didu-
enėju-
seniau 
t dvie-

Ta pačia proga tenka pašte- į bėti, kad kitoje upės pusėje, a- < pie 1— 2 km;/atstume' yra dąr : du piliakalniai, kurių vieną apsupk pelkės jr griovys, o viršus apaugęs klevais, ąžuolais, liepomis ir kitais medžiais. Kitas vos už kelių dešimtų metrų, kiek didesnis, taip pat visas ap-; augęs medžiais ir jaunais ąžuolaičiais.Tos gausios iškasenos, tas buvęs senovinis Gondingos mies-- tas prašyte prašosi tyrinėjančios rankos. Jau. prof. Kšivic- kis buvo įmatęs šio piliakalnio ir vietos svarbumą. Musų arr čheologams, jis, rodos, nemažiau susidomėtinas, kaip Apuolės ir Impilties piliakalniai, kurie dar neseniai stropiau tyrinėti. Kuo anksčiau čia bus tyrinėjama, tuo daugiau bus surandama tų istorinių liekanų, praturtinami tais radiniais musų muziejai ir susidarys apsti medžiaga Žemaičių kraštui ir jo senovinių amžių istorijai pažinti. Dabar čia kiekvienas kapsto* si pagal savo išmones, griauna, ardo pilies krantus ir tuo pačiu ne tik pažeidžia musų senovės brangų atsiminimą, bet sunaikina ir tas svarbias istorines liekanas. Kusandra

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJŲ 
KONCERTAS

Sausio 14 d., 1940
esama 
o j imu. 
Pilyje

RUBSIUVIŲ SALEJE 
333 So. Ashland Blvd

SPULKOJE
|<į Sudėjo Užtektinai Pinigų Visokiems Ka
lį lediniams prezentams

I Lithanian Bldg., Loan
i & Savings Ass’n.KURIOS ANTRAŠAS YRA

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Yra Saugi Nes Kiekvieno Indeliai Yra Ap

drausti Iki $5,000.00 per Fede- 
ral Savings and Loan Corp.

Washington, D. C. -JjĮįlf

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS AT v__
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAŪ

UKUS

OS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

NAUJIENŲ

Kalendorius

1940
METAMS.

NTAUJIENOS išleido gražų, 
paveiksluotą kalen dorių 

1940 metams. Kiekvienas mė
nuo turi po atskirą paveikslą. 
Paveikslai yra iš Lietuvos ir 
Vilniaus kraštą

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.

MADŲ

Kauna iu CENTV 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

Vardas

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Adresas

Miestu

Valstija
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HAUJIEHOS
The Lithuanbu) Daily New» 

ihiblished Daily Except Sunday
Fhe Lithuanian Nėws Pub. Co., Ihc

1739 South Hfilsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$9.00 per year tn Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago

jc pet čopy.

I Enteted as Second Class Mattei 
March 7th 1914 at the Post Office 
bC Chicago, III., undet the act of 
March 3rd 1879.

ChiCagoJ fe—paAttu
Metams - ,_________
Pusei mėtų _____________
Trims mėnesiams 
Dviem tnėnesiains
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija ___ _ _

Savaitei________________
Mėnesiui

jungtinėse

Metams

NAUJIENOS, Chicago, UI
—................ •........................................... „ r. Trečiadienis, sausio 3, 1940

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

$8.0i- 
4.00 
2.00 
1.50

.15

3c 
18c 
78c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00

Pusei metų ---------- „----- ---- 2.75
Trims mėnesiams____ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų---------r... 4.00
Triins mėnesiams  2.50
Pinigus teikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Gali atrodyti, Itad Stalinui netekti tiek kareiviu 
(kartu su jų ginkiaisM amunicija, mašinomiš, maistu'ir 
t.t.) pet keletą diėhų tai nieko nereiškia. Bet tūrimė 
neužmiršti, kad Stalinas yra priverstas laikyti dideles 
kariuomenes ir Tolimuose Rytuose, ir užkariautoje buv. 
Lenkijos teritorijoje, ir Kaukaze ir daugelyje kitų “fron
tų”. Visa Maskvos diktatūra yra paremta durtuvais ir 
kanuolemis. Todėl 
eiti, siųsdamas naujus ir naujus pulkus į Suomiją. Jeigu 
jisai turėtų tiek proto, kiek jisai turi užsispyrimo, tai'ji
sai ieškotų su suomiais taikęs.

yra ribos, iš kurių Stalinas negali iš-

St. žiemys-Miščikas

Rusija žengia i pražūtį
(Musų specialaus kotėspondentb)

(Tęsinys)

Darbo santykių reguliavimas KOMUNISTIŠKOS 
“ŽINIOS”

Vyriausias Teismas Washingtone padarė tris svar
bius sprendimus, liečiančius Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos (National Labor Relations Board) kompetenciją. 
Šitų sprendimų prasmė yra ta, kad federaliniai teismai 
neturi teisės keisti arba anuliuoti paminėtosios Tarybos 
patvarkymus, kuomet ji paskelbia įmonėje rinkimus su 
tikslu nustatyti, kuri organizacija atstovaus tos įmonės 
darbininkus derybose su darbdaviu, arba kuomet ji, pa
siremdama rinkimų rezultatais, nutarė kad ta, o ne kita 
unija atstovaus darbininkus.

žodžiu, šitie Vyriausiojo Teismo sprendimai parėmė 
Nacionalės Darbo Santykių Tarybos (NLRB) galią, kai
po įstaigos, kuriai J. V. kongresas pavedė reguliuoti dar
bo santykius pramonėje pagal kongreso išleistą įstatymą. 
Pastebėtina, kad tie sprendimai buvo priimti vienbalsiai.

Nusimaskavo
Daug kartų buvo sakoma spaudoje, kad vadinamoji 

Amerikos Studentų Sąjunga (Unija) yra užmaskuotas 
komunistinės propagandos įrankis. Bet jos viršininkai 
“bažijosi”, kad tai esą netiesa.

Tačiau ylos maiše nepaslėpsi. Pereitą savaitę įvyko 
Madisone (Wis.) tos studentų “unijos” suvažiavimas, ir 
čia pasirodė tikrasis jos veidas. Suvažiavimas 322 bal
sais prieš 29 atmetė rezoliuciją, kurioje buvo siūloma pa
smerkti sovietų agresiją prieš Suomijos demokratijų.

To negana. T^s.bolševikų diriguojamas studentų su
važiavimas atsisakė leisti klausimą apie ^Stalino agresiją 
prieš suomius, savo organizacijos narių referendumui. 
Aišku, šios Stalino studentų “unijos” Vadai bijojo, kad 
net jų organizacijos narių dauguma gali pasisakyti prieš 
Maskvą. .

Studentai, kurie dar ligi šiol nemato, kas yra užpuo
likas Rusijos-Suomijos kare, yra akli Maskvos pakalikai.

Skaudus smūgiai rusams

džio pramonė, daug plytinių. 
Radijo aparatų fabriko įrengi
niai išvežti, tačiau jis bus pa
leistas dirbti kad ir siauresni.! 
mastu, dar yra du stiklo fabri
kai, konservų fabrikas, piršti
nių pramonė, kuria Vilniui 
garsus ir kaimyninių miestų 
tarpe, stambių aliejaus dirbtu
vių ir daug stambesnių ir smul
kesnių pramones įmonių, nfa- 
lunų, per 70 spaustuvių, uksu- 
so, saldainių dirbtuvių ir kt.

Rusai turi nepamiršti, jog 
Kaukazo, Turkestano, Trans- 
kaukazijos bef Centralinčs Azi
jos musulmonai neturi jokių 
simpatijų rusams ir pirmai 
progai pasitaikius, sukiltų rusų 
užpakalyje, jau nekalbant apie 
Irano, Druzų (Sirijos), Irako 
bei Afganistano . .kariuomenės. 
Maža to, Egiptas bei Palestina 
ir Visa Arabija jaustųsi nema
žiau pavojingoje padėtyje kaip 
kitos.

O šiose visose vietose anglai 
turi pakankamai su prancūzais 
kariuomenės, kad atmuštų bent 
kokį puolimą.

. Apie rusų veržimąsi į Toli
muosius Rytus netenka kalbėti, 
nes ten po nepasisekusio karo 
panaudojus Mongoliją, rusai at
kando dantį ir galvoja visa da
ryli, kad išprovokuoti karą tarp 
Japonijos bei Amerikos tame 
laukdami pagalbos iš Vokieti
jos.

(Bus daugiau)

Tai nesubrendusią diplomat ų 
arba ieškančių dagio svajonė. 
Vengrija niekuomet nepuls Ru
munijos, jei tam nepritars Itaii* 
ja, kuri vienintelė, kuri giilS 
vengrus nuo vokiečių bei rusą 
spaudimą. Ir Vengrijos diplo
matai puikiai supranta, kad ne 
Šiandien, ryt, ją reikalavimai 
prieš Rumuniją bus išpildyti ir 
be mažesnės rizikos įsivelti į ko
vą, kuri guli baigtis neprikhd- 
sotnybės netekimu. Dar geriau 
Stovi reikalai su Bulgarija, ku
ri, tiesa, labai nori atgauti po- 
brtiČą, bet niekuomet už tai ne
mokės pasidavimu tusų Valiai. 
Tam priešinsis bulgarai jad ne 
vien todėl, kad puikiai atniena 
kokia globa rusų buvo pirnįiau, 
bet ir todėl, kad ten monarchi
ja. Bulgarija gali naudotis Viso
keriopa pagalba rusų, bet jei 
pasiektų savo tikslą, tą pačią 
dieną pamirštų savo pažadus 
rusams ir nuo jos nusisuktų.

' Maža to, nereikia pamiršti, 
jog bulgarų valdovai susigimi
niavę su italų karaliumi įr tai 

Į šiuo laiku turi laip pat reikš
mės.

Tiesa, yta dar viena galimy
be, kuri nebe pamato. įkalba
ma, jog Rumunijos valdovas 
Karolis II-as, šalininkas taip pat 
kritiškų momentų, galvojąs su
daryti sutartį su rusais ajtiduo- 
damas jai Besarabiją ir už tai 
reikalaudamas, kad rusai ga
rantuotų visus kitus rumunų 
rųbežius, Tai nei kiek rusų ne- 

| priartintų prie sapnuojamą 
Dardanelų, nes turėtų sušipykti 
su Bulgarija, kuri visgi arti
mesnė prie Turkijos, neg'u Ru
munija, nors ir gautų rusai ka
ro bazę Kostahcos uoste.

Taigi, kurion pusėn bepultų 
rusai savo tikslo (Dardinelų) 
pasiekimui, turėtų tikėtis karo 
su italais ir dargi Praiicuzija 
bei Anglija. Tuomet lildty ru
sams vienas kelias — stisidėti 
šiame kare su Vokietijai ir tuo 
pat pralaimėti karą. •

Galvoti apie prasimušimą iš 
Kaukazo į Persijos įlanką, dau
giau, negu juokinga, nęrs ten 
vo>s^ tik 800 kil.

Visų pirma, rusai neturi ge
rų kelių tenai ir turėtų smar
kiai nutolti nuo savo karo ba
zes, kas 50% sumažina jų pa
jėgumą. Maža to, tektų atvirai 
pradėti kovą prieš angląs, ku
riems gręstų rimtas pavojus ne
tekti naftos šaltinių, ne tik Per
sijoj (Iranas), bet ir Irake if 
pavojus atsirastų dargi Sirijoje, 

[Palestinoje ir kitur.
Bet čia veikia, lygiai kdip am 

į trame kelyje (per Afganistaną) 
taip vadinamas Azijos 
arba Sftadabad paktas pa 
tas Tegerane (Persijos 
je) tarp Afganistano, 
Irako ir Turkijos Saadabad pi
lyje (nuo to ir Saadabad pak
to vardas), kuriame 1937 m. 
visos šios valstybės pėsižada 
remti kiekvienos kitos kt^vą, jei 
ana butų puolama kitos valsty
bės! Po paskutinių įvykių, ypač 
Suomijos, šios valstybės puikiai 
supranta, jog rusai vir|o tok 
pat imperialistai, kaip ir kiti ir 
jėi puls vieną, nepaliks j ir an
tros ar trečios netolimoje atei
tyje nepriklausoma valstybe.

Maža to, prancūzai su ang
lais puikiai numatė šį galimą 
mahievrą ir dar Lenkiją vokie
čiams bombarduojanti pasiuntė 
į Turkiją bei Siriją savą gene-, 
rolą \Veigantą, kuris buk turė
jo vykti Lenkijon ginti Varšu
vos, kurią apgynė pirmą kartą 
nuo rusų 1920 m. bet J ištiesti 
jįs pasiliko Artimuose Rytuose 
ir kaip 1915 m. stengiasi suor
ganizuoti musulmonų j 
ineųę, kuri galėtų reikalą- 
atremti rusų puolimą už 
pečių, aiškų, stovėtų vokiečiai.

VILNIUS. — Lietuvai Vil
niuje atiteko nemaža speciali- 
nio mokslo įstaigų, mokyklų ir 
kursų. Stambiausioji yra tech
nikos mokykla su 8 liciejais, 
kuri perorganizuojama į Vil
niaus technikumą su mechani
kos, elektromechahikos ir ar
chitektūros skyriais. Vilniuje 
dar veikė dvi amatų gimnazi
jos ir viena amatų mokykla. 
Visos jos dabar sujungiamos į 
vieną, kuri bus pavadinta Vil
niaus valstybine vidurine ama
tų mokykla, kurios bus elektro
mechanikos, mechanikos, dai
lidžių ir mūrininkų skyriai. 
Buv. Vilniaus valstybinė mer
gaičių siuvimo gimnazija per
tvarkoma į Vilniaus valst. mer
gaičių vidurinę amatų mokyk
lą. Buv. Vilniaus mergaičių 
valst. prekybos mokykla peror
ganizuojama į Vilniaus valst. 
vidurinę prekybos mokyklą. Be 
šių Vilniuje dar veikė privati
nės amatų mokyklos ir kursai, 
jutent mechanikos liciejus, du 
prekybos liciejai, 1 administra
cijos liciejus, 1 prekybos gim
nazija, 2 prekybos mokyklos ir 
9 amatų mokyklos; vieni ste
nografijos, 2 mašinraščio, 5 
prekybos, 3 technikos ir 17 
įvairių kitokių amatų kursų. 
Visos privačios spec. mokslo 
mokyklos ir kursai turės gauti 
leidimus ir pristatyti Švietimo 
ministerijai patvirtinti savo 
mokslo planus. Mokykloms di
rektoriai, inspektoriai ir mo
kytojai paskiriami ir patvirti
nami Šviet. ministerijos. Refor
muojant amatų mokyklas bus 
žiūrima, kurių amatų Lietuvos 
krašto atstatymui ypatingai rei
kalinga. Žemesniosiose mokyk
lose bus pirmoj eilėj ruošiami 
mūrininkai, krosnininkai, sta
liai, račiai, šaltkalviai, kalviai, 
elektromonteriai, rimoriai, ap
mušėjai, balnininkai, od.'nin- 
kai, kailiadirbiai, keramikai, 
puodininkai, plytininkai, knyg
rišiai, dažytojai ir kt.

Vienas rašytojas “Drauge” ši
ta padėtim skundžiasi, ir sako:

“Mes, lietuviai, nėišmintis. 
Imkim Amerikos angliškai 
kalbančius katalikus. Kokie 
jie skaitlingi, o tik vieną te
turi dienraštį ir tas menkas. 
O juk katalikų Amerikoj yra 
ir turtingų, net milionierių. 
Vienok nei vienas jų nepa
junta pareigos (?— “N.” 
Red.)—paremti savąją spau
dą. Tuo tarpu, pavyzdžiui, 
‘Cliristiah Science’ gausinga 
(negausinga! — “N.” Red.) 
išliedžia dienraštį, kuris daro 
imponuojančio įspūdžio ir y- 
ra paplitęs po visą kraštą. 
Dienraštis visais atžvilgiais 
daro įspūdžio, kad užpakaly 
jo stovi milijonai dolerių.”
Dalykas betgi ne melionuose

štai kaip komunistų spauda 
paduoda savo Skaitytojams už
sienio žinias. Viena; 
dos organas vakar 
pranešimą iš Stockh

“Menševikas 
ministeris patraukė 
Švedijos Komunistų Partijos 
organo ‘Ny Tai’ (Naujoji 
Diena) redaktorių Fritjof La- 
ger, kam pastarasis rašo prie
lankius straipsnius SuomijOs 
Demokratinės Respublikos 
liaudies vyriausybės atžvilgiu 
ir smerkia baltigvardiečius, 
Londono imperialistų agen
tus. Redaktorius nuteistas 
tris mėnesius k 
nis”, sausio 2 d.

. Tokio pranešime iš Stockhol-1 dolerių, o tame, kad ta “krikš- 
mo, žinoma, negal 
jokia telegramų a 
viena, Švedijoje 
“menševikų”. Te 
galinga socialdemokratų patti-1 ir tolerantiška visuose klausi- 
ja, kuri per rinki 
mentą gauna 40 
nuošimčių visų bįlsų, bet toje|mą (kame ji yra dogmatiška), 
partijoje nei “i 
nei “menševikiškų 
ra ir nebuvo.

Antra,' į Švedijos teisingumo | kitaip manančių žmonių. Ji Rė
minis tėrio __pareigas
įtraukti ką nors tįesoi 
rint ar nusikaltėli 
stas pilietis, laikriščio redaik to-1 kad ne t ik i n tie j i arba kitaip ti- 
rius, ar ka& kitas. Nusikaltėlius kintieji žnion

š tos spau- 
įdėjo neva 

olmo:
teisingumo 

tieson

alėti.” (“Vil-
194 m.)

ėjo paduoti čioniško mokslo” sekta, kuri 
gentura, nes, leidžia tikrai gerą dienraštį 
nėra jokių “Christian Science Monitor” 

Inai gyvuoja (Bostone), yra labai liberališka

mus į parla- muose, išimant, gal būt, tiktai 
irba daugiau tam tikrų Biblijos interpretavi-

jolševikiškų”, Ji nemėgina žmonėms prievar- 
” frakcijų nė- ta brukti 'kokį nors autoritetą. 

Ji neprakeikia ir net nekolioja

t neįeina pravardžiuoja .“bedieviais” tų, 
eson, nežili- kurie netilai jęs mokymais. Ir, 

a butų papra- kds svarbiausia, ji neskelbia,

Nusikaltėlius kintieji žin jės esą lyg kokie 
iiės sutvėrimai, ku-traukia tieson Švedijoje proku-l

toras (arba valstybės gynėjas), Į riu tikintysis neprivaląs net pri- 
o ne ministeris.

Trečia, jeigu šv 
tų redaktorius buvo 
tris mėnesius kaldtlj tai reiškią, | riškų “šukių 
teismas pripažint , kad tas Re
daktorius peržengė įstatymą.

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

Besibaigiant seniemsiems metams, suomiai sunaiki
no ištisą 163-ią sovietų raudonosios armijos diviziją ties 
Suomussalmi, virš Arktiko rato, kelis tūkstančius rau
donarmiečių užmušdami, kitus paimdami nelaisvėn, tre
čius išblaškydami po šiaurės pusnynus ir tundras.

Tai buvo didelė demokratinės respublikos pergalė, 
kuri ne tiktai milžiniškai sustiprino Suomijos liaudį ir 
karo vadovybę, įet ir suteikė turtingą grobį pergalėto* 
jams pavidale keleto šimtų sovietų sunkvežimių (trokų), 
daugelio tankų, kanuolių, šautuvtj ir kitokių daiktų.

Bet Naujuosius Metus suomiai pradėjo kita, gal būt, 
dar didesne pergale ant rusų. Ties Tolvajarvi (; šiaurę 
nuo didžiojo Ladogos ežeto) Suomiai sutriuškino ištisą 
diviziją parinktų sovietų kareivių ir, kaip praneša oficia
lus suomių karo komunikatas, pergalėtojų laimikis — 
tankais, kanuolėmls, sunkyežimiais ir t.t. — čia bus, gal 
būt, dar stambesnis, negu prie Suomussalmi.

Tuo gi tarpu centralinėje rytų fronto sekcijoje, tieš 
Salia (kur bolševikai ketino Suomiją “perkirsti pusiau", 
trečia sovietų diviži 
iš trijų pusių. Šita divizija guli susilaukti tokio pat liki
mo, kaip ir 163-ji. /

Reikia atsiminti, kad šitose trijose fronto dalyse 
Suomija neturi tvirtovių, kaip kad pietinėje Karelijoje, 
kur yra nutiesta garsioji Mannerhėimo linija. Tenai pęr 
šimtus mylių, j šiaurę nuo Ladogos iki Arktiko vandeny
no, Suomijos siena yra atdara. Pačioje karo pradžioje 
bolševikai buvo didelėmis jėgomis per tą sieną įsiveržę 
suomių teritęrijon. Bet dabar suomiai juos pliekia ir ve
ja lauk!

Čia Stalino generolai negali pasiteisinti, kad jie at
simušė į neįlaužiamas tvirtoves, 
liniją” Europos Vakaruose. Suomių pergalės šitose vieto
se rodo, kad Suomijos gynėjai yra nepalyginti geresni 
kovotojai, negu bolševikai.

Kiekviena sovietų divizija susideda iš 3 pulkų, ku
riuose yra po 5,000 iki 6,000 vyrų. Taigi divizija turi nuo 
15,000 iki 18,000 raudonarmiečių, o trys divizijos — nuo 
45,000 iki 54,000.

yra atkirsta ir suomiai atakuoja

“panašias į Siegfriedo

VILNIUS. — Musų kariuo
menei įžengiant į Vilnių, spa
lių 28 d. Vilniaus padėtis rasta 
labai kritiška:, duonos bebuvo 
dviem trims dienoms, o mėsos, 
taukų, sviesto, cukraus, žibalo 
ir kt. reikmenų visiškai nebe
buvo. Niekas miestui nieko ne
bevežė, nes nebenorėjo parduo
ti už visiškai nusmukusį zlotą. 
Visam Vilniaus miestui bebuvo 
paskerdžiama vos 5—6 galvi
jai. šiandien jau skerdžiama 
per 100 galvijų kasdien, o kiek 
dar priVežama “Maisto” pro
duktų iš Kauno ir kitų Lietu
vos vietų. Skubiai atrementuo- 
ta skerdykla Naujojoj Vilnioje 
dabar kasdien skerdžia gyvu
lius Vilniaus miesto ir kitų Vil
niaus srities reikalams.«•

Prekyba Vilniuje ir krašte 
buvo rasta visiškai kpmirusi. 
Šiandien ne tik veikia visos 
krautuvės, bet jau išstatyta lan
guose apsčiai ir tokių prekių, 
kurios buvo neramiaisiais sve
timųjų viešpatavimo laikais gi-

*

imli “ant burdo”. Iš tos kultu- 
rcdų komunis-ringos amerikonų sektos atsto- 

nU.tdstąs I vų jus neišgirsite toki'iį, harba- 
i”, kad esą “griė- 

. I kas” skaityti ne savo i4eligijos 
, | laikraštį. 1 ‘ x

Tai kai ji šitaip tolerantiška 
kitokių įsitikinimų žmonėms, 
tai publika ir jos laikraščio 
sibaido.

Na, o katalikų bažnyčios 
dai elgiasi visai kitaip. Be 
pati katalikų bažnyčia yra 
toritetinė organizacija^ kuri, jei
gu įsigalėtą politikoje, tai butų 
tikrai pavojinga žmonių laisvei. 
O Amerikos žmonės savo lais
vę labai brangina.

girdėti, kadBet dar nebuvo
Švedija turėtų tbkį įstatymą, 
kuris draudžia rašyti apie ką 
nors “prielankius
Urba ką nors “snjierkti”. Iš pa
ties fakto, kad 
komunistų laikra 
są laiką garbini 
smerkia demokrj 
bes), galima nu 
tos šalies įstatymai apie spaudą 
yra gana liberali:

Tokiu budu tas neva praneši
mas iš StOckholmo yra sulip
dytas iš tendenc 
čių, kurias, veikiausia, sufabri
kavo kas nors šitoje pusėje At- 
lantiko.

straipsnius

švedijoje eina 
štiš Xkuris Vi-

Staliną ir 
tinęs valšty- 
iftnyti, jogui

ki.

ngų melagys-

Bet reikia pas ebėti, kad to* 
kio arba panašaus pobūdžio yra 
ir dauguma kitų “žinių”, tel
pančių komunistų laikraščiuose, 
ypač tų “žinių”, kuriose kalba
ma apie Stalino karą su Suo
miais. Savo spaudos organus 
komunistai pavertė tiesiog me
lo ir žmonių mulkinimo | įna
giais.

pahcių

RELIGIJA IE SPAUDA

Amerikos žmoines nemėgsta,
kad religija butų kišama į po 
Utiką. Čia nėra nei “katalikiš 
kos” partijos, nei 
kos”, nei “baptistiškos”f nei kn 
rio’s kitos religin 
apsiaustu apsivil 
nes organizacijos 
su spauda. Amerikos publika 
hemigsta laikraščių, tarnauja^?, 
čių kuriai nors bažnyčiai; arba 
religinei sektai, nes ji^ino, kad 
tokie laikraščiai negali būti be-

liuteroniš

Iiu apsiaustu 
kusios pdliti- 
. Panašiai Ir

šališki.
fatrr L*-?/-.- > • ■' i-<. • r----- ---- --------- ----

ne*

va
to^ 

au-

Iš Lietuvos
Vilniaus krašto itarnau- 
tojai aprūpinti algomis 

ir maistu
VILNIUS. —- Turimomis ži

niomis, Vilniaus miesto ir jo 
krašto buvusiems lenkų 'valsty
binių, savivaldybių įstaigų tar
nautojams ir Stepono BatortaUs 
universiteto personalui, prieš 
Užimant tą kraštą Sdvietų Są
jungos kariuomenei,, buvo iš
mokamos už kelis mėnesius al
gos pirmyn ir aprupriiaflii mai
sto produktais, kuru ir kitomis 
pragyvenimo reikmenimis. Ne
tarnaujantieji ir bienuomėne tų 
atsargų negavusi. Tam reikalui 
buvo panaudotos ir lenkų ka
riuomenei sudarytos atsargos, 
kurių pasiųsti ten nėšUskubta.

...... —.... —

Vilniuje yra dvi alaus 
daryklos

Abi šiuo metuVILNIUS 
veikia. Jose dirba daigiau kaip 
200 darbininkų. h

paktas 
sirašy* 
ostine- 
Irano,

ganizuotj musulmonų kanuo- 
ineųę, kuri galėtų reikalui esant 
atremti rusų puolimą ui kurio

pa-

Kauno prasidėjo gyva prekių 
apyvarta. Dalis įmonių, dirb
tuvių ir fabrikų dėl žaliavos 
stokos, dėl savininkų pabėgi
mo ir dėl mašiną išvežimo bu
vo sustojusios, darbininkai pa
leisti. Griežtais įsakymais,
skirtais administratoriais ir ža
liavų parupinimu visos galin
čios veikti įmonės atgaivintos 
ir šimtams darbininkų suteik
tas pastovus darbas.

Nors Vilnius ir nebuvo dide
lės ir stambios pramonės cent
ras, tačiau Lietuvai atitekusi 
pramonė turi visai nemažos 
ūkinės reikšmės. Yra ir gana 
stambių pramonės įmonių: 
aliejaus fabrikas bene stam
biausias visoj buv. Lenkijoje, 
kur pagaminama 2—3 kartus 
daugiau, negu visoje Lietuvoje 
aliejaus; stambi kartono pra
monė, kurios gamyba sudarė 
51 nuoš. visos Lenkijos karto
no gamybos, pagamina iki 13 
milijonų kilogramų kartono 
per metus. Be to Vilniaus kraš
te yra popieriaus fabrikas, ku
ris gamina ir plonąjį cigare
tėms ir papirosams popierių, 
taip pat yra fanleros fabrikai, 
kuris kol kas dar neveikia, bet 
kadangi mtisų fanlctos fabri
kas yra likęs ^Klaipėdoje, tai 
daroma žygių, kad fanieros 
fabrikas Vilniuje galėtų greitu 
laiku pradėti veikti. Be to Nau
jojoj Vilnioje yra gerai įreng
tas n; gerai išlikę* linų apdirbi
mo fabrikas. Vilniaus krašte 
yra ir kiti du linų fabrikai, ke
li Odos fabrikai, gerai įrengtas 
valKtjdiitiis ’ tabako fabrikas, 
avalynes fabrikai, stambi mė-

VILNIUS. — Atatinkamų įs
taigų jau surinktomis žinio
mis, Vilniaus krašte yra 11 že
mės ir akmens pramonės įmo
nių, kuriose dirba 666 darbi
ninkai, 15 metalo ir elektro
technikos įmonių su 296 darb., 
12 chemijos pramonės įmonių 
su 327 darb., 15 odos ir kailių 
įmonių su 614 darb., 15 teksti
lės įmonių su 819 darb., 25 
medžio pramonės įmonių su 
1,002 darb., 26 popieriaus ir 
poligrafijos įmonės su 901 
darb., 30 maisto produktų pra
monės įm. su 976 darb., 6 elek
tros, vandentiekio ir šviečiamų
jų dujų įmonės su 297 darbi
ninkais. Viso Vilniaus krašte 
yra 159 pramonės įmonės su 
5,900 darbininkų. Iš to skai
čiaus Vilniaus mieste yra 120 
pram. įmonių su 4,151 darbi
ninkų. čia patiektos tik stam
besnes įmonės. Yra daug įmo
nių, dirbančių tik su keliais 
darbininkais, kurių statistika 
dar nesurinkta. Be to, Vilniuj 
dar yra 8 stambesni saldainių 
fabrikai, kuriuose dirba apie 
150 darbininkų ir dvi alaus da
ryklos su 200 su viršum darbi
ninkų.

Aukos vilniečiams
SEREDŽIUS -- Visi vals

čiaus pr* mokyklų mokytojai 
nutarė vilniečiams paaukoti 
vienos dienos uždarbį. Pr. mo
kyklos Nr. 1 mokiniai sudėjo 
85 Lt ir surinko 98 egz. įvairių 
vadovėlių.
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PASIKALBĖJIMAS
VILNIAUS REIKALAMS!
N
Jj uroaius, uonora, jra., aun.uju fiu.uu puoiuuvc pu ęxv.uu 
M. Urbaitienės ir A. AnuškevičiaUs, Viso ......   —........
V V. S-gos Skyrius, Ansonia, Conn., aukojo $8.10 ir masinia
me susirinkime gruodžio 3 d. surinko $91.90, viso ......... ......
(Prisiuntė V. V. Sk. Valdyba: pirm. J. Radzevičius)
A iv. C. R. Jurgėla. Brooklyn, N. Y., 1935 m. Vidaus Paskolos
I ‘ — -* - ....................

91
L.

K, S. Karpius, Cleveland, Ohio, aukojo $5.00 ir prisiuntė 
$z 0.00, viso ......................................... ...................... . .
(Aukojo: B. DovidaiČius $25.00; Dr. J. Vitkus, Moterų Ratelis 
C evelande, Juozas Mieliauskas po $5.00)

N. (prašęs neskelbti pavardės), New Haven. Conn................. $50.00
Urbaitis, Donorą, Pa., aukojo $10.00 ir prisiuntė po $10.00:_ _ y ■ i ......................................................$ 3o.oo

ir masinia-
> ..........   $100.00

lakštą 100 litų vertės su nuošimčiais, viso .*......
3 :. Zurlis, Lihden, N. J. ...s...... .............
lĄž. Br. F. Simons-Simokaitis, Fitchburg, Mass.

estfield, Mass. lietuviai per A. K. Masaitį ... 
įdrius ir Pranė Lapės Babylon, N. Y. ............

Lt 120.25 
$ 1.10 
$ 10.00 
$ 68.00 

... $ 2.50

45.00$

Uratius yra septinta 
musų saulės.

evelande, Juozas Mieliauskas po $5.00)
D. S. 14 kuopos, Waterbury, Conn., prakalbose Surinkta 

(prisiuntė J. Žemaitis) ............................ ..............................
Oia Marcinkevičienė ir sūnūs Juozas, Bristol, Conn., aukojo 
$: .50, prisiuntė $32.04, viso ........................................................ 
G ultojo: Lietuvių Neprigul. Klubas—$10.00; R. Yakavonis ir 
žtnona Mary—J$1.50; J. Marčiulionis, J. Skinzera, A. MisaityS, 
P Vaičiūnas,'IRI. Stačkunas, A. Lukošius, Pr. Vaičiūnas, J. Sė
li >kas, J. žižadskas, K. Kvedaras, J. Šilanskas—po $1.00; A. 
MorkeviČius, JySvingilas, P. Taurinskas-^po $0.75; J. Silves
travičius, T Simanavičius, V. Petrošius, A. Navickas—po $0.50; 
srhl. auk.—$5.29) 
Abn. Lietuvių Piliečių Klubas, Cambridge, Mass. per Kons. 
AL O. Shallną ........................  ................... .................. ....
Am. Lietuvių Kongreso Skyrius, Haverhill, Mass., per 
Al J. Navicką :......................................... ..................... .........
Lietuvių Kriaučių 54 Skyrius, Brooklyn, N. Y., per Frank 
Mįlas ..... ..... .,. ................ ........................ .........

Žiemelis^Vancouver,, B. Co Canada ...............................
jdnas ir Stasė Oriniai, Philadelphia, Pa., vieton pasveiki
nimų žiemos švenčių proga ................. ......... ................. .......
Lietuvių Tautiško Klubo, Philadelphia, Pa., prakalbose lap
kričio 26 d. surinkta (prisiuntė J. Lukasevičius) ...... .......
Lietuvos Gelbėjimo Draugija (V. V. S.), Worcester, 
Mass., aukojo $50.00 ir gruodžio 10 d. prakalbose surin
ki (prisiuntė J. Mozuraitis) .................................................
Lietuvių Vaizbos Butas, Cleveland, Ohio, gruodžio 17 d. 
vikaro pelnas (prisiuntė P. P. Muliolis) ...............................
Npshua, N. H. lietuviai per A. UliČką .................... ..........
Lietuvių Jaunimo Ratelis, So. Boston, Mass, aukojo $24.50 

n surinko $75.50 (prisiuntė konsulas A. O. Shallna) ... .....
aukojo: M. Vilkišius, LavZrehce, MaSS.—$3.00; Lincoln Mar- 
it—$4.00; K. Kilkus ir Bratėnų Seimo—po $2.00; P. Lapinis, 
J Paura, S. Kontautas, F. Grendelis, K. Adamkevičius, J. 
ZapoČiunas, J. Tumavičienė, B. Tumavičius, S* Kiškis, J.

įčius, S. Naudžiūnas, Pf Griciunas, J. Arlauskas, V. Tru

i

ki 
S
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Valeckas, A. Laurutis, P. Miškinis, K. Vadluga, K. Mereške- 
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Petras Na, lik sveikas, Jo
kūbai. Ačiū labai tau už iš
guldymą mudviem su Jonu 
apie planetas ir žvaigždes.

Jonas •— Lik sveikas, Jobu-* 
bai, einu ir aš sykiu.

Jokūbas
no mieli draugai. Užeikite kitą 
šeštad.enį. —Cicero Jokūbas.

(GALAS)

klausimą išguldyti. Bus geriau, 
jei judu užeisite kitą Šeštadie
nį tą klausimą aptarti. Kadan
gi tas yra labai svarbus ir gi
lus klausimas, tai kitą Šešta
dienį nesivėluokite užeiti anks
čiau, kad mes turėtumėm gana 
laiko pakalbėti apie gyvybės 
klausimą ant kitų saulių plane*

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

to, vienos iŽ Žvaigždžių yra 
melsvos spalvos, kitos raudo
nos, o dar kitos balsvos spal
vos.

Pelnui — Ttfr Jokūbai, labai 
puikiai mudviem išguldei pa- 
maiinlu* astronomijos klausi
mus. TaČian per visą tą pasi
kalbėjimo laiką aš vis laukiau 
progos tavęs paklausti vien 
dalyko, kuris man labai rupi, 

į taipgi ir Jonui bus įdomu Ži 
notf. O tas klausimas yra šh 
koks: jei musų saulė, kuri yrė, 
kaip tu sakai, viena iŠ mažes
nių žvaigždžių, tačiau turi net 
9 planetas arba tokias žemes 
kaip musų kad yra, tai aš no
riu žinoti, ar kitos žvaigždėj, I 
kurių sakai yra net miL jonai/ 
turi taip pat panašias masų 
saulei planetas ar tie?

Jokūbas —- Pagal dabartinių j 
astronomų tyrinėjimus, jie mA*, 
no, kad tos kitos Žvaigždės ar
ija saulės turi turėti savas pla
netas. Nes kitaip butų labai ne
logiška manyti, kad musų sau
lė būdama viena iš mažesnių 
žvaigždžių turi net 0 planetas, 
o kitos žvaigždės neturėtų ne
vienos. Vien dėl to, kad mili
jonai jų yra daug didesnės ir 
karštesnės, negu musų saulė.

Petras — Labai gerai, kad 
tu, Jokūbai, pripažįsti, kad ir 
kitos žvaigždės arba saulės tu
ri savo planetas. Todėl dabar 
aš noriu tavęs, Jokūbai, pa-* 
klausti, —■- jei ant musų žemes, 
kuri yra viena iš mažesnių pla
netų musų saulės sistemos, yra 
prisiveisę įvairiausių gyvūnų ii 
net pats Dievas matė reikalo 
sutverti žmogų ant jos, tai kaip 
yra su milijonais tų tolinjių 
žvaigždžių-saUlių ' planetomis? 
Ar ant jų irgi yra gyvūnai, it 
ar Dievas taip pat sutvėrė to
kius pat žmones ant jų plane
tų, kaip mes, ar ne?

Jokūbas — Mano mielas Pet
rai, čia tu pakėlei labai įdomų

metras yra 23 milijonai mylių. 
Jei čia prisiminsime, kad mu
sų saulė turi tik 864400 my
lių diametrą, tai iš to galėsime 
matyti, kiek daug ta žvaigžde 
yra didesnė už musų saulę. To
liau kita žvaigždė vadinama 
AldebAron, kuri randasi žvaig 
ždyne Taurus (lietuviškai .Jau
tis Bulius) yru 150 šviesos me
lų tolumo nuo musų žemės, o 
jos diametras yra 33 miljonai 
mylių. Trečia, kurią verta pa
minėti, yra tai surasta nauja 
žvaigždė 1938 metais ir pava
dinta Epsilon Aurigae. Ją’ su
rado Yeskes observatorijos di
rektorius Otto Štruve (WiiL 
mms Bay, Wis.). Tos naujos 
žvaigždės Epsilon Aurigae dia
metras yra apie 2593 milijonai 
mylių. O jos .tolumas nuo mu
sų menkos Žemės yra apie 500 
milijonų šviesos metų.

Petras —- Sakyk, Jokūbai, 
kas yra tie šviesos metai, apie 
kuriuos tu mudviem su Jonu 
aiškini?

Jokūbas — šviesos metai 
reiškia tą, kiek toli šviesą nu
keliauja per metus lėkdama po 
186,284 mylių per sekundę. Tai 
judu galite labai lengvai pada
ryti surasdami, kiek yra sekun
dų 365 dienose, ir tada padau
gindami ant 186,284 mylių. Ta
da turėsite vienus šviesos me
tus.

Jonas —■ Tu, Jokūbai, čia 
mudviem papasakojai daug ne
girdėtų dalykų. Bet sakyk, ar 
tie tūkstančiai milijonų žvaigž
džių yra panašios į musų sau
lę? /

Jokūbas i-—,Taip, Visos kaip 
didžiausios, iu taip ir mažiausios 
žvaigždės yra tai degą erdvės 
kūnai ir yra panašios į musų 
saulę. Skirtumas tik tas, kad

.it*£1 .rl 1 ■ .-f L -•* \

planeta 
Jis randasi apie 

19 sykių toliau nuo saulės* ne
gu musų Žemė ir apkeliauja 
aplink saulę per 84 mptus vie
ną sykį. Uranus vos 
matomas nuoga akimi 
negali gyvėnti jokie 
Jo diametras yra apie 30,000 
mylių.

Neptūnas yra aštunta plane
ta musų saulės. Jie randasi apie 
30 sykių toliau, negu musų že
mė nuo saules. Neptūnas pada
ro savo kelionę aplir 
per 165 metus sykį. Jis yra ne
matomas nuoga akim 
no diametras irgi yra apie 30? 
000 mylių. Jokia gyvūnija ne
gali ant planetos Neptūno ras
tis, nes ten yra per Ša

Ant galo turiu jums 
kad 1936 metais kovo 
liko surasta nauja planeta, kuli 
buvo pavadinta Finto 
keliauja per žvaigždyną Gemp 
n į. Pluto planeta pla 
visatos erdvę atsitolinusi nuo 
musų saulės net per 3,670 mL 
lionų mylių. Jam apke 
link saulę užima net 
tus. Astronomų ap 
mais, jokia gyvybe n 
venti ant planetos Plut 
kia yra trumpa apžval 
mieli draugai, musų s 
temos planetų.

Petras —- Aiškindamas mud
viem apie musų saules 
planetas, prisiminei ap: 
dyną (rėminį. Ką ttu reiškia ti 
žvaigždynai, Jokūbai?
/Jokūbas — Mato 

mieli, ipums matomo 
arba Rangaus visos 
jau n&i senų senovės 
jnų buvo išdalintos į 
namas konsteliacija

Mato

Likite sveiki, ma-

tik yra 
. Ant jo 
gyvūnai.

k saulę

Nepilt-

Itas oras* 
priminti, 
13 dienų

Planeta

ūkia per

liauti ap- 
248 me- 

skaičiavi- 
egali gy- 
o. Tai to
ga, mano 
aulės sis-

sistemos 
ie žvaigž-
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TAUPYKITE PINIGUS ŠIOJ SAUGIOJ 
IŠTAIGOJ

ypatos pinigai yra apdrausti iki 
dolerių—By An Agency of the U.S.

1. Kiekvienos
$5,000.00
Government.

2. Pinigus galite pasiipiti kada norite ir kiek norite.
NEBUVO MAŽIAUS IŠMOKĖTA

DIVIDENDŲ kaip 4%
Jeigu padėsite pinigus iki Jan. 10, DIVIDENDAI 
rokuosis nuo Jan. 1.
SKOLINAME pinigus ant pirmų Morgičių nuo 1 ikr
15 metų, mėnesiniais lengvais atmokėjimais,
GEDIMINAS BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION
4425 So. Fairfield Avenue

Lafayette 8248
CHARLES ZEKAS, Sekretorius

PASTOVUMAS
Tą liudija įstaigos 44*rių metų gyvavimas 

ši bendrovė, kaip musų tauta, yra įsteigta 
HC. ant namų kurie yra Savininkų apgyventa. 

Nerasite saugesnės vietos taupyti savo 
3J|Į]TE pinigus.
W ĮSIGYKITE NAMĄ PER MUSŲ LENGVO 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!
DABAR MOKAME 314%

• o ' ' * ’ ' • t/ *4

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

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

Federalinėje įstaigoje.

£, mano 
k- erdvės 
žvaigždės 
astrono- 
tai vadi- 

................  ,s arba 
$1,233.01 žvaigždynus. Tokių žvaigždynų 

tomą nėt 
eveik pll- 
žvaigždes 
ena khy- 
ėtas Ara- 
Kristaus. 
anksčiau

$ 25.00
$175.00
$102.00

, 120.25L
$3,031X1

$0.i<
■ ■ a. . iA <

$4,261.92
170.25

į Lietuvą šiaip: gruodžio 22 dieną ka-Skelbidmosios aukos pasiųstos į Lietuvą šiaip: gruodžio 22 dieną ka
beliu $600.00; gruodžio 27 d. kabeliu—$500.00 ir gruodžio 28 dieną čekiu 
$1133.01 bei Vidaus Paskolos lakštu Lt. 120.25.

Generalinis Konsulatas nuoširdžiai dėkoja aukotojams, aukų rinkė
jams bei kitaip pasidarbavusiems ir visiems linki laimingų 1940 metų.

Patirta, kad kai kurie iš lietuvių mano, jog jų aukos eina šelpimui 
Misų pabėgėlių arba gal net ir internuotų lenkų karių. Taip nėra. Lie
tuvių aukos eina išimtinai tik Vilniaus lietuvių šelpimui.

Be išvardintų atikų, žydai ir lenkai per Gen. Konsulatų išsiuntė 33 
perlaidas dovanų giminėms Vilniuje, viso sumoje $2,429.00.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato 
•

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų,

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL»

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

NAUJIENOS
1799 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.
11 m —

R^aOhAs decay-Hddert “BHnd 9pot»” 
that ordinary pastas, powders . . « 

even watar ... may rtert ettter
I»to here! The moėt dcUHHGftiUy diOercnt 
tooth pašte you ever heard of. Whon sali va 
and brusĮi touch the XEW fortuula Listcrino 
Tooth Pašte, supeteharged witU Luster- 
Foam detersęnt, it ’ "* 
SU aMazing 
moutti tingle 
and Cleans dangcr^si 
tifricee paay nevec even 
and poliMiee arėto wh<

Get Che Mg tutte, or tMttef sUU. tho 
double-size 4W tube contalning more than 
iį pntmd of eooth t>toto. At any dPuft coun- 
ter. Lanibert Pnartnacal CO.. 8t. Loiiis, Mo.

THI HtVf raftNUnM

LISTERINE TOOTH PAŠTE

mrthMtly springs Into 
iath that makos your 

to. 8o fino it sUrges Into 
ipots that otdinary den- 

i have reaohed. Cloahs 
___ ,_______ ._____ jert some experts say 
up to 98 % of decay starta.

Garsinkitės “N-nose”

• PILNĄ APDRAUDĄ M*
TOMOBDLIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NVO VAGIŲ.
o APDRAUDĄ LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje por

1739 S. Halsted St

RaSthiB fctdm ka« vakarui 
U I v»Į fiįaktaadMnieib ** 
n®o 0 ryta iki 1 vaL popiet

senovėje buvo priskai 
ki 48. Seniausias ir b 
nas aprašymas apie 
yra užsilikęs Phenom 
goję, kurią surašė po 
us 270 metais pirm 

Apie 500 metų dar 
poetas Aratiis, Hesiodo raštuo
se, o ypač Homero ep 
etnose yra jau minimi žvaigž
dynai Orionas, Sietin is, ir Di
džioji įMeška^ kurią lietuviai va
dina Griežulo Ratai, 
pavadinimai žvaigždyi 
tiškai liko perimti iš babilionie- 
čių ir asiriečių, kurie 
tūkstančius t metų 
graikų buvo labai gei 
mijos mokslo tyrinėt

Šiandien musų laik 
astronomijos mokslui 
taikyti naujausi ir 
žiūronai, f 
priskaitoma net iki 8 
tna iŠ jų yra matomi 
liūs metus nuo musų 
dalies žemės. Kiti gal: ______
lomi tiktai nukeliavus į pietinę 
Afriką arba pietinę

Jonas Na, tai sakyk, Jo 
kubai, af tos, kaip sekei, mirk
čiojančios žvaigždes 
didelės ir kodėl jų : 
vandasi toje erdvėje?

Jokūbas — Kas Enk didumo 
žvaigždžių, tai tiek galima pa
sakyti: jos yra astronomų mie- 
rtiojamos pagal sav 
didumą. Nuoga akim matomų 
4*mo didumo žvaig 
apie 20, 2-tto didurni 
3-čio apie 300, 
ir 5 ir 6-to didumo 
Žvaigždžiui Mažesnių žvaigž
džių kaip šešto' didumo jau nė
ra galima matyti mj6ga akimi. 
Tačiau mažesnių ' žvaigždžių, 

jau nega* 
asi šimtai, 
milijonų ir 

jų niekas negali suskaityti.
lės yra di-

škose po-

Tie visi 
ių prak-

jau kelis 
anksc au

i astrono- 
ajai.
lis, kada

f liko pri-] 
didžiausi 

tai žvaigždynų yra
8. Didžiu- 
per apva-!

žieminės 
būti ma-

Ameriką

yra labai 
iek daug

o šviesos

ždžių yra 
o apie 65, 

4-to apie 450 
apie 5100

Tačiau mažesniųy 
kurias nuoga alęimi 
Įima užnialytr, randi 
o gal ir tūkstančiai

•Kai kurios žvai 
dėlės, aš judviem paduosiu ke
letą pavyzdžių* Pirmiausia pri- 
siminkime žvaigždę Aucturus, 
kurt randasi ; Bootes žvaigždy
ne. Ji yra 40 šviesos

i nrtr nuo musų
metų tolu 
o jos dia

NAUJIENŲ SKAITYTŲJŲ
KONCERTAS

— SEKMADIENJ

Sausio-Januar y 1 d. 1940

SvetainėjeRubsiuvi
333 SOUTH ASHLAND AVENUE
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Visi “Naujienų” skaitytojai, kurie prie du
rų parodys kvitų už apmokėtų prenume
ratų, bus įleidžiami veltui.

šiame Koncerte bus išdalinta dovanos 
kontestantams ir skaitytojams. Bus labai 
gražus programas, kurį išpildys Chicagos 
Liet Vyrų Choras, po vadovystė K. STE-

- - - - ^*1- '

Šokiams grieš GEORGE STEPONAVIČIAUS orchestras
anga 40c Asmeniui
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ŽINIOS
Iš Sūnų ir Dukterų K. L S. P. Dr-jos St 

Boniface ir Winnipego 7-tos kuopos 
susirinkimo

S: A

1

WINNIPEG, Man. — Gruo- nariui uždėjo ant jo karsto vai- 
džio JO dienos 1939 m. 7-tos 
kuopos įvykųsiąme susirinkime 
tarp kitų kuopos reikalų buvo 
svarstomas iš Centro gautas 
laiškas susijęs su Centro pildo
mojo komiteto išleistu patvar
kymų ryšium su pravedamu 
draugijos vajaus gavimui nau
jų narių. 7-ta kuopa su t ko pri
imti C. P. K. išleistus patvar
kymus ir uždėtas kuopoms 
kvotas gavimui naujų nartų.

Taipgi 7-ta kuopa sutiko it 
su Centro nustatytom s vaji- 
ninkams dovanomis, kurios 
bus duodamos vajininkams, 
kurie išpildys kvotas.

Vajininkai 7-toj kuopoj ap
siėmė pasidarbuoti arba stoti Į 
kontęstą draugai M. Bukauskas 
ir J. G, Paliliunas. Tikimės, 
kad vajininkai stengsis laimėti 
paskirtas dovanas.

Iš kitų -svarbesnių kuopos 
reikalų buvo išrinkimas 7-tęs 
kuopos naujos valdybos J910 
metams. Į valdybą išrinkti pir
mininku W. Steponavičius, vi- 
ce-pirni. J. G. Paliliunas, pro
tokolų raštininku L. Burba, fi
nansų sekr. P. Gutauskas, iždi* 
ninku Ann Gudžiunienė, buvu
sio iždininko žmona; kontro
lieriais E. Skinulis, F. Paknio- 
nė, P. Pūras.

Iš visų paminėtų asmenų į 
valdybą įeina4rys nauji kuopos 
nariai, kurie dar pirmu sykiu 
išrinkti į kuopos valdybą, tai 
yra užrašų raštininkas L. Bur
ba, kurio gabumų lame darbe 
dar lįcsame patyrę. Linkiu jam 
gerų pasekmių pasidarbuoti 
draugijos labui. Antra yra drau
gė G įdžiunienė. Tai ūmia mo 
teris. Tikimės, kad savo užsidė
tos jinreigas atliks tinkamai ii 
sąžiningai. Trečias tai dar jau- , ,k , ,| gyvenimą deda mums visiemsnas ir pilnas energijos vyrukas - J , . ....

7 ** I 14 »I r w r i r\ Llnniv>A, nu

E. škinulis, kuris tik dar nese
niai persikėlė iš Toronto 1-mos 
kuopos Winnipegan. Turime 
vilties, kad šisr^ jaunuolis bu t 
labai naudingas musų organi
zacijai ir visam Winnipego dė
tuvių veikimui. <

Tarp kitų svarbesnių draugi
jos reikalų buvo paskelbtas ir 
Centro pildomojo komiteto tri
jų mėnesių .trečio ketvirčio at
skaitė, iš kurios pasirodo, kad 
musų draugija vis po biskį au
ga kaip narių skaičium, taip ir 
finansiniai. Tas kreditas, žino
ma, priklauso C.P.K., kad jis 
tinkainai ir rūpestingai veda 
draugijos reikalus.

Dar kiek iš svarbesnių vėliau
sių kuopos įvykių, — 7-ta kuo
pa neteko dviejų draugijos na
rių. ;

Narys Ipolitas Fergizas tra- 
gingai žuvo ugnyje: taip sude
gė, kad iš jo vos keli svarai te
liko 
laimė netoli nuo Brandopo mie 
sto, Man. Teko sužinoti, kad jis 
turėj

niką ir draugai prie mirusio 
draugo stovėjo budėtojais: S. 
Paknis, A. Urbonas, K. Plečkai
tis ir Ponkus. Mirusio karstą 
nešė draugai V. Lepeška, L. Ja- 
silionis, K. Plečkaitis, M. Ra
kauskas, Mickunas ir Ponkus. 
iŠ svetainės mirusį draugą į 
bažnyčią; iš ten į kapus palydėt 
draugo į amžiną atilsį susirin
ko nemažas būrelis lietuvių, ku
riems aplinkybės leido. Prie mi
rusio karsto 7-tos kuopos pir
mininkas M. Vidrukas pasakė 
trumpą kalbą, ir velionis lapo 
palaidotas St. Mary’s kapinėse 
gruodžio 16 d. 1939 m.

Velionis įstojo į pašalpinę 
draugiją 1932 m. ir išbuvo 
draugijos nariu iki atsiskyrimo 
iš gyvųjų tarpo. Jis buvo ki’ęs 
iš Pąželvių kaimo, želvos vals
čiaus, Ukmergės apskrities. Ka
nadoj išgyveno daugiau kaip 

[dešimt metų. Lai būna jam ra
mybė. J. G. Paliliunas

Sveiki sulaukę Naujų Metų!
TORONTO, Ont. — Su pra

džia 1949 metų, sveikinu visą 
“Naujienų” štabą ir visus skai
tytojus, linįiėdama visiems ge
ros sveikatos ir visko, kas jų 
gyvenimą padarytų maloniu pa
tiems ir naudingu kitiems.

kulias, jau gerai suaugęs vyras, 
pasižiūri atsidėjęs, į tokią savo 
kaimynę ir tartum veidrody --- 
jo mintis gali išskaityti: — Ži
nau ką tu brangioji manai prie 
manęs sėsdama, bet tau, aš esu 
neįkandamas... Kita geltonplau
kė besiruošdama degti cigaretę,

Suomių kariai 
rusų kareiviai.

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto 
žiuri į duoną, kurią kartu su apvirtusiu sunkvežimiu paliko

o lie-

Toronto, Kanada
Trumpai apie viską.
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Susirinkimas.
86š. m. sausio 7 d., 3 v. p.p.

Belhvoods avė. yra šaukiamas 
Toronto Liet. Soc.-Demokralų 
kuopos nariai prašomi dalyvau* 
jaučiančių susirinkimas. Visi 
kuoops nariai prašomi dalyvau
ti ir svarstyti savo reikalus. 
Taip pat kuopos komiteto var
du esate kviečiami visi soc’al's- 
tinio darbininkų judėjimo drau
gai ir simpatikai atvykti į šį su
sirinkimą, tapti kuopos nariais 
ir dirbti kilnų darbą su jau dir- 

' bančiais draugais. Darbininkų 
kova už būvį, laisvę ir geresnį

pareigą. Kiekvieno klasinei su- 
sipratusio darbininko ir darbo 
inteligento pareiga būti kuopos 
nariu ir veikti. Vadintis socia
listu, neprigulėti organizacijai 
— reiškia, nieko neveikti. Nie
ko neveikti šiandien yra nusi
dėjimas ir gėda prieš save ir vi
są darbininkų judėjimą. Atlikti 
dalį garbingos pareigos yra ga
lima tik organizuotu veikimu.

Kp. Sekretorius

PROGRESUOJA.

mas “Naujienas”. Toront 
tuviai kreipdami dėmesį 
mo reikalais visuomet kr 
tės į pp. Grubevičių krautuvę, 
881 Dundas St. Pirkdami čia vi
suomet gausite įvairaus pasirin
kimo, aukštos kokybės prekes, 
teisingą svorį ir mandag
tarnavimą už neaukštesnę 
ną kaip pas svetimtaučius.

y pa
kai-

Pp. Kazlauskai gyvena 83 
Gorevale avė. ir tuo pačių adre
su užlaiką groserio krautuvę at
sinaujino “Naujienas” m 
Be šios krautuvės, p. Kdzlaus-

stums.

naują
moderniškai įrengtą bučernę ir 
grosernę adresu 716 Qiie 
W. šios krautuvės savi 
užlaiko geros rųšies mč 
kitus valgomus produktus. Pp. 
Kazlauskai yra seni nau, 
čiai, kitais žodžiais sakant, pa 
žangus žmonės. Kazlauskų šei 
ma populiari tuo, kad vi 
ma priklauso SLA T 
kuopai, o Kazlauskų jaun 
krelės, be to, priklauso ir 
ros” chorui. Geros dainininkės.

Pp. Kazlauskų šeima v 
visuomet su lietuviais.. Te 
Toronto lietuviai, kam y 
togu, turėtų pirkimo reikalais 
eiti į Kazlauskų krautuvę 716 
Queen S t. Prekės geros rųšies, 
visuomet šviežios, kaina 
štesnė kaip kitur. Patarnavimas 
teisingas ir geras.

en st.ij 
ninkai 
sas ir

jienie

sa šėi- 
pronto 
os du- 
“Auš-

isur ir 
)dėl ir 
ra pa-

neauk

nį, švariai ir maistingai, nes 
viskas gaminama iš aukštos 
rųšies produktų. Komičaičio 
valgykla ypatingai pasižymi gę- 
ros sriubos gaminime. Gainina-

Patarnavimas mandagus. Kai
nos prieinamos. Valgyli reikią, 
už dyką Riekus nemaitina, tai 
kodėl nevalgyti lietuviškoje val
gykloje. Pp. Komičaičiai yra 
geri lietuviai biznieriai kaip 
daugelis kilų lietuvių biznierių, 
kurie remia lietuVitiš, todėl mes 
lietuviai remkime šį pažangų 
lietuvį biznierių.

. u

višką spaudą “Naujienas” ir 
“Liaudies Balsą”. Tuo budu re 
mia lietuvius. Todėl mes lietu
viai turėtume paremti p. Schiff 
įstaigą, juo labiau, kad ta įstai
ga atlieka darbą pigiau ir ne
blogiau. Pirkdami ar darydami 
biznį, darykime su virš minė
tais lietuviais biznieriais, kurie 
remia musų lietuvių organizaci
jas ir spaudą.

atsi

Yra keletas lietuvių biznierių 
ir daugiau Toronte, Bet kadan
gi jie stovi nuošaliau nuo Rietu
vių visuomeninio bei kultūrinio 
gyveninio, todėl manau, kad 
“Naujienų”.((skaitytojams sausa

Aušros Choro Koncertas.
Gruodžio 17 d., sekmadieni, 

Ąušros choras surengė koncer- 
lį, Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Nors tą. pat vakarą, buvo 
ir kitas parengimas, bet Aušros 
c toro dainavimo pasiklausyti, 
.susirinko apypilnė salė. Choras 
išpildė apie 20 mišrių dainų, so. 
o ir duetų. Kadangi tai buvo 
metinis koncertas, tai ta proga, 
vakaro vedėja Stasė Batkienę, 
pakvietė kalbėli choro dirigen- 
.U, Praną Motiejūną, kuris kal
bėdamas pabrėžė, jog Aušros 
choras nėra vienpusiškas, bet 
yra pasirengęs visiems patar
nauti ir kvietė visus, be pažiū
rų skirtumo, prisidėti kas kuo 
gali, prie choro palaikymo.

Į Kiek teko girdeli, publika 
koncertu patenkinta, o choras 
dėkingas visiems už atsilanky
mą ir kviečia atsilankyti atei- 
lįantin choro parengiman, ku
ris įvyks kelių savaičių laiko
tarpy. Kadangi šis parengimas 
įvyko sekmadienį, tai įžanga į 
jį buvo tik su sidabrine kolek- 
la, bet vistik Raudonam Kry
žiui buvo perduota $11.00, 
įpi gryno pelno liko.

tiel

sai barą, kitoje pusėje sėdintį, 
jaunulį lakūną. Berniukas pa
kelia galvą ir jų akys susitinka. 
Jaunuolis nurausta ir kukliai 
nuleidžia akis. Jis idealistas, tė
vynės gynėjas. Jis ne tam pale 
ko mokyklos suolą, kad pradėti 
romansuoti, visai ne. Jis pasi
ryžęs ginti, garbingai kovoti už 
demokratiją ir je.gu reiks — 
gyvybę už ją aukoti; bet jis gal 
dar nežino, kad fronte, kulka 
-- jo gyvybės priešas, moteris 
- - jo sielos. Fronte, kulka žai
džia su jo gyvybe — užkulisuo- 

. se, moteris žaidžia su jo siela...
Ir kas žino, ant kiek jis bus lai
mingas pasprukti nuo kulkos— 
ir kaip atsparus, prieš jo valios 
ir sielos naikintojas... Taip, 
taip, karas yra baisus daugeliu 
atvejų. —Fra neoš

Winnipeg, Man *

Sekant “Naujienų” kontesto 
eigą Toronte, kur energingai 
darbuojasi “Naujienų” ir kitų 
pažangiųjų laikraščių platinime 
musų visuomenės veikėjas — 
kontestantas Augustas Frenže- 
lis teko patirti jo sunkaus dar
bo didelės pasekmės gavime 
naujų skaitytojų, neskaitant ke- 
iiąsdešimt atnaujintų. Džiugu, 
kai musų lietuviai biznieriai do
misi “Naujienomis” ir prenu
meruoja jas. Šiomis dienomis į 
progreso frontą įstojo sekantys 
biznieriai užsiprenumeruodami 
“Naujienas”.

J. Grubevičius, savininkas di
delės bučernės ir groser krau
tuvės adresu 881 Dundas St., p. 
Grubevičius yra senas biznie
rius lietuvis ištobulinįs krautu
vę ir patarnavimą. Ypatingai 
mėsos pirkėjams d:delis pasi
rinkimas. Kai kurie mėsos ga
miniai yra gaminami paties 
Grubevičiaus bučernėje ir turi 
lietuvišką skonį. Klijentus ap
tarnauja trys samdomi lietuviai 
bučeriai ir pardavėjai. Kadangi 
pp. Grubevičiai yra pažangus 
žmonės, priklausą SLA Toron
to kuopai, yra rėmėjas pažan
gių organizacijų nuolatinėmis 
aukomis ir darbu, o paskuti
niuoju laiku įstojo į didžiąją 

svetainę. 7-ta kuopa kaipo savo, naujieniečių armiją užsisakyda

palaikų. Velionį ištiko ne

o apie minėtą vietą savo u- 
pie jo tragingą mirtį dar 
žinota smulkmeniškai, tik 

patirta iš policijos, kad jis yva 
žuvęs ugnyje.

Aiitras narys lai Antanas Va
liausi, kuris po sunkios ir ilgos 
ligosi ir po sunkių kelių opera
cijų neįstengė išlaikyti savo gy
vybes. Gruodžio 14 į 15 naktį 
12 \įal. 15 minučių atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, palikdamas nu
liūdime žmoną savo sūnų Lie
tuvoje ir visas gimines. Velio
nis buvo palaidotas pagal jo 
žm
tinėinis apeigomis.

Kądangi jis buvo draugijos 
s; tai paskutiniam jo pa-

os pageidavimą su bažny-

na 
gerbimui jo lavonai buvo 'at
vežtas į Winnipego Lietuvių

s avė., 
su už-

Mikalajūnas 17 Mapl 
Weston, Ont. šiuo adre 
.aiko duonos kepyklą. Kepa į- 
vairios rųšies duoną.

Duona iškepta visuomet švL 
žia pristatoma į namus. Ypatin
gai juoda ruginė lietuviška duo
na — aukštos rųšies 
Daugelis Toronto lietuy 
valgo tą duoną ir kitos : 
Visi valgo duoną, bet gal yra 
lietuvių, kurie nevalgo Mikala
jūno lietuviško skonio č nonos, 
kuri skanesnė ir maisti 
už kitas duonas. Jei dar 
gei Mikalajūno duonos, i 
bandyk. Paragausi — kitos ne
norėsi. Kreipkis virš nurodytu 
antrašu arba .telefonuos ,112 ir 
duona bus pristatyta į namus. 
Pp. Mikalajūnai yra ne tik geri 
lietuviškos duonos kepėjai, bet 
ir kaip žmonės, nuošir 
malonus. Draugiški rėmėjai 
vairių lietuviškų parengimų 
yra “Naujienų” skaityto,

švie-

duona. 
iy jau 
nenori.

ilgesnė 
neval
ai, pa

dus

ai

ir

ir

“Nau- 
p. Komičaitis 

. užlai- 
Lietū-

J. Komičaitis užsirašė 
j ienas” metams; 
adresu 668 Queen St. W. 
ko lietuvišką valgyklą, 
viai, kurie valgote valgyklose, 
pabandykite užeiti j London 
Cafe ir persitikrysite, l|ad čia 
pusryčiai, pietus ir va 
gaminama pagal lietuvio

Daktaras R. Včinstein 
naujino “Naujienas”' melams. 
Daktaras, berods, atvyko iš Chi- 
cagos. Tai pirmas' ir vieninle is 

kalbąs*° lietuviškai.; 
Nors daktaras nėra lietuvių tau
tybės, bet vartoja laisvai lietu
vių kalbą, domisi lietuvių gyve
niniu. Kaipo žmogus yra nuo
širdus ir draugiškas. Daktaras 
R. Veinstein yra SLA 236 kp: 
daktaras kvotėjas. Berods, ir 
Simų Dukterų Draugijos.

Rimtesnių Toronto Lietuvių 
organizacijų darbų yra rėmė
jas. Politiniame gyvenime neda
lyvauja. Kaip profesionalas gi
lina medicinos mokslą, daug! 
laiko pašvęsdamas to mokslo 
studijoms. Per politinius aki
nius žiūrint, daktaras yra ne
partinis demokratas.

Nors amžiumi daktaras nese
nas, tačiau savo profesijoje tu
ri aukštą gydymo stažą ir saVo 
gydymo pareigas visuomet at
lieka sąžiningai. Ofisas ir ligo
nių priėmimo ambulatorija į- 
rengti moderniškai. Turint ome
nyje, kad daktaras yra atsakąs 
savo profesija^ sąžiningas, 
draugiškas ir rėmėjas kilnių lie
tuvių dirbamų darbų, todėl 
kiekvienas Toronto lietuvis 
sveikatos reikalais turėtų kreip
tis į Dr. Veinsteiną. Nors kaip 
jau sakiau daktaras nėra tikra 
prasme lietuvis, tačiau tarp lie
tuvių daktaras skaitosi lietuviu. 
Dėl los Dr. R’. Veinsteinas turė
tų būti kiekvieno lietuvio 
mos daktaras.

Daktaro ofisas randasi 
Bathurst st., Toronto.

Baigiu. Ieškosiu ką nors įdo
mesnio parodyti, J. šatra

daktaras

šei
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P-as Schiff, Q28 Dundas 
užsiprenumeravo “Naujienąs” 
pusei metų. P. Schiff minėtu 
adresu užlaiko rūbų valyklą. 
Savo įstaigoje valo, prosija
taiso įvairius kostiumus. Darbą 
atlieka greit, gerai ir už priei
namesnę kainą nei kitur. Nprs 
pų Schiff yra 
kalba taisyklingai lietuviškai ir 
yra geras 
maujasi lietuviais ir jų gyvesni 
inu. Kaip .matote, skaito lietu

lą nei kitur. No: 
žydų tautybės, bet

ykhngai lietuviškai 
lietuvių draugas. Įdo

Karas.
Musų šalis — Kanada, 

kariaujanti šalis. Kol kas,
i

Iš Winnipego Lietu 
vių Klubo veikimo

yra 
dar 

tebuvo priverstinos mobilizaci
jos, nes savanorių pakanka. Da
bar jau ne naujiena, susitikti 
būrį kariškių ir šen ir ten; bet 
kaip didelis skirtumas tarp ka-

Paremkime Vilniečius.
Jau rašiau Winnipego Lietu

vių Lietuvos Liaudžiai Ginti 
Bendro Fronto Komiteto vardu, 
kad minimas komitetas šaukia 
masinį lietuvių susirinkimą sau
sio 7 dieną 1940 m. W. L. Klu
be adresu: 240 Manitoba Avė. 
Winnipege, dėl; parėmimo Vil
niaus krašto lietuvių, nukentė
jusių dėl karo.

Taigi, tai dienai besiartinant 
dar kartą komiteto Varliu šir
dingai kviečiu visus Winnipego 
ir apylinkės letuvius nepavėluo
ti atvykti. Susirinkimas prasi-

K. Beniušis
i matyti tik tie, kuriems teko

Iš iminėto klubo gruodžio me
nesio komiteto tarinio: kadangi 
nuo įsikūrimo klubo arba įsigi 
jimo Winnipege nuosavos sve
tainės vasario 5-tą dieną sukan
ka melai, tai klubo komitetas 
to atžymėjimui nutarė suruošti 
nuosavos svetainės įsigijimo pa
minėjimui metinį koncertą, ku
ris įvyks vasario 4-tą dieną 
1940 m.

Paminėjimui programas susi
dės iš įvairių kavalkų. Koncer
te dalyvaus ir svetimtaučių, uk- 
rainų jaunuolių orkestras; taip
gi ir Winnipego lietuvių jau
nuoliai pasirodys atskiruose ka- 
valkuose. Kurie lanko muzikos 
mokyklą, parodys savo gabu
mus įgytus mokykloje ir palink
smins mus yvinnipegiečius. Ben
drai šio koncerto programos 
pildytojai muz’kališkais kaval- 
kais, monologais, prakalbomis, 
ir sveikinimais, taipgi bus pa
skelbtas visų metų to klubo nu
veikti darbai, kurie 
kiekvienam lietuviui

Klubo komitetas
sus lietuvius nepraleisti tos pro
gos ir atsilankyti į minėtą meti
nį parengimą; ne tik kviečia 
Winnipego arba jos apylinkės 
lietuvius, bet visus ir provinci
joj gyvenančius; taipgi kitų ko
lonijų lietuviai nepraleiskite tos 
dienos neatsiminę ir neįvertinę 
to didelio atlikto winipego lie
tuvių reikalus, bet ir visos Ka
nados lietuvių darbo žmonių 
reikalus.

Todėl kviečiame visus išreik
šti savo mintį apie winnipegie- 
čių nuveiktą istorinį darbą as
meniškai kalbomis, ir tolimesni 
per laiškus.

Mes klubo komiteto nariai ti
kimės susilaukti iš lietuvių vi
suomenės . pritarimo metiniam

ten, prie to verdančio ir ugnim 
spiaudančio katilo. Man irgi te
ko bul karo sukury, nors netie
sioginiai, bet vistik maišytis ir 
kasdien matyti ką nors naujo, 
baisaus, žiauraus. Todėl, žiū
rint čia į jaunus, mokyklos suo- 
us palikusius jaunuol.us — ka
reivius, dažnai pagalvoji: t— 
vąrgšai jus, čia nieko nema’ot 
š tų baisių scenų, kurios jus 

ten užjūry laukia... Ir nejučio
mis apsiašaroji.

Toronto, Ont

yra verti 
žinoti.
kviečia vi-

šventėms besiruošiant. ;
Šventėms besiruošiant, ypač 

dažniau ir visur galima buvo 
sutikti kareivius, štai: didėlėje 
departamentinėje krautuvėje, 
prie muzikos skyriaus, susispie
tę apie 10 karo lakūnų, visi jau
ni gražus ir ta pilka uniforma, 
Su mažytėm kepuraitėm ant 
viršugalvio — padaro juos dar 
gražesniais, dar smagesniais. 
Renkasi jie čia dainas kurias 
per šventes kareivinėse dainuos, 
į Pianiste jiems kiekvieną pa-

Nepaprastas skandalas lietuvių 
bažnytinėje svetainėje

Naujus metus belaukiant su
sirinko visokių pakraipų žmo
nės ir visi linksmai laiką leido. 
Bet anglas kunigas, lietuvių pa
rapijos valdonas, pamatęs ne
patinkamą A. Frenzelį Lrutua- 
liai stengėsi jį pašalinti. Tarp 
rimtesnių žmonių pasidarė 
triukšmas ir daugelis tuoj ap
leido svetainę.

—S. Taurinskas

n

JUOKAI

susikabinę siūbuodami, jai i 
taktą pritaria ir kartu visi 
sprendžia: imt, ar ne! Tos pa
čios krautuvės kafe. Vidurinis 
baras apvalus, patarnavimas iš 
vidurio. Aplink barą, šen ir ten 
Sėdi kareiviai. Ateina būrys pa
tarnautojų (iš kitų krautuvės 
(departamentų) užkąsti; nors sė
dynių tuščių daug — jos pasi
renka prie kariškių. Vienas la-

PAGALIAU RADO VIETĄ
Vienos Rytų Prūsų parapijos 

pastorius išeina sakyti pamok
slo. Pradėdamas jis sako:

— Šiandien aš, mano mielie
ji parapijonys, kalbėsiu apie 
šventąjį Bartolomėjų. Šis šven
tasis, jo gyvenimas ir darbai 
mažiausiai mums žinomi. Ir iš 
tiesų kur jo vieta? Sodinčiau 
aš jį šalia apaštalo Petro, bet 
čia jau sėdi apaštalas Povilas. 
Sodinčiau šalia Povilo, bet čia 
jau sėdi apaštalas Jonas, šalia 
—- Jono? Čia sėdi apaštalas An
driejus. Gal šalia Andriejaus, 
bet čia...

Tuo tarpu atsikelia vienas 
parapijonis ir taria pastoriui:

— Sodinkit j mano vietą, o 
aš geriau eisiu namo, negu to
kio pamokslo klausysiu!

»

musų darbui ir įvairių įvertini
mų. taipgi tikime, kad draugai 
ir draugės nepraleis neįvertinę 
šio musų atsišaukimo.
į Su aukšta pagarba,
j Klubo Komiteto įgaliotas,

J. G. Paliliunas, 
Sekretorius.

karienė 
<ą sko-

TV...

Kaip matote, skaito lietu
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PAIEŠKAU DARBO už darbten- 
derį, esu patyręs. Box 1119, 1739 
So. Halsted St.

Rinks Aukas Per Retur 
Susirinkimus

o nariu, 
nelaimėje, 

varge ar džiaugsme — Ratelis

PERSONAL
________ Asrnenų ieško
PETRAS SIREIKIS, arba kas 

apie jį žino praneškite, kad kreip
tųsi į Mažeikos koplyčią, 3319 Litu- 
anica Avė. Jo brolis Jonas Sireikis 
miręs. Paėjo iš Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., Naukuntų 
kaimo.

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_____

IEŠKAU DARBO, suprantu visą 
namų bei dženįtorįąus darbą, kaip 
handy man. šaukite Wentworth 
12Q2 A. Smith.

Diena !š Dienos
H1

Gažias Vestuves
1 ’risiminus

ir t.t. Užimtų daug vietos, no
rint aprašyti jo darbuotę.

Daugelis mergužėlių jį vilio
jo; kodėl nevilioti jauną, rimtą 
ir gražų bernelį? Draugai pą- 
tamavo jam apsivesti, bet jis 
sakydavo, “kad sunku išsirink
ti: visos meilios ir gražios”. 
Gal būt, kad ir po šiai dienai

motjpėies, nei seno įevraSukėlė $3850 
į. J. Ę, Rątelis patąjnayo ir 
žaidžiąs daineles dainą vp. Rą- 
tplietps prie stalų pątą-nąyo, p 
pirmininkas—B. I-ęksną ąu chp- 
rę pirmininku—V. Ra: 
toastmeišteriąis 
toj a—D. Jųdzintąvičien 

besi-1 šute N. Ramanauskas ir

Įa buvp 
Chore moky

tę su sę- 
B. Ląu- 

nębutų pamatęs1 cyte per mikrofoną, Orkestrai 
“ ‘ ~ pritariant, dainąvo-Hulla’vo viso-

prieš kias dainas. Ne vienum gaili 
Šypsena

, . x 4 . . . /Antanukas butų “laisvelaimužę surado Chicagoj.l _. . , ,
1 gerėjęs, kad ~
tos gražios mėlinakės.

Dalykas tajne: 1938 m 
Kalėdas, sugrįžo iš Lietuvos,!ašara nuriedėjo, arba 

‘liepsnojo.
z L. J. K. Ratelis užjaučia sa

vo narius puiku būti ;
Visų?' ir visądos,

’avyzdingai gyvena. Susiradęs 
pelningą darbą) dirbo, uždarbį 
:aupė, o vakarais lankė moky
klą. Kitą liuoslaikį sunaudojo 
kultūringiems reikalams kaip 
tai: priklausydamas prie chorą, 
draugysčių ir kitų kultūringą 
ratelių. Ne vien buvo jų eilinis 
narys, bet užimdavo pirmenybę: 
pirmininkų, raštininku, artistu

ONA HARMONIENĖ, po tė
vais Mikalauskaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 29 d 
karo, 1939 
metų amž., girnius Tauragės 
apskr., Eržvilkio parap., Bu
laičių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą FranciŠką, augintinę Juo
zapą’ Paliulis ir kitas gimines, 
o Lietuvoje—pusseserę Petro
nėlę Jensevičienę ir šeimą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 Wabansia Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, Įsausio 3, 1:30 vai. popiet, 
Iš /koplyčios bus nulydėta į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. ą. Onos Harmonie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS IR GIMINĖS.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, tel. CANAL 2515.

11:30 vai. va- 
m., sulaukus 63

Gimė Amerikoj, augo Lietu
voj, oi 
Dar jaunutis Antanas Pavito- 
iis atsisveikiną su tėveliais, 
troliais, sesutėms ir Mariampo- 

1T1*.0 UkmeTgės“apskr, Vin^ė’ Rai-
įlytė. Ji, su savo švelniu žvilg
sniu, pervėrė jam širdį.

Vestuvės.
Kada rudenį, pageltę medžių 

lapai puolė, tai tada mylimieji 
susituokė. Lapkr. 25 d., vestu
vės buvo linksmos. Kiek tu sve
teliu: sesučių, giminių ir drau- 
geliųt Stalai buvo apkrauti gar
džiais kepsniais ir pyragais, 
taipgi ir įvairių gėrimų netru
ko. Abu jaunieji yra L. J. Kul
tūros Ratelio nariai. Antanas 
labai daug pasidarbavo Rate
liui: nesigailėjo nei brangaus 
savo laiko nei lėšų. Jo pastan
gomis Ratelis išaugo į skait
lingą ir kultūringą būrelį. Buvo 
organizatorius, pei^ du metus 
pirmininku veikloj komisijoj. 
Kaip čia ir surašysi, šiems me
tams taipgi liko išrinktas pir
mininku. Už tai Ratelis, lyg pa- 
sidėkodamas, jį pagerbdamas— 
skaitlingai atsilankė į puotą ir

padeda pergyventi,
Tąi taįp ir užsibaigė 

nios vęstuyės. Visiem^ linkint 
ko didžiausios laimės.

Atsilankęs į Choro 
sų savo žmonele, jaun 
štai padėkojo chorui 
liui. Pasižadėjo dar da 
dirbėti Kulturiečių lž 
kaipo draugas, linkiu 
mužės. Tegul negęsta 
ugnelė, kuri užsiliepsnojo jūsų 
jaunose širdyse.

pąmoką, 
asis kar- 
ir Rate- 
ugiau pa
gili. Ąš, 
daug lai
tą meįlės

Draugelis.

Vieša Padėka
Vilniaus Lietuvių 
Šelpimui

r-y S k.

Naujų Metų 
Kūdikis CLASSlf 1ED ADS

WĘSJ StRĘ -r- kiehiym 
liečiu Darbininku Pašalpinis 
Kliubas paskyrė $25.00 iš įavp 
iždo Vilniaus gyventojams 
šelpti, taipgi parinko s 
tarp savo harių. Kliubas
dąpys ppr ketųrįs susįrinkimųš.

K

Po vieną dolerį
šįe nąriąį: W. Neffąs, Petras 
Sfogepįs, Zigmas VišųĮąuskąS, 
Jonąs Tąmo$|upa^ ir Q, Siipa- 
pąvjčius. Smulkiu aukų surin
kta $8.50, tokių įudų ^ųsįdąro 
$38.50, Tai nebloga pradžia. 
Manau, kad ir ateityj kliu 
čiąi nębįog^pasižymės.

bie-
Pini-

11 n n A .Gėlės,, Myliotiems.U U fl Vestuvėms, 
LI II 11 rnkietams, Laidotu- W ■ 1 w ■ b yėms papuoši- 
GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Ban-

1 OBfr 11/ m Siunčiam Gėles ni/klIflV Telegramų į L U I Ll l\ IU Visas Pasaulio Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
, ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

JUOZAPAS NAURONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 d., 3:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs senatvės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Pušalotu parap., Dra- 
gonių kaime. Amerikoj išgy
veno 45 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers vaiką Joną Zelis ir jo 
šeimyną, giminę Juozapą Ali
šauską ir jo šeimyną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, ^314 W. 23cd 
PI. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, sausio 4 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o • iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Nauronio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

GIMINĖS.
Laid. Dir. Lachavvicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515.

Išsiėmė Leidimus 
/edyboms
Chicagoj)

Godfrey Lindskog, 26, su
telle Koncus, 25

Kasmet Kaslauskis,
Barbara Girkantas, 4Š

Jcseph Merzlock, 6 
resa Radosevich, 54

William Husarik,
Kanopka, 26

Edward Jozwick, 
rie Roback, 24

Reikalauja
Perskirų

Bruno Tassięne nuo 
Tassione

gai bus įteikti Lietuvos konsu
lui. • ; "j • . '

Susirinkimas įvyko gruodžio 
24 d., W. Neffo salėj, 2435 So. 
Leavitt Street. Narių buvo ne
mažai. Susirinkimas pradėjo 
ramiai, nors1 buvo renkama 
valdyba ateinantiems metams. 
Paliko visi senieji viršininkai. 
Sena ir Veikli Organizacija

E*

Didžiųjų švenčių proga Į ir 
Naujais Metais nepaprastai 
daug aplaikiau pasveikinimų ir 
dpvanų, brangių dovanų, — 
ypač nuo moterų-motinų. Ne
manoma visoms ir visiems as
meniškai paačiuoti. Todėl lai 
jus leista mąn paačiuoti Vie
šai per laikraščio skiltis ir tar
ti garsiai žodis Ačių!

Prisipažinsiu, kad mane dide
lei jaudino gautos dovanos ir 
širdingi pasveikinimai, ypačiai

Tąd priimti kųofsir-
djpgįąų^ Ąėių ir paąižąd«/ 
ųepąiĮstąĮKČiąi Įdirbsiu ir ^isų 
lįietųvjų, ypač motinų pandai.

D-ras Męd. Ą. L, Grąičųnas,
3312' So. Dajsted St., 

Chįcagp, III.

Tanias Baliukąs
Kai Tanias Baliukas, p. p. 

Onos ir Domininko Balių su
pus užaugs, jis galės pasigirįi 
savo ^raugams, kad yra “Nau
jų Metų Kūdikis“. Jisai gimė 
sausio Į d., 0:01 valandą ryto, 
Naujiems Metams vos prasidė
jus.

NĮotina ir kūdikis guli šy. 
Kryžiaus ligoninėje, ir abu lai
kosi stipriai.

Taipųkas svėrė 10 svartj ir 
6 uncijas, o dydžio buvo net

Pp. Baliai (Balęs) gyvena 
ądresų 6558 So. Morgan st.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

3,

28,

23

M. Kemešienė

55,

su

sų

Te-

su Anų

su Ma-

Wandą

Išvyko Dėttėitah
Praleidusi Naujų įVLetų šven

tes Chicagoj, p. Marija Kemc- 
šienė vakar vakare Išvykų at- 

kur ji d»- 
Detroito 

iząt or ė į r 
pirrųęny-

gal Detroitan, Mich., | 
bar gyvena. Ji yra 
SLA generąlė orgkn 
pirmam vajuj laimėjo

Ji lankęsi enosę” ir'Nąųji
perdavė naujienįečiams Detrpi 
to draugų linkęjįipųs.

Pirkite tose krautuvės^ ku
rios garsinusi

Naujų Metų 
Sutiktuvės 
Roselande

Rateliečiai Raliavo jo.
ROSELAND. —- Li e t u v i ų 

Scenos Mylėtojų Ratelis Nau
jų Metų pasitikimui turėjo lin
ksmą baliuką Uršulės ir Ste
pono Dilių namuose. Svečių ir 
ratelio narių prisirinko dido
kas būrys, visi turėjo daug

REIKALINGA OPERATORIŲ 
viena adata mašinom siūti, pinke- 
rių ir blind stitch hemmers, sekci- 
nis darbas. Turi būti patyrusios 
prie plaunamų suknelių.

SMOLES BROS.
2300 Wabansia Avenue.

REIKALINGA DVIEJŲ patyru
sių bunap bag patehers, darbas 
nuolatinis. 816 W. ftandolph SL, 
matyk Meyers.

HORWITZ BAG CO.
REIKALINGA OPER A T O R I Ų 

viena adata mašinom siūti, pinke- 
rių ir blind stitch hemmers, sekci- 
nis darbas. Turi būti patyrusios 
prie plaunamų suknelių.

SMOLĘR BROS.
2300 Wabansia Avenue.

na ir veikli organizacija 
ir dabar ji auga. Štai, 
niai prisirašė sekami 
nariai, Alex P. Baltutis i 
zimiera Slogcrienė. Alni 
ni, Amerikoj gimę lietuvi

a se-
Dar 

nese
nai! j i 
r Ka

jau- 
ai.

vo surengęs metinį balių, 
davė nemažai pelno.

Kodėl Taip Yra?
• J) O.'jo

Kliube tpipipe nemažai 
bių narių, bet nežinia
yra, kad jie, išskyrus kelįs, su
sirinkimų nelanko. Kliiibas

kuris

ga- 
kas

Štai Kaip Būrelis i 
Lietuvių Sutiko 
Naujuosius Metus

Linksmos žagariečių 
Sutiktuves

Sekmądįęųio išvakarėse 
Ru^aųskų pastogėj susirinko 
didelis būrys žagariečių ir sįaip 
kįtų svečių. Vaįšinos, ir Juo
zui Baląkui su jaunuoliu i Bar- 
čiu smagias polkas-valcųs gro-

p.

malonumo.
Vakarėniaųjanl pasitikus 

Naujus Metus, buvo kalbų su 
linkėjimais rateliui dar ilgai 
gyvuoti. Susirinkusiųjų svečių 
tarpe buvo pp. Kazimieras ir 
Marė Pažarskąi, kuriems tekp 
vadovauti dainų programų). 
Pp. Pažarskai padainavo kele
tą gražių dainelių, kurios tik
rai puošė šį Naujų Metų sutik
tuvių baliuką ir suteikė daly
viams daug malonumo. —N.

REIKALINGI SKRYBĖLIŲ dir
bėjai—patyrę. Darbas nuolatinis, 
jei kvalifikuoti. BI REL HAT CO., 
630 W. Jackson Blvd.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, 25-30, trys suaugę, savas 
kambarys. G. Kiss, 3716 Lawrence 
Keystone 3204.

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.
j

VINCENTAS RAZUTIS
Gyveno 2554 West J9th Place, Lafayette 2358

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 31 d., 4:20 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, gimę? Lietuvoj Kretingos 
apskr., Veviržėnų parap., Ląmsodės kaime.

Amerikoj išgyveno 33 melus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Antapiųą, po 

tėvais Skirmontaitę, augintinį sūnų Kazimierą, seserį Petronėlę, 
jos sūnų Juozapą Bliudžius, švogerką Oną ir švogerį Povilą 
Čekanauskus ir šeimą, švogerįus Joną ir Kazimierą ir šeimyną 
Skirmontus; švogerį Jon^ ir šeimą Knitus ir kitas gimines. 
Lietuvoje—seserį Barborą ir švogerį Ųetrą Gruzdis.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos, Keistučio Pą- 
šalpos Klubo, Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo ir L. D. S. 76 
kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liule.vičiaus koplyčioj, 4348 South 
California Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 4 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. VINCENTO RAŽUTIS giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS, SESUO, ŠVOGERKA, ŠVOGERIAI 

IR KITOS GIMINĖS.
Laid. Direktorius J. Liulevičius, Tel. LAFAYETTE 3572.

jpjjtAs Imtoms
adr. 3828 S. Lowe Ąvc.)

Mirė gruod. 31, 1939 5 vai. 
vakarė.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio 
Naukautų kaime.

Amerikoje išgyveno
Pajįk.p Uį$elįaų)ė 

moterį Barborą, po tė 
kevičiutė, 3 surųis: Jq: 
čią Silviją, Julijoną, 
Frances, Antaną ir m 
fiją, dukterį Oną, t>r< 
seserį Anelę Zubric 
jos šeimą (Goodmar

(gyy.

vakare.

parap.,

neblogai, tvą^kosį, bęt buįų. ga- jąnt,( šoką ųj linl^ąs ,dageles 
limą įyąityfe, 4m' Mi
gti visi nariai t kreiptų 'aiydą ... 7 ,___
ir prisidėtų darbų ir sųMany- parąįtienė, Kleyinskienč, Arlau- 
niais prie Idįjųbp gerovės. Už 
sųsįrinkiiųp (r(a;enų kai |$ųrie 
ląbąi daug kal|>ą, beį siįsirin- 
kįmųųsc tylį Jyg halsą prara
dę. Gerbianiiejį, nebųki| hąį- 
Jiai. Jeigu turite gPR sųų|ąnyr 
ųių, iškelkite juos sųątete^jr 
miiosc. Jeigu i?MS ggrį—~aariųi 
priįpĮS, jgįgų pxe—pąrįni at
mes. Įtet nąųjįis ĮSU-
ipapyųHis, darydami 
sųsiriuhipmps^ Um bis priai- 
dėsite prte ggrpyč^,
Jeigu visi ųanąį di^dsuote 
gatvėj ir į susįrinliimutĮ pęĮ- 
tų, laį kaipgi MmMa galėtų 
gyvuoji. . /•’ | ■

Dąlyyąii^Į-m sųsirįų^i^ųpsp 
įy dąlyyąųMm m disį^įjosg. 
Ti|< tokių hudų galima įbrgm 
ųizaciją pąjaikyli, 

S. BARANAUSKAS
Korės f).

.dąįnąyp. Kiti sikstiką. pliekė, 
p Mįerąvįčienė, Borisas, )Kas-

32 met. 
ųlįųmjpe 
fvąis telr 
ną, nįąr- 

mąrčią 
n ^rčją So- 
olį Petrą, 
skiepę ir

. , .....-
pusseserę Magdaleną Grajaus
kienę, švogerį Benediktą, Jier 
vą Skirgailą i r jos šeimą, Šyo- 
gerius Joną ir Jurgį Lįtkevir 
čius įr jų šeimas, pusbrolius 
Viktorą ir Albin Sersikius ir 
J. " ’ ‘ ’ itiį gimir

priims,

a

Rengia Bankietą 
Naujų Narių 
Įvesdinimu

Ryl SLA 63 K p. Metinis 
Susirinkimas*.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

EOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

EXTRA RENDAI krautuvė ir 4 
kambariai užpakaly; parduosiu ar 
mainysiu namą. Rendai kita krau
tuvė, kepykla su visais įrengimais. 
Tinka kitokiam bizniui. Lafayette 
0591.

63 k p.skįppė ir kitos rengė karališką 
bąnĮjietą žemutinėj salėj. ;

Nerimauja, daugelis į laik- 
rpdėjins pažiūri. Jau visai eina 
ppic pabaigos 1939.
^Senąs Diedas” Išvažiuoja - - -

^tąi pasirodo senieji (vaidino 
F. Povilaitis) metai, nuvargęs 
įsenęs diedas. Eina lazda pa- 
Į5įreU|į.ain.as savo prirengtu 
keliones portfeliu. Nabogas ne- 
fyetųri jėgų, ^lupipa, griūna ant 
žemps« pasigirsti svetainėj šu- 
viai, muzįka griežįą, ąmąrkiai 
triukšmingai palydi senį i am- 
OM ' • i

štaį,. baltuose rūbuose, kaip 
^pgeJėiįs, meįai, į bėga
į ra^ feKspiufis, jaunutis ku- 
■jįiįkls. Vįsi džiaugiasi juo. ža- 
£a£įę$s Antanas Dnivydis iš 
džiaugsmo pabučiuoja šį įgražų 
1940 vaikiuką.

Pasipylė sveikinimai linkėji- 
n?aį. Bučiųpjasi vyrai suj žmo
nomis, vaikinai su merginomis, 
skamba maži iįr dideli sįikliu.- 
aai_. Gąspadinįų prašomi eilėmis 
Įei^iasi žemutinę salę, kur 
stalai nukrauti ‘“Home made” 
Valgiais ir papuošti puikiom gė- 
Ičm, Draugiškumas-nuoširdumas 
visų veiduose.

Malopu buvo matyli šilą lais
vą kainpanija? sulaukusią naur 
jus wius su pakilusiu ūpų. 
Tikrai buyo ko prisisotinti, 
Apart kitų skanumynų, buvo 
nepaprastai skapus pyragas, ku
rį iškepė p-ia Bppisienė. Ona 
KJevinskienė vaišino iš Žagarės 
pertrauktomis minagomis. ža- 
gariečiai Stoniai iš Cicęros ir 
kiti specialiais trunkaįs vaišino. 
Buvo -7 geri drąugai Vaškeliai, 
jKyainiąuskiene, Masįuliai, žič- 
įrus, ir kiti žagariečių priete- 
Įiai. R. š.

d., 140
Gerbi a-

BŲRNSIDĘ. — SLA 
metinis susirinkimas 
ketvirtadienį, sausio 4 
m., Tuley Park salėj, 
mieji 63 kp. nariai malonėkite
atsilankyti viršminėtan susi
rinkimai!, nes yra svarbus. 
Bus įvesdinimas naujos kuo
pos valdybos, kuri yra išrink
ta 1940 m., ir taipgi bus ren
kami darbininkai bankietui, 
kuris yra rengiamas įvesdini
mui naujų narių, kurie prisi
rašė prie 63 kuopos per pir
mą pažangos vajų.

Taigi, gerbiamieji įvesdini
mo baiikictas įvyks šeštadienį, 
6 d. sausio, K. of P. svetainėj, 
9231 Cottage Gjrove av., Burn- 
side. pradžia 7 vai. vak. įžan
ga tik 50c yp. Gausit skanią

ti. širdingai užkviečia narius 
ir svečius.

^—Komitetas A. L.

, BUSINESS CHANCES' 
Biznio Progos

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA 
—valymo ir dažymo. Gyvenimui 
kambariai, garu šildoma—gera vie
ta. 810 East 81st Street.

PLUMB1NG & HEA1ING 
{rengimai ir. Apšildymas

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

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

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

• 1247 W. Lake St.
Tel. MONROE 3387

ir

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.’””S,SS““5

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Sąųsįo 1
1940 įn., sulaukęs puęės amz.^ 
gimęs ftaseippi ą>sk.r., ęir- 
kalhįo parap., Surinąntų km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
•Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris, -$tellą Godfrey, 
žentą Hari, NMlle, dėdę Anta
ną Vairią ir jo šeimyną, 
ėiocę Daujotienę ir jos šei
myną ir daug kitų giminių 
Lietuvoj. 3 seseris: Stellą, 
Kazimierą ir Bronislavą, 2 
brolius Pranciškų ir Stanislo
vą. '

Kūnas pašarvotas kopi., 
3319 So. Lhvanica Ąve. Lai
dotuvės įvyks Ketvirtąjdienį, 
sausio 4 d., 1:30 y ai. popiet 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Viši ų. a. Jono Barausko gi
minės, drąngąi it pažįstalni

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

08 I
čius ir jų šeimas,_ p 

jų šeimas ir daug ki 
nių. Lietuvoje paii 
Juozapą, 2 seseris: A 
ir pusseserę Poloni ją 
čiunįenę.

Kūnas pašarvotas S. 
žeikio koplyčioj, 3319 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvįrtad., sausio 4, 1940 m. 
Iš koplyčios 8:30 v. ryto bus 
atlydėtas į Nativity par. baž
nyčią, 37th ir S,, Union Avė., 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugųs-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvė
se. Nuliūdę:
Moteris, Sunai, Marėj
švogeris, Pusbrolis.

Laid. Dir. S. P. 
tel. YARDS 1138

SLA 226 KUOPOS metinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, sausio 
3, 7:30 vai. vakaro, Grigaičio sve
tainėje, 3804 Ąrmitage avė. Nariai 
ir narės, nepamirškite atsilankyti. 
Bus įvezdipta naųjąi perrinkta val
dyba. —J. Naujalis, už. rąšt.

S. L. A. 36 KUOPA laikys meti
nį susirinkimą, kuris įvyks .sausio 
3 d. 8 vai. vakaro, 3133 So. Hals
ted St. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Prašau pribūti visus narius. 
Bus raportas iš kuopos veikimo ir 
finansų stovio. —• Valdyba.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ S-GOS metinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, sau
sio 3 d. 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted St. Susirinkimas labai svarbus, 
malonėkite atsilankyti.

—S. Kunevičius, rąšt.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet gandnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 

• MCiassifiedM skyriuje.
SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CJaas- 
ified*’ skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaątr 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

173Š S. HALSTED STREET 
Chicago, m.

ose

O

ęz ir $u-
6 ’

ingienę ir Veroniką Eringienę, 
Kriau-

_ r . - jos, Pw*i 
te, Brolis, Sesuo, Pusseseres,;

Mažeika, j

P. Ma
S. Litų

1940 m
ar. baž

KmhKI

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

3ARSKIS FURNBURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FURNITURE" STNCE 1904

Į 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

atsisveikinimą. ;
Nubudę liekame 

pųkierys?
i ir v

Laid, Dir.
nai, THJ.CA

.Skelbiamai Naujien 
duoda naudą dėlto
<ad parjos Naujienos 
/ra. naudingos. .

NAUJIENŲ
SKAITYTOJŲ
KONCERTAS

— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940
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NAUJŲ METŲ 
NELAIMĖS

Automobilių nelaimėse naujų 
metų pirmą dieną ir vakar žu
vo sekami žmones:

Ralph Ehrhart, 32, 2015 N. 
Mulligan avenue;

Edvvard E. Davis, 31, nuo 
2114 Roosevelt Road;

Mrs. Sharah Gage, 65, 1251 
Farwell avenue;

Thomas W. Richards, 74, nuo 
36 S. Ashland avenuo;

Dimitri Dai’Jdovvich, 18, nuo 
1834 N. 24th avenue, Melrose 
Park ;

Frank Kowalski, 59, nuo 1910 
Superior avenue;

Charles Conley, 67, nuo 1028 
N. St. Louis avenue, ir

Mrs. Jendriska Rėk, 70, nuo 
3114 S. 53rd Ct„ Cicero.

Dvi Didelės
Chicagos Traukinių
Nelaimės

Vieną Keleivį Užmušė, 
50 Sužeidė

Per naujus metus įvyko dvi 
stambios Chicagos ekspresinių 
traukinių nelaimės.

V

Prie Arcola, III., apie 120 my
lių nuo Chicagos, kaip jau va
kar pranešėm, susikūlė du Illi
nois Central gelžkelio ekspre
sai, The Louisiane ir Panama 
Limited.

Prie Peoria, III., susidūrė 
Rock Island gelžkelio ekspresas 
ir prekinis traukinys. Eksprese 
buvo 114 keleivių, bet visi iš
liko sveiki, nors buvo gerokai 
sukrėsti.

Illinois Central nelaimėj vie
nas keleivis buvo užmuštas ir 
apie 50 buvo sunkiai sužeisti. 
Užmuštasis buvo Thonąą§ Ę. 
Tallrriadge, garsus Chicagos ar
chitektas, nuo 1625 Hinmąn 
avenue.

Sužeistieji
Tarp sužeistųjų buvo dau

giausia chicagiečiai. Sunkiausia 
nukentėjo sekami žmonės: John 
Spargo, 716 Foster Street, an
glų kalbos profesorius North- 
westem universitete; jo žmona 
Gladys; Abbey Talbnadge, už
muštojo sesuo, ir Anna Sch- 
mook, nuo 7038 S. Green st.

Nelaimė įvyko Arcola mieste
lio stoty j, kur Louisiane trau
kinys buvo sustojęs pasažierių 
paimti. Automatiškiems signa
lams sugedus, antrasis trauki
nys, Panama Limited, nesusto
jo, ir įvažiavo į stovinčio trau
kinio užpakalinį vagoną, jį be
veik sugriaudamas, taipgi apga
dindamas kelis kitus vagonus.

Vakar koronerio džiurė Ar-

Transliuos Preziden
to Rosevelto Kalba 4*
Kongresui

šiandien, nuo 1-mos iki 1:30 
po pietų, visos stambesnės Chi
cagos radio stotys, WMAQ, 
WBBM, WCFL, WENR, WLS 
transliuos prezidento Roosevel
to kalbą naujoj kongreso sesi
jos atidarymo posėdy j.

Penktadienį Pradės 
/ristatinėti Pieną 4
Galionais

' /
Išeis nuo 2 iki S’/zC. Pigiau 

Už Kvortą

Bovvman ir Borden-Wieland 
pieninės skelbia, kad penktadie
nį jų išvažiotojai pradės prista
tinėti j namus ir krautuves 
pieną pusgalioniais ir galionais.

Pusgalionis kainuos 22 cen
tus, o galionas — 38 centus. 
Perkant pusgalioniais šeiminin
kės sutaupys keturis centus, po 
du centu kvortai, o galionais 
— 14 centų, po 3*/2 centų kvor
tai.

Pienas to dydžio buteliais 
bus pristatinėjamas ne visoj 
Chicagoj, tik sekamose apylin
kėse :

WEST—Edison Parke, Nor- 
wood Parke, Dunninge, Gale- 
\voode ir Mon Clare, plote tarp 
Central avenue, North avenue 
ir miesto sienos šiaurėj ir va
karuose ;

SOUTH—Beverly Mills ir 
Morgan Parke: į šiaurę nuo 
87th ir į vakarus nuo Vincen- 
nes;

NORTH—Rogers Parke, tarp 
Howard, Western avenue, Pe- 
terson avenue ir Sanitarinio 
distrikto kanalo.

Jeigu pasirodys, kad tų dis- 
jriktų šeimininkėms pienas di
lesniais buteliais patinka, tai 
jo pristatinėjimas bus įvestas 
visam Chicagos mieste.

Didesnius butelius netrukus 
pradės naudoti ir visos kitos 
pieninės Chicagoj.

Pradėjo Chicagos 
Biznio Cenzą

Gyventojus Surašinės 
Balandžio 1

Petrillo 
Nusileido

Chicagos muzikų unijosChicagos muzikų unijos vir
šininkas James Petrillo n įtarė 
mesti cenzoriaus rolę. Jisai lei
do vartoti Lewis, C.I.O. virši
ninko, vardą dviejuose scenos 
veikaluose, kurie dabar yra vai
dinami Chicagoj, George .White 

Who 
bu- 

. j eigų 
sce-

“Scandals“ ir “The Man 
Came to Dinner“. Petrillo 
vo pagrąsinęs streiku, 
Levviso vardas bus minimas 
no j.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį sų pa
žymėjimais 
s tų, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c.

visų didesnių 
kurį galėsite 
veiksmus.
žemėlapio p

spal-

mie- 
sekti

msėjo

i u sCHICAGO. — Mari 
Hvid, garažo savinin|kas, 
kuris liko nužudytas su 
sbolo

VAKAR
■ t rrj'js-7 .
uhhgoj

L ■<'

• Apsivedė ir honeymoonui iš- 
važiavo filmų aktorė Jane Bry* 
an ir Justin W. Dart, Walgreeri 
vaistinių firmos menadžeris.
© Du ginkluoti piktadariai su
pančiojo kasierę, menadžerį Ve- 
netian Teatre^ Racinę, Wis., ir 
pabėgo su $1,000 gjrobį.u.'
© Mėsos pramonės institutai 
skelbia, kad per pereitus metus 
Amerikos gyventojai suvalgė 
kiekvienas po T45 svarų įvai
rios mėsos ir riebalų. Užpernai 
vidutinis mėsos-naudojimas sie
kė 138 svarus.

• ■ ?, . ■ U...I ■

• Rūbų spintoj užsidarė ir pa
sikorė 54 meįų, c}ijcągietė, Mrs. 
Myrtle Munson, 1627 E. 67tl i 
Street. Nuolat sirguliavo.
• Po barnio ir muštynių ali- 
nė j ties 1714 Belmont avenue,
širdies ligą staigiai pasimirė 54 
metų chicagiėtis, Mitchell Gat- 
relis. Jis svėrė apie 400 svarus 
ir buvo 5 pėdų, 11 colių aukš 
čio. . ! j. .
© Užsidaręs Pęople’s Bank o 
Girard, III., skelbia, kad tuo
jau grąžins čjępozitoriams $20,- 
813, apie 8%Į uždarytų pinigų.
© Chicagos Association of Com - 
merce sako, kad šiais metais 
Chicagoj įvyks 543 konvenci
jos. šįmet Chicagoj įvyks ir 
svarbiausias dvimetinis Ameri
kos! lietuvių suvažiavimas, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
seimas.
e Chicagos universiteto profe
sorius, A. A. Albert laimėj 3 
Amerikos Materhatikų Sąjun-

V • • 1 ' -U' ‘1 . z-, J

gos žymiausią premiją, The Oole 
Prize. Prof. Albert yra 34 mę- 
tų amžiaus.

Vakar “Dėdė Šamas“ pradė
jo vykinti kas dešimts metų 
pravedamą cenzą, žinių rinkė
jai pirmiausia surinks skaitli
nes apie biznius ir pramonės 
įstaigas, o balandžio 1 d., pra
dės gyventojų cenzą.

Cook apskrity j ir gretimuo
se Lake apskričiuose, Illinois ir

colos miestely pradėjo nelaimės Indianos pusėj, taip vadinamam 
tyrinėjimą kaltininkui nustaty- Chicagos distrikte, yra 87,000 
ti. — biznio ir pramonės įstaigų.

Kviečia Krepšininkus Į Turnamentą
Chicagos ir apylinkės Lietuvių basketbolo komandos 

kviečiamos ir vakarinių valstybių Lietuvių Amerikos čampio- 
nato turnamentas, per kurį manoma išrinkti tris geriausias 
komandas ir pasiųsti į Cleveland, Ohio žaisti už U. S. lietuvių 
čampionatą balandžio 6 ir 7 d. d.

Vasario 4-tą rengiama Amerikos Lietuvos Dienos pami
nėjime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių programe. 
Cicero Stadijone, įvyks galutinas (finais) žaidimas šio tur- 
namento kaipo dalis tos dienos programo.

Rateliai, norinti stoti į turnamentą, prašomi prisiųsti že
miau paduotą blanką į “Naujienas” arba Turnamento Komi
tetui, antrašu 6912 So. Western avenue, Chicago, III. ir gausite 
reikalingas formas ir informacijas.

• Su naujais metais ir žiema 
parodė' savo nagus Chicagoj. 
Temperatūra užvakar vakare 
staigiai nupuolė nuo 22 iki 16 
laipsnių, o vakar rytą buvo tik 
8-i virš zero.
• Federalė grand džiurė vakar 
pradėjo daryti Chicagos staty
bos “monopolio“ tyrinėjimą.; Į 
liudininkus pašaukė dvidešimts 
penkis stambius kontraktorįus 
ir medžiagų firmų viršininkus, 
taipgi užareštavo 50 bendrovių 
ir statybos organizacijų knygas. 
Tyrinėjimo tikslas yra sumažin
ti statybos 'darbų kainas.
© Ugniagesys John T. Bothe- 
royd ir žmona Alvina, 2743 
North Rutherford avenue, išėjo 
pasisvečiuoti pas gimines. Ne
trukus jų bute nuo Kalėdų eg
laitės užsidegė kambarys ir na
mie palikę vaikai ves nesud 
gė. Botheroydo ugniagesių ko
manda ii’ namo paršauktas Bo- 
theroyd gaisrą užgęsino.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
porą mėnesių atgalApie 

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms“ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, p ra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos 
kia nemokamai.

tei-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”
' Jlici-

. — Traukinių kolizija, kurioje?' žuvo vienas pasažieras ir likoAttCOLA, ILI 
sužeisti 40.

i

O

— Didelės sniegoENID, OKLA 
iki 18 colių gilumo.

rvaujlonu-Aeme Telephoto 
pasėkos: vietomis sniego prikrito
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KAI LIETUVA UŽĖMĖ VILNIŲ
J. J. Žuko Patyrimai Lietuvoj

(Tęsinys) \
V.

Sunkios Lietuvai buvo pir
mos djenos Vilniuj. Krašte 
siautė badas, maisto vietomis 
negalėjai gauti ir už pinigus. 
Karas, rusų okupacija taip 
miestą išvalė, kad reikėjo gy
venimą kurti beveik iš naujo. 
Kaip girdėjau Kaune, Vilniaus 
provincija niekuomet nepasi
žymėjo derlingumu ir turtu, 
tad iš ten .Vilniaus miestas 
pagalbos negalėjo gauti. Vis
kas turėjo ateiti iš Lietuvos.

Lietuvos žmonės darė ką 
galėjo, sunkvežimiais, trauki
niais pylė maistą ir kitas rcik- 
menas į Vilnių tonais, valdžia 
tvarkėsi kaip įmanydama, pa
kliuvusi į Vilniaus suirutę.

Buvo daug klinčių ne tik 
iš kitur, bet ir iš pačių vilnie
čių pusės. Lenkų provokato- 
riai-agentai, kaip jau minė
jau, vietomis Lietuvos karei
vius užpuldinėjo ir šaudė. 
Lenkai kunigai Vilniuj, arki
vyskupo Jabrzylkowskio drą
sinami ir agituojami, lietuvius 
dergė bažnyčiose, ir kišo len
kų ikall/ą ir lenkiškumą kur 
reikia ir nereikia. Mieste pir
momis Lietuvos valdymo die
nomis studentai mokyklose 
sustreikavo. Ėjo kalbos, kad 
tai buvo Jabrzylkowskio ir ku
nigijos darbas. Man neteko 
patirti ar tai teisybė, bet nie
kas neabejojo valandėlei, kad 
tas streikas buvo suorgani
zuotas iš viršūnių.

Su tomis kliūtimis Lietuva 
neturėjo labai didelio vargo, 
bet su Xpekuliatoriais nebuvo 
lab^Mengva susitvarkyti. Va
liutoms mainantis, Vilniaus 
biznieriai ir kai kurie Lietu
vos pusėj, supirko kiek tik ga
lėjo Lietuvos jniltų ir kitokį 
maistą. “Parama” ir kelios 
kitos didelės Lietuvos įstaigos 
24 valandas be pertraukos 
kepė duoną ir siuntė ją Vil
niun ,bet jos pačios negalėjo 
visus pagalbos reikalaujančius 
gyventojus aprūpinti. Tada 
“Parama” kreipėsi į speku
liantus, ragindama juos irgi 
kepti duoną, bet tie atsisakė. 
Nekepė, tol kol valiuta nebuvo 
sutvarkyta ir kainos tiek iški
lo, kad jie pasidarė sau dide
lius pelnus. Lenkams valdant 
Vilnių pinigai buvo “zlotai.” 
Spekuliantai laukė tol, kol 
Lietuva neįvedė litus.

Žydai.

Vilniaus biznieriai yra dau
giausia žydai, tad ir speku
liantai buvo daugiausia žydai. 
Vilniaus nelaime pasinaudo
dami jie sukėlė prieš save di
delę neapykantą. Nevienas 
žmogus stebėjosi kodėl jie 
taip elgiasi, akyvaizdoje nu
sistatymo prieš žydus, antise
mitizmo, kuris siautė visoj 
buvusioj Lenkijoj ir tebesiau- 
čia Europoje. Tas spekuliantų 
elgesys buvo keistas lietu
viams dar ir dėlto, kad tūks
tančiai pabėgėlių, kurie subė
go Vilniun, buvo daugumoj 
žydai. Spekuliuodami badu ir 
vargu, Vilniaus ir Lietuvos 
binzieriai spekuliavo ir savo 
tautos žmonių nelaime, jeigu 
jau kitų vargas jiems nerūpė
jo.

Taigi, kad ir labai sunkios 
aplinkybėse, bet Lietuva paga
liau atgavo Lenkijos valdytą 
Vilnių. Bet su lenkais Lietuvai 
turbūt buvo lemta vargti. Per 
ilgoką laiką su lenkais bus 
“triubelis” ne.vien Vilniuj, bet 
ir laikinojoj sostinėj— Kaune.

Ultimatumo laikais Varšu
voj ponija šaukė, kad “eisim 
į Kauną”, jeigu Lietuvos val
džia nenusileis.

Aplinkybės dabar pasikeitė. 
Ponija prarado ne tik Varšu
vą, bet visą Lenkiją, ir jie ul
timatumų Lietuvai davinėti 
kaip ir neturėtų teisės. Bet

taip nėra. Jie atėjo į Kauną 
lyg užmiršę, kad ultimatumo 
dienos jau seniai praėjo.

Lietuvon subėgo tūkstančiai 
lenkų. Subėgo kareiviai, su
bėgo paprasti žmonės, subėgo 
ir ponija. Geriau pasakius po
nija suvažiavo —Lincolnais, 
Buickais ir Chrysleriais. Vie
tomis kareiviai bandė priešin
tis, bet Lietuva visus nugin
klavo ir uždarė internavimo 
stovyklose. Civiliai pasiliko 
laisvėj. Su paprastais lenkais, 
“pilką liaudim” ir eiliniais ka
reiviais lietuviai neturi daug 
vargo, bet su “šlachta” ir kari
ninkes tai bėda. Jie švaistosi 
po Kauną išdidžiai ir užgau
lioja patarnautojus krautuvė
se, ir kitose įstaigose, jeigu 
juos lietuviškai užkalbina. Ko- 
lioja kodėl lenkiškai neišmok
sta. Karininkai šaukė gvoltu, 
kai Lietuva nutarė juos inter
nuoti kartu su paprastais ka
reiviais. “Ką, mos kartu su 
‘bvdlo* turim būti?” Galvi
jais vadino savo kareivius 
Triukšmavo kai nebuvo kas 
jiems batus nuvaksuoja. Dar 
ir dabar eidami gultų, jie kas 
vakaras palieka savo batus už 
durų nuvaksavimui. Vieną 
dieną savaitėj tie karininkai 
turi teisę atvykti Kaunan. Pa
sirėdę civiliais rūbais jie susi
renka kavinėj ar kitoj pana
šioj vietoj, paprastai nusige
ria ir susimuša.

Buvo pikta matant kaip ta 
lenkų ponija Lietuvos vaišin
gumo neįvertina, iš lietuvių 
juokiasi ir užgaulioja. Bet dar 
pikčiau buvo matant, kad 
daugelis Lietuvos ir valdinin
kų ir biznierių ir patarnauto
jų įstaigose pataikauja ir tūp
čioja jiems.

Tipiškas įvykis kartą pasi
taikė “Maisto” krautuvėj, Kau
ne. Atėjo didelė lenkė “ponia“ 
ir nepalaukusi savo eilės, pa
reikalavo patarnavimo, pas
kui sukėlė triukšmą, kodėl 
patarnautoja nekalba lenkiš
kai. Visi krautuvės darbinin
kai ir perdėtiniai subėgo atsi
prašinėti ir poniai tarnauti, o 
pirmiau atėję lietuviai turėjo 
palaukti.

Kauniečiai į tokius įvykius 
nežiūri pro pirštus, bet susi
valdo ir laikosi ramiai. Vie
na, jie yra raginami pasirodyti 
“kulturingesniais” už lenkus, o 
antra, gyventojai jaučia ir nc- 
perspėti, kad triukšmo sukėli
mas gali Lietuvai daugiau pa
kenkti, negu naudos atnešti. 
Nežiūrint visokių nuomonių 
skirtumo, visi remia arba ko
operuoja su valdžia ir vengia 
žinksnio, kuris ją ir kartu Lie
tuvos apkarpiotą nepriklauso
mybę pastatytų pavojuj. Pa
viršiuj gyvenimas' eina ramiai, 
paprastu tempu, bet po pavir
šium—verda.

(Bus daugiau)

Smuikininkė Valeri
ja Čepukaitė 
Išvyko į Canton, 0.

Smuikininkė Valerija čepu- 
kaitė gruodžio 31 d. ir vėl iš
važiavo su savo orkestrą į Can
ton, Ohio.

Praeitą vasarą, gegužės mėn. 
pabaigoj grįžo Canton, O. pr?.- 
leidžusi ten 8 mėnesius. Dabar 
ir vėl buvo pakviesta ten pat 
su orkestru.

šį sykį išsivežė ir garsią pia
nistę, Helen Franklin.
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