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REIKALAUJA SUGRĮŽTI PRIE PLANO, 
KURĮ JAU BRITAI ATMETĖ

Potiomkin nevažiuos į Genevą
LONDONAS, Anglija, geg. 

16. — Britanija gavo Sovietų 
Rusijos atsakymą ryšium su 
derybomis dėl sutarties Hitle
rio ir Mussolinio agresijai ko
voti. Rusai nepriima britų pla
no.

Vietoj britų plano rusai siū
lo sugrįžti prie jų pirmesniojo 
plano, kurs buvo įteiktas bri
tams balandžio 16 d. Rusai rei
kalauja Rusijos - Britanijos - 
Francuzijos sąjungos. Jie, be 
to, reikalauja šitos sąjungos 
prižado apsaugoti nepriklauso
mybę mažųjų valstybių, kurios 
randasi į vakarus puo Rusi
jos. Pagaliau jie reikalauja ka
rinio susitarimo, kuris aiškiai 
nusakytų kokiomis priemonė
mis visos trys sąjungos narės 
viena kitą gelbės, jei reikalas 
butų.

šitas rusų sąlygas Britanija 
jau yra atmetusi. Rusai dabar 
vėl sugrįžo prie jų. Francuzi- 
ja mėgina rusams ir britams 
tarpininkauti ir juos sutaiky-

su-ti. Britanijos valdžia davė 
kad artimoj ateity ji 
naują atsakymą Rusi-

tarpu antradienį Rusi

prasti, 
pasiųs 
jai.

Tuo
ja įspėjo Tautų Sąjungos se- 
kretariatą, kad Vladimir Po
tiomkin, Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų vicekomisaras, ne
atvyks į Tautų Sąjungos ta
rybos sesiją Genevoje, kuri 
prasidės ateinantį pirmadieni, 
geg. 22 d.

Manyta, kad Genevoje susi
tiks Britanijos užsienių reika
lų ministeris Helifax, Francu 
zijos užsienių reikalų ministe
ris Bonnet ri Potiomkin ir čia 
apsvarstys britų-rusų nuomo
nių skirtumus. Bet 
neatvyks.

Pranešimas, jogei 
vyks, yra skaitomas
sų įspėjimas britams, kad j it 
turi pasiskubinti, jei nori bri
tų-rusų f rancuzų sąjungą prieš 
Hitlerį sudaryti.

Potiomkin

jis neat- 
kaipo ru-

O

Rytmečio atspindžiai Lietuvos kariuomenės vasaros kareivinių rajone. VDV

KASYKLŲ SĄJUNGA PASIRAŠĖ SU
TARTĮ SU ANGLIAKASIAIS
KARININKAS PAŠALINTAS Iš TARNYBOS

HARLAN, Ky., geg. 16. — 
Gubernatorius Chandler pa
skelbė, kad milicininkų sargy
ba tapo pastatyta saugoti ka
syklas, kuriose skebai dirba, 
ne tik Harlan, bet ir gretimoj 
Bell kauntėje.

Samdytojų pranešimais, prie 
atidarytų pirmadienį ir skebų 
operuojamų šešių kasyklų Har- 
lan kauntėje prisidėjo dar 13 
kitų kasyklų. Taigi skebai da
bar randasi 19-koje kasyklų.

Tačiau skebų mažai. Pavyz 
džiui, kasykloj prie Totz mies
telio skebų buvo 50, kuomet 
kasyklą pikietavo daugiau nei 
1,000 angliakasių.

Milicija palydėjo į kasyklas

ir iš kasyklų išeinantį kiekvie
ną skebą. Generolas Ellerbe 
Carter pranešė, jogei jis paša
linęs iš tarnybos milicijos ka
rininką, kurs neparodė pakan
kamo agresyvumo, kai pikie- 
tuotojai pradėjo mėtyti akme
nis į skebų būrį. Karininko pa
vardė nepaskelbta.

Tuo tarpu pranešta, jogei 
Big Sandy Elkhorn Čoal Ope- 
rators Association susitarė su 
darbininkais pasirašė su unija 
sutartį, šitos samdytojų sąjun
gos nariai samdo 12,000 an
gliakasių. Pranešama taipgi, 
kad kai kurios pavienės kasy
klų kompanijos veda derybos 
su unijos atstovais tikslu su
tartį pasirašyti.

PREZIDENTAS KLAUSIA KODĖL PI

Rekomenduoja 
bilizuoti turtą 

kilus

mo
kami

Suvaržė svetimšalių 
organizacijas Ar

gentinoje
geg.VVASHINGTON, D.

16. — Jungt. Valstijų senato 
karinių reikalų komitetas dau
guma balsų nutarė rekomen
duoti kongresui turto mobiliza
cijos bilių, jei karas kiltų. Es
mėje bilius reikalauja, kad pi
liečiai pirktų karo bonus. Pir
kimas butų laipsniškas. Asme
nys, kurių turtas siekia nuo 
$1,000 iki $10,000, turėtų pa
gal bilių pirkti bonų už 5 nuo
šimčius viso savo turto. Tur
tingesnieji už daugiau, 
menys, kurių turtas 
$100,000 ar daugiau, 
pirkti karo bonų net
nuošimčius viso savo turto.

Karinių reikalų komiteto ma
žuma šitokiam planui neprita
ria ir ruošia mažumos reko
mendacijas.

Gi as- 
siekia 
turėtų 
už 75

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 16. — Valdžia išleido 
nuostatą, kuris sako, kad kiek
viena organizacija, susidedanti 
iš svetimšalių ar Argentinos 
gyventojų, turi būti pačios Ar
gentinos padaras ir veikti tik 
Argentinos teritorijoje. Jokiai 
organizacijai neleidžiama pa- 
aikyti tiesiogių ar netiesiogių 
ryšių su svetimomis šalimis.

Organizacijų viršininkai taip
gi turi būti Argentinos kilmės. 
Veikti jie privalo vaduodamie- 
si demokratiniais principais. 
Nusikalusioms nuostatams 
ganizacijoms bausmė — jų 
draudimas.

or- 
už

Reikalauja tęsti 
WPA darbus

Bilius pardavimų 
taksams suma
žinti nepraėjo

SPRINGFIELD, III., geg. 16. 
— Illinois valstijon buvo įneš
tas bilius, kuris reikalavo su
mažinti Sales Taxes (pardavi
mo taksus). Vietoj trijų nuo
šimčių norėta tuos taksus pa
daryti tik dviejų nuošimčių. 
Sumanymas nepraėjo.

Nepraėjo legislaturoje nė 
įnešimas nuimti pardavimo 
taksus valgomiems produk
tams.

NEW YORK, N. Y., geg. 16. 
— Jungt. Valstijų merų kon
ferencijoje Chicagos meras 
Kelly pirmadienį reikalavo tę
sti WPA darbus, nesiaurinant 
jų programos.

Meras Kelly nurodė, kad per 
paskutinius šešis mėnesius bu
vo paleista iš WPA darbų 400,- 
000 darbininkų. Jis taipgi pri
minė, kad planuojama dar 
600,000 asmenų iš tų darbų 
paleisti. Meras įspėjo, kad su
mažinimas WPA darbininkų 
skaičiaus 1,000,000-nu užgaus 
biznį ir sutrukdys pramonės 
gaivinimą neribotam laikui.

OR H Sž
Chile deportavo 

nacių vadą

Kompanijos ir ang
liakasiai Harlan 
kauntėje tikisi susi

tarti.
HARLAN, Ky., geg.- 16.,,- 

Harlan kauntėš anglių kasyklų 
sąjunga atsisakė pasirašyti su
tartį su United Mine VVorkers 
unija, šešios kompanijos šioj 
apylinkėje, saugomos milicijos, 
mėgina operuoti kasyklas ske- 
bų pagalba.

Tačiau. Black Mountain Coal 
Corporation, paprastai samdan
ti 600 darbininkų, pradėjo de
rybas su unija kontraktui pa
daryti. Be to, daroma žinks- 
nių Hąrlan kauntės kasyklų 
sąjungos ir angliakasių unijos 
deryboms pradėti. Taigi ang
liakasiai ir samdytojai, atrodo, 
tikisi susitarti.

Nenori įleisti Berg- 
dollą Į J. Valstijas
VVASHINGTON, D. C., geg. 

16. — Grover Cleveland Berg 
doll, turtingas amerikietis, kad 
nereikėtų Pasaulinio karo me
tais kariauti prieš Vokietiją, 
išvyko užsienin. Iki šiol jis 
gyveno Vokietijoje. Paskuti
niuoju laiku pareiškė norą grį
žti į Jungt. Valstijas ir atlik
ti penkių metų kalėjimo baus
mę. Tačiau Jungt. Valstijų at
stovų rūmai priėmė bilių, kufrs 
uždraudžia Bergdollui sugrįžti 
namo. Bilius pasiųstas į sena-

Vengrų armijos mi
f

sija Varšuvoje

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

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

Debesuota; šalčiau; šiaurės 
vėjai; saulė teka 5:28 v. r., lei
džiasi 8:04 v. v.

16.
Jo-

SANTJAGO, Chile, geg.
— Chile valdžia deportavo 
han Voigtą, Vokietijos geležin
kelių Chile respublikoje ofisų 
vedėją. Voigt deportuotas 
to, kad vadovavo 
cių veiklai.

vokiečių
dėl 
na-

VARŠUVA, Lenkija, • geg. 
16. — Pirmadienį Varšuvon 
atvyko Vengrijos karo akade
mijos 14 karininkų. Ryšium su 
jų vizitu palankus valdžiai laik
raštis “Kurjer Porany”, mato
mai inspiruotas valdžios sako, 
kad nežiūrinti Vokietijos pa
stangų sudrumsti lenkų-vengrų 
santykius, tie santykiai pasi
lieka draugingi.

M

Vengrų karininkai iš Varšu 
vos vyks atlankyti Gdynią,

© ROMA, Italija, geg. 16. 
— . <5ia rkalbąma, kad popiežius j 
Pijus 'pasiūlė /konkretų planą 
Vokietijai ir Lenkijai dėl Dan
cigo susitaikyti. Plano smulk
menos nepaskelbtos, kalbama 
tik, kad jos taikomos ir vokie
čius“ ir lenkus patenkinti. Po
piežius pasisiūlęs darbuotis ne 
kaip tarpininkas, bet kaipo pa
tarėjas. Jis laukiąs atsakymo.

• • • •• • ——• ♦ . >

© VVASHINGTON, D._ C., 
geg. 16. — Progressive Mine 
Workers unija pareikalavo pri
pažinimo Alabama valstijos ka
syklose. Nacionalinė Darbo- 
Santykių Taryba neišpildė rei
kalavimo, nes ta unija ten ne
turi pakankamai narių.

<■' • *——— . e

e BUDAPEST, Vengrija, 
geg. 16. —<■ Vyriausybė paskel
bė, kad ji kontroliuos unijas. 
Ji norinti apsaugoti darbinin
kų turtą. Organizacijų gi at
stovai sako, kad’ valdžia taiko 
demokratinę unijų įtaką likvi
duoti. 

* • ■■ • •
0 DETROITU Mich., geg. 16. 

-— Uždaryta Hudso-n automo
bilių įmonė samdanti 5,500 dar
bininkų, nes kilo nesusiprati
mas tarp administracijos ir 
darbininkų viename įmonės de
partamente. 

• • __  • •• • r ’ 1 • •

• NEW YORK, N. Y., geg. 
16. — Nejv Yorkan atvyko Dr. 
Sergei Voronov, išgarsėjęs 
eksperimentais taikomais žmo
nėms atjauninti. Voronov pa
reiškė, kad vidutinis žmogaus 
gyvenimo ilgis gali būti pra
tęstas iki 150 metų, kai liaukų 
įskiepymas pasidarys prakti
kuojamas.

Prezidentas vetuos 
netinkamus a 1 g ų- 
darbo valandų akto 

pakeitimus
WASHINGTON, D. C., geg. 

16. —Konservatyvieji Jungt. 
Valstijų kongreso nariai taiko
si įterpti į algų-darbo valandų 
aktą pragaištingų darbinin
kams pakeitimų. Bendrai nori
ma padaryti daugiau išimčių 
ir tuo budu susilpninti įstaty
mą. Taigi antradienį prez. Roo
seveltas įspėjo kongresą, kad 
jis vetuos pakeitimus, jeigu 
jie padarys daugiau išimčių, 
negu reikalauja atstovų buto 
narės, Mary T. Norton, bilius.

Įspėjo nedaryti per
daug didelių išlaidų

SPRINGFIELD, III., geg. 16. 
— Gubernatorius Horner an
tradienį pasiuntė Illinois legis- 
laturai įspėjimą. Jis vetuosiąs 
asignacijas, jeigu pasirodys, 
kad jos yra didesnės, negu nu
matomos valstijos pajamos. 
Esą, jau dabar planuojamos 
asignacijos pralenkia $103,909,-- 
607 numatytas pajamas. Biu
džetas todėl turįs būti suma
žintas.

Kanada priims An
glijos karalių tre

čiadieni
QUEBEC, Kanada, geg. 16. 

— Laivas Empress of Austrą- 
lia, kuriuo Britanijos karalius 
ir karalienė vyksta j Ameri
ką, anksti antradienį pasiekė 
St. Lawrenęe upės žiotį; Nak
tį į trečiadienį jis pasieksiąs 
Quebec’ą. Trečiadienį prasidės 
eilė iškilmių.

Krakową, Lodzę ir Zakopanę

NIGAI NELEIDŽIAMI APYVARTON
VVASHINGTON, D. C., geg. 

16. — Prez. Rooseveltas pa
siuntė laišką senatoriui Maho- 
ney, pirmininkui komiteto, ku
ris tiria depresijos priežastis.

Prezidentas nurodo, kad 
Jungt. Valstijos turi didelius

fondus 
didelė 
ka nevartojama. Iš šitų pinigų 
niekas neturi pelno.
.. Jis ragina komitetą nustaty
ti, kodėl pinigai neleidžiami 
apyvarton.

pinigų ir sutaupų. Bet 
tų fondų dalis pasilie-

Naciai sumokėjo len
kams $2,375,000

BERLYNAS, Vokietija, geg.
16. — Vokietija antradienį su
mokėjo lenkams $2,375,000. Su
mokėjo šitą sumą geležinkelių 
inventorium ir medicinos reik- 
menomis. Mokestis yra atlygi
nimas už naudojimąsi geležin
keliu einančiu per lenkų kori
dorių.

60% arabų, 40% žy
dų Palestinai

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. — Trečiadienį, laukiama, 
Britanijos valdžia paskelbs pla
ną Palestinos valstybei sudary 
ti. Pagal tą planą norima su
daryti tokią valstybę, kurioj 
60% gyventojų butų arabų, o 
40% žydų. Tačiau šitie prane
šimai yra neoficialus.

Franco pakartojo 
prižadą

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
16. — Ispanijos diktatorius 
Franco dar kartą užtikrino 
Francuziją ir Britaniją, kad 
jis išpildys prižadus ir paša
lins iš Ispanijos italų ir vo

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939

BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė.

Karalius Jurgis ketina pa
būti Amerikoje 30 dienų.

Lekia per Atlantą 
i Švediją

ST. JOHNS, Newfoundland, 
geg. 16. — Charles Backman 
antradienį išlėkė per Atlantą 
į Europą. Jis mėgins pasiekti 
Švediją nenusileisdamas.

Francuzijos lėktuvas 
skrenda Į Jungt.

Valstijas
LISBON, Portugalija, geg. 

16. — Francuzijos lėktuvas 
Lieutenant de Vaisseau Paris 
atlėkė čia pakeliu į Jungt. Val
stijas. Lėktuvas daro bandymo 
kelionę ir tikisi pasiekti Jungt. 
Valstijas, skrisdamas per Azo
rus.

Kinai atsiėmė
Yochową

CHUNGKING, Kinija, geg. 
16. — Kinų karo vadovybė 
pranešė antradienį, kad jos 
kariuomenė po smarkaus mu • 
šio atsiėmė iš japonų miestą 
Yochow, Honan provincijos 
šiaurės vakaruose. Japonai pa
ėmė šitą miestą pereitų metų 
spalio mėnesio 2’3 d.

kiečių kariuomenę.

Pataria nesiųsti ka
pitalo Į J. Valstijas

LONDONAS, Anglija, geg. 
16. — Britanijos iždo sekre
torius, Sir John Simon, įspėjo 
Anglijos piniguočius nesiųsti 
kapitalų į Jungt. Valstijas ir 
į kitas šalis.

• LONDONAS, Anglija, ge
gužės 16. — Liepos 1 dieną 
Britanija pašauks tarp 40,000 
ir 50,000 naujokų kariuomenės 
prievolei eiti.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 11

• ISNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb artus 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago. HL Treciad., gegužės 17, 1939

K

mi

LIETUVOS ŪKIO BŪKLE KLAIPĖDOS 
NETEKUS

Balandžio 17 d. Kaune buvo 
iškilmingas Tautos Ūkio Tary
bos atidarymas. Į atidarymą at
silankė vyriausybės nariai ir 
daug mokslo įstaigų, kultūrinių 
bei ekonominių organizacijų at
stovų. Finansų ministras gen. 
Sutkus apibudino pagrindinius 
viso Lietuvos ūkinio gyvenimo 
klausimus.

Tautos Ūkio Taryba turės pa
dėti vyriausybei surasti tinka
miausius kelius, sudarant tvir
tus pagrindus tolesniam krašto 
gerovės ugdymui. Gyvenamasis 
momentas reikalauja didžiausio 
visų krašto pajėgų įtempimo. 
Naujajai Vyriausybei teko pra
dėti savo darbą itin sunkiu mo
mentu. Klaipėdos krašto ir uos
to netekimas sudavė skaudų 
smūgį Lietuvos ekonominiam 
gyvenimui ir iškėlė aikštėn visą 
eilę sudėtingų problemų, ku-

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof f 

. BOTTLED IN BOND 
-Nėra Geresnės Degti- Į 

nės už Tokią Kainą 
TIK $1.00 PT.
4/5 Kvortos I -OU Mg

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 

| DRINKSAS 

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

T Club

rias tenka nedelsiant spręsti.
Uždaviniai, kurių sprendime 

Tautos Ūkio Tarybai teks daly
vauti, apims svarstymą ir su
darymą planų tautos ūkio ga
mybai pakelti bei suintensyvin
ti. Ryšium su Klaipėdos krašto 
netekimu, naujai susidariusi pa
dėtis Lietuvos valstybės biudže
tą tiesioginiai nedaug tepalietė. 
Valstybės iždo iš Klaipėdos kra
što gaunamos pajamos daugiau
sia buvo skiriamos įvairiems u- 
kio srity daromiems pagerini
mams tame pačiame krašte, tad 
ir pajamų pertekliaus iždo nau
dai neduodavo. Tačiau yra ne
tiesioginių finansinių padarinių, 
su kurių neigiama įtaka tuo tar
pu labai tenka skaitytis.

‘ Labiausiai neigiami Klaipė
dos krašto atskyrimo nuo Lie
tuvos padariniai bus tie, kad 
Klaipėdos kraštas ūkiniai buvo 
organiškai suaugęs su visu Lie
tuvos ukiu. Visas Lietuvos ūkis 
su Klaipėdos kraštu sudarė or
ganišką vienumą: Didž. Lietu
va turėjo natūralų išėjimą į ju
rą, o Klaipėdos kraštas — savo 
natūralų užnugarį. Dabar gi, 
Lietuvos ūkio organizme pada
ryta žaizda, kuri tik bendromis 
geros valios pastangomis tega
lės būti ilgainiui užgydyta.

Šiuo momentu tenka atsisa
kyti nuo šiais metais numaty
tos 17 mil. litų vidaus paskolos 
realizavimo, kad kapitalų ištek
liai galėtų plačiau tarnauti pri- 

I vatinės iniciatyvos sumany- 
1 niams. Taigi yra būtinas reika-

t/®

į-
. ■ y

* • «*•
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Naujienų-Acme Telephot#
KANSAS CITY, MO. — Pagaliau surado kūną Edward L. Schneiderio Mis- 

souri upėje, Schneider buvo politinio boso Pendergasto leitenantas- Pendergastui 
dabar yra keliama byla.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

i
i

v

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Dental Laboratories
3945 ĮVEST 26th STREET Tel. LAVVNDALE 2908-09

MEM

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

*«oo«.

m f m n t R

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

■

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ S.PULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

■

las sumažinti šių metų valsty
bės biudžetą. To siekiant, visos 
įstaigos yra paragintos labiau 
susispausti, susilaikant nuo vi
sų tuo tarpu nebūtinų išlaidų. 
Šių metų biudžetą reikės suma- 
žinti apie 50 mil. litų.

Pagrindinė Lietuvos ūkio ša
ka žemės ūkis dėl Klaipėdos 
krašto netekimo rimčiau nenu
kentės. Nei kaip vartotojas Di
džiosios Lietuvos žemės ūkio 
gaminių, nei kaip eksportiųių 
žemės ūkio produktų gaminto
jas, Klaipėdos kraštas didesnės 
svarbos neturėjo.

Nuo žemės ūkio būklės pla
čiu mastu pareina visų kitų tau
tos ūkio šakų bei ekonominių 
grupių gerovė, nes gamybos 
žvilgsniu žemes ūkis yra glau
džiai suaugęs su užsienio ir vi
daus prekybos apyvarta, pra
mone, transportu ir kreditu. To
dėl vyriausybė visomis išgalė
mis stengsis palengvinti ūkinin
kams jų darbo ir gamybos są
lygas. Daug susirūpinimo kelia 
Klaipėdos krašte buvusios pra
monės netękimasf} i > Kiaįpėdos 
kraštas gamindavo apie y% ben
dros Lietuvos pramonės gamy
bos vertės. Kai kurių gamybos 
šakų, kaip celulozės, faneros ir 
irąšų, Klaipėdos kraštą atsky
rus, mes visiškai netekome. Be 
(o, beveik visos medvilnės pra
monės, dviejų trešdalių medžio 
apdirbimo, puses vilnos ir mui
lo gamybos taip pat nustojome 
drauge su Klaipėdos kraštu.

Musų krašto gyvybiniai inte* 
resai reikalauja papildyti tą nu
stotą Didžiosios Lietuvos rinkai 
gamybą ir išlyginti susidariu
sią spragą eksporto pramonėje. 
Visa eilė pramonės šakų galėtų 
tai įvykdyti net be žymesnių 
naujų investacijų. Geriau išnau
dojant esamus įrengimus ir ra
cionalizavę darbą, pakėlus ga* 
mybos intensyvumą, daugely 
medžio apdirbimo, maisto pro
duktų ir chemijos įmonių, iš 
dalies tekstilės bei kitų pramo
nės šakų gamyboje gamybos pa. 
jėgumas gali būti tiek padidin
tas, jog turėtų įstengti paten
kinti busimas paklausas jau tu
rimomis ar tik nedidelėmis pa
pildomomis investacijomis.

Norint nukreipti pramonės 
raidą tautos ūkini naudingiau
sia linkme, o kartu ir apsaugo
ti pramonininkus nuo nenau
dingų investacijų, yra vykdyti
nas sumanymas organizuoti 
specialią valdžios įstaigą pramo
nės veiklai racionalizuoti ir pri
žiūrėti. ,

Naujai susidariusios sąlygos 
neišvengiamai turės atsiliepti 
užsienio prekybos reikaluose. Iš 
Lietuvos užsienio prekybos apy
vartos turės iškristi toji dalis, 
kuri tarnavo Klaipėdos krašto 
reikalams. Toliau, kol dar ne
įstengsime patenkinti savosios 
pramonės iki šiol Klaipėdoje 
gamintomis prekėmis, bus lin
kęs didėti gatavų produktų im
portas. Lygiagrečiai sumažės ir 
Lietuvos importas, nes atkris 
reikalas įvežti žaliavų.— kurios 
buvo naudojamos vien Klaipė
dos pramonės reikalams. Kaip 
susitvarkys Lietuvos
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prekybos keliai ateityje tuo tar
pu dar sunku pasakyti. Derybų 
išdavos parodys, ar Klaipėdos 
uostas, per kurį ėjo apie 80% 
musų užsienio prekybos apy
vartos, galės mums toliau teik
ti pakankamai palankias nau
dojimosi sąlygas.

Lietuvos kredito įstaigos šių 
metų kovo 1 d. turėjo indėlių 
322 mil. litų, ir buvo išdavusios

užsienio

.5 '

j i

A i

litiškas gyvenimas buvo labai 
audringas. Nežiūrint to, Lietu
vos litas, dčl atsargios vyriausy
bes ūkio politikos, nebuvo nu
vertintas. Pastoviosios valiutos 
išlaikymas, kaip anksčiau, taip 
ir dabar yra vienas svarbiausių 
veiksnių, kuriuo remiasi Lietu
vos ūkio politika. V.D.V.

Malunds sumalė vaiką
UTENA. — Balandžio 11 d. 

Rašės malūnas negyvai suma
lė pasipainiojusį malūnininko 
Kaušylos 8 metų amžiaus ber
niuką.

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon ,

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
Z DENTISTAS

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3656

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials ' Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

424 mil. litų paskolų. Tai di-1 
džiausios sumos, kurias kredito 
įstaigos kada nors yra turėju
sios.

Indėlių suma per paskutinius 
10 metų padidėjo daugiau kaip 
dvigubai. Tai rodo krašto gy
ventojų praturtėjimą ir jų pa
sitikėjimą kredito įstaigomis. 
Didysis karas, rusų ir vokiečių! DR VAITUSH, OPT 
valiutų žlugimas stipriai nuslo- lietuvis
pino gyventojų palinkimą tau- Mano 20 metų praktikavimas 
pytu ir sugriovė pasitikėjimą iusų garantavimas.
kredito įstaigomis. Bet tvirta Palengvlna aKlų itempimą, kuris 
savoji valiuta — litas ir kredi- esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
to įstaigų rimtas veikimas at-|™^^

trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
daidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1936
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tet Yards 2246 /
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

statė ir norą taupyti, ir pasiti
kėjimą kredito įstaigomis.

Paskutiniais metais viso pa
saulio taip ūkiškas, taip ir po-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
: ir.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE,
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. \ 
4447 South Fairfield Avenue ’>

Telefonai LAFAYETTE 0727

~|~A_. ,1 • koplyčios visose
J—■'i* -LsZcsll Chicagos dalyse

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 ik: 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

Klausykite musų Lietuvių radlo programų Šeštadienio vakarais 
, l vai, vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K,).T-Praneš6jas

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

- • : v- r J t •

Chicagos, j
Cicero I
Lietuvių '
Direktorių
Asociacijos .

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Yards 1139
Yards 1138

•“■r

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 

..4... .... .......... ..........
LACHAWICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108tb Street Tel. Pullman 1276

■F

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avė, Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

’ L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Vardu 0782

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.

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Virglnia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Tek Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

Kiti , Lietaviai Pakurai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki* 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. Apart šeš

tadienio. vakaro, nedėldienių ir 
šventadienių.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS / 

4729 So. Ashland Avk 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

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 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

i

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tek CENTRAL 1824.
Namų Tek—Hyde Park 3395.
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Priklydusi Žmona
Galva Bastučio

(Versta iš italų kalbos)

Iš po švenčių pas viengungį 
Džerkį kažin kieno žmona pri
klydę. Ot taip, iš kana kurio 
ten baliuko padedant išvežioti 
pijokus, viena žmona lyšna li
ko ir gana!.. Niekam nebeatsi- 
šaukus, (o pati būtybe buvo 
nustojusi sąmonės), Džerkis 
namo lyšną štuką ir parsigabe
no. Suimtas cnatlyvų minčių ir 
atsiminęs esąs kupinas vien
gungiškų dorybių, iš karto bu
vo manęs siuntinį garažiuje pa
likti per naktį, kol paaiškės ho
rizontai šeimyniniame fronte, 
bet atsiminė, kad . gali daug 
skandalo išeiti, — sušals boba 
ir prikinkys musų kilniam ber-

ČIA PIRKITE 
TAUPMENAS

HIGH TĘST VARNI-
ŠAS (Varnish) 
Galonas ........... 89c

2 in 1 PAŠTE PAINT, galima 
pasidaryti 2 galionu iš vieno.
Specialiai 
malioriams .... 
TERPETINAS
Galonas ........

$1.59 
38c

“1 COAT WHITE ENAMEL” Ke
rai apdengia vienąsyk 
malievojant Gal......
“WASHABLE FLAT 
balta jr spalvota, gera 
nlovimui, galonas ....

$1.79
PAINT”,

$1.59
SIENŲ POPIERIAMS VALYTI-
“WALL PAPER CLEANER”
trys dideli kenai 
tiktai .................................. 19c
“VARNISH REMOVER” 
nišiui plauti.
Galonas ............................

— vai-

88c
WALL PAPER

Sienų nonieriai miegkamba- 
riams. Volelis ir aukšč.
Sienų popierius kambariams 

30 colių pločio. Volelis 
9!/>0 ir auk§č.

Skoliname mašinas popieriams 
nuimti—“Wall Paper Steamer 
Remover”, ir grindims išlyginti 
mašinas. Pasiskubinkite tuo pa
togumu pasinaudoti dabar.

Krautuvė Atdara kasdien ir vak.

L. R. NAWR0T
5237 So. Ashland Avė.

Tel. Hemlock 4376

nui Džerkiui, ko gero, net elek
tros kėdę... Tat įsinešė Džerkis

motkutę į vidų. Asmenybės 
butą prie formikės, tai vos na
gų nenusilaužė Džerkis į jos 
šonus nuo svorio. Taip nepato
giai žmona įpakuota, <— tik na
gai į gorsetą lūžta, nepakeli... 
O pagalbos kur tu naktį prisi
šauksi... O ir nėra kuo girtis, 
kad tokį siuntinį turi... šiaip 
taip Džerkis legališkąją būtybę 
įsiridino į pakajų vienas.

Ryto metą pasirodė, kad 
siuntinys, ypač kai nusiprausė, 
visai pakenčiamai suspindėjo... 
Gerai, kad buvo kažin kur sa
vo kosmetikos visus įrankius 
palikus, “prauliavojus”, taip 
sakant. Netepta ir nevelta, o tik 
išprausta, visai orait Džerkiui 
pasirodė! Net jam mintis ding
telėjo, ar nebus tik jis klaidos 
padaręs, iki šiol moterų kilnių 
savybių negerbęs: nei jis žiau
riai kruvinomis lupomis ir dul
kančiais žandais pasigerėdavo, 
nei ant garbės žodžio tesilai
kančia suknele yra sau įkvėpi
mą kada susikūręs... Stuobris 
buvo Džerkis tuo atžvilgiu, štai 
kas! Kas gi myli dabar natūra
lų grožį?! Tik tokie visokie 
Džerkai!.. Tfu, gali sakyti!

Ir budo priklydusioji pasiro
dė nekaringo. Atsiprašau, girdi, 
mister Džerkis, kad aš savo ad
reso nebeatsimenu, dovanokite, 
kad gal bėdos turėjote su įga- 
benimu...

Orait, orait, girdi. Tai Džer
kis taip atsako.

Nors bandė viengungis su
mobilizuoti visą savo fantazi
ją, kam šios radynos priklau
sytų, bet nieko negalėjo atsi
minti, kas tiktų į savininkus... 
O švaria veide Apolionija (“at
siprašau, mister Džerkis, mano 
vardas Apolibnija...”) va t nie
kaip negalėjo atsiminti savo

TjnONINftS 
aptarnavimas

Dabar nrleinamos visiems už že
mos nus*of.vtas kainas

TONSur.AI. Išėmimas tonc!1” ir 
adenoidu su gulėiimu, už’aikv- 
mu, pažu antiseptikais ir chfihir- 
crn natarna'”imii. 24 vai. prahn+i 
Urmnmpie. Vaikams ..............  £15
ttjaugusiems  *20 
V<q? ligoniai vra asmeninei Dr. 
Rlaino L. Rnmsav nriežiuroie. 
turinčio naikiai išlavinta nacr*»l_ 
hininku štaba. Prieš viską yra li
gonio natogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.
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MASTER WIND0W SHADE C0. '
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ..................................*■

Perkant 5. Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas SO.50

Perkant toną ar daugiau ........ ......

adreso ir gana... (Būna taip, 
kaip žinoma iš medicinos).

Žiedo Apolionija ant piršto 
oficiališko neturėjo. Negražu 
jai buvę ir girtame stovyje at
vykti... Vis, dovanokite ir do
vanokite, mister Džerkis. Orait,
— bet tik daugiau negeri!.. — 
mistiną sau mister Džerkis ir 
gyventi leidžia...

Apolionija imasi palengva 
viengungišką butą aptvarkyti 
jaukiau, vieną rytą net (“atsi
prašau, mister Džerkis.”) pa
prašo kojinėms pirktis (“vat, 
palikau kažin kur rankinuką 
tada..”). Kągi, kilnios sielos 
viengungis ''kojinėms atskver- 
bia... (O pats, žinote, miega vis 
ant sofos, — kai Apolionija 
rengiasi, išeina už durų palauk
ti, “atsiprašau, ar galima?!” — 
mandagiai į duris pasibeldžia). 
Nuo kojinių ir langų uždanga
lų, pamažu, prie didesnių ko
lizijų prieina... Gražiai, manda
giai, vis atsiprašau ir atsipra
šau, prabočyk, — prie to pri
eina, kad Džerkiui už durų sto
vėti nebereikia... Ir ištikro, — 
savo namuose už durų stovėti, 
atleiskite, dėkui už loską, tai 
viena, o antra — tobuliausias 
gamtos kūrinys yra ne vyras ir 
ne moteris, bet vyras ir mote
ris...

Džerkis senai nustojo vilties 
kam nors iškišti priklydusią 
žmoną. O iš karto, reikia pri
sipažinti, buvo manęs kad ir 
netikram savininkui — kam 
nors įsukti... Buvo iš pradžios 
tokia nealtruistinė idėja... Bu
vo, kam slėptis...

Viengungis Džerkis, žinoma, 
buvo nebe nuodėmių^ bet kuo 
kuo, tik jau alkoholizmu nesi- 
žymėjo ir negarsėjo. Tik 
įbrukdavo jam kokį kielišką 
laimingi vedusieji pažįstami, 
turbūt svaigalais norintieji 
kiek apmalšinti savo perdidelę 
laimę. Su Apolionija, manė 
Džerkis, bus bėdos, kai pradės 
šeštadieniais namuose aluj 
maudytis, degtine trintis... Bet
— nieko: ir vienas šeštadienis, 
ir kitas — vis Apolionija kul
tūringai, gražiai, — net ir fil- 
mos bet kokios netraukia žiū
rėti: paškustva, girdi, brudas, 
tuštybė, miesčioniškumas, tų 
filmų dauguma; jeigu, girdi, 
negali žmogus iš filmos savo 
dvasiai ne tik malonaus estetiš
ko jausmo išnešti, bet ir kil
niai visuomeniškai nusiteikti, 
tai kam, girdi, tokios filmos!.. 
štai kokia Apolionija pradėjo 
reikštis!

Tuo sužavėtas (dar viengun-. 
gis Džerkis mokėjo žavėtis) 
vyrukas net gerų saldainių kar
tą (su karštu jausmu) Apolio- 
nijai įteikė. Bet ir čia Apolio-

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
įDR-MS ATVIRUKUS 
{KONSTITUCIJAS IR 
(DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

i

NAUJIENOS
1739 South Haltted Str««t

chjcago, hunou

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 ,S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

nija —- ne tokia kaip jos lyties 
tautiečių didžiuma,— ką tu, sa
ko, Bernardinai, cukierkas man. 
pirkinėsi, aš nė snarglė, girdi,
— nupirk man, jeigu, girdi, no
ri kada man malonumą’ pada
ryti, gerą knygą, tik, žinoma, 
ne kokią nors plekštišką, kaip 
“Vyrai mėgsta blondines” ar 
panašią, — gerą kokią nors 
pirk: ar kokią Rymo istoriją, 
ar musų laikų ekonominiai ir 
politiniai bruožai... Visai Džer
kis nustebo ir dar daugiau su
sižavėjo... O Apolionija sau žy
di kaip roželė, nesi tepa, nesive
da, knygas skaito (net, ne- 
duokdie, kojines viengungiui 
užtaiso!..), visada pas ją (lyg 
butų nebe pas Džerkį...) švaru, 
gražu, jauku, visada gera pro
grama numatyta, alkoholių nė 
pėdsako...

Susirūpino Džerkis? Kažin 
kaip iš karto gaila grąžinti pri
klydusią žmoną pasidarė, jeigu 
kas ir atsišauktų... Susikrimto 
net nabagas viengungis, veide
liu apsiblausė... • Sėdi znočės 
kartą nei šioks, nei toks, ir at
siduso nuo pat vitpadžių. Och!
— girdi, tas gyvenimas!..

—Ką tu, kas tau, Bernardi- 
neli! ? — kad puls siuvimą nu
metus Apolionija. — Ar sergi, 
girdi, puputi, ar šiaip ką nege
ra užvalgei, — bet, rodos... Ir 
ėmė motiniškai Bernardinėlį 
globoti... Nieko, sako Džerkis, 
bendri gyvenimo ’ įspūdžiai, ką 
tamsta, Apolionija, — ir labai 
aš jau tamsta sužavėtas, gali 
sakyt, kur čia, a žinote, mato
te... Tik man į mislį atėjo, kad 
gaila bus tave kokiam pijokui 
grąžinti, — tu man gali sakyt 
gyvenimą nušviėtei, aš į tave 
žiūrėdamas pasilsiu nuo tų iš- 
sidarkiusių, išsivėlusių baisy
bių, kurios save iškilmingai 
lady vardu vadina, — aš tave, 
Poliut, galbūt, ir greičiausiai, 
galima sakyti, maždaug, net 
myliu, ■( gali sakyt.,. O čia — 
grąžink, kad nori!..

Čia tyliame dorovingo vien
gungio Bernardino Džerkio bu
te įvyko tokia idilija:

Prisiglaudė Apolionija prie 
vyruko šalbiėrkos,-4os kasos il
gos, gražiai supintoj kvepia, 
tokia jauki draugė jme švarko, 
akys nedrąsios, ne vagišės, gė
dos raudonikis išpylęs skruos
tus, visa burna šilta, ir sako 
Bernardinui:

“Aš... Aš vis norėjau tau pa
sakyti... Aš tada girta nebuvau! 
Aš tave nuo senai pažįstu, įsi
žiūrėjau... Kaip tu nuo gėrimų 
spardeis, kokios tu geros šir
dies... šiai ir pijokus, nesipik
tindamas, vežiojai'.;. Tada aš 
pas tave į vežimą^ tyčia ir pa
taikiau... Sakau sali: laikas pul
ti tave gelbėti, susems kokia 
modernuolė tave, tavo gera šir
dim savo kaprizus varinės, — 
mačiau juk nekartą kaip smar
kios panos tave bandė į rutulį 
sau vynioti, — pagailo man ta
vęs, pasidaviau likimui ir su 
tavo vežimu čia pribuvau... O 
kad aš biskį apskrita ir gorse
tą nešioju, gal tu, vaikuti, man 
prabočysi... Prabočysi, ką?..”

Džerkiui užėjo palaiminta 
valandėlė. Gražiai susiieškojęs 
pilnas Apolionijos lupų pam- 
puškas prie savo usyčių pri
spaudė, ach tu mano priklydu
sioji žmona — tarė, dar kokių 
ten viengugystėje pri taupytų 
žodelių visą kišenių jai išvertė 
ir ilgai glėbio neatidarė...

Yra tokia vedybų forma: 
faktiškos vedybos. Kaimynai 
sako, kad Džerkiui tokiose ve
dybose gyveną. Kas ten juos 
žino, — galbūt... Bet iš kitų 
kaimynų jie skiriasi. Kai su gė
lėm ir skolintais frakais vedę 
kaimynai neretai gana triukš
mingai primena apylinkei savo 
egzistenciją, pas Džerkius, už 
švarių langų visada giedra, vi
sada poilsis ir džiaugsmas ir 
gera programa, o alkoholio nė 
lašo... (Gal Apolionijai Džer- 
kiehei nemalonu prisiminti tą 
ne visai gražų savo tuose na
muose atsiradimo būdą: išve- 
žiojant pijokus)

KĄ 
NORIAU

»

PAKELTUMETE
Galite nueiti po 8 ir 9 mylias die
noje savo kasdieniniams reikalams 
atlikti...

Arba—galite leisti telefonui jūsų 
įsakymus išpildyti... ir galite iš
vengti kojų varginimo, turėti sau 
daugiau laiko, jausties smagesniu 
ir laimingesnių, pasidžiaugti sa
vo mėgiamaisiais daiktais!

Jūsų telefonas nueis ten, kur jį 
pasiusite greitai ir patikimai; atliks 
apsipirkimo žygius, jis atneš malo
nių pasigalbėjimų su draugais ir 
galėsite namuose būti nemaloniam 
orui užėjus. Jis kasdieniam gyveni
me yra malonumas ir patogumas; 
pavojaus reikale jis—jau virš visko.

Vartokit telefoną dainiau*. Iš visų 
perkamų daiktų jis mažai kas tiek 
reiškia ... arba mažai kas tekainuo
ja taip mažai.

AR
ŠIĄ

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKELI
6816 S, Western Avė. Phone Grovehill 0306

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine kngga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

ii

No. 2010—Dailus išsiuvinėjimas, kuris tinka užvilkčiams 
ar abrusėliams.

No. 2010 
f

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chlcago, DL

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

v

Vardas ir pavardė

Adresas

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda
4146 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 9832

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų • kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicaro UI. Imkite ele- 
votortų iki 6-to aukftto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų Ir 608 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nodėliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. Ir Subatomls nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

, pranešimus

Sophie
Barčus
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanlan News Pub, Co., Ine.
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Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
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Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams ______________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui . .........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________
Savaitei _____________
Mėnesiui ___________ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

- 3c 
18c

. 75c

APŽVALGA-
V1ĖNOS KARJEROS 

GALAS

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bėh ___ ,
Chicago, III. Telefonas

Metams _________________ $5.00
Pusei metų __________ i__ 2.75
Trims mėnesiams ............— 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui —_______  *75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose .
Metams .......... . $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Susitaikymas su stambiuoju bizniu 
nepasisekė

Gen. Robert E. Wood rezignavo iš savo vietos Wash- 
ingtone. Jisai ėjo specialaus patarėjo pareigas Prekybos 
departamente. Nors jisai aiškinasi, kad jį privertė pasi
traukti “biznio atsakomybės”, bet jo rezignaciją iššaukė 
visai kas kita.

Prekybos sekretorius Narry Hopkins buvo pasisam
dęs tą generolą kaipo specialų savo patarėją, su tikslu 
parodyti, kad Roosevelto administracija tikrai nori tai
kos su stambiuoju bizniu. Mat, Robert E. Wood yra di
delės korporacijos Sears Roebuck pirmininkas.

Bet Washingtone pastaruoju laiku ėmė pusti kito
kie vėjai. Rooseveltas pamatė, kad stambiuosius kapita
listus jam nepavyks prijaukinti. Kiek jisai nedarys jiems 
nuolaidų, o jie vis rems greičiau republikonus, negu jį. 
Tai ir Prekybos departamente’ susidarė atmosfera, kurio
je gen. Wood pasijuto esąs, kaip nepageidaujamas sve
čias.

Pamatęs, kad valdžia į jo planus apie “kooperavimą 
su bizniu” žiuri šaltai, jisai palaukė, iki sekretorius Hop
kins pasveiko, ir parašė rezignacijos laišką.

Konservatyviai demokratai dabar dreba iš baimės, 
kad prezidentas vėl pradės bombarduoti “ekonominius 
rojalistus”. Atvirai išeiti prieš ji pavojinga, nes Roose
veltas gali suskaldyti demokratų partiją, ir tuomet repu- 
blikonams butų užtikrintas laimėjimas ateinančiųjų 
tų rinkimuose. O remti jo politiką jie nenori. Kebli 
dėtis.

Pereitą šeštadienį “Naujieno
se” buvo įdėta žinia apie buv. 
Klaipėdos direktorijos nario Su
hrau mirtį. Jisai pasikorė Klai
pėdos kalėjime!

Kodėl Suhrau pasikorė, neži
nia. Bet jo karjera šiek-tiek į- 
domi.

✓ I

Kuomet autonominiam Klai
pėdos krašte dar nebuvo užtik- 
tylos politinės organizacijos, te-1 
nai buvo gana stipri Socialde
mokratų partija ir laisvos, so
cialdemokratų vadovaujamos 
profesinės sąjungos. Prieš šitą 
darbininkų judėjimą atkaklią 
kovą vedė komunistai, kurių 
vyriausi vadai buvo Monieh ir 
Suhrau. Juodu atakavo social
demokratus už “oportunizmą” 
ir kartu skelbė vokišką patrio
tizmą, sakydami, kad Klaipėdbs 
kraštas turįs numesti 
čių jungą” ir sugrįžti į 
kiškąjį “vaterlandą”.

Kartu su Monienu
rau ir Lietuvos komunistų par
tija tuomet reikalavo teisės 
Klaipėdos kraštui atsimesti nuo 
Lietuvos, šitokią poziciją gynė 
komunistų spaudoje V. Kapsu
kas ir kiti Lietuvos komunistų 
šulai.

Komunistai savo agitacija pu
sėtinai sudembralizavo Klaipė
dos krašto darbininkų judėji
mą. Bet pernai metais, kai ėinė 
kelti galvas Klaipėdos krašte 
hitlerininkai, Monien ir Suhrau 
staiga persimetė į nacių pusę! 
Iš komunistų vadų juodu pavir
to hitlerininkų vadais, ir totus 
pačioms minioms, kurias juodu 
pirma žavėdavo pasakojimais 
apie laimę sovietų žemėje, juo
du ėinė skelbti 
ją--

Rinkimuose į 
jųdviejų vardai 
bendrą
(“einheitsliste”).

cionaisoėialištai, vietoje 294,b$8 
balsų, šį kartą surinko tiklhi 
159,872 b., ir jų atstovų skai
čius nusmuko ntio 44 ant 2h

Komunistai gavo 132,708 b; I uhiškĖii gerai stovinti.
(12 atstovų), 
revoliucine darbininkų partija” 
gavo 37, 271 b. (2 atstovu).

Rinkimų rezultatai rodo, kad 
naciai Holandijoje nebėra pa
vojingi. Komunistai su savo tdl- 
kininkais “revoliuciniais socia
listais” irgi progreso nedaro.

Vokietijos ūkio nedatek- Iš Lietuvos 
liai ir dar kaip kas

(Musų specialaus korespondento Ltetuvbjė)

Maistas baigia prekybą

“žemdi
savo vo

bei Suh-

Anglijos karaliaus kelionė

me-
pa- nacių evangeli-

Ka-Jurgis VI ir karalienė Elzbieta vakar atvyko į 
nadą, kur juodu ketina praleisti 30 dienų ir atlankyti 
Jungtines Valstijas.

Karaliai paprastai be jokio reikalo į svetimas šalis 
nevažinėja. Jeigu jie nori turėti atostogas, tai jie nu
vyksta į vieną iš savo pilių. Bet keliones į svetimų šalių 
sostines jie daro ne privatiniais reikalais.

Karalius Jurgis atvyko į Šiaurės Ameriką dėlto, kad 
jį čia atsiuntė tam tikrais “valstybiniais tikslais” Angli
jos valdžia. Anglijos karalius daro tai, ką jam pasako 
ministerių kabinetas. Jisai čia vykins tą misiją, kurią 
jam pavedė Chamberlainas.

Kokia ta misija, veikiausia žino Kanados valdžia ir 
Jungtinių Valstijų administracija, šiaip publika gali nu
manyti tiek, kad karaliaus Jurgio uždavinys bus gauti 
Amerikos paramą kokiame nors svarbiame britų impe
rijos reikale. ...................

Kai kurie žmonės sako, kad jisai, atvažiavęs į Wash- 
ingtoną, bandysiąs iškaulyti naują paskolą iš Amerikos, 
kad Anglija galėtų pasiruošti karui su vokiečiais. • Taip 
stačiokiškai jisai nesielgs, nes kongresas yra išleidęs įsta
tymą, kuris draudžia skolinti piriigus toms šalims, kurios 
nemoka senųjų skolų. Apie “biznį” jisai, veikiausia, visai 
ir nekalbės.

Bet karaliaus viešėjimo proga Anglijos ir Amerikos 
diplomatai aptars ne vieną klausimą, liečiailtį Jungtinių 
Valstijų santykius su britų inųterijžu Anglija šiandien 
dairosi į visas puses, ieškodami draugų, o Dėdė S'amas 
yra toks turtingas ir galingas, kad susidraugauti šti juo 
jai yra be galo svarbu.

krašto seimelį 
buvo įdėti į 

vokietininkų sąrtišą 
Po gruodžio

12 d. balsavimų, kuriuose Vo
kietininkai laimėjo 25 manda
tus iš 29 visų seimelio atstovų, 
susidarė nauja direktorija, ku
rioje gavo vietą ir buvęs komu
nistas Suhrau.

Hitleriui Klaipėdą “išvada
vus”, Suhrau ir Monien, rodbs, 
turėjo jaustis, kad jų troškiniai 
išsipildė. Už savo judošišką par
sidavimą naciams juodu galėjo 
tikėtis didelių malonių iš Hit
lerio.

Bet — Suhrau, nežinia už ką, 
atsidūrė kalėjime. Paskui pasi
korė. O apie Monieną kolkaš 
negirdėt nieko.

Ką šita istorija pasako? štai

Ispanijos nacionalistų keblumai
Ateinantį penktadienį gen. Fratico su triumfu mar

šuos Madrido gatvėmis. Bet ne viskas yra atiksasj kas 
blizga. Tas maršavimas yra suplanuotas ne vien perga
lėtojų džiaugsmui išreikšti, o ir jų bėdoms paslėpti.

Kartu su ispanais maršuos Mussolinio legionai ir 
Hitlerio armijos pulkai. Jie dar tebėra “svečiuose” pas 
gen. Franco — kadangi fašistai ir naciai neturi kur jų 
padėti. Jeigu jie butų buvę pargabenti namo tuojau, kai 
tik pasibaigė Ispanijos karas, ir atleisti iŠ karo tarnybos, 
tai butų reikėję surasti jiems darbą, arba juos dykus 
maitinti.

Ispanijos diktatorius irgi negali urnai demobilizuoti 
savo kariuomenę, nes kraštas yra nuteriotas, ūkis suiręs

Jau žinome; kad Vokietija 
propagandos tikslais Lietuvoje 
ir kitur Skleidžia gandttš, kad 

, O Štai
ir “socialistinė dįrstėlkime, ką sako vokiečių “Woschenricht*

ūkiško gyvenimo statistikos ‘ 
duoniens, kurie paimti iš Vb-I 
kiėtijos ūkiškų laikraščių, kaip]oi 
tai iš “Wirtschaft u. Štatistik”;

” ir kiti.
Užsienio prekyba
Eksportas milijonais RM
Importas
Vidaus mažmenų apyvarta^milijdrdaiš 
Pinigų apyvarta milijonais RM 
Atsiskaitymas bankuose ”
Aukso ir valiutos fondas mil. RM
Valstybės pajamos ir mokesčiai 
Valstybės skolos mil.^ RM 
šia proga galime pažymėti, 

kad Liėtuvbs valstybė šiuo me
tu skolų turi 132,55b,700 litų.

Tai tertka tvirtinti, kad Vo
kieti j ds gamybos kilimas buvo 
pnšifektdš dėka valstybės skolų 
pdditihlimo, kartu mokesčių 
pakėliiriu it aukso fondo su
mažėjimu net Vėik trimis riiili- 
Ijardais markių!

Bė td, turėkime galvoje, kad 
į gamybų įeina ir karo prdmo- 

;]nė. Tai Hitleriui įsigalėjus Vo- 
į kiėtijos tiuksb atsarga kelerio
pai sufhažejo, d jos ūkis nėpa- 

‘Vadovaujančiųjų Vokieti- kilo, tėti štai kokie načionalšo-

KLAIPĖDĄ.—Klaipėdos Mai
stas baigia parduoti visas sa
vo maisto atsargas; šiuo me
tu yra 
servų, 

. savaitę 
žymiai 
maisto 
Žymėtina, 
gaminiams kainų veik nepakė
lė, paliko beveik be išimties 
tas pačias, kokios buvo ir prieš 
Klaipėdos praradimą. Tik yra 
rimtas rūpestis dėl valiutos iš- 
sivežimo, nes yra pareikšta, 
kad jokia valiuta niekam ne
bus leista iš Klaipėdos krašto 
išvežti.

likę tik dešrų ir kon- 
kurias per ateinančią 
baigs išparduoti. Tada 
aštriau pasijaus mėsos 

produktų trukumas.
kad Maistas savo

1929 m; it 1938 m.
14483 3257
13447 5449

RM 36,0 34
5783 9937

32050 50934
288,4 76,3
1107 1430

10375 28110
ir kaip ji mano su

PER DAUG KALTINAMA 
VERSALIS

Buvęs Vokietijos vidaus rei
kalų mihisteris, Wilhelin Soll- 
rharih (sočialdfemokratds, apsi
gyvenęs dabai’ Amerikoje) > sa
ko, kad dauguhia rašytojų Eu-| 
ropoję ib Amerikoje daro klai
dą, suversdami visą kaltę dėl 
Vokietijos rbspublikoš bėdų ir 
riėpasišekimų tini Versalio tai
kos. Jisai vadinti “istorijos le
genda” tą nuomotię, kad Versa
lio sutartis buvusi vienintelė ar
ba vyriausia fašizmo priežastis|j 
Vokietijoje.

jos ukįb>siuoksliių neapykatl-Ičidlištų šėihiihihkavimo rėžul- 
ta pMŽš ♦'deniokfatlją0, rašo tatai! Jei štai paimsime šių 
Sollihdnn, <‘buvb prieš Ver- motų UViėjų mėnesių Vokieti- 
salį taip pat stipri, kaip ir pb j oš eksportą ir iinportą ir pa- 
Versalio. Ir teisingiausia tai-1 lyginkime su pereitų metų tais 
kos sutartis nebūtų su taikiu- dviėm mėhešitiis, taip pat pu
si junkerių ir sunkiosios pi-ti- titširii'e, kati Vokietijos ekspor- 
mbnėš su demokratija. Bet ar tas žymiai sumažėjo.
butų susitarę dėl kohstrukty- Pereitais metais pėt du mė- 
vios politikos vidurinis lub- Į Hešiūš Vokietija eksportavo 

ftiilijohtiis RM 436, o šiais me
tais — 388, mažiau 44, perei 
tais metais įjer du mėnesiu iih- 
ĮjoHavo — 453, o šiais metais 
per tą laiką — 426 ir mažiau 
27.

Tai visi tie statistikos duo
mens aiškiai liudija, kad Vokie
tijos 'Ūkiškas gyvenimas toly
džiai smuilka, bet Vokietija už- 
siėnitii, kartu ir Lietuvai, du
mia akis, kati jos ūkio gerbū
vis kyląs.

Jei pdimsimb Lietuvos ban
ko aukso fondą kartu su sveti- 
tiia valiuta ir kitais aktyvais, 
tai jisai šių metų balandžio 
pirmą tiiehą siekė 21,978,500 li
tų. Tai Liėtuvbs lito paden|*i- 
maš keleriopai praneša vokie
čių markės pddbngim'ą. Tuo at
veju Hitleriui kita nelieka^ 
kaip tvirtinti, kad tautos ūky
je nulemia iiė turimos verty
bės, rėalibs vertybės, bet dar
bas, tižšithojimai...

•Šiokių faktų akivaizdoje tik 
tenka stebėtis, kad Lietuvoje 
titširarida tokių žmonių, kurie 
hėt linkę įtikėti vokiečių ūkio 
ptijėgUinU ir spėlioja, kad bu
sią geriau, jei Lietuva ūkiškai 
šti Vokietija tampriau behdra- 
titirbiausitinti.

Lietuvos delegacija šio mė- 
hėsio ptibtiigoje, ttii yra balan
džio nten. išvyksta j Vokietiją 
derėtis dėl visų atsiskaitymų ir 
prekybinių santykių pertvarky
mo; o taip pat dėtėtiš tiėl Kiai- 
pėdbš (ibšte ItiisVbš žbiibs įtai
symų.

Aiškų, šių derybų rezultatų 
laukia ne tik visa Lietuva, bet 
jas seks ir visa Europa; nes vi
siems įdomu, kokias prekybas 
sąlygas padiktuos Vokietija

HPi« V’-.r ■■■ž=ž& 

navęs šoviėių žvalgyboje. Jb 
tikra pavardė esanti EWdld; Kdi 
jisai gyveno New Yorke, jisdi 
veikė tarpe koitumfetų.

Reikia pastebėti, kad tai jtib 
antra byla Amerikoje prieš šd- 
viėtų Rušijoš &nipUs. Pirmltih 
buvo nuteisti Ktilifbrnijoje tih 
OGPU Gbrih ir SaiU.

čia mums pHšiifieria L; PHI- 
seikos ir A. Bimbo’s išreikštas 
džiaugsmas, kad sovietų RiišL 
jos valdžia išmokino kitas šti
lis kovoti su šnipais. Pasirodo, 
kad Amerikos valdžia, “pasimo
kinusi” iš Stalino, sugauna jo 
paties šnipus!

maš ir ūkininkai sU darbi
ninkais, tai galima mažų ma- 
žititišia abejoti. Visos vokie
čių partijos buvo užaugusios 
piisiau-abSolitilistiniais md- 
narcliijos laikais. Masinės 
partijos buvo pasirtiošusios 
neatsakbfningai kritikai, bbt 
ne dalyvavimui atšakoihinga- 
me valdymo darbe, jų žlugi
mas, gal būt, buvo neišven
giamas.”
Taip kalba blaivaus proto 

žmogus, kuriam teko suvaidin
ti nemenkas vaidmuo Vokieti
jos Weimaro respublikoje. Jo 
pagrindinė mintis, kad dėl de
mokratijos nepasisekimo Vokie
tijoje reikia kaltinti vidujinius 
tos demokratijos priešus ir pla
čiųjų masių nepatyrimą politi
koje, užsipelno rimčiausio dė
mesio.

Kas garbina vieną diktatūrą, 
tas lengvai pasidaro kitos dik
tatūros garbintoju. O diktato
riai su savo tarnais elgiasi vie
nodai visur.

HOLANDIJOS PROVIN
CIJŲ RINKIMAI

Gegužės 8 d. Holandijoje bu1- 
vo renkamos provincijų (ap
skričių) atstovybės. Iš 4,609,000 
balšuotojų, vyrų ir moterų, rin
kimuose dalyvavo 4,112,802. 
Balsavimas Hbltindijoje yra prb 
valbihas; tik įstatymo pripažin
tos priežtišiyš pateisina nedaly
vavimą balsavimuose. Frovinch 
jų atstovybių buvo išrinkta 11. 
Iš tų atstovybių vėliau bus reil- 
kafrias senatas.

Palyginti su 1935 m. rinki
mais, socialdemokratai padidi
no savo balsų sktiičių 95>000 ir 
gavo 877,897 btilšhS; pPtitye'štiti- 
mi 124 atstovus; Tuo tarpu nd4
yr....... 'V------

NUtEiŠTI SOVIETŲ ŠNI
PAI AMERIKOJE

Prieš savaitę laiko J. V. diš* 
triktd tėisrtias NeW Yorkė pa
skiro bitiismeš tl’iihs šnipą mš, 
kuriuos tas teismas neseniai btM- 
vb pHpažinęs kaltais. Kiėkviė- 
has jų — šarfiri, Girbėr ir Blait 
— gavo po du metu kalėjimo. 
Nhbausdainas juos, teisėjas Ca- 
hill ptibeiškė, kad jie stengda
vai apgavingti btitiu gauti paš- 
pdrltiš ^švctitiioš vdlštybės d- 
geiitams, kliriti tiŽsiiftla inipinŠ- 
j imti pfieš kitas svetihidS Vals
tybes”-.

Ndrš teisėjas neįvardijo tdš 
“Svetimbš Valstybės”, kurios d- 
gelitdiiis iititeisliėji trys asmfeiis 
parhpihdavb paspbrttis, bet yi-a 
žittbftiM, kati jie pHklauso pi’i'ė 
telš klikos, kitribs galva A. A. 
Rubeįiš-ribbihsoh 1937 m. į)d- 
bėgd į sbviėlų Rdsiją. Amerikds 
valdžia per ShVb alstovtiš Rtišl- 
jbjė tb Rubėnš’b ieškojo ir pa
tyrė-, kati jisai šėdi šovtetų ka
lėjime (apkaltintas bėnfe. tiž 
“tfbtkizin^”). Jisdl Vattbdavti 
tiai- ir tiVi kitas pavardės: ftti- 
dėivitz ič RičMftlš.,

Tas A. A. Mufrėnfe, sako, tdr*

Lietuvai 
varkyti uosto laisvą zoną, juo 
abiau, kad to uosto krantinės 
maža kas palieka, nes ji jau 
užimta karo tvirtovės visokiais 
rengimais.

Be to, Europos valstybės at
sidėję seks kokia linkme Vo-I 
kietija mano ateityje su Lietu
va bendradarbiauti, juk nuo to 
priklausys, ar ir ateityje Vo
kietija agresingai pasiryžusi 
elgtis su Lietuva, ar žada bedi 
kiek atsileisti.

Šias derybas ypatingai seks 
Lenkija ir kitos Europos ma
žesnės valstybės, nes joms įdo
mu patirti ateities Vokietijos 
laikysena.

Iki šiol Vokietija su visomis 
kitomis valstybėmis, su kurio
mis siūlėsi derėtis, jas aiškiai 
norėjo ūkiškai pavergti, kati 
jos rinkos visiškai priklausytų 
nuo Vokietijos, lai juo labinu 
įdomu, ką ji pasiūlys dabar 
Lietuvai. O Lietuvai dabar sa
vo Uosto netekus ypač šios da
rybos turi didėlės politinės 
reikšmės.

Tenka iš anksto spėlioti, kad 
šios derybos nebus sklandžios 
ir ilgai jos užtruks.

Lietuvos prekybos delegaci
ja gana Skaitlinga* ir į ją Įeiną 
žymesni Lietuvos ūkio gyveni
mo žinojai ir toje srityje paty
rę žmonės.

AiškU; Lietuvos prekybos de
legacija gerai yra informuota; 
koks dabar Vokietijos ūkio gy
venimas*, tuos visus Vokietijos 
ūkio gyvenime nedateklius tbji 
delegacija gerai žino.

Taigi ir mes visi nekantrau
dami lauksime tų prekybos de
rybų rezultatų, nes nuo jų pa
reina tolimesnis sėkmingesnis 
Lietuvos gyvenimas, arba — 
deryboms nepavykus — Lietu
vai tėkš visai kitų ūkiškų ke
lių ieškoti, jei Lietuvą kitos 
valstybės paroms. Nors šiuo 
metu laukti paramos iš šalies 
yra vienas sbnkiaušių daiktų.

Rodbs, kad Lietuvos visuo
menė turėjo pakankamai pro
gų įsitikinti, kad tos paramos 

beviltis daiktas.
niekas neužtarė 

reikaluose ir vargu 
nors pasisiūlys bent

Aukos ginklų fondui
ROKIŠKIS; — Į išleistą kra

što ginkluotoms pajėgoms rem
ti apskr. komiteto atsišaukimą 
visubhtehei gyvai atsiliepė. Vi
si su didžiausiu nubširdumu 
aukoja ginklams įsigyti. Visų 
įstaigų valdininkai aukoja ne
mažiau 5% mėnesihib iiŽdar- 
bio, nuo jų neatsilieka Ūkinin
kai, amatininkai ir darbinin
kai. Iki šiam laikui vien per 
komiteto kasą perėjo apie 7000 
Lt, heskaitant tų, kurie 
ti į banką betarpiai.

Visuomenės ūpas visu 
padidėjęs, negu jis buvo 
mėnesį. Pasitikėjimas naująja 
vyriausybe nepaprastas. Visi 
pasirengę kuo įmanydami ir 
kuo galėdami remti vyriausy
bės 
tik

įnteš-

100%

pastangas, negailėdami ne 
turto, bet ir gyvybės.

Vienybės keliais
PANDĖLIS. — Su džiaug

smu tenka konstatuoti, kad vi
si piliečiai, be tautybės skirtu
mo, aukoja Ginklų fondui. Iš 
viso vvalsčiaus surinko; apie 
7009 Lt, o vien iš miestelio 
apie 2000 Lt, gi miestelis ne
didelis.

TRUMPOS-KUMPOS
ŠYPSENĖLĖS

* % Rašo J. šmotelis -

Šurusėjimas

yra Visai
Lietuvą 

Klaipėdos 
tiUbai’ kas
su savo maralia parama.

Betkas.

Balionai miestams 
saulėti

Vienas Vokietijos laikraščių 
tašo apie pririšamųjų balionų 
šVarbą miestams ir pramonės 
fcentrafrtš satigbti riuo b^ihitį 
puolimų. Laikraštis pabrėžia, 
kad tinklas balionų, aprūpintų, 
Heregitiibmis Vfelbtfiiš įasife^ 
kiančių kelių kilometrų aukš
ti, turi Sulaikyti btt kbkį lėk
tuvą. Uteblyblėčiai hėtrukhš fcti- 
fctpažins su ta nauja ginklo ru
simi per pldtatifc ihAstb Itari- 
(tymus, kurie bus surengti Ber
lyne.
tu-------------------- .-----------------------------------------------

Tai yra tokia liga, kurios gy
dytojai nfegydo.

Rusėti — reiškia degti pama
žu Su karščiu, bet be liepsnos. 
Taip daugmaž rusėja visokios 
krūvon suverstos šiukšlės.

Žmonių rusėjimo procesas 
yra truputį kitoks, negu šiukš
lių.

Rusėjimu tižMltf^lęs Asmuo 
pajunta savyjė kokį tai karštį. 
Kažkur Vidbje pradeda degti 
norai, jaukinai, ihlhlis ir pro
tavimas. Ligdnis pašidaro ne- 
rattitis ir nepatenkintas. Norėtų 
tučtuojau sugriauti esamą tvar
ką, norėtų Valdyti ir bausti 
tuos, kurte mejihni neserga. 
Kai kada nei iš šio, nei iš to 
pasidaro labai draugiškas — 
tiesia ranką į kairę ir į dešinę. 
Labai dažiiai pyksta ir kolitųa- 
si.
i Po kurio laiko ligonis jau
čiasi patekęs į kokią tai sHivę, 
kuri stumia ir kočioja jį link 
RusijoS. Jam rodosi, kad Rusi
joje yra Sukrauti visi jo gyve- 
hiinb Skanėsiai, jo viltis ir iš
ganymas, bet jis 
tekti. Tokiu budu 
kol pasveiksta ar

Įtidmiausia yra 
gonis neprisiima jokių vaistų 
Niekas negali jiems pagelbėti.

Stebėk ir šypsokis.

bijo ten pa- 
jis kankinasi, 
miršta.
tas, kati li- 

jokių vaistų!

ir valstybės iždas tuščias. Sakoj kad gėft. Franco bijd ba
do Ispanijoje. ,

O be to, eina aštrus nesutikimai tarpe “fklangistų 
(radikališkų fašistų) ir koriservatorių. Viena afba antra 
tų frakcijų gali pasigrobti valdžią ir patį gen. Franco 
pastumti į šalįt

NAUJIENŲ
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Birutės darže, 
79‘ta ir Archer Avė.

Kai šypsositės, ' atsiminkite 
pašypsoti trumpą, smailią Šyp 
šcitčlę senuku! Juozui Baltru
šaičiui, kuris iš senų ir kietų 
faktų kepa raitytus precelius. 
Kaip dėl seno žmogaus tai 
yra nelengvas darbas. Lai jūsų 
šypsenėlė palengvina jam.
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Ką Žmonės Mano *
Jfl_________*?..........  .-M -M. .... A

ROMOS KUNIGU KARŽYGISKUMAS
Lietuvos jėzuitų laikraštyje 

“žvaigždėj” gruodžio mėnesio 
1938 m. numeryje radau trum
pą straipsnelį antrašte “Išmok 
tai atmintinai”.

Pfakilnų pareiškimą ne pro- 
šalį atmintinai išmokti. Taigi 
minėtą straipsnelį aš susidomė
jęs skaičiau if turėjau tikrą 
intenciją išmokti atmintinai, 
jei jis pasirodys to vertas.

Straipsnelyje sakoma, kad 
garsi Norvegų rašytoja Sigrid 
Undset tapusi katalike ir savo 
raštuose drąsiai ginanti tikėji
mą. Vienas jos pareiškimas 
esąs išmoktinas atmintinai ir 
priminimas tiems, kurie žemi
na kunigus. O tas pareiškimas 
yra toks:

“Dažnai pasitaiko sutikti 
žmonių, kurie nepaprastai do
misi kiekvienu kunigu, kurs 
pabūna po kojų savb priesai
ką, b visiškai nekreipia dėme-

Mažų Išlaidų
NAMAS

■ 1 1 11

Pamatykit 
šį namą 
šiandien

I 10 r. iki 4 
po piet ant 

Įmusų vietos!
Pastatykime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai Unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ 0 4 A R 
2 karams pastatysime 01 J J 
ant jūsų loto I UU

UŽ ................................,
Unijistų statytas

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porciai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

šio į 100 tų kunigų, kurie įro
do ištikimybę savo šventiems 
įžadams, stovėdami prieš at
kištus šautuvų vamzdžius ir 
nuogus kardus (Rusijoj, Meksi
koj, Ispanijoj). Bet tai lengva 
išaiškihti. Tie ašmens, kurie 
taip Ifengvai tiki kiekvienai pa
skalai apie išdavikiškus darbus, 
tuds dalykus jau iš savo prity
rimo supranta. O karžygiški 
kunigų pasiaukojimo darbai jų 
nedomina dėl to, kadangi jite 
patys nieko nemoka paaukoti 
dėl Kristaus ir tokio didvyriš
kumo nepajėgia suprasti!”

Gėda ar ne, bet aš prisipa
žįstu, kad esu vienas tų, kurib 
negali suprasti tariamo Rūsijos, 
Ispanijos ir Meksikos kunigų 
didvyriškumo. Tik pri'dfedd, 
kad minėtų kunigų karžygišku- 
ihaš manęs nedomina ne dėl tO, 
kad aš nieko nemokėčiau paau
koti Kristui, b dėl to, kad ar
gumentas nieko nevertas. Tik 
žiūrėkime.

Jei pripažinsime Rusijos, Is
panijos it- Meksikos kunigų 
karžygiškumų už tai, kad jie 
stovėjo prieš atkištus šautuvų 
vaiUbzdžiuš ir nuogus kardus, 
tai nemažesniais karžygiais tu
rėsime pripažinti galvijus ir 
bekonus, kurie Chicagos Stock 
Varduose stovi prieš atkištus 
peilius ir kujus.

Aš žihau, kad ne vienas čia 
po to mano pareiškimo pasa
kys: palygiiiirhas grubijoniškas 
ir neaiškūs.

Gebai, sutinku sušvelninti ir

Ui

Užgi 
Išplauk:s

LIETUVĄ
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos AmeHkoje, Ine. 

moderniškam baltam Švedų Amerikos Linijos motorlah

by Dr. E. G. PetersGEGUŽĖS 21, 1939

, ............... NkUJIENŲ-ACME TelephOtO
KNOXVILLE, TENN. — Robert M. Burgunder Jr.; 

kolegijos studentas, kuris nužudė du automobilių par
davinėtojus.

UNTYING UNCLE SAM’S
Hands

Gongress to distinguish be- 
tween vietim and aggressor.

Completfe arid ihiparUel ribų • 
Itality, of coursė, is & myth. 
For geografchy may ftiake tttffi 
best laid pląns of mice and 
men on neutrality to go astray. 
EVen totai ėndihg of all trade, 
largely irnpossible in practice, 
would rio't brihg full neutral
ity. For sūch stoppage of com- 
merce would do mosi harm to 
thė nation ^which tormerly had 
the greatest trade with the 
country laying the embargo.

Our Neutrality Act certain* 
ly was not impartial toward 
Spain. For that law by favor- 
ing tke Insurgents against the 
Loyalists helped Fascist Fran-

co to destroy Spanish demo- 
cracy. Likewise, our Neutral
ity Act in the rape of Ethio- 
pia wft>U&ht dgainsl the vic- 
tifti ati'd fbh aggresš'or MussO- 
iini’. *

By getting rid of our “un- 
neutral” Neutrality Act and sd 
by allowing the dūly elected 
government fo this country— 
the President and Congress— 
to decide between vietini and 
aggressor, the Thomas-Geyer 
Senate resolution will untie the 
hands of Uncle Sam. Then he 
can keep us out of war by 
throwing the great vveight of 
this mighty nation behind the 
effort to maintain law and 
justice throughout the world.

TeL Vlčlory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilna apdraudą už darbus- Leng 
vys išmokėjimai jei norite.
BRlbGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO. 
8216 80. Halsted St

COOK COtJNTY 
PASIŪLO

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINĖ “NAUJIENŲ” EKSKURSU A

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė

rokuojami aršesni antirevoliu- 
cijonieriai, negu visokie dvasi* 
ninkai. Todėl jie buvo su d i* 
dėsniu uolumu ir žiaurumu 
naikinami, negu kunigai. Tad 
jei nužudytus kunigus rokuosi- 
me garbingais karžygiais, tai

Rusijoje, Ispanijoje ir Meksi
koje tūrėjo stoti prieš šautuvų 
vambzdžius ne vien kunigai, o 
visi, kurie tik buvo apšaukti 
antirėvoliucijoniefiais. Tokiais 
Rusijoje buvo ,visokie kulokai, 
buržujai, dvarininkai, princai, 
baronai, kunigaikščiai, kapila- žudytus kulokus, buržujus, dva- 
listai, profesijonalai. Jie buvo

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Uniying Uncle Sam’s. hands 
for real statesmanšhip in for- 
eign affairs ,7- that is what 
the Thomas-Geyer resolution 
will do, if passed by the Se
nate. For by rępealing the pres- 
eiit Neutrality Act, that mea- 
sure pebmits tjie Prėsident and

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1939 Gegužės-May 31 D*

PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ
ŠUtAtifYSlTE.,PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR
ATGAL (Roūrid Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 1

Lithiianidn News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

173!) SO. HALSTED ST., CHlCAGO, ILL. Autoriztiota Agentūra

SVVEDlSH AMERICAN LINE

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią Išgalite 
mokėti. Mes duosime £erą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų, parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fotničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

turime pripažinti visus ten niH

Sudriko Pavasarinis Išpardavimas

kad aš
k

po $175.00 dabar $69.00

bažnyčidš

f

Tiktai
General

Mekšl- 
neužsl- 
jei jie 
ir gar
ki tokia

pik- 
šei-

pra- 
valgiai

Lietuvis Plumberis
____ — Laisnuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

No. 4139 — Naujoviška suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 colių pėr krutinę.

F.*1

nuž

•iuos Romos

Kai

J: jus, prili

ndo.

jonas gal

kO j nužudyti

binimo,

Romos

1. 111 11J 1V llUj lYlllllC^Cl 

cus, kapitalistus, 
us. Ar ne?

španijoj

%

MR. BUTGIIAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

WILL(LWEST
Naujas—puikus daržas 
nikams, parengimams ir 
irtoms linksmai laikui 
leisti. Gėrimai ir

UŽEIKIT PAS 
PETE Y0UNG

— nąrys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOMS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

CITY WRKR. & LBR. C0.
L 230* S. r.rawford Lawndale 30UJ 
■ Opffl ^unday

KAFKA, prez,
•• ■ '■ - * ■■■•■

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti miėfą if aiš
kiai patašyti savb vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cfeiitų. Gali
te pasiųsti pinigus rirba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adfešrioti: 
Naujienos Pattern Dėpt., 1739

Kalstai St, Chfcago, III.

Jei Romos katalikų rašytojai 
tris kunigus ir 

vienuoles rokuoja karžygiais, 
ai dar didesniais karžygiais jie 
irivalo rokuoti visus tuos, ku- 

atalikų bažny
čios šVenta inkvižicija sudegino 
b kitokiais budais nukankino, 
mipo herfetikils, o motbris kai- 
To ta ganūs. Ar ne?

nijoj ir Meksikoj. Žudymus nel
ietuose kraštuose aš tiek patei
sinu, kiek ir Romos katalikių 
jažnyčios deginimus, kankini
mus ir žudymus! taip vadinami^ 
jerelikų ir raganų.

Dabar čia ne vienas parapi- 
imti žodį ir 

jei Rusijoj, Isjpamjoj ir 
įmigai 
vardo, 

neūžsipelno aukštinirho 
lai kokia čia

išvada darytina ir kokia čia pd- 
moka iš to išvestina.

iKROEHLERil

18,

rašytojai privalo pripažinti, kad 
Rusijoj, Ispanijoj ir Meksikoj 
per šimtmečius nebuvo vykina
mas teisingumas. O kadangi tų 
kraštų pasaulinė valdžia ir dva
siški ja ėjo f anka rankon, lai 
didelė dalis kaltės puola ant tų 
kfraštų aukštosios ir žemesnio
sios Romos bažnyčios dvasiški-' 
jbš. Todėl katastrofai kiltis, ly
giai kartu nukeiitcjo abi val
džios. Kitų tautų viriausybinin- 
kai, kariilalislai ir kunigai pri
valo suprasti tų nelaimingų ša
lių klaidas. Kad nėsiisilauktų 
rūšiškos, meksikoniškos ar is
paniškos katastrofos pas save, 
tai turi vengti tų klaidų, ku
rios nuvedė minėtus kraštus 
prie katastrofos.

Agnostikas.

2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti įjatdlibil
Elektrinės Ledaunėsj 19Š9 metų 5 ir 6 kub. pėdų po $98.00 — Norge, 
Electric, Hbt Poiht, Westiiiglibuse kairios Sumažintos kad išparduoti didesnį skaičių. 
Ant skalbiamų Mašinų—Norgė, Tlibr, Maytag, duodama didelė nuolaida.
Dulkių Valytuvai — HooVėr, Ėurėka, po $id.š6
tėdar Chėštš — Drapanbnis apsaugoti HUb kandžių; dabaf nupirksite numažinto- 

-ftiiš kairiomis. •
RCA- Victor 1940 Radios it kitos gbrųjų išdirbysčių Rūdijos parduodamos po $6.95 
iki $99.00

Lengvi Išmokėjimai. Krautuvė atdara nedėliamiš ..visą ..dieną

H IF“ t ■■ IMAJos. F. Budnk
FURN1TURE HOUSE

340941 Si Halsted St. Tel. Yards 3088
VTCFL—970 k. leidžiaiha žyriiūs programas 9 vai. vikare Chicig'ds laiku.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diehą Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS P ARK HOSPITaL 
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 IV. 63rd Št.
Tel. ENG. 5883-5840
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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Z. IR O. STANKIENĖS 
VYKSTA J LIETUVĄ • 
Kai kas sako, kad ir galė

čiau, dabar nevažiuočiau į Lie
tuvą, nes visokie neramumai 
nežinia ką gali nulemti. Bet 
SLA 236« kuopos narės Stankie 
nes, Jono ir VI. Stankų žmo
nos, nieko neboja. Savųjų, o 
ypač motulių , išsilgimas viską 
nugali, — jos drąsiai važiuoja, 
tikėdamos laimingai grįžti.

Kitaip ir būti begali. Todėl 
tik reik palinkėti laimingos ke
lionės, smagaus viešėjimo pas 
savus ir kupinoms gražių vil
čių, smagiai įgytų įspūdžių 
grįžti atgal pas mus.

GRAŽI DOVANA 236 KŲ. 
IŠ U. L. R. DR-JOS

Dažnai tai vienas, tai kitas 
kuopos narys bandydavo kreip
tis į Lietuvą pas savuosius, kad 
atsiųstų kokių nors knygų ar 
veikalų, kurių čia mes labai rei
kalingi, bet gauti labai mažai 
kam teko.

Šiuo kartu pavyko EI. Fren- 
zelienei gauti net 19 gražių ir
prieinamų veikalų, šiuos veika- joje jie nebūna pasekmingi nei 
lūs jai parūpino p-le Ant. Lau- 
čiškaitė • iš Užs. Liet. Remti 
Draugijos, jai už tai priklauso 
kreditas, kad pagelbėjo SLA 
236 kuopai gauti tiek daug gra
žių veikalų, o U. L. R. Dr-jai 
didelis ačiū, kad neatsakė su
teikti mus tokią reikalingą me
džiagą lavintis vaidinime. Da
bar kuopa galės ruošti vaidini
mus, nes veikalų užteks ilgam.

SUSILAUKĖ GARNIO
šiomis dienomis SLA kuopos 

nario J. Juškos šeimą aplankė 
garnys ir padidino šeimą vie
nu nariu. Mrs. Juškienė yra 
ligoninėje, ir .gavusi , gražų su-

IŠ TORONTO PADANGES
APIE ESTIJĄ IR JOS 

ŽMONES

Manau, nesiras lietuvio, kurs 
nežinotų apie Estiją, kuri yra 
į šiaurę nuo Lietuvos. Žinome, 
kad ši Baltijos valstybių sesė 
yra viena iš nuoširdžių santy
kiuose sų musų Lietuva. Esti
ja tiek žemės plotu, tiek gyven
tojų skaičiusi yra mažesnė ir 
už Lietuvą. Kiek prisimenam 
iš mokyklos laikų, tai Estiją iš 
trijų pusių skalauja vandenys, 
o viena pusė jungiasi su Latvio 
ja. Ir štai ta mažytė apie vieno 
milijono su viršum gyventojų 
valstybė šiandien gyvuoja ir 
laisvai sau kuria savo kultūrą 
ir ekonominę gerovę. Estija 
taipgi jau 21 metai kaip ne
priklausoma valstybė. Estijos 
sostinė Talinas yra labai senas 
ir įdomus miestas, įkurtas bene 
1219 metais. Dabar jis sparčiai 
didinamas ir moderninamas. 
Turtu miestas yra labai garsus 
universitetu, kur suplaukia 
daugybė moksleivių, kad galė-

tvirtove. Paernu ir 
žymus gražiais ku- 
taptautinėmis mau- 
Estai daugiausiai 
ir esant neperge-

Narva yra žinomas garsiais ir 
gražiais audiniais, taipgi ir vi
duramžio 
Haapsalis 
rortais ir 
dyklomis. 
žemdirbiai
riausiai žemei tenka daug varg
ti, kad galėtų gauti gerą der
lių. Estų vėliava, susidedanti iš 
melsvos, juodos ir baltos spal
vų, turi savotišką reikšmę: 
melsva spalva reiškia dangų; 
juoda — žemę, ir balta
ninką baltais marškiniais arian
tį žemę. Estai senovėje buvusi 
labai karinga tauta, daug teko 
grumtis su visokiais priešais, 
daug matyli kovų, atnešusių 
vargą ir nelaimes. Daugiausia

ūki-

- SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

u M

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni Ji gi

ria. kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii ^kaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
nudijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt

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

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

Be to, jame rasi visokiu pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 

viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

KELEIVIS
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

ji vokiečiai, kuriems teko ilgai 
vergauti. Nežiūrint sunkios 
priespaudos, priešams nepavy
ko išnaikinti estų širdyse lais
vės atsiminimo. Iš kartos į kar
tą pereinančios dainos ir pasa
kos išlaikė estuose laisvės ilge
sį. Po didžiojo karo ir revoliu
cijos estai iškovojo autonomi
ją. Bet jjems to nebuvo gana. 
Dėka estų kilnių vyrų, su Esti
jos prezidentu Paets priešaky, 
buvo griebtasi stropaus darbo 
išlaisvinti kraštą. Sudarius dau
giausia iš moksleivių gynėjus, 
kurių nuopelnu ir pasiaukoji
mu buvo paskelbta nepriklau
somybė 1918 met. vasario mėn. 
Nuo 1918 metų pasibaigė Esti
jos sunkus laikai, — ji liko 
laisva. Ir šiandien kiekvienas 
estas karžygių krauju atpildą 'taip suartina, 
laisvę brangina kaip didžiausi ? seniai, 
turtą. Estai yra širdingi, gero'šiame 
budo ir ramus žmonės. Kad tai prie labai 
yra tiesa, mums įrodė žinoma vakaras 
daugeliui lietuvių torontiete 
Marija Šimonienė, kuriai liki
mo buvo lemta sudaryti šeimy
ninį židinį su lietuviu Kostu 
Šimoniu. Dar vos 14 metų jau
nuolei Marytei teko apleisti 
gimtąją Estiją ir leistis gyvenk 
man, kad* galėtų pelnyti sau 
duoną. Pirmi savistovaus gyve
nimo keliai nuvedė Marytę į 
Petrapilį. Čia jai buvo visokių 
dienų, kurios jos ankstyvai jau
nystei buvo nelengvos. Būda
ma gabi, ji netrukus sunkumus 
nugalėjo. Savo miklumu, gera- 
širdingumu ir geru budu Mary
tė užsipelnė pasitikėjimą ir per 
pažintį greitu laiku gavo gerą 
tarnystę didžiulėje krautuvėje 
pardavėja. Einant Marytei 21 
metus netikėtai ir nesvajotai 
pasitaiko patekti į lietuvių tar
pą, iš kurio amžinai neišeis. 
Dažnai mes išmetinėjame ne
gerai padarius, kad apsiveda su 
svetimais ne savo tautos žmo
nėmis. Bet K. Šimoniui vedu
siam estę ne tik nieks negali iš
metinėti, bet tik pavydėti. Kas 
pažįsta Šimonienę, tas žinos, 
kad čia apie ją nėra nieko per
dėta. Nežiūrint sunkaus darbo, 
ji randa laiko dalyvauti lietu
vių draugijose, kuriose ji yra 
visuomet nuoširdi, visuomet 
dirbanti su upu ir noru. Jau 
per 20 metų su lietuviais ji 
taip priprato, kad Lietuva jai 
daugiau artima ir sava, negu 
Estija. Mes lietuviai jos lietu
viškumu galime didžiuotis, ji 
mums visuomet nepamainoma 
talkininkė. Ji daug yra gelbė
jusi draugijoms ir darbu ir au
komis, vis lietuvybei, vis lietu
viams. Ne vienas lietuvis jos 
pastogėje yra radęs sau malo
nią prieglaudą ir motinišką 
priežiūrą. Sunku čia suminėti 
visus jos gerumus ir kilnumus, 
gana to, kad jos visos vertin
gos ypatybės sunaudojamos ty
liai, tik tam tikrais išrokavi- 
mais. Niekuomet ir niekur ne
buvo įvertinti jos nuopelnai, 
niekuomet 
padėkota, 
reikalauja 
tant kaip 
garbinami 
sipelnę pagarbos, tai juo labiau 
turėtų būti pagerbti tie, kurių 
gerų darbų kiekybę sunku su
skaityti. Pas mus paprastai to
kie žmonės pastebimi tik tuo
met, kuomet jų nebetenkam. -

Kadangi musų Šimonienė yra 
nepaprastai patraukli prie kny
gų bei laikraščių, tai nei vie
nos progos nepraleis nesunau
dojusi skaitymui, nei vieno va
karo neatguls nepaskaičius va
landos kitos, todėl ji turi su
pratimą ir visuomeniniuose rei
kaluose ir gilesniuose gyveni-

nimų. Savo vienturtį Algirdą ji 
auk'ėje grynai lietuviškoje dva
sioje. Su savo gimtine labai re- 
tai\ besusisiekia raštu ir savo 
gimtąją kalbą, gal būt, jau bu
tų baigusi pamiršti, jei nebūtų 
pasitaikiusi proga susitikti To
ronte daugiau estų, kurie sura
dę dar vieną savo tautietę pa
sistengė patraukti į savo tarpą. 
Dabar Šimonienė priklauso ir 
estų kultūrinei draugijai, kurią 
sudaro vos apie 50 žmonių vi
same Toronte, ši draugija tu
rėjo savo šeimyninį parengimą 
geg. 6d. Robert str. rusų salėje. 
Visuomet nuoširdžiai ir aktin
gai dalyvaujant jai su lietu
viais, jos draugių lietuvių bū
relis noriai su ja atsilankė į jų 
vakarą, čia buvo galima įsiti
kinti, kad estai tikrai kultūrin
gi žmonės, malonus svečių pri
ėmimas, nuoširdus pašnekesiai 

kad, rodos, jau 
seniai esame pažįstami, 

kukliame vakarėlyje, 
gražios programos, 

praėjo taip jaukiai, 
kad pažadėjome visuomet lan
kyti estus panašiose pramogo
se. Toronto estai daugiausia 
žymaus išsilavinimo žmonės, 
tai vis buvę Tartu studentai ir 
kai kurie net savo profesijose 
gerokai pakopę. Tokie, ,be abe
jonės, turi užmezgę pažintis su 
vietiniais žymesniais žmonė
mis. Ir šį kartą jiems koncerto

nelį jaučiasi neblogiausiai. Ka
dangi ligonę lankyti ligoninėje 
negalima, tai moterys ruošiasi 
ją aplankyti sugrįžus namo. 
Laimingiems tėvams nariai iš
reiškė daug visokios laimės už
siauginti tikrai kilnų sūnų.

KUOPOS GEGUŽINĖ•

šios dienos susirinkime pa
aiškėjo, kad musų darbščioji 
komisija rengia bendrą geguži
nę su Hamiltono SLA kuopa. 
Gegužinė įvyks birželio 4 d. 
pusiaukelyje tarp Toronto ir 
Hamiltono, kuri busianti labai 
smagi ir įdomi. Šiuo norima 
prašyti kitas lietuvių organiza
cijas neruošti,’ bet atsilankyti j 
SLA dviejų kuopų ruošiamąją 
gegužinę. Mus nariai aplankys 
ir kitų draugijų ruošiamas ge
gužines. Plačiau bus pranešta 
apie šią gegužinę vėliau.

x PAMIRŠTA MOTINŲ 
DIENA

Dažnai būna taip, kad turi
me net kelis parengimus, kurie 
iškelia kritiką arba išsimetinė- 
jimus. Žinoma, mažoje koloni-

ĮSPŪDŽIAI IŠ “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO 
KONCERTO

ir niekur nebuvo jai 
Ji, be abejo, to ne- 
ir nenori, bet ma- 

kartais giriami ir 
žmonės visai nenu-

to konservatorijos muzikai-pro- 
fesoriai, kurių pildomus nume
rius klausytis buvo vienas ma
lonumas. Estų dainos yra tiek 
pat gražios ir jausmingos, kaip 
lietuvių. Šimonienei mums jas 
paaiškinus buvo lengvai supran
tamos. Nežiūrint kaip nupratus 
buvo nuo savo žmonių musų 
Šimonienė, bet šiame vakarėly
je supama savųjų, įgimtos šale
lės meliodijų, kalbinama tėvų 
kalba, šiek tiek susijaudino pri
siminusi savo šalį, kuri liks jai 
amžinai sava. Bandžiau juokais 
užklausti jos; ar suradus savų
jų būrelį neapleis mus lietu
vius? Greit ir nedviprasmiai at
sakė: Niekuomet, man abi tau
tos yra savos ir abi myliu kaip 
vieną. Tokiu būdu galime svei
kinti Šimonienę kaipo gerą lie
tuvių bičiulę, o Estijai sušukti: 
“Ellagu Esti!” (Lai gyvuoja 
Estija).

GRAŽUS LIETUVOS 
VAIZDAI BROLIŲ 
MOTUZŲ FILMOJE

Jei joks atsitikimas nesuve
dė į vieną būrį Toronto lietu
vių, tai broliai Motuzai lai at
liko labai lengvai. Ir taip per 
keturis vakarus ėjo žiūrėti Lie
tuvos paveikslų norėdami nors 
paveiksluose pamatyti savo tė
viškes, jos tikrai gražių gam
tos vaizdų, savo žmonių. Pa
miršę pykčius ir neapykantas 
noriai rinkosi į lietuvių laiko
mą salę, nors valandėlei nulėk
ti ten toli, toli į gimtinę ir kar
tu su savaisiais nors mintimis 
pasidalinti.

Seniau apleidę Lietuvą lietu
viai tiesiog stebėjosi, kad jų 
paliktos tėvynės žymių nebepa- 
stebėjo. Lietuva naujai atsta
tyta, ji neatsilieka nuo kitų 
tautų ir progrese, nei kultūro
je. Nė vienas tų, ką Lietuvą že
mino, gėdinosi būti lietuvis, da
bar tik pasididžiuoti gali. Ir 
taip dėka brolių Motuzų Vargo,' 
triūso ir širdingų pastangų 
daugelis lietuvių atgaivino savo 
atšalusius jausmus, susižavėję 
Lietuvos grožiu ir menu liks 
daug jautresni Lietuvos reika
luose ir dar su didesniu nuošir
dumu gins ją nuo nelaimių ir 
nuo visokių užpuolikų, kurie 
tyko musų žavų kraštą paverg
ti.

Didelis ir lietuviškas

ruošti malonumui, nei pasipel
nymui, bet to nepaisant ruo- 
šiam ir .gana, nes nenorime 
vieni kitiems nusileisti. Pasitai
ko ir taip, kad 
no parengimo, 
svarbiai dienai 
kad ir šiandien 
tinų diena, bet ji pas mus 
ėjo tyliai ir nepastebimai.
būna metuose tik viena ir svar
bi visiems, bet jos musų orga
nizacijos, draugijos ir chorai 
neatsiminė. Gal būt, ir neblo
gais norais tai įvyko, o gal ir 
todėl, kad iš šios 
jimo nenumatėm

nebūna nė vie- 
nors ir 

paminėti, 
yra brangi

d ienos

mo klausimuose ir net politiko
je. Ji yra gerbiama visų Toron- broliams Motuzams, kad 
to lietuvių be skirtumo įsitiki-, lenkė ir mus kanadiečius

ačiū 
neapr

labai 
štai 
mo
ji ra- 
o ji

minė-

O. I.

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
KLAIPĖDIEČIAMS PAGALBA

Toronto SLA kuopa paskyrė 
ir iždo $10.00 ir keletas narių 
paaukojo po $1.00 Klaipėdos 
pabėgėliams ir tremtiniams. 
Dar yra daug narių, kurie gau
siai rems šį svarbų ir reikalin
gą fondą.

Be galo skaudu yra skaityti 
spaudojie musų brolių skriau
das. Todėl visi, kas gali, mažą 

didelę auką pridėkite'vie- 
prie kitos įj;, gelbėkime sa- 
nuskriaustus tautiečius.

NARUŠIS SERGA

ar 
ną 
vo

Jaunas, energingas ir malo
nus jaunikaitis, sunkios opera
cijos nukamuotas, guli ramiai 
veik akis užmerkęs, kenčia 
kantriai ir lankytojus silpnu 
rankos mostelėjimu sveikina. 
V. Nąrušis turėjo sunkią nu
garkaulio operaciją gegužės 12 
d. Bet jo operacija pasekmin
ga ir lauksime greito pagijimo.

J. JUŠKAI SUSILAUKĖ 
SUNAUS

Kalbant apį#- ligas, turime 
ir kitą ligonę, būtent, p-ią Juš
kienę, kuri “džiaugsmo” liga 
serga, susilaukus sūnelio 8 
svarų suviršum. Dabar gerai 
ir džiaugsmingai jaučiasi. Nau
jagimio tėvelis irgi be galo 
laimingas jaučiasi dėl naujo 
įpėdinio.
PLAUKIA SAU LAIVELIS < ..

Kaip malonu butų kiekvie
nam jame būti, ypačiai kai jis 
plaukia Lietuvon. Nevisi turi
me tą progą, bet viena iš mu
sų, Zosė Stankienė,'turi. Zosė, 
Vlado Stankaus žmona, va
žiuoja su sūneliu Vytautu at
lankyti savo motutės. Daug, 
daug jiai džiaugsmo linkiu pa- 
simąčius su taip išsiilgusia 
sengalvele močiute. Zose, tp 
savo mamytei pasakyk, jog 
daug dukrelių už jurų ašaro
mis akis vilgo nuo ilgesio, kad,

' ' . V/ '

(Tęsinys)
Na, ir puošnios tos vitrinos 

Chicagoje. O žinote ko dau
giausia jose pastebėjau?- Nagi 
klumpių . .. tikrais mediniais 
padais ir odiniu viršum klum
pių, kiekvienoje batų krautu
vėje geriausias pasirinkimas. 
Šalę klumpių, Chicagos madų 
pasauly bene lygegrečią pirme
nybę užima skepetaitės. Jomis 
prašmatniai apsirišusios mo
terys jaučias ir laisvai ir mor 
derniškai. Tiesą pasakius, mu
sų Torontas irgi neatsilieka 
nuo madų; ir čia vieną kitą 
klumpę vitrinoje pamatai ir 
skepetaitėmis mergaites dė
vint, bet beveik išimtinai tik 
mergaitės, gi Chicagoje, pra
dedant mažomis ir baigiant ži
lagalvėmis moterimis—visos 
vienodai <susidon\eję skepetai
čių mada. Tai sau bežiopsoda
ma į Chicagos moteris ir gal
voju: Na, jeigu dabar lietuvi
ška kaimietė atvažiuotų, ne
paneigdama lietuviško meno 
drabužių dėvėjime, susirišusi 
skepetaite ir avinti dailiai pa
darytomis šliuraitėmis — tai 
nors imk ir statyk į vitrina 
kaipo gražų ir modernišką mo
delį! Na, o juk buvo laikai, 
kad toks dėvėjimas buvo iš
juokiamas. Ir ko tie madų 
sukčiai su žmonių, ypač mote-

daug motinėlių daug griaudžių 
ašarų išlieja dukrelių belauk* 
damos atvažuojant.

Daug, daug smagaus laiko ir 
laimingo sugrįžimo.
BET MOTINĖLĖS NETEKUS...

Neviliojo ta jura, tas laivas 
arba pati Lietuva ...Taip jau
čiasi musų Zosė Užemeckienė, 
kuri prieš pora savaičių suži
nojo, jog jos motinėle apleido 
pasaulį ir jau nebeteko Zosei 
jos bepamatyti. Begalo skau
dų, kai matai Motinos dienoj 
baltą gėlę prie draugų atlagų. 
Šiandien graudžios ašaros su
vilgė akis pamačius baltą gėlę 
prie S. Bieliauskienės ir O- 
Dagilienės atlago.

A. BELE C KAITĖ IŠTEKA
Šia mėnesio 22 dieną Angli

jos karalius paroduos Toronte 
ir šią pačią dieną Agniutė Be
leckas išteka. Jai buvo suruo
šta surprizo “shower” puota į 
kurią atsilankė daug draugų 
ir pažįstamų atnešdami daug 
gražių dovanų.

Linkiu jaunavedžiams daug 
laimės. —Stella

Montreal, Kanada
EKSTRA — NAUJIENA

Vytauto klubo moterų sky
rius ruošia šio, sezono paskuti
nę vakarienę gegužės 20 d., 
8:30 vakaro. 2161 St. Catherine

Montrealo lietuviai, nepra
leiskite progos skaniai paval
gyti, gardžiai išsigerti ir sma
giai prie geros muzikos pasi
šokti ligi vėlyvos nakties tik už 
50 centų.

Dar priedo per vakarienę dai
nuos garsus dainininkai “Visos 
žuvys plaukia, tik ta viena sil
kė ne, ne”.

Ligi pasimatymo vakarienė
je.—V. K. M. Valdyba,

atvaizduoti. Čia kas kelios mi
nutes vis atvyksta įvairus vi
suomenės darbuotojai, vis kuo 
nors surišti su rytojaus di
džių iškilmių programų. Ir 
taipgi, dažnai prasiveria durys 
ir vargingai apsirengę žmonės, 
daugumoje seneliai, įeina ir 
atsistoj(a žvelgdami į raštinės 
patarnautojus, kurie supranta 
juos be žodžių ant jų lupų—- 
šiandien nemokamai “Naujie
nų” neduodame—paaiškina
viena raštininkė. —Ar jau ir 
niekuomet neduosite?—nuste
bęs klausia varguolis.—Ne, tik 
šiandien, nes yra labai didelis 
leidinys ir dykai negalim duot.

jie jų nesuka ir nevarto. Tai 
vienas iiš įtakingiausių hipno- 
sų ant žmonių vartojamų.

Aplankę keletą didelių de-

koin keletą lietuvaičių patar
nautojų. Visos gražios ir malo
nios.

Prisipirkę “suvenirų” ir at
viručių, grįžtam “N-sna” čia 
vis juda, kruta kas tik gyvas; 
dėsto, krauna, neša ir veža į- 
vairias reikmenes rytojaus 
scenai—“Naujienų Bruožams”

Paieško, pasitriusia po kiše
nę ir suradę kelis centus, gau
na tą milžinišką 48 puslapių 
leidinį. Su linksma šypsena 
ant veido, seneliai skuba pro 
duris, kad tik greičiau pama
čius, paskaičius tą didelį pluoš
tą sveikinimą “N-nų” darbuotės 
apžvalga ir gražius atsimini
mus. Iš šio vaizdo supratau, 
ikad “N-nos” vargdieniams 
yra duodamos dykai, kai jie 
ateina ir paprašo. O kad tie 
seneliai atėjo gauti “N-nas” 
per tokią didelę liūtį, kokią 
tą ištisą dieną ir naktį buvo, 
tas liudija kaip žmonės prie 
jų prisirišę.

Bet štai jau ir 5 valanda. 
Važiuojam pietauti — sako pp. 
Vaivadai. Bet.kaip vėliau pa
aiškėjo, tai mes nuvykom ne 
pietaut, o puotaut. Tai tikrai 
buvo puota, rytiečių papro
čiais. Nuvykom gražion kinie
čių restauracijon, kur mus 
laukė iškilmingi kiniečių pie
tai iš daugelio skirtingų val
gių susortuoti ir viskas pada
ryta kinie'tišku stiliumi, dau
gumoje ir kinietiškų augim į. 
Pažymėtina, kad duonos ir 
sviesto ant stalo nebuvo.

(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA* trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę'savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
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šeštadienį, gegužėsPraeitą
13 d., susirinko šimtai Paul ir 
Bernice Wilkas patalpoj (4201 
So. Maplevvood Avė.) ir tinka
mai pagerbė Bernice Wilkas 
jos gimtadienio proga.

Ponai
priėmė 
visiems 
gi-

Gegužės 13-tą d- susirinko 
gražus būrelis Alex Millerio 
draugų jo alinėj, 4258 So. 
Westem Avė., ir tinkamai pa
gerbė jį jo gimtadienio proga.

Alex Miller neseniai grįžo 
iš Hot Springs, Arkansas, kur 
praleido atostogas.

—Steponas

GEGUŽĖS 21, 1939

BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė

ŽYMĖJO 5-kių METŲ 
SUKAKTUVES .

AVilkas gražiai visus 
ir pavaišino. Jie yra 
atsilankiusiems dėkin- 

—Steponas

B1LL IR ONA POPELL JAU 
SUGRIŽO

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Hot Springf, Ark., žymus 
Brighton Parko biznieriai Bill 
ir Ona Popeli, 4358 So. Maple- 
wood Avė.

Tie “karšti springsai”, ma
tyti, jiems ėjo į sveikatą, nes 
atrodo pilni energijos ir abu 
vikriai triusiasi savo Bill’s Ta- 
vern užeigoje. • —Steponas

Antanas ir Marijona Rup
šiai, 4358 So. Western Avė., 
surengė 5-kių metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuves. Puota 
įvyko jų pavilijone šalia jų 
taverno. Susirinko daug gimi
nių ir draugų, ir visi smagiai 
laiką praleido. Tas įvyko ge
gužės 7 d. Viešpaties Metais.

—Steponas

West Pullman

A. t A.
ADELĖ MARKEVIČIENĖ 

po pirmu vyru Krisčiunienė;
po tėvais Sipavičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 15 d., 9:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Upy
tės parap., Varupių vienk.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Kazimierą, 2 sūnūs — 
Vladislovą ir marčią Irenę, 
Joną ir marčią Eleną ir šei
myną Krisčiunus, brolį Sta
nislovą ir dėdę Izidorių Sipa
vičius ir jų šeimynas, 2 pus
brolius: Bronislovą ir jo šei
myną ir Edvardą ir šeimyną ' 
Sipavičius ir gimines; Lietu
voj—seserį Eleną ir jos šei
myną, 3 brolius: Joną, Leo
poldą ir Adolfą Sipavičius ir 
gimines.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Klubo.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
Pershing Road. (39th Street).

Laidotuvės įvyks Penktad., 
Gegužės 19 d.,i 8:00 vai. ryto- 
iš nanjų, j.,Nekalto. •
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adelės Markevi
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sunai, Marčios, Brolis, 
Dėdė, Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. LAFAYETTE 3572.

Pereitą sekmadienį Bimbos 
svetainėje įvyko SLA 55 kuo
pos neskaitlingas susirinkimas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
pereitas kuopos susirinkamas 
neįvyko. Pusė delegatų daly
vavo SLA 6 apskričio konfe
rencijoje.

dovanų, kurios teks pikniko 
dalyviams (žinoma, tiertis, ku
rie turės laimikį ir tikietą).

Klubo susirinkimas bus lai
komas gegužės 21 d. Holly- 
wood svetainėje. Nariai turite 
į tą susirinkimą gausingai at
silankyti, kadangi bus galuti
nai sutvarkyt pikniko reikalai. 
Reikės darbininkų ir šiaip 
žmonių, kurie padės komisi
jai, kad piknikas kaip galima 
geriau nusisektų. Tiesa, komi
sija susideda iš darbščių na
rių (J. Svitoriaus, L. Lubikos 
ir J. Kiškio), bet ir jiems vis 
dėlto bus reikalingi geri pa- 
gelbininkai.

—Paul J. Petraitis

.ii.. i:—'

SUSIRINKIMAI Į [CLASSIFIEDABS.A

Miesto Lempos Stulpas Išvirto 
Atsimušė į Seibučio Narnąs 

P-ia Seibutienė Smarkiai
Išgąsdinta

Vakar rytą apie 9 vai. įvy
ko labai keista nelaime. Prie 
kampo 19-tos ir Halsted (1840 
So. Halsted St.) yra kampinis 
namas, kuriame pp. Seibučiai 
laiko valgomų prekių krautu
vę. Arti prie jų namo stovėjo 
aukštas geležinis elektros lem
pos stulpas ir kartu ugniage
sių žemesnis stulpas- Abu kar
tu virto ir pataikė atsimušti į 
Seibučių namo antro aukšto 
langą. Viršūnė augštojo stulpo 
išmušė langą ir viduje pasiekė 
palubėje kabančią stubos lem
pą, kuri subyrėjo į šmotelius.

Trenksmas Išgąsdino p-nią 
Seibutienę

Kaip tik tuo metu p-ia Sei- 
butis, matyti, 'ėjo savo namų 
ruošos darbą, kada ant syk 
tas geležinis stulpas su didžiau
siu trenksmu kirto į langą. 
P-ia Seibutis išvirto nuo kojų 
dėl lokio didelio išgąsčio ir pa
liko be žado. Tuojau buvo pa
šaukus , gydytojas, kuris sutei
kė pirmąją pagalbą.

Policija, laikraščių reporte
riai ir minios žmonių lauko, 
pusėje sudarė labai įdomų re
ginį, 
buvo 
lodei

DARIAUS-GIRĖNO AŲXILIARY 
UNIT 271 of the American Legion, 
reguliaris susirinkimas įvyks gegu
žės 17-tą d., Yuška’s' svet., 2417 W. 
43rd St. 8 vai. vak. Narės prašomos 
ateiti ir motinėles atsivesti, nes šis 
vakaras bus pašvęstas motinoms. 
Bus programos ir Atminimų 
Dienos iškilmės. Reikalinga, kad 
visos narės atsilankytų.

Marian R. Sebastian, pirm.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO kaipo dženito- 
riaus pagelbininkas ar vačmanas, 
arba prie elevatoriaus. Dirbsiu pi
giai. Esu priverstas dirbti, prašau 
padėti. 2329 Calumet Avė. J. Maša- 
nauskas.

Keturi ligoniai musų kuopos 
šiuo laiku serga, būtent: Ži
gulis, Mockevičienė, Leonardas 
ir Simonaitienė. Visi keturi po
slinkiai serga. Vėliau prane
šimai sako, kad ligoniai eina 
geryn. Linkėtina jiems grei
čiau pasveikti ir grįžti į kuo
pą veikti.

S. L. D. 2 kuopa kvietė į jų 
rengiamą pikniką. Apkalbant 
pakvietimą pasirodė, kad mi
nima kuopa nėra dar užmir
šusi nuo pateptų Stalino spy- 
kerių kvietimo į piknikus. 
Pereitame baliuje jie norėjo 
pasikviesti spykerius, bet pa
sivėlino, tačiau šiame pikni
ke jie tos progos neišnaudo
ję nepraleis. Musų kuopos na
riai sako, kad mes dar nesame 
pamiršę tų spykerių, bei Sta
lino pateptų spyčių, kaip jie 
užsimerkę, lygiai kaip ir sala- 
veišiai pašiepia savo priešus. 
Mes jiiems gero darytume, o jie 
iš mus juoktųsi, tai geriau ne
dalyvauti jų rengiamame pik
nike. Del los priežasties tas 
pakvietimas buvo atmestas.

J. Tamašauskas
SLA 55 kp. Koresp.

Jono Burago 
Paminklo Statymo 
Reikalai,

••

HELP WANTĖD—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI mer
gina prie namų darbo, gyvenimas 
ant vietos, mokėti virti, geri na
mai. šaukite Sheldrake 0839.

gelbėti. ,
Tuo tikslu bal. 30 d. Marės 

Mačiukevičienės svetainėj, 1036 
E. 93 St., buvo surengta “bun- 
ko parė” su geromis pasekmė’ 
mis, ir A. Mačiukevičiams su
teikta gera parama $143.50.

Paneš surengimu daugiausia 
darbavosi šios burnsaidietes, 
parduodamos tikietus: Dausio 
nė pardavė 48 tikietus, Roma- 
nienė — 42, Mockienė — 25, 
Šaputienė — 20, Kokolackienė 
— 17, Lazinskienė — 20, Vit
kienė — 15, panelė Poškaitė — 
15 ir t. t.

Visokių dovanų daugiausia 
aukojo sekamos moterys: Ma
rijona Mačiukevičienė aukojo 
23 dovanas; Ramonienė — 21; 
Šaputienė — 8; W. Romanas — 
7; Atkivienė — 11.

Daugiausia darbo surengimui 
“bunko parės” ir finansiškai 
rėmė Marijona ir Marie Mačiu- 
kevičiai. —U n tanas.

REIKIA OPERATORIŲ — single 
needle plaunamų suknelių prieša
kių siuvėjų. Turi būti patyrusios. 
913 West Van Buren St. 5th Floor.

HELP WANtED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA DARBININKŲ į miškus 
dirbti. Bukite gatavi darbut tuoj.

PAUL POCIUS,
1823 So. Union Avė., 2 lubos.

Kaip jau yra žinoma, tarpe 
Chicagos Jono Burago gerų 
pnietelių kilo sumanymas bū
tinai sukelti finansų, kad butų 
galima nupirkti atitinkamą 
stovylą prie Burago kapo. To 
sumanymo pirmtakunai buvo 
P. Gulbiniene, P. Milleriene, 
J. D. Bendokaitis, J. Stulgaitis, 
K* Širvys ir A. Ambrazevičia. 
Tam tikslui buvo surengtas va
karėlis ir pelno davė $40.00. 
Lietuvių Kraučių Skyrius 269 
aukojo $3.00; L. K. M. Choras 
$5.00; Brightop Park Moterų 
Klubas $2.00; Blue Goose Ta
vernų savininkė P. Malinaus
kienė $3.00; per S t. Vesį $3.00; 
per J. Ramanauską nuo J. Bu
rago sesers Anos Marcaitienės 
$5.00 ir dėl kapo aptaisymo 
$3.00.

Turiu priminti, kad pamink
las jau liko surastas ir užsa
kytas. Numatoma, kad atiden
gimą bus galima turėti gegu
žės 30 d. su programa. Todėl, 
kas pritariate Jono Burago 
paminklo statymui, galite pri
sidėti , su aukomis pagal išga
lės. Aukas įgalite siųsti P. 
Millerienės ižd. vardu. Adre
suokite J. Stulgaitis, 3116 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Pirm. J. D. Bendokaitis

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
______GyvenimaiKambariai

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS iš 
pensijos gyvenančiam vyrui. Lei
džiama gamintis lengvus valgius, 
arti susisiekimas ir prekybos apy
linkė. Atsakyti angliškai. Box 996, 
1739 So. Halsted St.

MISCELLANEOUS 
įvairus

MILLS DINAMINĖ skustuvėlių 
vertybė; būtent: 25c už 100 skus
tuvėlių kišeninių Šukų 12 tuz., aki
niai nuo spindulių 60c. tuZ. batams 
apvarsčiai 35c grosas, įvairios spor
to prekių primiumai, kamaros ir t. 
t. Ateikite į musų.pąrodos kambarį. 
Dykai kataliogas. MILLS SALES 
CO., 841 W. Roosevelt Road.

Tas stulpas veikiausiai 
išrūdijęs iš vidaus pusės, 
ir nuvirto. —VBA

A. t A.
MARIJONA KOZLAUSKIE- 

NĖ, po tėvais Gedraitė 
gyveno po adresu 4600 So. 
Sawyer Avė., Tel. Laf. 7363

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 15 d., 7:55 vai. ryto, j 
1939 m., sulaukus 44 m. amž., 
gimus Panevėžio apskr., Kre
kenavos parap. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Anicetą, tėvelį Vladislo
vą ir motinėlę Pauliną Ged- 
rius, 2 dukteris Heleną ir 
žentą Viktorą Cornwall, ir 
Antaniną, 2 sūnūs Antaną ir 
Pranciškų, 5 brolius: Joną,. 
Antaną ir brolienę, Stanislo
vą ir brolienę ir jų šeimyną, 
Bronislavą ir brolienę, Leoną 
ir brolienę ir jų šeimyną Ge- 
drius, seserį Aleną ir švogerį 
Antaną Bartkus ir jų šeimyną 
ir■ daug'kitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks Ketvirtad., Gegužės 18 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos Koz- 
lauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Tėvai, Dukterys, Su

nai, žentas, Broliai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. LAFAYETTE 3572.

I TALKA
Amerikiečių stipen

dininkų šeimoje 
įvyko vestuves

Lietuvos stipendininkė čika- 
giete studentė Johanna Ručin
skaitė apsivedė su magistru 
Ad. Grybe. Abudu jaunavedžiai 
Amerikos lietuviams yra gerai 
žinomi. Ponia Grybienė-Bučin- 
skaitė yra baigusi Čikagos uni
versiteto humanitarinį fakulte
tą franeuzų kalbos ir literatū
ros skyrių. Prieš atvažiuosiant 
į Lietuvą daug darbavosi Ame
rikos lietuvių organizacijose. 
1937 m. laimėjusi Lietuvos 
stybės stipendiją jau antri 
tai studijuoja lituanistiką 
tauto Didžiojo universitete.

Magistras Ad. Grybe ameri
kiečiams taipgi gerai pažįsta
mas. Jis baigė Vytauto Didžio
jo Universitetą. Nuo 1931-1937 
studijavo Harvardo ir Čikagos 
universitetuose, kur įgijęs ma
gistro laipsnį ruošėsi daktara
tui iš orientalinių mokslų. Stu
dijuodamas Čikagoje rašinėda
vo “Naujienose” ir “Sandaro
je” ir aktyviai dalyvavo Ame
rikos liettuvių kultūriniame vei
kime. Grįžęs Lietuvon, moky
tojauja Šiaulių valst. berniukų 
gimnazijoje. —Amerikietė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUOSIU TAVERNĄ ŠALIA 
TEATRO arba priimsiu pusininką, 
mainysiu ant automobilio arba kas 
ką turite. 6844 So. Racine Avė.

Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politiško ir Pašalpinio Klubo

12 Wardo Veikimo
Kai pradėjo oras atšilti, tai 

ir draugijos apleidžia svetai
nes bei rengiasi piknikų sezo
nui. Tą pat daro ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Politiškas ir 
Pašalpinis Klubas 12 wardo. 
Jis rengiasi savo metiniam pik
nikui, kuris įttyks birželio 4 d. 
Sunsct darže-

Teko patirtį |iad komisija 
turi surinkusi daug ir įvairių

A. t A.
LEONAS AUSTIS 

(gyveno 3351 W. Ogden Avė.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15 d., 8:50 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Telšių apskr., 
Žarėnų parap., šešaičių km.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Prancišką (po tėvais 
Jurevičiūtę), sūnų Juozapą ir 
marčią Charlotte, 2 dukteris: 
Brohislavą ir Virginia, 2 po
sūnius Adolphą ir Bronislovą 
Petrauskus, brolį Pranciškų ir 
brolienę Anelę, 2 seseris Do
micėlę šilienę ir jos šeimyną, 
Kotryną Stragauskienę ir jos 
šeimyną, 2 švogerkas Magda
leną ir Antaną Sudentus ir 

‘ šeimyną, Mąrcijoną ir Kazi
mierą Rimkus ir šeimyną, 
švogerį Vincentą Zeką, pus
brolį Ignacą ir Juzefą Zelec- 
kius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Gegužės 19-tą d., 
8-tą vai. ryto iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio stelą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Leopo Austis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka, 
Moteris, Sunai, Dukterys, Se

serys, Brolis ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^

NORTH SIDE KOTELIS ir vir
tuvėlė, 57 vienetos, įrengti apart- 
mentai, rendos, $18,000 metams, 
pilna kaina $32000. $7,000 reika
laujama. Kampinis namas, geltonų 
plytų katedž, garu šildomas, 5 
apartmentai, rendos $2280 metams, 
greit—$9750. $2250 įmokėti.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

me-
Vy-

PRIVERSTIN /. J > PARDAVIMAS 
Nepaprastos nuosavybės verty

bės.
ŽIŪRĖK:

2 flatų plytinis, garu šildomas, ' 
tiktai $400 įmokėti, pilna kaina 
$4,000.

Naujas geltonų plytų, 10 metų 
senumo kampinis, 4X4 kambarių 
apart., garu šildomas, 2 karų ga
ražas plytinis, pilna kaina $9,500, 
tik $2,000 įmokėti.

Tik $5,000 įmokėjus gali būti 
savininku šio moderno kampinio: 
12X4 apartmentų, gražioj žiemių 
vakarų vietoj, šis namas 100% iš- 
renduotas už metinius $5400 ir 
įrengtas elektrikiniu šaldytuvu ir 
visai vėliausiais patogumais, 
nuosavybės dabartinė kaina 
000. Mažiau negu 3 kartus 
mos verčios. Veik greit.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

Burnside

co.,

"*r

I

SOlL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

šios 
$16,- 
nuo-

Lieku nubudęs
VYRAS BLADISLOVAS, SUNAI IR DUKTĖ.

ftNANCiAL 
Finansai-Paskolos

2 FLATAI CICEROJ — po 6 
kambarius—karštu vandeniu šildo
mi—priešais perku, Teisinga pa
siūla nebus atmesta. Savininkas.

1811 51st Avė., TeL Cicero 4593.

SKOLINAM PINIGUS ant pir
mų morgičių, išlygos prieinamos. 
Dėl platesnių informacijų kreip
kitės Chas. Zekas, 4708 S. Western 
Avė., Lafayette 6404.

Rcmkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

PADĖKAVONĖ

ONA ZAWLEWIČIENe
kur’ mirė 11 dieną Gegužės ir palaidota tapo Gegužės 15 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų
dvasiškam tėvui, kun. Baltučiui Katauskui, Lukošiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už jos sielą; dėkavojame graboriui 
J. F. Radžiui, kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinastl, o mums palengvino perkęsti 
nubudimą ir rūpesčius; dėkavojame vargonininkui Janušauskui 
ir Janušauskienei už solo pagiedojimą; taipgi ir grabnešiams 
ir, pagalios, dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylima žmona ir motinėle sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKCJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

J. MICKUS
su šiuo pasauliu 
dieną, 10:15 vai.

JONAS
Persiskyrė 

Gegužės 15 
ryto, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Vilniaus apskr., 
Yesnų mieste.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę, po tėvais 
Karalaitę, dukterį Eleanor, 
pusseserę Karoliną Matulaitę 
ir jos šeimą, pusbrolį Antaną 
Gelgudas—Westville, III., pus
brolį Joną Mickų, tris švoge- 
rius: Joną Karalaitį, Aleksą 
Mikučionį ir Vincentą Kara
laitį ir jų šeimas, uošvienę, 
Petronėlę Karalaitienę ir jos 
šeimą, ir daug kitų draugų, 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
2506 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks Penk
tadienį, Gegužės 19 d., 8:00 v. 
ryto iš kųpl. Į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono J. Mickaus 
giminės, z draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Giminės ir

Draugai.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

STANISLOVAS SHAPKUS.
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Gegužės 15 dieną, 10:25 vaE 
ryto, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Šiaulių apskr., 
Kuršėnų parap., Minkštakių 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Skodi- 
kę, du suny: Stanislovą ir 
Edvardą, marpią Oną, 4 duk
teris: Anna, Helen, Lillian ir 
Bernice; anūkę Elaine, švo- 
gerką Uršulę JBalčiunienę ir 
šeimyną ir daug kitų giminių. 
Lietuvoj 3 brolius, dvi seseris 
ir kitas gimines.

Priklausė prie Illinois Pa
šalpos Kliubo ir SLA. 36 kp.

Kūnas pašarvotas 749 West 
33rd St. tel. Yards 6151. Lai
dotuvės įvyks Penktadienį, 
Gegužės 19 d., 1:30 vai. popiet 
Iš namų bus nulydėtas į Lie
tuvių T\utiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Shapko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
ly vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą,

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

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

tel. YARDS 1138.

Sušelpimui Elenos Mačiukevi
čiūtės “bunko parė”, įvykusi 
bal. 30 d. buvo sėkminga. — 
Elenai liko įteikta $143.50
Elena ir jos tėvai Autose ir 

ir Antanas Mačiukevičiai dėko
ja moterims už jų pasidarbavi
mą ir aukas; taipgi visiems pa
rės dalyviams.

Elena Mačiukevičiūtė serga 
jau apie du metai. Per lokį il
gą sirgimą kaip Elena, taip ir 
jos tėvukai labai pinigiškai nu- 
biednėjo, nes. yra dedamos vi
sos pastangos ligai nugalėti, ne
paisant, kiek tas atsieitų. Burn
saidietes moteris, matydamos 
A. Mačiukevičių sunkią ir kri
tišką padėtį, nusitarė jiems pa-

Pavasarinis 
Gražumas

MOORE AND 
McELLIGOTT 

Įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West UUh Street 

Phope Beverly 7339,

» imu*;Siunčiam GėlesAVCIxlx Telegramų į LUVEIMu Visas Pasaulio
i IJ3.11S.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankictams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 8800

JONAS JODAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15-tą d., 7-tą vai. va
kare, 1939 m., sulaukęs 43 m. 
amž., gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Kupiškės parap., 
Račiupėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
6 pusbrolius: Dr. J. Kulį, ap- 
tiekorių Justiną Kulį, Petrą 
Joną, Konstantiną ir Andriejų 
Kulius ir kitas gimines Ame
rikoj; Lietuvoj—motiną, brolį, 
3 seseris ir gimines.

Priklausė prie Kupiškėnų 
Bendro Kliubo Amerikoje, ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Gegužės 19-tą d.. 
2-rą vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jpno JodakĮo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą, Nuliūdę lieka,

Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Philr 

lips, Tel. YĄRDS 4908.

Norint padaryti gražų dar
bą, nepakanka truso ir gerų 
norų. Labai dažnai atsitinka 
taip, kad šeimyninkas su pa- 
gelbininkais padaręs kokį dar
bą, pavyzdžiui, išmalevojęs 
kambarius ar namą iš lauko 
pusės, džiaugiasi, bet atsitikti
nai užėjęs žmogus, ar jo pa
ties nuomininkas tik ranka pa
moja. Atseit, darbas neatrodo 
taip geru, kaip pačiam savinin* 
kui.

Kodėl taip yra? Priežasčių 
gali būti keletas: viena, kad 
medžiaga, kuri vartota male- 
vojant, galėjo būti prastos rų- 
sies ir kita — galėjo stoko
ti tam tikro skonio. Juk, gy
venime yra paprastas dalykas, 
kad vienam tinka viena spal
va, kitam—kita. Tad, pasita
rimas, kitojo nuomonės išklau
symas visuomet yra geru da
lyku.

J tTačįau perkant pas L. R. 
Nawrot, 5237 So. Ashland Avė. 
jus gausite ne tik geras pre
kes, bet ir patarimus. Smulkes
nių paaiškinimų ieškokite jų 
skelbime, kuris šiandien telpa 
Naujienose. (Skelb.)

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisęo 

Avė. 2 ¥2 aukštų moderną nanįą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

. 10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

PARDAVIMUI KAMPAS 79th 
St. ir Archer Avenue, l/z akro ar 
daugiau žemės, prie Birutės daržo. 
Taipgi 60 akrų farma, prie kelio 
7, į rytus nuo Lockport, po $75 
už akrą. Taipgi privatiškas ežeriu
kas Wisconsin valstijoj, Walter C. 
Wunderlich, Joliet, III. Arba šaukit 
Tamkevičių, Lafayette 4266.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
Mišelių $2.50. Jei pirkaite daugiau 

kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7. vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
TeL Wentworth 7942,
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SVEIKAS PAVASARI; SVEIKI DRAUGAI! 
“Naujienos” pirmosios pasveikins pava

sari geg. 21 dieną
“Naujienų” dienraštis pirmas 

buvo, pirmas yra, pirmas ir 
bus vadu musų politinio, eko
nominio ir kultūrinio gyveni * 
mo.

“Naujienos” pirmos • ruošia

Naujienų Spulkos 
susirinkimas

Lithuanian Building, Loan 

and Savings Assn., žinomos 
kaipo “Naujienų” spulkos, 
metinis susirinkimas įvyks 
šiandien, gegužės .17 d., 39,J 
Petrausko svetainėje, 1750 So. 
Union Avė., 7:30 vai. vakaro.

Kviečiame atsilankyti visus, 
kurie turite pasidėję pinigų; 
taipgi ir tuos, kurie yra pasi
skolinę, nes šiame susirinki
me bus dalies direktorių rin
kimas.

Kurie negalėsit dalyvauti, 
tai malonėkit priduoti į ofisą 
prox;'.

Po susirinkimo bus drau
giškas pasikalbėjimas su • už
kandžiais.

—Kviečia Valdyba.

Brighton Parko 
Moterų Klubas

Brighton Parko Moterų Klu
bo susirinkimas įvyko gegužėš 
4 d. Pirmiausia buvo aptarti 
įvairus organizacijos reikalai. 
Atsilankė draugė Gnzevičienė, 
kuri pakvietė klubą, kad drau
ge su LDLD 104 kuopa su
rengtų prelekciją. Prelekcijos 
rengimui tuoj liko išrinkta ko
misija iš Karaliūnienės ir Jo- 
kubauskienės. Patarta prele
gentais kviesti Dr. Graičuną 
ir Jonikienę. Prelekcijos bus 
laikomos geg. 17 d. Vingeliau- 
sko svetainėje, 4500 S. Talman 
Avė. Prasidės 7:30 vai. vak.

Į klubą liko priimtos šios 
naujos draugės: M. Schulz, 
Kiškunienė ir Skeberdytė.

Nutarta turėti išvažiavimą į 
Beverley Shore, Indianos val
stijoje, pas Zabukus. Tam tik
slui bus nusamdytas busas, ka
dangi trūksta automobilių. A- 
pie išvažiaviiįio dieną bus pra
nešta vėliau. Tame išvažiavi
me galės dalyvauti ir pašali
niai.

Musų sekretorė Burokienė 
grįžo iš Ilot Springs, Ark., kur 
ji praleido dvi savaites. Ji il
goką laiką nesveikavo, bet da
bar jaučiasi geriau. Linkime 
jai tvirtos sveikatos.
Mirė narės Markevičienės du

krelė. Klubas pasiuntė gėles. Be 
to, klubietės reiškia giliausią 
užuojautą visai narės šeimai.

Kitas susirinkimas įvyks bir
želio 1 d. Po to per du vasaros 
mėnesius susirinkimų neturė
sime. Tad kitame susirinkime 
visos narės malonėkite daly
vauti. —Pir.

Bengiamas Piknikas 
Teisėjui Zuriui 
Pagerbti

Lithuanian Democratic Lea- 
gue of Cook County rengiasi 
savo metiniam piknikui, kurio 
tikslas bus pagerbti • teisėją T. 
Zurį, lygos garbės prezidentą.

Lygos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 18 d., adre
su 6912 S. \Vestern Avė. Svar
biausias tikslas bus aptarti pik' 
niko planus.

Piknikas įvyks birželio 4 d. 
O vieta — 89 ir Western Avė. 
Visi 13 demokratų klubai, ku
rie priklauso lygai, deda pastan
gas, kad piknikas kaip galima 
geriau pasisektų. Apskaičiuoja
ma, kad tame piknike dalyvaus 
apie 10,000 žmonių.

—AL G. Kumskis

NAUJIENOS^''Chtcago, ifl.
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ir pikniką ateinantį sekmadie
nį, geg. 21 d. Birutės darže, 
79 ir Archer avė.

šis “Naujienų” pavasarinis 
piknikas bus kaip ir tęsinys 
jų jubiliejinių metų apvaikš- 
čiojimo parengimų. '

Ten suvažiuos minios nuo
širdžių naujieniečių lietuvių, 
kurie skaito “Naujienas” ir 
tie, kurie iki šiol neturėjo pro
gos skaityti, šitoj draugiškoj 
nuotaikoje visi smagiai laiką 
praleis. Birutės daržas dabar 
žalias, gražus ir švarus iš po 
žiemos — pavasariu nušvytęs 
— žolė nenuminta, o pavasa
rio gamta apylinkę žiedais puo
šia.

“Naujienų” piknikai visuo
met būna linksmi, publika 
skaitlinga ir vaišinga. Visko ten
bus: užkandžių, gėrimų ir pa- 
marginimų. Tikrai bus smagu 
būti tokioj sueigoje.

— M.

Iš Jaunų Lietuvių 
Amerikoje Tau

tiško Klubo
Gražiai Liko Palaidotas Klubo 

Narys Antanas* Cernauskas
Gegužės 12 d. palydėjome į 

Tautiškas kapines savo narį 
Antaną Černauską.

Dabartiniu laiku gamta yra 
atgijusi ir kiekvieną sutvėri
mą verčia džiaugtis šiuo pa-' 
šauliu. Tačiau beširdė mirtis 
su tuo nesiskaito. Ji nepaiso, 
kad dabar tojes laikas, kada 
viskas gamtoje atgyja ir pra
deda geriau jaustis.

Štai vos spėjome nuo veidų 
ašaras nušluostyti dėlei mir
ties musų darbštaus nario Bo
leslovo Jankausko, kaip ir vėl 
nauja mirtis.

Tik tiek gerai, kad tie na
riai tinkamai apsirūpino. Tad 
kai jie su šiuo pasauliu atsi
sveikino, buvo kam juos gra
žiai ir tinkamai palaidoti.

'Praleidęs liūdesio valandas 
klubas rengiasi ir prie pasi

TAIP TAIP

GEGUŽES 21 D., 1939 M
YRA RENGIAMAS

Tai Bus Maloni Pasilinksminimo Diena Visiems 
Prašom Atvykti ir Linksmintis!

TAI ĮVYKS

BIRUTES darže 
79-TA IR ARCHER AVENUE

linksminimo. Būtent, birželio 
25 d. p. Spaičio darže įvyks 
klubo gražus išvažiavimas— 
pasilinksminimas. Musų visų 
narių pareiga tame išvažiavi
me dalyvauti ir stengtis, kad 
jis butų pelningas. Dėl narių 
mirčių susidaręs trukumas tu
ri būti išlygintas.

—Paul /. Petraitis, koresp.

Iš Lietuvių Pašalpos 
Keistučio Klubo 
Susirinkimo

■—■ ■ ■
Gegužės 7 d. > Ilollyvvood 

Svet., įvyko L. K- P. Klubo su
sirinkimas. Nors oras buvo ga
na šiltas, bet dalyvavo gana 
didelis būrys keistutiečių kaip 
vyrų, taip ir moterų, nes vi
siems lygiai rupi draugijos rei
kalai. Pirm. J. šąltmanas pra
nešė, kad: po krlžęs kurią bu
vusi ižd. M. Varnienė padarė, 
keistutiečiai pradeda atsigauti.

VAKAR
ČHIČAGOJ

• Dešimt minučių vyras mal
davo savo jauną pačią, kad ji
nai nesižudytų. Bet veltui.

jo atlyginti. Naujas ižd. J. 
Klimas savo pareigas eina kuo 
geriausiai. Prie vajaus komi
sijos liko išrinkti 3 nauji na
riai ir manoma, kad rato su
kimas dėl narių gavimo pa
greitės. Dr. Strikolis patikrino 
vieno .sveikatą ir jis liko klu
bo priimtas.

Keistučio Metinis Piknikas
šiuo kartu visi keistutiečiai 

rengiasi į pikniką, kuris įvyks 
birželio 25 d. Birutės Darže.

Auditorius P. Varkala peržiu
rėjo finansų knygas ir surado 
trukumą $2800.07. Tą sumą 
apdraudos kompanija prižadė-

Tam tikslui liko išrinkta 20 
darbiiiinkų ir komisija visais 
budais rūpinasi serijas išpla
tinti, kad daugiau pelno butų 
Keistučio klubui. Todėl visus 
kviečiame piknike dalyvauti.

—J. D. Bendokailis

Tas vyras buvo Joseph Czar- 
ny, 27 metų. Drauge su žmona 
jis grįžo iš pokylio, žmona Ce- 
celia atrodė apsiblaususi ir su
sirūpinusi. Kada ji ilgai neišėjo 
iš kambario, tai vyras sumanė 
patirti, kas atsitiko. Durys buvo 
uždarytos. Pro gretimą langą 
jis pamatė, jog žmona yra pa
sirengusi šokti nuo trečio aukš
to. Pradėjo jis maldauti, kad 
žmona susilaikytų nuo to žings
nio. Tačiau toji tik tarė “sudiev” 
ir šoko žemyn.

Kai vėliau vyras nuvežė ją 
pas daktarą, tai ji jau buvo ne
gyva.

Czarny buvo vedę tik prieš 
mėnesį. Gyveno adresu 1903 
Dickens avė.
O Teisėjas Green nebaudė p- 
lės Beulah Cox už įvažiavimą į 
poliemono Ray Eddy automobi
lį. Mat, policmonui už padary
tus nuostolius ji sumokėjo prieš 
eidama į teismą.
• Joseph Piotrowski (2012 
Concord place) kaltina savo 
žmoną ir jos brolį tuo, kad jie 
planavę jį nužudyti, žmonos 
brolis, Edward Sofki, neseniai

Trečiad., gegužės 17, 1939
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buvo iš kalėjimo paleistas. Jis 
susitarė su Piotrovvski pasima
tyti. Ir kai Piotrowski sėdėjo 
kalėjime, tai Sofki su plaktuku 
kirto jam į galvą. Atsipeikėjęs 
Piotrowski įsteigė įsigauti į ga
liūną, iš kur pašaukė policiją.

Jo žmona ir jos brolis Sofki 
liko areštuoti. Laisvės jie nega
lės atgauti be $20,000 užstato.
O Fred JI. McElhone, Hinsdale 
kaimo prezidentas, Vakar sušau
kė specialų susirinkimą, kurio 
tikslas buvo pašalinti kaimo 
policijos viršininką Henry Do- 
mainus.

Policijos viršininkas yra kal
tinamas tuo, kad smarkiai va
žiavo nesilaikydamas trafiko 
taisyklių.
• Joe Šaltis, kuris “gerais pro- 
hibicijos laikais” per savaitę už
dirbdavo iki penkių tūkstančių 
dolerių, dabar visai “susibroki- 
no”. Taip bent jis sako. Iš žmo
nos, kuri reikalauja divorso, jis 
norėtų gauti bent šiek tiek ali- 
monijos. Girdi, kai jis daug už
dirbęs bebutlegeriaudamas, tai 
žmona daug iš jo pinigų gavu
si. Tad dabar bent dalinai ji tu
rėtų su juo atsilyginti.

Taip jis ir jo advokatai ma
no, o ką teismas pasakys, tai 
jau kitas reikalas.
O Ravenswood ligoninėje liko 
suimtas Kenneth Bell, kuris su 
elektros lempa landžiojo po pa- 
cijentų kambarius. Manoma, 
kad jis bus tas pats asmuo, ku
ris slankioja apie ligonines ir 
užpuldinėja slauges.
• James Callaghan, 15 metų 
amžiaus, kuris yra tikras “bo- 
mas” ir pats prisipažino keletą 
plėšimų papildęs, liko prisaikin- 
tųjų teisėjų išteisintas. Kartu su 
juo buvo išteisinti ir jo draugai.

Dėlei tokio nuosprendžio tei
sėjas Trude labai užsirūstino. 
Jis pasakė aštrų pamokslą pri- 
saikintiesiems teisėjams. O pro
kuroro padėjėjas tiesiog tiems 
“džiurininkams” patarė prie sd- 
vo namų prikalti iškabas, kad 
plėšikai yra “welcome”.

=Babio
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

iPereitą septintadienį, vaka
re, Budriko radio programas 
buvo gausus dainomis ir muzi
ka ir pritaikytas Motinos die
nai. Programa išpildė simfo
nijos orkestras ir trys daini
ninkai artistai—baritonas su 
tenoru ir soprano—p-lė Gri- 
caitė.

Orkestras gražiai pagrojo 
maršą, vengerką, socą, šaunią 
polką, valcą, lietuvių kadrilių 
ir vestuvių polką: “kunigaikš
čiai” sutartinai padainavo— 
“Per girią girelę”, “Pamylėjau 
vakar” ir “Kada noriu ver
kiu, kada noriu dainuoju”; 
p-lė Gricaitė—“Oi Močiutė ma
no” ir “Mamytę”. Programas 
tęsėsi 40 minučių ir padarė ge
rą įspūdį į klausytojus.

Kitas Budriko krautuvės 
programas bus 'ketvirtadienio 
vakare nuo 7 iki 8 vai. iš WH 
FC—1420 k- stoties. Programe 
dalyvaus žymus moterų cho
ras, akordonistai ir “Dėdė” 
Pasakorius. Bus gražios dai
nos, gera muzika ir skanus 
juokai. Be to, bus svarbus as
menų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

—Radio Mėgėjas

• šių metų sausio mėn. 1 dieną 
miškų departamentui įvairus 
skolininkai buvo skolingi už 
parduotą miško medžiagą 5,- 
436,000 litų. Didžiausias skoli
ninkas buvo valdžios įstaigos, 
kurios nebuvo sumokėjusios ar
ti 3 milijonų litų. Pirkliai bu
vo skolingi 1,148,000 Lt, ūki
ninkai 939,000 Lt, savivaldybes 
186,000 Lt, bažnyčios 81,590 
ir kit.




