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Nuskendo J. Valstijų Submarinas
. ’ ’ t į .    

62 ŽMONĖS UŽDARYTI LAIVE 240 PĖDU 
GILUMOJE

Pasiųsti kiti laivai submarino įgulą 
gelbėti

PORTSMOUTH, N. H., geg. 
23. — Jungt. Valstijų subma 
rinas Sųualus paskendo antra
dienį popiet arti White Island, 
penkių mylių atstumoje nuo 
Isle of Shoals, New Hampshire 
pakraščiuose. Sųualus randasi 
240 pėdų gilumoje.

62 asmenys yra submarine. 
Įgula susidaro iš šešių laivyno 
karininkų, 51-no jūreivio, ke
turių Portsmouth laivyno , kie
mo darbininkų 
piliečio.

Submarinas 
kė pratimams
Kai jis nesugrįžo atgal, tapo 
pasiųstas jo ieškoti submari
nas Sculpin. Šis užtiko Sųua- 
luso ženklą, kad jis yra pavo
juje. Per telefoną Sculpino įgu
la patyrė, kad Sųualusą ištiko 
nelaimė: atsidariusi tam tikra

ir vieno civilio

Sųiialus išplau- 
8:40 vai. ryto.

užstuma, vandens įbėgę į vidų 
ir submarinas nebestengiąs pa
kilti.

Iš Portsmouth ir iš kitų prie 
plaukų pasiųsti laivai Sųualu- 
są gelbėti.

Telefono aparatas, kuriuo 
Sųualuso ir Sculpino įgulos su
sikalbėjo, yra Jungt. Valstijų 
laivyno paslaptis. 

-- X-- X-- X--
Vėlesni antradienio praneši

mai kalba, kad susisiekimas 
telefonu su paskendusio sub
marino Sųualus įgula tapo nu
trauktas, įgulos padėtis neži
noma, nors pirmesni praneši
mai sakė, jogei “viskas yra 
gerai”.

7 valandą vakare (Chicagos 
laiku) Sųualus įgula jau buvo 
įkalinta 10 valandų submari
ne.

i

Halifax norįs glau
desnio kooperavimo 

su rusais

Tautų Sąjunga pa
siųs tyrinėtojus

GENEVA, Šveicarija, geg. 
23. — Ryšium su Tautų Są
jungos tarybos suvažiavimu 
įvyko Britanijos, Francuzijos 
ir Rusijos atstovų pasitarimai 
šių trijų valstybių anti-agre- 
sinės sutarties reikalu. Brita
nijos užsienių reikalų sekreto
rius Halifax įsitikinęs, kad ru
sai neketina nukripti kiek to
liau nuo savo reikalavimų glau • 
džios Rusijos-Britanijos-Fran- 
euzijos sąjungos. Taigi jis, Ha- 
lifax, Britanijos ministerių ka
bineto posėdy, kuris įvyks tre- 

, rekomenduosiąs pa- 
glaudesnį kooperavimo 
ne kad iki šiol britai 
rusams.

čiadienį, 
siūlyti 
planą, 
siulijo

Republikonai varo 
vajų prieš Naują

ją Dalybą

EXTRA
Principe susitarta 

dėl britų-rusų- 
franeuzų pakto

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. —. Ministerių kabinetas 
svarstys trečiadienį Britanijos 
sąjungos su Rusija klausimą. 
Londone gauta iš Genevos ir 
iš Paryžiaus pranešimų, kad 
principe jau susitarta dėl Fran- 
cuzijos-Britanijos-Rusijos są
jungos.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

REPUBLIC STEEL CORPORATION TRAU 
KIA TEISMAN C.1.0.

Ieško $7,500,000 atlyginimo 
Kaltina 700 unijistų.

CLEVELAND, Ohio, geg. 23. 
— Išgarsėjusi nuožmia kova 
prieš darbininkų organizavimą- 
si Republic Steel korporacija 
antradienį iškėlė bylą Indus
trinių Unijų Kongresui, Plie
no Darbininkams Organizuoti 
Komitetui, John 
Philip 
ryšium 
kais.

Viso
unijų atstovų ir narių, buvu
sių ir esančių Clevelande, 
Youngstovvne, Warrene, Niles, 
Cantone ir Massilone. šitie mie
stai randasi Ohio valstijoje.

Lewisui, 
Murray’ui ir kitiems 
su 1937 nnetų strei-

korporacija kaltina 700

NAŪJIENU-ACME Telephoto
Felix McWhirter (po kairei), įžymus Indianapolio 

bankininkas, ir gen- maj. George Van Horh Soseley, ku
riems yra prikišama antisemitinė propaganda.

Del gimnazijos ■ 
Kražiuose

Kražiai"—20, “Pažan- 
gos” rūmuose, įvyko Kražių 
gimnaziją baigusiųjų pasitari-i natinio’*) į gimnaziją nuigųbiųjų pa&iiau-

Į 17aIlClg4 mas dęl gimnazijos. atstatymo
- . ■ ■ ■. .^1.,.. ■ n’r l

GENEVA, Šveicarija, geg. 
23. — Tautų Sąjungos valdi 
ninkai paskelbė antradienį, jo* 
gei Sąjungos aukštasis komi- 
sionierius, prof. Charles J. 
Burckhardt de Reynold, bus 
pasiųstas į Dancigą ištirti ten 
padėtį ir padaryti Sąjungai pra
nešimą apie ją.

Franco skolingas 
italams $500,000,000

WASHINGTON, D. C., geg. 
23. — Republikonų partijos 
kalbėtojai, jų tarpe toki Šulai, 
kaip senatoriai Vandenberg it 
Taft, šią savaitę koncentruoja 
atakas prieš prez. Roosevelto 
administraciją dėl nacionalios 
skolos didėjimo.

Skola 1920 metais siekė 24 
Hlionus dolerių. Dabartiniu lai
ku ji apskaičiuojama kaip 39 
bilionų dolerių. Numatoma, kad 
1940 metais ji pašoksianti iki 
44 arba 4£ bilionų dolerių. Re
pu b] ikonai aiškina, kad nacio
nalinės skolos augimas fakti- 
nai reiškia, jogei galų gale 
valdžia išsižadės skolą mokė-

ROMA, Italija, geg. 23. — 
Vyriausybe apskaičiuoja, kad 
už pagalbą civiliame kare na
cionalistine Ispanija esanti sko
linga Italijai 10,000,000,000 li
rų — Jungt. Valstijų pinigais 
$500,000,000. Tiek esanti Ispa
nija skolinga už lėktuvus, pa
trankas, amuniciją ir kitokias 
reikmenas. Ton sumon neįeina 
piniginės paskolos, kurias gen. 
Franco gavo iš Italijos.

Mussolinis, sakoma, sutinkąs 
atsiimti šitą $500,000,000 sko- 
ą geležies ruda ir kitokia me
džiaga reikalinga amunicijai 
Italijoj dirbti.

Kražiuose." Motyvuotą; dėl ko 
būtinai reikalinga Kražiuose 
gimnazija. Perskaitytas Kražių 
visuomenes atstovo laiškas, 
kuriame kražiečiai pareiškia 
pageiddują gimnazijos ir pra
šo savuosius inteligentus pa
dėti jiems jos siekti.

Nutarta išrinkti komitetą, 
kurs intensyviai veikttj ir’rū
pintųs Kražių gimnazijos at- 
stątymo reikalu. Toks komite
tas sudarytas, renkant .maž
daug po vieną, po du . asmenis 
iŠ aplinkinių valsčių bei para
pijų* į kurį įeina: p. Zigm. 
Stabinskas, p. Dirmeikis, p. 
Bajorinis, stud. Apol. Bagdo
nas, stud- St. Tomkus, Įeit. A. 

ĮAtūtis, p. Br< Jarambauskicnė, 
stud. J. Jucius.

Šis komitetas kreipsis į šv. 
ministeriją, prašydamas prita
rimo ir pagalbos, ir, sudaręs 
kontaktą su Kražių visuomene, 
bendromis jėgomis sieks to 
gyvybinio tikslo.

1
Pajūrio smėlynai apso- 

. dinami naujais pu
šynais

....

| •,sPĄLĄNGĄ^^Tęsįant nau
jas gatves, /'skaldant , plotus 
sklypais ir-statant naujas va
sarines, daug išsinaikino pušy
no. Naujų pastatų savininkai 
paraginti savo, sklypus apso
dinti jau Apaugėjusiais mede
liais ir dekoraciniais krūmais. 
Didelius pajūrio lekiančio smė
lio plotus miškų administraci
ja apsodina kalnų pušaitėpiis 
ir labiau drėgmės turinčias 
vietas—paprastąją lietuviška 
pušele.. Tokių naujų '. pušynų 
šiemet už Naglio kalnelio bus 
apsodinta 20 ha. plotas.' Pušų 
sodinimo darbas plačiai varo
mas iki pat' šventosios. Aplink 
Šventosios uostą šiemet apie 
20 ha bus apsodinta pušimis.

Kulturverbandas veikia

-i

Steigs ligoninę

e GENEVA, Šveicarija, geg. 
23. — Suvažiavusių valstybi
ninkų tarpe reiškiasi nuomo
nė, kad rusų-franeuzų-britų są
junga esanti beveik užtikrin
ta. ,

Republic Steel korporacija 
įteiktame teismui skunde sa
ko, kad ji dėl streikų turėjusi 
$2,500,000 nuostolių. Pasirem
dama Claytono prieštrustiniu 
įstatymu ji reikalauja trigubo 
nuostolių atlyginimo, būtent 
$7,500,000.

Šitai bylai precedentu tar- > f /.
nauja jau žemesnėje teismo 
instancijoje nagrinėta Apex 
pančiakų kompanijos byla, čia 
teismas nubaudė unijas $711,- 
932 už sėdėjimo streiką. Apex 
byla yra apeliuota į aukštesnį 
teismą.

STREIKAS PALIETĖ 65,000 DAR 
BININKŲ

DETROITAN ATVYKO VALDŽIOS TAIKYTOJAS

Pakraščių

© TOKIO, Japonija, geg. 23.
— Japonijos žinių agentūra 
praneša, kad, skubiai siunčiami 
sustiprinimai
(Outer) Mongoliją, f Sovietų 
Rusijos pasieny, kur ’ mongolų 
kauntynė^ su mandžurais ei
nančios jau trečią dieną. Dū
mei sako, kad septyni mongo- 
ų lėktuvai tapo nušauti.

O METZ, Francuzija, geg. 
23. — Kavalerijos adjutantui 
Georgės Jonville paskirta 20 
metų kalėjimo bausmė už šni
pinėjimą.

DETROIT, Mich., geg. 23. — 
Automobilių darbininkų unija 
(G.I.Qk daVs) paskelbė streiką 
septynids'e Briggs Manufactur- 
ing kompanijos įmonėse.

Streikas tiesiogiai palieė 
15,000 darbininkų. Tačiau 
Briggs dirbtuvės parūpina au
tomobilių dalis kitoms įmo
nėms.

Dėl to, kad sulaikyta paru- 
pinimas automobilių dalių, ne
teko darbo apie 50,000 kitų 
dirbtuvių darbininkų.

Chrysler korporacija taipj

paskelbė, kad uždarys dar de
šimt) įmonių Newcastle, Koko- 
mo ir Detroite.

Unijos ir Briggs kompani
jos sutartis išsibaigė gegužės 
mėnesio 16 dieną.

Darbininkai reikalauja nau
jo kontrakto, kuris pripažintų 
unijos šapos taisyklę. Kompa
nija nesutinka. Dėl to ir strei
kas kilo.

Į Detroitą atvyko James F. 
De\vey, Jungt. Valstijų Darbo 
Departamento atstovas, darbi
ninkus ir kompaniją taikyti.

800 vokiečių lakūnų 
žuvo Ispanijoje

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
23. — Victor Ruiz Albeniz, Is
panijos civilio karo korespon
dentas, antradienį paskelbė 
spaudoje, kad 800 vokiečių 
aviatorių žuvo kariaudami ge
nerolo Franco eilėse.

5,000 vokiečių kareivių dar 
šią savaitę apleidžia Ispaniją 
ir grįžta į Vokietiją.

KAUNAS — Klaipėdoje vei
kęs Kulturverbandas jau išny
ko, bet dabar panašus yra Kau
ne, kuris rodo didelį veiklumą. 
Jo pirmininkas Reichardfas ir 
reikalų vedėjas Kosmanas, ba
landžio 1 9d., lankėsi pas min. 
pirm. Černių pasiteirauti apie 
vasario 15 d. įteiktą memoran
dumą- Sekančią savaitę lanky
sis į)as kitus ministerius. Taip 
rašo “D. N. f. L.”.

KRETINGA — Daromi 
giai Klaipėdos Raudonojo Kry
žiaus ligoninę perkelti į Kre
tingą. Šiomis dienomis Kretin
goje lankėsi komisija surasti 
tinkamas ligoninei patalpas. 
Steigiamai ligoninei numatyta 
tinkamos patalpos Pranciško
nų vienuolyno rūmuose, Vil
niaus gatvėje. Rūmai turi ke
turis aukštus ir yra labai erd
vus. Tuose rūmuose vienuoly
nas turi spaustuvę, 'kino teat
rą ir kt. čia lengvai tilps ir li
goninė- Del patalpų jau tarta
si ir ligoninei numatoma už
leisti per 40 kapibarių^

zy-

9 LONDONAS, Anglija, geg 
23
premjeras Chamberlain parla
mente viešai paneigė gandą, 
buk Britanijos valdžia ketina 
pavesti tarp $25,000,000 ir 
$30,000,000 čekų aukso Vokie
tijos bankui, pasiųsdama pini
gus per Tarptautinių Setlemen- 
tų Banką. Pirmadienį paaiškė
jo, kad- šitie pinigai jau per
kelti j Tarptautinių Setlementų 
Banką.

Pereitą penktadien

• WASHINGTON, D. C., 
geg. 23. National Retailers 
suvažiavimui kalbėdamas, že
mės ūkio departamento sekre
torius Wallace pareiškė, kad 
valdžia turės vykdyti įvairius 
projektus ir teikti paramą ūki
ninkams tol, kol privatus kapi
talas nepradės plaukti į invest- 
mentus.

D. C.,
Darbo .Santykių

VALDŽIA STENGIASI PAKELTI PIRKI
MO PAJĖGAS - SAKO PREZIDENTAS

WASHINGTON, D. C., geg. 
?3. — American Retail Fedc- 
ration bankiete pereito pirma
dienio vakare prcz. Roosevel
tas pasakė kalbą.

Jisai akcentavo, kad ekono
minė šalies padėtis yra svei
ka. Perdidelio prekių perviršio 
nematyti, nes valdžia dėjo pa
stangas iškelti perkamąją ša
lies pajėgą tiek, kad gyvento
jai galėtų išpirkti gaminamus 
produktus. Sąlygos bizniui plė
sti toliau esančios geros.

Kitą dalyką nurodė prezi
dentas. Esą, republikonai sau-

kia, kad šalies skola pasieku
si 40 bilionus dolerių. Reikia 
tačiau atskaityti skolas, kurios 
priklauso valdžiai gauti.

Prezidentas ypač pabrėžė 
mintį, kad valdžios daromos iš
laidos turi vieną pagrindinį 
tikslą — tai padidinti gyven
tojų perkamąją pajėgą. Nes 
gyventojams pajėgiant reik
menas pirkti, ir biznieriai daro 
apyvartą ir pramonė gamina 
produktus. Ir valdžiai tenka 
tatai daryti, kadangi privatus 
kapitalas nestengia šitą užduo
tį išpildyti.

Per du mėnesius Lietu 
voj priaugo 2,171 

žmogus

Kaltina vokiečius 
ir italus

KAUNAS — Per 1939 m. va- j 23. 
sario men. visoje valstybėje 
(be Klaipėdos krašto) buvo 4, 
310 jungtuvių, gimė 4,356 kudi- 

geg. |kiai, mirė 3,750 asm. ir priau-

Dėl audros žuvo
3 žmonės

LITTLE ROCK, Ark.,
23. — Smarki pavasario audrai go 606 asm.
pereito pirmadienio vakare už- l£ Viso per 1939 m. pirmus 
gavo Arkansas valstijos cen- 2 mėnesius buvo 6.070 jungtu- 
tralinę dalį. Trys žmonės žuvo Ivės, gimė 9,224 kūdikiai, Yfti-

Ghicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja *

Apsiniaukę; gal būt tarpais
iiutys; saulė teka 5:22 v. ryto, dėl jos. Turtui žalos padaryta] re 7.053 asm. ir priaugo 2,171

LONDONAS, Anglija, geg.
— Darbiečių vadas, Her- 

bert Morrison, kalbėdamas par
lamento debatuose pareiškė, 
kad dėl Palestinos neramumų 
žymia dalimi esančios kaltos 
Vokietija ir Italija. Pasak Mor- 
risono; Hitlerio ir Mussolinio 
agentai yra ne vieną bombą 
palikę Čemodane Palestinoj e bir, 
tenka manyti, pačiame Londo
ne

• VVASHINGTON 
geg. 23 
Tarybos pirmininkas Madden 
paaiškino atstovų rūmų darbo 
komitetui, kad paskutiniuoju 
laiku Amerikos Darbo Federa
cijos unijos dažniau reikalavo 
Tarybos pagalbos, negu Indus
trinių Unijų Kongreso organi
zacijos.

• WASHINGTON, D. C., 
geg*. 23. — WPA administra
torius Harrington antradienį 
paskelbė, kad privačiam bizniui 
gerėjant galima tikėtis, jofcei 
WPA sumažins savo darbinin
kų skaičių nuo 3,000,000 iki 
2,000,000 ateinančiais metais

Hitlerio - Mussolinio 
armijos menkesnės 
nei franeuzų-britų
PARYŽIUS, Francuzija, geg.

Ryšium su Vokietijos- 
sutarties

23.
Italijos militarinės 
pasirašymu įvairus karo eks
pertai apskaičiuoja, kad Fran- 
euzijos, Britanijos ir jų talki
ninkų karo pajėgos yra dides
nės, negu Berlyno-Romos ašies. 
Jos didesnės net be Sovietų 
Rusijos, kurią franeuzai ir bri
tai tikisi patraukti savo pu
sėn.

t}

PARYŽIUS, Francuzija, 
23. — Vokietijos ir Ita- 
pasirašymas militarinės

reg.
lijos
sutarties neišJaukė Francuzijo
jokio susijaudinimo.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

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

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
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, Dl.

leidžiasi 8:11 v. v. apfe $1,000,000. asm
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Ką Žmonės Mano 
--- - ,

Kunigai ir pasauliečiai inteligentai
a*, r.. .
--Ką jus manote, ar kunigai 
skaito save inteligentais? žino
ma, kad taip. Nelaikyti Romos 
bažnyčios kunigų inteligentais 
butų jų didelis įžeidimas. Todėl 
priseina prileisti, kad kunigai 
save rokuoja nekaltais, todėl ir 
svaido akmenimis į savo drau
gus pasauliečius, prikaišiodami 
jiems sunkiausias nuodėmes.

Pažiūrėkime į tas kunigų pri
kišamas pasauliečiams inteli
gentams nuodėmes ir žiūrėki
me ar kunigai nuo jų liuosi, ar 
jie nekalti, ar jie turi teisę svai
dyti akmenimis į savo draugus 
inteligentus pasauliečius? r

Minėtame straipsnyje rašo
ma: “Lietuviškasis, Lietuvos 
pelkėtų girių inteligente, tu, ku
ris netolimoje praeityje rugie
nose raitei Iptagą apie kiaulių 
šinkas, nūn išmokai cigaretą, 
cigarą agurko didumo visais 
žandais traukti.”

Kas nežino, kad musų Romos 
katalikų bažnyčios kunigai yra 
tokios pat kilmės, kaip ir pa
sauliečiai inteligentai. Musų ku
nigai irgi netolimoje praeityje 
rugienose raitė botagą apie 
kiaulių šinkas. O dabar ir jie 
cigaretes ir cagarus traukia nė 
kiek ne su mažesniu apetitu, 
kaip pasauliečiai inteligentai.

Toliau: “Tu ir savo butą įsi
rengei skirtingą nuo tos gūžtos, 
kurioje tavo mama išaugino Ja
ve ir į žmones išleido.”

Kas nežino, kad musų Ro-

Bostono “Darbininkas” gegur.
5 d., 1939 m. persispausdi

no iš “Panevėžio Garso” straips
nį antrašte “Simfonija Inteli
gentijai”, kur suminima aibės 
nuodėmių. “Darbininkas” savo 
priešams pastebi, kad, girdi, tas 
straipsnis tinkąs ir išeivijos in
teligentijai.

Perskaičius minėtą straipsnį, 
pasirodo, kad jis iš tikrųjų tin
ka nevien Lietuvos, o taipgi lt 
išeivijos inteligentijai. Bet ka
žin kodėl ten kalbama tik apte 
pasauliečius inteligentus, o vi
siškai nutylima apie Romos 
bažnyčios kunigus. Išeina, kad 
autorius arba nelaiko kunigų 
inteligentais, arba laiko kuni
gus nekaltais tuose dalykuose, 
kuriais kaltina pasauliečius.

nužudydamas negimusias gyvy
bes.”

(3 kų apie Šventos Romos ka- 
iliktį bažnyčios pralotu Olfcaus-. 
ą, apie kun. Kuprevičių? Ar 
allg yra lietuvių parapijų Arne- 
ikoje be kunigų skandalu dėl 
'Uspadinių?

Tai tiek inteligentų nuode
lių minėtame straipsnyje su-

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdėnAve. PhoheSeeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

SVERRE GRONWOLD 
Phone SPAulding 6149 

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

STANDARD CLUD

moderniškas ligoninės 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ................ $15
UŽAUGUSIEMS ..........  $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

"NAUJIĘNŲ-ACME 
iv nešamas

Telephoto
i teismoENID, OKLA. — Roy Murphy 

kambarį. Jis yra kaltinamas savo brolio ir brolienės 
nužudymu. » ,

Garsinkites “N-nose”

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas p Įeitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
■MMMr Atdara iki 9 v. p. p. m. y fra i

Po$12.5 O

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ RUDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA) , .
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

mos katalikų kunigų klebonijos ] 
už parapijonų pinigus pastaty-į 
tos daug puošnesnės ne tik už 
darbininkų gūžtas, o taipgi ir 

fuž biznierių ir profesionalų re
zidencijas.

Toliau: “Kaip keliaujančio 
kostiumo be keleivio, taip inte
ligento be inteligencijos nėra.”

Mes sakome: kaip nėra inte
ligento be inteligencijos, tai yra 
be jam reikalingų privalumų, 
tai taip nėra ir kunigo be ku
nigiškumo, tai yra be kunigu) 
privalomų ypatybių.

Toliau: “Kas laikrodžiui va
romoji spyruokle, tas inteligen
tui inteligencija... Keleivis, pra 
radęs kostiumą, -valkata-,- chuli
ganu apšaukiamas fl^ikrodis iš 
apyvartos išimamas. s O inteli
gentas, kuris nustojo gyvenimo 
prasmes, kuris atsisakė taniau 
Ii artimui, visuomenę į aukš
tesnes sritis kelti, ateitį giedrią 
kurti, velniop, pas tėvą bernau
ti pasiųst.”

Mes sakome; labai gerai. Bet 
kas laikrodžiui varomoji spy
ruokle, tai kunigui kunigišku
mas. Kuo tampa kunigas pra
radęs kunigiškumą? Kuo ap
šaukti kunigą be kunigiškumo? 
Kur pasiųst kunigą, kuris žiuri 
kas jo, o ne kas Jėzaus Kris
taus? Kunigui, neatsakančiam 
savo pašaukimui, skirtas baises
nis pasmerkimas, negu pasau
liečiui.

Toliau: “Inteligentas be inte
ligencijos, kaukuolė be smege
nų, griaučiai be širdies. Kas iš 
tokio? Literatūra, knyga, žur
nalai, dienraščiai, visa kultūra 
kam? Problemos, dilemos, ide
alai, tiesa, gėris, grožis — kam? 

. Knygų leidyklos, redakcijos te
gu sielojasi savo leidinių pliti* 
mu, savo gyvybine ekzistencijaj 
kas jam? Jis sotus ir riebus bč 
jy”

Mes sakome: musų Romos 
katalikų bažnyčios kunigai be 
šio viso dvasinio lobio dar so- 
tešni ir riebesni už pasauliečius 
inteligentus.

Toliau: “Pasiūlyk įdomią 
knygą perskaityti, paims ir a- 
čiu nesakys; parodyk velnio 
abrozėlius pamaišyt, plačiu šyp
sniu kaip katinas prieš lašinius 
nusiraivys; duok suprasti, kad 
žinai, kur galima juodos kavos 
su likeriu gauti, brol, didžiau
sias bičiulis busi.”

Mes sakome: Romos kata’ikų 
bažnyčios kunigai velnio abro< 
zėlius čiupinėja su didesne pa* 
guodone, negu mišolą arba bre- 
viorą. O kai dėl likerių, tai ku
nigų tame niekas “nesubytins”.

Toliau: “Inteligentas, nustojęs 
inteligencijos prarandu ir sie
lą... Jo žvilgsnis ir veidas tam
pa atstumiantis ir demoniškas. 
Dabar bus aišku, kodėl intere
santus prakaitas išpila, atliekant

pas juos reikalus.”*

Visi žinome, kaip malonu i 
lengva atlikinėti reikalus pas 
musų romiškus kunigus. Ypač 
lengva pasidaro kišenėje.

Toliau: “Inteligentas be inte
ligencijos, inteligentas be šir
dies ir sąžinės... Gal ne kartų

Taigi galų gale, palyginę Ro
tos katalikų bažnyčios kunigų 
• pasauliečių inteligentų debi- 
į, matome,* kad romiški kuili
ai kiekviename punkte ite tik 
ilaiko konkurenciją su savo 
raugais inteligentais pasaulie- 
iais, o kai kuriuose punktuose 
uhigai net gerokai nukonku- 
Uoja pasauliečius.

Iš tokio dalykų stovio nerei
kia per daug stebėtis. Juk tai 
ne vienintelis, ne pirmas atsiti
kimas istorijoje. Kristaus laikų 
kunigai, tai yra fariziejai, raš
te žinovai, save aukštai staty
dami; perkūnais svaidė į pasau
liečius. O Kristus nieko taip aš-j 
Iriai nepasmerkė, kaip farizie
jus it tašto žinovus. Jis savo 
mokinius ir apaštalus skyrėsi ne 
iš mokytų fariziejų, o iš papras
tų darbininkų ir iš nusidėjėlių 
muitininkų. Muitininkas Levi 
liko Kristaus sekėju ir apaštalu 
ir jį žinome Mato vardu. Jis pa
rašė pirmąją evangeliją.
, -Dabar prisiminkime gvilde
namojo straipsnio antraštę — 
“Simfonija Inteligentijai”. Ma
tome, kad čia visai prasto kom
pozitoriaus butą, nes išėjo ne 
simfonija, o žemos rųšies “ja-

sa!wo delnus sutepė dėmėmis, zas”. —Agnostikas
■■ ’   " 1 " ” '! ————--------------- --——————j----------------------------

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■

Reikalaukit Į
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

»

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

$$Und«rd
T Club

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS F^

Jobu F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA^

AMBULANCE- , 
" ft D1KNA m NAKTĮ ' 
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage 'Avė. ( 
i 4447 South Fairfield Avenue \ 
' 1 T.lefomu LAFAYETTK 0787

4 koplyčios visose 
JUsZęšl-1 Chicagos dalyse

Iii i i im'......... ..

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio Vakarai* t 
kd I vah vakaro. H W. H. L P. stoties (1486 K^i^PraneMJas { 

p* , ... ............. ■.... .

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

■ • ' . '

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių |
Diriektųrlį
Asociacijas

, i uii.iĮryliniĮfi'i .......

I, J. ZOLP * Phonė Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 6782

. -ii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktt

^,FF& P. MAŽEIKA Yatds 1139
3319 Liidanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Ptace Phone CanaI 2515
SKYRTUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024
-------------- • n. r. ,   ------------------------------------------- ------------------ --------------......

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litiianica Avenue Phone Yards 4908

. ..........    ... ...J—.........................   I iC.'U ...... Trf’,;. r. ■ j.

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone. Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
prnia Avenue Phone Lafąyette 3572

. , i į ...-i ■ ■. , „,-ij į , .i, i, -

P. J. RIDIKAS
VAROS 1419

• ■ /

ffice and Res. Phone Calumet 7472 
fffce Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

261 So. Halsted Street

)r. V. E SIEDL1NSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
1631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
fVntrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3SS9

DR. STRIKOL’IS 
ydytojas ir Chirurgas 
’isas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Sso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų TeL: Prospect 1936

ei. Yards 3146 \
ALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
irmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistą
Palengvina akių įtempimą, kur 

esti priežastimi galvos skaudėj im 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoti 
mo, skaudamą akių karštį, atitau 
trumparegystę ir toliregystę. Pn-1 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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 A v.

Phone YARDS 1373.

DR. ŪTSERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. 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 6339 
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

*

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
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. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone 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.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
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 19 

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

Tel. 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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn Si 
1431-1434-TeL Central 4411-2

Miesto
Kamb,
Namų ofisas—3323 So. Halsted S L
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS-6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki 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 piėtd. 6 iki 8 .vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

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 Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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Pasakėlė
Du vaikai t nekasi

iki

i 
I

aCME-NAI'JIENŲ T<-leph..t<
ANGLIJOS KARALIUS JURGIS VI saliutuoja Kanados kariuomenę prie 

parlamento rūmų Ottawojc.

EGG_____________  $6.00
' NUT_______________ $6.00

BIG LUMP _________  $6.00
MINE RUN_________ $5.75
SCREENINGS_____$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDM0RE 6975

1192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

» o a
KAUNAS, 9—V. — Vidaus 

reikalų ministras išsiuntinėjo 
apskričių valdyboms ir miesto

Trečiad., gegužės 24, 1939 NAUJIENOS, Chicago, D1

&

pirmųjį sekmadienį visoje Lie
tuvoje buvo iškilmingai minė
ta motinos diena. Minėjimo iš
kilmėse Kaune kalbų pasakė 
ministras pirmininkas brig. 
gen. J. Černius.

KAUNAS, 9—V. — Gegužės 
G ir 7 Kaune įvyko Darbo Rū
mų visumos suvažiavimas. Į 
suvažiavimų apsilankė vidaus 
reikalų ministras gen. Skučas.

Darbo Rūmų pirmininkas 
Pranas šulaitis padarė 1938 m. 
Darbo Rūmų veiklos apžvalgų. 
Darbo teisės patariamasis biu
ras Kaune suteikė darbinin
kams patarimų įvairiais reika
lais 2,324, o provincijoje juris- 

’ konsultai suteikė 12,127 patari
mus. Prie Darbo Rūmų Kaune 
veikia liaudies universitetas ir 
įvairiuose kituose miestuose vi
sa eilė bendrojo lavinimo kur
sų. 1938 m. pavasarį kursuose 
mokėsi 779 žmonės, iš kurių
392 išlaikė pradžios mokyklos burmistrams aplinkraštį darb 
egzaminus, rudenį mokėsi 1,250 
žmonės, kurių dalis egzaminus 
laikys šį pavasarį. Meno ir kul
tūros darbe įvairiuose darbinin
kų klubuose dirba 1,416 žmo
nių, iš jų choruose 714, orkest
ruose 161, scenos mėgėjų bū
reliuose 355 ir literatūros mė* 
gėjų būreliuose 186. Pernai bu
vo surengta koncertų 184, vai*- 
dinimų ir vakarų 351 ir minė
jimų 115. Darbininkams spek
taklius Valstybės Teatre aplan-

— Gegužės kė 16,560 žmonių. Darbo Ru 
’ ’ mų centrinė biblioteka turi įsi

gijusi 10,845 įvairaus turinio 
knygų, be to yra . įsteigta 20 
kilnojamų kult, klubų biblio 
tekė.’ių, kiekviena po 100 įvai
raus turinio knygų. Darbo R u 
mų kulturinius ir talkos’ klu 
bus aplankė 404,614 žmonių; 
paskaitų suruošta 441, jų klau
sė 54,391 žmogus. Iš viso su 
ruošta 78 ekskursijos, 60 eise* 
nų. Prie kultūrinių klubų vei 
kia 10 sekcijų. Socialiniams 
reikalams Darbo Rūmai praėju
siais metais išleido 67.795 Lt. 
ekonominiams — 27,577 Lt. ir 
kultūriniams reikalams —581,* 
000 Lt. Suvažiavimas nutarė 
leisti užtraukti 300,000 Lt. pa
skolų Darbo Rūmų namų staty
bai. Baigdami suvažiavimų at-

O

Ui

Jurgir.: Aš atsimenu perei
tas Kalėdas, kada tėvas visų 
dienų žaidė su ( elektrikiniu 
traukinėliu, o mažasis Jonukas 
supykęs atsilyginimui pradėjo 
rūkyti tėvo cigarus.

Jonas: Aš irgi atsimenu, ka
da motina sugavo Santa Claus 
bučiuojant gaspadinę.

Jurgis: Ak, juokingiausia bu
vo, kada Kučiose lipant žemyn 
tėvas užkliuvo kamine/ o ma- 
oji Onytė apačioj sukūrė ug

nį kr d jis nesušaltų.
ALi: Ak, tai buvo linksmo.. 

pere tos Kalėdos! —Jonas Faiza

Remkite Idos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

Turtas—virš 
$3,100.000.0*

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

ELEKTRINĖS-.

ninku žemės ūkyje trukumo ir 
viešųjų darbų reikalu; aplink 
rašlyje nurodoma, jog miesluo* 
se, miesteliuose ir kaimuose pa
sitaiko nemažai tokių darbiniu^ 
kų, kurie vasaros metu nesiima 
jokio rimtesnio darbo, kurio 
galėtų gauti pas vietos ūkinin
kus. Dėl to ministras prašo sa* 
vivaldybes prie vasaros metu 
vykdomų viešųjų ir kitų darbų 
nepriimti (! — “N.” Red.) lo
kių darbininkų, kurie gali eiti 
dirbti žemės ūkio darbų, o nuo 
ateinančio nedarbo sezono pra
džios savivaldybės įpareigoja 
mos priimti į viešuosius darbus 
tik tokius bedarbius, kurie įros 
dys, kad vasaros metu dirbo 
žemes ūkio ar kitus darbus pas 
ūkininkus ir tokius, kurie dėl 
šeimos būklės ar dėl kitų rim
tų priežasčių prie žemes ūkio 
darbų negali išvykti.

dėl vyriausybė turės eiti į pa
galbų ir paskirstyti darbo jėgų 
po kraštų taip, kad ji prisidė
tų pilnumoje prie reikalingų 
vertybių sukūrimo; Vyriausybei 
teks pasirūpinti, kad laukų 
darbininkų plūdimas į miestus 
butų sustabdytas. Manau, kad 
po 1—2 metų tų klausimų pa
vyks visai išspręsti ir šį nenor
malumų pašalinti. Numatomas 
išleisti įstatymas, kuriuo bus 
steigiami arbitražiniai teismai, 
kurie turės spręsti tarp darbi- 
ninku ir darbdavių kilusius ne
susipratimus. Kad darbininkai 
butų tikri savo ateitimi, kai, jie 
dčl senatvės ar invalidumo ne
galės dirbti, reikia, kad jie gau
tų pensijų, kaip ir kitiems tar-
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LEDAUNES Fondo vajus sėkmingai tebe
vyksta. Ligi šiol į jį jau įplau-

Skalbiamos Mašinos, Gazi- 
niai Pečiai, Dulkių Valytu
vai Budriko Krautuvėje Di
deliame Pasirinkime ir Pi

gesnėmis Kainomis

vajus tebevyksta ir jis bus lę 
siamas ligi tautos šventės — 
rugsėjo 8 d.

COMPRESSION UNJT— 
WARRANTKD UNTIL 1948

3 Slowly Movlng 
P»rts In tht Norg* 
Electric RolUtor 

Comprtssor.

NORGE ALONE
GIVES YOU: 

MORE ELECTRIC COLD—MORE
ECONOMY—MORE PROTECTION

Del June Brides čia parsi
duoda geriausi rakandai.
PILNAS PASIRINKIMAS

JOS. F.|
BUDRIK

KAUNAS, 9—V. — Gegužės 
7 d. įvyko 1,700 Susisiekimo 
Ministerijos tarnautojų iškib 
minga priesaika. Susisiekimo 
ministras inž. Germanas savo 
kalboje pabrėžė, kad valdinin
kija, kurioje susitelkusi dau
guma inteligentijos ir kuri su* 
daro valstybinio darbo kolekty 
vų, turi būti atspari visiems 
tiems veiksmams, kurie gali pa
kenkti tautai ir valstybei ir 
mažinti to kolektyvo darbingu
mų. Gen. sekretorius inž. Jan
kevičius, pasveikindamas pri
siekusiuosius, palinkėjo, kad 
sustiprinę savo sielų iškilminga 
priesaika bei pasižadėjimu vi
sad butuine taurus savo tėvų 
žemės sūnus ir dukros, kad 
mus visus jungtų tarpusavės 
pagarbos, vieningo- darbo * ir 
darnaus susiklausymo idealas 
ir kad musų protas butų su
kauptas ir širdys uždegtos yi- 
<ad ryžtingai • dirbti ir 
Lietuvai tėvynei.

» O 0

aukotis

Vidaus
Skučas,

nautojams ji duodama. Šis mų, kurio pažeidimui mes vi- 
klausimas jau yra svarstomas somis jėgomis pasipriešintume, 
ir manau, kad jis bus teigiamai nepaisant kas tų neutralumų; 
išspręstas. Valstybei visa darbo 
pajėga yra 
darbininkų 
brangi.

KAUNAS, 
pirmininko 
Bizauskas, gegužes 7 d. kalbė
damas Tauragėje visuomenės 
susirinkime, pabrėžė, kad ne
rami . tarptautinė padėtis ir 
Klaipėdos krašto netekimas 
musų krašte ypač iškėlė vienin
go darbo reikalų, taip pat rei
kalų stiprinti mųj^ kariuome
nę ir Šaulių Sųjungų. Kalbėda
mas dčl užsienio politikoj, 
ypač pabrėžė musų neutralių Inu jų Draugo

svarbi. Taigi ir 
juodoji ranka yra

9—V. — Ministro 
pavaduotojas m i n.

paliestų. Palietęs biudžetą, tau
pumų ir lito pastovumų, ragino1 
visuomenę pasitikėti savo va
liuta.
sveikinimus respublikos ] 
dentui Antanui Smetonai, 
nistrui pirmininkui gen. 
niui ir kariuomenės vadui 
Raštikiui.
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KAUNAS, 9—V. — Vilniaus 

Storasta davė sutikimų leisti 
naujų lietuviška jaunimui ski
riamų savaitinį žurnalų “Jauni
mo Kelias”, kurs eis vietoje 
prieš kurį laikų sulaikyto “Jau-

Robertson & Co.
"Tha Hoait Ligaid TtU*g”

1342-44 W. Madison St., Chicago
5340-42 N.. Clark St., Chicago

2515 Devon Avė., Chicago
434 East 79th St., Chicago
929 Davis St., Evanston

904 South Fifth Avė., Maywood 
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Virs PUSE MILIONO
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1939 CHEVROLETS E3Z1
J / -L- lt L,».aS_ _ parduota iki stot! I I

P

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

PATOBULINTI 
HYDRAULINIAI 

STABDŽIAI

CHEVROLET’S ŽY
MUS VELVE-IN- 

HEAD SIX

NAUJAS AERO- 
STREAM STYLING 
Naujos Bodies by Fisher

Vienintelis žemos Kainos Karas Turįs 
“VISKĄ KAS GERIAUSIA ŽEMIAU-

PATOBULINTA 
KNEE ACTION 

VAŽIUOTĖS 
SISTEMA

(Su pagerintu nekrečiamu 
vairavimu)

TIK PRIE MASTER DE- 
LUXE MODELIŲ

IŠIMTINAS 
VACŪUM 

GEARSHIET 
Vacuum Boosters atstoja 

80% šiftavimo pastangų

NAUJAS “OBSERV- 
ATION CAR” 
MATYMAS
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Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

f

iš Stoties

t

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimusštai už vis svarbiausios motorinio karo nau
jienos iš 1939 m. gimusios iš “didžiausios 
vertybes ryšulio” kaip kad dar niekad ne
buvo karų pirkėjams pasiūlyta!.. .

Virš puse miliono 1939 Chevrolets parduo
ta ikišiol.. Kas keturiasdešimts sekundų iš 
kas dvidešimts keturių valandų:—sekmadie
nius ir švenčių dienas įskaitant... Jau aštun
tų kartų per pastarus devynius metus sta
tome Chevrolet, kad parduoti pirmuoju.

štai įrodymas, kad iš visų dalykų, kų mes 
sakome įtikinimo tikslu, Chevrolet neša jums 
daugiau kokybes žemesne kaina, negu bet 
koks kitas automobilis mąrkete.

Geriau aplankykite sayo Chevrolet dylerį 
ir pirkite vadą—šiandienJ

•eikalų ministras gen. 
sveikindamas Darbo Rūmų vi
sumos suvažiavimų, gegužės 6 
d. tarp kito ko pareiškė, kad 
dabar teks kreipti daugiau dė
mesio ir į žemės ūkio darbi
ninkų buklūs pagerinimų ir ly
giagrečiai su pramonės darbi
ninkais jais rūpintis. Neturi bū
ti sūnų ir posūnių, bet visi ly
giai traktuojami. Musų krašte 
yra pakankamai darbo jėgų, o 
kai kuriuose srityse net per
daug. Atsiranda bedarbių. Ta
čiau iš kitos pusės ir darbo pa
siūla yra didelė. Vasarų žemės 
ūkiuose dažnai trūksta' darbo 
rankų. Ir dabar, atėjus vasa
ros sezonui, pradėjo plaukti 
darbo jėgos reikalavimų. To-

KAS 40 SEKUNDŲ 
KASDIEN 

KAS NORS PERKA 
NAUJĄ 

CHEVROLET! LIETUVOS-NEPRI
klaUs

. 20 Metų
Minėjimo

GALI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Sukakties 
Ženklelius
GAUTISI A KAUNA

A OB4ERAL MOTORS VALUS

k

WCFL 970 k. nedėlios vakare 
kaip 9 vai. Chicagos laiku yra 

leidžiamas gražus lietuviškas 
programas

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

■ • ■ ’ >• ■ • \ , L-' ; • ' ’■ ■■ ' ■

PASIMATYKIT SU SAVO CHEVROLET DYLERIU
Furnitūra House 

3409-11 S. Halsted St 
Tel. Yards 3088
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Stambusis biznis ir smulkusis biznis
Kai prieš keletą savaičių J. V. Prekybos Butas lai* 

kė savo konvenciją, tai prezidentas Rooseveltas ir jo ka
bineto nariai ją ignoravo. Prekybos Butui vadovauja 
stambiųjų kapitalistinių korporacijų viršininkai, o jie 
yra labai nepatenkinti dabartines administracijos politi
ka. Minėtoje konvencijoje, iš tiesų, buvo pasakyta ne vie
na kalba, aštriai kritikuojanti valdžią.

Bet dabar Washingtonė eina smulkaus biznio sąjun
gos (American Retail Fedėration) suvažiavimas, šitam 
suvažiavimui prezidentas buvo pakviestas pasakyti kal
bą ir jisai kvietimą priėmė. Tą progą jisai, matyt, nutarė 
panaudoti išdėstymui savo nusistatymo svarbiaisiais šių 
dienų klausimais.

Roosevelto kalbą, pasakytą smulkaus biznio atstovų 
suvažiavimui spauda interpretuoja, kaip “karo paskelbi
mą” abiejų partijų konservatoriams, kurie priešinasi so
cialinei Jstatymdavybei. Prezidentas pareiškė, kad jisai 
stoja ir nedarys nuolaidų šiuose dalykuose: kad bedar
biams turi būt parūpinta proga pelnyti pragyvenimą 
darbu ir todėl privalo būt tęsiami šelpimo darbai; kad 
turi pasilikti socialinės apdraudos įstatymai, kurie palie
čia darbininkus.

Savo nusistatymą prezidentas parėmė tuo, kad, jo 
nuomone, pastovi krašto gerovė gali būti užtikrinta tik
tai tuomet, kai vartotojai pajėgia pirkti, tai ką pagami
na pramonė. Jeigu pramonė gamina prekes, kurių žmo
nes nenori arba neįperka, tai anksčiau ar vėliau biznis 
sustoja. *

Prezidento kalbą suvažiavimas išklausė dideliu pri* 
tarimu. ! <:

Iš šios reikšmingos Roosevelto kalbos galima numa
nyti, kokia bus jo strategija tolimesnėje jo kovoje su 
priešais republikonų ir demokratų partijose. Jisai steng
sis pakreipti savo pusėn smulkiuosius bižnierius, ati
traukiant juos nuo stambiųjų kapitalistų, ir kartu rūpin
sis neatstumti nuo savęs darbininkų ir fatmerių.

šitų grupių koalicija faktinai išrinko Rooseveltą 
1932 nu ir antru kartu išrinko jį 1936 m. 0 Roosevelto 
priešai visą laiką dėjo pastangas Šitą koaliciją suskaldy
ti. Pernai metais jie turėjo nemažai pasisekimo, nes prieš 
Naująją Dalybą jiems pavyko sukelti žymų skaičių far- 
merių; be to, jie sukiršino darbininkus, susiorganizavu
sius į amatines unijas, prieš industrinių unijų sąryšį. 
Daugelis smulkiųjų biznierių, irgi pradėjo smerkti Roo
seveltą, nesulaukdami gerų laikų grįžtant.

“Ekonominiai royalistai” stengsis, be abejonės, ir to
liau ardyti tą pagrindą, kuriuo remiasi Roosevelto jėga. 
Jų rankose yra didžioji spauda, radio ir kitokie propa
gandos įrankiai. Bet Roosevelto pusėje žmonių masės, 
kurias jisai moka žavėti savo iškalbingais žodžiais.

Todėl bus įdomi kova. Jos rezultatas nulems ateinan
čiųjų metų rinkimus.

pasitaikė taip, kad prieš ŠUvO 
valią galėjo į kurią organiza
ciją patekti (ir dar kaip ! — 
“N.” Red.), tai neginčijama 
jo teisė -r-- iš ten išstoti. Ir 
butų tikrai dar vienas gra
žus vienybės gestas iš visų 
valdininkų pusės, kad jie vie
nybės ir, lygybės » vardan iš 
bet kurių politinių organiza
cijų pasitrauktų,..

/ “Tuo tarpu visiems pakaks 
valstybinio ir nestovimo tau
tinio darbo. Valstybė šaukte 
šaukiasi vieningumo. Supras
kite laiko pareigas.”

Kažin ar daug valdininkų 
šito jausmingo atsišaukimo pai
sys. Jeigu jie taip ilgai nesupra
to “laiko pareigų”, tai kas juos 
gali paskatinti suprasti jas da
bar?

Savo laiku jie stojo į tauti
ninkų partiją dėlto, kad jie no
rėjo gauti arba neprarasti šiltų 
vietelių valdžios įstaigose. O 
koks jiems išskaičiavimas da
bar iš partijos trauktis, jeigu ji 
vis dar tebegyvuoja ir atstovau
ja tam tikrą privilegijuotą vi
suomenės dalį? Juk aišku, kad 
tautininkai yra privilegijuoti, 
nes tik jie vieni turi savo poli
tinę organizaciją, o kitos sro
vės ne. Kas, į “bajorus” pate
kęs* norės vėl grįžti į “mužikų” 
luomą.

Antra vertus, dar nežinia, kas 
bus rytoj ar poryt. Sakysime, 
“vieningo darbo vyriausybė” 
užleidžia savo vietą panašaus ti
po kabinetui, koks buvo iki ko
vo 23 d. Ar tai negalimas daik
tas? Juk prezidentas tas pats, 
seimas tas pats, žvalgyba ta pa
ti ir beveik visi kiti valdinin
kai tie patys — tautininkai. 
Vieną gražią dieną ši valdan
čioji partija gali pasakyti kr. 
demokratams ir vai. liaudinin
kams: “Dėkui už talką; o da
bar, kai pavojingas mdmentas 
praėjo, mes apsieisime be jūsų. 
Sudie!”

Šitokiam “siurprizui” įvykus, 
ar ne geriau jausis tie valdinin
kai, kurie nebuvo pasitraukę iš 
tautininkų partijos, negu tie, 
kurie suprato “laiko pareigas”?

Praktiškoje politikoje nusve
ria ne sėntimentališkds kalbos 
apie “pareigas”, “tautą”, “vals
tybę” ir kitus gražiai skamban
čius dalykus, bet tam tikri ap
čiuopiami išskaičiavimai. ,,

LITVINOVAS “TAISO 
SVEIKATĄ” MAS

KVOJE

X

k

PARTYVIŠKI VALDI
NINKAI

Susidarius “vieningo darbo 
vyriausybei” Lietuvoje,, spauda* 
ministeriai ir visuomenės veikė
jai visą laiką kalba apie tautos 
vienybę/ Bet jos dar vis nėra.

Tikros vienybės' negali būti 
be piliečių lygybės. Tuo tarpu 
lygybė kolkas dar tebėra tiktai 
svajonė, nes visos politinės par
tijos Lietuvoje yra uždarytos, 
išimant tautininkų partiją. Ji 
dar neužsidarė, nors kun. M. 
Krupavičius vienoje savo kalbo
je garsiai sušuko: “Ponai tau* 
tininkdi, užsidarykite!” Užsida
ryti jie nerodo jokio noro.

Ne gana to, kad Lietuvos tau
tininkai palaiko savo partijos 
organizaciją. Jų partijai pri
klauso daugelis, jei ne daugu
ma, valstybės tarnautojų, kurie

buvo geruoju Urba piktuoju su
rašyti į Tautininkų Sąjungą 
“totalitarinės” diktatūros žydė
jimo laikais. Tie valdininkai 
dar ir šiandien iš tautininkų 
partijos nesitraukia.

Kitų srovių žmonės tuo pikti
nasi. Bet ką jie gali daryti, kuo
met yra susitarta srovėms tarp 
savęs nesivaldyti? Imsi bartis, 
tai tautininkai sakys, kad tu ar
dai “tautos vienybę”. Todėl kai 
kas bando tuos valdininkus pri
prašyti gražiuoju* kad jie susi
prastų. Štai' ‘TJėtUVOs Žinios” 
labai diplomatiškai vedamam, 
iš gegužės 5 do rašo:

“Šiaip ar taip svarstyti ir 
kalbėti/ vis dėlto jokiu atveju 
iš valdininko bei pareigūno 
negalima reikalauti, kad jis 
būtinai priklausytų tai ar ki- 
tai politinei srovei, o jeigu

TreČiad., gegužės Ž4, 1939

jau niekas iš tų vokietininkų 
judėjimu sėkmingiau ir atvi
riau gali kovoti, čia jau niekas 
iš tų vokietininkų nedrįsta bal
tomis kojinėmis viešai pasiro
dyti, nes yra kas jas urnai nu
traukia ir dar smagiai aplva- 
noja.

Baltijos valstybės kol kas to
kiais keliais negali eiti, todėl ir 
čia vokiečių likučiai gali viešai 
gatvėse baltose kojinėse bravi- 
nloti ir kartu ramius gyvento
jus provokuoti.

Na, turėkime vilties, kad vo- 
ĮkieČiams kada nors tas viskas 
atsirūgs! Dabar jie tik sėja vi
sų bendrą neapykantą ir gal tų 
savo darbų sulauks tokių vai
sių, kad toji neapykanta prieš 
vokietininkus visuotinai pasi
reikš! Juk visose Baltijos vals
tybėse vokietis dabar bendrai 
indifikuojamas su bjauriausios 
formos fašizmu.

Neveltui sakoma, kad istori-

cerius ir kodėl leidžia save 
matyti kitiems žmonėms.” 

- / . , i* : , . ft i

Mums nė į galvą nebuvo atė 
ję, kad Litvinovas arba kiti so
vietų komisarai eina į koncer
tus, kad juos matytų “kiti žmo
nės”. Bet jeigu pats Mižąra taip 
sako, tai mes nesiginčysime. Į 
Gal būt, taip ir buvo. Antai, 
maršalas* Tiiėfiačevskis vos už 
12 dienų prieš savo mirtį stovė
jo, kartu su maršalu Egorovu, 
šimtų tūkstančių Žmonių akyse 
ant platformos virš Lenino kar
sto, kai Pirmos Gegužės para- t
das marŠavo per Raudonąją r^sirado šaltiniai, kurie jų biu-j 
Aikštę. Bet gegužės 12 Mieną užetus papildo. <
jau oficialiai buvo pranešta* Lietuvos vidaus gyveni- 
kad Tuchačėvskis yra nutėištaš sulaukia visai rimtų naujų 
mirčiai, kaili f išdavikas” ir “tA- M* “‘“Ji rūpesčių, bet kas 
šistų agentu*”; o sekančių dienų p’a liūdniausia, f 
huvn kad mirties. tokių dar lietuvių, kurie, vis dar.b ,.p W .. . ‘ Sl negali ir dabar Lietuvai Klaipč- Latvijoje jaučiamas ir žymus

dos krašto netekus ftįsigėrėti |Pritš vietos vokiečius atsparu- 
Hitlerio žygiais ir jo tvarką. pnas* 

esmės tai nelengva kova, 
propagandistai.0 Lietuvos spari- nes Juk reikia turčli galvoje, Į ja kartojasi, kartojasi tais pa
dą nenorėdama Vokietijos per- kad Judėjimą paremia Vo-|čiais faktais “ ’ *
daug pykinti vis dat susilaiko kietiJa’ su kuria visos Baltijos 
nuo Vokietijos gyvenimo kriti- valstyk6s turi visokių ūkiškų ka konstatuoti 
kos. Tuo budu nėra kas užker- sautykių’ visoki? atsiskaitymų 
ta vokiečių varomai propagan-P1’ Prekybos ryšių. Todėl ir toji 
dai kelio kova su vokietininkais yra sun-

i O lietuvių tarpe pasitaiko to- ki ir reikalinga didelio atsargu-j 
kių silpnavalių ir mažai politiš- p]0’ kad neįsišokus ir nesuda- 
kai palavintų žmonių, kurie vi- rjus Pr<^g°s Vokietijai stoti ta
šą tą vokišką propagandą imą rianniosius skriaudžiamus už 
už gryną pinigą! tarti.

Per dvylika metų tautininkai Lenkija jau suradusi pas di- 
. daug ką atpratino savistoviai Jesnes.valstybes užtarimo su tų 

galvoti, nagrinėti užsienių poli- vokieKninkų judėjimu sėkmin- 
~ tikos problemas ir lyg psicholo- Pau ir alviriau Sali kovotk čia 

Jginiai tokids žemažiūrius žmo
nes paruošė dvasinei okupaci- | , i

Vokietininkai Baltijos 
kraštuose dūksta

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
------ t— 

(Tęsinyš) ,----------,
Seniau vokiečiai buvo gana' 

lojalus lietuvių gyvenimui, O 
dabar jie jaučiasi labai išdi
džiai. Kiti jų turi mažus uždar
bius, o jau dabar, kad ir tie 
jų uždarbiai visai nepadidėjd, 
bet pinigais švaistosi. Matyti,

paš save seka vokietininkų žy
gius if kaip įmanydama sten i 
giasi juos paralyžuoti.

Neabejotina, jei Vokietiją ki
tos didžiosios valstybės sudraus, 
tai ir tasai Vokietininkų judė
jimas dings, kaip ir jo nebuvus, 
bet dabar jisai sudaro daug 
naujų rūpesčių ir kartu sėja 
tam tikrą nerimą.

Labiausiai tasai vokietininkų 
judėjimas stipriau jaučiamas 
LitVijojė, nes čia iš seno dau- 

kad pasitaiko SiaU vokiečių gyvena, ypač jų 
daug miestuose yra. Bet kartu

sprendimas yrą įvykintas!
Maršalas Egorovas po to pa

sirodymo publikai dar ilgesnį 
laiką “sirgo’*, ir tik šių metų 
kovo mėnesį, buvo galima pa
tirti, kad savo “sveikatos” jisai 
nepataisė, nes karo komisaras 
Vorošilovas savo kalboje visos 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos suvažiavime pavadino 
Egorovą “parsidavusiu niekšu” 
(prodažnaja svoloč).

Ar kas nors panašaus atsitiks 
su eks-komisąru Litvinovu po 
to, kai jį “matė kiti žmonės” 
Maskvos koncerte, mes nežino
me. Bet Mizara parodo savo1 
“bolševikišką cnatą”, I 
jisai prikaišioja “N.” redakto
riui Litvinovb “plūdimą”. Mes 
jo niekuomet iš viso nepludo- 

... ^ . , .. i nes pdiuuou uvusniti UKUuabrime; o jeigu manytume, kad . .
jam yra ruošiamas toks pat li-r5u* . . . ... x. ..
; . t R 1 . .. O jiik Vokietija šiuo metuknnas, kokio susilhukė kitos _ v . . . . .
i -i "xi .m x • y j- daug kiir siekia dvasiai oku- bolševikiško Olympo žvaigždes, t .., . . ji-; puoli žmones, juos demOrah-tai mes jo tiktai pasigailėtume. t; .XS1 ...L zuoti, skaldyti, sėti nepžisitikeji-

Plusti pasmerktus žmones, irią, skleisti gandus, moraliai 
tai Mizai-bs ir jo vienminčių veikti, įjarkiyžuoti žmohiu va- 
specialybė^'^isai ir jo bendra- lią, kad paskui tuos kraštus ga- 
darbiai piriAiau ant pilvo šliau- lėtų lengvai oktipuoti. Tokiu ke- 
žiojo prieš Trockį, Zinovjevą, liti buvo Užimta Austrija. To- 
Buchariiią ir kitus komunizmo kios priemonės-buvo panaudo- 
apaštalus. Bht kuomet tie “did-1 tos Čekoslovakijoje ir dabar tais 

patčiais keliais mėginama eiti 
Baltijos valstybėse, šioks vokie
čių darbas dabar stipriai jau
čiamas Lietuvoje. Bet Lietuvoje 
išliko sveikas visuomenės bran
duolys it, reikia tikėtis, kad vo
kiečiams jų išmėginti kovos me
todai Lietuvoje hetures pasise
kimo. Jei ir kas pasitaiko, kad 
pasiduoda tai vokiečių varomai 
propagandai, tai tokių esama la
bai mažai. ,

Naujoji vyriausybė stengiasi 
kiek galėdama tiems visiems 
gandams pakirsti kelią. Bet tie 
visokie gandai rie čia vien tik 
Lietuvoje vaforili, bet pikti gan
dai apie Lietuvą dabar sklei
džiami ir užsieniuose.

Deja, kaip kur Europoje dat 
ėsamą tokios spaudos, kuri duo
dasi paperkama. Aišku šiokia 
geltonoji* parsidavusi spauda 
Visokiais budais priešų išnaudo
jama.

štai Brunonai joje taip toli bu
vo nueita, kad teko išleisti net 
tam tikras įstatymas, pagal ku- 
fį leidėjai privalo įrodyti visus 
savo pajamų Šaltinius! Franciu 
kai jau savo kailyje pajuto tos 
propagandos žalingumą ir turė
jo imtis net tokių priemonių.

Kadarigi Lietuvoje tiems pro
vokaciniams propagandistams 
sunku į spaudą palėkti, tai čia 
toji provokacinė propaganda vi* 
šokių ^andų pavidale skleidžia* 
ma žodžim Lietuvos spaudos 
garbei tenka pasakyti, kad 
tiems provokaėihiams propa* 
gandistėms nieku budri nepa* 
vyks į ją įsilttližti.

Bendrai suglaudus* tenka 
kOristatuoti tasai faktas, kad 
Baltijos valstybės paskutiniu 
niėtii apniko pikta vokietininkų 
dvasia.

, Berlynas ne juokais tose valj 
stybese pradėjo organizuoti vo
kiečių likučius, juos stipriai re
mia, jiems suteikia daug viso
kių vilčių, pažadų it tuo budu 
vokietininkai išdidžiai kelia gal
vas ir lyg pradeda jaustis* kad 
busią tų kraštų šeimininkai. Bet 
tų valstybių visuomenė budriai trų gilumoj arba sudeginti.

Hitlerio žygiais ir jo tvarka. 
Tai nesąmoningi vokietininką

Vyriai” btrVd išspirti lauk iš sa
vo aukštų vietų ir kai kurie su
šaudyti, “kaip pasiutę Šunes”, 
tai ir Rokas Mizara kartu su 
Bimbomis*- • lAndruliais, Abekais 
ir Pruseik^ntiis- ėmė juos drabs
tyti purvais!

Ne kitaip jie elgsis ir su 
“draugu” LitViiioVU, Jeigu jį 
ištiks tokia nelaimė, — ko mes 
jam, žinoma, negeidžiame.

Sovietų užsienių reikalų ko
misarui Maksiliiui Litvipovui 
taip sunkiai “susirgus”, kad ji
sai buvo priverstas rezignuoti 
pačiam įkarštyje svarbių dery
bų su Anglija ir Francuzija, 
daugeliui Žmonių buvo įdomu 
žinoti, kas su juo atsitiko. Jų 
Smalsumą stengiasi bent dalinai 
patenkinti “Laisvės” R. Mizara* 
kuris sakosi patyręs iš Associa
ted Press telegramos, kad Lit
vinovas “sėdėjo drauge su Po
tiomkinu Maskvos Konservato
rijos salėje ir gėrėjosi puikiais 
Sovietų žemės talentais, kurie 
pildė koncerto programą’*.

Neabejojame, kad Mizarai la
bai palengvėjo ant Širdies, kai 
jisai išgirdo, jdgei buvęš sovie
tų komisaras dar yra gyvas ir 
sveikas — taip sveikas, kad ji
sai gali lankyti koncertus Mas
kvoje ir gėrėtis “žemės talen
tais”. Bet tai tiktai padidina 
misterija. Nes jeigu LitvihoVo 
sveikata tokia gera, tai “liga”, 
dėl kurios jisai buvo priverstas 
taip staigiai pabėgti iŠ savo 
komišariškų pareigų, turėjo bū
ti ypatingos rųšies — ar ne?

Tai vieria. O antra, jeigu Mi
zarai džiaugsmas, kad draugas 
Litvinovas dar ne visiškai “lik* 
Viduotas”, tai iš to neišeina; 
kad jisai gali tauzyti 
“Naujienų” redaktoriaus adre
su. Jisai rašo:

♦'

“Dabar, matyt, Grigaitis 
vėl (! — “N.” Red.) pradės 
plūsti (!l — “N.” Red.) Lit- 
vinovą, kodėl jis eina į kon-

/

Skundžiasi kamin
krėčiai

Margumynai
Didžiausias Pasaulyje 

Varpas
Visų didžiausias pasaulyje 

varpas yra; Maskvoje, seniau 
vadinamas “Caf-Kolokol”. Li
gi revoliucijos varpe buvo į* 
rengta koplyčia. Jis buvo nu
liedintas 1733 metais ir sveria 
per 196 tonas. Bekabinant var
pas nutruko ir ntrkrito, Ir kiek 
šono atskilo ;ligi 1836 m. nebu
vo vartojamas, o tais metais 
caras Nikalojiiš I įsakė įreng
ti varpe koplyčią. Pirmą kar
ią tas varpas buvo' liedintas 
1654 m. ir svėrė 102 tonas; 
gaisrui jį apgadinus* l?01 me
tais imperątorienė Ona įšakė 
pridėti prie jd metalo dar 36, 
000 kilogramų ir nuliedinti 
naują varpą- — Didžiausias 
vartojamas varpas yra budis
tų vienuolyne prie Kantono, 
Kinijoje. Jis yra 6 metrų auk
štumo ir 5 metrų diametre, pa
darytas iŠ bronžos. Nuliedintas 
jis buvo 1400 m. 8 žmonės žu
vo varpo liędihimo metib Di
džiausias varpas Didžidjojė 
Britanijoje yra Didysis Pau
lius, šv. Pauliaus katedroje 
Lohddne, sveria 16 tonų -ir 15 
centnerių. Liežuvis sveria pus
penkto centnerio. Didysis var
pas šv. Petro bazilikoje Ro
moje sveria tik 8 tonas, o Koel- 
ne 'kaizerio varpas sveria 25 
tonas.

Remkite Tuos Biznierius, kuj 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

nors ir turiniu 
skirtinku. Taigi šiuo metu teh- 

i, kad vokiečių 
padermės vėl užgriuvo naikinti 
slavus ir veržiasi į juos pro Bal
tiją, kaip ir anais senais laikais 
ir čia lietuvių tautai tenkd dau
giausiai nukentėti, bet galimas 
daiktas, kad ištiks antras Žalgi
ris ir lietuvių 
slavais suduos 
vokiečiams.

Panašu, kad

tauta kartu su 
mirtiną smūgį

taip gali įvykti!
—Para Bell u m 

(GALAS)

Skelbia draudžiamą žu
vų gaudymo laiką

’ VILKAVIŠKIS — Kaminkrė
čiai skundžiasi labai mažu už
darbiu, kuris vasaros metu vi
sai sumažėja ir visai negalima 
išgyventi. Anksčiau to nebuvo. 
Kaminų/ valymas buvo kontro
liuojamas savivaldybes, o ka
minkrėčiai gaudavo algas iš sa
vivaldybes. Dabar kaminus ga
li valyti kas nori ir kada nori. 
Sako, pasitaiko ir tokių atsi
tikimų, kai namų savininkas 
visai neduoda kaminų valyti, 
o laukia kada suodžiai užsi
degs ir dūmtraukiai patys išsi
valys. Toks apsileidimas, žino
ma, rizikingas namo savinin
kui, 0 ypač nuostolingas gais
ro atveju gretimiems kaimy
nams. Savivaldybei tuo tikslu 
tektų susirūpinti.

KAUNAS — Miškų dep-tas 
pranešė visiems miškų urė
dams ir apskričių policijos va
dams, kud draudžiamasis žuvų 
gaudymo laikas prasideda nito 
gegužes l<d. ir tęsis ligĮ bir
želio 30 d. ,

ŽuVys sugautos ligi gegužės 
1 d. leidžiamos gabenti ir pa
davinėti ligi gegužės 3 d.

Dirbtiniuose tvenkiniuose 
augintas žuvis, t. y., karpius 
ir upiėtakius, taip pat juros žu
vis leidžiama gabenti ir par
davinėti draudžiamu žuvų 
gaudymo metu, tik reikalin
gas vietos savivaldybės ar po
licijos įstaigų žuvų kilmės pa
žymėjimas.

Pagyvėjo judėjimas
Visuomenė kviečiama 
padėti kovoti su spau

dos parazitais
Šiuo metu Kretingoje yra 

smarkiai pagyvėjęs judėjimas. 
Į Kretingą iš plačios apylinkės 
suvažiuoja žmonės atlikti įvai
rių reikalų. Taip pat čia su
važiuoja apylinkės miestelių 
prekybininkai ir įvairus vers
lininkai prekių atsivežti. Labai 
didelis judėjimas geležinkelio, 
stoty. Gausus keleivių perva^i 
žiavimai perpildo traukinius 
ir autobusus. Autobusų susi
siekimą reiktų praplėsti. Iki 
šiol autobusas iš Kretingos ga* 
Įima susisiekti su Palanga* 
Šventąja ir Gargždais. Labai 
reikalinga, kad nuo Gargždų 
kursuotų naujuoju Žemaičių 
plentu Andfriejavas-Rietavas 
Kauno link, arba Kretinga* 
Gargždai-švėkšna. šituo ruožri 
autobusų susisiekimas labai 
reikalingas.

Kiškiai serga epidemi
ne liga ~x-- r.-,.t.

KAUNAS — Valst. veterina* 
rijos institutas Kaune ištyrė šį 
^pavasarį nustipusių kiškių la* 
Vorius ir nustatė, kad kiškiai 
stiinpa dėl epideminės ligos 
(Posteutellosis cunicolorum). 
Miškų empartmentas, norėda
mas užkirsti kelią šiai ligai 
plėstis* {sakė miškų adminis
tracijai rastus pastipusius kiš
kius už kasti į žemę'iki 2 me-

KAUNAS — Teko sužinoti, 
kad Kaune ir ypač provinci
joje yra tokių begėdžių žmo
nių, kurie už tam tikrą atly
ginimą ima iš laikraščių par
davėjų lietuviškus laikraščius 
(rLicft. Žinias”, “Liet. Aidą”, 
“XX Amžių”, “Kuntaplį” ir kt.) 
ir juos perskaitę, grąžina kio
skininkams, kurie savo keliu 
juos Vėl gfąžiiia laikraščių ad
ministracijoms, tuo padaryda
mi laikraščių leidėjams nema
ža nuostolių. Tai yra menkos 
moralės Žmonių elgesys.

Kai kurie kiOSkitiirikai nu- 
SiškttttdžiU, kad taip elgtis juos 
verčia tūli pareigūnai, kurie 
išnaudoja savo tarnybinę pa
dėtį.

Todėl visų laikraščių leidy
klos kviečia visus laikraščių 
pardavėjus ir piliečius kovoti 
su šios rūšies spaudos parazi
tais ,pranešant apie tai (gali
ma ir slaptai) laikraščių admi
nistracijoms. Gi laikraščiai, be- 
jokio pasigailėjimo, paskelbs 
tų begėdžių pavardes-

Laumakis ir šakšinis (jurų 
vėjai) privarė Lietuvos van
denis strimelių, menkių, sil
kelių. Silkelių ir menkių šie
met gausu turguje. Už niekus 
kapomis ir centneriais parda
vinėjamos. Tačiau pats didysis 
žvejybos sezonas dar neprasi- 
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Mudu su Jonu už

Na, tai kas dabar

■ i'll'n'i i'III »|

Na, jei dčl to jie

Iš Lietuvos

■■hai.ii

Slaptai gyveno peluose

uŽvži- 
dališ

Mažų Išlaidų
NAMAS

^saujĄM A

atiduokite
— kas yra Dievo, cGza- 
kas yra cezario. Kitaip

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

BE

Pakeistas krautuvių 
darymas

TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Tad mudu su Petru nūtareva 
užeiti paš taVe pasikalbėti tuo 
reikalu. Sakyk, Jokūbai, nejau 
musų komos katalikų bažny
čios kunigai nėra patrijotai, kad 
jie visai nepasirodo su savo au
komis dėl Lietuvos?

IR A N KO M LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKAfalNAM 
AVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDŠ

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ZARASAI. — Apskr. 
krautuvėms nustatė 
mo 
džio — rugpiučio mėn. „ krau 
tuvės atidaromos .7 v)il., uždą 
romos 17 vai. Rugsėjo — ko 
yo mėn. atidaromos 8 vai., už 
daromos 18 vai.

PAKE.L
Phoite Grovehill 0306

dėl jie neparodo gražaus patrik 
jotinio pavyzdžio savo parapi- 
jonams?

Jokūbas — Mano mielas Pet
rai. Statai labai gerų klausimų. 
Gerai. Tuojau bandysiu jums į 
tų klausimų atsakyti. Musų lie
tuviai Romos katalikų bažny
čios kunigai ir klebonai lietu
vių tautos žmones laiko už tų 
nelyginant karvę, kurių nori 
milžti, bet nenori niekada šer
ti. Kitaip sakant, jie, t. y. ro
miški kunigai, jau per 550 me
tų kaip iš lietuvių tautos čiul' 
pia syvus, tačiau atėjus tautai 
pavojui jie nenori niekuo prisi
dėti prie gelbėjimo tos tautos. 
Kitaip sakant, jie yra tie tranai, 
kurie minta tautos pagamintu 
maistu, naudojasi tautos teikia
ma apsauga, tačiau prisiėjus 
tautai pavojui, jie, t. y. romiš
ki kunigai, nenori niekuo pri
sidėti, nenori pridėti savo au
kos dėl tos tautos bendro labo 
apsaugojimo.

Jonas — Na, o kų daro bitės 
su savo tranais?

Jokūbas — Mano mielas Jo
nai. Šitaip pasielgti su musų 
romiškais kunigais, kaip pasi
elgia bitės, butų perskaudi bau
smė. Turime dar biskį palauk
ti, gal i< iš jų, kai kurie susj- 
įyrds'ir atiduos šavo dalį, kas 
pf įklauso tautai arba tėvynei. 
Čia yra labai geras pavyzdys 
arba pasakymas Kristaus. Judu, 
tur bųt, atsimenate iš evange
lijos, kada žydų fabihai ir fari
ziejai, norėdami pagauti Kristų 
į pinkles paėriiė Romos cezario 
sidabrinį pinigų ir paklausė Jo, 
kam tas pinigas priklaus©. Ta
da Kristus atsakė 
Dievui 
fiui Ap
sakant, Čia Kristus įsakė savo Išaiškinti perduotas policijai

aukoti tautos rėikfiittiiiš

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

PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ 
SUTAUPYSITE FifctGA PIRKDAMI LAIVAkDKTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian Kews Publišhing C/)., 
'‘Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. AtifėfižuotA Agentūra

ALYTUS, —į Alytaus v., Ra 
ganiškių d v. savininko Bujel- 
sko šių žiemų nuolat išvogda 
vo žąsis, kalakutus, piatistė ar
kliams uodegas ir t.t., bet va
gies nesisekė nustatyti. Šiomis 
dienomis savininkas pastebėjo, 
kad kažkoks asmuo lenda į klo
jimų, bet pajutęs, kad jį pa
stebėjo, išlindo atgal ir pasilei
do pėr laukus bėgti. Savinin
kas raitas jį Antram kilomėtre 
pavijo. Prispirtas pdtodė pasų 
ir paaiškėjo, kad tai rėCidiviš- 
tas Juozas \ PigAga. Paklaustas 
ko jis j klojimų lindo ir paste
bėtas bėgo, prisipažino, kad jis 
neturėdamas namų ten, įlindęs 
miegodavo. Apžiurėjus landy
nę rasta peluose įtaisytas iš 
paklodžių ktobatėiis bude
lė, kurioje, matyt, visų Žiemų 
miegodavo. .f

Prie vagysčių , neprisipažįsta.

Jokūbas — Mano mieli drau- 
gučiai. Kiek jau sykių esu gir
dėjęs musų gerb. klebonų H. 
Vaičiūnų kalbant apie tėvynės 
meilę, tai jis visados labai sto
rai pabrėždavo, kad, girdi, dau
gumas lietuvių esu Romos ka
talikai, ir jie esu geriausi ir di
džiausi patrijotai. Ir kad romiš
ki kunigai kaip senovėje, taip 
ir Lietuvai atsistatant dauginu
sia prisidėję dėl išeikvojimo 
Lietuvos nepriklausomybes. Tad 
iš tikrųjų, judu čia pakėlėte la
bai įdomų klausimų, kodėl mu
sų Amerikos lietuviai Romos 
katalikų bažnyčios kunigai taip 
žymiai pasiliko užpakalyje svie- 
tiškių žmonių su savo aukomis 
dėl Lietuvos gelbėjimo?

Petras — O gal jie neaukoja 
dėl to, kad dabar sudarytame 
Lietuvos naujame Ministrų Ka
binete nėra nė vieno romiško 
kunigo?

Jokūbas 
turėtų boikotuoti Lietuvos visų 
gelbėjimo rėikalų, tai tokis jų 
žygis neparodo jokio patrijotiz- 
mo. Atsiminkite, mano mieli, 
kad Lenkijos valdžios kabine
te taipgi nėra romiškų kunigų, 
o vis dėlto Amerikos lenkų Ro
mos katalikų bažnyčios kunigai 
dėl savo senos tėvynės aukoja 
labai stambias sumas pinigų. 
Pažvelgus į lenkų laikraščius 
galima matyti, kad tarpe auko
tojų labai daug romiškų kuni
gų, kurie aukoja mažiausiai po 
$100. O yra labai daug kunigų, 
kurie aukoja po du, tris šimtus, 
po $500 ir net $1,000.00. Už lai 
pėr trumpų laikų Chicagos len
kai jau surinko dėl savo senos 
tėvynės per $100,000.00.

O štai kaip musų lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gai, ypač klebonai, kurie labai 
lengvai gali paaukoti po $500 
ir po $1,000, iki šiol nepasirodė 
ne vienas. Juk jie vien algos 
gauna per metus daugiau kaip 
po tūkstantį dolerių, o kur ki-

Mažytė, gaso liepsna 
difoja nusidėvėjusias 
... ganiifidafna vįlgin 
saugos šaltį ir ledo kubelius 
toliai lt 'ekotioiniškai,

Servel gali vien nuo mai
sto ganėtinai sutaupyti, kad 
save apsimokėti.
g<Ar •nanytumėte pirkti sau 
pirmąjį automatinį refrige- 
r^toriį?ar pakeisti turimų j į 
būtinai pamatykite haujųjį 
Servel Gas Refrigcratorį ir 
patirkite kų jis jums gali 
padaryti.

Pradedant pirmadieniu 
BORIS ČIRKOV 

‘Naujuos Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich 

SONOTONE 
66 E. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

s-bė 
atidary- 

uždarymo laikų. Balan- 
- rugpiučio mėn

NAUJTENŲ-ACME TelephO'to
Geiiėtalihiš pašto viršininkas Jirii Farley kaipo 

“kaubojus” Amarilio, Tex., naujo pašto atidarytrto 
proga.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas tORTSMCUTtt 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .................. ........... ' ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas^ ■
/ šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939

yfeii tik dtiokię bažnyčiai arba 
Dievuk ta reikia taip pat ati
duoti savo dttoklę arba atikų ir 
cezariui arba tautai.

TOttel Čia iiitfcų rothiškl faifth 
gai negali išsisukti šakydaitik 
kad jiems kaipo šventos romiš
kos bažnyčios ktthigaiilš negali
ma
Nes kaip jau žinome iš evange* 
lyjos, Kristus ne tik negina aib 
koti tautiškiems reikalams, ar
ba tautai/ bet dar tiesiog įsako, 
kad jo sekėjai atiduotų Dievui 
—■ kas yra Dievo, o tautai — 
kas yra tautos.

Petras
sakai. , Palaukime dar kiek lai
ko. Pažiitrėkiiųė, gal ir mūšų 
lietuviai R6ūibs, katalikų/ baž
nyčios kūnigai(jpAšeks lenkų ro
miškus kunigus. Gal ir jie pra
dės gausiai aukoti. Gal susi
pras? r.

Jofias — Ale jad nebetoli 12 
nakties. Aš jau tūriu bėgti na
mo, nes mano^motoris man anų 
sykį davė peklos^ kad taip vėlai 
parėjau.

Petras —• Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, Jokūbai. Ačiū tau 
už taip platų ir aiškų šio klau
simo išguldymų.

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli draugai. Užeikite kitų 
sykį. —Cicėro Jokūbas

Petras — Labų vakarų, Jo
kūbai.

Jokūbas
no mieli draugai. Na, kas gero 
pas judu girdėti?

Petras
begova pas tave Jokūbai pasi 
teirauti apie vienų mudviem la 
bai rupimų klausimų.

Jokūbas 
judu vargina, kuo taip stisirli
pinote?

Jonas — Matote, Jokūbai, Pe
tras užėjęs pūs mane sako per
skaitęs ir Drauge ir Naujienose 
Lietuvos Konsulo P. Daužvar- 
džio paskelbtas atskaitas, kas 
kiek aukojo Lietuvai ginti. Ten 
yra labai daug pavardžių, ku
rie aukojo dėl Lietuvos gyni
mo. Vieni iš jų aukojo Lietu
vos Ginklų Fondui, kiti klaipė
diečių pabėgėlių šelpimui; ta
čiau niekur nebuvo nė vieno 
musų Romos katalikų bažny
čios kunigo pavardės matyti.

tos pajumnš už šliubus, laidotu- mokytiniams ir vistemš pašekė- 
ves, mišias ir t.t. Viėūu žodžiu,I jams* kad čėikia atidttoti rie’ 
per nietūs laiko jie pddafo po 
10 tūkstančių dolerių ir dau
giau. Kitaip sakant, musų lietu
vių Romos katalikų bažnyčiom 
kieboiiai tūri pajamų lič kiek 
nemaž-iaūj kaip lenkų Romos 
katalikų klebonai. O žiūrėkite 
kokis skirtumas tatp lenkų ro
miškų kunigų patriotizmo ir 
tarp lietuvių kunigų patriotiz
mo savo tėvynės atžvilgiu.

Tas parodo, mano mieli drau
gai, kad musų lietuvių tautos 
romiški kunigai visai nemyli 
savo senos tėvynės Lietuvos, ir 
todėl jie dėl jos neaukoja. Jie 
labai daug kalba, tačiau palys 
neparodo nė vienas iš jų gero 
ir prakilnaus pavyzdžio. Juk 
yra visiems žinomas senas ro
miečių priežodis: verba movet, 
exempla trahunt; žodžiai sujau
dina# pavyzdys patraukia. • Tad 
musų lietuviai Romos katalikų 
bažnyčios kunigai turėtų paro
dyti gražų pavyzdį savo parapi- 
jonams. O bet gi jie to nedaro.

Petras
bai, paaiškink mums, kodėl mu 
sų lietuvių Romos katalikų baž

MASTER WIND0W SHADE CO
S. j. Voiidrak Tel. Lafavelio dRfio

DAfeAR 
nauja žema

Rainai 
m^.PdJ149-50

Chicagos Metro- 
pplin§3 apylinkėj Servel 
Ęlectrolux Refrigerato- 
rių išpardavimas buvo 
dyigubai didesnis negu 
Pries praeituose metuo
se. čia tai įrodymas, kad 
verta patirti kas yra 
urasinis Refrigeratorius.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

1&ĖAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lenįvų mėnesinių išmokėjimų. Datati.rf- 
soįi taisyind darbą įė jokio cash i«iokė- 
jimo dnt lengvų mėnesinių jsniokejimų 
(Išbalinti geriausi atlyginimą is Pire In- 
surande kompanijų dėl taisymo apdegu
sių ųkinų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų damų ant lengvų *nSpe.sini<i 
kėjimų irao S iki 20 metų. Reikale krelp-

• • •.•.'.•.•.•.•z?-’- • • ..ŠUKYS—POODY—ANTONISEN, Ine.
(Naujame ofise) 

r 3252 So. Halsted St. .
PATARNaUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam pinigus aht 1-nių 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Renduojame. Safety Deposit Dė
žutės, tašdme Insurance, FIRE, PLATĖ GLASŠ, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVEKN BONOS, FURNlTUfcE. Patarnaiujamė prie 
pirkimo ir pardavimo namų. Padarom popieras, egzaminuojant 
abstraktus. Notary Public, mainome čekius. Priimam bilas: van- 
dėhs gazo, elektros. PArduodaftie d r altas ir ftiohdy orders siunti
mui'pinigų į Lietuvą Ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų. galite nupirkti travelers check.

Šukys-Ooody-Antonisen
G. A. ŠUKYS, Presideftt

3252 So. Halsted St. Calumet 2520-1
Vklknd6š: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINĖ “NAUJIENŲ” EKSKURSUA

į LIETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų $ąjungos Amerikoje, Ine.

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

SERVEL ELECTROLUX DEALERS 
AND

PUBLIC SERVICE COMPANY
OP NORTHERN ILLINOIS

1 1 1 ■ 1 j._____ iięijiniiinw «... .... ..... ..... ..... .
.■r^...rrr k. iH .... ...........................—---------

Pamatykit 
ši namą 
šiandien

ĮgĮ--' 10r. iki 4
f1)0 an^ 

^^^^MH^^Ęįmusų vietos
Pastatysime namus ir vidų jren 
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ 0 4 A H 
2 karams pastatysime vi J J 
ant jūsų loto Į ilil

1 .............................................

Unijistų statytas

SVVEDISH AMERICAN LINE

TeJ. Victory 4965. .
TOfcDENGYSTfi IR BLfiKOS 
ARBA!. 35 metai bizny, turi 

pilną kpdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite,

STO

vus išmokėjimai jei norus.
BR1DGEPORT ROOFING AND 

SHEET MJETAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ ŲHI- 

CAGA ILGAI MINAS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 g&fantuotų karų. 

Yrą yisų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitūr 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite gafanttiotą karą, 

kuris tarnaus daug mėtiį už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
ktiiną dž jūštį senąjį, 6 Ūku
sią dalį 
GaLIte Išsimokėti Ber 

dvejus MeTus.
Mūšų parodos kambarys 

yra atdaraš kasdien iki 
10 vai. vakaro ir višą dieną 
sekmadienį.

Nešvarbti kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pihigiį!

COOK COUNTY 
AUTOFINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Ldomis
■ H tHiil HiHilIAA.iA įkliAIH

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, bloga 
kraują, odos ligas, kenčia inkstu, 
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 HEALTB AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formorly DR. ROSS’ 
Hdalth Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kafnpas Mohroe St., Chieag-o 111. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukfito. Priėmimo kamb. 500 
<151 vyrą ir 508 dčl motery. Valandom: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Panett. Seeėd. Ir Subatoitiia nuo 10 
a. m. iki 8 t>. tn.'

t CITY WRKG. & LBR. CO. 1
■j 2301 S. Crawford
Hį Open Sunda)

Lawndale 30U) 1

K. KAFKA, prez.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DIŠTANČE 

MOVING
Perkraustom fbrhičius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dtilis.

3406 Šo. Halsted St.
Saukit Tel. VAROS 3408

■ -■ -• 1 •: - ■ ■ ■ -

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69tĖ St. 

Tel. Kemlock 2867 
ReZ. RepubliC 5688

■■■ ■ ----- -y ■ >■

Garsinkite ;‘N-nose”
miai Mi fiirti nHnf> titipįk

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ 
raudongyslės išimama viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-oo
Reumatizmas 00
Gtėitai PalengvmamM.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $*pOO 

Ekzamifiačiją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
190(1 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tėl. Uiwridalfe 5727.
m,m Hiintiii.iin naMiHii ni

CONRAD 
Fotografaš 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlal- 
dotnis ir Holiywdod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

m Vt. GSrd g£ 
Tėl. ENG. 5888-S»<«



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
WINNIPEGO LIETUVIU ŽINIOS

Lepeska, ir kontrolieriai seno 
komiteto P. Pūras, P. Gutaus
kas. Todėl visais klubo reika
lais prašome kreiptis senuoju 
adresu J. Paliliunas, 463 Mag
nus Avė., Winnipeg, Man.

Svetaines Komiteto Atskaita

pareigas

WINNIPEG, MAN. — Win- 
nipego lietuvių svetainės pir
kimo komitetas buvo sušaukęs 
visuotinį Winnipego lietuvių 
susirinkimą, kuris įvyko balan
džio 2 d. 1939 m. adresu 240 
Manitoba Avė-, Winnipeg, 
Man., tai yra Winnipego Lie
tuvių “KLUBE”.

Susirinkime buvo svarstomi 
įvairus svetainės reikalais klau 
simai. Tai yra jos nupirki
mas, atremontavimas ir jos 
užlaikymas bei kontrolės ko
misijos raportai iš nuveikto 
darbo ir t. t.

Taipgi buvo išrinktas nau
jas svetainės komitetas, kuris 
tiesioginiai užėmė 
kaipo AVinnipego
“KLUBO” komitetas. Iki šiol 
buvo laikinai veikiąs svetainės 
pirkimo komitetas, kuris turė
jo atlikti savo užduotį—nu
pirkti svetainei namą, atre
montuoti jį tinkamai, ir ben
drai sutvarkyti visus reikalus.

Galima sakyti, kad komite
tas atliko savo užduotį tinka
mai, nors tai buvo didelis ir 
sunkus darbas. Pradėjo darbą 
be “cento”, nes anksčiau ne
buvo taupomi pinigai tam tiks
lui, todėl nebuvo nė vieno do
lerio to darbo pradžiai.

Bet vieningo Winnipegiečių 
lietuvių nuusistatymo įsigyti 
nuosavą svetainę, nesulaikė jo
kios klintys. Nors'ir be cento, 
bet darbą pradėjo, ir išrink
tam komitetui tą visą darbą 
įgaliojo atlikti. Nors iš žemių 
kask, bet kad tas sumanymas 
butų įvykdytas.

Komitetas apsiėmė tokį sun
kų ir didelį darbą su tuščia ki
šene, bet vilties nenustojo, ir 
darbas buvo pradėtas. Vėliau 
kiek pasirodė, kad kur vieny
bė, ten ir galybė. Komitetas, 
pasitikėdamas visuotiniu lie
tuvių pritarimu ir pagalba, vi
sas kliūtis nugalėjo; liko at- 
siektas wihnipegiėčių Užsi
brėžtas tikslas. Reiškia, svetai
nė nupirkta, atremontuota tin
kamai dėlei visuomeninio vei
kimo. Jąja dabar gali pasi
džiaugti ne tik winnipegiečiai, 
bet ir visi tie, kurie prisidėjo 
vienokiu ar kitokiu, budu prie 
šios svetainės įsigijimo. Ne
manau, kad rastųsi nors vie
nas lietuvis, kuris gailėtųsi pa
aukojęs tam tikslui: dabar 
kiekvienas atsilankęs į svetai
nę gėrisi ir džiaugiasi jausda
mas lyg ir savo namuose.

Taigi, draugai ir draugės, 
dabar laikykimės to Šukio, ku
riuo buvo perkama svetainė, 
arba paremtas svetainės įsi
gijimas. Dirbkime vieningai 
be skirtumo pažiūrų bei įsiti
kinimų, bukime visi lietuviai 
kaip broliai ir seserys, tąsyk 
mes galėsime daug daugiau 
nuveikti dėl darbo žmonių kla
sės, tai lai pasilieka ir toliau, 
kaip pas mus, taip ir tarp vi
sų lietuvių “VIENYBĖ”.

Klubo Komiteto sudėtis

Bendrą finansinį raportą iš 
davė J. Paliliunas. Pajamos au
komis ir paskola nuo spalio 
(Oct.) mėnesio iki gruodžio 
(Dec.) mėnesio 1938 metų pa
baigos sukelta svetainės pirki
mo fondan iš viso $2,196.05 
nuo gruodžio mė
nesio 1939 metų 
iki kovos (March) 
1-mos dienos 1939 
metų aukų gauta 
Bendrai 1938 -m. ir 
1939 m. sukelta sve
tainės pirk, fondan 
iš viso * 2,693.44

497.39

2,639.19

54.25 
paja- 

23 d.,
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

0TTAWA, KAN. — Anglijos karalius Jurgis VI ir karaliene Elizabeth va
žiuoja Kanados sostinės gatvėmis.

■

&
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nūn 10c. Linkiu kuo geriausio 
pasisekimo jūsų darbuotei. 
Draugiškai J. Palikauskas.

Už tai šiuo kartu aukoju
siems ir tam darbui pasidarba
vusiems Komitetas visų Win- 
lipego lietuvių vardu sako di 
,'e’į ačiū.

Taipgi tariame padėkos žod. 
ir spaudai už patalpinimą mu 
;ų šių raštų, kurie irgi skaito
me kaipo prisidėjusią prie mu 
;ų darbo kaipo auka, leisdami 
mums laikraštyje vietos talpin
ti svetainės pirkimo reikalais 
raštus. Taigi, irgi didelė para
ma mums nuo spaudos. Už t ii 
winnipegiečiai neužmirškime 
spaudos paremti, kuri nuimi 
rėmė ir padeda musų reikalui) 
;e, — tai didelis kreditas tiems 
aikraščiams, kaip tai 
loms” ir “Liaudies 
Taigi, prie kiekvienos
pasistenkime atsilyginti, užsisa
kydami juos arba užsakydami 
eitiems.

Balsui”.
progos

J. Paliliunas, 
Winnipego L. Klubo seki

Montreal, Kan

ve ir neduos Klubui jokios nau
dos, tik padaugins nesantaiką 
narių tarpe, kurių didžiausia 
dalis yra repartyviai nusista
čiusi. Visiems žinoma, kad da
lis katalik.'škos ir tautiškos, 
aip pat ir komunistinės srovės 
veikia neigiamai Klubo intere
sams. Sąmoningi klubiečiai ma- 
ydami ardančius, siekimus nė
jai i rasti jokio kompromiso.

Senas Šermonas.

Montreal, Kan
Ačiū įr.igijusiems albumus 
“Kupiškėnų Vestuvninkai”

V

Atsakymas Svečiui, Vienybės 
straipsnio autoriui “Lietuviš
kame Montreale”.

Tuo pat laikotarpiu 
iki kovo 1-mai, pa
daryta išlaidų , 
Tuo budu iki kovos 
1-mai dienai 1939 
m. liko klubo ižde

To paties laikotarpio 
mos padalintos: Spalio
1938 m. visuotiniame Winni- 
pego lietuvių susirinkime su
aukota $425.60. Ant blankų 
surinkta $491.50, gauta laiškais 
iš provincijų ir šiaip “cash” 
$484.45. Per tą patį laiką pa
daryta svetainės naudai pa
rengimai ir gauta $91.89. Ben
drai sudėjus aukas ir parengi
mų pelną iš viso gauta “kėš” 
$1,493.44. Pridėjus užtrauktą 
paskolą $1200-00 bendrai paja
mų fondas sudaro $2,693.44 iki 
kovo -mai 1939 m.
Kontrolės Komisijos Raportas 
ir Vajininkų Pasidarbavimas

T. Pauplis išdavė raportą 
pajamų ir išlaidų, padalinant 
kiek smulkiau svetainės pir
kimui vajininkip pasidarbavi
mą nuo spalių mėnesio 1938 
m .iki kovo 1-mai dienai 1939 
m. Per tą laikotarpį vajininkai 
surinko aukų sekamai: per M. 
Bukauską ir Samolaitienę ant 
blankų surinkta $135.55. Tu
riu pažymėti, kad tie du drau
gai yra dar daugiau surinkę 
ant blankų aukų. Tačiau tos 
aukos buvo surinktos po kny
gų patikrinimo. Tad pinigai 
neįeina į šią sąskaitą—jie tilps 
vėliau spaudoje.

Per drg. W. Staponavičių 
surinkta ant blankų $78.25, 
per. P. Gutauską ir Bukaus
kienę surinkta aukų ant blan
kų $30.80, per P- Pudziuną su
rinkta $2.25, per Fergizą su
rinkta $5.70, per Žalą surink^ 
ta $4.45, per Žalą ir Piragį su
rinkta $24.50, per A. Medų su
rinkta $21.00; drg. Dyda iš 
Red Lake nuo LLD 37 kp. ir 
nuo Sūnų' Dukterų iP. Dr-jos 
8-tos kp. prisiuntė aukų $30.; 
per K. Ginkų surinkta $21.75; 
per Lepeską ir Ginkuvierię su-, 
rinkta $18.95; per Bogdą ir Bu- 
mnienę surinkta $1.20; per 
Karosą ir Bukauskienę surink
ta $9.55; per Burba surinkta 
$3-30; per R. Keusynį surinkta 
$3.00; nuo LLD 139-tos kuo
pos gauta $5.00; per Ę. Valiau- 
gienę surinkta $5.45; per P. 
Gutauską gauta $5.00; per M. 
Bukauską ir Ginkovenę surink
ta $2.90; per A. Kisielį iš Flin 
Flond surinkta $12.00; per F. 
Paliliuną iš Madsen, Ont., su
rinkta $15.00; per Stadalnyką 
surinkta $2.75; per Malakaus
ką iš C. B. surinkta $6.00; per 
Tauca surinkta $200. Nuo L 
LD 137-tos kp. gauta $8.60; nuo 
Sūnų ir Dukterų P. Dr-jos 4-

šird i ogiausiai tariu ač!u 
iems, kurie būdami ir neku- 
liškėnai. bet neatsisakė parem
ti kilnų tikslą. Jūsų vardas bus 
rašytas į Kupiškyje statomo 
Liaudies namo rėmėjų eiles.

Įsigijusieji albumus neku- 
)iškėnai yra šie: M. Grigaliū
nai tė, P. Januška, M. Plačenis, 
K. Augustis, P. Jokubka ir ku
piškėnai K. Janulionis, U. Bud- 
reikienė, A. Kregždė, A. šlape- 
is ir A. Grigaitė.

J. Gricius pareiškė, — girdi, 
albumą tokį turiu, bet man lyg 
ir sarmata butų, jei mano var
do ir dabar nebūtų kupiškėnų 
rėmėjų eilėse, todėl ir aš auko
ju vieną dolerį. J. Bakanavi- 
eius irgi aukojo vieną dolerį.

1. Kaip atrodytų svečiui, jei
gu pašalinis asmuo ateitų į jo 
namus ir duotų nurodymus 
kaip namų reikalus vesti. No
rėčiau matyti, ką svečias pasa
kytų tokiam neprašytam kai
mynui.

Ar svečiui nepriklausant prie 
Klubo nevertėtų palikti Klubo 
nariams rišti savo reikalus. Jei
gu svečias yra suinteresuotas 
Klubo gerove, kodėl nejstoti na
riu?

2. Priekaištas Klubo pirm. 
Juškevičiui, kad padarė išmin
tingai atsisakydamas iš Klubo 
pirm, vietos yra nekurybinis, 
bet ardantis veiksmas. Prime
timas, kad Šv. Elzbietos Dr-ja 
rengdama šokius Rumunų sve
tainėj turėjo $50 pelno, kuo
met rengiant bendrai su Klubu 
iš pirmininko Juškevičiaus ne-

biniu ant blankų surinkta ben- bo prie bendrų darbų ir sve-’kias blankas, grąžinkite jas su 
drai $491.50.

Be blankų aukomis gauta bas vertas $75.00. A. Taucas reikalinga visas tas darbas už
dirbo prie staliaus reikalingų j baigiant aukų lapus sutvarkyti 
darbų, ir buvo kaipo svetainės 
prižiūrėto jum; jo darbas ver
tas $50.00. K.. Valaitis dirbo 
prie bendrų ddbbų, ir taipgi 
buvo kiek laiko prie bufeto už
laikymo; jis dirbo prie to dar
bo du mėnesius ir savo darbą 
paaukojo. Taipgi; dirbo ir dau 
giau draugų, p^ie- smulkesnių 
svetainės darbų; iš jų turiu pa
žymėti T. Paulį. Jis irgi yra 
nemažai: savo darbu prisidėjęs 
prie svetainės pirkimo reika • 
lų.

' ’ J
Tiesa, nors ir dabar dar te

beina taisymas skiepo ir, be 
to, darbo keletas draugų dirba 
nemokamai, bet tų draugų var
dų šiuo kartu neminėsiu, nes 
darbas dar nėra baigtas. Vė
liau paskelbsiu spaudoje ir 
tiems draugams viešą padėką 

g 06 už jų pasiaukojimą tam tiks
lui, jei ne doleriais, tai nors 
darbu. Tai garbingas visų tų 
draugų pasiaukojimas 'visuo
meniniam darbui. Didelis kre
ditas priklauso minėtiems drau
gams ir visiems kitiems, ta
riame širdingą padėkos žodį 
nuo svetainės pirkimo komite
to ir nuo visų -Winnipego lie
tuvių už koopęravimą su ko
mitetu. Tas pagelbėjo winnipe- 
giečiams atsiekti užsibrėžtą tik
slą, įsigyti nuosavą svetainę.

.. Svetainės sutvarkymas
Svetainės pirkimo komitetas 

sutvarkė svetainę tinkamai — 
iki tiek, kiek jam buvo įgalio
ta ir aukščiau minėtame dienos 
susirinkime užbaigė savo parei
gas. Visuotiniame susirinkime 
buvo tižgirtas komiteto atliktas 

’/ darbas su aplodismentais.

“kėš” $484.45. Svetainei per 
susirinkimą suaukota $425.60; 
iš parengimų gauta $91.89. Pa
skolos užtraukta $1200.00. Tai 
sudaro viso pajamų iki kovo 
1-mai d- 1939 m. $2,693.44 su
ma.

Visos kitos aukų blankos, 
kurios buvo grąžintos po ko
vo 1-mai d. bus paskelbtos vė
liau spaudoje.
Išlaidos Padalintos Sekamai:

$1900.00

4.69

28.00
4.65

25.00

45.00

38.50

12.50
Radze-

tainės bufeto vedėju; jo dar- aukomis ar tuščias, nes mums

Už namą sumokėta 
“Cash” 
Už įregistravimą 
“Title” 
Už elektrą sumokėta 
Už namo “Insurance” 
sumokėta 
Už vandenį sumokėta 
Advokatui už darbą 
sumokėta 
Taxes už 1938 m. su
mokėta 
Renda grąžinta nuomi
ninkui 
Už apšildymą svetai
nės 
Leidimas dėl 
parengimo

Grąžinta paskola J.
vičiui $100.00; grąžinta pasko
la Valaičiui $100.00. Del atre- 
montavimo svetainės visas 
materijcilas ir atlyginimas už 
darbą meistrams bendrai su
mokėta $369.33. Sudėjus ben
drai visas išlaidas, padarytas 
nuo pradžios darbo iki kovos 
1-mai d. 1939 met. sudaro 
$2,639.19. Ta suma susidaro 
nepriskaitant dar atlyginimo 
dirbusių darbininkų, kurie dir
bo prie svetainės atremontavi- 
mo nemokamai.

Turiu pažymėti draugų pa
sidarbavimą ryšium su svetai-' 
nės pirkimo komiteto apkaina- 
vimu, svetainės atremontavimu 
ir t.t. Pasidarbavo šie drau
gai:

Antanas Matulevičius dirbo 
svarbiausi staliaus darbą; jo 
darbas vertas $150.00. Anta
nas Samolaitis padarė visą rei
kalingą elektros darbą; jo dar
bas vertas $57.00. Aleks Urbo
nas, komiteto iždininkas ir kai
po to darbo vedėjas; jo darbas 
vertas $50.00. Kazimieras Kve- 
deravičius, jis dirbo prie ben
drų darbų; jo darbas vertas 

. $75.00. Kazimieras Plečkaitis 
nas. O daugiau buvo papildyk te per J. Nakrusą $9.00; per dirbo prie staliaus ir popiera- 
ti naujais: į vice-pirm. K. Kve- Navicką surinkta $17.65; persimo darbų; jo darbas vertas 
deravičius, užrašų sekr. V. Gavėną surinkta $10.00; tuo $24.50. Mykolas Bukauskas dir

Dabartinis KLUBO Komite
tas susideda iš visų vietinių es
amų organizacijų ir pavienių 
asmenų, išrinkti savose drau
gijose, būtent, Sūnų ir Dukte
rų K. L. S. P. Dr-jos St. Boni
face ir Winnipego 7-tos kp. 3 
asmenys. ALDL Dr-jos 217 kp. 
trys asmenys. Bendro Fronto 
arba visuotino lietuvių susi
rinkimo išrinkti 4-ri asmenys, 
ir moterų skyriaus dvi kandi
datės. Tie visų draugijų at
stovai sudaro KLUBO komite
tą, o komitetas iš savo tarpo 
išsirinko KLUBO valdybą. Val
dyboje paliko iŠ seno komite
to pirm. M. Vidrukas, sekr. J. 
Paliliunas ir iždin- A. Urbo-! tos kp. iš Edmontono prisiun-

kuriam 
paruošti 
Konsti- 

buvo iš-

Taipgi susirinkime buvo pa
tvirtintas komitetas, 
buvo pavesta užbaigti 
“Klubo” konstitucijos, 
tucijos pagaminimui
rinkti J. Paliliunas, T. Pauplis, 
J. Radzevičius ir P. Gutauskas. 
Konstitucija bus priimta sekan
čiame visuotiniam susirinkime. 
Apie tai bus pranešta viešai.

Atsišaukimas
Dar Svetainės Komitetas at

sišaukia j visus tuos, kuriems 
buvo pasiųstos aukų rinkimo 
blaųkos.

Draugai ii’ draugės, kaip or
ganizacijos, taip ir pavieniai as
menys, kurie buvote gavę to-

tr

tinkamai, kad draugų aukos ne 
pasiliktų be atskaitos.

Todėl tariame visiems širdin

į musų atsišaukimą ir prisius 
mums minėtas blankas kaip ga
lint artimiausiu laiku. Ačiū!

Dėl svetainės aukos
Dar dėl svetainės reikalų gau

ta aukų, kurias surinko ant 
blankų M. Bukauskas ir Samo- 
aitienė. Aukojo sekantys: Jo
nas Paluikis aukojo $1.45; Fred 
Kųostin, aukojo $5.00, D. Caer 
aukojo $1.00.

Gautas laiškas iš Toronto su 
aukų rinkimo blanka; prisiun
tė drg. P. Pajuodis. Laiškas 
skamba taip: Pereitame Sūnų ir 
Dukterų Dr-jos susirinkime bu
vo atsišaukta kaslink paramos 
dėl vvinnipegiečių svetainės, ir 
vieloje buvo suaukota sekamai: 
po 25c. aukojo drg. Kamičaitis, 
A. Bimbienė, M. Petraitis, Bob. 
J. Gaižauskas, V. Kirvela, S. 
Kaptainis, A. Leimanas, J. Lei- 
manas, P. Alksnis, A. Ylienė, F. 
Stukas, Milius, A. Jakubauskas, 
P. Jakubauskas, Nemajunas, J. 
Žiulis, Petraitienė, Mat. Guoba, 
Joe Shinkunas aukojo $1.00; J. 
Yla aukojo 50c, J. Mileris au
kojo 20; Kulokas aukojo 15; 
Ražaitis aukojo 13c. Po 10c. au
kojo J. Drazdis, J. Indrelis, S. 
Ragauskas, A. Margelis, Bevar
dis, F. Medelinskas, J. Mingilas, 
žaliaduonienė, Vilkelienė, J. 
Petravičius, C. K. Kubilius. To
liau laiške sako: nors pagal To
ronto lietuvių koloniją, tai ga 
mes permažai prisidėjome prie 
jūsų kilnaus darbo, bet Toron
to lietuvių komitetas linki lai
mingai budavoti kulturinį dar
bą savoje pastogėje.

Antras laiškas gautas nuo L. 
L. D. 47 kp. sekr. J. Pelikausko 
iš Montrealo. Laiškas skamba 
sekamai: Atsiprašau, kad taip 
ilgai užtrukau su atsakymu į 
jūsų atsišaukimą paremti sve- 
tąinės pirkimo reikalą. Priežas
tis tokia, kad pas mus veikia 
reakcija, tai sudaro apsunkini 
mą tam darbui. Taigi jūsų kil
niam tikslui skiriu nuo savęs 
$2.00 ir ant blankos surinkau 
75c, kuriuos prisiunčiu viso 
$2.75* ant blankos aukojo se
kantys: Danusevičius 20c; Se- 
dauskas 10c; P. Stulginskas 
25c; A. Sirvydas 10c; A. Lie-

dolerių. Toks pareiškimas ant 
Juškevičiaus yra visai nepama
tuotas, kadangi Juškevičius iš 
savo valios nieko Klubui nega
li duoti, bet turi veikti pagal 
direktorių nutarimą. Valdybos 
posėdžiuose yra susitariama 
apie bendrus renkimus, jų są
lygas ir pelno dalinimą.

3. Svečio raginimas bendra
darbiauti su vietine katalikiška 
ir tautine visuomene ir vengti 
kairiosios pusės yra labai ne
tinkamas patarimas Klubui ir 
i o valdybai.

Partiniai pataikavimai neda-

U? r A'/į'f

Graičiunui.
Taipgi širdingas ačiū drg. T. 

Jokupkienei, kuri būdama ir 
nekupiškiete, bet yra išplatinus 
net penkis albumus. Tai tikrai 
kilnios sielos lietuvaitė, — ji 
niekuomet neatsisako kuo nors 
padėti kitiems. Visuomet ją 
matysi šeimininkaujant musų 
parengimuose ir visada geriau
sioj nuotaikoj. Tai yra viena iš 
gabiausių musų šeimininkių.

O. Vizbarienė.

Naujas Fordas!
Ar norite gauti daugiau už 
savą senąjį automobilį?

—o kad gauti
Geriausj Bargeną
šiam mieste, eikit į

YARDS MOTOR
GOMPANY

5212 S. Ashland Avė.
Autorizuotas Ford ir Lincoln 

auto atstovas.

GERBIAMI NAU 
tytojai Prašomi 1 
Italais Eiti į tas Krautuves, 
kurio* Skelbiasi Naujiem—.
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GRĮŽO NAMO IŠ 
LIGONINĖS

Marijona Dzimidas, po sėk
mingos operacijos ligoninėj, 
jau grįžo namo, ir dabar vėl 
pradėjo bendradarbiauti su sa
vo vyru Wolteriu Utility Li- 
quor Firmoje, 5931-33 So. Ash
land Avė.

Wolter Dzimidas, moters pa
dėtimi labai buvo susirūpinęs, 
bet jai grįžus namo, jis taipgi 
dabar jaučiasi smagus.

Aš širdingai linkiu tiek Ma
rijonai, tiek Wolteriui Dzimi- 
dams sveikatos, gausos ir sėk
mingumo. —Jūsų Ona

Frank Kissel, Genevieve Mažei
ka su John Lauritis.

Priėmimas vestuvininkų įvy
ko p. J. Juškos svetainėj. 
Brighton Parke.

Visi gėrė, valgė, linksmino
si ir šoko prie gražios muzi
kos iki ankstyvo ryto.

Gegužės 21 d. artimi drau
gai ir giminės susirinko pie
tums pas ponus Yerumbauskus, 
o po pietų Stella ir Antanas 
išvyko “Honeymoon’ui” į 
Yellowstone Parko.

Stella ir Antanai, mano lin
kėjimai jums: Lai džiaugsmas 
ir laimė jus lanko visados ir 
lai meilė tarp judviejų klęsti 
amžinai. Onytė.

Margos Žinios

GRAŽIOS 
VESTUVĖS

dšeštadienį, gegužės 20 
įvyko iškilmingos vestuvės 
les Stella Lauritis, kuri gyve
na 2503 W. 46th Place, ir 
tano Yerumbauskas, 4239 
Washtenaw.

“Maid of Honor” buvo 
Nu ta Garski. Kiti vestuvių
lyviai buvo: Stella Petkus su 
Albertu Gricus, Joscphine Ski
rtus su John Genutis, Joan 
Estrauskas su Walter Janc- 
kauskas, Stella Lauritis su

An-
So.

plė
da-

Gimtadienio Pokilis.
Geg. 13. — Marcelės Kava

liauskienės gimtadienio proga, 
jų pačių užeigoje, 3059 W. 38 
St. buvo suruoštas malonus po
kilis, kurtame giminės, drau
gai ir pažįstami prie stalų ir 
baro sotinosi skaniu mąistu, 
gardžiais gėrimais ir širdingai 
jai linkėjo, jai ir vyrui Wol- 
teriui gausos ir sėkmingumo. 
Ji taip pat sveikino svečius ir 
dėkojo už jų atmintį ir širdin
gumą. Wolter Kavaliauskas 
yra malonus visuomenietis ir 
aktyvus veikėjas visuose kil
niuose visuomenės darbuose.

Lietuvaitė Baigė Aukštąją 
Mokyklą. 

t

Helen Arlene Nugarus, jau
na, mandagi lietuvaitė, sėkmin
gai baigė Kelly High School, 
su gerais pažymėjimais, Ko-

merčijos ir muzikos kursuose. 
Ji dabar dirba savo tėvelių mai
sto krautuvėje, bendradarbiau
ja jaunuolių grupėse, priklau
so prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir širdingai remia 
visuomenės kilnius darbus. '

Linksnio Budo žmogus. « '
Jonas šeštokas — linksmo 

budo žmogus, tavetno savinin
kas, 5654 64th PI., .Clearing, 
III. Jis pats ir jo žmonelė yra 
kilę iš Žemaitijos, užtat ir že
maičių tradicijas gerbia. Ka
dangi jis, Jonas, tat ir Joni
nės ketina iškilmingai švęsti 
birželio Jtine 25 d., Krauss pik 
niko darže, 6600 W. lllth St., 
Chicagos priemiestyj, Worth, 
UI. Anot jo žmonos pareiški
mų, ten susirinks visi žemai
čiai ir pasipuošę spalvomis iš
kilmingai švęs savo tradičiji- 
nę šventę — Jonines.

— Jūsų Ona.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Frank Erazmus, 29, su 

nice Wydra, 33.
Alfons Witzkowski, 27, su

Olga Masulunes, 21
Vitold Zalpis, 25, su Ursula

Klebonas, 24

Reikalauja
PerskirŲ

Lillian Nautwick nuo Mar- 
vin Nautvvick

budriko radio 
Programas

■, ■ . , ■

Pereitą septintadienį,kaip ir 
visuomet, Budriko radio va
landa padarė gerą įspūdį į 
klausytojus. Buvo gražios dai
nos ir gera muzika. Daininin
kai gražiai . padainavo dviem 
balsais keletą liaudies (Kūnų, 
o simfonijos orkestrą ’ davė 
gerus muzikos numerius. Pro
gramas tęsėsi ■ visų valandų.

Kitas Budriko programas 
btis ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vaL> Stoties WHFC— 
1420 k- ProgrtEfthę dalyvaus žy- 
rilus moterų-chbras^ ir akorde
onistai. Bus įfeudies vd^Įdos ir 
gera muzika^ pe to,; bus svar
bus asmenų;^ draugijų pra
nešimai.

Ber

Gavo
Perskiras

Elizabeth J. Daugaard nuo 
John J. Daugaard

Ethel Urban nuo William 
Urban

Skolina Filmus 
Apie Lietuvį 
Organizacijoms

Skaitlinga Ekskursija į 
Lietuvą

■ - - —- I

CLASSIFIE.D ADS

ANTANAS AUGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 22 d., 1:50 vai. popiet 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Tau
ragės valsč., Kuisių kaime.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną, po tėvais Ma- 
liauskaitę, 2 sūnūs Antaną ir 
Bronislovą, dukterį Eleną, 
pusbrolį Antaną Nausėdą ir 
gimines. Lietuvoje—tėvą Pet
rą, 3 brolius: Vincą. Petrą ir' 
Juozapą ir seserį Oną, .,

Kūnas 
1735 W. 
dotuvės 
Gegužės 
iš kopi, 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Augaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka,
Moteris, Sunai, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

pašarvotas koplyčioj 
Wabansia Avė. Lai- 
įvyks Penktadienį, 

26 d., 8:30 vai. ryto 
į šv. Mykolo parap.

n R A Gėlės Mylintiems I B K K fa Vestuvėms, Ban- U 11Ukietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Sekantį šeštadienį iri sekma
dienį, gegužes 27 ir 28 dd., 
naujienietis John Williams, 
6604 So. Daiųen Avė., rengia 
“Grand Opčningą” savo nau
jai atidarytame Williams Ta
verne.

Kadangi Jonas ir Marcijona 
Williams yra malonaus budo 
žmonės, numatoma, kad susi
rinks daug svečių. Jie žada vi
sus maloniai priimti.

—Steponas

Politikai ^ligia pikniką
LilhUaUidh National Demo- 

eratic Clubv pjknįkas į vyks ta 
sekmadienį, 28 dieną šio mėne
sio Justice parke, prie 82-ros ir 
Keąn gatvių, taip kaip ir visa
dos. Šis demokratų klupas nėra 
suvytęs visuomenės savo paren
gimuose, nesUvils ir šiame pik
nike. Bus daug įvairių išlaimė- 
jimų.

Komitetas deda visas pastan
gas, kad užganėdinti publiką 
kuo geriausia, už tai, gerbiamo
ji visuomene, nepamirškite die
nos ir vietos. Vieta graži ir jau
ki. Esu tiaras, J|<ad busite pa
tenkinti vi$jjšjąme parengime, 
nes klubiečiąi pasistengs visus 
patenkinti. K^d taip bus patys 
patirsite. ^—Korespondentas

Ir žagariečiai. Rengiasi Prie 
' Gegužinės i ; ri t

Ateinantį sqkinadienį,
žės 28 d., visijChicagos ir apy
linkės miestų^ žagariečiai turės 
savo dieną Sparčio darže, 
low Springs, III.

Į šių gegužinę yra visi 
čiaiiii, kas tik nori linksmai lai
ką praleisti, šokiams orkestrą 
pirliros rūšies yra paimta, gros 
kas tik ko pareikalaus.

Alus importuotas iš švetpUo 
lės. Žuvies bus iš Švetės prigau- 
dyta. Kur čia viską aprašysi.

Kadangi tą dieną pripuola ir 
susirinkimas, tai nepamirškite, 
kad gegužės 28 d. žagartečių 
susirinkimas nebus laikomas.

Visi važiuokite tiesiog į Spai- 
čio daržą. Aš irgi ten busiu.

žagariėtis

gcgu-

STANISLOVAS IVAŠKEVIČIUS

I n i f ■- llf i Siunčiam GėlesI AI/I-IkIQ Telegramų i LUVcIlUO Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
TeL YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu > 
Gegužės 21 d., 1:30 vai. popiet 
1939 m., sulaukęs 46 m., amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Triškų 
miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Franciškų, seserį Bronis- 
lavą Žukauskienę, švogerį An
taną ir jų šeimyną, 5 pusbro
lius: Kazimierą, Juozapą, 
Stanislovą Moščikius, Stanis
lovą Dimavičią, Antaną Bu- 
dėną ir daug kitų giminių; 
Lietuvoj—motinėlę Oną.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-stės.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Geg. 
25 d., 1:30 vai. ryto iš kopi, 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Ivaš
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,

BROLIS, SESUO IR GIMINES.
Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-39.

PolitiKa
Nutarė Prisidėti 
Prie Lietuvių 
Demokratų Lygos

Wil-

kvie-

Švedų Amerikos Linijos iš-1, 
plaukiančiu motorlaiviu 
“Gripsliolm” gegužės 31 d. iš
plauks skaitlinga eksku/žsija į 
Lietuvą, per Gothenburgą, 
Švediją. j

Turį pažįstamus bei prospe
ktus vykti į Lietuvą malonėki-1 
te prisiminti virš minėtą laivo 
išplaukimą. Laiko jau nedaug 
beliko, todėl patartina kaip 
galima greičiau rezervuoti 
laive vietas. Amerikos pilie
čiai Amerikos pasą gali gauti 
į savaitę laiko.

Naujos Spalvuotos Filmos.
Švedų Amerikos Linija pa

gamino Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos spalvuotas filmas. 
“Preview” jau buvo rodoma 
gegužės 2, Brooklyn, N. Y. 
Filmą yra 16 m/m dydžio.

Jei tamstos kurtoje priklau
sote organizacijoje, norėtumė
te tas filmas pademonstruoti 
by kuriame savo susirinkime | 
ar socialiam pokily, prašom 
kreiptis į Švedų Amerikos Li
niją. Minėta filmą bus skoli
nama lietuvių organizacijoms, 
klubams, parapijoms ir kt. or- 
ganzacijom, kurios tik kreip
sis tuo reikalu viršminėtu ad
resu. Reikalui esant dar gali
ma pridėti ir apie Švediją fil
mos dalį. Rodyti ima apie 1 
vai. 30 minučių.
Antroji Ekskursija į Lietuvą

Jau artinasi laikas iki ant
ros Švedų Amerikos Linija ek
skursijos į Lietuvą, išplauks 
tam pačiam kaip ir pirmoji 
ekskursija laive “Gripsliolm” 
iš New Yorko liepos 1 d.
.Antrą .ę^kutsiją vadęvaus 

žemiau pasirašęs- Jau laikas 
rezervuoti laive vietas, nes šis 
išplaukimas yra pirmas po 
mokyklų sezono užbaigimo ir 
jis bus užpildytas šeimų su 
vaikais, kurie lanko mokyklas 
ir taipgi daugelis mokytojų 
tuo laivu plaukia į ramiąją 
Skandinaviją praleisti atosto
gas.

Su gilia pagarba, 
SWEDISH AMERICAN LINE 

Liet. Skyr. vedėjas
V. Mucinskas.

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
gės, kuri turi tavern biznį. Aš esu 
pusamžis, nevedęs. Rašykite 2428 
West 46th Place, Chicago, III. Vin- 
cent Rokush.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ pataisymo ir 
užlaikymo darbo. Turiu 8 metų 
patyrimą. Vincas Rukštelis, Victory 
5080.

IEŠKAU DARBO PRIE šeimynos 
namų ruošos. Turiu paliudymus; 
esu patyrusi. CASY DORRIS, 

4044 So. Richmond St.

PAIEŠKAU BILE KOKIO DAR
BO. Galiu dirbti už bartėnderį, ga
raže, truck driver arba chaufferis. 
Atsišaukite Box 999, 1739 So. Hals- 
ted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Pąrbininkių Reikia

REIKIA VIDURAMŽĖS moters 
lengvam namų ruošos darbui ir 
prižiūrėti 8 mėnesių amžiaus kūdi
kį—nėra skalbimo. 4044 So. Rich
mond St. 2-ras aukštas.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka prie lunchiaus taverne. Šau
kite Boulevard 8723.

FURNITURE-FIXtUtete irok’šALfe 
Rakandai ir Įtaisod Pardavimui
PARSIDUODA ELEKTRIKINIS 

šaldytuvas 6% pėdų, geram stovy. 
Parduosiu pigiai, nes persikeliam į 
apartment buildingą. 7126 S. Mo- 
zart, antros lubos.

BUSIMŽSŠ C&ANCES
' Biznio Progos

TAVERNA? PARDAVIMUI. Ge
ras biznis, pigi renda, parduosiu 
pigia kaina. Teisingą pasiūlymą 

6440 COTTAGE GROVE.

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164% Drexel Blvd.

IKI ŠEŠTADIENIO turi būti par
duota Cleaning and Dying krautu
vė. ‘ Priežastis—liga $100—-paims— 
pilnai įrengta. 1909 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
puiki vieta, senai išdirbta — 
brangiai. 6403 So. Kedzie Avė. 

---- --- .,■■■ ■■ ■ ... .. - -
ROOMING HOUSE—23 kambariai 

—furnišiuoti. švarus budinkas. 1-2 
kambarių apartmentai aliejum Šil
domi—šaldytuvai. Geras namas ir 
pajamos. 100% pilnas. Priverstas 
parduoti, kad pakeisti klimatą. Pa
matykite, kad įvertinti. $5500.00 
reikalaujama. 635 W. Belden Avė.

ne-

REIKIA 2 MOTERŲ skudurams 
skirstyti atmątų jarde. Nuolatinis 
darbas, gera alga. BERGER BROS. 
2248 West Lake St.

TIKTAI PATYRUSI MERGINA 
20-30. Virimas apačioj, nėra skal
bimo. Savas kambarys. Vana $10.

Forest 2314, Reverse charges.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimai

GELTONŲ PLYTŲ 6 apartmentų 
—Metinių pajamų $1740. Kaina 
$8,800. Pinigais $1500. 12 apartmen
tų. Metinių pajamų $5070. Kaina 
$19,500. Pinigais $4,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui. Virti. Būti. $8-$10. 

South Shore 1091.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui. Būti. Maža šeima. 
Geras mokestis. Savas kambarys.

Lakeview 3977.

HELP WANTED—-MALĖ 
Darbininkų Reikia

rei-GĖRIMŲ PARDAVĖJAI 
kia patyrusių vietiniams ir impor
tuotiems bei privačiams likieriams 
ir vynams pardavinėti. Mokama 
aukščiausia komisija ir išlaidos. 
Kreiptis 10:00 iki 12:00 vai. ryto 
arba 4:00 iki 5:00 vai. po pietų. 
Klauskite panelės Pikielytės.

BOND’S LIQUOR COMPANY 
3407 Archer Avehuė.

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, šalimi lotą, 2 karų ga
ražą, pilna kaina ................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
Šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik 3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300

Clark St. Dearborn 1540.10 N.

DIDELIS BARGENAS
Pell Lake Wis., R. 12, 60 mylių 
nuo Chicagos, lotai arti maudynių 
PO1 >$50.00 ir augščiaus, ant išmo
kėjimo. Cli. \Vendell, R. 1, Berring- 
ton, III.

REIKALINGAS apysenis ŽMO
GUS prie namų darbo. Gyvenimas 
ir mokestis. 5725 So. Mason Avė. 
(55th ir Archer Avenue).

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas, 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. 
Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

SUSIRINKIMAI

Paaiškinimas Ir 
Pranešimas Dėl 
“Laisvos Minties”

CHICAGOS SUVALKIEČIŲ DR- 
JOS susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, gegužės 25 d., 1939 m., 7:30 
vai. vakaro p-no Juškos svetainėje, 
2417 
kitę 
riai

West 43rd St. Nariai malonė- 
susirinkti. Taipgi ir nauji na- 
kviečiami. —O. V. sekr.
J. K. R. mėnesinis susirinki- 
įvyks trečiadienį, gegužės 24mas 

d., Yuškos svetainėje, 2417 West 
43rd St. Pradžia 8-tą vai. vakaro. 
Kviečiame skaitlingiausiai atsilan
kyti. —Bennett.

PIGIAI PARSIDUODA
2 flatų 6 ir 5 kambarių, moder

niškas mūrinis namas, apšildomas, 
10 metų senumo, South Sidėj, 63 
St. gatvekariai, renda $100.00 į mė
nesį. kaina tiktai $6,950.00. Apžiū
rėk greitai.

štoras ir 5 kambariai prie Stock 
Yards vartų, geras biznis, savi
ninkas mainys ant 60 iki 80 akrų 
farmos, už 50 arba 60 mylių nuo 
Chicagos.

Arba kas turite lotų ir negalite 
parduoti, atsišaukite, mes parduo
sime arba išmainysime.

Taipgi kas turite farfnų arba na
mų ant pardavimo, mes turime ge
rų pirkėjų už cash. Visais viršmi- 
nėtais reikalais, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS
6800 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Memlock 2323.
Prenumeratos Susitrugdė.

Naujos Aukos 
Kunigui M. X. 
Mockui

o aš prisiųsiu knygą, nors jau 
visai mažai teturiu. O už $1.00 
prisiųsiu kartu ir “Laisvama
nį” žurnalą.

Su aukšta laisvamaniška 
pagarba visiems knygų ir “L. 
M.” prenumeratoriams

„ —Antanas Jocius. 
135 E. 114th PI., Chicago, III.

"Poterius Kalbu"
S. Įdomu, kad iš “Vil- 
skaitytojų nei vienas ne- 

nei knygos
“Laisvos Minties”. Reiš- 
vilniečiai visi nudardėjo 

klerikalus poterių kalbėti.

Iš Chicagos Liet. Politikos KL
Chicagos Lietuvių 'Politikos 

Kliubas per daug metų buvo 
žinomas kaip republikonų 
kliubas, bet taip nėra. Viršmi- 
nėtas kliubas yra kontroliuja- 
mas didžiumos narių demokra
tiškais pamatais. Nariai turi 
pilną teisę svarstyti kuris kan
didatas arba partija tinkames
ni. Penktadienį, balandžio 28 
dieną, įvykusiam susirinkime, 
vienbalsiai nutarta įstoti į Lie
tuvių Demokratų Lygą, kad 
palaikyti naująją dalybą ir, 
bendrai, veikti lietuvių tarpe. 
Bendrai veikdami gausim kas 
mums priklauso.

Sekmadienį, gegužės 28 d., 
įvyks kliubo metinis piknikas, 
Liberty Grove (buv. Dambrau
sko farmoj) Willow Springs, 
III. Kliubo nariai arba kurie 
prisirašys piknike gaus po pen<- 
kis stiklus alaus veltui. Prisi
rašyti prie kliubo kainuoja, 
vyrui—$1.00, moterei—50c.

Narius ir svečius; širdingai 
kviečiam atsilankyti piknike 
irt praleisti dieną tyram ore. 
Bus dešrų su kopūstais, gėri
mų ir gera muzika. įžanga vėl-1 
tui. Kviečia rengimo komisija.

Senoliui Reikia Akinių

Pradžioj kovo mėn. paskel
biau per laikraščius, kad ga
vau siuntinį knygų iš Lietuvos 
po vardu “nuo perkūno iki 
bazilikos”. Skelbiau kartu, 
kad persiųsdinsiu ir “Ųaisvą- 
ją Mintį.”

Tuoj gerbiami “Naujienų” 
skaitytojai prisiuntė pareika
lavimus ir visiems greitai iš
siuntinėjau minėtą knygą ir 
prenumeratą. Vienok dėlei 
man nežinomų priežasčių, 
“Laisvos Minties” prenumera
tos iŠ Lietuvos susitrugdė, ne 
tilę naujiems, bet lygiai ir se
niems. Jau apie pora mėnesių 
neateina.

Todėl prašau gerbiamų pre
numeratorių, kurį laiką pa
laukt?, gal ten susitvarkys ir 
išsiuntinės visiems “Laisvąją 
Mintį”.

Knygų dar keletą turiu. Ku
rie norėtumėte prisiųskite 75c

........................ ..............H i ..............II n'..........................  i ,i - , • -

pirkti iždininko Vardu, o pasiųs
ti sekretoriui. K. Mockaus šclp. 
fondo komitetas: Iždininkas 
Steponas Dambrauskas, 56 E. 
W1 St., Chicago, Ili.> sekreto
rius Antanas Jocius, 135 E. 111 
pi., Chicago, UI,

MORGIČIŲ KOMPANIJA turi 
likviduoti kampinį namą —6—5— 
8 po 4 kambarius, garu Šildomas. 
$6900.00 į . metus, tik $22,500. 
$2500 reikalauja. Kampinis, dvi 
krautuvės—19 apartmentų. Rendos 
$9300 į metus, tik $5,000 reikalau
ja. Pilna kaina $30,000.

Room 608, 10 N. Clark St. 
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

Aplankius sergantį senelį ku
nigą M. X. A?tockų, senelių prie
glaudoj, Oak Forest Institution, 
reikia pripažinti, kad jo sveika
ta visai silpną. Sunku susikal
bėti, vienok myli skaityti, lietu
viškus laikraščius, kurte ten at
eina, leidėjų aukojami, tik jau 
ant akių nupuolęs. Todėl prašo 
pritaikinti jam akinius, kurie 
kainuos keletą doleriu.

Jo lėmėjai prašomi parinkti 
po keletą centų aukų akiniams, 
kurie jam taipiJabai reikalingi.

Aukų prisiuntė K. M. Mįcuda 
per Nuujiėnaš, iš Marshfield, 
Ore. — $3,00; Amerikos Lietu* 
vių Piliečių Klubas iš Great 
Neck, *N. Y., per J. Pilvini * — 
$2.00. .r

Plačiai žinomas laisvos idėjos 
skleidėjas iŠ Detroit, Mich., lan
kėsi Chicagoj. Aplankė ir ser
gantį senelį įteikdamas $1.25.

Visiems aukavusiems vdrdu 
sergančio senelio Mockaus ta
riu širdingų ačiū. Aukas siUfe’ 
čiant, nioney orderį reikia iš-

nies” 
užsiprenumeravo 
nei 
kia, 
pas

JUOKAI
Juokai

PARSIDUODA FORCLOSERIS 
Mūrinis dviflatis arti 64, Cemen
tuotas beismentas, 5 ir 6 kamba
riai. Kaina $3,500.00. $1000 cash.

6 kambarių mūrinė rezidencija, 
arti 66 gatvės, fornasu apšildy
mas. Puiki vieta. Kaina $2800.— 
$500.00 cash.

Medinis dviflatis, arti Marųuette 
Road, po 5 ir 6 kambarius, furnaso 
apšildymas. Beveik naujas, 2 karų 
garažas. Ant konkryto fundamento, 
gražus basementas. Tiktai $3,000.— 
$1000 cash.

CHARLES VRNIKAS 
2500 W. 63rd St. tel. Prosp. 6025. 
■^—9' ——

I ARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Mergina: Petrai, kų nori 
ledoms?

Petras: Nupirk man kų nors 
dėl maho kaklo.

Mergina: O kaip butų virvė?
r i ' v .,,
Juozas (duodamas savo mer

ginai, Kalėdoms beždžionę): 
Anele, ar tu priimsi šią bež
džionę?

Anęlė: Juozai, ar tu prašai |^įoke”®n^.®00- 
mano rankos?

80 AKRŲ FARMA, kietmedžio 
grindys; vanduo; didelė barnė; la
bai žydintis abeių sodnas, pusė tny- 
lio6 nuo trunk line, septynios my
lios nuo miešto. Miškingos ganyk
las žemė, šienas. Tiktai $885.00. 
HANSON-OSBORN, Kart, Mich. I

> T • , * ' / I ‘ ‘ t
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PUIKUS BARGENAS. 60 akrų 
—budinkas arti Ločkport. $4,000.

600 akrų, budinkas arti Watseka. 
$25.00 akras. .

55 akrai. Be pagerinimų— arti
E. PORTER, 1122 Bryan Avė.

Jollet, III. k

Ka-

4

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine.
’ -THE HOME OF FINE FUBNITORE" SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
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Siūlo Parašyti 
M. Jurgelionienes 
Biografiją

“Gal kitos moterys eis jos 
pėdomis“

Mes pažinom ją per daugelį 
metų. Kitos tokios moteries, 
kaip Jurgelionienė, neturėjome 
savo tarpe.

Suprasdama daug kalbų, ji 
duodavo gerus patarimus kiek
vienam, kas tik buvo reikalin
gas pagalbos.

Gyvendama labai švariai, ne
tepė savo veido jokiais dažais, 
nė nedegino savo plaukų; taip
gi nevilkėjo jokių žvėrių kailių. 
Baliuose ar piknikuose dėvėda
vo tokias sukneles, kaip pa
prastą dieną. Bet ji įgijo tokią 
garbę, kokios dar niekas nebu
vo įgijęs. Reikia tik prisiminti 
jos laidotuves. Kiek daug buvo 
telegramų, laiškų ir vainikų ne 
tik iš Chicagos, bet ir iš kitų 
valstijų miestų. Ir dar tokiame 
blogame ore jos draugai ir pa
žįstami nejautė blogo oro, bet 
suspaustomis širdimis šluosty
dami ašaras lydėjo ją į kapines.

Aš prašyčiau Naujienų Ben
drovės paskirti vieną savo narį, 
kuris pažino ją iš jaunystės iki 
mirties, parašyti jos biografiją. 
Aš manau knygutė butų tuo- 
jaus išpirkta ir gal paakstintų 
kitas moteris eiti jos pėdomis.

Jos. Woski.

Gasolino Stotys 
Kelia Gasolino 
Kainas

Sako, Užbaigusios “Karą”
1,000 narių gasolino parda

vėjų organizacijos, Gasoline 
Retailers’ Association, vien
balsiai nutarė užbaigti ilgai 
vykusį gasolino kainų “karą“ 
Chicagoj, ir šiandien pakels 
kainas.

Už “reguliarį“ gasoliną rei
kės mokėti po už galioną, 
o už “ethyl“—19^c.

Gasolino pardavėjai kelis 
kartus bandė “karą“ užbaigti, 
bet ka? kurie organizacijos na
riai nutarimų nesilaikydavo ir 
kainas vėl pradėdavo kapoti.

Reikalauja 
Daugiau 
Žaismaviečių
Br. Parko aldermanas Hartnett 

žaismaviečių komisijoj
Kadangi daugely Chicagos 

apylinkių yra reikalingos žais- 
mavietės, prie Chicago Recrea- 
tion Commission tapo sudary
tas specialis komitetas, kuris 
paprašys mokyklų tarybos leis
ti naudotis vaikams žaisti 135 
mokyklų kiemuose. x

O paprastai tose apylinkėse, 
kurioms labiausia reikalinga 
žaismaviečių, tinkamų tuščių 
lotų nėra, kuomet mokyklų 
kiemai stovi tušti ir nenaudoja
mi.

Sprogimas Sužeidė 
Ben Lanewską

Gegužės 19tą d., tapo sužeis
tas Lietuvių Keistučio Kliubo, 
Chicagos Lietuvių Dr-jos ir 
Žemaičių Kultūros Kliubo na
rys Ben Lanewskas, 4258 So. 
Western Avė. (

Drg. Ben L-kas dirbo “serap 
yarde“ už shea?maną, ties 
num. 2035 W. 43rd St. Per ne
apsižiūrėjimą, uždėjo ant žirk
lių vamzdį, kuris kokių tai 
piktadarių buvo priliuoduotas 
dinamito. Jam tapo įlaužtas 
šonkaulis. Kiti darbininkai iš
liko nesužeisti.

—Steponas

—---------------------------------------- -

VAKAR 
CHICAGOJ
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• Gražiai pasirėdžiusį ir apie 
35 metų amžiaus moteriškė va
kar užsimušė nušokusi nuo 
liepto virš 47-tos v ir paežerio 
vieškelio kryžkelės.

» » »
• K '

• Nuo širdies ligos savo auto
mobilyj pasimirė 57 metų chi- 
cagietis brokeris Otto Herz- 
mann, nuo 5020 Woodlawn 
avenue.

» a »
• John Toman, apskričio iždi
ninkas, vakar perspėjo visus 
mokesčių mokėtojus, kad birže
lio 1 d., pasibaigia laikas su
mokėti pirmą real estate mo
kesčių dalį. Po los dienos rei
kės mokėti 1%' pabaudos už 
kiekvieną suvėluotą mėnesį.

o o »
• Chicago Motor Club ir ke
lios kitos organizacijos pradė
jo agitaciją už įvedimą “one- 
way“ gatvių Chicagos vidur- 
miestyj, tai yra važiavimą tik 
vienon pusėn kai kuriomis gat
vėmis.

» » »
• Vakar Dr. H. Bundesen grį
žo prie savo pareigų, miesto 
Sveikatos departamento. Jis 
yra jo viršininkas, bet buvo 
laikinai pasitraukęs pasiruoši
mui • pieno monopolio bylai. 
Bylą jam ir daugeliui Chica- 
gos pieninių iškėlė federalė val
džia.

» C 0
O Chicagos stambių biznierių 
organizacija, Chicago Associa
tion of Cconmerce vakar parei
kalavo, kad buvusiai Crawford 
avenue, dabar Pulaski avenue, 
butų sugražintas senasis var
das — Crawford.

» » O
• Vakar anksti rytą Highland 
Parke mirė Dr. Gatewood, 51 
betų amžiaus, medicinos gydy
tojas, gyvenęs adresu 336 Elm 
Place. Jis buvo bene vieninte
lis žmogus Chicagoj ir apy
linkėj, kuris neturėjo pirmo 
vardo.
/---------------------------------------

Įvairios Margos 
Žinutės iš Cicero 
Gyvenimo
Serga G. Miliauskienė — L.

Shvegžda Grįžo Namo — 
Kitos žinios

CICERO — Ponia G. Mi
liauckienė, 1837 S. 49th Ct., 
suvirš mėnuo laiko atgal pa
juto rankos skaudėjimą. Nėra 
jokio ženklo—skauda tai skau
da. Kiek galėdama apie na
mus triusėsi ir nieko nebojo. 
Pagalinus reikėjo kreiptis prie 
gydytojo ir atsigulti ligoninėn. 
Rankos kaulas trukęs, ranka 
turės būti sudėta gipsan. Tai 
matome kokių nuotykių būna.

iP. Miliauckienė labai pyksta, 
kad reikia gulėti lovoj, nes ji
nai visuomet yra užimta, ypač 
šiuomi laiku, nes neužilgo sū
naus vestuvės su panele Cuku- 
raite. Kaip busianti marti, la
bai susirupinus motinos uoš
vienės sveikata- Jos suramini
mui praeitą šeštadienį atvežė 
gražių kvepiančių gėlių bu
kietą.

P. Miliauckienė 7 yra narė 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir SLA 301 kuopos. Kas norit 
galit ligonę lankyti—Little 
Company of Mary ligoninėj, 
95th St. ir California Avenue.

Shvegžda Namie
Leo Shyegžda, 1631 S. 49th 

Ct., grįžo iš ligoninės su nu
laužta koja. Atrodo labąi nu- 
sikankinęs, nes jaučia nepa
prastą skąusmą. Koja sudau
žyta dviejose vietose. Ar gerai 
sugįs, tai klausimas. Kad tik 
nepriseitų iš naujo operaciją, 
daryti. Tai baisus skausmas.

Gaila, kad nelaimės automobi
lio vairuotojas nei ligonine^ 
nei namuose neateina ligonio 
pažiurėti-paguosti. Sveikam tas 
niekis, o ligoniui tai labai 
daug. Žinoma, jokios nelaimės 
niekas nenori, bet jos įvyksta 
ir, patekus nelaimėn, vienas 
kitą neturėtų pamiršti—apleis
ti. .

Tarp Kareivių
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo savo mėnesinį susirin
kimą praeitą sekmadienį. Li
goniams J. Rimdžius, A. Jaras, 
S. Rakutis, J. Bendorius išmo
kėta pašalpa. Jau yra sveiki; 
Naujų ligonių nėra nei vieno. 
Prisirašė vienas naujas narys, 
L. StanČiukas, vietos “mufe- 
ris“. Draugijos piknikas 11 d. 
birželio, Liberty Grove. Visi na; 
riai gavo po 5 tikietus. Laimė
jimui yra $25.00 cash.

Iš rengimo komisijos; rapor 
tų paaiškėjo, jog geras drau 
gijos rėmėjas F. Zajauskas au
koja statinę alaus. K. Andri
jauskas, Saulis Mikulis, Jaš- 
kunas, Tamalunas taipgi, ne
atsisako. Tai didelė paraųia 
draugijai. Tik tokiu budu pa
rengime padaro pelno. Ačiū 
geriems rėmėjams.

Grįžo iš Kariuomenes
Jaunas Peter Paliulis taipgi 

ir tėvai jaučiasi pilnai paten-

NAUJIENOS, Olilcago, UI.
kinti iš savo parengimo, kuris 
įyvko praeitų šeštadienio va
kare, magaryčiofns—ir sekma 
dienį. Pp. Pamiltai seni biz
nieriai, turi daug draugų-p'a- 
žįstamų. Sūnūs grįžo iš kariuo
menės sveikas. Tėvams džiaug
smas. Tuo džiaugsmo-pasida
lino su draugais-pažT štamais.

Per šalį žiūrint atrodo, kad 
tai labai maloni parama vie
ni kitiems, ir tas tarpe žmonių 
neturėtų niekad išnykti.

/k ■

Tarpe vietos lietuvių biznie- 
Hų p. ‘Paliulis mažai žinomas, 
mat jo biznio vieta ne tarpe 
lietuvių, bet tarpe kitataučių. 
Turi būti labai atsargus išlai
kyti konkurenciją ir tam mu
sų tautiečiui gabumų netrūks
ta—puikiai verčiasi. P-s Paliu
lio šeima, yra nariai Chicagos 
Lietuvių Draugijos ir “Naujie
nų” skaitytojai.

Linkiu jiems visiems gero 
pasisekimo. , —D.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Rose Carina (po kairei), kuri yra 

kaltinama savo trijų vyrų nunuodijimu dėl apdraudos.

* ' • Naujicnų-Aomh-' Telephot^ ,<
INDIANAPOLIS, IND. — John Seymour iš Grosse iPointe, Mieli., besiprak- 

tikuodamas lenktynėms prarado kontrolę ir atsimušė į sieną. Padarinyje jo au
tomobilis užsidegė; Pats jis liko iš automobilio išmestas ir sutrenktas.

ACME-Į'JAU.HENU Telepiiolu
MANITOWOC kauntės jaunuoliai ir jaunuolės (Wisconsin valstijoje) pri-

BRADFORD, OHIO. —

amžiaus

___________ Trečiad., gegužės 24, 1939
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Iš “Naujienų“ Gegužinės į Joniškiečių Gegužinę

Gegužės 21 diena. Tai buvo 
apie 2 valandą po pietų, kada 
tūkstantis su viršum suvažiavo 
į “Naujienų“ gegužinę Birulės 
parke ir dar keli tūkstančiai 
ar daugiau rengėsi važiuoti, šil
ta, graži, saulėta ir labai ma
loni pavasario dienelė. Džiau
kis ir gerėkis pasipuošusia mie
la gamtuže.

Bet štai iš vakarų pusės 
pradėjo kilti ir didėli juodas 
debesys. Davė ženklą, kad ir 
jis tebegyvuoja. Lietuvos bočių 
buvęs garbinamas Dievas Per
kūnas ir žaibai pradėjo švais
tytis po padange. Už keliolikos 
minučių smarkaus vėjo stumia
ma užėjo audra ir pradėjo pil
ti lietus ir byrėti kaip riešutai 
ledai. Su griaustiniu lietus 
smarkus, bet neilgas. Taip ir 
buvo. Ir vėl puikus oras. Ir po 
lietaus dar labiau pakvipo mi
lijonai žydinčių gėlių. Nepa
prastai skanu buvo tas kvepan- 
tis oras gerti. Net plaučiai juo
kėsi tą tyrą orą į save trauk
dami.

Gegužinė eina “fain“
Naujieniečių gegužinė eina 

“fain“. Lietuvos buvęs ir atsi
žymėjęs tenisistas chicagietis 
Juozas Žukas traškiu balsu pra
dėjo vesti programą. Tai buvo 
daugelio “foniškų triksų“ kon- 
testas dovanų laimėjimui. Mes, 
kaip ant laimės, susitaisėm di
delis būrys gruzdiečių, senų 
“Naujienų“ skaitytojų, Pranas 
ir Willimas Sabaliauskai, Pa- 
rėdniai, Genienė, Kazlauskas ir 
daug kitų. Pamatėm ir Gruz
džių “zakristijoną“ švaistantis. 
Butų geras dalykas, pagalvo
jom, kad p. Kastantas Dabševi- 
čius išlaikytų gruzdiečių gar
bę. Tas sentyniasdešimls mete
lių einantis' “jaunuolis“ apie 
keturiasdešimts metų atgal 
vikriai degdavo žvakes bažny
čioj ir kitas tarnybos pareigas 
atlikdavo. Prieš išvykstant į 
Ameriką Kastantas dar buvo 
Port Arthure, Harbinę, cen tra
linėj Rusijoj, Maskvoj, .Peter
burge ir kituose miestuose.

Kai jam pikniko kontestų ve
dėjai padavė pilgrimų rubus, 
jis greitai mokėjo apsirengti ir 
jo nudavimas ir tipas užžavė
jo žiūrėtojus. Audra aplodis
mentų pasipylė, ‘kai “pilgrimų“ 
pasirėdęs stojo prieš publiką ir 
gavo pirmą dovaną. Taip pat ir 
kitą dovaną laimėjo.

Gerai šaukė karvules
Jo sunaus, Juozo Debševi- 

čiaus, kuris dirba Brighton 
Park už precinct kapitoną, jau
na žmona gavo saldainių dide
le dėžę už gerą iššaukimą kar
vučių iš lauko. Mat, ta ponia 
yra žagarietė-skaisgirietč. Ma
žutė buvo parvežta į Lietuvą ir 
ten užaugo, ir nelabai seniai 
atvažiavo į Chicago pas savo 
tėvelius Macikus. Ji dar nebu

vo užmiršus kaip gyvulėlius 
Lietuvoj šaukia į namus.

Po programo, pulkas gruz
diečių apspitom Dabševičių ir 
ne lik spaudėm jam ranką, bet 
norėjom pakelti į aukštą. Buvo 
labai linksmas, kad už išlaimė- 
jimą gaus dešimt didelių bon- 
kų alaus. Sušuko: vyrai eiki
me, padėsite atnešti! Kas lai 
kitas patėmijo, kad 10 didelių 
stiklinių gaus už dyką ir sušu
ko, tai eikime visi prie baro 
išsigersime.

P-ia Dahševičienč norėjo 
mums pasigirti, kad jos Kas
tantas išlaimėjo puikų impor
tuotą kumpį. Ieško visur ir ne
randa. Pradėjo man ir kiliems 
kišenius kratyti, bet kumpio 
kaip nėra, taip nėra. Na, Elen, 
ar tu pašėlai, jau mane už blo
gą žmogų skaitai. Lietuvoj 
bažnyčioj klūpodami šalę take
lio vienas į kitą pažiurėdavom 
ir kairią akį pamerkdavom.

Pasirodė, kad marčios duk
relė tą skanų kumpį įdėjo į 
mašiną. Su pakilusiu upu sma
giai leidom “Naujienų“ gegu
žinę.

Pas Joniškiečius
Susėdę į gerų naujieniečių 

K. M. Andrejauskų, brighton- 
parkiečių, vikrią mašiną per 
miškus ir ąžuolynus pasileido
me į Spaičio daržą — Joniš
kiečių Kliubo gegužinę. Vaiši
nosi ten gražus būrelis žmo
nių. Jaunimas šoko, keli bar- 
lenderiai “supleidavo“ bepilda
mi alų svečiams. Jų vietas už
ėmė J. Gasparai lis, p-lė S. Mic
kevičiūtė, V. Rimdžiuvienė ir 
V. Kazimieraitis. Tarp joniš
kiečių, pasvitiniečių ir kitų ge
rų kaimynų, sveikų ir linksmų 
suėjome ir nuoširdžias kliubie- 
tęs, gana ilgokai sirgusias p. 
Julę Kazimieraitienė ir N. Mic
kevičienę.

Atrodo, kad tos geros joniš
kiečių veikėjos, su atgijusia 
gamta ir gražiu pavasarėliu, su
stiprės ir vėl galės gyventi 
linksmai — šimtą melų.

Teko matyti ir p. joniškie
čius Gasparai t ienę, Miravičienę, 
Rudžius, J. Kauną ir daug kitų. 
Joniškiečių pirmininkas J. Jan
kus, kaip kitais kartais, taip ir 
dabar “fundino“ tikrai duos- 
niai visiems atvykusioms į ge
gužinę. —Gruzdietis.

Kelionė Į Europą 
St. Lawrence Upe

Kelionė graži ir trumpa

Kiekvieną pavasarį keleiviai 
į Europą mėgsta plaukti gražia 
St. Lavvrence upe, kur apie dvi 
dienas keleiviai plaukia vaiz
dingais vandenimis prieš pa
sieksiant atvirą jurą, kur laivas 
skubiai plaukia linkui kenti- 
nentalės Europos. Žmonės mėg
sta St. Lawrence kelią, kadan
gi kainos nėra aukštesnės, o 
kelionė yra keletą šimtų mylių 
trumpesnė.

Ledlaužiai jau sulaužė ledą 
St. Lawrence upėj, kai ruošė 
kelią Canadian Pacific laivui 
“Montrealui”, kuris bal. 20 d. 
atplauks į Montreal atidaryti 
>ezoną. Kili trys “Montreal“ 
aivai padarys devynias kelio
nes iš Montreal į įvairius Euro
pos uostus. Devynias keliones 
padarys populiarė Empress of 
Australia iš Quebec. (Skelb.)

. . . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Taip atrodė traukimai po to, kai jie susidūrė netoli Bradfordo.

k

Kasdien skaitydami 
-NAUJIENAS’* lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gėry pa- 
mokinimu*




