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Kasytly Darbininkai Sugrįžo Į Darbą
ILLINOIS ANGLIAKASIAI TAIPGI 

PRADĖJO DIRBTI
Milicija saugo Harlan kauntės kasyklas
PITTSBURGH, Pa., geg. 15. 

— Minkštosios anglies kasėjai 
vakarų Pennsylvanijoj pirma
dienį pradėjo darbą kasyklose. 
Darbininkai sugrįžo į darbą 
pagal unijos šapos kontraktą. 
Kompanijos nori skubiai papil
dyti anglies sandėlius, kurie 
žymiai sumažėjo dėl streiko 
prasidėjusio balandžio 1 d.

Pennsylvanijoj e yra tokių 
minkštosios anglies kasyklų, 
kurios priklauso plieno kompa
nijoms ir parūpina anglį tik 
plieno Įmonėms, šitų kasyklų 
darbininkams teks kelteą die
nų palaukti, nes jų kontrak
tas dar nepasirašytas.

Illinois valstijoje United Mine 
Workers unijai priklauso 25,- 
000 narių. Pirmadienį jie su
grįžo darban ir dirbs pagal 
unijos šapos kontraktą.

Keblesnė atrodo padėtis 
Kentucky valstijoj, o ypatin-

Tirs nuosavybę ūki 
ninku, kurie nemo

ka taksu
15. 
ne- 
di-

SPRINGFIELD, III., geg. 
— Illinois valstijoje esama 
mažai asmenų, kurie turi 
delius derlingos žemės plotus,
bet Ūkiuose negyvena. Illinois 
taksų įstatymai yra taip su
tvarkyti, kad negyveną savo 
ūkiuose kai kurie žemės savi
ninkai praktiškai nemoka tak
sų, o jeigu ir moka, tai kur 
kas mažesnius, ne kad turėtų 
teisingai mokėti.

Taigi valstijos legislaturai 
tapo įteikta rezoliucija reika
laujanti paskirti specialią ko
misiją. Komisijos pareiga bus 
ištirti negyvenančių ūkiuose 
žemės savininkų būklę, jų gau
namus iš ūkių pelnus, etc. ir 
paruošti rekomendacijas esa
miems įstatymams pataisyti 
taip, kad visi mokėtų teisin
gai deramus mokėti taksus.

Įspėja nepersekioti 
vokiečių užsieniuose

gai paskilbusioje Harlan kaun- 
tėje. šitoj kauntėje yra 45 ka
syklos. Pirmadienį 6 ar 7 tos 
kauntės kasyklos tapo atidary
tos. Jos nepasirašė sutarties su
unija ir mėgina samdyti dar
bui ne-unijistus angliakasius. 
Unijos ‘ viršininkų apskaičiavi
mu, skebų visose šešiose atsi
rado ne daugiau, kaip 500.

Ir tos pačios kasyklos tapo 
atidarytos milicijos sargybo
je.

198,18 Lt ir balandžio

Darbštus švenčioniškiai (Vilniaus krašte)! baigia paskutiniuosius Šienapiutės darbus.

prie Vokietijos dar ne
įplaukę į Klaipėdos uo- 

Šiomis dienomis pirmieji 
Klaipėdos uosto prirašyti

Klaipėdos krašto nu
kentėjusioms

šelpti komitetas gavo aukų: 
balandžio 5 dieną 3,132,63 Lt, 
balandžio 6 d. — 17,349,88 Lt, 
bal. 7 d. — 4,061,06 Lt, bal. 
8 d
11 d. — 11,433,43 Lt, — viso: 
36,175,18 Lt, o su anksčiau 
gautais viso: 64,288,51 Lt.

Musų prekybos lai
vynas

Susivienijo dvi tek-
4,000 Harlan kauntės ang‘Įgį.j|gg darbininkų OI’- 

hakasių umjistų mėgino pa-1 •
truliuoti ir pikietuoti kasyk- gamzacijos 
las. Milicija, grasindama gin- -----------
klais, vienur kitur pastojo PHILADELPHIA, Pa., geg. 
jiems kelią ir neleido prie ske- 15. — Susivienijo dvi tėkšti- 
baujančių kasyklų prisiartinti, lės darbininkų organizacijos.

Harlan kauntėn pasiųsta 600 Viena tų organizacijų buvo 
milicininkų. Bet gen. Ellerbe Textile Workcrs Orgąnizing 
W. Carter pareikalavo, kad gu- Committee, kita—United Tex- 
bernatorius Chandler atsiųstų tile Workers of America 
dar 200 milicininkų atsargai. Union. Pastaroji unija pašali- 

 no savo prezidentą, kuris prieš 
A D F nariai aualri Penkis mėnesius mėgino atiduo- 

• lidllal ouoikL" y Amerikos Darbo Federa- 
ę dėl Wagnerio Ak- bijai.

to pakeitimų Tekstilės darbininkų kpnveii- 
’ Įcija, dabar laikoma Philadel- 

NEW YORK, N. Y„ geg. 15.|phij.0J’ suvienijimų 'abiejų or- 
- Lee Pressman, Industrinių ganlzaciJ 13 uzgyre vlenu bal' 
Unijų Kongreso generalus ad-| * • '
voką tas, debatuose per radiją s ~ ~~ - -
sekmadienio vakare pareiškė, Prezidentas atlan
kau 1,000,000 darbininkų, Ame- kyg San FranCiSC0 , 
nkos Darbo Federacijos narių, Į J • • 
yra priešingi Wagnerio Darbo! parodą
Santykių Akto pakeitimams, Į -----------  _
tūrių reikalauja Federacijos! WASHINGTON, D. C
vadai. William Collins, Ameri- 15. — Prez. Roose'velto sekre- 
<os Darbo Federacijos atsto | torius Stephen 
vas, kategoriškai 
pareiškimą paneigė.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

Lenkijos kariuome
nės vadai atvyko 

i Paryžių

Iššalo dobilai
RASEINIAI. — Iš po žie- 

mos daug dobilų iššalo. Daug 
nukentėjo pirmamečiai dobilai. 
Kai kurie ūkininkai dobilus sė
ja iš naujo.

geg-

Penkių metų mer 
gaitė pagimdė 

kūdiki

Early , pirma- 
Pressmano | dienį painformavo, kad prezi

dentas ateinantį mėnesį gal at
lankys San Francisco parodą 
— jeigu atrodys, kad kongre
sas dar greitai neišsiskirs ato
stogoms. Jeigu pasirodys, kad 
kongresas greitai užbaigs sesi
ją, tai prezidentas vyks į San 
Francisco po to, kai kongresas 
’šsiskirs.

kūdikį. Gimdant 
padaryti operaci- 
sūnūs, sveria še- 
atrodo normalus.

Laukia karaliaus 
Quebec’e trečia

dienio rytą

KAUNAS, gegužės 10 d. — 
Lietuvos-Vokieti jos derybose 
dėl daugelio prekių apyvartos 
jau susitarta. Taip pat pažen
gė pirmyn ir derybos dėl nau
dojimosi Klaipėdos uostu. Gan
dai apie Vokietijos reikalavi
mus neatitinka tikrenybei.

KAUNAS, gegužės 12 d. — 
Generolas Raštikis grįžo iš 
Varšuvos apdovahotas Didžiuo
ju Poloniu Restituta ordenu. 
Generolas Rydz Smigias "šiemet 
atvyks į Kauną Raštikio revi- 
zituoti.

PARYŽIUS, Francuzija, geg.
15. _  Lenkijos karo ministe-
ris, generolas Tadeusz Kas- 
przycki, ir du lenkų armijos 
gcneralaus štabo pulkininkai, 
Jaklicz ir Karpinski, atvyko 
pirmadienį į Paryžių, čia jie 
turės pasitarimų su Francuzi
jos generalaus štabo atstovais. 
Tarsis apie vienų kitiems pa
galbos teikimą, jeigu karas 
kiltų.

Lenkus pasitiko Paryžiuje 
Francuzijos armijos štabo . vir
šininkas, gen. Gamelin.

Rusai užgiria britų 
turkų sutartį

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 15. — Sovietų vyriausy
bės dienraštis “Izviestija” pir
madienį pilnai užgyrė Britani
jos Turkijos sutartį, pagal ku
rią bus teikiama vienos kitai 
pagalba, jei karas kiltų.

Į rusų atsiliepimą apie bri- 
tų-turkų sutartį žiūrima kaipo 
į ženklą, 'jogei rusai nori įeit’ 
į britų-francuzų bloką. Bet ru
sai stato savo sąlygas.

Britanija paskelbs 
planą'Palestinos 

klausimu
LONDONAS, Anglija, geg. 

15. — Laukiama, kad antra
dienį Britanijos valdžia pa
skelbs parlamentui planą Pales
tinos teisėms nustatyti. Neofi
cialiai jau buvo 
Britanija ketina 
lestiną kaipo 
arabų valstybę,
gyventojų mažumą sudaro žy
dai.

pranešta, kad 
pripažinti Pa- 
nepriklausomą 
kurioj šalies

Lewis prašo paskir 
ti $3,000,000,000 
WPA darbams

Prasidėjo Amerikos 
merų sąjungos kon

ferencija

Pusė Austrijos žydų 
pasišalino

NEW YORK, N. Y., geg. 15. 
— Pirmadienį čia prasidėjo 
Jungt. Valstijų merų konferen
cija. Ją atidarė New Yorko me
ras La Guardia. Pirmam po
sėdžiui pirmininkavo Daniel 
Hoan.

Konferencijai, tarpe kitų, 
kalbėjo generalus prokuroras 
Frank Murphy. Jis ragino me
rus prižiūrėti, kad visiems pi
liečiams, nuo vargingiausiai 
gyvenančio darbininko iki tur
tingiausio piniguočio, butų pri
pažintos pilietinės teisės.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15. — Pirm negu Hitleris pa
grobė Austriją, joje buvo apie 
180,000 tokių žydų, kurie pri
klausė tikybinėms žydų gru • 
pėms. Nuo to laiko iki dabar 
99,672 tų žydų, daugiau nei 
pusė, išsikraustė iš Austrijos. 
Pasilikusių Austrijoj žydų dau
guma susitelkė Vienoje. Pro
vincijos miestuose jų beveik 
neliko.

KLAIPĖDA.—Lietuvos Lloy- 
do laivai, po Klaipėdos prijun
gimo 
buvo 
stą. 
prie
prekybos laivai ‘'‘Sandėlio” Ni
da ir švederskio Gotlandas pa
sirodė uoste, švederskio laivai, 
jau Klaipėdos prijungimo die
ną būdami Anglijos uostuose, 
pasipuošė vokiška vėliava ir 
vietoje Klaipėdos ant laivo už
rašė Memelį, šiuo metu Got
landas tuščias stovi Klaipėdos 
uoste ir remontuojasi.

Lietuvos Lloydo laivai šiuo 
metu randasi — Panevėžys iš 
Liepojos pakeliui į Gdynę, iš 
kur pasiėmęs kuro, pro Ska- 
geną plaukia į Antverpeną su 
javų kroviniu. Antverpene lau
kiamas balandžio 20 d.

Kaunas Liepojos uoste išsi
krauna trąšas.

Marijampolė balandžio 14 d. 
vakare išplaukė iš Gdynės per 
Skageną j Olandiją, kur turi 
įplaukti balandžio 19 d. į vie
ną olandų uostą.

Šiauliai nieko nepasikrovę iš 
Liepojos išvažiavo į Gdynę, iš 
ten plaukia į Londoną cukraus 
pasikrauti. Londone laukiamas 
IV. 20.

Kretinga yra pakeliui iš Am
sterdamo uosto į Liepoją. Lie
pojoje laukiama IV. 17 d. va
kare.

Utena iš Gdynės plaukia į 
vieną norvegų uostą. Norvegi
joje laukiama IV. 17.

Gaisras
PAKROJIS. — Balandžio 10 

d. naktį, Lukšio g je, užsidegė 
Šimkūno malkinė. Prie gaisro 
atsirado įsigėrusių žmonių, ku
rie sukėlė muštynes.

Naciai užėmė vysku 
po rumus

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15. — Wilhelm Bohle, Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
ris pavaduotojas ir nacių par
tijos užsienių organizacijų va
das, pirmadienį pareiškė, kad 
dėl persekiojimo vokiečių už
sieniuose Vokietija atlygins 
represijomis atkreiptomis* prieš 
piliečius tų šalių, kuriose vo
kiečiai persekiojami.

Bohle ypatingai nepatenkin
tas tuo, kad nesenai Anglija 
deportavo keletą Vokietijos 
agentų.

LIMA, Peru, geg. 15. — ši
to miesto motinoms globoti li
goninėje penkių metų mergai
tė pagimdė 
motinai teko 
ją. Kūdikis, 
šis svarus ir

Motinos metrikai rodo, kad 
ji pati yra tik penkių su vir
šum metų senumo. Mergaitės 
tėvai irgi tiek metų jai teskai
to.
. Mergaitė yra indėnų ūkinin
kų duktė. Jos tėvai mano, kad 
žaltis* užkrėtęs ją ankstyvu vai
siu.

Kai kurie daktarai 
nuomonę, kad jaunoji 
esanti senesnė, negu 
metrikai rodo.

reiškia 
motina 
gimimo

QUEBEC, Kanada, geg. 15. 
— Kai Anglijos karalius Jur
gis VI ir karalienė Elžbieta iš
vyko į Ameriką, tai tikėtasi, 
kad jie pasieks Quebec’ą, Ka
nadoje, šį pirmadienį. Miglos 
ir ledynai padarė jų kelionę 
pavojingą ir laivas Empress 
of Australia užtruko kuone po
rą dienų. Taigi Quebec’e kara
liaus laukiama tik trečiadienio 
rytą. Du Kanados karo laivai 
išplaukė karaliaus pasitikti.

WASHINGTON, D. C., geg. 
15. — Nesenai prez. Roosevel- 
tas įteikė kongresui prašymą 
paskirti WPA darbams ateinan
čiais metais (kurie prasideda 
liepos 1 d. _š.m.) $1,400,000,000. 
Pirmadienį John Lewis, Indus
trinių Unijų Kongreso pirmi
ninkas, atsišaukė į kongresą 
prašymu asignuoti tiems dar
bams net $3,000,000,000.

Ispanai kasa tranšė
jas prie Gibraltaro

wORR a
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra» 
našauja:

Debesuota; šilčiau; lietus 
pavakarį arba vakare; saulė te
ka 5:29 v. r., leidžiasi 8:03 
vai. vak.

Hitleris apžiūri tvir 
tovių zoną

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15. — Sekmadienį Hitleris ir 
jp palydovai apžiurėjo Vokieti
jos tvirtoves Aachen apylinkė
je, Belgijos pasieny. Po to jis 
išvyko

SALZBURG, Vokietija, geg. 
15. — Vokietijos naciai prieš 
kurį laiką įspėjo arkivyskupą 
Sigismundą Waitzą, kad jam 
teks išsikraustyti iš jo rūmų. 
Arkivyskupas apeliavo tiesiai 
į Hitlerį, bet Hitleris jo pra
šymo neišklausė. Naciai dabar 
užėmė Waitzo rumus.

Ruošiasi paskolinti 
Ispanijai $102,- 

900,000
BRUSSELS, Belgija, geg. 15. 

— Pranešama, kad gen. Fran
co, Ispanijos diktatorius, veda 
derybas su Belgijos bankų sin
dikatu. Franco nori gauti pa
skolą iš belgų 22,000,000 sva
rų sterlingų (daug-maž $102,- 
900,000) suma.

į Hillesheimą ir Eife-

pačiu laiku Mussolinis
Italijos sustiprinimus

Tuo 
apžiūri 
Francuzijos pasieniu. Sakoma, 
Hitlerio kelionės tikslas esąs 
demonstruoti pasauliui ir pa
čios Vokietijos gyventojams, 
jogei Vokietija esanti galinga.

Vokietijos laivai 
grįžta iš manevrų PAVASARIS

ŠTAI DABAR LAIKAS:

Francuzija - Turki
ja susitarė dėl pakto

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
15. — Pranešama, Francuzija 
ir Turkija susitarusios dėl pak
to. Francuzija sutikusi atiduo
ti Turkijai Syrijos provinciją 
Aleksandretą, kurią turkai se
nai norėjo gauti. Paktas bu
siąs paskelbtas: artimoj ateity. 
Manoma, tuo pačiu laiku bu
siąs paskelbtas ir Britanijos- 
Turkijos paktas.

Du naciai užmušti 
Lenkijoj

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
15. — Pusiau oficiali nacių ži
nių agentūra D.N.B. pranešu, 
kad pereitos savaitės gale len
kų demonstracijoje prieš vo
kiečius mieste Tomašove du vo 
kiečiai buvo užmušti. Lenkai 
sumušę daug kitų vokiečių. Ke-, 
Lėtas vokiečių namų sužalota, 
sako pranešimas.

GIBRALTARAS, geg. 15. — 
Ispanijoj, prie rubežiaus, ku
ris skiria britų teritoriją nuo 
Ispanijos teritorijos, pradėta 
kasti tranšėjos. Numatoma, 
kad Ispanija statys sustiprini
mus šitame ruože.

DOVER, geg. 15. — šeši 
Vokietijos karo laivai ir alie
jui gabenti tankeris pirmadie
nį praplaukė Dover sąsmaugą 
pakeliu į Šiaurės Jurą iš ma
nevrų Ispanijos vandenyse.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

.. GEGUŽES 21, 1939
BIRUTĖS DARŽE,
79-ta ir Archer Avė.

Rusai nepriėmė 
britų plano

LONDONAS, 
15. 
nių patirta, kad Sovietų Ru
sija atmetė Britanijos planą 
įtraukti sovietus į bloką Mus- 
solinio ir Hitlerio agresijai su
laikyti. Rusai laikosi pirmes
ni0 savo plano, kuris reikalau
ja glaudaus britų, francuzų- 
rusų 'kooperavimo.

Anglija, geg. 
Iš autoritetingų šalti-

Tiria bulgarų 
užmušimą

BUCHAREST, Rumunija, 
geg. 15. — Bulgarijos valdžia 
paskelbė pereitos savaitės ga
le, kad Rumunijos 
Bulgarijos-Rumunijos 
užmušė 29 
jos vidaus 
Galinescue 
tirti.

žandarai 
pasieny 

bu’garus. Rumuni- 
reikalų 
išvyko

ministeris 
kaltinimo

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

• 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,. III.



NAUJIENOS; Chicago, HL

KLAIPĖDOS KRAŠTU PERLEIDUS 
VOKIETIJAI

ko. Teatro aikštėje jis priėmė 
kariuomenės dalinių paradą ir 
čia susirinkusiai visuomenei 
pasakė trumpą kalbąf^pasi- 
džiaugė, kad Klaipėdos kraštas 
parodė didelę savo ištikimybę 
Vokietijai. Po to, su daugeliu 
palydovų, Hitleris pervažiavo 
per miestą ir grįžo į laivą. Apie 
16 vai. Hitleris laivu “Leonard” 
išvažiavo iš Klaipėdos, paviešė
jęs iš viso tiktai apie 6 valan
das.

Kovo 22 dieną buvo Klaipė
doje ir krašte padaryta kratų 
pas pasižymėjusius lietuvius ir 
daug jų suimta. Žymi jų dalis 
tuojau buvo paleista. Susitari
mu su Lietuva, Vokietija pasi-

Naujlenu-^cme Telenhoto
George Palmer Putnam, knygų leidėjas, Žadąs netru

kus vesti Jean Marie Coiiigny James iš Bevėrly Mills, Cal
• I , J/ ’ {t • •

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

Pr. šulaitis,
Darbo Rūmų pirmininkas

Ądv. R. Skipitis,
Užsienių Lietuviams Remti

Draugijos pirmininkas
A. Kaulėmis,

Jaunosios Lietuvos’* Srgos 
vadas.

(VDV)

“Šeimos Draugas” Per 
Tris Gentkarfes!

Antrad., gegužes 16, 1939
Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

Juozas Vinča — Euro
pos imtininkas

Prieš desėtką metų lietuvis 
stipruolis Juozas Vitiča Ameri
koje bandė boksininko karjerą. 
Jį tūlą laiką bokso “meno” mo
kė Jack Sharkey, su kuriuo vė
liau Vincą išsiskyrė ir vertėsi 
boksu savo rizika ir sumanu
mu. Patyręs kai kurių nepasi- 

į sekimų, J. Vinča grįžo į Lietu
vą ir ilgesnį laiką tarnavo Klai
pėdoje. čia jis įsigijo Lietuvos 

-J ir Baltijos sunkaus svorio bok- 
|so meisterio vardą, bet toliau jį

Daugiau kaip per 30 metų Ex-Lax 
yra Amerikos labiausia parduoda
mas liuosintojas.

Tai produktas, kurs turi prasi
mušti į viršūnę... ir likti tenai!

Nesvarbu kokį liuosintoją varto- 
; i, dėl savo gero privalai mėginti 
Ex-Lax.

Jis gerai veikia. Jis švelnus. Jis 
lengva imti. Ex-Lax skonis kaip 
gardaus Šokolado- 10c. ir 25c. dėžu- 
;ės pas visus vaistininkus. 

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKI? JI PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
Įsidfimčkit raides *‘E-X-L-A-X” ant 
dčžutčs ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad Kautumfit Keras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-X<ax I

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS 

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

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

TeL Lafayette 3650

(Tęsinys)
Tą pačią dieną (III.22) va

kare per Tilžės tiltą įžengė į 
Klaipėdos kraštą vokiečių ka
riuomenės pėstininkų, moto- 
cikiistų ir dviratininkų dalys. 
Jos skubiai traukė į Klaipėdą, 
palikdamos mažus būrelius Pa
gėgiuose ir Šilutėje.

Lietuvos pasienio policija 
persikėlė ir užėmė sargybas 
ties naująja Lietuvos-Vokietijos 
siena, kur anksčiau buvo Vo- 
kietijos-Rusijos rubežius. Vo
kiečių pusėje yra muitininkai, 
smogikų ar karių sargybos. 
Jurbarke, Tauragėje, Tauragės 
Naumiestyje ir Kretingoje stei
giamos muitinės, o kitose vie- žadėjo nepersekioti lietuvius už 
tose sienos pereinamieji punk- jų ikišiolinę politinę veiklą bei 
tai.

Iki šiol buvęs Tilžėje Lietu
vos konsulatas perkeltas į Klai
pėdą. Lietuvos komisaru per
duoti vokiečių įstaigoms per- 
duotinas žinybas paskirtas di
rektorius Norkaitis; vokiečių 
komisaras — Bertuleitis, buv. 
paskutinės direktorijos pirmi
ninkas.

Kovo mėn. 23 dieną jau vi
same Klaipėdos krašte, mieste 
ir uoste šeimininkavo vokie
čiai. Tą dieną apie 10 vai. į 
Klaipėda atvyko Vokietijos 
kancleris Hitleris. Jis atplaukė 
karo laivu “Deutschland”, dar 
kelių karo laivų lydimas. Vo
kiečių organizacijos ir visuo
menė Hitlerį iškilmingai suti-

įsitikinimus.
Lietuvos visuomenė žinią 

apie Vokietijos reikalavimus, tų 
reikalavimų priėmimą bei Klai
pėdos krašto Vokietijai perlei
dimą priėmė su dideliu skaus
mu, bet ir su rimtimi bei drau
smingumu. Mes visi supranta
me, kad dabartinėse sąlygose 
krašto perleidimas Vokietijai 
buvo neišvengiama blogybė.

KLAIPĖDOS GUBERNATO
RIAUS ATSIŠAUKIMAS

Klaipėdos gubernatorius V. 
Gailius kovo 22 d. išleido tok 
atsišaukimą į gyventojus:
“Klaipėdos krašto gyventojai!
Klaipėdos krašto gyvenimas 

yra įžengęs į naują labai rim-

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

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

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma ^ąuž

UŽTIKRINTOS > - 
PLEITOS

jei nepatenkinti P„$12.50

tą padėtį, šiandien sprendžia
mas jo likimas. Tai turėdamas 
galvoje ir nuoširdžiai geisda
mas, kad lietuvių ir vokiečių 
kaimyniniai santykiai visados 
butų gražus ir žmoniški, aš 
kviečių visus krašto gyvento
jus laikytis ramiai, nepasiduoti 
jokiems drumstimams ar gan
dams. Aš norėčiau, kad šis mu
sų sugyvenimo bandymo me
tas niekam nepaliktų kartumo, 
o priešingai — parodytų, kad 
mes ir sunkiausiais laikais ir 
sunkiausius tarpusavio klausi
mus mokame sutvarkyti ramiai 
ir vieni kitus gerbdami. Musų 
rami ir garbinga laikysena tik 
padės Lietuvos ir Vokietijos 
vyriausybėms lengviau išspręs
ti Klaipėdos krašto likimo klau
simą.

Kiekvienas, valdininkai ir 
tarnautojai, turi pasilikti savo 
vietose ir eiti savo pareigas. 
Vedamose su Vokietija derybo
se bus atsižvelgta į visų gyven
tojų, valdininkų ir tarnautojų 
padėtį ir teises.

Abi vyriausybės, Lietuvos ir 
Vokietijos, kreipiasi į 'jiis, Klai
pėdos krašto gyventojai, ir pra
šo išlaikyti visišką ramybę ir 
rimtį. —Viktoras Gailius,

Ministras-Gubernatorius.”

"Vi Tiekus
JautVjjų Ūkininku Ratelių j k®ksinink<} ka.rjeI?1 giliojo. 

I Vėliau jis pasidarė profesiona
lu imtininkų, ir šioje sporto sri-Vi Augusta u akas, . . . .

Kūno Kultūros Rūmų J™? ?a“sekl-
direktorius

Dr. P. Slavėnas,
Lietuvos Vakarų S-gos 

pirmininkas ’
Gyd. J. Alekna, j

Lietuvos Skautų Sąjungos
Trybos pirmininkas

Dr. J. Leimonas,
“Pavasario” Federacijos vadas

Dir. M. Kviklys,
Lietuvių Tautininkų S-gos

generalinis sekretorius
Dr. D. Cesevičius,

Koop. “Neo-Lithuania” Filistrų
Š-gos pirmininkas

mą. Nuo balandžio 4 d. Rygo
je vyksta tarptautinis imtinin- 
kų čempionatas, kuriame daly
vauja ir Vinča, kuris jau pa
guldė eilę imtininkų, jų tarpe 
lenką, šveicarietį ir kt. Čempio- 

į natas dar nesibaigė, ir galimas 
daiktas, kad Vincą laimės čem
piono vardą.

Vėliau J. Vincą žada vykti į 
Prancūziją ir kitur, kur susitiks 
su žymesniais Europos imtinin- 
kais. Vincai kovoje labai pade
da amerikoniškas bokse ir im
tynėse patyrimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f

John F. Eudeikis

r r.

ORGANIZACIJŲ ATSIŠAUKI- 
MAS I LIETUVOS 

VISUOMENĘ

-Ryšium su Klaipėdos krašto 
perdavimu Vokietijai, Lietuvos 
organizacijų pirmininkai bei 
vadai kovo 22 d. per radiją ir 
spaudoje paskelbė šitokį atsi-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE' ,
y DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. ( |

' '4447 South Fairfield Avenue
, Q Telefonas LAFAYETTE 0727 J

Tr^ ų. -^1 4 koplyčios visose
J—' ys LSZ ^3L1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakare iš W. H. L P. stoties (1480 K.) —Pranešėjai 

P. ŠALTEMCDERA3.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

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

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

AKIU SPECIALISTAI DK- ci™ZEL,IS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Tel. Yards 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso ■ 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
daidas. Specialė atyda atkreipiama 

iĮ mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
u Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

r

LIETUVIAI

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Kiti Lietuviai Dakterai

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 633t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

tadienio. vakaro, nedėldienių ir 
šventadienių.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Laidotuvių DirektoriaiLietuvos visuomene!
Iš protėvių paveldėję tvirtą 

būdą ir susivaldymą kad ir 
kritiškiausiais momentais šal
tai svarstyti nors ir sunkiau
sius klausimus, šiandien ypatin
gai sunkią pareigą ir atsakomy
bę nešam prieš savo tėvynę ir 
busimąsias kartas.

Išmokę didžiausiose audrose 
ir nelaimėse kieta valia ir pasi
ryžimu vieningai spręsti savo 
likimą, šią rimtą valandą pa
rodykime momentui reikalingą 
susivaldymą ir rimtį. Užmiršę 
visokius asmeniškus ir srovi
nius samprotavimus, rimtimi, 
tvarka ir pasiryžimu parodyki
me visapusišką valstybės ir tau
tos reikalų supratimą; susibuj*- 
kime vienybėn, nes visi jaučia
me ir suprantame pavojaus di
dumą.

Žinokime, kad kurstymas ir 
tvarkos ardymas — yra gink
las, nukreiptas prieš visos Lie
tuvos nepriklausomybę.

Rimti ir susikaupę žemiau 
pažymėtų organizacijų vadai 
šventai tiki, kad kiekvienas lie
tuvis šią rimtą valandą savo 
pareigą tėvynei atliks.

Ats. pik. Itn. P. Gužas,
Liet. Sav. S-gos pirmininkas

Pik. P. Saladžius,
Liet, šaulių S-gos vadas 

Dr. J. Pankauskas,
Katalikų Veikimo Centro 
valdybos pirmininkas

A. Jurskis,
VDU Studentų Atstovybės 

pirmininkas

iN$m

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Yardg 1139
Yards 1138

Cicero

DALYSE

Tel. Pullman 1276

Phone Yards 4908

Cicero Phone Cicero 2109

3319 Lituanied Avenue

5354 So. Halsted Street YARDS 1419

MOKAME

M

L1THUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

NARIAI
Chicagos

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir nakti.

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

Phonc 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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
'6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehili 0142

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. X RIDIKAS

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8^41

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 vaL 
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 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

<1
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KORESPONDENCIJOS

New York, N. Y.
Generalinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas 

Nr. 5
Dayton, Ohio SLA 105 kuo

pa $10, po $5 J. Sakalas ir J. 
A. Urbonas ir visa eilė smulkių 
aukotojų, per J. Urboną atsiun
tė Klaipėdos pabėgėliams 36.00 

New Britain, Conn. Lietuvių 
Meno Sąjungos Apskritis per 
W. Yokimą Klaipėdos pabėgė
liams .............................. 21.03

Baltimorės Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas aukavo $25 ir 
susirinkime surinkta $19, ku
rių tarpe Marijona Jurkšaitė 
aukavo $5 ir eilė aukotojų 
smulkesnes sumas. Auka ski
riama Klaipėdos pabėgėliams 

44.00
Waterbury, Conn. Katalikų 

Federacijos 22-rasis skyrius 
per A. J. Aleksį Apsigynimo 
Fondui aukoja ............... 23.00

Grand Rapids, Mich. SLA 42 
kuopa ir susirinkime surinkta 
ir atsiųsta per P. Greičaitį Klai
pėdos pabėgėliams ....... 30.00

Lawrence, Mass. dvylikos or
ganizacijų “Lietuvos šelpimo 
Fondas“ per A. Markevičiūtę

skr. per J. Didjuną Klaipėdos 
pabėgėliams ...................... 5.00

Povilas Bitinas iš Philackl- 
phie, Pa. Klaipėdos pabėgėliams 
.......................................  1.00

Pittsburgh, Pa. Lietuvių Mo
terų Pagalbos Klubas Klaipėdos 
pabėgėliams atsiuntė .... 100.00

Baltimore, Md. SLA 64 kuo
pa per Oną Lukienę ir E La
zauskienę Klaipėdos pabėgę 
liams ..........,.................  10.00

Norwood, Mass. SLA 131 kp. 
per Juozą Versacką Klaipėdos 
pabėgėliams ...............  5.00

VISO ...........   $435.03
1939_V—13 d.

Waterbury, Conn.
Krugerj palaidojus

Gegužės 9 d. čia liko palaido
tas lietuvis nepriklausomose ka
pinėse Mikas Krugeris, kuris 
mirė gegužės 6 d. po ilgos ir 
sunkios ligos. Velionis buvo pa
žangus ir laisvų pažiūrų žmo
gus, kuris rėmė visokius pažan 
gių lietuvių -reikalus ir darba
vosi Lietuvos gerovei. Jis daug 
darbavosi pažangių draugijų 
tarpe ir daugelyje jų per ilgus 
laikus buvo valdybose. Velionis 
turėjo daug draugų ir pažįsta-

NAUJIENOS, Chicago, III.

VIRTUVĖJ KILS MAISTAS - 
JEI NEĮVESIM

DAR ELEKTRIKAS 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. ARDMORE 6975

Klaipėdos pabėgėliams 100.00
Nashua, N. H. lietuviai per 

Alfonsą Ulcicką ir Ferdinandą 
Valentukevičių Apsigynimo
Fondui $50.00 ir už Vilniaus 
ženklelius $5.00.................  55.00

Klemensas Cirbulėnas iš Mon- 
tello, Mass. Klaipėdos pabėgė
liams aukoja .................. 5.00

New Haven, Conn. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 ap-

mų kaipo senas Waterburio gy
ventojas.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių, nes buvo waterburie- 
čių mylimas ir gerbiamas.

Ilsėkis ramiai, Mikai, su lai
ku mes visi ateisime pas tave.

Širdingas draugas

TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE

STANDARD CLDB
Švelni Degtinė—100 Proof g 
BOTTLED IN BOND * ’

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 CH JR
4/5 Kvortos ■ -O U

Reikalaukit iStandard 
T Club

SAVO APYLINKES 
TAVERNOJ 

I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

MODERNIŠKAS LIGONINES 
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- 
gpnio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

Delair, N. J.
Streikas

šeštadienį, gegužės 6 dieną, 
ketvirtą valandą po pietų išėjo 
į streiką solidariškai Ke-Kefers 
kompanijos darbininkai reika
laudami žmoniškesnių darbo są
lygų ir grąžinti nuimtą per du 
metu penkioliktą nuošimtį. 
Streikui vadovauja keletas senų 
darbininkų, todėl atrodo, kad 
nebus paperkami. Nuo pat išė
jimo į streiką pradėjo pikietuo- 
ti dirbtuvę dieną ir naktį. Taip 
pat tą pačią dieną įkūrė virtu
vę ant kompanijos žemės ir pi- 
kietuotojams teikiama kava ir 
senvičiai. Pikietuojama dieną ir 
naktį todėl, kad kompanija tu
ri savo dirbtuvių kituose mies
tuose, todėl prisibijoma, kad ji 
neprivežtų iš kitų miestų streik
laužių. Įgabenti streiklaužius 
gali traukiniais ir laivais, bet 
kad vietinė policija streikiėrių 
pusėje, tai manome, jog kom
panijai streiklaužių nepavyks į- 
vežti.

Dirbtuvėje išdirbama įvairios 
popierinės dėžės ir dėžutės. Dar
bas pusėtinai sunkus ir reikia 
dirbti prie karščio. Darbininkai 
buvo neorganizuoti, bet vienin
gai išėjo į streiką.

Varniške

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

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

’ NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

Kasdien, kai skaidrus pava
sariški saulės spindulių pluokš- 
tai blyksteli virš žibančių mies
to bažnyčių bonių ir kryžių, 
bemaž vidunųiesty, aukštame 
kalne nušvinta, sublizga trys 
didžiuliai kryžiai, kurie ne vie
no praeivio prašaičio patrau
kia akį, o žingeidus keleivis vi
sada klausia, kokie tai kryžiai, 
kodėl jie čia pastatyti. Ir ne 
tik keleiviai, bet ir mažieji, po 
ilgos žiemos, išėję su tėveliais 
pasivaikščioti nuolat klditsinė- 
ja: “Tėveli, ko tie kryžiai liūd
nokai rymojo kalno viršūnėje, 
kas juos pastatė?

—Klausyk, vaikeli, — prade
da pasakoti žilagalvis pauge- 
iui savo anukui — dabar kiti 

laikai, kitados gyveno čia žmo
nės, kurie šį miestą savo šven
tove laike, kurie tautos širdimi 
vadino. Gera tada buvo ir pa
čiam seneliui miestui. Ilgu pa
sakoti, tu ir taip neatsiminsi, 
tad prisimink tik pačias svar
biausias apie miestą ir tuos 
kryžius žinias.

Štai ten, matai, yra Trijų 
Kryžių kalnas, nuo Pilies arba 
Gedimino kalno skiria jį nedi
delė vingiuota Vilnelės upelė. 
Senų senovėje upelė tekėjo ki
ta kryptimi, šiapus Gedimino 
kalno. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas buvo sakęs 
perkasti kalną anapus pilies 
kalno, sujungti juo Vilnelės ir 
Neries Vandenius ir tuo bu du 
apsaugoti pilį nuo nuožmių ir 
dažnų priešo puolimų. To kal
no vaga dabar ir teka Vilnelė, 
kuri srauniomis savo bangomis 
nuolat plauna puošnius Trijų 
Kryžių kalno šlaitus.

Gal girdėjai, yra išlikęs gra
žus apie Trijų Kryžių kalną ir 
narsų lietuvį kareivį pasakoji
mas, kuris kitados keliavo iš 
lupų į lupas po visą plačiąją 
Lietuvos šalį.

Senovėje Vilniaus miestą 
dažnai puldavo įvairus priešai, 
o ypač kryžiuočiai. Kartą kry
žiuočiai buvo padarę smarkų 
puolimą ir užėmę Trijų Kry
žių, kada dar Plikuoju vadina
mą, kalną. Iš čia buvo sumanę 
pulti ir užimti visą Lietuvą. 
Plikasis kalnas tą žiemą buvęs 
ledais nuklotas, slidus, negali
mas prieiti. Atsiradęs narsūs 
lietuvis kareivis — Jasinskas, 
kuris aštriai pasikaustęs savo 
žirgą ir greitai užjojęs ant kal
no, ir paėmęs nelaisvėn patį 
kryžiuočių magistrą. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis, sužavė
tas kareiviu sumanymu, pabu

JOHN PAKEL
6816 S. nestem Avė. Phone Grovehill 0306

čiavęs jį, apdovanojęs herbu ir 
paskyręs jam 7 Antakalnyje 
kalnus.

Senovėje Trijų Kryžių kalne 
buvo įvykdomos nusikaltėlių 
bausmės. Vieta tam reikalui 
tyčia parinkta, kad miesto gy
ventojai matytų, kas gręsia 
tiems, kurie veikia prieš įstaty
mus.

Proseniai pasakodavo, kad 
už prasižengimus Trijų Kryžių 
kalne didžiojo kunigaikščio Al
girdo laikais buvę pakarti du 
jo dvasiškiai. . T* v

Kldusyk, ši vieta įdomiausią, 
pastebėjo senelis. Kaip žinoma, 
kunigaikštis Algirdas buvęs pa
sikvietęs Vilniun vienuolius 
pranciškonus, kad jie Lietuvo
je platintų krikščionių tikėji
mą. Karlą, kai Algirdas buvęs 
iš miesto išvykęs, vietos gy
ventojai užpuolę vienuolius. 
Septynios nusivarę ant Trijų 
Kryžių kalno, tris jų nukryžia
vę, o keturius nuo kalno įme
tę Vilnelės upėn. Pargrįžęs Al
girdas liepęs toje pat vietoje 
nužudyti visus tuos nusikaltė
lius, kurie nukankino vienuo
lius.

Vėliau Vytauto laikais, toje 
vietoje, kur buvo nužudyti vie
nuoliai, buvo pastatyti trys 
aukšti ąžuoliniai kryžiai. Tie 
kryžiai nuolat buvo taisomi, 
atnaujinami ir išliko iki "861 
metų. Tais metais, kada visa 
Lietuva buvo žiauraus ruso 
pavergta, kada Vilniaus krašte 
viešpatavo caro vietininkas 
žiaurus general-gubernatorius 
Murovjovas, jam įsakius buvo 
nukirsti tie mediniai kryžiai ir 
kalno viršūnėje sudeginti.

Tame kalne yra daug palai
dotų narsių šio krašto gynėjų, 
kurie 1863 metais buvo sukilę 
prieš rusų valdžią ir norėjo nu
sikratyti jo viešpatavimu. Deja, 
sukilimas buvo numalšintas, 
daug sukilėlių didelėje Lukiš
kių aikšiėje buvo sušaudyta ir 
čia Trijų/Kryžių kalne palai
dota.

Šitie, ką dabar tam kalne 
matos, šaulės spinduliuose pa
skendę trys balti kryžiai buvo 
pastatyti 1916 metais iš gelžbe- 
tono.

Kukliai, kaip matai, atrodo 
tie trys kryžiai, bet jie gražiai 
puošia Vilniaus miestą, o pa
čiame kalne, kartu, su tais kry
žiais gludį daug paslaptingos ir 
gražios senovės — baigė pasa
koti senelis savo anukui ir 
abudu nužingsniavo Aušros 
Vartų link.

Ginklų vajaus metu visa Lietuva sujudo stipriau apgink
luoti karius bei šaulius. Aukos ginklais įteikiamos atitinkamo
mis iškilmėmis. Vaizdelyje matome tris gimnazistes, savo au
komis nupirkusios ir įteikiančios kariams šautuvą. VDV

Užsakyk Dabar! Naujas Valdžios Mažų Iš
laidų Finansinis Planas Teikia Jums Iki 24 
Mėnesių Išmokėjimo Galimybių.

(

• Kada motina virtuvėj, ji reikalinga ir gana elektri- 
kos laidininkų prie rankų turėti. Visi jos virtuvės elek
triniai pagelbininkai turi būti pasirengę darbui kada 
tik jai jie reikalingi.

Dabar ji gali įsigyti daugiau elektrikos laidininkų, 
patrauklių modernų šviesos įrengimų tiek kiek reikia, 
kad ^ganėtinai aprūpinti jėga elektrikos prietaisus.

Ateikite pas bet kokį elektrikos prietaisų kontrak- 
torių, kurs turi E. H. F. A. iškabą. Po naujuoju val
džios mažų išlaidų finansiniu planu Chįcagos namams 
mes įrengsime laidininkus, prietaisus, kokius tik išsi
rinksite už mažą įmokėjimą ir nedidelias palūkanas. 
Galite; pasiimti 24 mėnesiams išsimokėti, liekaną iš
mokant su elektrikos bila.

Jei pageidautina, rašykit į Electric Association, klaus
dami pilno E- H. F. A. kontraktorių

20 North Wacker Drive, Chicago, STAte 8887
• . f

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Jie

COPR. IW, NKDL5CRAFT SSIMCC, IMC. f .

BLUEBIRD TOVVELS- PATTERN 1983.
No. 1983 — Išsiuvinėkite abrūsėlius šiais paukščiukais, 
ištiktųjų papuoš jūsų virtuvę.

No. 1983! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

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

Vardas ir pavardė - ---------------------------- ---------------
I LI Adresas
Į Miestas ir valstija •• ................................    -inriiii r|-1 vimi

W MM ■■ ■■■ «

4192 S. ARCHEK AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morglčių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec. •

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužertiintos 
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

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe 8t..' Chiearo III. Imktt« ele- 
votorių Iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedėliomis 10 a. m: Iki 
12 v. Paned.. Sered. ir Subatomls nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:16 v <
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

t
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Užsakyme kalnas
Chicagoj e—paštu:

Metams______________
Pusei metų__________
Trims mėnesiams--------
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________
Savaitei_____________
Mėnesiui _____________
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Lenkijos likimo klausimas
Tarptautinis Statistikos Biuras pranašauja, kad 

Dancigą Vokietija netrukus pasiims, ir Lenkija su Ang
lija mielai atiduos jį naciams, jei tik Hitleris sutiks tuo 
pasitenkinti. Hitleris galėsiąs pasiimti ir Pamarį (“len
kų koridorių”), dėl kurio Anglija ir Lenkija visai neke
tinančios kariauti.

Bet Hitleris dar esąs nenutaręs, ar tiktai apkarpyti 
Lenkiją, ar ją visai padalinti. Kartu tasai Biuras griež
čiausiai teigia, kad karo nebus nei šį pavasari, nei šie
met. Hitleris pats nenorįs karo, nes jisai žinąs, kad karas 
reikštų galą jo karjerai. Karas išgelbėtų jo priešus, o jį 
pražudytų. Hitleris esąs “agresorius, bet ne kovotojas”.

Jeigu taip, tai reiškia, kad Anglija ir Francuzija su
tiks be kovos atiduoti Lenkiją Hitleriui sudraskyti. Argi 
jos butų nutarusios Lenkiją parduoti, kaip kad pardavė 
Ispaniją ir Čekoslovakiją? Tai parodys ateitis. Šiais lai
kais Europoje įvyksta keisčiausi dalykai.

Jau ir komunistai pripažįsta, 
katd sovietų valdžia nori susi
tarti su Vokiėtijos naciais, štai 
ką rašo (gegužės 13 d.) redak
ciniame straipsnyje “Laisvė”:

, » y '* .

“Iš Vokietijos ateina žinių/ 
kad Vokietijos fašistai nori 
pasirašyti su Sovietų Sąjun
ga nepuolimo sutartį. Reikia 
pasakyti, kad Sovietų Sąjun
ga keli metai atgal keliais at
vejais Siūle Vokietijai tokią 
sutartį, bet tada fašistai ne
sutiko.”

t ‘ • ,

“Laisvė” pripažįsta, kad to
kios sutarties pasirašymas tar
pe Maskvos ir Berlyno gali į-

Agresorių draugai
Anglijos parlamentas vakar patyrė, kad oficialus 

valdžios įgaliotinis dalyvaus generolo Franco “pergales 
parade”, kuris įvyks Madride ateinantį penktadienį. Dar
bo partijos atstovai pasitiko tą žinią šauksmais “Gėda!”.

Bet Anglijos konservatorių valdžia seniai apie gėdą 
užmiršo. Juk negali būti nieko begėdiškesnio, kaip ta 
“nesikišimo” komedija, kurią ji vaidino per pustrečių me
tų, remdama fašistų intervenciją Ispanijoje.

Tuo tarpu Francuzijos valdžia šunvuodegauja prieš 
Japoniją. Francuzų ambasadorius Tokio mieste atsilan
kė pas Japonijos užsienių reikalų miųisterpir jį užtikri
no,, kad derybos, kurios dabar eina tarp Anglijos, Fran
cuzijos ir Rusijos, visai neliečia Tolimųjų Rytų. Vadina
si, japonai gali smaugti kiniečius kiek jiems patinka — 
Anglija ir Francuzija į tai nesikiš! Kita “nesikišimo” ko
medija.

O Europoje anglai ir franeuzai organizuoja neva tai
kos frontą prieš agresorius.

Ji taip pat pripažįsta, kad jei
gu iki šiol Stalinas, nėra susita
ręs su Hitleriu, tai ne dėl Stali
no kaltės. Sovietų valdžia, gir* 
di, net keliais atvejais siūlė na
ciams pasirašyti nepuolimo su
tartį, bet naciai vis priešindavo
si. Vadinasi, jeigu Hitleris da
bar nebesipriėšins, tai susitari
mas įvyks.

Tai pilniausiai patvirtina tai, 
kas atkartotinai buvo minėta 
“Naujienose” ir ką musų ko
munistai pirmiau vadindavo 
“melais” ir “šmeižtais”.

Musų skaitytojai atsimena, 
kad apie Stalino norą susitarti 
su Hitleriu rašė ir buv. sovietų 
generolas Krivitskis. Jisai nu
rodė, kacf sovietų diktatorius 
jau nuo 1934 m. be paliovos 
deda visas pastangas “susiar
tinti” su Vokietijos nacių dik
tatūra ir susitarti, bet 
lybas Hitleris iki šiol 
mesdavo.

Bet tuo pąčiu laiku,
sijos komunistų valdžia ieškojo 
Vokietijos nacių palapkumo, 
lai,tos yald^os pakalikai Ame-. . . .... . i--.1

Čekošlovakijos teritoriją ir a U 
plėšė nūo jos Ciešėno distriktą. 
Bet ar sovietų Rusija paskelbė l 
Lenkiją sūlūuŽiūs sufąrtį ir “at
sipalaidavo sau rankas”? Ne. 
Tiesa, Maskvai grasino lenkams, 
kad ji nūo sutarties atsisakys, 
bet kai lenkai jai aštriai atsi
kirto, tai sovietų valdžia bedrį
so nieko daryti, ir sutartis pa
liko hėafšauktai

Todėl, jeigu panaši sutartos 
butų pasirašyta tarpė MaskvOs 
ir Berlyno, tai it rezultatai bu
tų panašus: ijitleris galėtų pul
ti ką jisai notėtų, 6 sOviėtį val
džia sėdėtų,, sūūėrūsi rankas, ir 
vėpsotų (o-gal daf it HidėtiUi 
padėtų^ nfištatydamū jo arfni- 

’joms imtistąir gašoliną!)’.
Jeigu Vokietija pasiūlys so

vietams ‘ pasirašyti nepuolimo 
sutartį. tgį sūtarfies tikštas kaip 
tik ir bus tas, kad sovietų Ru
sija nesikištą, kuomet naciai 
užpuls kurią nors kitą valstybę. 
Kitaip Berlynui nebūtų 
prasmės daryti sutartį.

jo pirš-
vis at-

kai Ru-

vielų Rusija esanti “didžiausia 
mažųjų tautų gynėja” nuo Hit
lerio !

NAUJAS PUBLIKOS 
MONIJIMAS

APIE VOKIETIJOS
LAIVYNĄ

Diktatūra Bolivijoje
Jungtinėse Valstijose yra nemažai susirūpinimo tuo, 

kad vienoje iš Pietų Amerikos respublikų, Bolivijoje, iš
dygo naujas diktatorius. Jo vardas — German Busch. Ji
sai vojųskos kilmės, ir daugelis mano, kad per jį BolivL 
joje labai sustiprės Vokietijos nacių įtaka.

Bet kodėl Washingtonas leido nacių šalininkams te
nai įsigalėti?

Bolivija yra be galo neturtingas kraštas. Ji dar f ak- 
tinai gyvena feodalizmo tvarkoje. Saujelė žmonių, suda
rančių apie 2 nuošimčiu gyventojų, tūri savo rankose 
kuone visą žemę, o masė valstiečių yra paskendusi neap
sakomam skurde.

Bet Bolivija turi cino rudos, ir ji norėjo, kad jos ci
ną pirktų Jungtinės Valstijos. Ji siūlė pasirašyti su 
Washingtonu atatinkamą prekybos sutartį. Bet, sako, 
valstybės departamentas Washingtone jos pasiūlymo1 ne- 

; priėmė, ir tuomet Bolivijos valdžia buvo priversta ieškoti 
pagalbos Vokietijoje.

Prezidentas Busch, kuris yra pulkininkas, 35 metų 
amžiaus, padarė “pučą” ir pasiskelbė diktatorium. Ro 
mos-Berlyno ašis tokių budu įsigijo šąjūngifiinią Piėių 
Amerikoje.

Bet kiti sako, kad tas Bolivijos perversmas yra lot^ 
niškai-amerikoniškos, o ne vokiškos rųšies. Meksikoje, 
Centralinėję Amerikoje ir Pietį Amerikoje valstybės 
perversmai yra paprastas dalykas. Kai pofitikieriį kli
kos tenai susipyksta, tai jos tuojau griebia ginklą If pr&- 
deda šaudyti. Kas turi daugiau šautuvų ir mašininių ka* 
nuolių, tas laimi ir paima valdžią į savė’ rahkas.'

Bolivijoje taip pat, kaip kitąsyk kad būvo Meksikoje, 
yra labai įsigalėjusi katalikų bažnyčia. Suvargę ir tak
sus valstiečiai yra labai dievobaimingi ir klauso kunigų. 
Bažnyčia susikrovė milžiniškus turtus.

O diktatorius Busch esąs griežtas klerikalizmo prie
šas. Todėl tarp jo ir katalikų bažnyčios gali kilti aštrus 
susirėmimas. Kai kas mano, kad diktatorius susikirs ir 
su dvarininkais, ieškodamas populiarumo valstiečiuose. 
Nebūtų nuostabu, nes jam teikia pinigų, kurių Dėdė Ša
mas nenorėjo jam duoti. - 1

Bet dar ir dabar komunistai 
bando apmonyti publiką, kuo? 
met jau jie patys yra priversti 
pripažinti, kad Maskva seniai 
flirtuoja su naciais.

Nurodžiusi, kad sovietų val
džia gali pasirašyti sutartį šu

“Laisvė’’

I

□ Vokietijos genimo šešėliai ir
J vokiški troškimai

Svetimšaliui pažinti Vokietijos gyvenimas nėra lengvas 
daiktas. — Kai Vokietis yra vaišinamas iš užsienio 
atvežti! sviestu, tai ir jo kalba eina kaip sviestu pa
tepta. — Gestapo agentai veikia net užsienyje. —tepta. — Gestapo agentai veikia net užsienyje. — 
Darba stovyklos. — Vokiečiams tenka diržai veržti. 
— Vofciečiai mokomi, kad tik jie vieni yra pašaukti 
pasūtflį valdyti. — Specialus žandarų kadrai. — Kaip 
Klaipėdoje “be žittioš” dingo du lietuviai. — Galima 
laukti Vokietijoje šūktelimų. — Lietuva turi būti pa- 
šituošūši visokioms staigmenoms.

(Musų speciafeuš? korešpodento Lietuvoje)

(Tęsinys)

jokios

ORO

ir 
nugąsdino 

Vokiečiu

Pernai metais Angliją 
Prancūziją labai 
gandai apie galingą 
oro laivyną, kuriuo Hitleris ga
lįs su žemė sulyginti Londoną, 
Paryžių ir kitus savo priešų 
didmiesčius, jeigu kiltų karas. 
Ta baimė privertė Chamberlai- 
ną ir Daladier pasirašyti negar
bingą Miuncheno “taiką” su na
ciais.

Bet įtakingas Anglijos laik
raštis “The EcOnOmišt” šių me-

rįs tikrų , informacijų, kad 
Miuncheno konferencijos metu 
Vokietijos oro laivynas buvo 
sudarytas viso tik iš 3,200 ka
ro lėktuvų^ o ne 10,000, kaip 
sakė įvairį® “žinovai”. Tuo tar
pu priešingos Vokietijai šalys 
turėjusios 12,000 orlaivių, t. y. 
beveik ketfiris kartus daugiau, 
negu Vokietija.

Jeigu butų kilęs karas dėl Če
koslovakijos oro jėgos butų bu
vusios nušluotos, ir ji butų bu
vusi, neilgai trukus paklupdyla.

DAR VIS NĖRA ‘ SKLAN
DUMO” LIETUVOJE

Hitleriu, Brooklyno 
skubinasi paaiškinti, kad lanie 
nebusią nieko blogo. Esą, vite- 
kas priklauso nuo to, kokio tu
rinio busianti ta sutartis.

“Pavyzdžiui”, rašo komu
nistų orgaiiūs, “tarpe Sovie 
tą Sąjungos' ir Lehkijos yra 
pa s i rūšy ta n epu Oi i m o sutar
tis, bėt ji yra' galioj tik lol, 
bol Lenkija ūėužpuola kilos 
kėlios šalies. Gi jeigu Lenki
ja užpupla Liėtūvą ar kitą 
kaimyną, tai Sovietai tūri tei
sę likvidū'oti nepTiolimo su
tartį, tiū’i teisę pūškėlbti Len
kiją sulaužiusią sutartį ir at
sipalaiduoja Sau rahkas.”
Tai yrd ^ryhafs būmbugas. 

Rusijos ir Lenkijos riepuoliniO 
.sutartyje jobią sąlygų apie ki
tos? lūrios' šaliėš nepuolimą n‘ė- 
rtf,» — bė’ūt iki šiėl pasaulis a- 
piė tai nėra hiėko’ girdėjęs, ir 
višiėms žinomi faktai rodo, k&d 
jė'jė nėra tokios sąlygom. Per 
vienūs metus Lenkija padarė 
a’grėšijoš žygius prieš dvi šalis, 
o jos sutartis su sovietų Rusija 
dar ir šiandien tebėra galioj.

Perhai metais kOvo menesį 
Lenkija' SumobiližūvO armiją 
pTiė Lfetitvos sienos M pasiuntė 
Lietuvai ultiiūatufttfą. Bet ač so
vietų valdžia atsisakė nuo saVo 
sutarties sū Lenkija? Nė.

Pereitą rudenį, kai Vokietija 
pagrobė Čekoslovakijos sudėtų 
žemę, tai Lenkija ne tik sunio-

Nors Lietuvoj tapo sudaryta 
“vieningo darbo” vyriausybe, 
bet tikros vienybes krašte dar 
daugelis pasigenda. Apie tai ra
šo atsargiai, bet gana aiškiai 
“Lietuvos' Žinios”, kurios nuro
do, kad “daugeliu atžvilgių tie
siog nėra nei tinkamo susio- 
i'ien favimo', nei tikro esamos 
būklės Įvertinimo, nei, pasaky
sime, tuo a tžvilgiu tikro pa trio 
tiško vėikimo.”

Tam nesklandumui pašalinti 
Kauno dienraštis pataria:

“daugiau sueiti į kontaktus, 
kurie išsklaidytų per ilgūs 
metus susidariusį nepasitikė
jimą, baimę, nelygybę; reikia 
atsisakyti ambicijų, asmeniš
kumų, užsispyrim'o...”
Laikraštis nieko neįvardija,- 

bet galima numanyti, kad jisai 
.taiko į tautininkus, kurie per 
daugelį metų paprato be kon
troles šeimininkauti ir dabar iš
sižadėti savo privilegijų.

ss±=t

Nuo ateinančių mokslo 
metų steigiathois trys 

riailjos gimnazijos
• ----------

KAUNAS. — švietinio m-ja, 
kaip tenka patirti, Ministerių 
tarybai pasiūlė nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios, rugsėjo 
1 d., leisti įsteigti naujas •vai- 
sfybines gimnazijas Plungėje 
ir Kelmėje ir Kaune Šv. Jėzaūs 
širdies kongregacijos privatinei 
progimnazijai persitvarkyti į

■

bilizavo armiją, bet įsilaužė į privatinę gimnazijų.

Šiatn rėikalūi lėšų nėšigaili- 
nra. Viši tiė ihstrūkforiūi gėrai 
apmokomi. Numatytoms užka
riauti valstybėms iš ankšto p'a- 
rttošiami žahdarų kadrai. Tokie 
iš ankšto paruošti žahtfaJrį kad
rai Štai ir Klaipėdos kraštė jau 
■vėikia. JiOiris bėūt ūienėsiš prieš 
Klaipėdos okupavimą jau būvo 
slaptai ūttmaty tos tarnybinės 
viėtės ir pareigos. Jie būvo iš 
anksfO' instruktuoti, kas reikė
sią tą kraštą okupavus atlikti.

Ir jie planingai tą darbą atli
ko. Į tuos kitiems kraštams žan
darų kadrus priimami visai pa
tikimi vyrai, kurie iš anksto a- 
pie savo paskirtį net savo šėi- 
mos nariams neskelbia.

Iš tų žandarų kadrų kiti dar 
kraštą neokupavus visokių fir
mų agentų pavidale iš anksto 
siūnčiėmi į tuos kraštus žvalgi- 
neti, šnipų pareigas ėiti. Tų kra
štų, kuriuose vokiečiai pasiryžę 
įsigalėti, skauda atsidėjus seka
ma. Sekami ir tų kraštų veikė
jai, kiek jie Vokietijai lojalus. 
Numatytų areštuoti sąrašai da
romi iš anksto.

Reikalui esant net nevengia
ma kaip ką iš kelio iš anksto 
pašalinti. Štai Klaipėdos krašte 
dar prieš seimelio rinkimus, 
spėjhma, tokių atsitikimų bu
vę! Klaipėdoje amatininkų lie
tuvių tarpe atsidėjęs darbavo
si lietuvis stalius Gintulis. Tai 
buvo nuoširdus Lietuvos patrio
tas ir neabejotinai įtakingas vy
ras amatininkų tarpe. Staiga ji
sai bė žinios dingo!' Dingo ir 
jokio pėdsako neliko. Vietos 
krašto policija neva jo ieškojo, 
bet nerado.

Dingo taip pat be žinios ge
ras, nuoširdus lietuvis žvejys 
AtigUštaš Lukas. Jis darbavosi 
daugiausia žvejų tarpe ir nea
bejotinai jų tarpe tūrėjo dide
lį pasitikėjimą. Nunešė jisai 
balšaVimo kė'rtėleš į valsčių, ir 
iš lenais ūesū'grįžo. Dingo be 
žinios! lėškojo jo vielos polici
ja, bet surasti negalėjo!

Dingo jūodu abudū gruodžio 
menesyje, tūi yra' pačiame sei
melio rinkimų įkarštyje. Ir štai 
dabač, jąu Klaipėdos kraštą vo
ki ečiams okupavus, jųdviejų 
1'ūVona’i rasti Klaipėdos žieinės 
uoste!

lSTei vienas,’nei kitas jųdviejų 
gruodžio’ menesyje juroje visai 
hebūVO’, o ViėnOK jų lavonai 
rasti žiėmoš uoste ir štai tik da
bar, kada jau tą kraštą vokie
čiai okupavo!

Vokiečių spa'ū'da dabar sku
binasi paaiškinti, kad lai buVę 
nelaimiūgi atsitikimai, kad juo
du nuskendę!

Praeis laikas ir nieS patirsi
me tikras judviejų mirtiės prie
žastis! Klaipėdos krūštė ne tik 
ši'uodŪ Vyrai diūgo be žinios... 
ytū buvę danginu tokių atsfc 
tikiMų. Tai mums vis' neŽihot 
Mos jūėdos rėnkoš darbai, bet 
kuri gerai Žino kiėno paveda
ma, kieno. UaūdaLtai padarė!

Dingsta iė pūčiojė VnkiėtijOjė 
žMOliėS be “žinios”. Tai pigu iŠ1- 
si'aiŠkiiili; dėlko Hitlerio reičh6 
pilietis mielu noru kalba ir kal
ba laišVai tik apie mėrgas.

Vokietijos išlaidų biudžetas 
vlesūi nėškelbiamas, todėl nieJ 

kokiems 
lėšos ir

kas negali sužinoti, 
reikalams skiriamos

O jo nematyti tik todėl, kad 
karo ruoša suglemžia visus iš
teklius ir šnipų armijos išlaiky
mas suėda viską, o eilinis gy
ventojas vis turi stipriau verž
li savo diržą.

Betgi visam gali ateiti galas!
Šiokių faktų akivaizdoje Lie

tuva tūri būti pasiruošusi viso
kiems galingiems įvykiams. Juk 
Vokietija artimiausias Lietu
vos kaimynas! Jei Vokietijoje 
prasidėtų vien tik vidaus gyve
nimo suirutės, jos lygiai gali 
paveikti visą Lietuvą.

Prisiminkime tik tuos laikus, 
kai karas baigėsi. Berlyne jau 
sėdėjo socialdemokratų vyriau
sybė, o Vokietijos gaujos dar 
tuo mėtų visokių bermontinin
kų pavidale kėšėsi išnaujo visą 

| Lietuvą okupuoti ir šiandien 
nCpaslaptiS, kad tos gaujos a- 
huomet vokiečių generalinio 
štabo būvo šelpiamos ir palai
komos !

Istorija kartais pasikartoja!
Taigi net Vokietijoje prasidė-

kiek tų lėšų išleidžiama užsie 
nyje varomai propagandai ir 
šnipų armijos išlaikymui.

Visas Vokietijos gyvenimas 
dabar atrodo karo meto gyveni
mu. Vokietis gyvena stipriai 
diržą suveržęs ir dar stipriau 
savo nervus įtempęs! Jis viena jus vidaus suirutėms Lietuva 
tik spėlioja, ar tai kas dabar kartais gali skaudžiai nuo jų 
daroma, visi tie maisto ir kitų nukentėti, jei visus tuos įvykius 
išteklių suvaržymai daromi at
sargai, ar jau ir dabar tie tru
kumai tikrai tokie didėli! Tai 
kas bus, jei karas prasidės?

Štai vokiečio kasdieninis 
klausimas!

Ir šitas klausimas kiekvieną 
vokietį varginte vargina. Su
prantama, dėlko čia karas vie
nas iš nepopuliariausių klausi
mų! Visi iki šiol Hitlerio laimė
jimai eilinio vokiečio nei kiek 
nedžiugina, nes jis nemato, ne
jaučia jokio savo būklės page
rėjimo! Jis (ik kasdien mato, 
kad sti maistu vis darosi striu
kiau! Jis tik regi ir junta, kad 
gyvenimas vis labiau varžomas.

Ar išlaikys vokiečio nervai 
iki galo, tai didelis klausimas!

Nors jis ir nejučiomis įtrauk
tas į Hitlerio veiklą kartais ir 
nusišypso savo fiurerio laimėji
mais, bet kartu su ta šypsena 
jo veide baimes jausmas vis di
dėja! Vokietis jaučiasi lyg feĄ 
ventų šalia ugniakalnio ir ne
bežino, kada tasai ugniakalnis 
pradės veikti, kada jam teks

nebus tinkamai pasiruošusi su
tikti! šiandien galime tik dary
ti vieną išvadą, kad Vokietijos 
gyvenimas panašus į ligonį, ir 
kada to ligonio prasidės krize, 
kliedėjimas šiandien sunku nu
manyti. Bet tasai ligonis sunkiai 
sėrga ir visokie kliedėjimai vi
sai neišvengiami, šitai reikia 
(virtai žinoti!

Lietuvių tauta, tarytum in
stinktyviai nujaučia Vokietijos 
gyvenimą, todėl visai nenuosta
bu, kad dabar Lietuvoje kas tik 
gali rašosi į šaulių sąjungą ir 
ruošiasi visokiems galimu
mams.

Tai džiuginantis ir sveikinan
tis reiškinys! Tik viena svarbu, 
kad Lietuvai pakaktų geros iš
tvermes ir kantrybės! O jei 
taip, Lietuva laimės!

Laimės tai, ką iki šiol prara
do, arba neatgavo!

Tikiu, kad jus visi ir kiek
vienas paskirai linkite, širdin
gai linkite šito Lietuvai!

Visų musų norai ir troškimai 
čia sutampa!

—Homo Litnaniens
t

Tai šėlusiai nervingas gyve
nimas! Ir kad savo nervus nu
raminus, vokietis mielu noru 
kalba apie mergas ir siurbia

vado'

kuris

O tie, kurie gali, skuba gal
vatrūkčiais pasipinigauti!

Tai klaiki padėtis!
Šioji padėtis, tasai nervų į- 

tempimas, kitus verčia jau at
virai trokšti karo! Išmuštrinto 
jaunimo tarpe, kuris gyVena tik 
tos dienos laimėjimais ir maža 
galvoja dėl ateities, svaigsta gal
va ir jie nori galvatrūkčiais 
veržtis į karą! Juo labiau, kad 
jam atrodo, kad Vokietija ka
rui Visiškai pasiruošusi.

Tai visai galimas daiktas, 
kad Vokietija vieną gražią die
ną gali visai gaivališkai 
pradėti, net prieš visokios 
vybės norus!

Vokietija tai kraštas,
dabar virte verda ir jaunuolių 
tarpe psichologiškai karui pa
siruošęs.

O jei teks trauktis, karo rei
kės vengti, tai Hitlerio magiš
koji galia pradės nykti ir čia 
galimi visokie nauji sukrėtimai!

Rėikia manyti, kad dar šie
met Vokietija pasirodys tikruo
ju savo veidu! Vokietijos gyve- 
ūiMūš atrodo tiek visokiais so- 
pūlfcrfc yra: pritvinkęs, kad vie- 
ūūš/ ŪT kitas tų šopūlių sprogi- 

yra tiesiog rtėišvengiamas, 
hėf hėpterisant į vokiečių gyve- 
ūiMū d/a!ŪšMihgtfmą.

Tik reikia sūprašti, kad Vo- 
fciėfįjoję nef būlvių stoka jau- 
čiama! Tad kur jau toliau er-

dedamas 
pastangas savo* krašto p/amo- 
ėČs išdfrbiniūs ėkspūrluoii sve
tur ir gauti svetimos valiutos, 
kad butų galima chaiūgiaū kitur 
maisto produktų pirkti, vis dėl
to pagerėjimo nematyti.

IV—15.
(GALAS)

Iš Lietuvos
Iš Klaipėdos persikėlė 
90 pradžios mokyklų 

mokytojų
KAUNAS. — Ligi šiol švie

timo m-joje užsiregistravo 90 
vien pradžioms mokyklų moky
tojų. Jie visi paskirti atsargos 
mokytojais išvaduoti sergan
čius. Atsiradus laisvų vietų, 
klaipėdiečiai mokytojai ne del
siant btfs aprūpinti nuolatiniu 
darbu.

Švietimo min. įsakymu btiv. 
Klaipėdos direktorijos mokyklų 
patarėjas Lacytis, skiriamas 
Šiaulių apskr. pradžios moky
klų inspektoriumi, o buv. K. 
Duonelaičio vardo mokyklos 
rektorius ir mokyklų patarė
jas Simaitis, skiriamas Kauno 
miesto pradžios Mokyklų' atsar
gos inspėktoYMmi

Statys 3 tiltus
VILKAVIŠKIS. — Apskr. s- 

bė šiemet numačiusi įvairios? 
apskrities vietose pastatyti 3 
tiltūs: vieškelyj Vilkaviškis 
Ožkabaliai 8 m angos, Kybar
tai — Lauckaimis 10 m angos 
ir Didvydžiai — Pilviškiai 8 
m. angos. Pirmieji 2 tiltai bus 
gelžbetoniniai, o pastarasis me
dinis. Tiltų pastatymas apskr. 
s-bei kaštuos apie Lt 24,000.

NAUJIENŲ 
PIKNIKAS 
GEGUŽĖS 21, 1939 

BIRUTĖS DARŽE, 
79-ta ir Archer Avė.
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ŽODIS PO ŽODŽIO
M. S KIS

“pie- 
į sa- 
kitas. 
senti*

iPo pelių bei žiurkių 
tų”, bus pravartu užeiti 
liūną. Čia vaizdas visai 
Jeigu tamsta esi toks 
mentalus, kaip aš pats, tai 
gal būt, nesuvilsiu sakyda
mas, jog mes visi seniai jau 
užmiršome romantikos laikusj 
žinote, kokie buvo romantikos 
laikai? Tai buvo taip, kuomet 
save gerbiančios ponios vaka
rais namie sėdėdavo prie ži
dinio ir pančiakas meksdavo, 
vaikučius šid-to mokydavo, 
jiems gražias pasakas apie 
didvyrius pasakodavo. Tai bu
vo tokie laikai, kai dar radijo 
nebuvo, o rakandai buvo sun
kus gremėzdiški, tačiau kam
bariai buvo visokiais meniš
kais daiktais pernelyg gau
singai išpuošti; kropščiu ran
kų darbu pagražinimai išsiu
vinėti. Kad ir prie žibalo arba 
dujų šviesos, moterys mokė* 
davo gražius darbelius pačios 
pasidaryti. Net maudymosi 
kostiumus pačios namie pasi
siūdavo.

Visa tai, kas seniau buvo 
skaitoma prakilnu, Šiandien 
laikoma pajuokai, šiandien 
šluboje visą ruošą galima ma
šinomis 
skalbti, šluoti ir (t. Kad ne
reikėtų vaikščioti ar iš lovos 
kelti, bendrovės si ui i a telefo
ną įsitaisyti kiekviename kam
baryje. Patogumai neišpasa
kyti! Vieno dalyko trūksta, tai 
ratukų, ant kurių sėdint, butų 
galima ruošos darbą atlikti. O 
jeigu labai nutuktum, it nuo

keptiatlikti:

GEGUŽES 21, 1939

BIRUTES DARŽE,
79-ia ir Afėiier AteV 

40,

(Vardas it pavtiidi)

(Adresas)

n

drabužius bėi čevėry- 
surinktus daiktus per
tiems lietuviams, ku- 
būtinai reikalinga pa* 
Buių labai pagirtina,

pik-
šei-

pra-
valgiai

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

NAUJIENOS Patterft Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atšhjstt m’aiV />Wv^ždf N6‘................

Miėrbs pet krutiriį

u II,-'-''.jų.t 'Vii
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UŽEIKIT PAS 
PETE YOUNG 

— narys — 
271 AM. LĖGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS 
Schlitz Alus 

82nd it KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

■A f*>'i <įiK 1 »*£*'

No. 4045 — Graži išeiginė suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
42, 44, 46 ir 48 colių pter ktirtmę.

Norint gauti vien< ar dan-: 
giati Virš tttfrOdytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mlerą fe kiš
kiai parašyti šiito vardą pa
vardę ir Adresą. KiėkvieitO pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigas arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia adresuoti d 
Naujienos Patiem Dėpt., 1739 . (Miestas ir valstija)

ištauškė. 
pasidarė.

linksmoj

alaus 
užmiega, 
geria ir

žmogui,

to yra pagalba. O velniams iš
sižioję laukia! visokie piliukių 
meistrai, kurie už gerus pini
gus tave gali pastorinti ir pa
ploninti. Tik kelis musų laikų 
patogumus teikiančius daiktus 
suminėjau, o jau matome 
“modernizmo gadynės” nuo
pelnus. Bet skubėkime tiesiai 
į saliuną, ten ir visai gerai su
sipažinsime su vėlesnių laikų 
išdavomis. Ką čia būsi “sūme- 
chaniįzuotoj,” jnedraiigiŠkoįj 
stuboj, užsidaręs kai kalinys. 
Radijušas ir galvą 
Koks jis nuobodus 
Laiko nėra kur dėti!

Kur kas geriau 
kompanijoje, ot, šičia, prie, 
būrio moderniškai pasirėdžiu
sių ponių, fasoniškai dažytais 
nagais cigaretą čiulpiančių. 
Jeigu užpakalyje baro nerėk
tų vaikai “kerečiukuose”, butų 
ir visai linksma, butų galima 
ir flirtą užvesti su kai kuria 
“fleperka”. Kai kūdikis spar
dydamasis saliune kriokia, 
motina griuvinėdama pasii
ma jį ant rankų, žindo ir du- 
mūs pučia į akis. Kūdikis pri- 
svaigęs nuo durnų ir 
raugo, vėl saldžiai 
Motinos toliau ruko, 
tauškia niekus.

Konservatyviškam
kaip pats šios pasakos auto
rius, šitokie vaizdai atrodo 
“stebuklu dvidešimto am
žiaus” Ne kitaip atrodytų ir 
romantikos laikų didžiausiam 
“griešninkui”. Musų viešoji 
dorovė nebeprotestuoja prieš į 
išsigimimą vedančius simptū- 
mus. Visokie pamestų kačių, 
šunų ir kanarkų draugijų at
stovai, šiandien labiau “suhū- 
manėję”—gyvuliais rūpinasi,
bet ne žmonėmis, kai juOs ap
žiojęs rija amerikoniško “mo
dernizmo” smakas.

Bet, atsiprašau, gerbiamos 
ponios, nerriariykite, kad aš vi
soms moterims prikišu “up-tO- 
dale” madą, žinau, kad dau
gelis jūsų neįstengiate nei sū- 
knelės vėlesnės mados nusi
pirkti. Vietoje puoduko kavos 
ir pakelio cigaretę pusry
čiam^ stfvatgote ir “Oatmeal” 
frėi "foUfcfV’ stt

NAUJIENOS, Chicago, UI.

18 MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMO
ttiaf'fcitttftiš SusiHnkiitias. — 
Labdarybės Darbas — P imti 

niūkęs Netaktas

Nemažas skaičius Lietuvių 
Moterų Kultūros Klubo narių 
gegužės 9-itą dieną susirinko 
į Mark White Sqūare parko’ 
svetainę aptarti savo reikalus 
ir reikalėlius. Kad daug laiko 
nesugaišinus musų, pirminin
kė atidarė susirinkimą ir lie
pė tuojau išsirinkti šio susi
rinkimo tvarkos vedėją. Vie
na draugė perstatė draugę Pe
trulienę kaipo šio susirinkimo1 
tvarkos .vedėją, ir visos suti- 
tiko, kad šį draugė butų šio1 
susirinkimo pirmininkė.

Turiu pasakyti, kad šis mu
sų susirinkimas buvo gana ra
mus ir /tvarkingas. Musų drau
gės pakeltus klausimus šaltai 
ir rimtai apsvarstė. Pati susi
rinkimo eiga tikrai pagirtina 
buvo.. Mes, draugės, turime tą 
garbę atiduoti musų tvarkos 
vedėjai draugei Petrulienei, už 
jos taisyklišką tvarkos vedimą. 
mąĮ.

Tokiame rimtame susirinki
me tikrai jauku darėsi klausy
tis, kad musų draugės be jo
kių ginčų, be jokių užsipuldi
nėjimų šaltai svarstė įvairiusu 
klausimus. Ir kaip tik visi 
klausimai buvo aptarti, tai dar 
buvo laiko išklausyti musū 
viešnios draugės Paukštienės 
pamokinančios kalbos. Ji 
mums nurodė, kad mes netu
rime ganėtinai drąsos imti da- 
lyvūmą pakeltuose klausimuo
se.

Po visų aptarimų ir kalbų 
prasidėjo muSŲ puota. Čia sy- 
kitf Su ktiltiirietėmis mūsų vie
šnia ič penkios šiame susirin
kime naujai įsirašiusios drau
gės vūlge skaniai pagamintus1 
draugės Vainiauskienės pyra
gaičius ir gėrė šiltą kavą. Taip1 
šiai1 puo lai besisiubuojarit! 
draugės nei nepajuto kaip par-: 
ko prižiūrėtojas davė signalą,1 
kad jau laikas apleisti svetai
nę.

gar, jeigu turite atliekam^ 
drabužių, kurie jums jau nėra 
reikalingi, atneškite čionais 
pūžyūiėtū ūdfėšū: V- Grigiėftė, 
3425 tlūlbū Avė., d. Valfil^ūs- 
kieriė, 3Ž46 Ėfūėrald Avė., ir 
G. Airbkiėūė, 312'9 So'. jiūlšlėd 
Št. 44ėš štengSimėš jūd‘§ pfer* 
dūbfi liėtū'Š šūvb taūliėČiūms 
bei laūliėtėfnš, kaflems? b’ūltūai 
f’ėlkaiiūgū pašalpa.

o—o
baūg iūtfį galiūi’d . fašyfi 

apie ūiūslj KlūbO pitftiin’irikę 
jos ūetakii^ką ėlgėsį, tet 

rtemataū fėikald. Gal kaip’ ka
da ji ūūs'islovės’(it įldti šūto 
ydūs pamatys. Tačiūd viėno

Chičagoj lietuvių tarpe daug 
y/a musų tautiečių, kuriems 
reikalinga vienokia ar kitokiai 
pašalpą. Tuo klausimu mažai 
musų ofganižacijos rūpinas. 
L. M. K. Klubas visapusiškai 
apsvarstė šį labdarybės klau- 
šihią ir išrinko komisiją, šios 
komisijos tikslas yra, kad ji 
rinktų 
kus ir 
dudtų 
riemš 
galba.
kad musų plati visuomenė at
kreipiu savo dėmesį į šį musų 
labdarybėš klausimą ir pagel
bėtą mums Šiame labdarybės 
darbė. Taiįi, draugės1 ir drau

ĮMa
H t. > .. 5*.

•r*?:#

■MM

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatyk! 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatystmė natrius it vidū įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
ĮZOLIOTĄ GARAŽĄ C J A A 
2 karams pastatysime v | < < 
ant jūsų loto- | U v

Unijistų statytas

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

CITY WRKG. & LBR. CO.
2301 S. Crawford ,' Lawndale 30)0 1
Open Sundny j ''

K. KAFKA, prez.

Ui . f 2 j r
...............................

LIQUID
v . - . . . , . nAŪJIENų'-ACMĖ Telophoto

NEW YORK. — Thdmas E. Ė)eWėy, Nėw Yofkū' prokuroras, ir kūri. John A. 
O’Brien, Illinois universiteto Newmaū’o' fondo direktorius. Kalbama įstaiga įteikė 
prokurorui Dewey aukso medalį riž pasižymėjimą.

‘ ■ - . ' .. .j..,',. .|3±=±

dalyko negailiu užtylėti—tai 
užsipuolimas ant “Naujienų”. 
Aš kaipo L. M. K. Klubo ko* 
rėspo'pdehtė įiepamenu, kad 
4Sfaujtėh'o‘S” būtų ūiah'O' kofės^ 
pbūdčneijtj nėdėjusios. Jos 
kfekviemį mano korėsponderi- 
cijųį įdeda be jokių iškralpy* 
hių, bū jokfū cėnžuravimų. Aš 
esū dėkifiga ^Nauj'ienoms” už 
jų tokį dršūgišką patatnavirh^Į. 
Be to, butų labai sveika ir pa
čiam musų klubui naudinga, 
kad pati pifminihkė žiūrėtų į 
dalykg kaip' jis tikrai yra, 0 
ttiūmet nereikės bereikalingai 
nesąfrriorieš pėė spaudą rašinėti.

—J- Rasmor

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Sudriko Pavasarinis Išpardavimas

2 & 3 štūtOltį Šėtai padaryti parduoti p6 $175.00 dabar $69.00 Tiktai 
ĖlėktŲihėš Lėd&tiŪėŠ,' 1939 metų 5 ir 6 kub; pėdų po $98.00 — Norge, General 
Ėlėettfc, iio'f į”otūtf ^ėštinghouše kainos sumažintos kad išparduoti didesnį skaičių. 
Aūf iškūih'iamį M?a^iū^*^Norge, Thor, Maytag, duodama didelė nuolaida.
£>tdkiū Valytuvai — ftū’pver, Eureka, po $19.50*
Cėdar C’lrėštš — Ėffūpūūoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite numažinto
mis kairtomis.
RCA* Vičtūf l^dtO Kridiūs ir kitos gerųjų išdirbysčių Radijos parduodamos po $6.95 
iki

LeHlįbl 1 Štddkujimai. Krautuve atdara itėd&lioirits ..višą ..dieną 

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

34(19-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
WCFL—970 k. leidžiama žyburs programos 9 vai. vakare Chicrigos laiku

■u>

“MODERNAS FINIŠAS”

$ę.oo
UŽ 

galiom}

GLOSS
ii}! 

kvortą

baltlaniH medžio darbamsIdealus flniS-is ___ _______
Ir ^ienoms. Pakanka vieno kanto, nežymi 

brūkšnių. Gali būti plaunamas ke
lis sykius, nepainęs žvilgsnio._ 

------------------- K U PO N AS---------"""
BANDYMO PASIŪLA

Liiiuicl Tiling ____  vienas kenas 35c
bruftis ........... ................................. . 25c

Verta 60c
VISKAS UŽ 250

Specialiu aukų pafttu nesiunčiame

i

Robertson & Co.
“Th. JUoom of Liqaid TUing”

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

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

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

vakarais iki 9 P. M.

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKO8 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdrtfądą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
bridgeport ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COUk COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių katu tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasų.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą 

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-
PER

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & EONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
lantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas 
nikams, parengimams ir 
moms linksniai laikui 
leisti. Gėrimai ir 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83nį ir Willow Springs Rd., 
WILLOW SPRINGS, ILL.

• LIGONINĖS^ 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI O M

UŽ ...............................
GYDYMAS $Cn.OO

LIGONINĖJE .............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje ’. $ 15.00
REUMATIZMAS ‘ nn

Greitai Palengvinama ...
VISAS LIGAS GYDOMA $< Art 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAŠ PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

e FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

, 420 W. 63rd St. , 
Tel. ĖNG. 5883-5840
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hjhuanlan
chigAgos lietūviu draugija

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kulturds Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trūstisas
P. MILAŠEVIČIUS, trūstisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius \

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius _

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
John Petkus, Aurora, III. ............................. :.............
Adomas Markūnas, Chicago ............................... . .....
Juozas Žukas, Chicago ................................................
Juozas Ascilla, Chicago .............................................. 
Petras Galskis, Chicago ..............................................
V. B. Ambrose, Chicago ............................................
Frank Bulaw, Chicago ................................................
Benedict Vaitekūnas, Chicago .....................................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III........ /..................
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Petras Lapenis, Chicago ............................................
E. Norgailienė, Chicago ..............................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................
Mike Senko, Chicago ..................................................
S. Yurchis, Chicago .....................................................
S. Mockus, Racine, Wis................................ ?..............
Antanas Visbaras .........................................................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis....................................
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind........................
Bruno Arlauskas, Chicago ........................................
V. černauskas, Springfield,. III....................................
Joseph Augaitis, Cicero ................... ............... .............
Frank Klikna, Chicago ...............................................
Jonas Kaulinas, Chicago .............................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.......................
Marijona Ascilla, Cicero ........................................... ...
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................
Constantin čepulevičius,’ Chicago ..............................
Anton Marshall, Maywood, III.....................................
J. Cinikas, Cicero ............................ ............................
Miss Josephine Miller, Evanston, III................. .........
Jonas Thomas, Chicago *.......................... .....................
Chester Prakuratas, Gdry, Ind...................................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

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

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

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

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

27
26
25
18

11
8

6
3
3
2
2

29

metais. 
tikėtus 
visi tie

na

vai.

KONTESTANTŲ VEIKLA

Iš Cicero Lietuvių 
Kultūros Dr-jos

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija laikys savo mėnesi.lį 
susirinkimą, kaip ir paprastai 
Liet. Liuosybės svet. penktadic 
nio vakare, šio menesio 19 d. 
Nariai-ės, dalyvaukite. Pirma 
užsimokėkite duokles, kad ne 
liktute suspenduoti. O siispen 
davimas žinote ką reiškia: su
sirgę netenkate pašalpos ir vi 
sas kitas teises prarandate per 
3 1 mėnesius. . Kožnas to turi 
vengti, ir tas galima.- Susirinki
mai įvyksta kožną mėnesį. Raš
tininkas K. Jokubka su savo' 
pagelbininkais mielai patarnau
ja, lad be baimės eikite ir mo
kėkite kiekvieną mėnesį. Tie
sa, yra lokių, kurie -nemegs i a 
susirinkimų. Sako, “ten nieko 
gero — tik peštynės, pašaliniai 
reikalai, politika ir t. p.”

Gal kai kur tas yra, bet pas 
mus to nėra ir nebus. Musų su
sirinkimai trumpi, gyvi, pamo
kinantys. Atsilankę nesigaili. 
Tad ateik persitikrinti, čia tai 
rašau tiems, kurie nėra buvę 
susirinkimuose. Jie čia gyvena, 
o draugijai priklauso Chicago- 
je. Važiuoja ten mokesčių mo
kėti. Tai daugiau, negu keista.

Dar visiems žinoti, kad mu
sų išvažiavimas-piknikas įvyks 
šio mėnesio 30 d. spaičio dar
že. Visiems žinomoje vietoje 
Willow Springs, prie Archer 
Avenue. Šio mėnesio 30 d. tai 
kapų puošimo diena, pikniką 
rengti nepatogu, bet yra išeitis. 
Kapinėse ceremonijos neilgai 
traukiasi. Apie pirmą antrą va
landą žmonės eina kur kam 
patinka. Tad musų piknikas 
niekam nekenks ir, jeigu oras 
bus palankus, dalyvaukite visi 
ir, jeigu padarysime kokį pel
ną, tai bus sau, o finansai vi
siems reikalingi. Draugijos na
riai biznieriai pikniką remia. 
Turėsime skanių ”trunkų”. Jau 
gavome užtikrinimą nuo F. Za-j 
jausko, 1444 S. 51 Avė.; J. Ka
valiausko, 1400 South Cicero 
Avė.; J. Staligos, Al Brazio ir 
A. Narbuto Liberty Tavernų
bei eilės kitų. Beje, yra 3 ge
ros dovanos.

Nepamirškite vietos bei die
nos: Spaičio darže, Archer Avė., 
Willow Springs, šio menesio 30 
dieną. —K. P. Deveikis.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Indiana Harbor, Ind

Albert Daraška
•1 ■ '

Tai Adomo Markūno naujai 
įrašytas narys, kuris yra Ame
rikoje gimęs ir augęs jaunuolis. 
Albertas dabar drauge su savo 
tėveliais laiko valgomų daiktų 
krautuvę adresu 634 W. 35 St. 
Krautuvė labai gerai įrengta ir 
ten galima galit] pirmos rųšies 
visokiausio maisto.

Albertas Daraška yra tik sep
tyniolikos metų amžiaus, tačiau 
jis pasižymi tikrai dideliais biz
nio gabumais: visada linksmas, 
visada smagiai nusiteikęs 
kostumeriams teikia kuo 
riausį patarnavimą.

Albertas ne tik biznyje
pasinėręs, bet taip pat mėgsta 
sportą.

jis 
ge-

yra

Iš DRAUGIJOS PASTOGES

Joe Pocius

abu 
Joseph 

Lauriną ir John Petkų yra įra
šyta 34 nariai, iš kurių trys 
ketvirtadaliai yra jaunuoliai.

Kaip kiekvienoje srityje spor- kiai darbuojasi ir jau per 
to, kaip kiekvienam asmeniui kontestantų, būtent, 
gyvenime, taip ir tarp musų 
vajininkų per tam tikrą laiką 
vienam pasiseka geriau, o ki-

NAUJI NARIAI

nūs. Jis yra. Amerikoje gimęs 
ir augęs jaunuolis. Jis baigė 
LaSalle aukštesnę mokyklą su 
geriausiais pasižymėjimais ir 
pasirengęs kopti aukščiau. Už 
jo įrašymą kreditas priklauso 
Adomui Markūnui.

ganą “Naujienas” antradieniais 
ir pastudijavę, pamatysim, kad 
veik kiekvieną savaitę kontes- 
tantams laimė pasikeičia, tai 
yra vieną savaitę kuris nors 
kontestantas smarkiai pasivaro 
pirmyn, bet sekančią savaitę 
tankiausiai kitas iš kontestantų 
gauna daugiau narių ir tokiu 
Ludu paveržta jo garbę.

Juczas Žukas per dvi savai-

įrašė į draugiją, kac 
visi įrašyti, bet jis

įrašė visus jaunuo-

lenkęs visus Chicagos kontes- 
tanlus ir jau rodėsi, kad jis ir 
laikysis pirmoj vietoj neužleis- 
damas užkariautos pozicijos. 
Bei pereitą savaitę Adomas 
Markūnas iškirto Žukučiui špo
są prirašydamas 5 narius ir vi
sus jaunuolius, tuo pralenkda
mas Žaką ir užkariavo pirmą 
vietą šią savaitę tarp Chicagos 
kontestantų. John Petkus iš 
Aurora dar vis laiko pirmą vie
ta šiame jubiliejiniame kontes- 
te nepasiduodamas chicagie- 
čiams. Pažiurėjus šią savaitę 
į kontestantų veiklą, atrodo, 
kad sekančią savaitę ar tik ku
ri:; chicagiečių kontestantų ne
pralenks John Petkų, paveržda
mas iš jo garbės vainiką. Drau
gui Petkui patartina dar dau
giau pasidarbuoti ir garbės vai
niką palaikyti kiek ilgiau.

Joseph Laurinas iš Auroros 
įrašė šią savaitę 5 narius, 4 
jaunuolius ir vieną “senį”. Tai
gi, Auroros kontestantai smar-

Stanley J. Petrauskas iš 
Rockford įrašė šią savaitę 3 na
rius ir visur jaunuolius. Drau
gas Petrauskas pereitą kontestų 
tiek daug 
rodės jau 
randa vis 
ir šiemet
liūs. Tai puikus rekordas!

Adomas Markūnas šią savai- 
ę įrašė 5 narius ir visi jaunuo

liai. Musų Adomas šią savaitę 
supliekė visus chicagiečius ir 
tik dviejų narių truko, kad ga
lėtų užkariauti pirmą vietą 
tarp kontestantų. Ateinančią 
savaitę bus smarkios rungtynės 
už garbę, kad būti pirmoj vie
loj tarp trijų kontestantų, bū
tent, John Petkaus iš Auroros, 
Adomo Markūno ir Juozo Žu
ko. Taigi ateinantį antradienį 
pamatysime, kuris iš viršpami- 
nėtų tūzų liks pergalėtojas.

Juozas Žukas po didelio pe
reitos savaitės pasisekimo šią 
savaitę įrašė tik tris narius. 
Mat, prospektus surašė, tai rei
kia ieškoti naujų, todėl mažą 
pasisekimą turėjo. Bet dėl atei
nančios savaitės Juozas visas 
savo jėgas kaupia, kad galėtų 
sumušti savo konkurentus. Pa
žiūrėsime 1

Kont. Joseph Ldurinas
Auroros įrašė:

John L. Butts
Permera Kris topą lis
Tillie Butts
Julia Stankus Haskell
Marlha Kristopatis

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Albert Daraška
Joe Pocius
Violet Balis
Joseph Galutinas
Lucille F. Krivickas

• v 
1S

šia proga tenka pasakyti, jog 
jo tėveliai jau per kelis nikius 
priklauso Chicagos Lietuvių 
Draugijai. Jie yra savininkai di
delės nuosavybes adresu 3600 
S. Halsted St. ir gana seni Brid- 
geporto biznieriai: laiko didelę 
Midwest krautuvę. Pas juos ga
lima gauti įvairiausios mėsos 
gana prieinamomis kainomis, 
P-as Joe Pocius yra lyg ir krau
tuvės manadžeriš, — jis tvarko 
knygas ir veda kitus reikalus. 
Kas be ko, jis taip pat stengia
si visais budais patenkinti savo 
kostumerius.

Iš Indiana Harbor Kultūros 
Draugijos susirinkimo

šeštadienį, gegužes 13 d., įvy- , 
ko Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugijos narių susi
rinkimas Ywanovo svetainėje. 
Kadangi skyrius buvo beveik 
pakrikęs, tai į susirinkimą na
rių atsilankė neperdaugiausia 
Susirinkimą atidarė buvęs pir
mininkas J. Bartkus, o tvarkos 
vedimą to susirinkimo pavedė 
K. Augustui, atvykusiam iš 
centro.

K. Augustas, paėmęs tvarką 
vesti, trumpai papasakojo apie 
draugiją, apgailestavo, kad šis 
skyrius per tam tikrą laiką bu
vo beveik pakrikęs ir pabaigo
je savo kalbos ragino susirin
kusius smarkiau padirbėti, kad 
narių galėtų prirašyti kuodau- 
giausia. Po kalbos sekė naujos 
valdybos rinkimas. Valdyba iš
rinkta sekanti: pirmininku Jo
nas Gustaitis, vice-pirm. Anna 
Kontrimienė, protokolų rašti
ninku J. J. Lidžius, finansų 
sekretorium-iždininku p-lė J. 
Bartkiutė; kasos globėjais Jo
nas Lideika ir Frank Kisielius, 
ir maršalka M. Drungila. Val
dybą išrinkus, trumpai kalbėjo 
Dr. A. Montvidas, P. Galskis, 
Alex Ambrose ir Jonas Gustai
tis.

Po prakalbų sekė programa, 
kurią išpildė chicagiečiai, bū
tent, Andrejevo šokėjų grupė 
ir p. M. Overliilgis, solistas. 
Publikai patiko tiek šokėjų 
grupė, tiek ir dainininkas p. M. 
Overlingis. Pasibaigus progra
mai susirinkusieji buvo vaiši
nami užkandžiais ir gėrimais. 
Besilinksminant p. M. Overlin
gis pradėjo vėl dainuoti, kas 
susirinkusiems labai patiko, ir 
kada jau atėjo vėlus laikas, tai 
susirinkusieji nenorėjo skirsty-Į 
tis, nes dar vis norėjo klausy
ti p. Overlingio malonaus bal
so. Pagaliau, kada reikėjo skir-. 
stytis, tai viena narė prisiarti
nus prie „p.. Overlingio paprašė, 
kad ir sekantį susirinkimą ‘at
vyktų padainuoti. Tada p. Ovcr- 
lingis maloniai atsakė: “Kodėl 
ne, bet būtinai turite 
narių, lai aš galėsiu 
kiekvieną susirinkimą

Ponia nusišypsojus 
kad mėgins gauti tiek narių.

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti birželio 6 dieną.

Buvęs.

Chicagos Lietuvių Draugijos kurie iki šio laiko dar nieko 
piknikas įvyks birželio 18 die- nenuveikė, tai kontestas eis, 
ną Sunset darže. Visi draugijos taip sakant, visais garais, 
nariai gaus tikietus nemoka-: 
mai. Taigi, jeigu visi draugijos 
nariai susirinktų į vieną vietą, jiniame konteste iki šio laiko 
tai butų milžiniška minia žino- daugiausia įrašoma jaunuoliai, 
nių iš apie 6,000. 
priklausai prie šios 

0 < O
Išaugus draugijai 

ir kadangi ji teikia pašalpą sa
vo nariams, tai šiais metais- 
sergantiems nariams išmokama' 
per $2,000 į mėnesį. Taigi šiuos uu'. 
pinigus gavo tie draugijos na- 
riai, kuriuos ištiko nelaimė, tai 
yra liga, ir nelaimės valandoj 
jie gavo pagalbą. Ar neverta 
priklausyti tokiai milžiniškai 
draugijai? Juk ir tamsta rytoj 
ar poryt gali susirgti ar susi-, 
žeisti ir laike ligos gausi pašai--

0 0 0
Smagu pažymėti, kad jubil.e-

Ar tamsta 
draugijos?

į miltiną,

Jeigu tokiu tempu bus įrašo
ma ir toliau, tai po metų kitų 
draugijoj jaunuolių bus dau- , 
giau, negu senių. Ar nebus pui
ku? Ar nevertėtų kiekvienai 
molinai ir tėvui pertikrinti sa
vo sunūs ir dukteris, kad rašy- 
tųsi į Chicagos Lietuvių Drau- 

kaipo didžiausią visoj 
Amerikoj ir daugiausia turin- 

jčią jaunuolių. Juk jums bus 
j garbė, kad jūsų sūnūs ar duk
tė priklauso didžiausiai lietu
vių draugijai ir tuo jus juos 
užinteresuosite lietuvybe, ir jie

I lėčiau suamerikonės. 
buokite 
labui.

draugijos ir

e

Pasidar-

Kont. Stanley J. Petrauskas 
Rockfordo įrašė:

Robert James Sorvvėtski
Ray W. Slevens
John Raudonis

Kont. V. B. Ambrose įrašė:
Joseph E. Puniskis
Antanas Švilpa

Kont. P. Galskis įrašė:
Petras Stephon
Kont. Juozas Žukas įrašė::
Leo Budgen
Alex Budgenas
Antanina Makstelis
Juozas Žukas įrašė į draugi

ją visą Makštelių šeimą ir per 
jų pagalbą įrašė dar kelioliką. 
Makšteliai suteikia prospektų 
Žukui, kad jis galėtų konku
ruoti su seniai įgudusiais kon- 
testantais.

o o a 
jubiliejinio

0 0 0
Draugijos jubiliejinis kont*s-

tas juo telyta, juo vis labyn įsi- jau prirašyta beveik 200 naujų 
siūbuoja. Konteste dalyvauja narių. Ar tamsta prirašei nors 
šiuo laiku 33 kontestantai, iš vieną? Juk ir tastos pareiga 
kurių vienuolika dirba įsi j 110- prirašyti nors vieną narį, nes 
sę, septyni šiek tiek darbuoja-* tik tokiu budu mes galėsime 
si, o likusieji dar galvoja kaip savo draugiją išauginti dar di- 
pradėti darbuotis. Kada nusi- desne. _ 1 k...
tars ir pradės darbuotis ir tiejšyti nors vieną narį. —A. A.

gauti 10
kad ir

Laike kon testo

Būtinai pasistek prira-

PEOPLES KRAUTUVE
SKELBIA DIDĮ

IŠPARDAVIMAS
SIŪLOMA GRAŽIAUSIOS PREKĖS 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS CHICAGOJ!

Dėl Jaunavedžių—Dėl Gražesnių Namų 
Mylėtojų

šis aukštos rūšies išdirbystės naujausios mados (Moder- 
nistic) Parlor Setas $100 vertės $57.50
parsiduoda už .....................................................suorganizuoti bent keletą ko

mandų įvairių rųšių sporto sri
tyse. Šiais laikais sportu domi
si ne tik jaunuoliai, bet ir mer
ginos. Tad jeigu pasireikštų di
desnis judėjimas sporto srityje, 
nesunku butų į organizaciją 
jaunimas įtraukti.

iš

Violet Balis

V. B. Ambrose laikosi seįcan-.ar du narius, taip ir šią savaitę 
Kol, įrašė du narius. 

Nuo pradžios
čios rusiškos patarlės: 
pone, povaliau važiuoti, tol to
liau nuvažiuosi”. Draugas Ani- kontesto jau yra 
brose kas savaitė rašo po vieną nariai.

pubiliejinio 
įrašyta 195

Ši jauna kontestanto Adomo 
Markūno įrašyta panelė yra di
delė sporto mėgėja. Sporto sri
tyje ji pasiryžusi dirbti, kadan
gi turi nemažą patyrimą.

P-lė Balis yra tos nuomonės, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jai priklausąs jaunimas turėtų ' r' ' < 1 i

JUOKAI
— Tu, kaip matyti, jau vi

sai po žmonos kuntapliu papuo- 
ei. Vakar mačiau, kaip 
lango į savo paltą sagą 
vai.

— Ne, tai ne tiesa.
— Dovanok, bet aš jau 

daug aiškiai mačiau.
— Niekus kalbi, juk tai 

vo žmonos paltas.

prie 
siu-

per

bu-

Moteris: “Aš nesuprantu, 
kaip sumenkėjo publikos sko
nis. Ji veržte veržiasi į tokį 
nieką veikalą, kuris ten teatre 
vaidinamas ir net jau keliems 
spektakliams

Vyras: “O
patyrei ?”

Moteris: 
gauti bilietą,
pasakė, kad jau nėra”.

išpirko bilietus”, 
iš kur tamsta tai

“Vakar mėginau 
ir karininkas man

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939
BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė.

šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pasirinkti už nu
žemintas kainas nuo ........... $29-50

iki $195.00

Lengvais Išmokėjimais

$24.50 3-jų dalių šios gra
žios modern mados lovos— 
pilnas įrengimas: Lova, 
Springsai ir Springsinis Ma- 
trasas—

$14.95

Aržuolo medžio 5-kių dalių 
gražus Breakfast Setai, la

bai numažinta kaina— 
tik už

$19.95
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų

Tel. Lafayette 31714179-83 Archer Avė.

t'
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IŠ DARIAUS-GIRĖNO
POSTO

Ką Veikiame ir Ką Manome 
Veikti

Birželio 25tą dieną rengia 
ekskursiją laivu į Milwaukee, 
Wisconsin. Legionieriai, jų šei
mos, draugai ir rėmėjai mano 
užpildyti visą didžiausią City 
o f Grand Rapids laivą, kur bus 
duodamas “floor show” ant lai-

SIDABRINIS JUBI
LIEJUS

P-nia Petronėle 
Nau jokaitienė 
Grįžo Iš Lietuvos

MARGOS NAU
JIENOS CLASSIFIED APS.

šio

Šiuo noriu pranešt visuo
menei, kad Darius-Gurenas Pos
tas rengia iškilmes įteikimui 
D. L. K. Gedimino Ordino Jo
nui Juškai trečiadienį, geg. 
24 d-, 8 vai. vakaro, Holly- 
wood svetainėje, 2417 West 
43rd Street. Bilietas tik $1.00 
asmeniui. Rezervuokite vietas 
nuo Wm. Sebastian, 4104 Ar
cher Avenue, Lafayette 3533* 
arba Wm. Kareiva, 4644 So. 
Paulina St., Yards 5350.

o—o

vo, taip pat nemokamai Blatz 
bravoro alus, iš Milwaukee. 
Bušai pamatymui" žymiausių 
vietų Mikvaukėje bus nemoka
mi.

Ųiepos-July 14 d. naudai Da- 
rius-Girėnas Druni and Bugle 
kuopos bus surengtas naktinis 
piknikas Vytauto darže, su 
“floor show”, ristynėmis' ir ki
tokiais įvairiais pamargini- 
mais.

o—o
Darius-Girėnas Memorial

Kapinių puošimo dienoje 
Posto nariai, moterų, berniukų 
ir mergaičių skyriai dalyvaus 
abiejose lietuvių kapinėse.

O— o
Birželio litą dieną Darius- 

Girėnas kuopa rengia metin 
pikniką Kukaičio darže (Vil
niaus Kalneliuose).
WESJ SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 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

Hali kampo pašventinimo lai
kas dar nėra nustatytas, bet 
manoma, kad bus pradžioj 
birželio mėnesio.

o—o
Draugijos bei klubai, kurie 

rengiate kokias pramogas Da
rius-Girėnas namo fondui, 
meldžiami mums apie tai iš 
anksto pranešti. Tuo suteiksi
te mums geresnę progą tuos 
rengimus paremti ir arčiau su 
jumis susipažinti-

W. B. Sebastian 
Commander

A. + A.
MARIJONA KOZLAUSKIE- 

NĖ, po tėvais Gedraitė 
gyveno po adresu 4600 So. 
Sawyer Ąve., Tel. Laf. 2763

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

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Anicetą, tėvelį Vladislo
vą ir motinėlę Pauliną Ged- 
rius. 2 dukteris Heleną ir 
žentą Viktorą Cornvvall, ir 
Antaniną, 2 sūnūs Antaną ir 
Pranciškų, 5 brolius: Joną, 
Antaną ir brolienę, Stanislo
vą ir brolienę ir jų šeimyną, 
Bronislavą ir brolienę, Leoną 
ir brolienę ir jų šeimyną Ge- 
drius, seserį Aleną ir švogerį , 
Antaną Bartkus ir jų šeimyną .
ir.jį^ųg,-;

Kūnas 
vičiaus koplyčioj, 
Californią Avė. 
įvyks Ketvirtad., Gegužės 18 
d.. 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Vyras, Tėvai, Dukterys, Su

nai, žentas, Broliai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. LAFAYETTE 3572.

į ry i y

pašatve>tas J. Liule-
4348 So.

Laidotuvės

STANISLOVAS SHAPKUS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

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

Kūnas 
33rd St. 
dotuvės 
Gegužės

pašarvotas 749 West 
tel. Yards 6151. Lai- 
įvyks Penktadienį, 

19 d., 1:30 vai. popiet 
Iš namų bus nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

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

tel. YARDS 1138.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTIN /.: i PARDAVIMAS 
Nepaprastos nuosavybės verty

bės.
ŽIŪRĖK:

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

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

Tik $5,000 įmokėjus gali būti 
savininku šio moderno kampinio: 
12X4 apartmentų, gražioj žiemių 
vakarų vietoj, šis namas 100% iš- 
renduotas už metinius $5400 ir 
įrengtas elektrikiniu šaldytuvu ir 
visai vėliausiais patogumais, šios 
nuosavybės dabartinė kaina $16,- 
000. Mažiau negu 3 kartus nuo
mos verčios. Veik greit.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_________

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

Įžymios sužieduo
tuvės 

/

Albina Urbik ir Fred Lang 
turės įžymias sužieduotuves bei 
“wedding shower”, kurios įvyks 
geg. 21 d., 2 vai. po pietų, 
Hawaiian Gardens, 9858 Ar- 
tesiaii Avė., Chicagos priemies
tyje, Evergreen Park, 111.

Ši jauna, graži ir mandagi 
pora viešai pareikš savo MEI
LĖS SUTIKIMĄ ir jų tėvai, 
giminės ir draugai susižiedavu
sius jaunuolius širdingai svei
kinsi ir iš Dievo malonės jiems 
linkės darnos, laimės ir sėk 
mingumo. Medžiaginiai jų gy
venimas bus aprūpintas, nes 
jie abudu turi nemenkus biz
nio patyrimus, kuriuos po ve
dybų jie vartos prie “meat 
market ir groserio” plėtotės.

Jų vestuvių vietą ir laiką 
nustatys p-ia Justina Urbik, ir 
apie tai praneš “Naujienose”, 
tad širdingai visus prašau tai 
įsitėmyti.

MALONUS VESTUVIŲ 
POKYLIS 

f

Juozo Jurčiaus ir Julės Bal
sienės malonus vestuvių poky
lis įvyko geg. 3 d., 7401 So. 
Chicago Avė. Jie abudu yra 
žvalus žmonės, taverno biznio 
savininkai, širdingi ir veiklus 
visuomeniečiai, užtai ir jų ves
tuvės buvo šaunios į r skait
lingos svečiais. Kuo puikiau
siai buvo priruošti stalai: ska
niu maistu, gardžiais gėrimais, 
saldžiais prieskoniais ir gražio
mis gėlėmis: rožių, lelijų bu
kietais. Tikrai sakau: “Gerk, 
valgyk ir buk Vedęs!” Tai se
nas posakis, bet atatinka ir 
musų laikams.

To skanaus maisto ruošė
joms ir aptarnautoj oms buvo 
gerai visiems žinomos šeimi
ninkės p-nia Kasper ir Lena 
Adams.

Dabar jaunavedžiai už jiems 
suteiktą trusą ir ypatingą ma
lonumą širdingai visiems dėko
ja. — Ona Do-vgin.

BRIGHTON PARK 
mėnesio 13 d. lygiai sukanka 
25 metai, kai Juozas Gailius 
susituokė su p. A. Gelumbic- 
kaite. Jie prieš 25 metus liko 
surišti moterystės ryšiais ir 
prisiekė viens antram kartu 
keliauti gyvenimo keliu, nors 
kelias butų sunkus ir pilnas 
vargų.

Po dviejų metų jie susilau
kė dukrelės Verutės, o dar po 
keturių metų dukrelės Ony
tės.

Dukrelėms paaugėjus p. Gai
lienė su dukrelėmis du kartu 
aplankė Lietuvą ir seną mo
tinėlę, kuri dabar jau mirus.

Vyresnioji dukrelė yra bai
gusi high school ir mokinos 
beauty shop, kas jai sekėsi- 
Buvo ir gabi virėja, bet 1937 
metais spalio 8 dieną ta ne
gailestinga mirtis išrovė tik 
pradėjusią žydėt lyg gėlę 
skleisti lapelius ir darbščią 
lietuvaitę. Nors laikas slenka, 
bet neužgydys žaizdos tėvelių 
ir seseles Onytės širdyse dėl 
Verutės mirties.

Onytė, kuri gyvena su tėve
liais, laippat yra baigusi auk
štesnę mokyklą. Ji ir jos moti
nėlė neužmiršta, kad kilus iš 
Žemaičių krašto priklauso prie 
Žemaičių klubo ir dalyvauja 
jo parengimuose.

Teko p. Gailiams pergyven
ti visokių vargų ir skausmų bet 
jie skynė kelią ateičiai ir štai 
jų 25 metų jubiliejus.

P. Gailiai gyvena adresu 
4422 So. Artesian. Aš nuo savęs 
sveikinu p. Gailius šio sidabri
nio jubiliejaus proga ir linkiu 
daug laimes ir pasisekimo 
ateityje .. . Klajūne

A. t A.

JUOZAPAS ŽUKAUSKAS 
kuris mirė gegužės 5 d. ir pa
laidotas tapo gegužės 9 d., 
o dabar ilsis Liet. Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame grabnešiams, dėkavoja- 
me graboriui A. B. Petkui, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į. amžinastį, o mums 

.^pal^ngvijio^ porkęs|L nuUudi< 
mą ir rūpesčius, dėka vo j ame 
kalbėtojams M. Zaldokui, F. 
Abekui, dainininkams Alg. 
Braziui, A. Kenstavičienei. ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų myli
mas vyre ir tėveli, sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.
Moteris, Duktė ir žentas Ą. 

Gorcinskas.

ADELĖ MARKEVIČIENĖ 
po pirmu vyru Krisčiunienė;

po tėvais Sipavičaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Klubo.

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

Laidotuvės įvyks Penktad., 
Gegužės 19 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Pras. Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

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

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

ii : • LEONAS'‘AuSTfŠ!i;
(gyveno 3351 W. Ogden Avė.)

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

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

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

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

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

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

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

lips, Tel. YARDS 4908.

jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Moteris, Sunai, Dukterys, Se

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

lips, Tel. YARDS 4908.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

BRIDGEPORT. — Pereitą 
penktadienį, geg, 12 d., grįžo 
iš Lietuvos p-nia Petronėlė 
Naujokaitiene, kuri laikinai ap
sistojo pas savo senovės drau
gus ponus Radauskus, 8258 S. 
CJnion Avė. Lietuvoje p-nia 
Naujokaitienė paeina iš Brazių 
kaimo, Lekėių vals., šakių apsk. 
Tenai s jos vyras valdo stam
bų ūkį ir kartu laiko smulkių 
prekių krautuvę.

Ar ilgai čionai s svečiuosis, 
neteko patirti, bet p-nia jau 
paspėjo aplankyti Pasaulio Pa
rodą New Yorke ir dabar, sa
ko, reikia aplankyti ir senovės 
pažįstamus chicagiečius.

—VBA.

Sunset Park “Grand
Opening” Piknikas
Pilnai Pasisekė

lietusUžpereito sekmadienio 
negalėjo sulaikyti skaitlingos 
Chicagos ir apylinkių publikos, 
nuo dalyvavimo didžiuliame 
Sunset Park “Grand Opening” 

» 1

piknike. Suvažiavo lietuvių, 
jaunimo ir senimo, iš visų Chi
cagos dalių. Visi linksminosi, 
šoko iki vėlumos. Po piet pa
sitaikęs lietus truputį sutrukdė 
laiko, bet žmonių ūpą negale 
jo sugadinti. Apie 6 vai. vaka-. 
ro buvo dovanų traukimas. 
Dviejų mėnesių paršiuką lai
mėjo Felix Kolisinski, 3754 W. 
55th St.; 10 . svarų lašinių te
ko Bud Kybartui, 819 Lincoln 
Avė., Waukegan, III.; Jonas 
Stočkus, 3619 S. Sacramento, 
gavo kvortą, ,Qld Taylor degti
nės; didelisr^ svarų suris, p- 
nios Kubaitienės specialiai pa
gamintas, teko Vinc. Gribėnui. 
4520 S. Hernąitag.e Avė.; o kei- 
są Schlitz &us laimėjo Ka
zimieras Sargelis, 3755 South 
Albany Avė.

Dabar oficialiai atsidarius
į

Sunset Park’o, sezonui, prasi
deda Visa eįlįi piknikų, didžiu
moje lietuviškų., organizacijų, 
kurių tarpe yra sekanti: D.L.K. 
Vytauto Gvardijos—gegužes 21 
d.; žemaičių( Klubo—gegužes

birželio 4 d.; Darius-Girėno 
Posto Legijonierių—^birželio 11 
d.; Marcjiette Gardens—L.
Bielskio—birželio 17 d,; Chica
gos Lietuvių Draugijos—birže
lio 18 d. 
25 d.; 
—liepos 
9 d.;
13 d.;
čio 20 d.

‘Sandams”—birželio 
Lithuanian Unity Club 
2 d.; “Draugo”—liepos 
“Nauj ienų”—rugpjūčio 
ir “Jaunimo”—rugpiu- 

—Rap.

HELP WANTED—FEMALE
Bart ______

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

JAUNA MERGINA NAMŲ ruo
šai mažoj šeimoj. Darbas nuolati
nis, geras mokestis, Oakland 2323.

REIKALINGA VEITERKA, $10.00 
į savaitę. 3465 So. Morgan St. 
George’s Cafe.

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

1CRMSHED ROOMS—TO RENT 
G yvenimui Kambariai

RENDAI MIEGAMAS, didelis, 
šviesus, pavienis ar dvigubas kam
barys. 6400 So. Honore St., antras 
aukštas.

RENDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS vyrui ar vedusiai porai.

6612 So. Sacramento Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PASIRANDUOJA STORAS, 4 
kambariai ir garažas. Tinkąs bu- 
černei ar kitam bizniui. 836 West 
Cullerton St. šaukti Tel. Lafayette 
4930.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

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

Sėkmingai Vedamas 
Biznis

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.

■ Al f .Siunčiam GėlesLOVEIK S ™:rex,L
Dalis. ,

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street |

Tel. YARDS 7308

I fl f) R A Gėlės Mylintiems'II K K fn Vestuvėms, Ban-i U I B U H kietams, La i d b-
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS ma”s-
4180 Archer Avenue

pilone LAFAYETTE 6800

JONAS J. MICKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15 dieną, 10:15 vai. ; 
ryto, 1939 m., sulaukęs pusės . 
amž., gimęs Vilniaus apskr., 
Jeznos mieštai v

Amerikoj išgyveno 33 m.
Palikėdideliame nubudime 

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

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4447 S. Fairfield 
Avė. Laidotuvės įvyks Penk
tadienį, Gegužės 19 d., 8:00 v. 
ryto iš -kopi. 4 Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus.

■ nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- ' S pines. .
Visi a. a. Jono J. Mickaus 

giminės, draugai, ir pažįstami S esat nuoširdžiai kviečiami da- B lyvauti laidotuvėse ir suteik- 
R ti jam paskutinį patarnavimą 
H ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, J
Moteris, Duktė, Giminės ir

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

Tel. LAFAYETTE 0727.

Roosevelt Furniture Co. 
2310 W. Roosevelt Rd.

Chicagoj yra kelioliką lietu
vių rakandų krautuvių. Galė
tų būti jų ir daugiau, jei tik 
lietuviai daugiau pirktų lietu
vių rakandų krautuvėse.

Roosevelt Furniture Co. 
(2310 W. Roosevelt Road), tik 
vienuolikti metai kaip veda sa
vo biznį, ir reikia pripažinti, 
kad jų biznis vis didinasi. Pa
vyzdžiui, kai apvaikščiojo sa
vo dešimties metų sukaktuves, 
nusipirko nuosavą namą. Pir
ma reikėjo brangią rendą mo
kėti už biznio vietą, o dabar 
greit bus namas išmokėtas. Ir 
savininkai (pp. Jovarauskas ir 
Bertulis) sako, kad per keletą 
metų jie tą namą išmokės ir 
tuomet tai jau bus visai leng
va biznis vesti, nes nereikės 
rendos mokėti.

Reikia pažymėti, kad savo 
biznio namo skiepą dabar 
naujai ištaisė. Ir taip gerai iš
taisė, kad ten dabar sukrau
na daug prekių. Pasidarė di
desnė krautuvė. Dabar Roose
velt Furniture Co. krautuvės 
rakandai sukrauti skiepe, pir
mame ir antrame aukšte-

Biznio reikalais tenka man 
atlankyti visas lietuvių rakan
dų krautuves. Ir reikia pripa
žinti, kad dabar lietuviai, ra
kandų krautuvių savininkai ir 
vedėjai, moka užtektinai gerai 
vesti savo biznį. Ir savo kostu- 
ineriams teikia gerą, mandagų 
ir greitą patarnavimą. Lietu
viams rakandų pirkėjams jau 
nebereikia ieškoti “svetimų 
dievų”,

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUOSIU SAVO DALI AN
GLIŲ biznyje; išdirbtas 27 metai; 
parduosiu pigiai, nes šeimynoje 
nesveikata: išvažiuoju ant farmos. 
Šaukite tel. Grovehill 0653 arba ra
šykite 1739 So. Halsted St. Box 
993.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
» Namai-žemė

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

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

72nd IR MAPLEWOOD, gera 
vieta namui statyti, lotas No. 3, 
parduosiu pigiai. Atsišaukit M. Ug- 
rina, 3050 So. St. Louis Avė.

SUSIRINKIMAI
- — rį ~ ■ I

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

Marian R. Sebastian, pirm.
NORTH WEST LIĘT. MOTERŲ 

KLUBO susirinkimas įvyks gegužės 
16 d., 7:30 vai. vakaro. Benekai- 
čio bute, 1654 N. Whipple St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGI
JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 16 dieną šių 
metų, 7:30 vai. vak. Chicagos Liet. 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St; Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas draugas privalo būtinai 
pribūti, nes yra svarbių reikalų 
svarstyti. P. K. Sekr.

bet pas savo vįengeii- nemokamai.

čius visada gali nusipirkti to- 
kjių rakandų, kokių tik nori, 
nes pasfirinkimas yra kuodi- 
džiausias.

Čia). dabar pažymiu, kad; 
Roosevelt Furniture ■ Co. krau
tuvė savo skelbimą “Naujie
nose” padidino. Ir jaunave
džiai dabar pirkdami trijų 
kambarių rakandus, gaus 
$29.75 vertes aluminum setą

A. Žymantas

GERAS IR PIGUS 2 fl. po 5 
kamb. 1-4 kamb. muro namas, 11 
metų senumo; South West prie 63 
karų linijos. Renda $100 per mėne
sį. Kaina tiktai $6950.00. Kas nori
te uždirbti arba įsigyti pigiai; gera 
namą rašykit greitai. Box 994, 1739 
So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

IDEALI farma dirbančiam vy
rui, apribotomis pajamomis — prie 
grįsto ramaus kelio. Elektriką, ge
ros mokyklos. Vakaruose nuo Man- 
heim kelio — arti gražus kelias. 
Kaina $375 — $75 pinigais — $5.00 
mėnesy. Box K-27, 1739 S. Halsted 
Street.

SU MEDŽIAIS ir žiedinčiais krū
mokšliais graži 10 akrų nuosavy
bė prie ramaus grįsto vieškelio. 
Elektriką, mokyklos, keletas minu
čių Pietvakariuose nuo miesto sie
nos. Kaina $200 akras — lengvus 
terminai jei norima. Box A-21, 
1739 S. Halsted St.

VEIK 2 akrai prie naujai grį
sto vieškelio, tuoj nuo Higgins ke
lio, rytuose nuo Wolf kelio, visa 
aukštumos žemė, be asesmentų, 
maži, , mokesčiai, elektriką. Tikras 
pasirinkimas iš mažų ūkių, geri 
namai. Kaina $550 — $100 pini
gais, kita mėnesiniais išmokėji
mais. Box R-33, 1739 S. Halsted St.

PASIŪLO “The Green View 
Farmą”, apie Šešis akrus priešais 
gražaus golfo kliubo, rytuose nuo 
Manheim kelio (La Grange kelio) 
šiaurėj nuo Irving Park kelio (už 
miesto sienų), įėjimas nuo grįsto 
vieškelio — elektriką, greit tekan
tis vanduo užpakaly, kaina $1,375 
— $275 pinigais — kita mėnesi
niais mokėjimaiš. Kontraktas 15 
mėn., metams be palūkanų. Box 
M-8, 1739 S. Halsted St.

PAGERINTAS ūkis, geras 1% 
aukšto namas — galima padaryti 
į 6 kambarių (elektriką yra) ar
ti mokykla, prie to, 18 akrų ūkis 
prie grįsto kelio, patogu iki Ar
cher avenue ir State Road, buso 
transportacijos. Kaina $2,750 — 
$400 pinigais — $32.50 mėn. su 
nuošimčiais. Nuosavybė į 15 die
nų. Box H-2, 1739 S. Halsted St.

SU GRAŽIU mišku 2% akrų 
nuosavybės. Vienas iš puikiausių 
privataus miško — arti Palos Park 
distrikto — prie ramaus grįsto ke- 
’io, kuklus namai, leista turėti 
elektriką, arti susisiekimas, prie 
didžiojo vieškelio į vidurmiestį. 
Mokesčiai apie $5 metams, nėra 
asesmentų. Kaina $575 — $100 pi
nigais — $8 mėnesy. Pirmą metą, 
be palūkanų. Box Z-30, 1739 S. 
Halsted St.

GATAVAS birželio mėnesį 1 d. 
naujas 6 kambarių ūkio katedž 
su šeimo dydžio farma, tik apie 
3 mylias šiaurėj nuo Chicagos sie
nų su apie 27,000 ketv. pėdų tur
tingas sodnas ir vištininkystės že
mė, prie grįsto vieškelio, elektri
ką, mokyklos, maži mokesčiai, oe 
asesmentų (namas reikalingas ge
ro mechaniko palietimo). Kaina 
už viską $1,400 — $225 pinigais 
— $20 mėnesy su palūkanomis. 
Rašyti savininkui vietai parodyti. 
Box B-17, 1739 S. Halsted St.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

SOIL—f6r sale
_____Juodžemis—Pardavimui.____

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų, specialiai wu< 
maišytas ‘su durpėmis ir trąšomis.' 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel Wentworth 7942,
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Vakar Chicagoje
Bruno Skever (5816 S. Rich- 

mond), “Onuks” Skeveriutės 
brolis, ir Violet Kaulinas (2418 
W. 45 St.) vakar rytą turėjo 
nelaimę su automobiliu prie 
Mariem ir 39. Grįždami namo 
iš Westwood, jis susidūrė su 
troku.

Bruno Skever išliko sveikutis. 
Nenukentėjo taip pat ir Juani- 
ta Kaulinas, Violetos sesutė, ku
ki drauge su jais važiavo. Ta
čiau Violeta buvo gerokai su
trenkta: nukentėjo jos veidas, 
rankos ir kojos..

Dr. George J. Bilek (2650 S. 
Homan avenue) susilaukė toki<| 
siurprizo, kokio jisai netikėjo. 
Teisėjas Green išnešė sprendi* 
i.ią, kad daktaras turės kauntės 
kalėjime sėdėti 90 dienų už tai, 
kad savo automobiliu sužeidė 
žmo;;-ų ir paliko jį.

Daktaras teisinosi, kad po ne
laimės įvykimo jis sustojęs ir 
pasiūlęs užgautą žmogų savo 
automobilių į ligoninę nuvežti. 
Bet, esą, susirinkusi minia pra-

jau tiesiog nebegalėjusios išsi
versti.

Charles Shimkus (3534 So. 
Lowe Avė.), 24 metų jaunuolis, 
guli kritiškoje padėtyje Bride- 
well ligoninėje. O atsidūrė jis 
ten todėl, kad bandė automobi
liu pabėgti, kada jį norėjo su
stabdyti už trafiko patvarkymų 
sulaužymą. Stabdomas jis dar 
labiau ant “gaso paspaudė”. 
Prarado kontrolę, atsimušė į 
stovintį automobilį ir padariny
je — atsidūrė ligoninėje.

žinoma, nėra reikalo ir saky
ti, kad jis lietuvis: tą aiškiau
siai pasako jo pavardė.

Saliunų laikytojai, kurie ma
no, kad nauji patvarkymai ry
šium su uždarymo laiku ne 
jiems tėra išleisti, gali skaudžiai 
apsigauti. Vakar septyni saliu- 
nai suslaukė nemalonumų, kai 
policija užklupo juos atidarus 
po 1 vai. ryto, žinoma, tų saliu
nų savininkai bus nubausti.

NAUJIENOS, Chleago, 111

Lietuvos kariai susipažįsta su vietovėmis gimtosios šalies', kurių gal tekti jiems ginklų
ginti nuo pasikėsintojų. * VDV

Detroito Viešnia 
Chicagoje

P-lė Alfreda Semaškiutė- 
Polhemus, atvyko Chicagon 
pas savo tėvus, pp. K. J. Se- 
maškus, aplankyti “Mother’s 
day” proga.

P lė Alf. Semaškiutė-Polhe- 
> mus yra narė SLA. 226-ots 
j kuopos, taipgi ji yra ex-“Bi- 
jįunėlio” auklėtinė pirmesnių 
laikų, o be to, Alfreda buvo 
žinoma kaipo gera pianistė ir 
čeloistė.

Praeitų šeštadienio vakarą, 
gegužės 13 d., pas tėvus (2438 
W. 45th St.) įvyko artimų 
draugų vakarėlis, čia dalyva
vo pp. Alex ir Alice šumskiai, 
pp. J. Kaulinai, pp. Pietkevi- 
čiai, Louise Saunoraitė, p. Os- 
tin Bopke, p-nia Morta Vikrie- 
nė ir dar keli kiti. Visi sma
giai laiką praleidom iki vėlu
mos nakties. Po kelių dienų 
Alfreda vėl grįžta Detroitan. 
Linkėtina Alfredai geriausių 
pasekmių. — Draugė.

Iš Laisvamanių 
veiklos

ROSELAND.—Lietuvių Lais
vamanių 1-ma kuopa laikė su
sirinkimų gegužės 9 d. Pirma 
kuopa kaip ir visuomet išsi
skiria iš kitų kuopų savo vei
kimu, nes su kiekvienu susi
rinkimu vis auga, štai ir šia
me susirinkime prisirašė nau
jas narys P. Daubaras, o B. 
Butkus užsiprenumeravo “Lais
vąją Mintį”. Nors dabar jau 
turime Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos Centrą, 
vienok tikrenybėje tik pirma 
kuopa užima vadovaujamų vie
tų j nes jei kas pasirodo ne taip, 
kaip turėtų būti, tai visuomet 
ir visi kreipiasi į pirmą kuo
pą.

šiame susirinkime irgi gau
tas ' laiškas nuo centro nario 
iš Detroit, Mich., kuris nusi
skundžia, kad centras mažai 
rodąs veiklumo. Esą, kada pa
raginęs Centro pirmininką dau
giau veikti arba užleisti kitiems 
tą veikimą, tai pirmininkas pa
reiškęs, kad tu esi laisvama-

dėjusi jam grūmoti, todėl jis ir 
nuvažiavęs.

Tačiau tas pasiteisinimas ne
paveikė teisėjo, o padarinyje 
dabar daktaras turės 90 dienų 
kalėjime praleisti.

D’Orsay Palmer, Chicagos 
milijonierius, kuriam vedybos 
buvo savo rųšies sportas (jis 
kelis kartus vedė ir išsiskyrė) 
yra visai prie mirties. Florido
je jis susipešė ir liko taip bai
siai sumuštas, jog teko jį tuoj 
Į ligonine vežti ir operaciją da
ryti. Sakoma, kad jam mažai 
vilties tėra pasveikti, kadangi 
prisimetė plaučių uždegimas. Jo 
temperatūra esanti labai aukš
ta.

— • —-
žuvo du Evanstono aukštes

nės mokyklos mokiniai bedary
dami eksperimentus su bombo
mis. Tarp žuvusiųjų yra Ponald 
Ellingwood, šešiolikos metų ber
niukas, ir Jack Person. Skau
džiai liko sužeistas Hubert Heff- 
ner.

Nelaimė įvyko Ellinwoodų 
namo skiepe, kur Donald buvo 
įrengęs laboratoriją ir darė vi
sokius eksperimentus, šį kartą 
berniukai buvo sumanę padary
ti iš parako bombą. Dėl nežino, 
mos priežasties bomba eksplio- 
davo ir beveik visiškai sugrio
vė namą. Nuostolių padarė už 
$3,500.

Donald Ellingwoodo tėvas 
mirė prieš kelis metus. Jis bu
vo Northwestern universiteto 
profesorius.

— • —
Nepriklausomos pieninės nu

pigino kainas pienui iki pusaš- 
tunto cento kvortai. Po tiek pie
no kvorta parsidavinės krautu
vėse.

Pranašaujama, kad dėl kainų 
kapojimo pienui gali įvykti 
smarkių susikirtimų tarp pieni
nių.

Nuo vakar dienos Chicagoje 
pabrango gazolinas. Pakelta li
ko du centai galionui. Kainas 
pakėlė stambiosios kompanijos, 
žinoma, neatsiliks ir mažiukės.

Kainas gazolinui esą tekę pa
kelti todėl, kad gazolino stotys

Iš Lietuvos
Atjaučia pabėgėlius
ROKIŠKIS. — Šaulių mote- 

rų būrio vadės p. Jašinskienės 
iniciatyva buvo suruošta rink
liava Klaipėdos kr. pabėgė
liams, kuri buvo vykdoma vien 
lietuvių tarpe, nes žydai pa
reiškė, kad jie renka atskirai 
savo tautybės piliečiams.

Nežiūrint j tai, kad susi? 
tvėrus naujai vyriausybei visi 
su didžiausiu entuzijazmu au
kojo ginklų fondui, vien tik 
per vieną dieną klaipėdįečiams 
surinkta 776 Lt.

TA IP TAIP

GEGUŽES 21
YRA RENGIAMAS

Tai Bus Maloni Pasilinksminimo Diena Visiems 
Linksmintis!

TAI ĮVYKS

BIRUTĖS darže 
79-TA IR ARCHER AVENUE

nybėje tik mokinys be etikos”. 
Ir dar kad galėtų pasirodyti 
kaip aukštai pirmininkas pa
kilęs etikoje, tai pavadino Me- 
telionį avinu.

Pirma kuopa išklausius tuos 
visus netikslumus pataria vi 
siems laisvamaniams palaukti 
iki antro laisvamanių suvažia
vimo. Per tų laiką gerai pa
galvokime, susirinkimuose iš- 
diskusuokime, ir tada gal su
sitvarkysime. — Stepukas.

=Maijio=
New City Furniture 
Mart, iš Stoties WSBC, 
1210 kflocycles

NEW CITY FURNITURE 
MART krautuvės radio štabas 
dėkoja visiems laiškų rašyto
jams už tokius malonius žode
lius pagiriant pereitą progra
mų, kuris buvo visas dedikuo
tas “MOTINOS DIENAI”.

Šį vakarą taip pat bus įdo
mus programas pilnas nauje
nybių. Sank Lui Luis su Igna- 
celiu kažin kodėl pradeda ne
susitarti apie apmokėjimą. Tas 
jaunas mandruolius “šorty” 
yra didelis skaudulys Sank Lui 
Luijui. Be komedijos, bus mu
zika ir dainos.

Gerbiami klausytojai malonė
kite priminti savo draugams, 
kad NEW CITY FURNITURE 
MART krautuvės radio valan
da eina oro bangomis kas an
tradienį nuo 8:30 vai.

Išgirsite apie “Užvardinimo 
Radio Valandos” kontestą, už 
kurį laimėtojas gaus $100 ver
tės rakandų. Taipgi sužinosite 
apie NEW CITY FURNITURE 
MART krautuvės milžinišką 
pikniką, kuriam skiriama do
vanų $1,500 vertės.

— žinantis.

Dainuos Lietuvių Vyčių 
Choras; smagi muzika, 
įdomios kalbo's, praneši

mai ir t.t.
Peoples Rakandų Bendrovė 

ruošia specialiai gražų ir įdo
mų radio programą šiandien, 
antradienį, reguliariu laiku, 
7tą valandą vakare iš stoties 
W.G.E.S. Programo išpildyme 
dalyvaus galingas Vyčių Chi
cagos Apskričio Choras ir po 
vadovyste muziko J. Saurio iš
pildys rinktinių kompozicijų ir 
linksmų liaudies pavasario dai
nelių. Be to, bus smagios mu
zikos, įdomi kalba apie sveika
tą, įdomios žinios apie visuo
meniškus parengimus bei biz
nio žinias. Ypač naudinga bus 
išgirsti apie Peoples Krautu
vės siulamas prekių vertybes, 
kur galima nusipirkti puikiau
sias namų reikmenas mažiau- 
sėmis kainomis. Nepamirškite 
pasiklausyti. — Rep. xxx




