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Italu Lėktuvai Bombardavo Valenciia; 200 Užmuštu
Į
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Penki Italų Lėktuvai 
Numetė 50 Bombų

—

S:

Italai Ispanijos laikinę sostinę bombarda 
vo nąktį ir numetė 50 bombų r

7 H ...
Chic^O HeighH

CHICAGO

East Chicago;

gryžo atgal į jurą — iš kur 
jie ir buvo atskridę.

gamybos, pereita 
auštant, bombar- 
Ispanijos sostinę 
užmušė per 200

Sukilėliai prie Bilbao 
sulaikyti

U

VALENCIJ A, Ispanijoj, geg. 
25.. -1 Penki lėktuvai, kuriuos 
stebėtojai pažino kaipo Itali
jos Capronis 
naktį, prieš 
davo laikinę 
Valenciją ir 
žmonių.

Lėktuvai atskrido iš juros 
už valandos prieš išauštant ir 
numetė ant miesto 50 didelių, 
po 300 svarų ^veriančių bom
bų.

Iki .vidurdienio 76 žuvusiųjų 
liko identifikuoti. Gelbėtojai gi 
nuolatos griuvėsiuose randa 
naujų lavonų.

Norman Thomas išsigelbėjo 
bombų.

Amerikos konsulas Milton, 
K. Wells liko apibertas apgriau
to namo laužų, bet išliko ne
sužeistas.

šiuo laiku Valencijoj besi
svečiuojąs Amerikos socialistų 
vadas Norman Thomas sų.'sa
vo žmona, irgi išsi^ėlBėJo, nors 
trys bombos nukrito tik už 
kelių šimtų pėdų nuo naftno, 
kuriame jie ir būrelis ameri
kiečių buvo apsistoję.

Triobėsis, kuriame randasi 
Amerikos ambasada, liko ap
ardytas, bet. pati ambasada iš
liko nenukentėjusi. Sužeistų 
amerikiečių irgi nesą.

Paskandino Anglijos laivą.
Anglijos laivas Cadin, kuris 

stovėjo uoste, likęs paskandin
tas. Septyni jo įgulos nariai 
likę užmušti, o astuoni sužei-

Jau
nes 
at-

BILBAO, geg. — Sukilėliai 
prie Bilbao liko sulaikyti ir 
dabar jų vadas gęn. Molą 
kia dar daugiau kareivių, 
kitaip jis negali sulaužyti 
kaklaus baskų gynimosi.

Trys vokiečių lakūnai, kurie 
buvo pasmerkti mirčiai už 
bombardavimą Baskų miestų, 
savo gyvastis išgelbės, nes jie 
bus, išmainyti ant keturių esan
čių sukilėlių nelaisvėje lojalis- 
tų lakūnų.

Malone pinigus de- 
pozituodavęs tūks

tantinėmis

Bomba nukritusi ir ant ki
to Anglijos laivo Pinzon, bet 
didesnių nuostolių nepadariu
si. -. ’ ‘

Miegantys žmonės likb iš lo
vų išmesti ir užmušti bombų. 
Daugelį žmonių sprogstančios 
bombos išmetusios per langus 
iš viršutinių augštų į gatvę.

Vieno sugriauto namo išliko 
bokštas, kurio laikrodis susto
jo lygiai tuo laiku, kai į jį pa
taikė pirma bomba — 2:45 vai. 
ryto.

Kita bomba pataikė į Fran
ci jos banką ir uždegė viršuti
nį augštą.

Paraguay konsulato z triobė
sis liko sugriautas ir septyni 
žmonės užmušti. Bet konsulas 
ir jo šeimyna išliko gyvi.

Lėktuvai bombardavo ir 
Raudonojo Kryžiaus ligonines, 
kurios buvo aiškiai pažymėtos 
ir užmušė sužeistų žmonių.

Numetę bombas ant miesto, 
lėktuvai nuskrido bombarduoti 
apielinkės miestelius, o paskui

CHICAGO, — Buvusio Illi
nois,. taksų..komisijos,, pirminin
ko William H.. Malone, byloje 
federalinė valdžia pristatė liu
dyti visą eiįę bankų tarnauto
jų, kurie liudijo, kad Malone 
nuolatos atnešdavęs depozituo- 
ti tūkstantines, sumas grynais 
pinigais ir čekių veik niekad 
nevartojęs. Nė vienas kitas de- 
pozitorius • tokių tūkstantinių 
sumų neatnešdavęs.

Federalinė valdžia kaltina, 
kad tie pinigai yra dalis $330,- 
000 kyšių, kuriuos Malone' pa
ėmė iš korporacijų 1929 ir 
1930 metais už sumažinimą jų 
taksy.’Bet Malone yra teisia
mas ne už kyšių ėmimą, bet 
už nesumokėjimą pajamų tak
sų. Pasak valdžios, jis sumor 
kėjęs taksais tik virš $5, kuo
met vien už paimtus kyšius 
turėjo sumokėti pajamų taksų 
virš $59,000. ' , '

Motinos užmušėjai 
pripažinti kaltais

Kapų Puošimo 
Dienoj

Gegužės 31 dieną Naujie
nos neišeis ir Naujienij 
Raštinė bus uždaryta.

“N.” Administracija.

*
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Daug mušeikų atvyko į Indiana Harbor 
Bandoma suvaržyti svaigalų pardavinėji

mą streiko srytyse

JCEY 

REPUBLIC STEEL CQRP.

OYOUNGSTOWN SHEET ANb 
TUBE CO.

*’< X • 1

INLAND STEEL CO.
T

i <o

STREIKŲ RODYKLIS. — šis žemląpįs, parodo miestus, kuriuose vyksta C. I. O. paskelb
tas* plieno streikas. Juodi taškai reiškia Republix Steel Corporation dirbtuvės, balti — 
Youngsto^vn Sheet and Tube Company, o žvaigždės — Inland Steel Cq. liejyklas. Strel- . 
kas paliečia 85,000 darbininkų, Detroite eina atkakli kova tarp Fordo ir automobiliu 
unijų organizatorių (žiūrėk žinias). V / » ?

CHICAGO.-H Indiana Har- 
borį Ind., kv/r yra didelės ne
priklausomos liejyklos prigu
žėjo pilna nužiurėtinų žmonių, 
kuriuos įtariama esant kompa
nijų mušeikomis. Kaip spėja-; 
ma, jie atvyko į čia sukursty
ti tarp streikįerių sumišimus.

East Chicago meras pasi
šaukė' tavernų savininkus pa
sitarti apie suvaržymą parda
vinėjimo svaigalų streikieriams, 
kaip- to reikalavo patys strei
ko vadai. ’

Washingtonas‘ atidžiai seka 
streiko padėtį, bet valdžia dar

negalinti kištis ir bandyti strei
ką sutaikinti.

Republic ir Youngstown 
Sheet and Tube Corp. kompa
nijų unijos pranešė kompani
joms ir Indianos taikymo ta
rybai, kad ir jos reikalaujan
čios “pripažinimo” ir atstovy
bės kolektyvese derybose su 
kompanijomis.

South Chicago policija ban
do padėti kompanijoms ir prie 
kiekvienos progos -puola strei- 
kierius, ypač pikietuotojus, 
nors jie ir kojos nekelia ant 
plieno kompanijų nuosavybės.

CHAMBERLAIN 
UŽĖMĖ ANGLI
JOS PREMIERO 

VIETĄ
Anglijos premieras Stanley 

Baldwilhy’’rezignavo. > ApčhtyĄL 
nė vietomis iir kaifciiiįe vkiti 
minis teriai.

JERSEY CITY, N. J., .geg.
8. —. Gladys MacKnight, 17 
m;, kuTi su savo meilužiu Do- 
nald Wightman, 19 m., kirviu 
sukapojo ir užmušė savo mo
tiną, rasti kalti už antro laip
snio žmogžudystę ir jiems grę- 
sią nuo 1 iki 30 me-tų kalėji
mas. Bet jie visgi išsigelbėjo 
nuo mirties bausmės, kurios 
reikalavo prokuroras.

Teisme abu prisipažino, kad 
motina juos užklupo besimy
luojant ir puolusi juos su* pei
liu. Bet dėl papildytos žmog
žudystės jie kaltino vienas’ki
tą. Nužudę motiną jie. išvažia
vo automobiliu pasimyluoti. 
Besimyluojant automobily po
licija juos ir suėmė.

LONDONAS, geg.
Garsus Viennos> psychologas 
prof. Alfred Adler mirė gat
vėje Aberdeen, Škotijoj', nuo 
širdies ligos. Jis buvo 67 
amžiaus.

28<

m

Vaistai nuo meilės
’ NEW YORK, geg. 28. — Pa
skelbta,, kad mokslininkai su
rado vaistus proclatin, kurie 
vyruose , visiškai sunaikina 
meilės iųstinktą/ Tečiaus ant 
žmonių ty vaistų dar nebuvo 
/band^taJ^J^^J.
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STREIKAS MEKSI
KOS ALIEJAUS 

LAUKUOSE

LONDONAS, geg. 28. — 
šiandie be jokio triukšmo įvy
ko Jau prieš kelias savaites 
numatytas pasikeitimas Angli- 
jds valdžioje. . .

Premieras Stanley Baldwin 
nuvyko pas karalių Jurgį ir 
įteikė j am savo1 rezignaciją. 
Už savo ilgą tarnybą valdžio
je gavęs iš karaliaūs grafo -ti
tulo jis gryžo į savo butą. Ke
lyje jis pasitiko 
kanclerį Neville 
bevažiuojantį pas 
imti valdžią.

Nemanoma, kad įvyktų ko
kių nors permainų politikoje 
kabinetui pasikeitus, nes; abu 
premierai yra griežti konser
vatoriai, ,

Kiti kabineto nariai irgi pa
siliko, - tik pasikeitė vietomi^. 
Iždo kancleriu liko vidaus rei
kalų ministeris Sir John^ Si- 
mon, .0 pastarojo vietą užėmė 
'admiraltijos lordas Samuel 
Hoare. Į admiraltiją persikėlė 
karo ministeris Alfred Duff- 
Cooper. Karo ministeriii gi li
ko. Leslie Hore-JBelisha, trans
porto ministeris. Tik užsienio 
reikalų ministeriu ir toliau pa
siliko kapt. Anthony Eden.

Nesenai premieras Neville 
Chamberlain buvo sukėlęs sen
saciją, pasiūlydamas apdėti 
dideliais taksais -apsiginklavi
mui padidėjusius pelnus, bet 
spaudžiamas finansinių intere
sų jis nuo to Sumanymo atsi
lakė. '

Baldwin yra buvęs premje
ru tris sykius ir j pasižymėjo 
gudria diplomatija; Jis įsten
gė išsilaikyti dagi aštriausiose 
kriziuose, kada/ jo paties pri
sipažinimu, valdžia nežinojo ką 
daryti. Jis mėgdavo kai kada 
nuduoti ir liberalą. Bet nau
jasis premieras Neville Cham
berlain

Vėl dalins lapelius 
prie Fordo dirb-

? / a tuvių .;:

buvusį iždo 
Chamberlain 

f 

karalių pri-

DETROIT, Midi., geg. 28.— 
Automobilių darbininkų unijos 
organizatoriai ruošiasi’ • prie 
naujo dalinimo lapelių prie 
Fordo dirbtuvių. Kada jie prieš 
porą* dienų bandė tuos lape
lius dalinti, tai?^orda privati
nė ^policija sumušė 18 organi
zatorių, j ų, tarpe 8 moteris.

Organizuojasi kon- 
gresmanų sekre

toriai
VVASHINGTON, geg. 28. — 

Kongresmanų sekretoriai suor
ganizavo kongresinę gildiją, 
kuri prisidėjo prie C.I.O. /

TURLOCK, Cal., geg. 28. -~- 
Samuel Frank, kuris laiškais

MEXICO CITY, geg. 28. — 
šešių mėne-sių '/ derybos tarp 
dąrbininkų ^unijos ir. užsienio 
aliejaus kompanijų nuėjo nie- 
kafš^lr 'dai^ihiiikai ndtarė.tuo- 
jaus paskelbti visuotiną strei
ką aliejaus laukuose.

Valdžios- reikalus aprūpins 
valdžios kontroliuojama alie
jaus kompanija. Bet priklau
santis nuo aliejaus privatinis 
biznis negales veikti. Gasolino 
ištekliai jau yrą išsisėmę ir 
d,ėlei to paliovė vaigščioję tak- 
sikabai.

Aliejaus konipanijos tikisi, 
kad prezidentas Cardenas pa
skelbs streiką neteisėtu, prie
šingą visuomenės interesams. 
Tada darbininkai į 24' vai. tu
rės gryšti į darbą, o iškilusius 
ginčus spręs oficialė arbitra- 
cijos taryba; Jei darbininkai 
neklausytų, tai jie praras /al
gą už streiko laiką.-

Ieško žuvusių tven
kinio sugriauto mie

sto griuvėsiuose
MEXICO CITY, geg. 28. — 

Gelbėtojai didžiausiu paskuba
mu kasinėja griuvėsius Tlalpu- 
jahųa miesto, kurį sugrfove' 
pratrukęs Rainuose tvenkinys; 
Apskaitoma, kad nelaimėje žu- 
-Vo nuo 100 iki 500 žmonių. Iš
neštas iš tvenkinio pu’rvas ir 
dumblas palaidojo apie 400 na
mų, daugelį kitų gi sugriovė.

10,000 gyventojų turintis 
miestas yra slėny, daug žemiau 
tvenkinio, kuris pratruko nak
tį ir miestą užklupo miegantį. 
Skaičius žuvusių butų buvęs 
daug didesnis, bet ‘ daugelis 
nujauto besiartinančią nelaimę 
r išsikėlė į sargesnę vietą. Be 

to patrukusio tvenkinio vanduo 
ir dumblas išsiliejo siaura srio- 
ve.

Laukiama naujų ne
susipratimų dėl

Prieš liepos 15 d. gyventojai 
turės išsikelti ir apsigyventi 
savose valstybėse.

POZNANIUS, geg, 28. — 
Rimtų nesusipratimų laukiama 
dėl Silezijos, kuri yra padalin
ta tarp Vokietijos ir Lenkijos 
ir iš kur iki liepos 15 d. turės 
šsikelti gyventojai ir apsigy- 

savo pasirinktose valsty-

Goebbels puola kar 
dinolą

BERLYNAŠj geg. 28.—-Pro
pagandos ministeris Goebbels 
šiandie viešoj prakalboj Ber-

• - • V » • • • 1 i •
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susižiedavo su 18,000 moterų, į iyno naciams aštriai puolė Chi- 
liko nuteistas penkiems me-‘ 
tams kalėjimah — arba po 1 
dieną kalėjimo už kas dešim
tį sužieduotuvių.

'r toks pat griežtas konserva
torius.

Pakeitimai valdžioje padaly
ti vien tikslu dar labiau su
stiprinti konservatorių vald
žią. .

cagos kardinolą Mundelein, ku
ris prieš kiek laiko pasmerkė 
nacius ir labai įžeidęs Hitlerį, 
pavadindamas jį “prastu Au
strijos popieruotoju”. Pasak 
Goebbels, tokio įžeidimo nė pa
kartoti esą negalima. Goebbe- 
liui nepatiko ir tai, kad ir apie 
jį kardinolas z Mundelein labai 
nepalankiai atsiliepė.

&te
Chicagai ir apiėlinkei fede- 

t alio oro biuras šiai dienai pra
tašau ja* z

Apsiniaukę,* biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe- 

rattfra Chicago j e buvo' 59
Saulė teka

o. . * • v ’ 
leidžiasi

Streikuos prieš aug- 
štas nuomas 

ę-' / ; - ■ i

PONTIAC, Mich., geg. 28. 
— Automobilių darbininkų uni
jos lokalas nutarė paskelbti 
nuomų streiką, jęi nuo birželio 
1 d. nebus numažintos nuo
mos Pontiac mieste.

Tą streiką rems ir kitos in
dustrines uhijos, taipjau ir ke
li Aiherikos Darbo Federacijos 
lokalai.

Ispanija skundžia 
Italiją tautų są

jungai
GENEVA, geg. 28. — Ispa

nijos valdžia tautų sąjungos 
tarybai apkaltino Italiją už 
skandalingą ir atvirą laužymą 
•Ispanijos suvereniteto, siun
čiant reguliarę kariuomenę pa
dėti Ispanijos sukilėliams.

Tie kaltinimai yra surašyti 
“baltojoj knygoj”, kurią išlei
do Ispanija ir kuri užveria do
kumentus ne tik dėl siuntimo 
kareivių, bet ir Italijos štabo 
įsakymus tiems kareiviams. Tie 
dokumentai liko atimti iš ka
riaujančių Ispanijoje Italijos 
kareivių.

Remia kardinolą
ST. PAUL, Minn., geg. 28. 

-— Dar septyni katalikų vy
skupai prisidėjo prie parėmimo 
kardinolo Mundelein ir vietos 
vokiečių katalikų laikrašty pa
skelbė nacių valdžią pasmer
kiantį straipsnį.

HUNTSVILLE, Tex., . geg.
28. — Lonnie Joiner, 38 m.,

venti 
bėse.

Po 
rytas 
to priklausomybę. 717,122 gy
ventojai ir 644 distriktai pasi
sakė už Vokietiją, o 483,514 
gyventojai ir 59? distriktai pa
sisakė už Lenkiją. . Sulig bal

tu rė j o tekti
Bet lenkai padare 

kariuomenės pagel- 
visus už Lenkija 
distriktus. Tokį 

Silezijos padalinimą patvirtino 
ir £autų Sąjunga.

Lenkijos padarytąja su Vo
kietija 1922 m. sutartimi, iki 
šių metų liepos 15 d. turi iš
sikelti (optuotis) visi gyven
tojai savo pasirinkton valsty- 
bėn ir nuo tos dienos Silezijos 
sienos užsidarys.

Vokietija tuo padalinimu 
prarado 12 geležies rudos ir 
cinos kasyklų, 53 anglių ka
syklas, 15 liejyklų ir 23 rudos 
tarpyklas. Bet ikišiol tikros 
sienos kaip ir nebuvo. Gyven
tojai vaigščiojo per sieną visai 
netrukdomi, užteko turėti pa
sienio pasą. Nebuvo trukdoma 
ir prekyba tarp abiejų pusių. 
Bet po liepos 15 d. visą tai iš
nyksta. Siena užs'idaro ir jos 
perėjimui reikės turėti jau už
sienio pasai. Prekybai irgi pri
taikinta nauja Vokietijos ir 
Lenkijos prekybos sutartis.

Kadangi gyventojai nesisku
bina optuotis, tai tikimąsi, iš
sibaigus optacijos laikui, iš
kils daugybė nesusipratimų . 
tarp abiejų valstybių. Gerai 
tik tiek, kad Vokietijos ir Len
kijos santykiai pastaruoju lai
ku buvo labai geri, tad gal nė

karo Silezijoj buvo pada- 
plebiscitas apie to kraš- 

g.v-

savimu Silezija
Vokietijai.
“pučą” ir
ba užėmė
balsavusius

5:19
yra didesnis stačiokas 18:15.

liko nužudytas elektros kėdėje viena pusė nedrys kelti per- 
už nušovimą savo žmonos. daug aštrius kivirčius.
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P-lė Zemeekiiite - ' ;
Vyksta atostogų
j Pitfsburghą

Šiandien išvažiuoja dviem 
savaitėm atostogų į Pittsbur- 
ghą p-lė Bemice Zemeekiutė, 
Ji yra vienturtė pp. Frank ir 
Rozalijos Zemeckių duktė, k u* 
rie gyv. 2116 N. Le&vitt gat 
Atostogas jai davė Sears & 
Roebuck departmentine kratų 
tuvė, kuriai ji tarnauja už vy
resnę raštininkę.

Northsidės vaikinai pasida
bokite gražias merginas išleis
dami, kad kartais netektų gai
lėtis.

Alfonso Bajorūno - 
Jennie Malinauskas 
Vestuvės

kuris 
kur ji 
vyras

Areštas su Pagalba 
lipsticko”

ĄliCe; Abrahamson, 22 metų, 
1427* 1&. Street, išvažiavo 
pasivažinėti su. pirkėju, 
ateidavo ręstorantan, 
tarnavo. Bevažiuojant,
jų užpuolė. Kai moteriškė pasi
priešino, tai jii jų skaudžiai su
mušė ir išmetė iš automobilio.

Išsiėmusi “Hpstikų”, mote
riškė Užsirašė ant ridikiulio 
autoMobliid nprtldrį. PoLcija 
netrukus susekė automobilio 
savininkų ir ji suėmė.

Užpuolikas bifvo vienas El- 
die Cohėn^ 32 metų, . 1525 
AVlcker Bark coUft.

WEST PULLMAN. — Geg. 
16 d. buvo šaunios vestuvės Al- 
fonso Bajoriuno su Jennie Ma
linauskaite iš Phoenix, III.

Vestuvės -atsibuvo parapijos 
svetainėje?

i

Svečių buvo iš Chicagos, In
dianos ir visos apielinkcs virš 
300 žmonių,

Viši svečiai buyd gražiai vai
šinami per p-ių Bajoriun'enę, ir 
kaltininkų šios puotos sūnų Ąl- 
fonsų. Priiminėti svečius padė
jo ir sesuo gražuole Stefanija 
BajdriUhaitė. <

Jaunasis yra žygius biznie
rius, turi aliiięL —k. P.

------------— . ■, ■ ■'

Kirviu Sukapojo 
Draugą

SOUTH CHICAGO.. — James 
Smith arba Mike Rądomovich, 
40 metų vyras, vakar prisipa
žino policijai sukapojęs kirviu 
savo draugų Vaso Vejnovich. 
G nčas ėjo dėl. merginos. Ir 
Smith ir Vejnovich gyveno šėt
roje ties 3018 E;st 96th sttėet. 
Abu baltgudži'ai.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakyki t anglis dabar!

Galių pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutarti. PHstatom bile kur 

Chicagoje
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% ears .......................... $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars . . ..............
Illinois Luinp .................
Yard Screening ..........
Petroleum Pilė Run ......
Rėk Egg dr Glindo Egg 
Millers Creek Lump ....'
Black Band Lump ......
Chestiut Hard? Coal ..............  $12.70
Coke Kąppers  ............   $11.20

ir kitokias ailglis. pristatom.
Pašaukit: jpafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65 
$6.05 
$4.70 
$8.75
$6.90 
$8.75 
$7.15

. J. .
Z 'Y'

Išvyko gyventi i farihas 
pp. Berkeliai

Išvažiavo į farmų gyventi pp. 
Stanley ir Apolionija perkeliai 
iš Northsidės. Jų farma ran
dasi arti Round Lake, III. mie
stelio. Turi įsigiję apie 16 kar
vių ir kitų gyvulių. Praeitų 
šeštadienį viešėję Chicagoje, 
sakėsi ūkininko gyvenimu esą 
patenkinti, nes esanti graži viep
ta ir pieno turi iki soties. Kaip 
atrodo, p. Berkelis nori du zui
kiu vienu šuviu nušauti, — 
dienų važiuoja Chicagon dirb
ti, o grįžęs vakare ukėje dir
ba.

Šiandien eina i ligoninę 
p-nia Zemeckienė *

šiandien išeina į ligoninę 
p-ia Rozalija Zemeckienė, gyv. 
2115 N. Leavitt gat. Žada pa
siduoti tonsilų operacijai.

Linkiame geriausios pasek
mės.

Rep. x-y.

Buvo pp. Subaičių 
SunaUs krikštynos

Kobey, Ind., gegužio 22 d. 
Įvyko buvusių Chicagieeių pp; 
vVa.ter ir Stellos Subaigiu gu
linus krikštynos. Krikšto tė
vais bi.vo, Chicagiečiai p. Juo
zapas Kiauda, 6101 So* State 
Lt, tavern biznierius ir ponia 
Kati Ina BoCkus* Krikštijo 
Town of Lake, šv. Kryžiaus 
. ažnyčioje, Walterio vardu.

Puotoje dalyvavo gražus 
būrelis svečių, kuris prie ska
nių valgių, gėrimų- ir draugiš
kų kalbų gražiai laikę praleido 
ir turėjo good time.

Senas Petras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

John Ambroza, 29, • su Olea 
Clanton, 23

Mike August, 22, su Mary
Ries, 20

Edvvard Girsch, 28, su Viola
Gabriel, 25

Chester Stoginski, 32, su
Irene Matykievvicz, 24

Frank Grahat, 25, su Char- 
lotte Palijas, 20

Edvvard May, 30, su Nora 
Sharkey, 26

Hartland Ingersoll, 24, su
Suzanne Jurgo, 25

Stanley Gecos, 22, su Flo- 
rcnce Rachinskis, 18

A n ton Norbutas, 50, su Pet- 
ronell Ėlias, 39

Frank Klutsiraitis, 26, šu
Mary Brovide, 24

Alexander Adamovičh,, 23, su
Helene Stepko, 22

Felix Baldauskas, 26, su Jo- 
rephine VVojtala, 21

\Valter Paterkivvicz, 29, su 
Antia Balsis, 28

Joseph Gabrovic, 32, su ĖK- 
zabeth Van Eycke, 18

PILVO SKAUSMAI
Clceriai, RukŠtys ir Gazai Išgy

doma 1 du" iki 4 mėnesių. 
B-^king aodė, ffiucin ar jšvirški- 

mw nevartojama.
DR. WALSH, 

ulcekių Specialistas 
1602 \Ve»t 55th Street , 

Pro^pect 7474
Valandos 10 A. M. iki 9 P. M.

* ■- *..........................— ■ ■“1 •■■■■* ■

ATMINTIES DIENOS SPECIALAI

BORDER Gėles 45c. tuz. ir aukščiau.
• • . , ■ < J

ROŽlįJ Krumiukai, Jeroniniai, Našlaites, Petunijos ir 
šimtai kitų parinktų rųšių Kapų Puošimui.

Taipgi daug plansų jušų namams ir darželiams^

CREENHOUSE OUTLET MARI
7200 So. Western Avenue r 7

ilHlUM HliiSilll

Nū ŪTHER u.jSiį^>j§i
REFRIGERATOR'

HAS THE CONVĘNIENCES 
Uto OF THE CROSLEY

SHE11D0R
'-i •’ '■ , ■: * V ' .v .

Tiesiog nuostabu, kiek daug 
maisto, taip dažnai reikia
mo, telpa ant lentynėlių du
ryse. Ši skirtinga ir paten
tuota savybė talpina kuone 
tiek daiktų, kad jie pripil
dytų paprastų refrigeratorių.

Taigi, pirin negu pirksit re- 
-frigeratorių, pamatykit Cros- 
ley Shfelvador. Kodėl ne 
ŠIANDIEN ? Pilnas demon
stravimas įtikins jus, kad 
Croslėy Shelvador yra šios 
Dienos Didžiausia Refrige- 
rątorių Vertybė.

GLOBĖ FURNITURE CO.
10655 MICHIGAN AVĖ.

tiulis Phonė Pullman 8Š20 Chicago

4HW^6ĖY SHELVADOR
——....o

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA k
LAIDOJIMO IŠTAIGA N

John F.Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS :

AMBULANCE
; PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ .
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Hertnitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LA1-AYETTE 0727 '

r ''v_  ,1 _____ j koplyčios visose

Klausykite niųsy ŲietuVškų radio programų Pirmadienio vakaFais/lOibOj 
vai* vakaro iš W.H.F.C. stotie* (4420 Kr)—rPranešėjas P» -šaltimieras.

U,

DR. A. F. NEMIRO 
Klinikų Dykai

Nuo visų ligų Atdara kasdien 10 
iki 12 dieilą tiėihs, kuti'ė nepajė
gia Vnokėt UŽ Bedikaię tarhybą. 
Taipgi už dyką ękzįaininavimas ir 
gvdymas akių, ausų, nosies ir gurė
ki ės. ' ■•"'to; to '■

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki
9 p; ,m. d ’ 'to t

DR. A. ,F. NfcMIRO 
4124 West MadisOft Sfc

/' (MarbrO Theatre Bldg.) | 
VidUfmiešžio ofisas — 59 Kast 
Madison St.—TeL Van Buron 5*709

• ‘ ■ .. . * ■ >

P A 8 K O L O S 
Taverhonv Mėatmarkets, Rooirting 
ttouseš, Beauty Skops, Rcstauran- 

. tam, etė,
Cash į 24 Valandas

ILtlNOtS DISCOŪNT CO.
10 N. Clark Street 

PiiOne ŠTA.TE 4893 Atstovui
<*>■.!.«! liiiiIiii'MMlilHi * fi mniii Iii.11II lįil iiTitniĮ. imili ....................... ...........

M
ŽeiitiOS Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų Mokėkit c< 
Sąlygos I SAVAITE

DR. O’CONNELL
135 S0. STATE ST.

•Vm TILL » — cLosfti) suNdav
MUH i) i a t ii i i ' I i' Jnl. imL-

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kanlb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—:3323 So. Halsted St.
Valandos vakaiais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Dotilevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

x pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKAT AS 

Telephone* Boūlevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVfcNtfl?

i Rėš. G31S SO. Rodcfcell Lt 
Telepnone: Republię 9723

KL. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. • Tėl* Yards 2510

Ofiso Tel. Boūlevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor* of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1*8 nuo 6:80-8:30

Nedaliomis pagal sutartį
Rėž. 4910 įK). M1CH1GAN BLVD.

Tel, Kenvrood 5107

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avefitte

Telefonas Republic 7888

Tel. Office WefttWOrtll 6330
Re4. Hyde Park 3395

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

Valdhdos 1—4 po pietų, 7*-nfi V. tak 
išskyrus serėd >mis ir sukatomis.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

• 7 So. Dearborn St 
Room 1230

Vai, 9 rytė iki 5 Vūls Vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv^ vieta: 6783 Crandon Avenue 
Namų Tėl.: — Hyde Parį: 3395

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 

OfisD vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuO 6 iki 8 
tik. Nedalioj pagal sutarhttą 

OfisO leL: Duuievard 7820 
Nkmų T<sl.: Prospect 1930

Tėl. Virginia 0036
Tel. HEVERLY 8244

. DUNDULIS
Clement J. SvilowMrs. Anelia K. Jarusz 

Physical Therapy 
afld Mldwife

6030 S(h Westem 
Avė., 2rid fkor 

HeftdOCk 9252
PatftrnaUju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d U o d u massage 
electric t r e a t - 
meni ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
> JUOZAPAS /i . udeiki\ 
ta IR TĘVAS- ' |]
■ 4704 S. WEŠTERN AVĖ.

Tel Vitrinia 0883

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ. 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

® BRIDGEPORTE
806 W. 3įst Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS
( feAVINĮNKAS

y. BULAW Ir K. SABONIS, Bendradarbiai
-MMumteMa

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, J

Cicero
Lietuvių H 

Laidotuvių W 
Direktorių > 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse.

įi S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue Phone Yards 1138

' I '. I ' ........■ —■—,—... ...... , ,.„■■■ ' . ................

J.LIULEVIčHjS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituaniča AveUūe Phone. Boūlevard 4130

i--. A. PETKUS ...
1410 South 4Qth Court Cicero Phone Cicero 2109

3354 So. Halsted Street Boūlevard 4089
į, ...............................     .1111.1 I I Ii.. ,, | , «,■ I I |,| ..... .■■ — —^—.1

’ to • 1 ’

i, 4 \ rf L J. ZOLP
1646 West 46th Strėet Phobės Boūlevard 5203

s. M. SKudas
718 West 18th Street Phone Monroe 3.177

*•*: ‘•■■■■•<|>« ihuiii—B liuli »■! I nklaaa II t m ■     ■ i i h —iLt—,, „ į ,4 „ , , , fe i , ir , ,

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micliigan Avė. ' Tel.. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS 
.2314 West 23rd Place . • 

. SKYRIUS: 42-44 Kast ll)8th Street.
j ? ’ 4 ' to"* '• Į . ■ y

Phonė Canal 2515
Tąl. Pullman 1270

4

' ■ ADVOKATAS
33 NO, tA SALLE STREET

b-tos lubos Tėl. CENtral ,l&4b 
Marque*le Park Ofisas:

6322 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012 

Antradieniais ir ketvirtadieniais rtuo 
7—8 valu šeštadieniais nuo 3 iki 6 

Vai. vakare ir pagal sutartį.
Oi ■ .. Ii į. u ib.Sl,w^isi.lini, ...n—

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optomettically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

/esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiųusiaš klai
da^., Špecialė atyda atkreipiama į 
mdkyklOa vaikus. Kreivos akys ati- 
jaisomes. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
□auguly atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Kaihės pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boūlevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

ii ui iiliiiir

AkHJ GYDYTOJAS
Tėl. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuveAfisas ir
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

.J Į—--fiHiiiitil i I . ...............   |||«*»|.

LIETUVIAI
gydytojai ik dantistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemiock 2061

8

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS *

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
Wost Town State Hank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Šęcley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

ML V. A. ŠIMKUS
dYDYtOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėiiemis! nuo 10 iki 12 

3343 Šodth Halsted St.
Tel. Boūlevard 1401

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Mlchigan Avė.

I

ROSELAND—CHICAGO. ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Svenciskas
DENTIŠTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki * 
vai; Vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susi tari ma.
4800 S. FAIRFTELD avė.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Ofiso
Residence

DR. T
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

ntio 2—4 ir nuo U—8 vai. vakaro, 
z i d c n c i J h

8939 SOUTH ULAKEMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Pilone Boūlevard 7042

DR. L. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vaKaro 
SereJoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo < 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

431)0 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 į Į ' ' ' . . v

........ ... ......... * II ■

Kiti Lietuviai Daktarą.

Tėl. Boūlevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo. 7 
iki 8:30 y. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m , 
DR. ;^ NAIKELIS- 

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
taiCAGO, ILL.

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš- 
skVrUs seredą. Sekmad. susitarus.

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r-

DR. W. V. NORAK
• PHYSICIAN AND SURGEON
10 N. BROADVVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Fark 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phorte Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
brerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vytų, moterų it vaikų" pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas it Labotaotrlja:
1034 VV. 18th St., netoli 'Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vftl. vakaro.

x tėl. Canal 3110
Rezidencijos telefonai i 

rfuperior 9454 af Central 7464
,lllte.lllx I... < hN-ii.iĮBIf ■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO yALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedSliomils nuO 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfi. 

Ofiso valandos:
NuO 10 iki 12 diedą, 2 iki 3 po ptetų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez Telephone PLAZA 2400

Garsinkite^ “N-nose”
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Viso Gyvenimo hoga!
Gegužio didžiausios Chicagoj autojnobilių finansavimo

M-nė. ROMEFURN.Go

KLEAN

Reikalaukite DEGTINES

TAUPYKIT PINIGUS ANT MAŲĮAVŲ

DAILY BUSINESS DIRECTORMALEVA VISŲ SPALVŲ, GALIONUI

NAUDOKITE

• RESTAURANTAI
Vartokite

ARBATĄ
Pete YOUNG’S Tavern

nuo

LOAN

$1.00 
51.75

PILSEN 
KWIK

KAINOS 
PRIEINAMOS

... 97 C
95 ę 

$1.39

Ačiū Dr. Z. Slakienei už pa
tarimą. Stengsimės prisilaikyt 
tų nurodymų.

■Hlllltlllll 
TOIO.V 
VVINE

• LIGONINES
HOSPITALS

NAUJAS 
“KULTŪROS 
NUMERIS

geriaus Įrengta, Kviečia 
Savininkai: Juozapas ir 

Evinskai, Tel, Yards

Gražus krėslas 
vertės $29.00, 
dabar tik $11.95

• O!« r

kį žmogui padaro jo sutukęs 
kūnas. Riešuto medžio 

' skrynutė .. $

LISTER9NE
TOOTH PAŠTE

SKRYNOM SIETAS, KETV. PĖDA

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

eguliarės kainos

EXTRA BALTAS ENAMEL, GAL,

BRIDGEPORT.
17 d. Mark White Sąuare įvy
ko Chicagos Lietuvių. Moterų 
Kultūros Kliubo paskaita. Skai
tė Dr. Z. Slakienė. Paminėtina 
toji jos paskaitos dalis, kuri 
lietė (ypatingą žmogaus 'kūno 
nutukimą. Ji ypatingai stengė-

šaukite bile laiku, mes jums

kylos rožį 
tikrai padės. Vengkite nemalonu- 

A laiduoki te i patyrusio Experto pa- 
A teiki te pas

tSpecIullatal Dirbtini) 
Kojų, Rankų, Diržų

Visiem Sudarkymam

DABAR RODO
Sovietu Rusijos Revoliucini ■ Eksperimentą Kriminalogijoj

Įvyko Lietuvių Mo 
terų Kultūros Kliu 
bo Paskaita

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

DYKAI DOVANOS 
VISIEMS

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingų 
jums tikrai padės. Vengkite 
mų. \ \
raiščio pritaikintojo rankas
| VVRA^ IR MOTERIAI 
I P^IŽIURRTOJAI

Leisdami* kad WIDMAN Parūpintų Mędegų 
Widman teikia tik aukščiausią kokybę ir geriausią parinkimą 

PASITARKIT SU MUMIS APIE SAVAS MALIAVOJIMO IR 
DEKORAVIMO PROBLEMAS

STORA STOGAM POPIERA, ROLEI

Furnišių muveris. Taipgi pristatom 
anglis ir koksus. Greitas patarnavi- 
mas 
patarnausim teisingai. - 

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Ąvenue 

Tel. YARDS 0965. -

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31 st Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais ' iš^imokejimais per 2 
metu. , ’i

Pusiau košes muilas valytuvas visam kam 
namuose valyti. Valo lengvai ir greitai, ne
gadindamas rankų arba finišio. 100% paten
kinimas garantuotas arba jusu pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaukit PILSEN KWIK 
KLEAN pas savo malevų ar geležies dylerį.

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 S. Halsted Street Tel. Boulevard 3998

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengtą pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel., ENG. 5883-5840

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

141J So. Halsted Street
Tel. CANAL 5063

GERA MALEVA—GERESNIS DARBAS
Gera maleva sutaupo pinigų. Helman malevų stakas 

visada pilnas
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. ...
Varnish remover, gal. .............
Grynas baltas enamel, gal.............

ir brangiau
Sienoms popiera, roleris ......... .....

ir brangiau,

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams shsirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ih telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia Jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Pataisyk Stogų ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius i: 

stogą dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD #250

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Repujilic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks ‘ wholesale kainomis.

kostumeriams, kad 
persikėlėm i naują vietą,z nuo 3430 

‘ i 3517 So. Halsted

DABAR
Maytag Skalbimo Mašinos su 
j« U $20.00Nuolaida* |

HI LIFE INN
Mano užeigoj visados ran
dasi geros rųšies gėrimai, 
degtinė, vynas, alus ir ci
garai,. Kurie mylite smagiai 
laiką praleisti, malonėkite 
atsilankyti j mano užeigą.

Savininkė • 
Martlfa Grigas-Nakrošaitė.

3416 SO. WALLACE ST.
Tel. Boulevard 0850

DĖL MOTERŲ IR VYRŲ 
. KASDIENĄ 

NORTH AVENUE
BATHS

TURKISH—RUSSIAN 
Vienintelė garo pirtis Chiėagoje. 
Atdara kasdien dėl moterų ir vyrų 

2039-41 WEST NORTH AVĖ. 
Prie Mihvaukee ir Daven Avė. “L” 

Telefona« Humboldt 7276

Pranešimas Tavernų Savininkams ir 
Wholesaleriams! -

Dabar pas mus galite gauti tikros Lietuviškos valstybines degtines 
Importuotos iš Lietuvos.

(Mes ir visi musų darbininkai esame tikri lietuviai)
UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Telefonuokite bile laiku, PROSPECT 0746.

Taipgi:
Populiarusis Mokslas. 
Knygų Apžvalga ir tt.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti 

“ 'NAUJIENOSE” 
"1739 So. Halsted St.

Įdomiausias Lietuvos Žurnalas
TURINYS:

Herkulio Stulpai .... J. Baldauskas 
Pasaulinio ūkio perspektyvos —

.. ...................: V. Stankevičius 
Kita Amerika ....... E. Voytinsky.
Eilėraštis ..... ✓........ . A. Rūkas
Būdviečių Mokykla Vin. Žilionis. 
Henrikas Ibsenas Kazys.... Boruta 
Ispanijos pilietinio karo sukury-
..................................... B. Amalvis

Pirkit malė- 
vaa Ir varni- 
U iŠ didžiausios > 
firmos ChlcagoD » - * 
Ifacionaliai produg- 
tai,' kuriuos mes 
savom iš Bankroto 
krautuvių, gaisrų ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo Ą iki 1/3 Pu
riau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS KRAUTU
VES — Ateikit l ar
čiausia krautuvę. Mil- 
waukee Av. krautuvė 
atdara nedėlioj 10-1.

1— Žemesnė temperatūra išlaikys produktus šviežiais
, nuo 2 iki 5 kartų ilgiau. , (

2— Didesnis drėgnumas vidury palaikys tą natūralų
sultingumą. ., ■ ■

3— Norge kainos yra žemos. GALITE PIRKTI LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS. / '

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WELLS STREET

PirKite tiK
NORGE

IR BUKIT UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE
• GERĄ ŠALDYMĄ

STRA1GHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTUS 6

STATYKITE!
Tegul’ jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
Įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parūpinanti F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAReL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS

6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

SVEIKATOS* KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.'
Išima ransilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas -išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

SUSTOK ir j| 
PAGALVOK £1
ĮDĖTI PINIGAI J ŠIĄ 
SPULKĄ pereitais metais 
uždirbo.. ..................

AI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME 
Y ' BANK.

PRISIKASYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

ROOSEVELT
FURNITURE C O . Eis

2310 West Roosevelt Road 8760
CHICAGO ’ • '

MUTUAL UQUOR CŪMPAHY
4707 SOUTH K HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DIŠTRIBUTORIUS

A A. A PAVOJINGA
mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
stikėjiniu !

Elastikinės pančiakos, diržai, braces 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

•Lengvi?1' ®veikia“. “.T’iSnsiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiffiiiiiiiiijiiisiiiiiiiiiiiiaiirt 
niam, o kad būti ganėtinai lie
su, reikalinga prisilaikyti tam 
tikros valgių tvarkos.

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj autojnobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis. 

• ’ K * »

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1037 ir 
1936 Plymouths, 1936 Graliams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių. 
/

Neprivalote mokėti būtinai cash

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą Įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

II. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.
' Chicago, Illinois;

Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Gardcn City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG 
Š2nd and Kean Avenn.

= \ -S • G. P. U. VADOVYBĖJ =3
Si Paprastom dienom 25c iki 2—-35c iki 6:30

®lllllllillll®lllllll!llllS]IIIIIIIIIIIIIS!llll[llllll®llllll!l!lll®IIIIĮ'Į!llll®llE

Shervvln' Wil- 
liama trim var- 

< nišis $2.25. Musų 
kaina

1,000 galionų trim 
Malevos, Galionas .„.'J...

_ $1.25 
$2.70 vertės visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina

....... $1.50
$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva _ $1.20

VAISTUS, kuriuos R A Rfl j A
PARŪPINO “"■■■"'O

PAINI EKGHANGE
2OOO Mihvaukee Avė.
6830 So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralis telefonas

ARMitage 1440 Buy gloves with whcrt 
it savęs

ganti Kerą 
•ieieHar Pait*.

j- ap»an«< 
« t< ratu* »n«» .yni 

-t ktu-Avo. rali** • ‘virk 
u k

MALEVOS
IR VARNIŠIAI >/3 IKI

Jei Neveikia Jūsų Viduriai

NidaHerb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite

BRIDGEPORT TAVERN
Pranešam visiejns draugams, pa 

žĮstamienjs ir
So. Halsted St.
St; Nauja vieta yra didesnė ir bus 

vistis 
Marijona 
D832.

SONOIONBSg
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Eicept Sunday 
Che Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

. 1739 South Halsted Street

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per yeaj outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

8c
. 18c

75c
GARSUS ŠOKĖJAS NIžINSKI 

SANATORIJOJE

Būrys Chicagiečių Trumpai apie butus
Vakar Išvažiavo
Lietuvon

ir busiančius 
dalykus

Atidarė Buckinghar 
Fontaną

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Uįsakyme kalnai
Chicagoje—paltu:

Metams ......__________
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija ........___ :
Savaitei ............__ ____ .....
Mėnesiui ............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pašto:

Metams -------- ------------------ $5.00
Pusei metų .........__ ________ ... 2.75
Trims mėnesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiaiys ...........,— 1.00
Vienam mėnesiui ................  ^75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ....i....v...«„..~...
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams ...
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8,00 
4.00 
2.50

Kapų Puošimo Diena

Buvęs rusų baleto vadas ir 
garsiausias pasaulyje šokėjas 
Vaclav Nižinsky dabar yra vie
noj e šveicarų os sanatori j oje, 
be skatiko pinigų ir be vilties 
išgyti. Jisai prieš keletą metų 
apsirgo proto liga.

Europos didmiesčiuose Nižin- 
skio drąugai teatro artistai ret
karčiais surengia vakarą jam 
sušelptų kad butų kuo užmokė
ti už jį sanatorijai.

Poryt Amerika švęs Kapų Puošimo Dieną, minėda
ma tuos, kurie žuvo 1861-5 m. m. kare ir sekančiuose 
karuose. Karai iš viso yra palikę apie save ryškiausią 
atmintį ne ‘tik Amerikos, bet ir daugumos kitų kraštų 
istorijoje. Daugelis tautinių švenčių čia ir kitur yra 
susijusios su karo įvykiais; tautų hymnai dažnai būna 
karo dainos./ ;

Karas yra tokia baisi tragedija, kuri stipriau, negu 
kas kita, veikia žmonių jausmus ir vaidentuvę. Praei
tyje karai buvo idealizuojami. Karo vadai buvo laikomi 
didvyriais, pergalės karuose — kilniausiais tautų lai
mėjimais. Kai kuriose šalyse karas da ir šiandie yra 
garbinamas. Bet jau labai daug žmonių į karą žiuri, 
kaip į didžiausią žmonijos nelaimę, kurios reikia būtinai 
vengti.

Lietuviams karo ideologija yra svetima. Karai Lie
tuvą buvo sunaikinę. Lietuvių tautą atgaivino kova dėl 
laisvės ir apšvieta. Šitoje kovoje irgi buvo daug vargo, 
kančių ir aukų. Ji dar anaiptol nėra pabaigta. Jos Ter
ma ir jos ginklai keičiasi, bet ji nesiliauja — ir nepasi
liaus tol, kol • tarpe žmonių neišnyks priespauda ir ne
teisingumas.

Taigi ir mes turime ką paminėti, švęsdami Kapų 
Puošimo šventę. Mes pagerbsime tuos, kurie aukojo sa
vo gyvastis, kad šiame krašte nežūtų žmonių valdžia, 
ir kartu atsiminsime su dėkingumu apie tuos, kurie ken
tėjo dėl lietuvių liaudies gerovės, •. kurie tą liaudį švietė 
ir įkvėpė jai tiesos ir laisvės troškimą.

CITRINE TRAUKIA TEISMAN
KOMUNISTUS

Anglijoj komunistų organas 
“Daily Worker” pranešė, kad 
profesinių sąjungų kongreso 
generalinis sekretorius Sir WA1- 
ter Citrine turįs slaptų ryšių 
su kapitalistais ir veikiąs kar
tu su jų organizacija “Econo- 
mic League”.

Citrine tuos priekaištus nu
neigė ir užvedė bylą teisme 
prieš straipsnio autorių ir prieš 
komunistų organą. \

kare. Jeigu klerikalai bando ši
tą šventę paversti grynai baž
nytine švente, tai jie iškreipia 
jos prasmę.

Lietuviai legionieriai (kurie 
lyra Amerikos Legiono dalis) 
į jokių religinių ceremonijų ne
sirengia daryti kapinėse, ir tai 
yra ne jų uždavinys. Todėl vi
si jų organizacijos nariai, ne
žiūrint kokie jų įsitikinimai, 
gali dalyvauti kartu, nenusidė- 
dami savo sąžinei. Tas faktas, 
kad. Dariaus-Girėno postai da
lyvaus ateinantį pirmadienį 
Tautinių kapinių programe, 
reikš ne tai, kad “postą kontro
liuoja socialistai ir laisvama
niai”, bet tai, kad Tautines ka
pines valdo žmonės, kurie pri
pažįsta sąžines laisvę, — tuo 
tarpu kai Kazimierinių kapinių 
-valdovai jos nepripžįsta.

Beveik 25 chicagiečių būrys 
vakar rytą išvažiavo į New 
Yorką sėsti laivan kelionei į 
Lietuvą.

I "

Išvažiuojančius išlydėti Bąlti- 
,more & Ohio stotyje susirinko 
didelis būrys giminių ri drau
gų. Buvo daug ašarų, daug gla
monėj imosi, daug bučkių, daug 
linkėjimų. Apkrauti saldainiais, 
vaisiais, kai kurie gėlėmis, ke
leiviai sėdo traukinin ir netru
kus po 11 vai. ryto 
pirmą kelionės etapą.

New Yorką keleiviai 
šiandien 8:35 ryto, o
Yorko išplauks Lietuvon laivu 
“Gripsholm” 3 vai. po pietų. 
Laivas plaukia tiesiai Klaipė
dos uostan. 

■ ... . ■ . . •*

Visi keleiviai apleido Chica- 
go vienam vagone, kad kelionėj 
galėtų, gerai susipažinti ir links
mai praleisti laiką kol pasieks 
Lietuvos krantus.

f Naujienų piknikas praėjo su 
i labai gera reprezentaęija, kur 
tik pažvelgus, visur matėsi Ci- 
čeros atstovų. Valio! Lukošiui, 
/tokią armiją sutraukusiam.

Taigi, kaip matote, Naujie
nų “News-Boy” yra pilnas 
“pep”. štai savo seną “Paige” 
permalevojęs, padarė kaip nau
ją. Atrodo labai gerai, o apie 
bėgimą nėra nė ko besakyti 
~ traukia kaip iš pypkės.

* %

Grant Parke užvakar buy 
atidaryta garsioji Buchinghai 
fontaną. Ji bus operuojama s 
visomis šviesomis ir iliuminac 
jomis kasdien nuo 4 iki 5 i 
nuo 9 iki 9.:30. Fontaną be gc 
lo graži ir nepaprastai įdom 
ją pamatyti, ypatingai suU 
mu§. Įžangos mokėti neteikia.

Vedybos “Jaunimo 
Pastogėj

Juozas Poška, jaunas jaunuo

SIAURAPROČIŲ LOGIKA

pradėjo

pasieks 
iš New

IDEALISTAS PRIE NAUJO
LOVIO

Ispanijos sukilėliai poteriavo
Gegužės 27 d. fašistų armija šiaurinėje Ispanijoje 

pertraukė mušius ir nuėjo pasimelsti, nes tą dieną Ispa
nija šventė didžiąją katalikų šventę — Kristaus Kūno.

Jau greit bus du mėnesiai, kai gen. Franco ginkluo-. 
tos gaujos terioja Biskajos žemę ir žudo jos gyventojus. 
Oro bombomis ir kanuolėmis jos sunaikino baskų šven
tovę Guerniką, sugriovė arba sudegino ūkininkų trobe
les kaimuose ir iššaudė tūkstančius ramių valstiečių. 
Bet sukilėliai yra geri praktikuojantieji katalikai — 
todėl, kai atėjo Kristaus Kūno šventė, jie padėjo gink
lus i šalį, nusimazgojo kruvinas rankas ir nuvyko į 
bažnyčias išklausyti šventų mišių ir papoteriauti.

Pasimejdus Dievui, gal, seksis dar geriau bom
bomis ir granatomis naikinti Biskajos žmones ir jų mi-

Deja, ‘tai ne anekdotas, bet tikriausioji šių dienų 
tikrovė. Taip, iš tiesų, dedasi šiandie Pirenėjų pusiau- 
salyje, v^so pasaulio akyse. Reikia stebėtis, kad dauge
lis tų, kurie dedasi krikščioniškos dorovės mokytojais, 
tuo pasibaisėtinu reginiu nepasipiktina.

MacDonaldas pasitraukė
BakhvinoAnglija turi kitą ministerį pirmininką, 

vietą užėmė Neville Chamberiain.
Kartu su Baldwinu pasitraukė iš ministerių kabi

neto ir Ramsay J. MacDonald, kuris buvo ministerių ta
rybos prezidentas. Už jo nuopelnus valstybei karalius 
pasiūlė jam grafo (earl) titulą, bet jisai atsisakė jį pri
imti. •

MacDonaldas, matyt, nenorėjo keltis į “ponus” ir 
užsitraukti buvusiųjų savo draugų, darbiečių, pašaipą. 
Jisai jau ir taip sugadino savo reputaciją tarpe Britani
jos darbo žmonių, susidedamas su konservatoriais.

Ponija, kurios politikai jisai per kelis paskutinius 
metus tarnavo, savo žmogum jo nelaikė, o nuo darbinin
kų, kurių eilėse jisai padarė nuostabią karjerą, jisai at
siskyrė. Jo likimas nėra pavidėtinas.

Bet butų neteisinga vertinti MacDonaldą tik iš nei
giamos pusės. Reikia pripažinti, kad jisai yra padaręs 
labai daug gero Anglijos darbininkams. Jisai, gal būt, 
daugiau, negu kuris kitas atskiras asmuo, pasidarbavo, 
kad Anglijos Darbo partija išaugtų į galingą jėgą poli
tikoje. Gal būt, ji išaugo perdaug sparčiai, pirma negu1 
darbininkų mašės suspėjo idėjiniai

Broliukų Marijonų organas 
dar vis negali suprasti,; kad re
liginė netolerancija yra nekul
tūringas dalykas. Jisai pilnai 
užgiria Kazimierinių kapinių 
valdybos nutarimą neleisti Da
riaus-Girėno Legiono postui da
lyvauti tų kapinių iškilmėse 
ateinantį pirmadienį dėl to, kad 
postas nutarė dalyvauti Tauti
nėse kapinėse.

“Draugas” sako, kad šv. Ka
zimiero kapinių valdyba laikosi 
bažnyčios nustatytos tvarkos ir 
drausmės, ir pastebi:

“Jei legionieriai nori daly
vauti laisvamanių' kapinėse 
su savo specialipėniis apeigo
mis, . nieks jiems nekliudo. 
Bet dėl to (! — “N.” Red.) 
jiems jau ir nebetiktų daly
vauti katalikiškų kapinių 
tos dienos apeigose.”
Kodėl nebetiktų? Ar dėl to, 

kad abejose kapinėse apėigos 
įvyksta tą pačią dieną? Vadi
nasi, jeigu vienos kapinės švęs
tų kapų puošimo šventę sek
madienyje, o antros pirmadie
nyje, tai legionas tiktų ir vie
nur, ir kitur!

Juokingą broliukų organo lo
gika. ..

•Kai numiršta tikintis katali
kas ir. jį laidoja bažnytinėse 
kapinėse, tai į kapines ateina 
mirusiojo giminės ir draugai. 
Tarp tų giminių ir draugų kar
tais būną protestonų ir “bedie
vių”, bet ar butų žmoniška, jei
gu kapinių viršininkai jiems 
pasakytų: “Jus negalite daly
vauti šitose laidotuvėse, kadan
gi jus nesate katalikai?”

Taip niekas nesielgia.
Neretai pasitaiko,' .kad jr 

laisvamahį laidojant laisvose 
(“tautinėse”) kapinėse, palydi 
jį į kapus jo, gitninės ir drau
gai, kurie priklauso vienai ar
ba kitai religinei organizacijai. 
“Draugo” nuomone, šitaip pa
sielgdami, jie “nusideda”. Bet 
tai yra absurdas.

Jokius kapinės negali būt pa
vestos vien tik religijai. Jos, 
visų-pirma, yra vieta riumirė- 
iiąms laidoti.

Pagalios, Kapų. puošimo die
na yra ne bažnytinė, bet. tauti
nė šventę. Ji buvo įsteigta 
(šiaurinėse valstijose) paminėti 
atmintį žuvusiųjų Pilietiniame

Vienas “tautiškai nusiteikęs” 
ildeginis rašo brooklyniškiam 
Kauno žvalgybos organe, kad 
“dėl pinigo socialistai eitų ir su 
velniu’’. Jisai, matyt, sprendžia 
iapie kitus pagal save.

Už pinigą jisai tarnavo Sme
tonai. Kai Smetona liovėsi jam 
Įmokėjęs, tai jisai atsibeldė į 
Arfleriką ir laižėsi prie socia
listų, dėdamasis dideliu “demo
kratu”. Paėdęs ir apsirengęs 
pas socialistus ir manydamas, 
kad daugiau pinigų iš'jų iš
kaulyti nebegalės, nuėjo pas 
tautininkus. Dabar jisai ambri- 
ja' jų naudai — kol gauna pa
lakti.

Jisai mėgstą prikaišioti ko
munistams, kad jie seniaus bu
vo Lietuvos nepriklausomybės 
priešai (savo laiku Lietuvos 
nepriklausomybei priešinosi ir 
tautininkai su klerikalais!), bet 
jisiai ir pats bįtvo Lietuvos po
licijos suareštūcJtas> kaip įtar
tas valstybės jįrilešas!

O į Ameriką atvykęs, jisai i 
darė vizitus ir komunistų įs
taigoms. Jeiguf Antanas Bimba 
butų jam pasipilęs “dž-abą”, tai 
jisai šiandie fašytų “poeziją” 
draugo Stalino garbei. Dar, gal 
būt, jisai eis jiems “kloniotis”, 
kai pasibaigs abrakas prie “Vie
nybės”.

Chicagiečių keleįvių būrys 
susidėjo iš sekamų asmenų:

Agnės Urban
Anna Koletka
Mikalina Krutkiewicz
Genevieve Krutkievicz
Brigita Palaskyv
Julia Snapstys
■Fra'nk Alutis
Lilian Alutis
Barbora Bogučanski
Charlotte Bogučanski
K. Bartkus
Leon Mačiulskis
Daniel Paujauski
Maggie Paulausk'
Magdalena Žukaite
Steponas Swilainis
Agnės Šidlauskas
Florence Šidlauskas

Artinasi kapinių puošimo die- nams skirto dvisavaitinio laik 
'na. Ciceriečiai jau rengiasi ir 
,kaip ątrodo, namuose nieko ne
liks: vieni vyks į kazimierines, 
Ikiti j tautiškas. Kad tik butų 
diena palanki. 

* * 
Birželio 13 d.

nos Rožės Kliubo piknikas Li- 
bius Parko darže. Vieta paran
ki privažiuoti ir gana erdvi, o 
įžanga su dovanomis $75 

Jtės. Kas laimės, galės 
/džiaugti. ’ ;
I Kaip patirta serijos 
plačiai išplatintos, darbas 
ir toliau*. Jeigu birželio 13 d. 
butų lietaus, piknikas atsibus 
Liuosybės svetainėje.

& * *
Kareivių draugija šiemet mi

ni savo sidabrines sukaktuves. 
Pirmas pasirodymas bus liepos
II d., būtent, piknikas Pershing 

IRoad Grove. Vieta mažai žino
ma, bet graži ir paranki pik
nikams. Lengva surasti. Bušai 
privažiuoja prie-pat vartų. Mat, 
pikniko komisija jau senai su- 
/ko galvas kaip parodyti ką 
;nors nepaprasto, o rudenį, orui 
'atvėsus, numatomas rengti ki
tas parengimas, dalyvaujant 
Henry Peters orkestrai su p. 
Rudaku priešaky.

įvyks Raudo,

ver- 
pasi-

gana 
eina

D.

I

susicementuoti,

■i 4

raščio “Jaunimo” redaktoriuj 
šiandien apsiveda su p-le On 
Pužauskaite, to leidinio sėkre 
tore. P-as J. Poška taipgi tai 
nauja ' Roosevelt Furnitur 
Company baldų sandėlyje.

Jaunųjų planai nėra žinomi.

Mrs. Catherine Mazeo Yos 
iš South Bend, Ind., 14 nį. 
kurios tėvai tvirtina, ka< 
jos 'vyras Robert Yost, 2' 
m., ją pagrobęs ir privertę 
apsivesi. Tėvai dabar bau d 
vedybas panaikinti.

DABAR DABAR MES užkviečiam 
Tamstas į PUIKIAUSI Lie
tuvišką Restaurantą Chica-

Prašom
Oi
■&

'O*

ATSILANKYKIT IR ATSIVES 
KIT ŠEIMYNA.

NAUJOS SAVYBĖS YRA ČIA.
Didelė automobiliams pastatyti vieta užpakaly 
restorano.
Dailus ręst rooms atskirai moterim ir vyram.

Everson Filtruotas Vanduo visuomet.

■MR. NORKUS

SUIMTAS — Maynand Olek- 
sy, 23 mėtų paroliuotas ka
linys, kuris pasigėręs, mak- • 
tį apiplėšė du teatrus ir vie
ną praeivį Chicagoje. Poli
cija jį suėmė betuštinant ki- 
šeniuš praeiviui. \

Oleksy gyvena ties 1841 
Evergreen avenue. Jis atsė
dėjo pustrečių metų Pontiac 
kalėjime, taipgi už vagystes,.

Tel. Vic. 9670
RESTAURANT 

748-750 W. 31st Street

MALONUS DRAUGAI:
Atsilankykit ir padekit mum 
apvaikščioti ^Open House'' 
Šeštad., Sekmad. ir Pirmad.
— atdara iki vidurnakčio —
ir paskiau ---
Suveniraf, Dovanos, Gėlės ir 
su 2r Puoduku Kavos UŽ DYKĄ 
galit, valgyti tiek Donacų, 
kiek tik norit — ^taipgi UŽ 
DYKĄ. .
Dykai Mickey Mouse, etc., 
Balloonai Vaikučiams, ska
nusis Pajus Dykai su regulia-. 
riaiš orderiais. -— Nepra- ? 
leiskit to visko.
Daug Juokų ir kitokiiį malo
nių siurprizų yra programoj
— Muzika taipgi — Atsilan
kyki t — Kviečiu.

Su pagarba . .
Anton A., Norkus

ASMENIŠKAI siunčia šį 
TIMĄ TAMSTOMS

programa musų 
ŠEŠTADIENI,

UŽKVIE

ATIDA-
SEKMA-

čia yra
RYMO
DIENI ir PIDMADIENf, gegužės 
29 - 30 - 31.

todėl, atėjus krizio valandai, jos viršūnė pasviro, netu
rėdama po' savim tvirto pagrindo.

Nežiūrint kokių klaidų MacDonaldas yra padaręs, 
vistiek jo vardas pasiliks istorijoje, kaip pirmo darbi
ninkų kabineto premjero Anglijoje. Jisai pramynė taką 
į valdžią tai visuomenės klasei, kuriai, be abejonės, pri
klauso ateitis.

f ■ ■ - ' • . .
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I ĄTLANKYKIT MUSŲ fUUJAI PERMODELIŲOTĄ IR PADIDINTĄ RESTORANĄ
— -DABAR! NEATIDELIOKIT!

DYKAI PAJUS. Pajus dykai su vi
sais^ reguliariais orderiais!

UŽ DYKĄ donacai, kiek tik galit 
suvalgyti.

Imkit 2-rą PUODUKĄ KAVOS su 
smetona DYKAI!

“KEPTA VIŠTIENA — KASDIEN” 
šeštadieniais kepta vištiena, fried 
vištiena ir kepta antiena sutrau
kia žmones iš visų Chicagos da
lių.

KEPTA ANTIENA — Sekmadienį 
ANTIENA IR VIŠTIENA galime 
pavaišinti čielas šeimynas pigiau, 

• negu namie kaštuotų, nes mielu 
noru duodama pusės porcijų 
vaikams'. ,

UNIVERSAL RESTAURANT
748-750 W. 31st St. Victory 9670
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Advokatų Firma 
“Lidy and Lidy

ati-Šiandien oficialiai “duris 
darys” bene pirmoji lietuviškai 
advokatų firma, kurią .sudaro i 
Vytas ir . žmona. Firma vadin-' 
sis “Lidy and, Lidy”. Jos na-l 
riais bus Albertas B. Lidy ir 
jo žmona, Adelina Gilason Li
dy, kuri šįmet baigė advokatu-’ 
rą ir pasekmingai išlaikė vals
tijos kvotimus.

Lidy and Lidy firmos ofisai 
randasi ties 180 West Wash- 
ington Street, Suite 602. Tele
fonas Randolph 0604.

Pp. Lidy neseniai persikėlė 
gyventi iš East side į Marąuette* 
Parką. Dabar turi gražų butą1 
ties 7011 South Maplewood 
avenue, kur šįvakar įvyks šei
myniška Vakarienė ir ofiso ir 
naujo buto “aplaistymui”.

Albertas B. Lidy užsiima ad
vokatūra, tur būt, trečius me-! 
tus. PiA Lidy baigė mokslą, lan-! 
kydama universitetą vakarais. | 
Dienomis tarnavo už pagelbi-’

l X ..

ninkę keliose stambiose advo
katų firmose, kur įgijo daug 
patyrimo, kuris dabar jai bus 
l?^ai naudingas.

Pirmadienį
Kapinių Puiosimo Dieną 
“Naujienų” ofisas bus už
darytas per visą dieną, o 
“Naujienos” neišeis. Rytoj, 
gegužės 30 d., ofisas bus 
atdaras iiuo 9-ių ryto iki 
1-mos valandos po pietų.

■i .aMb

CL ASSIFIED ADS
*

Miscellaneous
Įvairus

< 5

JUODŽEMIS, yardaiš atbu veži
mais, specialė žemė — “humus” — 
25c už bušelį, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! su mdliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviėt- 
kynų. Pristatom tik South sidėj. 
CHARLES GAVCUŠ, 6100 R, State 
Street. Tel. Wentworth 7042.

_______Automobi^
ŽIŪRĖK — MATYK — ŽIURėK 

Mažas įmokėjimas.
Chevrolets, Fords, Plymouths, Tėr- 

rėplrines, taipgi trokai; 1929 iki 1936. 
Visi Modeliai; nauji atsiimti barge
nai. Mes garantuojam sutaupyti jum 
50%. Tikri pirkiniai. Nuo $85 .aukš
ty n. Jūsų karas mainais. Chicagos 
geriausia autompbilių bargenų bu
veinė. Matykit mus pirm pirksiant.

3512 Archer Avenue

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
>rie buildingo. 1429 West 45th St. 

Tel. Boulevard 7944.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restaurailu. parsiduoda labai pigiai 
iš priežasties mirties.

'2055 Wėst Cermak Road.

t

Mjfl
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CLASSIFIED ADS. Į
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'fel. Victory 4065 
STOGDENGYSTĖ

Mės dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtieš 
darbus. Lengvos išlygos* jei pagei
daujama.

BRIDGfePORT ROOFING CO.
• 32i6 Halsted Street

PARSIDUODA FORD Model T tre
kas. Vieno tono. Wire Closed body. 
Ntra motbr. $35,0’0.

PAUL DAUBARAS 
53Q0 Prairie Avė. . Drexėl 3689

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
semė, Bizriis išdirbtas, labai gera 
vieta, beLėsd našlė, negaliu valdyti.

2611 Wėst 44th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katedžius. Kaina $2700, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

Z.'S. MICKEVICE a_pd CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

miesto, val-

Fumishėd Rooms
PASIRENDUOJA kariibatig su val

giu arba be valgio, prie rinite,'? W- 
mynos, be mažų vaikų.

4736 S. Komensky Avė.

PARDAVIMUI TAVERNĄ — 
3824 So. Kedzie Avenue 

Tel. Lafayette 0427;

Viši draugai ir pažįstami- esate kvie
čiami atsilankyti į

BIRTHDAY party 
SUBATOJ, GEGUŽĖS 20 d., 1937 

B. Z. TAVERN 
4213 So. Campbell Avenue

Bus skanus Užkandžiai, geri gėri
mai ir šauni muzika.

Kviečia Savininkai.

Morning Štai- Kliubo 
Draugiškas 

IŠVAŽIAVIMAS 
Nedalioj, Gegužes 30 d. 

1937 tą. 
JEFFERSON GIRIOSE 

Kviečiame visus atsilankyti.

PRANCIŠKUS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 28 d., 12:00 vai. die
nos, 1937 m. sulaukęs pusės 
amžiaus, gimąs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Valeriją, po 
pirmu vyru Urbutienę, po tė
vais Rusgaite, podukrą Eleną 
Gerulis, jos vyrą Jurgį, 4 anū
kus ir giriiines, 'O Lietuvoj — 
posūnį Antapą Urbutį ir gim.

Kūnas pašarvotas 3544 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., birželio 1 d., 8:00 v. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio pa- « 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos namaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. • ■ ’' /

Visi A. A. Pranciškaus Stan
kaus giminės, draugai ir pa- 
žįsta^ni esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, /podukra, posūnis, 

anūkai ir kiti giminės.
Patarnauja laid. dir. j. F. Eu- 
deikis, Tel. Yards 1741.

FINANSUOSIM 1937 miesto, val
stijos laishius. NEREIKALAUJAM 
ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių 
rėliilifig, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojimas; apmušalas, 
tairai- batarėjos, automobilių radids, 
viriai* ' saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVE. 
Visi telefonai Belmont 4844

-------------------------- ..... . v .-..-t,   _--------- * „U ..   U

FURNIŠIUOTAS kambarys dėl vai
kino ar merginos.

4410 Š. Tahrian Avė.

PARSIDUODA. RESTAURANTAS 
ir taverno bižhiš, su namu ar be 
namo, prie valdžios didelių vėrauzių 

1858 West Pershing Road

PARDAVIMUI graži kampine Ta
verna. Gerai įrengta. Kairia nebran
gi, prie 958 W. 59th.

Automobiles
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 

pirkinys, tik $245. • ,
Nėwberry, 1025 No. Clark. 

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

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL 
nuo

$4-75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS kitą mėnesi

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

RENDON trys atskiri * šviesus 
kambariai ir virtuvė. Parankus ve
dusiai por’ai be Vaikų.

7115 Donore St.
PARDAVIMUI TAVERNAS pil

nai įrengtas renda pigi. 936 East 
75th Street. \

• ■' • ’ v.

RENDON kambarys dėl vaikino. 
Gali vartoti virtuvę. Gera transpor- 
tačija; nebrangi renda.

810 West 34th Place.
- ■ ’ - -- - - i. ..... . * ■

PASIRENDUOJA 2 šviesus for- 
nišiuoti kambariai-—visi patogumai. 
Gali Vartoti virtuvę. $10.0$ į irtėnes

827 W. 34th Place^ ImOs lubos 
užpakaly. .

n ■ .1 i»i.i»<!i «i nuli......11, ii „i j-;Įį iii'i’ ' ■ _

For Rent
RENDAI 5 KAMBARIAI prie 

2307 So? Leavitt St. Nebrangiai. 
Garažas, šaukit Haymarket 5235.

STORAS RENDAI; geras tavernai 
delikatesų at likerių krautuvei.

2418 W. Marąuette Rd.;

/ RĖNDON šTORAS,/ tinkantis bet 
kokiam bizniui, arba parduosiu ir 
namą. 3316 So. Morgan St.

PARSIDUODA TAVERNAS dėl 
ligos, 1535 West 63rd St.

TAVERN parsiduoda, 6600 < South 
Morgan Št.

» PARDAVIMUI TAVERNA, pigiai, 
arba priimsiu parjtnęrį. Galima pir
kti su mažu įniokėjimu. Visi vėliau
sios mados įtaisymai, pigi renda, 
geras biznis. Priežastis pardavimo 
—savininkas turi kitą biznį.

j Telefonuokite po 7:00 vakarė. 
Republic 0515.

PRANEŠIMAS KLIUBAMS IR 
DRAUGIJOMS 

Galima parenduoti piknikams
DARŽA 

Rugpiučio (August) 
1,15, 22 ir 29 

JUSTICE PARK
GROVE

Archer and Kean Avenues 
Jos. Leppa, Savininkas.

Tąutinės Parapijos 
BAĖ1US !?

1937
Pradžia 7 vai. Vakare.

PARAPIJOS SVETAINĖJ*
3501 S. Union Avė.

Kviečia Klebonas ir Komitetas

JONAS
BERTASHIUS

I nVFIKR ^IramuT8 
LW V LalfliO Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
• ir Tagrabams

3311 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 73’4

Urba Flower Shoppeg 
Gėlės Mylintiems—V 1

Bankiėtath s—Laidotuvėms-^
; Papuošimams. ‘ H-;,’ 'I 

4180 Archer Avenue I 
Phon« UAFAVKTTE 5S.I0

Adv. Kazlnieras
PIPIRAS

A. A. Jonas Bertashius mirė balandžio 10 d. 1918 metais, Chi- 
goje, 23 metų amžiaus.

Paliko nuliudime Matą Bertashių.
A. A. Advokatas Kazimieras Pipiras mirė 

1936 m., 31 metų amžiaus.
Paliko nuliudime žmoną Oną ir sūnų Jerry, 

ris ir švogėrį Matą Bertashių.
Iki Moliai vis tebeliudime ir liudesime savųjų

Matas it Jdsebhine Bertashiai, 
3239 So. Halsted Street.

rugpjūčio 17 dieną,

tėvus, brolius, sese-

koliai gyvi busime.

Telefonas LAFAYETTE 4106.

CynaI Studios

Vedybų Grupes, Šeimynos ir 
Bankietai — Specialybe

Namų Portretai Kopijuojami ir Padidinami

2449 W. 47th Street, Chicago, III.
--------------- - , ........... .. ...i_,,.^ .
-----------  — . i . . ■.... . .,, ... z— -------------------------------------------------------1 --------------------------------------------------------------------------------------

SUSIRINKIMAI

Namų Savininkų Domei 
Kambarius 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera 

2 79 
KAMBARIUI 

BRABEK’S
Telefonas PROSPECT 0094

ANT RĘNDOS gražus flatas 5-kių 
kambarių. 8301 Sb. Lotoe AVe.

Klauskit bučerilej.

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos arba našĮės, ne perjaunoš. Aš 
nevedęs, turiu nuosavybes. Meldžiu 
atsišaukti laišku. 1739 So. Halsted 
St., Box 627.

aha

AkiniaL ant Kredito
>1.00 į savaitę

Dr. R. j. Berkovitž

Tel* Yards 3565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-freinlus pataiso
j..................—..................... •................................................................... - •

PAIEŠKAU apsivedimui vaikino ar 
našlio, ne jaukesnio, kaip 45 iįfetų. 
tAš c.esUi našlėyvfalš 40 mėtų/ Ne bied- 
iia. Neatšišaulifįt bęreikal,ingai. Duo
siu atsakymą kur atsiliepti.

1739 Si Halsted St. Box 626 e
nr. . i ....................

Help Wahtied—Female

PATYRUSIOS prosytojos prie 
plaujamų dresių; 3720 Relmont 
Avė., 2nd floor.

Seelėy 9329 
Dr. K. Nurkaitis

yrą su 
10r. W. Pas 

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
frietcial Avė. So. Chičago, III. Pri
taiko naujus akinius it pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

JAUNA MERGINĄ; abelnas namų 
darbas; 3 užaugę. Visus vakarus HUo- 
sa< '

J. BR0WN 
1546 So. Central, St. 

Crawford 8662

DUODAM
PASKOLAS

ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

Chicago j e ir apielln k ė s e. 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo; pataisymo ir 

'statyme naujtį hamų.

Išmokant

REIKALINGA RIMTA MERGINA 
ar moteris pridaboti 5 mėtų mergai
tė- ’v.

6637 $o.' Ashland

MERGINA, abelhas namų darbas. 
Nėra skalbimo; nėra virimo; pasi
likti; $6; rekomendacijos.

Dearborn 8224.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

$5.00 mdkėstis už visus darbus į 
restoranus: vyrėjams-joms, antriems 
Yirėjams-jomš, 'dilių plovėjatns-joms 
veiterkoms, pagelbin|nkams-kėms 
virtuvėje, naktinėms džianitorkoms.

. Matykit mus tuojau.
‘ Atlas Ėihployhieiit Sėrvičė, 

’ 6250 So. Halsted St.
Miiamli'n »ilr»i Ii fchii i.f.111 ................................  i M

ąr-Į - 1 - -----------------------

Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, gegužio 30 d., 2 vai. po-

, piet, Gimimo Paneles šv. parapijos svetainėje.
F. A-n!s, k lubo kofesp.

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros' Draugijos No. 1 kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 1 dien^ 7:S0 v; v/ 
Darbininkų svet., 10413 Michigan avė. Visi nariai malonė
kite dalyvauti. Yra daug svarbių dalykų aptarti. t

Grace Kucin, šekr. .
Chicagos Lietuvių Vyrt| choro dainų pamokos ir metinis su

sirinkimas atsibus nedėlioj, gegužes 30 dieną, 10 vai. ryto,
■ Z

Neffo svet, 2435 S. Leavitt st. Visi choro nariai būtinai 
susirinkite laikb, lies turėsime1 apsvarstyti nekhritios da- 

( tykus, taipgi išrinkti naują Valdybą. —Valdyta.

DIVIDE^TAIS Už 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pihigėi 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savihgs and 
Loan Corporatiom Wa$h- 
ington, I). C.
Z>^/ informacijų kreipkitės į

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL ŠAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

Phone CANAL 8887

Remkite tuos, kurie
O

' VVhnted—-Malė

RE1I£ALINGAS PORTERIS į 
taverii, kūris'galėtų it Už bafo dir
bti. 1256 West.Mridisdri St.

.a.v,.k 7.,. . ..'.t 'ji i Į,!,,'

REIKALINGAS aukštės rųliė’s 
šėlšmpnaš, su karu. Alga , ir komiše- 
nas. Kreipkitės tarp 5—6 savaites 
dienpriiis. M®A DUNIE.

8247 Beach Avė.
Y. I l(lt .f..,, i ll.>i.iil^Į.,;n..į.į^j>.ĮflM|l[lįil,

Furniture & Fiktures
Rakandąi-Įtaisai .

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimu] 
Nėmatytotnis kainomis Prieina* 

ihoniiS išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .... ....  $15'-*-$2iU-$25
81Š0 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parjčr .

setai ........... ...... . $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$60o vertės 4 kamb. įrengimą* ?

de luxe *
' RAPP STORAG'E JFURNITURE 

5746 Šo. Ashland Ąve.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na-1 
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rihamė narinis, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų paidavihiui arba mainymui už 
gerus bafgenuS; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4601 SO. ASA^AND AVE.
Ofisas\2-ros lubos su J J. Grish

PIETRYČIŲ KAMPAS 59-tos ir 
Winchester; mūras; dvi krautuvės; 
gera vieta tavernai ar bile kuriam 
bizniui. Pilna kaina $4750—Mainy-

I sim.
MANOR REALTY CO. 

2532 West 63rd St. 
Hemlock 8300.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
keje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

TURIME PARDUOTI $36,000 biz
nio prapertę už $16,800. Visą išren- 
duota — aptieka, grocernė ir taver
na. Rendų per metus įeina $1,900. 
Randasi 2947-49 West 63rd St., ar
ti Kedzie Avė. Tuoj kreiptis į: 
BŪRY and WOJCIECHOWSKI CO.

5209 So. Ashland Avė. 
Tel. Prospect 9792.

PARSIDUODA nebrangiai moder
niškas kampinis bungalow, South 
West; karšto vandens apšildymas; 
garažas; išmokėjimai pagal sutarties 

Prospect 5238.

Nepaprasti Bar genai

PARSIDUODA “DUFLETIS” pen
kių kambarių mūrinis namas, ant 
kampo 4601 So. Fairfield Avė. su 
dviejų autų garažu: Kreipkitės po 
penkių vakare ant pirmo aukšto.

Valdžios įstaiga H. O. L. C. paim
tus namus už skolų nemokėjimą par
duoda dabar tik 10 nuošimčių įmo
kėjus, o kitus Išmokėjimais per 15 
metų, taip kaip rendą. Namai ran
dasi įviariose miesto dalyse.

6 flatų muro namas, randasi prie 
šv. Jurgio bažnyčios, Bridgeporte, 
Kaina tik $4300.

3 flatų muro namas, randasi Brigh- 
ton Parke, kaina tik $4500, įmokėti 
$1000.

2 flatų medinis namas, 2 muro 
garažai, ir 4 lotai, galima laikyti 
karvių, vištų ir taip toliau, kaina 
$3500, įmokėti $1000.

K. J. Macke-Mačiukas
2346 W. 6l)th St. Tel. Prospest 3140

BRIGHTON PARKE
Saliunas ant pardavimo arba mai

nymui ant bučernės ar grosernės ar
ba ką kitą. Geriausi vieta Brighton 
Parke. Biznis išdirbtas per 20 metų. 
Savininkas per daug geria.

- ‘ BAKS CO. . *
4438 Archer Aveiiuė. <

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSK1S and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grot-hill 0306.

PARSIDUODA RESTORANTAS 
su taverna. Nauji visi fikčeriai. Vis
ką parduosiu sykiu.

2408 West 16th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
serne už pirmutinį teisingą pasiūly
mą. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

1967 i Canalportį Avė.

PARSIDUODA TAVERN ir res- 
taufantas. Tarp didelių dirbtuvių. 
Priežastis savininkas Išvažiuoja ant 
ūkės. 3859“ So. Emerald Avė.

.,„1 . ............................................ L.-------------

PARDAVIMUI TAVERNA ir Res- 
taurant, įsteigiąs 18 metų. 2 aukš
tų modernis trobėsis. 100 pėdų fron
tas ant Dixiė Vieškelio.

TUHIST INN 
Momence, III.

•.i i i - u ' i ......... . .

> K

KARČIAMA ant pardavimo. Parbi- 
dtloda pigiai. Amerikonų, švedų- ir 
airių apgyventa vieta. Kaina $350.

650 West 81 st St.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
gerai išdirbtas. Fikčeriai priklauso 
prie buildingo.

1429 West 45th St.
Boulevard 7044.

PARSIDUODA tavern labai pigiai. 
Geram neighborhood. Geras bižnis. 
Priežastis — partnerių nesutikimas, 
šaukite Wellingtoh 2706.

. i..Į. I ■■ Ti.„. .-,1. ..į........ „n Į,........—....... ...  . ............... ...

MODERNIŠKAS TAVERNAS nau
jai įrengtas su visais patogumais 
gyvertiniui; garu apšildomas; 2 karų 
garažas. Renda labai pigi. Ieškantys 
Šitokio biznio lietuviai matykite 
trumpu laiku. Svarbi pardavimo prie-1 
žasli. Parduosiu pigiai.

2436 W. 47th St, Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNA ir 
lunchruimis su namu. Kainavo $55,- 
000.00. Dabar galite pirkti už $9000, 
nes likau našlys, noriu išvažiuoti į 
Lietuvą. 717 BellWood Avė., Bell- 
vvood, 111. y

Pardavimui restaUrantas 
labai pigiai. Geras biznis, nebrangi 
renda, kartu apartmeritas. Pardavi- 
mo priežastis -------- — liga. .

PAULINE BARR0W
3432 So. Halsted St.

- ------ ----------- —------------ ■- .. ..... . Vi,;..' . .............. ...

RESTAURANTAS A14T PARDA
VIMO. Greitai parėį<luodas Rėstau- 
raiias. Biznis gėfąi išdirbtas. Vertas 
$2000, parsiduoda tik už $1000., Ne
reikią turėti vislią cash. Randasi ar* 
ti Ashland ir 47-tos gatvės. Kreipki
tės 1739 S. Halsted St. Rox 625. 
Naujienos. 

• i

PARSIDUODA TAVERN. Gera 
vieta. Biznis gėtal išdirbtas. Vienai 
riioterei persunki! tirėti v du biziiius.

733, W. 18th Št. >
■■■■.. i..—.,n»Oi ir >.» ■ i ——- * .. -’-fiVh1-

PARSIDUODA TAVERN išdtrb- 
.PV..V . tas biznis pėr 4 niėtus; pigi renda;

$175(6 kambariai pap'v’Vėnilhui. Kompeti-
Atdara yąk. iki 9,-^Nedėli,6Ytld 5 v. v čijos nėra". Parduosiu nebrangiai.įera. Parduosiu nebrai

3659 SO. Hoyne AVe.

PARSIDUODA kriauČiaus biznis, 
rųšies 
Renda

PĄRSIDUpDA 2 kfėslų, barber- Hoffmano pres'sieris, Pirmos 
nes rakandai, fixtures, nebrangiai, tųlšiai. štymu apšildomas. 
Galite matyti dienomis. 2-ras floras, $25.00. Darbo iki valiai. ,
priešaky ’Sb.' Paulifta

i &

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda 6 kambarių cottage 

medinė už $1900. Įnešti $500.00 
Kitus kaip renda. BAKS CO.

443.8 Archer Avenue.

BRIGHTON PARKE
3 aukštų, mūrinis namas, storas 

ir 2 po 6 kamb. ąžuolo trimingai — 
štymd apšildamas. Geras dėl saliu- 
no ar bučernės. Kaštavo $22,000. Da-1 $300 
bar parsiduoda tik už $6,500 

BAKS COMPANY 
4438 Archer Avenue.

Resyverio Bargenai
4 flatų 3-5, 1-3 kambarių apart- 

mentas,’ mūrinis, štymu šildomas; 
rendų $160 per menes. Kaina — 
$9,250.00. *

10 flatų mūras; 2-6, 8-3 kambarių 
Rpartmentai ir 3 krautuvės; rendų 
$460 per mėn. Kaina $27,000,

1 aukšto mūras, storas ir 4 kamba
rių fintas ant Archer arti Calif. Avė. 
Kaiha $6,500.

5 1 aukšto krautuvės murinės ant 
Archer, arti Calif. Avė., pečium ap- 
šiįdymas; rendjl-.$12^ 'per mėn. Kai
na $9,000. \

2 aukštų mūras; krautuvė ir 6 
kamb. flatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas. Kaina $11,000.

4 kamb. mūras, pečium šildomas; 
įcemento beismentas; lotas 40x125. 
Kaina $3,500; įmokėti $500.

2*^ akerių ant Roberts Rd. arti 
84th St. $850.

10 lotų su mažu namu arti 107th 
I St. ir Kedzie; kaina $2,000. Cash

PARDAVIMUI 2 aukštų moderni
nis muro trobėsis su taverna ir 3 
karų garadžiufti. Vieta yra tinkami 
bile kurios rųšlės bizniui. 
Alma Cafe—6050 West Cermak Rd.

Cicero.

PIGIAI LOTAS
30X125, Marąuette Park, 67th and 

Campbell Avė. Geras dėl bungalow 
ar du fleČiui. Matykit

PAilUDAVOSlU Namą pagal jū
sų norą.

JOS. WILIMAS
6800 So. Maplewood.
Tel. Hemlock 2323.

Mažas muro namas ant 100x134; 
Washtenaw, arti lllth St. Kaina $700.

1-5 kamb. mūrinis bųngalow; fur- 
neso apšildymas; randasi Calumet a- 
pielinkej. Kaina $2,750.

37 kiti mūriniai bungalovvs, karš- ’ 
kto vandens apšildymas, kainos nuo 
$4,500 iki $7,500 su $500 jmokėjimu, 
o balansas lengvais išmokėjimais per 
15 metų laiką.

Geriausių bargenų ieškodami, ma- 
tykit mus

JOHN J. LIPSKI
4018 Archer Avė. Lafayette 3036

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS — 4 kambarių me
dinis katedžius. Konkryto pamatas, 
ant Faitfield Avė. arti 47th St. Kai
ną $2,500.

4057 Archer Avehue 
Lafayette 2888

PARDAVIMUI MEDINIS NA
MAS, 2 lukštų, apačioj yra taver
na. Labai pigiai su visais itaisymisa, 
ant lengvų išmokėjimų. 
nysiU ant bil^ ko, kad 
miestuką.

832 West 33rd

Arba mai- 
ir į mažą

St.

64 Bungalovvs, 28 Duflačiai ir 15 
RIZNIO NAMŲ greitam pardavimui 
tiktai su 10% iki 20% į mokėjimo, o 
likusius per 15 metų išmokėjimais, 
nuo valdžios Home Ovvner’s Loan 
Corp., kurių’mes esam . įgalioti agen
tai. Taipgi daugelis kitų namų for- 
klozuotų iš įvairių resyverių. Par
duodame už labai numažintas kai
nas.

VIENI Iš GERIAUSIŲ BARGE- 
'NŲ YRA DIDELIUOSE Apartmen- 
tUose nuo 10 iki 30 flatų; mes ga
vom dabar vėl naują listą iš resyve
rių, kuriuos gali pirkti tik už vieną 
trečdalį, kiek jie kainavo pabudavo- 
ti, ir lengvomis išlygomis.

parduodam ir mainom farmas ant 
miesto nUošaVybių.

JOHN J. LIPSKI and CO. 
4018 Archeb Avenue
Tel. Lafayette 3036

PARSIDUODA 3 flatų namas su 
Storu, Urba mainysiu ant farmos. 
Agentai ReatsiŠaukite.

4Ž18 So. Campbell Avė.

BARGENAS $3,900, 4 flateri ir Sto
ro plytų namas, štymu šildomas, 
arit 550 4$rd St. Atsišaukti ad
resu 3217 w\ Cermak Rd.

. —---- -------............... - ....—_
DIDELIS BARGENAS parsiduoda 

labai pigiai 2 flatų namas ir Storas 
ant 63rd ir California.

F. IVITKAUSKAS 
8347 West 60th St.
' Rephblic 9578

$500 CASH PADĖS jus naujame 
name. Balansas F. H. Ą.—$2j)0o’ir 
aukščiau. .

KĮama and Gaddis. 
Generavai Kontraktoriai 

Grovehill 3470.

PARDAVIMUI 120 akerių farnia, 
Vz mylios nuo cementinio vieškelio 
31, arti dviejų miestelių. Žemuogės 
(braškės), alfalfa, budinkai; vanduo 
name ir barnėj. Parduosiu pigiai. 
Dėlei kainos rašykit savininkui. Ra
šykit angliškai: M. Dyl, R. 2, 

Ludington, Mich.

KAI KURIOS keros, įrengtos far
mos pasiliko, Rašykit klausdami 
smulkmenų.
GEORGĘ R. EMERICK, Receiver

Alcona Countv Savings Bank
* Harrisville, Mich.

nt.iii m ■ ui i. ■ i...........

V asarnamiai-Rczortai
Summer Resorts

VASAROTOJŲ aTYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 
nuo

62 mylios 
Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silver Lake, Wis.

MICHIGANE vasarinis resorto 
hotėlis, ant Indian Lake. 100 mylių 
nuo Chicagos. 28 kambarių 2 aukštų 
puikioj padėty. 10 lotų. Pardavimui 
ar mainam ant bungalow.

MRS A. SYK
147 W. Huron St.

INSURANCE

(APDRAUDA) 
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRUS 

VIEŠAS NOTARAS 
J. J. Hertmanavičius

W. 38rd Street

Paskolos ant Parašo
Ant automobilio arba furnišių, nuo 

$50.00 iki $300.00.
Greitas ir mandagus patarnavimas
Namon Finance Corp.

6755 SO. WESTERN AVE 
Phbnė GtOvehill 1038.
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Town of Lake &. Kryžiaus 
Parapijos “Revoliucija”

di, jeigu nenori turėti nesma
gumų su vyskupu Sheil, tai ge
riau daugiau nieko čionai ne
besakyk.

Ar už nosies vedžioja?

Jeigu taip yra, tai Iš tiesų 
gaila lietuvių, kad duodasi įvai
riems airiams save už nosies 
vedžioti. Juk jau mes žinome 
kaip airiai mus lietuvius Chi- 
cagos politikoje už nieką laiko 
ir už nosies vedžioja. Prieš rin
kimus prižada kalnus, o po rin
kimų, tai prie jų kaip prie ko
kių diktatorių negali prieiti be 
raudonos kepurės. Nejaugi lie
tuviai katalikai nori, kad vys
kupas Sheil ir tikėjimo daly
kuose lietuvius katalikus už< 
nosies vedžiotų?

Nekurie parapijonai sako, 
kad parapijoje norima suorga
nizuoti C. Y. O. airių organi
zaciją, dėlto, girdi, kad klebo
nas Skripkus neleidžiąs gyvuo
ti lietuvių jaunimo organizaci
jai Vyčiams ir kitokioms pana
šioms organizacijoms. Jeigu 
taip yra, kaip :žmonės kalba, 
tai, suprantama* klebonas daro 
didelę klaidą, stabdydamas lie
tuvišką jaunimą nuo priklau
symo prie Vyčių. Juk ar šiaip 
sakysi, ar taip, .bet jau šimtą 
sykių geriau, kad lietuvių jau
nimas prigulėtų prie Vyčių, 
jaunimo organizacijos, negu 
prie airių C. Y. O. Vyčiai, nors

TOWN OF LAKE. — Gegu
žės 26 d. š. m., Davis Sąuare 
svetainėej, 45th ir Hermitage 
Avė., įvyko šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos moterų para- 
pijonkų susirinkimas. Kas tą 
mitingą šaukė — to nepasako 
nei “Draugas”, kuris geg. 26 
d. įdėjo trumpą pranešimą, kad 
mitingą šaukianti kokia ten 
komisija. Na, kas jį šaukė 
tuom tarpu nėra taip svarbu. 
Tie dalykai paaiškės vėliau. 
Svarbiausias yra tikslas to su
sirinkimo.

Aš čionai bandysiu nušvies
ti, kas ir dėl ko šaukė susirin
kimą. Kaip buvusieji minėtam 
susirinkime pasakoja, tai pa- 
rapijonkų susirinko pilna Da
vis Sąuare svetaine. Buvo daug 
ten kalbėtojų, kurie pripasa
kojo visokių butų ir nebūtų 
dalykų. Vėliau, jau susirinki
mui įpusėjus, pasirodęs ant 
pagrindų kun. Urbonavičius— 
marijonas ir pradėjęs kalbėti, 
kad dalyką kiek švelninti. Bet 
tuojau pasirodęs kažkokis airi- 
šiokas, kuris pradėjęs minėtam 
kunigui statyti klausimus. Gir
di, kunige, tu čionai nepriklau
sai, geriau nesikišk čionai, čia 
ne tavo parapija.

Kun. Urbonavičius paklau
sęs, “kas tu per vienas?” Jis gi 
atsakęs esąs C. Y. Q. organi
zatorius, atsiųstas vyskupo 
Sheil, kad lietuvius organizuo
ti j tą organizaciją. Jis pata
ręs kun. Urbonavičiui, kad, gir-

NAUJIENOS, Chicago, III.1

timtaučiams, bet patys rimtai 
bandykite7 savo parapijos nege
rumus taisyti.

Vienas iš Parapijonų.
1 > •. -r—~--------------- - :

Užginčija
TOWN OF LAKE. — Kai 

kurios Town of Lake, parapi- 
jonų^ mitingo rengėjos vakar 
kreipėsi į “Naujienas”, užgiri- 
čydamos žinią, kuri tilpo va
karykščioje laidoje.' Jos sako, 
kad laike, mitingo klebono 
Skripkaus vardas nebuvo mi
nimas, ir, kad vienihtėlis mi
tingo tikslas buvo nutarti kreip
tis į katalikų bažnyčios virši
ninkus Chicagoje sU prašymu 
neiškelti kun. Yuškos.

* ■ f *'* Y •.■’-V •• •

Iš Lietuvių Moterų 
Kultūros Kliubo 
Susirinkimo

' J U; > >'
i ■■■■»■■ ■ i. ...i

BRIDGEPORT. — Gegužįo 
24 d., ark Whitei Sąuare sve
tainėje įvyko Chicagos Lietu
vių Moterų Kultūros Kliubo 
susirinkimas.

SusiHnkimą atidarė pirm. E. 
Drobienė. Nutarimų raštininke 
perskaitė praeito susirinkimo 
nutarimus, ką susirinkimas pa
tvirtino.

Kliubo reikalai gerėja, rašo
si vis daugiau naujų narių. 
Kliubas turi ir chorą, kurio 
pamokos įvyksta kas pirma
dienį virš minėtoj svetainėje, 
vakarais 7:30 vai. Taigi, tu
rinčios balsus esate* kviečiamos 
prisirašyti, o moterų choras 
jau senai buvo reikalingas. 
Moko p-ia A. Zabukiėnė. Į cho
ro komisiją įeina A. Jonikię-

tuvy bes ir tautybės ' dirvoje. 
Jaunimas prie Vyčių prigulėda* 
mas palengva' tobulinasi, švie
čiasi ir ilgainiui patampa ge
rais patriotais lietuviais.

Na, o kas bus iš lietuvių jau
nimo, jei prigulės prie tų airių 
organizacijų, kaip C. Y. O.? 
Galima tiekiai pasakyti, kad jie 
jau bus,, arba, kurie priklauso, 
yra dingę lietuvybei ir.lietuvių 
akcijai Amerikoje. Juos paleng
va šventa Romos katalikų baž
nyčia nutautins, suairins ir jie 
bus dingę Amerikos lietuviams.

Yuška norįs būti klebonu
Kiti vėl parapijonai sako, kad 

buk jaunas vikaras Yuška no
rįs palikti klebonu. Kai kurioms 
davatkoms jisai labai krito į į 
akį, tad tos ir dirba jo labui. 
Neva tai po priedanga suorga
nizavimo C. Y. O. kuopos nori 
savo senam klebonui Skripkui 
suteikti ilgas vakacijas, arba 
geriau priversit jį išeiti ant 
pensijos, o savo vietą užleisti 
jaunam. Kame teisybė, pakol 
kas sunku yra susivokti. Bet 
kaip nebūtų, išrodo, kad kas 
nors dirba' ne iš lietuvių ir ne 
d-ėl..Town of Lake lietuvių pa- 
rapijonų labo.

Vikaras Statkus
Ant galo, yra keletas šv, 

kryžiaus para'pijonų, kurie nu
siskundžia savo senu klebonu, 
airiam paibeliui jisai laiko už 
vikrų kun. Statkų.

Už tad tokie ir kitokie daly
kėliai šv. Kryžiaus parapijomis 
palengva išvedė iš kantrybės. 
O prie to tokių, kurie nori pasi
naudoti parapijos suirute, yra 
daug ne tik iš lietuvių kunigė
lių, bet ir iš svetimtaučių. Tad,

kalnų ir nenuvertė ir nenuvers, lietuviai katalikai, nesileiskite nė, * O. Dausienė ir A. Mišči- 
bet visgi' veikia šį bei tą lie- save apgaudinėti kokiems sve- kaitienė. A. M-nė.

Iš Armour Mokyk
los Parengimo

< ■ ■ ■    F '* —

' BRIDGEPORT. — Gegužio 
26 d. įvyko Armour Mokyklos 
parengimas. Programą pildė 
mokyklos vaikučiai. Didelis 
choras sudainavo keletą dainų, 
pašoko kolonialių ir indijonų 
šokių, parodė gimnastikos trik- 
sų ir šiaip trumpų ir įdomių 
vaizdelių. Poras valandų ir j ti
lte nepajutome kaip praėjo.

Labai gražų įspūdį padarė 
vaikučių aptaisai. Paminėtina 
dar ir tai, kad Armour moky
kla neturi svetaines, todėl pro
gramas atsibuvo lauke. Ben
drai dalyvių pasitenkinimas 
buvo nemažas.

Armour mokyklą daugiau
siai lanko lietuvių vaikučiai.

A., M-nė.
< ...» 

.   » ' I f

Teis Keturis 
Townoflakiečius 
Už Paleistuvystę

< TOWN OF LAKE. — Miesto 
Felony teismas vakar atidavė 
keturis townoflakiečius krimi
naliam teismui už lytinius pra
sižengimus prieš jaunas mer
gaites.

Visi keturi buvo suimti pe
reitą šeštadienį naktį. Jie yra: 
Andrew A. Millias, 4508 So. 
Justine Street, David Zouyas, 
40, 4633 Emerald avenue, Wil- 
liam Christ, 40, 1733 W. 47th 
Street ir Alexander Karamous, 
55, 4613 S. Ma'rshfield avė.

Prieš juos liudijo kelios mer
gaitės, kurių amžiai yra 12 iki 
16 metų. Nusivedę mergaites į 
pakampius arba į butus, suim
tieji jas išgėdindavo. ‘

RADI O
KLAUSYKITĖS JUSTINO 

MACKEVIČIAUS IR 
BARTKŲ ŽEIMY- .

NOS

Atsisukę savo radio priimtu
vus pirmadienį girdėsite kal
bant pirmininką Standard Fe- 
deral Taupymo ir Skolinimo 
įstaigos* p. Justiną Mackevi
čių. Pasiklausę jo kalbos, gir
dėsite sekantį epizodą Bartkų 
šeimynos, kuriame jų vyresny
sis sūnūs Bronius (plumberys 
Advokatas) pirmą kartą paro
do savo tikrąją meilę Stefa n i- ■ .jai. j

Ši. įdomi oro bangų pasaka 
yra leidžiama pastangomis 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo Įstaigos, kuri ran
dasi West Sidėj po numeriu 
2324 S. Leavitt Gatve, šįvakar 
kaip 10:00 valandą iš W.H.F.C. 
stoties (1420 Kil.) programas 
tęsis ’ iki 10:45 vai. vak. Pro- 
gramo vedėjas Povilas Šalti- 
mieras. Pasiklausykite.

Klausytojas.

Užsimušė Oak 
Forest Prieglaudoj

James Smith, 77 metų, Oa'k 
Forest prieglaudos įnamis va
kar užsimušė, iškritęs iš antro 
aukšto lango prieglaudos rū
muose.

Pranešimas
Šiuomi pranešama, kad Lie

tuvos Konsulato Chicagoje pri
ėmimo valandos yra nuo 10 iš 
ryto iki 3 po pietų.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Superior 5619

Šeštadienis, geg. 29, 1937 . ■ -4 - - _

Ryt “Seniausių 
Lietuvių” 
Išvažiavimas ■

I
Rytoj, gegužės 30 d., Justice 

Parke (Liepos darže) įvyks 
įdomus “Seniausių Lietuvių 
Piknikas”. Jį rengia Lietuvių 
Piliečių Neprigulminga Sąjun
ga, kurios pirmininku yra G. 
M. Chernauskas, 1900 South 
Union avenue.

Rengėjai sako, kad susirinku
sieji piknike turės progos pa
tirti kas yra seniausias lietuvis 
Amerikoje. Bus muzikos, dova
nų ir, žinoma, kas nors ir jau
nimui. Visi kviečiami atsilan
kyti. (Sp.)

Dariaus-Girėno 
Postas Kapinių 
Dienos Iškilmėse

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Postas No. 271 dalyvaus 
pilnam sąstate ir atliks visas 
ceremonijas Lietuvių Tautiško
se Kapinėse, Kapinių Puošimo 
Dieną, pirmadienį, gegužės 31 
d., 11 valandą ryto.

Kuopa praneša, kad negalės 
būti Šv. Kazimiero kapinėse, 
kadangi tų kapinių direkcija 
uždraudė, už dalyvavimą Tau
tiškose kapinėse.

Pranešame visiems nariams 
— uniformuoto skyriaus, “fir- 
ing sųuad”, su kepurėmis, etc., 
kad visi privalo susirinkti į 
“headąuatters” nevėliau 9 va
landos ryto, iš kur visi kartu 
važiuosim į kapines.

B. R. Pietkiewicz, 
Spaudos atstovas.PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

REPUBLIC
I CEU .

ON STRIKE
UNFAIR

KOVOJA PRIEŠ STREIKĄ — Frank Lau- 
erman (kairėj), Republic Steel viršininkų 
atstovas tariasi su J- A. Hyland, Chicagos 
distrikto vedėju, apie planus kovai prieš 
streikierius. Pasiryžę dirbtuves operuoti 
su streiklaužių pagalba.

DETROITE — 
organizatoriai, 
organizatoriai,

Vaizdas prie Fordo dirbtuves, kur, kaip sako automobilių unijos 
juos apmušė Fordo privaljškos policijos nariai. Nukentėjo nevien 
bet ir kelios merginos, 
unijos atsišaukimus.

pastatytos prie dirbtuvės vartų dalinti
"j , ■ - ■

SOUTH CHICAGOJE — Būrys pikietininkų prie Republic Steel bendrovės liejyk
lų South Chicagoje. Streikas paliete ir Inland ir Youngstovvn liejyklas. Chicagos 
distrikte sterikuoja apie 22,000 iš 25,000 darbininkų. Kiti bando stręiklaužiauti.

ORGANIZATORIUS TEISME — John V.
Riffe C. I. O. plieno organizatorius, kurį 

v miesto policija suėmė kai tik kilo strei
kas ir nutempė teisman. Jis bus teisiamas 
už “prasižengimus” birželio 10 d.

SOUTH CHICAGOJ — Du Chicagos p.olicistai velka 
nuovadon moteriškę, kuri agitavo plieno darbininkus 
streikuoti ir pikietuoti Republic Steel liejyklą. Dėl areš
tų streiko vadai pasiuntė skundą Rooseveltui. (Žiūrėk 
žinią).

SOUTH CHICAGOJ. — Chicagos policija veda pa'trolkon 
John V. Riffe, plieno darbininkų organizatorių vadą. Ki
lus streikui Republic Steel liejyklėj, policija padarė 
daugybę kitų areštų, (žiūrėk žinias).

VAŽIUOTAS PIKIETININ- 
KAS — Pikietininkas prie 
Republic Steel dirbtuves So. 
Chicagoje, skelbia unijos 
šūkį ne pėkščias, bet min
damas dviratį.

NAUJAS NARYS — Broke
ris Kari V. Janovsky, majo
ro Kelly paskirtas į Chica
gos mokyklų tarybos narius.



.“Concord”

rpe. Gar- 
nėgo jos 
laikų im- 
mėgo De- 

memua- 
sako:

’ispausda- 
ngo sitik* 
/ti Degas 
ia aš šė
mo, kiek 
permainė 
ia aš ma- 
aš norė-

ojui sun- 
ssa'tt ku- 
įpresionis- 
udžiai su- 
įsia, kuri 
nuoja'nčią 
akademi- 
tradicijų.

ai, o vė- 
listai, pa- 
a mirtiną 
akademi- 

rarsiausia, 
užmiršta.

s 'visą sa- 
’yžiuje. Ji 
etus. Bet 
kusi, kaip 
stas Clau- 
kė 81 me-

dailininko floreritiniečio Giotto, 
600 metų' jo mirties sukaktu
vių, dalyvaujant karaliui Ema
nueliui, Florencijoj buvo iškil
mingai atidaryta Giotto meno 
kurinių paroda.

Paroda tęsis iki spalių mėn.
Kadangi 'Giotto kuriniai bu

vo išmėtyti po visą pasaulį, tai 
Italijos vyriausybė pasiskolino 
juos iš savininkų ir pargabeno 
į Florenciją. New Yorko Me
tropolitan muziej us paskolino 
kelis \ paveikslus; Fogg Art 
Museum of Cambridge, Wor- 
cesterio muziejus; William 
Hearst galerija Los Angeles ir 
kiti amerikiečiai , paskolino 
Giotto paveikslui. Rusija, Vo
kietija, Prancūzija, Lenkija ir 
kitos valstybės taipgi paskoli
no Italijai Giotto paveikslus.

Giotto kurinių daugiausia tu
rėjo Italija, ypatingai bažny
čios, kurios taipgi paskolino 
parodai.

Giotto buvo garsus prieš re
nesansinis Italijos dailininkas, 
priklausęs Umbrijos mokyklai. 
Jo tapybos technikos stilius da
bai skiriasi nuo Italijos rene
sanso menininkų technikos sti
liaus. Mat, Umbrijos mokykla 
turėjo bizantikos įtaką. Tiktai 
vienas Giotto tais laikais iš
sidirbo originališką stilių, ku
ris buvo kaip in introdukcija 
Italijos renesansui. Vėlesnieji 
Giotto kuriniai lyg ir nieko 
bendra neturi su Umbrijos mo
kykla. Garsusis Giotto moki
nys Cimabue, visgi pasįliko 
umbrij iečių įtakoje. Greta 
Giotto kurinių yra taipgi iš
statyti parodai ir famabue, kur 
ftniat • --

Reikia pasakyti, kad Giotto 
tapybos technika labai panaši 
į musų laikų moderniškos ta
pybos techniką, primenanti 
“stream-line” stilių, kur nėra 
nė reflekcijų, nė atspindžių. 
Giotto kūryboje nepastebėsi 
realistinių detalių. Į akis me
tasi tik mašyvė, skulptūriškai' 
architektūrinė išvaizda, su di
dinga trečio išmatavimo skulp
tūros forma. Pas Giotto lini- Į, *
jos, tai svarbiausias dalykas, 
kaip kad buvo senovės graikų 
skulptūroje, kuri buvo taip 
glaudžiai suderinta su architek
tūra. >

Tarptautinis Meni
ninkų Kongresas

Paryžiuje
Liepos 30 d. Paryžiuje atsi

darys Tarptautinis Menininkų 
Kongresas, kuris tęsis visą sa
vaitę.

Šis. kongresas bus 8-tas Tarp
tautinis Menininkų Kongresas. 
Kongreso tikslas bus svarsty
ti kultūrinio, estetinio ir indus
trinio meno klausimus. Taipgi 
mokslo ir mokyklų tvarkos 
klausimus. >

Suvienytų Valstijų Departa
mentas paskyrė sekančius ofi
cialius delegatus:

Alfred G. Pelikan, direkto
rius Milwaukee Art Institute, 
delegacijos pirmininkas.

Richard Bach? Director of 
Industrial Relations, Metropo- 

meno mokyklos direktorius.
May ;>•Geafhart, Director of 

Education/Uoš Angeles Public 
Schools.

FlorenCė Topping Green, Di
rector Of Women’š Activities, 
the American Artists Profes- 
sional League, Long Beach, 
N., J.

A.. LaWrence Ędch'er, t atsa
komasis redaktorius .žurnalo 
“Architectural Record”, New 
York. / ■

William M. Milliken, Cleve- 
lando muziejus.
“Auna W.|01msted, Syracuse, 

N. Y. '
Felix Payant, Washington, 

D. C. ' ;
Paul Sachs, direktorius Fogg 

muziejaus, Harvardo universi
tete.

Frank Sohn, Chicago, III.
Jane Betsey Welling, Profes- 

sor of Art Education, Wayne 
University, Detroit.

Gilbert A^hite, Europos sky
riaus pirmiųinkas.

Sargyboj kapų 
Ramovės rimtis 
Nusvirus alsuoja 
Chicagos Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse.

Toli nuo miesto bildesio, 
Gyvenimo kovų, 
Bažnyčios gyvųjų 
Baudimo keikimo 
Ir nepakantos 
Nabašninkai guli 
Po gėlynais
Augintais gedulo meilėj 
Su rūpesčiu,
Su atminčia griaudžia 
širdy — .

■ y į jInkalta in akmeni 
Amžina atilsi
Išskaito ir taria :
Praeivis.

Kas 
,Nauja 
Art Institute

Praeitą ketvirtadienį Art In
stitute atsidarė metinė institu
to meno mokyklos mokinių me
no darbų paroda. Paroda tęsis 
iki liepos 5 į d.

Paroda labai įvairi, ir graži, 
čia galima ‘■matyti visokio me- 
no. Šakų -< darbus: akademine 
dailė, skulptūrą, tapyba; gra
fika, ilįustr^eijos, keramika; 
batika, kostiumai; spauda, afi
šos. . Ynerias; in-
tr(odukcinis> teoretinis ir prak
tiškasis menas.

■ * ■ t

.--------- o---------- ■

Birželio 11 d. Goodma.no te
atre, po pietį prasidės meno 
mokyklos ihpkslo sezono -užda
rymas. Studentai gaus diplo
mus, o kiti ir laipsnius. Bus 
prakalbos, ir muzikalis progra
mas. , * .

----- o-----
Birželio 28 d. Art Instituto 

1 -i 1 ■ ’■.. • (

meno mokykloj prasidės vasa
rinio sezono mokslo kursai. 
Kursai tęsis iki rugpiučio 6 <1.

Bus du nauji mokytojai, — 
pavaduotojai senųjų. Už mok
slą bus duodami kreditai.

Vakarinių kursų per vasarą 
neįius. • 1

- -------- O----------

Nuo birželio 7 d. Vaikų Mu
ziejuje (Art Institute) atsida
rys vaikų meno darbų paroda 
ir tęsis iki spalių 1 d. Tik tų

’' ■ * Jvaikų meno darbai bus paro- 
don padėti, kurie lanke insti
tuto šeštadienio (rytais ir po 
piet) klases. Amžiau^ nuo 5 
metų iki high scho’ol amžiaus 
jaunuoliai. k .

Paminklai
čia naujai iškaltom
Čia išdilusiom raidėm ■
Pareiškia vardus
Kitus senai užmirštus

' Kitus
Tik vakar girdėtus,
Senai ar tik vakar
Vienų apverktus,
Kitų apgailėtus.
Tyloj kapinyno
Jie įžodžiais bebalsiais
Kartoja
Skirybų gailos
Guodimos ir verksmą
Ir paskutinį
Sudieu — z

■ • A ' • . • ■ ■ J ‘ t ■ '
. . . Niekados niekados
Jau tavęs nematysim • • .
Kaip tie žodžiai skaudus ri

DR. ALEKSANDRAS

GERAS DRAUGAS

L. DAVIDONIS 
/ ; •. ’ "7 -
1890, Gegužės 21, 1936

* * *

Miįlenniurn ąttends
A dy*ing sun; 

• z Ą’'
Silence reigns the čosmos, 

A day iš ddne.

A. -universe: subsides.
The blačkest night

Fettėrs in its bosom
The ray of light.
V : ’f •

The majesty of death

Ant visados skirtis . . .
a į w «

. • . Ilsėkis ramiai, 
Mylimas broli tėveli, 
Ilsėkis ramiai . . .

I.

1 ' ■ ■ . ■ y

. . . Laukiu aš jūsų, 
Prieteliai mano . . . 

z

. . . Atminkite*mirtį . . . 
j ,

. . . Ak ilsėkis ramiai , . .

Kaip musų bočiai " 
žiloj Lietuvoj, 
Augštam kalnely, 
žalioj vejelėj 
Čia guli lietuviai 
Mylėję,
Jieškoję šviesos ir gerovės,
Kovoję
Su priespauda, skurdu,
Su prietarais,
Su savo klebonais . . .

čia guli lietuvių giminės 
Gyvybės žiedai
Nuvytę, 
Bet vaisių
Ir kelią ir tikslą 
Palikę gyviemsiems.

čia laukia jie musų.

Ir čia,
Kada musų išmuš valanda, 
Per Lietuvių
Tautinių Kapinių 
Vartus
Ateisim ir mes
Atsigult jų draugijoj — 
Augštam kalnelyj 
žalioj vejelėj
Anoj pusėj amžių — .•* yri T 1* •Kl. Jurgelionis

JULIA ŽYMONTIENĖ-ŽEMAITĖ I
žemaitė zgimė Plungės parapijoj, grafo Plioterio Bu

kantiškės dvarelyje.

.'/žemaitė yra parašiusi daug knygų. Dar nevisi jos 
raštai išleisti. Ji rašė daugiausiai apie sodžių. Pradėję 
skaityti žemaitės raštus, mes pasijuntame įžengę į sama-

Goodma.no


NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, geg. 29, 19St

“Kiek tau metų?” klausiu 
vieno.

“Pusė ąmžiads ir dar diena”.
“Ogi tau kiek?” klausiu ki-

MATPADAUŽŲ FILOSOFU A

Pranašas

KEISTI DALYKAI

Pusamžis

PĄĘĘINĄ TIK

THE MADRID

kariškos

Liaut" Lasts

BOSTON SHOE STORENUOGTOMS SCENAI

■trr-r

loodam Paskolas
KAS GALI ATSITIKTI PASIBAIGUS KAPINIŲ PUOŠIMO DIENOS PROGRAMŲ!

LIETU VIII TAUTIŠKU KAPINIU
26-TAS ĮSPŪDINGAS APVAIKSCIOJIMAS IR PIKNIKAS

Pirmad., Gegužės 31, 1937

Justice Park Darže. Įžanga į pikniką

lietuvaites kviečiame dalyvauti

“Kiek ilgai reikės gyventi 
Kad kaip nors tikrai pasen

Po iškilmių bus gražus piknikas
10 centų. 7

Lietuvon birželįo 
19 diena

253 broachvay,
SQ. BOST0.N, MĄSS

Lietuvos 
ne šau-

Visus geros valios lietuvius ir
. 'i. *

Komisija:ar toli.
I 6921 SOUTH 

AVĖSTERN AVĖ
I Hemlock 5040

Vadinasi, ąš sumaniau pasi
garsinti kaipo didelis labdarys, 
kad norui atsiradus galėčiau 
sėkmingai bėgti į Susivieniji
mo iždininkus. Ką jus manote 
apie tai?

Fajinerya.
Traęų ministerįo •nuomonė.

— Iš farmerio tokio gudtlAUO 
nesitikėjau. Esi smart vyras.

NepamiršRite Atsiląnkyti Pas 
JUOZĄ LEPPĄ

DR. ANTANAS KARALIUS, 
nepaprastai talentingas rašy
tojas (pasirašydavo slapyvard
žiu “MAT”), ir gydytojas, ku
ris mirė rugpiučio 16, 1932 m. 
Gimė 1890 metais. Palaidotąs 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

vikus jisai lupa be jokio* pasi- 
gąilėjinio.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių' paveikslų ir žinių 
Iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:'

O nup Ugnies
ą npo Vagją
• nuo Langų i$dauž}ino
* 4 < i ’ *

AUTOMOBILISTAI:

progos išlįsti iš savo 'pašvinku 
si© kampo ir birbinti vargo 
nūs.

Yra surengtas įspūdingas programas. Dalyvaus žymus kalbėtojai, cho 
rai, benas 'ir Darius-Girėnas Post^su uniformomis ir savo benū.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"

“Pusė amžiaus prisirito”. 
Miršta sene arba sęnią, 
“Pusę amžiaus“ pragyvens 
Nors jau metų arti šimto 
Kieta duona jie cįą minta. 
Taigi klausiu4 aš pats savęs
(Amžiaus niekad nemela-

Naujienų “Diena iš dienos” 
skyriau^ vedėjas surado, kad 
vienas, lietuvis dainininkas, ku
ris gyvena Chicagoj ir dar ne
buvo gimęs, kada Šubertas mi
rė, esąs parašęs. Šuberto Sere^ 
nadą ir daug kitų kompozicijų. 
Can you beat it?

S T A N D ARD 
FEDE.R.AL 

s A VINGS AND LO AN ASSOCIĄTION 
OF CUĮGĄGU

2324 S. Leąvjtt St. TeJ. Galiai 1679
J. JĮJSTĮN- MĄCKIEWICHT Pręsl 

1 Įsteigta 100!) metais • ,
TURTAS Vips $2,000,000.00

Lietuvių ekskursija išplaukia 
Lietuvoj birželio 19 dieų^ lai
vu Berengaria. šį eĮc^kVTsiją 
yra vadinama greitąją ekskur
sija, nes iš New Yorko išplauks 
birželio ip d- pietų laikų, o 
Kauną pasieks birželio 27 cĮięną 
pięitų laikų. Taigi per aš,tųopias 
dienas bus, atlikta kęlipnę, jęi 
neįvyks kokia W nutikėtą 
kliūtis. f ■

Turint galyoje tas aplinky
bes, kurios susidaro dėl labai 
dideĮio keleivių skaičiaus, ke
liaujančių Europon, prašome 
norinčių važiuoti tuo skubiąi 
einančiu ir didelių laivu, iš ank
sto užsiregistruoti, nes pavėla
vę nė už jokius pinigus nega
lėsite vietos jame gauti.

Ekskursijos palydovu bus ge- 
’rai patyręs ir yįsįęipa žįnomas 
p. pųk.snaįtjs, New Yorko lai
vų kompanijos atstovas.

Nauji EKĮGJDAIRES turį faktiškus įrodymus, kad jie 
yrą gerinusi RKFHltiURATDRJAI ir į)ihiai atsako 5-kis 
prįnęipaUųs Refrigeratonaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledu pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turį didesne maisto apsaugą
4— Geresnį u^ftnmmį — pilna garantiją
5— Tikrina -- teikia didi ekonomiškumą

Naujų FĘĮGIPĄIĘIŲ kainos visiems priei- $114'5Q 
narnos, šeimyniškos mierąs nuo........... -..... ' 1

LENGVI IšMapJIMĄJ BĘJTĄIKOMl VISIEM
- miUTE DABAR — 

PĄSINĄUUGKĮTE DIDELIAIS RĄRGENAIS

Padaužų kamarninkas ’pada? 
re plačią investigąciją tarp |įę? 
tuvių dainininkų ir muzikantų 
ir atrado, kad visį geresnieji 
nėra nei klerikalai, nei tauti
nei kai. Patys gerieji vargoni
ninkai yra plačių pažiūrų žmo
nės.

.Jeigu jie butų vienpusiški įr 
siauri, lietuviškose . bažnyčiose 
vargonus birbintų nemokšos. 
Klerikalų chorai ir parengimai 
neturėtų kam nors vertesnių 
dainininkų. Kada marijonų 
‘ Draugas” grūmoja muzikan
tams ir dainininkams už da
lyvavimą neklerikališkuose pa
dengimuose, kulfuringįeji me
nininkai gali susibuiitavoti ir 
įsirašyti į John Lesviso uniją 
'tuomet klebonai savo išgvęru 
siais balsais didelius pilvus at
kišę galės pildyti “Draugo” 
koncertus ir tokiais pat pilvais 
susėdusios bobos galės gėrėtis 
klerikališkuoju- menu. Gi pro
fesorius Kampininkas turės

Yictpr Ęągdonas 
2 Ofisai 

1‘arkraustom fornįčius, pianus i 
visokius rakandus bei storus 

arti A1* 
3406 SOUTH 
HALSTED ST 
„ Yąrds 3408

Automobilių nuo ugnies 
ir pavbgimo.^ nuo sužei
dimo ar užEtušihio žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automohiiiaus. Nuo 
sudaužymo sąvo aųtomo- 
biliųu^. Gulite gauti bon- 
dsą (kąųeiją) iki $500.00, 
kuri tinka vįsoje Ameri
koje ir dąųg kitokių ru
siu apdrąudas.

Aš esu, taip sakant, farme- 
rys ir turiu pusėtinai geros ir 
daug prastos žemės. Amerikos 
farmeriai, kaip žinote, ne vi
si žemę aria ir iš ūkio gyvena. 
Vieni pardavinėja, gazoliną, ki
ti frankfortus, pynacus, ais- 
krymą, iš marketų supirktus 
kiaušinius, daržoves, medų ir 
kitką, ketvirti randavoja kelei
viams būdas ir užlaiko restau- 
rantus. Nėra reikalo farmos 
dirbti ir iš jos gyventi, kad bū
ti farmeriu. Dievo dovanų ga
lima parsivežti iš miesto ir ko- 
stumierius aptarnauti. Bile tik 
t e kostumeriai atvyktų.

Taigi aš sumaniau dovąnoti 
žemės sklypą lietuviams, kad 
jie galėtų čia pąsisfatyti sene
lių namą. Kadangi jo pąstaty- 
mas ir senelių užlaikymas at
sieitų brangiai, vargiai mano 
dovana bus priimta. Aš dar 
galiu drąsiai pažadėti ir keĮįš 
tūkstančius dolerių namo sta
tymui, nes esu tikras, kad nv 
žado nereikės išpildyti- Tokiu 
bud p ąš pasirodysiu esąs labą! 
ti.vtingas dr dosnus tėvynainių. 
O jeigu kaip pors ir priimtų 
nu no dovaną ir pastatytų na
mą į mano kontrakte reika
laujamą laiką, tuomet mano 
vieta pąsidarytų populiąriška 
ir daugiau kbstumerių savo 
bizniui gaučiau.

Ar žinai, kodėl vienį jį gir 
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę j j 
studijuoja, nors sąvq parapi- 
įonijps draudžia jį į randas 
paimt.

^Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
^o, kąd jis niekam nepataikau- 
jA ir nesibijo teisybę skelbti.

JUOZAS KEMĖŠIS, aktorius 
ir narys Chicagos dramatinių 
ratelių, kuris mįrė lapkričio 
25, Į934. Sukremuofas Oak- 
voęd kapinėse,

Justice ParK Grove
KAMPAS ARCHER IR KEAN AVENUE

Tą^P ąųtpmer iq yoųr stride . . . 
in these dashing white Red Cross 
Shoes. Cool. Breezy. Superbly 
styled — they įo vįrith your new- 
est ąnd gayes.t spmpier costumea. 
And because they fit so mifacu- 
įpusly, they act as a *‘beąuty 
treatment” with eyery step. Štili 

pnly $,6.50.

KRAUTUVĖSE
Einą 

GEGUŽĖS MĖNESIO DIDIS

IŠPARDAVIMAS
1937 METŲ MADOS
“SUPER DUTY”

Čeyerykii Taisymas
Vyrišky, Moteriškų, Vaikų 

M^VOLINlĄI” PUSPADŽIAI 
PRISIUVAMI 43C
3446 Šo. Halsted St.

y............................... ..... ...

FRIGIDAIRES
SU “METER MISER” 

PIRKDAMI DABAĘ
SUGĖDYSITE DAUG PINIGŲ

ĄPDRAUDA 
(INSURANCE) 

NAUJIENOSE 
' ' PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
ĄPPRĄUSTI:

ANT Į MORGIČIU NUO 1 iki 20 METŲ
” "Hh Taupytiojapis pini- - jį

gų išmokam kas jMB 
G mėnesiai, be jo- f „ -9 a"-
kio nųrokavimo.

1 K’efcviencs yp&- K /' J

tos ap" U g
Jausti iki $5,000.

nk Gryna lietuvių j- 
stmga ir c|i4žjąu- ; 
s’a vis°ie Anjėrį- ' 

v ' koje.

Lietuvos šauliai, mums ro- 
dps, yra tam tikras vaiskas, 
kuris nori, o gal ir moka ką 
nors šaudyti? Dabar Lietuvoj 
esama visokių šaudymų ir 
-trielbomis kraštas valdomas. 
Kaip ir kituose kraštuose, ten 
sama ir raitų, ir pėsčių, ir va

žiuotų ir lekiančių saldotų. Va- 
jąunoji načelstva yra siteiru- * Dpinusi tautininkų valdžios pa- 
Įąikymu ir iššaudymu jos prie
šų. Kada, pasibaigia praktikos 
į cielių taikjt, vaiskas mokos} 

dainuoti, šauliai, žinoma, nėra 
reguliaris vaiskas, todėl jie. tu
ri daugiau laiko dainavimui, 
šnipinėjimui ir kitiems zbit- 
kąms. Jie norėtų ir j Ameriką 
atvykti čia lietuviams padai-: 
nuoti, kad sustiprinus opiniją 
ųŽ tautiškąją valdžią, todėl jie 
pąrašė atsišaukimą ir įdavė 
tVorccsterio kokiam ten bobų 
klubui paskelbti Amerikos' lie
tuvių spaudoj. Lietuvos saldo- 
tąi papratę į moteris kreiptis 
visokiais reikalais. Juk anglis- 
p laikraščiai jau daug sykių 
pakartojo, kad ir pačią Lietįii- 

ą valdo dvi bobos, 
načąlstvos remiamos.

Kadangi i Ameriką 
4trįęlčiąi' ųpyi ątvykti 
lytįs, o dainuoti, gal susiras 
kokia militąriškaį nusistačiusi 
bobą, kuri apsiimtų vadovauti 
jąi mininkišką judėjimą šioj ša-

M X N U FA C. T U R » H a COMPA.NV©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
T< l. Ląfųycttc 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO., ILLINOIS .

RED CROSS SHŪES
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NAUJIENOS, Chicago, III.
j.-,.... ... .................n.-m.
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čigonė teismo salėj
Vieųa ukmergiškė gana aukš

to “rango” ponia kartą kreipė
si pas čigonę, prašydama už
burti valstybės loterijos bilietą, 
kad juo laimėtų 4000 lt. Apsuk
rioji čigonė, žinoma, sutiko:

—Gerai, — sako “burtinin
kė,” — jei ponia nori laimėti 
loterijoj, turi man duoti “už
burti” visus tuos daiktus, su, 
kuriais eisi laimėjimo atsiimti.

O poniai, kaip tiktai prieš a- 
kis didelės išlaidos — turi su-

Žmonės, kurie nesirūpina savo 
rytojum

Manau, kad neatsiras nė vie
no Lietuvos gyventojo, kuris 
nebūtų matęs šitų, juosvaodžių 
tautos Žmonių. Ypatingai nema
žas jų skaičįus yra Rytų Auk
štaičiuose. Bet tačiau dėl savo 
negausumo čigonai yra, tary
tum,' kokia retenybė, kurių pa
sirodymas sukelia daugelio 
smalsumą.

Kaip ten bebūtų, čigonus ten
ka laikyti nebedažnais svečiais,
kurie vis dar atkakliai tebesi-ruošti du didelius balius, todėl 
laiko savo klajokliškų papročių 
ir tradicijų, čigonas paklaustas, 
kiek turtų turįs, vis dar su pa
sididžiavimu ir saviškų origina
lumu atsako:

—O, j e, pane! Musų laukai, 
musų miškai, musų diena, mu
sų naktis. ,

Toji • aplinkybė, kad čigonai 
Lietuvoje yra negausus, be to, 
dar skirtingai nuo visų kitų 
tautų gyvena, gaubia juos lyg 
kokia ypatinga • paslaptingumo 
ir originalumo skraiste, kurią 
ne vienas norėtų pakelti.

Nors čigonai ir vargingai gy
vena, nuskurę, dažnai ir rieda- 
valgiusiems tenka pabūti, bet 
savo būklės jie keisti nenori.

—Laisvės, sako, — mes ir už 
dvarus nemainytume. Ir įdomu, 
kad čigonų, ypatingai jaunuo
menę kažkokie turtai ar dideles 
pinigų sumos net ir nevilioja. 
By tik pakaktų šiai dienai, ryt
dienai — ir gerai. “Mes šgyve- 
nam dabartim, dėl ateities daug 
galvos nekvaršinam: pragyve- 
nam šiandien, pragyvensim ir 
rytoj, gerai šiandien, nebus 
blogiau ir rytoj.”

Linksmiausiai ir laisviausiai 
čigonas, žinoma, gyvena vasarą, 
kuomet jis gali plačiai siausti 
po miškus ir po pievas. Žiemą 

jtenka gyventi sėsliu gyvenimą, 
’susirasti ka^nbarį, arkliui ’paša- 
ro pasirūpinti.

Kuo Čigonai verčiasi
čigonų pragyvenimo šaltinis 

—mainininkavimai, daugiausia 
arkliais, o čigonų — jatonų ir 
senų — įvairios rūšies būrimai 
(‘ ‘ varaži j imaiy). Mainikau j ant 
visaip pasitaiko: ne visuomet 
čigonai laimi. Tenka kartais ir 
be arklio ir be pinigų grįžti iš 
turgaus.

Burti visos čigonės buria. To 
amato jos išmoksta arba viena 
iš kitos, arba išsirenka vieną 
geriausiai prityrusią mokytoją, 
paprastai, seniausią, ir šioji vi
sas dar nemokančias čigonėles 
išmoko, kaip reikia burti.

Vogti, kaip dažnai čigonams 
primetama, jie nemėgsta. —Tai 
ne musų darbas, — sako čigo
nai, bet jei gražiai pasitaiko 
apgauti — tada kitas dalykas! 
Vagių iš čigonų bent nedaugiau 
pasitaiko, kaip kitų tautybių 
žmonių.

čigonės, ypatingai jaunesnės 
ir apsukresnės, labai mėgsta 
verstis “liubčikais,” paparčio 
žiedo “paslaptimis,” ateities bū
rimais ir kitokiais prašmatnu
mais. * I ‘t

Atiduodama

aš tau, gero- 
atsimokčsiu.

su mielu noru’ čigonei duoda 
parsinešti namo 340 lt. grynais 
pinigais, auksinį žiedą, auksinį 
laikroduką, du auksinius . apy- 
ra'nkius, ridikulį.
dar pridėjo:

—Kai laimėsiu, 
ji čigone, gausiai

Tarnaitė taip pat panoro lai
mėti 6000 lt., kad turėtų paso- 
gos už gero vyrelio ištekėti, 
šioji Jrgi atidavė “užburti” 26 
lt., ridikulį, 3 šilkines sukneles. 
Po kurio laiko poniai pradėjo 
lįsti galvon įvairus abejojimai. 
Kartą susitikusi čigonę užklau
sė, kur tie daiktai esą. Čigonė 
atsake, kad jie visi dar tebėr 
būrimo stadijoje ir jų iš ten iš
imti negalima, nes kitaip lote
rijoj nieko nelaimes. Aišku, dėl 
visų daiktų poniai ir tarnaitei 
su čigone prisiėjo pasimatyti ne 
prie kolektoriaus laimingojo 
langelio, bet teismo saiėj.

—Prisipažįsti pavogusi tolinė
tus daiktus? — klausia teisėjas 
čigonę teismo salėj.

—Ne, pone teisėjau, aš jų ne
vogiau ir neėmiau, juos ponia 
man pati atidavė, kad užbųr-.- 
čiau... Ir rezultate, ne tiek baus
mės buvo, kiek’skanaus juoko, 
kad laikanti save inteligente po
nia, taip lengvai leidosi neraš
tingai čigonei mulkinti.

Nemažiau vari j an tų būna su 
“liubčikais,”. paparčio žiedais 
(kurie, dažniausiai, būna us
nies dyglys arba kaštano gaba
liukas), su “velnio varymais” 
ir kit.

paprastai karaliumi išrenka
mas). Karalius kasmet po porą 
kartų aplanko savų taborą, ja
me kiekvieną kartą pagyvena 
po mėnesį laiko kartu su visais 
čigonais, vietoj prisižiūri, kaip 
jo pavaldiniai tvarkosk Valdžia 
jam skirianti 300 lt. metinės 
algos. į ■ / 1 ,

Kaip sprendžiant vedybų 
problema

šeimyninis čigonų gyvenimas 
gana, laisvas, bet už jo suardy
mą pagal čigonų papročius, 
bausmės gana griežtos: uždrau
džiama verstis mainikąvimu, 
būrimu iki visiško pašalinimo 
iš taboro. Susitubkti kiekvienas 
čigonas gali bažnytinių arba' 
šeimyniniu budu, kaip kam 
patinka, bet tiktai viešai, apie 
bendrą gyvenimą pranešdamas 
visiems. Už slaptą, meilę nie
kam apie tai nepranešant, bau
džiama aukščiau minėtomis i
bausmėmis. Panašios rūšies 
bausmių, visiškai pašalint iš 
taboro, Kaune, rodos, yra buvę 
pora atsitikimų. Ir šis nuosta
tas liečia tiktai merginas.

1

čigopai daugiausia tuokiasi 
šeimyniniu budu. Pavyzdžiui, iš 
viso Ukmergės taboro 140 ve- /
dusių šeimų bažnytiniu budu 
yra susituokusios tiktai 5 šei
mynos. Visos gi kitos — savu 
šeimyniniu budu.

Baigiant tenka pastebėti vie
ną čigonams' gana opų klausi
mą — būtent, kad juos apeina 
privalomasis pradžios mokslo 
įstatymas. Nekalbant jau . apie 
senuosius ir visa jų jaunuome
nė yra neraštinga, nemoka’ nei 
skaityti, nei rašyti. Ir tokiu

.    . U.4.^1*________r-.  ............................................ . •

’ ' ' ' '; ; ' * ■' Tbudu visa jįf literatūra ir /‘dva
sinis penas” — “burtininkiš- 
kos” kortos. Šia proga tebūnie 
leista pajuokauti:, šernams, dęl 
jų negausumo Lietuvoj, yra iš
leistas ‘*manifeštąs”
džioti jų, Čigonai ‘ yra rami ir 
nuoširdi tauta ir savo origina
lumu tik paįvairina žemę', ku
rios jie turėtų. I)uti tai pat pil- 
/nateisiai piliečiai. Taigi,.jie bent 
panašaus manifesto,/, yra užsi
tarnavę kultūrinio manifes
to: kad neliktų nei vieno anal
fabeto čigono! /

*~Aug. Tomašauskas.
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Dr. W. Pas užkvieti 
mas

/

> 8

neme

..... ..V,...............

NEBĖRA EKZEMOS 
KANKINIMO

Kiekvienas paštorius atneša mum 
laiškus žmonių, kurie susilaukė 
ilgalaikio paliuosavimo nuo ekze- 
mos kankinimo ir nuo athletes 
foot. Neatidėliokit!
Jum pagelbės

Taip, kaip , tūkstančiam kitų 
gelbsti.

Esate užprašomi visi ateiti į 
mano ofisą dėl akių ekzamina- 
cijos ir sužinoti, kaip geros jū
sų akys. Ekzaminacija visiems 
veltui. Jeigu galva skauda, pa
vargusios akys* — kaista arba 
raudonuoja, mii;ksėja ar 
roja, tai .gerai pritaikyti 
niai prašąlihs šiuos visus 
smagumus. z

1 Akinius pritaikys jums

Garsinkite^ Naujienose bes ir jums.
* .įA,-

aŠa- 
aki-
ne-

Akinius pritaikys jums Dr. 
W. Pas, akių specialistas, žino
mas Lietuvoje ir Amerikoj. 
Pagelbėjo tūkstančiams, pagel-

Dr. W. Pas parduoda aki
nius pigiau, negu kur kitur dėl
to; kad turi savo dirbtuvę, kur 
padirba naujus ir pataiso se
nus. •

Akiniai vėliausios mados pri
taikyti prie akių ir prie veido. 
Parsiduoda nuo $3.00 iki $5; 
turime ir brangesnių.

Du “ofisai, abudu atidari kas
dien ir šventadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro. Už
sirašykite antrašą: vienas po 
num. 1747 W. Chicago Avė., 
antras po num. 8519 Commer- 
cial Avė.

HI LIFE INN
Mano užeigoj vįsa- 
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė,1 vynas, alus ir 
cigarai. Kurie x mylit 
srųpgiai laiką pra
leisti, malonėkit at
silankyt j mano už
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, . 
kad pačios Naujienos

Skeib. yra naudingos.

VERTELGAUKIT SU Drauginga įstaiga
Skolinkites iš APDRAUSTOS Asociacijos

y ’ Kai jus. finansuojat savo namą zper 
šią asociaciją, tai vertelgaujat su drau
gingais žmonėmis. Musų tarnautojai vi
suomet ( prisirengę pasitarimams. Jus 
esat tikri, taipgi, kad asociacija turinti 
sutaUpų sąskaitas apdraustas (iki $5,000) 
per J. V. Valdžios agentiją, yra pasto
vi, veikianti ištaiga. Finansuodami sa
vo namus čia jus išvengsit atidėliojimų 
ir augštų kaštų.

APl’ROVED F. H. A. MORTGAGEE
WALTER J. PFIEFFER, Secretary.

BLUE BIRD COACH LINES, Ine.
1 PHONE VICTORY 6633

Pradedant Sekmadieniu, Gegužės 9-ta
Bušai Daro Keturius Tripus Sekmadienį

47TH-ASIILAND ... 
63RD and CICERO 
ARGO ................... .
JUSTICE ................
WILLOW SPRINGS

A.M. 
10:00 
.10:20 
10:30 
10:35 
10:40

A.M. P.M. 
11:00 
11:20 
11:30 
11:35 
11:40

1:00 
1:20 
1:30 
1:35 
1:40

P.M. 
3:30 
3:50 
4:00 
4:05 
4:10

— GRĮŽTANT —
WILLOW SPRINGS
JUSTICE ....................
ARGO ........... .............
63RD and CICERO ...
47TH and ASHLAND

P.M.
12:20
12:25
12:30

. 12:40

... 1:00

P.M. 
2:40 
2:45 
2:50 
3:00 
3:20

P.M.
25
30

b
5

6:05

— KASDIEN
—GO1NG—

SCHEDULE —
—RETURNING—

A. M. 
10:00 
10:20 
10:30 
10:35 
10:40

čigonų vidaus gyvenimo tvarka 
ir papročiai

Čigonai turi savo santvarką, 
nuostatus, pagal kuriuos tabo
rų karaliai tvarko ir prižiūri jų 
gyvenimą. Tokių taborų su at
skirais - karaliais Lietuvoje-yra 
8. Vienas taboras susideda /iš 
140 šeimų. Taboro karalių ren
ką visų šeimų galvos. Juo ren
kamas sumaniausias, Įtakin
giausias -čigonas šiaudelių bu- 
du: kuris iš kandidatų daugiau
siai tokių šiaudelių gauna', tas 
ir būna karalius. Karaliavimo 
kadencija — 3, kartais 5 metai. 
Išrinktasis karalius būna visų 
gerbiamas. Jis prižiūri visą ta
boro gyvenimo tvarką ir už 
prasižengimus pagal įsivyravu
sias tradicijas skiria bausmes. 
Karaliui yra pavestos visos val
džios ir teismo funkcijos. Pa
vyzdžiui, praeitaisiais metais 
per šv. Petrą vienas taboras iš
sirinko ąau karalių čigoną Pet
rą Mikalauską. Jis gyvenąs 
Kaune, turįs dvejus namus, 
6000 lt. pinigais (Neturtingas,

parduodama garantijos pagrindu 
Jus TURIT būt, patenkinti, arba 
jūsų pinigai taps sugrąžinti.
Prisiųskit $1.00 DABAR išsigel-, 
bėti nuo niežėjimo, degimo, šašų 
ir nudegimo saule.
E. Z. A. Laboratories.

Ine.
.64 West Randolph St. 

Chicago, Illinois

GAISRO Išpardavimas!
RAKANDŲ SANDELIS

ZIGMUNTO BASINSKIO
1707 W. 47-ta GATVĖ—1741—43 W. 47-ta GATVĖ.

$100,000.00 vertės visokių rakandų ir tavorų, truputi užgautų ugnies 
ir vandens, turi būt išparduota nežiūrint kaštų.—Ir kiekvienas pirkė
jas kitiems pasakys apie šiuos pigumus dėl gaisro dviejuose Z. BA
SINSKIO sandėliuose, kur galima visokios reikmenės už pusę kai
nos pirkti. .

Kombinacijos Pečiai, Aliejum kūrenami išdirbystės 
American ir Ųuaker, Radios, Parlor Setai, Divonai, Ci- 

' ratos, Vacuum Svveepers, Elektrikinės Crosley Ledau- 
nės, End Table.—Bed-room ir Kitchenette, Matrasai, 
Baby Buggy, Liampos, Smoking Stands, Veidrodžiai, 
Lovoms Padengimai. Skalbimui Mašinos; Religiniai Ab- 
rozai, Paveikslai; Cedar Chest, Lamp Shades, Book 
Ends,
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TUDEBAKFR

A. M. 
11:40 
11:45 
11:50 
noon

47th and Ashland
63rd and Cicero
Argo ...................
Justice .............. .
Wiltow Springs .

JOHN & JERRY DRABEK, Sav. — WALTER BALTIS, Sales Mgr. 
Jus galit turėti naują Studebaker tik už keletą dolerių daugiau, negu 

pigiausią karą. Pirm negu pirksit, pamatykit ir pavažinėkit 
>; ■, , nauju Studebaker.

Willow Springs ..............
Justice .............................
Argo ..... ............................
63rd and Cicero.... 12:00 
47th and Ashland 12:20 n. m.

OFCHICAGO • 3517 Archer Avę. e Lafayette 3489
i Investuokit Sutaupąs Sulig Musų Saugumo-Apdraudos Planais

SPECIALĖS PAVASARIO VERTYBĖS
Platus pasirinkimas aukštos kokybes ma- 
levų ir dailių, atsargiai išrinktų sienom po- 

. pierų. Čia yra puiki proga sutaupyti pinigų 
pavasariniam perdekoravimui ir permode- 
liaviniui

B

1

ŲU.ŲŲJĮlĮ.ŲMĮĮĮ.yį

(®) STUDEBAKER (g

CENTRAL Motor SALES

5508-14 W. CERMAK ROAD 
CICERO, ILL.

i .

GRAHAM & SONS
1821 West 35th Street 1638 West 79th Street
Lafayette 3873 We DeĮKer Radcliffe 3886

VYRIAUSIOJ! BUVEINĖ MAIEVOM ir ŠIENU POPIERAI

*

<r

Amerjcas

WASHER VALUE

Matykit Naujas 1937 Sieną Popie- 
ras Visoj Ją Raštą ir Spalvą 

Grožybėj
1000 Skirtingą Piešimą Pasirinkti 

Taip Pigiai, kaip 5c. Rolei.
Sieną Popiera Trįmuojama Veltui

Graham*s Interior Gloss
Galionas $f.95

Ilgai laikanti ir plaunama Ena- 
mel Maleva tinkama visam vi
dujiniam malevojimui.

SPECIALI
REMOVER

Malevos ir Varnišio 
REMOVER, GaL ........ .......

MALEVA
Bellwood Gloss 
MALEVA, Galionas ....

VARNIŠIS
WHITE EAGLE 

VARNIŠIS !
Galionas ...>.... ..................

85£

MASTER PAINTERS 
WHITE ENAMEL

Padengia ' :■ ■$1 95
Vienu Nutepimu. Gal. ■ ■

95£

$1.00

GRAHAM’S UTILITY
SPAR VARNISH

Galionas $ .95
Grindim, durim ir visam 
vidaus bei oro pusės pa-,'

1 viržiui

Grahanf s Fiat Maleva
Galionas $1.95 

i | y

Sanitaris Velvėt Oil Finish sienom
* ir lubom. '

Į I .-■II.-,

NAMAM VALYTI 
SPECIALAI

SIENŲ POPIEROS VALYTUVAS 
3 kenai ..........   21c.

Visų Išdirbysčių 
DIDELĖ KEMPINĖ ............  50c
H.R.H. MALEVOS VALYTU
VAS. 3 pak.............. ...... 19c.
Sherwin , Williams 85č
FLĄXSOAP, 5 sv. kenas
Dic-A-Do Malevos Va- 23$
lytuvas, Didelis pak. ~
Old English . 65^ I
Divonų Valytuvas

Įsigiję naują A. B. C. Plovyklą arba Prosinimui 
galėsite gėrėtis švariais drabužiais be sunkaus

* a v*. ■■ -• -w W « V « « a

mašiną 
darbo.

A. B. C. Plovyklos šiandien yra populiariškiausios mar- 
kete, gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai 
tarnauja. Kainos labai mažos ir lengvus išmokėjimai. 
Progress Krautuvėj rasite A. B. C. Plovyklų ir Prosini
mui mašinų. Pasirinkimas nuo

$49.50 iki $99.50
Kaip parodyta 79.50

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Didele nuolaida už seną plovyklą mainant ant 

naujos A. B. C.

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

Vedėjas J. KALEDINSKAS '



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, geg. 29, 1937

Lietuvoje tiriami 
prancūzų armijos 

kapai ir apkasai
Vytauto Didžiųjų Universite

to prof. Raymondas Schmitt
leinas, rašydamas platesnę mo
nografijų apie Napaleono žygį 
per Lietuvą, ryžosi patikrinti 
kai kuriuos praneuzmečio ka
pus ir kitas žymesnes vietas. 
Nesenai apžiūrėti kapai Bene
diktinių vienuolyno norima 
smulkiai ištirti. Gavus atitin
kamų įstaigų leidimą, prie Be
nediktinių gatvės kalno šlaitų 
bus padaryti kasinėjimai.

Napaleono armijos žygio ty
rimo reikalu prof. šmittleinas 
jau ląnkėsi provincijoje. Buvo 
nuvykęs į Žeimio apylinkes, 
kur pasak žmonių yra palai
duota nemaža prancūzų armi
jos karių. Jš vietos gyventojų 
prof. Schmittleinas gavo Napa
leono gadynės karių sagų. Ne
trukus į žymesnes praneuzme
čio vietas bus suruošta dides
nė ekspedicija. Joje, be prof. 
Schmittleino, dalyvaus vienas 
kitas istorikas ir kinooperato- 
riai, kurie žymesnes vietas nu
filmuos.

Pirmiausia bus apžiūrėta 
prancūzų kapai Veškunų apy
linkėse (pusiaukelė tarp Pa

žaislio ir Rumšiškių) ir Napa
leono armijos kapai prie Rum
šiškių miestelio, šie kapai yra 
kairiame Nemuno krante, prie 
didelio vieškelio. Dar iki $ių 
dienų apkasai išlaikė savo for
mą, tik apžėlę krūmais ir ap
augę dideliais medžiais. Vietos 

''seneliai pasakoja, kad jų tė
vai jiems papasakojo daug 
smulkmenų. Prancūzai apsika
sę tuos apkasus laukė rusų puo
limo. Kitoje Nemuno pusėje 
yra platus vieškelis, kuris dar 
dabar vietos gyventojai vadi
na Napaleono keliu. Šiuo vieš
keliu prieš 125 ' met. žygiavo 
prancūzų armija. Be to, eks
pedicija vyks apžiūrėti antrų
jų Napaleono apkasų prie Vie
vio. Šiuos' apkasus radęs rašy
tojas V. Bičiūnas. Jis 1930 m. 
tyrinėjęs Napaleono armijos ’ 
žygio kelius ir lankęsis prap- 
'euzmečio kapuose. Vievyje iš 
vietos klebono V. Bičiūnas buc ' 
vo gavęs žinių, kad netoli vie
no upelio yra prancūzų forti
fikacijų. Ir tikrai nuvykęs į 
vietą jų rado. Ir vietos gyven
tojai apie tuos apkasus daug 
žino ir net nurodė, kur yra 
palaidota* prancūzų armijos ka
rių.

Be to, prof. Schmittleinas 
?avo žinių apie vienus prancū
zų kapus, kuriuose esąs palai
dotas Napaleono generolas. Šią

Lietuvių Tautiškų Kapinių Mo
nografijos Redaktorius

m

KLEOFAS JURGELONIS (“Kalėdų Kau
kė”), kuris redaguoja Lietuvių Tautiškų ka
pinių jubiliejinę monografiją. Jis taipgi kalbės 
Kapinių Puošime Dienos Iškilmėse, kurios įvyks 
pirmadieaiį, geg. 31. (šįmet Dietuvių Tautiš
koms Kapinėms sukanka 26 metai.)

Redaktorius ir Rašytojas
žinią pranešė Butrimonių pie- 
iiinikas. Greta pienines namų 
kalniuke pienininkas kasdamas, 
žemes aptiko rųsį, o greta žy
mes senų kapų. Keli senesni 
gyventojai papa-sakojo, kad ta
me kalnelyje tiarai yra palai
dotas Napaleono armijos kuni
gaikštis generolas. Toje vieto< 
j e Didžiojo Karo metu buVo ra
sta prancūzų pinigų. Dabar

prie žemėmis apnešto 1 rūsio 
stypso senas be jokių parašų 
medinis kryžius. Pasak vietos 
gyventojų, tenai ilsisi , prieš 
125 m. palaidotas katalikas ge
nerolas. Kalnelio šlaite yra ir 
Įęnkų apkąri, kuriuos, jie iš
sikasė prieš 18-19 metų, kada 
puolė Lietuvą.

Tsb.

DEGORAT10N DIENOS
C /c f1X4 Jusų švenčili opeęiais: pik n i k o 

skanus pounK keksai
Tyąirųs FRUJT SQUAĘES

Tvąįrųs pufais pripildyti IIUTTER BISCUITS
Tuįpgį pąsĮnpkupąs BUTT^Ę C0OKl^S

M tįsų Kepykla tpres šviesai įdegtų tąvpni ir tfųs atdara 
. se^ąĄIę^Yję ir TBMApiENyJĖ

JIEEK’S BAKERY
5405 So. Kedzie Avenue. Republic 0469
________________ MES PRISTATOM

| jus, laisvieji 
žmones

kur bus surinkta aukų, paskelb
sime laikraščiuose.

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos 1 kuopa nu
tarė rinkti aukas laisvų kapinių 
ir kitų civilių bei kultūros įs
taigų Lietuvoj steigimo tiks
lams. y «

Todėl tuo reikalu ir kreipia
mės į jus, laisvieji žmonės, 
prašydami jūsų sutikimo prisi
dėti prie aukų rinkimo darbo 
jūsų apylinkėje. Davę savo su
tikimą, prašęme apie tai T ra? 
nešti raštininkui Grace Kuchin, 
45 E. 98 Str., Chicago, III., pa
žymint kiek norėtumėte gauti 
blankų.

Aukų rinkimo vajus prasidės 
gegužės 3Q dieną ir tęsis apie 
porą mepešių. Blankos sunume
ruotos ir su pirmos kuopos ant
spaudu. Kiekvieną blanką rin
kėjas turės pasirašyti, o tąip 
pat ir aukavusieji. Kiek ir iš

PAINI SALE
OUR PR1CĖS ARE DOWN

■ • a• 1 ■ y •..i. ■1 ■ > . '

POPIĘRA
Naujausio Rašto, Naujai Atrodo, 
Nebijo Šviesos, kiekvienam kam
bariui1 kainos rolei tik ikr 4c 
GATAVĄ MANYTA MALEVA 

Vartoti Viduj ir Ore. Lengva ma- 
levoti, visokių spalvų 
Galionui ... ......... ...............

CENTURY ENAMELIS
Vienas padengimas, į 4” valandas 
išdžiūva, vartojama ant medžio 
ir rakandų, visokios $1-49 
spalvos. Galionui ..... * 8
MALEVA Iš GRYNO ŠVYNO, 

ZINKO IR ALIEJAUS
Kiekvienu atveju garantuota, kad 
laikysis Viduj ir Ore, $1.98 
visokios spalvos. Gal. 8
Tai yra tik keli iš daugelio musų 

BARGENŲ.
Atdara iki 9 vakaro antrad., ket

virtadieny ir šeštadadieny. 
Sekmadienį iki pietų.

Pristatom visur Chicagoj ir 
Priemiesčiuose.

WESTERN WALLPAPER 00.
2257 ROOSEVELT ROAOi- '' ' dgdei> ^vjen'te." •?. ,l^; ■ C A N AL I 7-5 9

Aukos turės būti siunčiamos 
per pirmos kopos iždininką S. 
Dombro, 31 E. lOlst St., Chi
cago, III.

Grace Kuchin, sekretorius.

Užsimušė
Bevalydama Langą

Bevalydamas langą antram 
aukšte savo namo, ties 816 N. < 
Marshfield avenue, nukrito ir 
užsimušė 50 metų moteriškė 
Anna Mildem.

CHASAS
MOTOR SALES (fiS)

C. CHASAS r-~-~' ~X' — • - - - I~f wnir
Tai vienintelis lietuvis autorizuotas Hudson-Teryaplane 

dealeris. šie automobiliai yra vieni iš geriausių.
CHAS. CHASAS ir W. S. BANIKAITIS—bendradarbiai.

2037 West Cermak Road
Tel. CANAL 24fi9.

Asmeniškai vadovaujama
Didžioji Vasarine 

Ekskursija

Į LIETUVĄ 
Ekspresiniu 
Milžinišku* 

Laivu

BERENGARIA

Birželio 19 d.

Ekskursiją lydės
Cunard White Star tarnybininkas 

Nuodugniai kelionės reikalus ištyręs vadas
P. BUKŠNAfnS

puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. Gražus 
kambariai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas 3-sios 
klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
Šią Ekskursiją surengė 

Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjunga Amerikoje

Platesnių paaiškinimų teikia jums 
arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 NORTH MICHIGAN AVENUE 

Chicago, 111.

KELVINATOR
GeriausiaS’ir tvirčiausias elektros ŠALOYTU VA S

JUOZAS ADOMAITIS (Dėdė šernas), “Lietu
vos” redaktorius ir rašytojas — moksliškų raštų 
populerizatorius. Gimė 1855 m., mirė rugp. 5 d., 
1922. Palaidotas Tautiškose Kapinėse. Ant jo ka
po pirmadienį bus padėtas vainikas iš Miko Pet
rausko Gedulo Vakaro.

........................................................................    į . -T., y.j  --T. . - .1 ’ 7,.,. .. lT) - ' X

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

YIĘNATĮNĮS yĘTUVIŲ OLSĘLIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštines, 

Smulkus Daiktai ir t.t.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

2806 W. 63rd St. Tel. Hemlock 0220

y/ FAKTAS 1
/ Naujhs

Kelvinator
yra l’lU8-l*owcre<I 

Jis turi antra tiek Sal
dymo vietos, negu kiti 

refrigeratoriai to
pačio didžio. j

, Z FAKTAS 2 NSj 
// Naujas V
'' Kelvinator '

veikia tik pusę 
laiko per dienų, o 
kitį dali užlaiko žemų 
temperatūrų, visai be

vartodamas 
k elektros /

A PIUS-POVVERED

Tarnaujant Karų Savininkams Virš 20 Metų

“SERVICE UP FOR SPRING”
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasari ir 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, Ikaip n\usų kainos 
yra prieinamai žemos.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGSIMĄ

AMBROZ
Super Service Stątįon

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 
IGNITION — LIGHTNING. AND OVERHAULING

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiitfaį
* Neduodą šios Garantijos

r
IINSURED" GLASSES

-UC, Ą.. 5i. Nof 75529.•'

“Apdraudps Certifikątas”, garantuojąs kitus stiklus, jeigu pirmieji sulūžta mėtų laiku, 
yra apodAriias jums perkant akinius pas Winner’s tiktai. Įsodinimas į rėmus vienas 
doleris. ' ..

y Jstofci| į eilęs tūkstančių, 
kųrip nešioja }Vįnncr’.s Gar
siuosius ĄpdrUpstus Aki
nius. Jie teikia nij nesva
jotą patogumą. ?

Amerikos geriausi akinių 
stiklai, kuriuos nutekina
mūšų pačių modernėj labo- 
ratorijoj meistrai amatnin- t
kai tiksliu akuratnumu. To- 
dėl Winner’s akiniai padėdą 
jum matyti NATŪRALIAI! IŠLYGOS

Pasltarkit Su Musų Registruotais Valstijoj Akių gpeelalistąis, Išėjusiais Pripažintas 
Kolegijas, Kurie Žino Jūsų Aklų Tjkrą Vertę. ' \

Profesijos Patarimas Vėltuf ' s * 
Vadovybė D-r o Albert Earl TViųner, O. D,, D. O. S.

’» 1 . t' ■ • —Ii___ —_

WINNER 6PTICAI. CO.g
3206 W. 63rcf St, Nęąr Kedzie Avė.

Atdara Anradienl — Ketvirtadieni r— Se$ta^en| Jkl O v. v. 
Krautuvės Paūgėk Žymiųjų Miestų

KELVINATOR
COSTS NO MORE 

TĮtAN AN 
ORDINARY 

REFRIGERATOR

M. F. SHILLS

Elektros 
Refrigeratorių 

Inžinierius

SUMAŽINA IŠLAIDAS PATOGESNIAM GYVENIMUI
Mes jums nuoširdžiai patariame pirkti Pas mus

Lengvi išmokėjimai — 15 centų Į dienų! f‘
Mes duodame geriausių nuolaidų už jūsų senų ledaunę (icebox), 
Atvažiuokit į musų krautuvę pamątyt tuos gražius ir gerus re- 

frigeratorius ir patirti apie mažumų kainų.
Gera dovana prie kiekvieno Refrižeratoriaus. Laikas apribotas

GENERAL RADIO STORE
ELECTRICAL APPLIANCES

3856 Archer Avenue Phone Lafayette 6195
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Stokjardos pasirašė 
sutartį su unija
Susitartu dėt 40 valandų 

savaitę?

E. A. Cudahy, Cųdahy Pąck- 
ing kompanijos prezidentas pa
sirašė sutartį ąu unija. Pir- 
miausiąi bpvo pasirašyta su
tartis liečianti Omaha dirbtu
ves, o po to ir kįtąs tos bend
rovės dirbtuves. Sutąrty numa
tyta 4° Yalaądų dąrbo savaitė, 
pusaptęo ląiko mokestis už 
kiekvieną valąpdą, Pradirbtą 
virš ąstupuįų valady dienoje ir 
dvigubas mokestis šventadie
niais ir sekmadieniais. , .

Motinos Rauda
ilsisi ara
be tavęs,

ramybes

Toli už miesto — liūdna vie
ta. Ten mano sųnelis 
žinai... ilgu, ilgu man 
Stasiukąi-

Ilgėjimas neduoda
— man viskas nemalonu ir nie
kur nerandu sau ramumo. Šir
dy palikai nežugydomą žaizdą, 
o namuose neužpildomą vietą. 
Sūneli, nebegirdi mano verks
mų, nes tave slegia šzdta žerąe- 
lė. —V. Faiza.

Pasiūlė planą kaip 
suvienodinti miesto 
susisiekimo sistemą

Chicagos gatvekarių kompa
nijų atstovai v pasiūlė miesto 
valdžiai planą, pagal kurį butų 
galima suvienodinti miesto su
sisiekimo sistemą. Numatyta 
smulkmenos kaip bųtų galima 
visas dabar esančias penkias 
sistemas pavesti vienos korpo
racijos priežiūrai, o dabartinį 
gatvekarių specialį fondą, apie 
$20,000,000, suvartoti praplėti
mams ir pagerinimams.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Progress Krautuvės
Nedėldienio programas

Ryt, nedeldienį, 11 valandą 
prieš piet, užsistatę savo radio 
ant stotie^ WGĘS, turėsite ma
lonumo smagiai laiką praleisti 
nesiklausant smagių pavasario 
dainelių, gražios muzikos ir vi
sokių kitų įdomių dalykų. Iš 
teisiškų patarimų, pranešimų 
ką lietuvių draugijos veikia, 
kas svarbu prekyboje.

Prie to, kadangi šis progia-? 
mas pripuola 30 dieną gegužės^, 
dalis programo bus aukojamą 
paminėjimui mirusiųjų. Prog
ramo išpildyme, kaip ir visuo
met, dalyvaus žymios ir žymus 
dainininkai, muzikai ir kalbė
tojai. Nepamirškite pasiklausy
ti. —Rep. J.

Klovainiečių Kliubo 
Nariams žinia

CICERO. — Rytoj, 2 v. p. p. 
šameto>svetainėje, 1500 S. 49 
avė., įvyks Klovainiečių Kliubo, 
susirinkimas. Bukite visi, nes 
per/vasarą susirinkimų neturė
sime. Bet darbas eis ir toliau. 
Kliubo reikaluose budi pati val
dyba per raštininką p. S lašiu- 
ną, gyv. 1430 S. 48 aye„ eina 
visi ^reikalai.

Kad viskas eitų tvarkoje ir 
kad viskas butų aišku, turite 
atsilankyti į susirinkimą. Kiek
viena organizacija turi savo pa
tvarkymus ir kiekvienas narys 
privalo tai žinoto ir nustatytos 
tvarkos laikytis.

O tie, kurie dar nesate kliu
bo nariais ir jaučiatės klovai- 
niečiais esą, prašau ateiti ir pri
sirašyti. —K. P. Deveikis,

Kliubo pirmininkas.

2555 W. 47th St. Lafayette 7643
Kas atsineš šitų skelbimą, geriausios rųšies Perma- 
neųt Wave gaus už pusę kainos. Pilnas patarnavi

mas už žemą kainą
» ANNA VENCKAITĖ, buvusi Bridgeportietė
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Palaidojo Mortą 
Banikaitienę į

Draugai ir pąžįstąmį aŲdąvė 
pąskutįnę pągąrbą tręčiadįepio 
rytą Mortai Bąnįkąitieneį, ku
ri buvo palaidotą Šv. Kazimie
ro kapinėse, t *

Ękzekvjjpą ir mūšius. įvyko 
Pievo Ąpyeizdųs bažnyčioje. 
Jas išpildė klebenąs kun. Albą- 
Yičius trijąis asistentais. 
Ląjkę pąmąidu giedojo ąštyo- 
nių vargonininku choras. Cho
re buvo, tarp kitų, Kas|ą’s Sa
bonis ir prof. Ąntanąs Ppcjųs.

Minią $nw.ju, o automobilių 
suvirs šjmtąs,' palydėjo vęhonę 
į kapinęs.? kur j! dąbąr ilsisi 
amžipu miegų.

Velionė Morta Banikaitienė 
gimė Lietuvoje, o atvyko Ame
rikon paskui savo vyrą, kūjis 
ątvąžiąvo piripiąą, 190.8 m-, i 
Bąltimore, Mąryląnd? kpr .jos 
motiną ir dąbąr 'tebegyyeną.

Padirbėję kiek ląiko? Pąni- 
kąičiąi atsidarė reątaurąntą, o 
Vėliau nusipirko taverną 
apielipkėj, po antrašu 2133 S. 
IJąlstęd St., kurį dar ir dabąr 
tebeturi, f a • • 4 ■ "i**

Budrike Programas
Budrįko WCFL radio žymus 

programas bus išpildytas oro 
bangomis nedėlįoj 7:30 iki 8 
valandos vakare, dalyvaujant 
didžiuliai orkestrai ir keletą! 
naujų solistų. Programas bus 
gįrdįmas aiškiai visur, nes bus 
leidžiąmas ir ant trumpų bau
gu.

Kiti programai duodam j Bud
rike krautuvės yra leįdžia'mi 
panedėliąis ir pėtnyčiomis iš 
stoties WĄAF —< 970 kįį., ly
giai 5 vai., po pietų, ir ketvęr- 
gais iš stoties WHFC, 1420 kil. 
kaip 7 vai. iki 8 vakare. Įdomu 
pasiklausyti. —Radio Mylėtojas

Lietuviai dalyvaują 
tautinėse iškilmėse; 
planuoją programą

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY

-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE’

Vikingų Keliais Lietuvon” Autorius
NAMŲ BUDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisoni senus na

mus. Apkalant asbestoinis.
Tai yra vienintele lietuvių Korporacija. Vedęjas žinomas kontraktorius

BRUNO SHŪKIS 
4131 So. Francisco Avenue 

Telefonas tAFĄYĘ’HfE 5824 
55

M

TV T

^KjaranaMsi

JOS. 6

fondai ir visas parengimų pel
ijąs yra. skiriamas.

DR. KAZYS KASPUTIS, dentistas ir rašytojas, kuris pa
garsėjo- sayo raštais “Naujienose”, ("‘Vikingų Keliais Lietu
von”),. Qimė 1880, o mirė balandžio 15, 1934.

Finansinis Planavimas 
1 •

Kaip architektas planuoja 
apie statomą namą, taip 
kiekvienas asmuo turėtų pla
nuoti apie savo finansus.

Pasikalbėkit apie savo fi
nansinius reikalus su virši
ninkais šios draugiškos ban- 
kos.

Mes kalbame lietuviškaiseųme. Re kitų dalyvauja ir lie
tuvių grupe, kuriąį vądųvauja 
p. Vytąiįtąs Beliąjųs. Jis ren- 
gią ir programą.

Lietuviu dieną bus kartu 
italijoąų birželio 2 d- ’Į’a. dięąą, 
yra pakviestas ir Lietuvos kon
sulas p. Daųdžvardis. Jis pasa
kys prakalbą. ' Kita lietuviams 
diena yra skiriama birželio 5 d.

šiąs iškilmes reųgią ne pelno 
organizacija’, ^btitent, Chicago 
Milk Fund Association. Tam

" : f" ■
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Iš SKUDURŲ NUMEGSTI KAURAI

Lietuvių cĮiena bus birželio 2, 
kita — birž. 5 d.

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porČių, stogams popię 

ra, rynos, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.
Viskas prieinama kaina. Kreipkitės:

šeštadienį, gegužio 29 dieną, 
prasideda tautinių programų 
seriją’, iškilmės įvyks Coli

ASMENINIAI LYDIMĄM. ZOLP, Savininkė
3562 So. Halsted St., Chicago, III,

Tel. YARds "2576. Atdara vakarais ir nedaliomis.
•**“* •**- * ■ -r -• 1 T'TIlrirMįMM J———MĮ—m———
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Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

CROCHETED RUG , RĄTTĘRN 14H
No. 1414—Gražus, spalvoti iš skuduru numesti 

kaurai. Dalis skudurų turi bųį yUbqs spalvos, q Rita 
dalis maišytų spalvų, kad padaryti ytįn įdcųnįųs ir 
gražius karus.

NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. '

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

| Miestas ir valstija

SS

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas 
rengia pirjną šių pietų savo GEGUŽINĘ 

(PIKNIKĄ)

Sekmadienį, Gegužės 30 d., 1937
J. SPAIČIO DARŽE

Prieš OH HENRY PARKA
Bus šauni p. J. Balako muzika šokiams, žaislai su dainomis, skanios 
užkandos ir gėrimų. Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga veltui

KOMITETAS.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST. prie 19th PLACE 
Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

BUDRIU, Ine
3417 South Halsted Street

Paniaįykitę tuos naujus refrigoratorius pas Budriką ir sužinokite, kaip jus galite sutaupyti $50.00, pirkdami 
iš Bųdriko, kur dar gausite didelę, gražią dovaną — 14% colįų Ęlckt^ikipį faną dykai. Jums nereikia pieko įmo
kėti, mėnesiniai išųiokejimai. ,

KELVINATOR
Jūsų Sekantis Refrigeratorius

A’

5EWV0Rk-4(LA!PĖD4 ■ 
per GOTl'ENBURGĄ/ŠVEpiJĄ

RENGIA

VEDŲ AMERIKOS
UNIJA
Kooperuojant

LL’.'ųc’rų Ląiųokoręių Ag.ęn{ų Scįjųą- 
gai Ą^tkoje, I^ę.

To GoJienjuZgo keleiviai bus sRų- 
b ii pervedami elektriniu traukinių į 
Kalmara, iš Kalmaro modemiškų lai
vu MĄpjEHOLM j Klaipėdą. įš 
C’Othcnburgą iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laivakorčių kainos:
Trečią klase ........ $97.^0
Turistą klase $134.j5Q

I ’

Valdžios nąokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskprsija vadovaus
Vladąs P. Mučinskas 

Švedų Amerikos Linijos
I Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos bro^iųrėlių ir laivokor-i 
čių kreipkitės į savo vietinį laivo- 
korčių agentą, arba į Švedų Ameri
kos Linijj.

Kiti iš plaukimai iš 
DRPTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM _____ 
KUNGSHOLM ——

Now Yorko 
Liepos Į C 
Liepos 24 

___ 4 .. . Rugpjūčio 19. 
DROTTNINGHOLM Rugpjūčio '26.

Swedish American Liųę
636 pifth Avė., New York, N. Y.
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Lietuvių krautuvė per 25 metus
Telefonas BOUlevard 7010
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3417-21 South Halsted Street
Budrike žymus programas nedėliotais WCFL — 970 Kil., nuo 7 :^0. iki 8 valandos vakare.
Panedėliais ir pėtnyčiomis WAAF — 920 Kil., 5 vaL vakare. Ketvergais VVHFC — 1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakare.
. Ti !..'/'i.Uk!'. ......... j

Ekonomiškas 5 metus 
garantuotas- Mažiau
siai suvartoja elektros. 

, Patogiausias.

Daugiaus duodantis 
šalčio ir daugiaus vie- 
tOS. . -

y. z

Padarytas ir garan
tuotas per kompanija, 
kuri daro šaldytuvus 
per pusę amžiaus.

Puošnus ir gražus ka
binetas iš viršaus ir 
vidaus.

■ ' /

1938 metų stylius.

Dabar eina milžiniškas iš
pardavimas Elektri kinių 
Lcdaunių ir namams reika
lingų rakandų. Kadangi Bu- 
driko viena krautuvė yra pa
naikinta, o dar naujoji krau
tuvė nebus užbaigta už po
ros savaičių, tai nepadary
kite klaidos užeidami į sve
timą krautuvę. žiūrėkite 
Budrike iškabą pusė bloko 
nuo 35 gatvės.

JosH f h OtidrilCj IuCe.... . . "



NAUJIENOS, Chicago, III 1937

NAUJI KAPAI PLUNKSNA NUTILUS

Ispanijoje

Lietuvių Tautiškų Kapinių

Programo vedėjas A. TOMKEVIČIA

Kalba kapinių pirmininkas
Jurgio Steponavičiaus Benas
Kalba MARGERI
a) Apleistas kompozicija Kurschot

PIRMYN MIŠRUS CHORAS Brolis Adv
So. Boston, Mass

Kalba DR. P. GRIGAITIS
a) Pailsėti dar nelaikąs

KANKLIŲ MIŠRUS CHORAS
Kalba PRUSEIKA

M. Petrauskas
b) Pasirenkant
NAUJOS GADYNĖS MIŠRUS CHORAS

ADOMAS JASAS

Jurgio Steponavičiaus Benas

paėjo

ir kitus

Stanislovas Dermontas

Arthuras Jacobs (Jokubauskas)

12 Metų Mirties Sukaktuvės
Petro Stasiūno

ziaus

Kada tavo kbną šiela

Meile Buvo Tokia 
Karšta, Kad Net 
Namas Užsidegė

pirmadieni iškilmes
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Reikalauja Penkių 
Centų “Fėro” 
Mokiniams

Gimęs 
palaidotas

Gimė 1881 m., mirė rugsėjo 24 d. 1919 m

Pirm ir po programo grieš per garsiakalbį Chimes muzi
ka. Chimes bus įvesti į naujai statomą, kapinių ofisą.

MORTA MAČIUKEVIČIŪTĖ

ir pikniku rupi 
komisija, sutside

Justice Park 
piknikas, kuriame 
dalyviai prašomi

Važiuodamas iš Washinglono' 
Californijon, Chicagoje sustojo 
Fernando de los Rios, Ispanijos 
ambasadorius Amerikai. Pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
jisai pareiškė, kad nėra jokios 
abejonės, jog demokratine val
džia laimės pilietini karą.

UŽKABINAME 
„AN BLINDS.

(ARTI WOOD ST.)

Nuliūdus šeimyna
3546 W. 64th Street, 

Chicago, III.

Chicago, III., ir dabar yra 
šv. Kazimiero kapinėse.

Ona Toleikienė
(BUDRAIČIUKĖ)

Kaip ir kasmet, taip ir šį
met Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse įvyks didelės Kapinių 
Puošimo (Decoration Day) iš
kilmės. šventė išpuola • pirma-

9 METŲ MIRTIES SUKAK 
TUVĖS

Mirė Sausio 3 d. 1936 m. Palaidota Sausio
1936 m., šv. Kazimiero Kapinėse.

^ Velionis buvo kilęs iš Pa- 
žvelsio, Andriejavo vals
čiaus. Mokėsi Astrachaniuj, 
o vėliau Saratovo ir Žitomi- 
ro“ dvasiškose seminarijose. 

* Atvykęs į Ameriką jis sto
jo į Valparaiso universitetą, 
O paskui į Chicągo College 
of Fhysicians and Surgeons, 
kur baigė mokslus Su medi
cinos daktaro laipsniu.

Iki mirties vertėsi medi
cinos praktika Roselande.

Bagočių šeimos lote Tau
tiškose Kapinėse, sykiu su 
Dr. Bagičiu, yra palaidoti 
sekantys Amerikos lietuvių 
veikėjai: Dr. Karalius, Dr. 
Kasputis, inžinierius Skalan- 
džiunas ir laikinai Dėdė 
šėmas. . >•

Amerikoje išgyveno 26 metus. Lietuvoje 
Gedžių kaimo, Jurbarko parap.

Paliko nubudime vyrą Joną ir sūnų Joną, 
gimines.

Ilsėkis ramiai šaltoje Amerikos žemelėje, mes tavęs 
neužmiršime, pakol gyvi busim.

Vyras ir Sūnūs TOLEIKIAI

BRONIUS VARGŠAS (Lau
cevičius), pasižymėjęs drama
turgas, kuris gyvendamas Chi- 
cagoje parašė daug scenos vei
kalų. Gimė 1888 m., o mirė 
kovo 20 d., 1916 m. Palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 d., 6 vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Airiogalos parap., Kauno ap
skrity.

Amerikoj išgyveno 37 metus. /

Miesto advokatai užvakar pa
davė reikalavimą Illinois Com- 
merce komisijai priversti gat- 
viakarių bendrovę numažinti 
"fėrus” mokiniams iki penkių 
centų. Eleveiterių ir busų ben
drovės mokiniams padarė nuo
laidą kiek laiko atgal.

Jo meilė buvo (tokia karšta, 
kad Ochnaschek pasisamdė tris 
berniukus, ir kariu su jais už
degė žuvų krautuvę, kurią lai
kė jo atsiskyiusi žmona. Jjs 
manė, kad tokiu budu ją pri
vers vėl su juo gyventi. Och
naschek operuoja' krautuvę ties 
2559 Belmorit avenye, o jo 
žmona ties 2349 Nelson st?

Ambasadorius Rios aiškino, 
kad visa liaudis remia ir prita
ria Ispanijos valdžiai; kad ji 
griežtai nusistačiusi prieš su
kilėlius fašistus. Nežiūrint to, 
kad sukilėliams pasisekė užim
ti dalį Ispanijos teritorijos 
(kurią jie neišgali valdyti be 
svetimšalių pagalbos), jiems 
nepasisekė sudaryti iš okupuo
tų gyventojų nei vieno batalio
no kareivių. Tas aiškiai paro
do kaip Ispanijos gyventojai 
atsidavę teisėtai valdžiai.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 d. Palaidotas Tautiš
kose Kapinėse birželio 4 dieną, 
1928. m., sulaukęs pusės am
žiaus.

Ambasadorius Rios buvo pa
klaustas^, ar tiesa, kad kova Is
panijoje eina tarp fašistų ir 
komunistų. Jis atsakė, kad, kaip 
kai kurie žmonės vadina Roose- 
veltą ir Naują dalybą “komu
nistu” ir “komunizmu”, taip 
panašiai kai kurie klaidingai 
atsiliepia apie Ispanijos valdžią 
kaipo “komunistišką”. Ispani
jos valdžia, anot Rios, yra 
“liaudies demokratiška val
džia.”

Tapo palaidotas balandžio 17 d., šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Bertą, sūnų Stanislovą 

dukterį Bronislavą, seserį Antaniną, švogerį Antaną Miklosius. 
ir Anelę ir švogerį Nikodemą Balsevičius ir jų šeimyną, pusse
serę Mikuckienę, pusbrolį Augustą Masalski ir kitus gimines, c 
taipgi daugs giminių Lietuvoj.

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
- Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė, Sesuo, švogeriai ir Giminės.

Vyriškis ir trys berniukai 
buvo suimti, o vakar aiškinosi 
Chicagos berniukų teisme, prie 
11-tos ir State gatvių,

narys Leonas ‘ Pruseika ir Dr. 
A. Margeris.

Įvykiui pritaikintas giesmes 
išpildys “Pirmyn” mišrus cho
ras, “Kanklių” choras ir “Nau
josios Gadynės” choras. Be to, 
gros Jurgio Steponavičiaus be- 
nas. ?

Iškilmių laiku ir po iškilmių, 
monografijos redaktorius Kleo- 
fas Jurgelonis trauks minios ir 
įvairių paminklų paveikslus, 
kurie bus patalpinti istorinia
me leidinyje.

Po iškilmių 
darže įvyks 
visi kapinių 
dalyvauti.

Iškilmėmis 
naši speciali 
danti iš P. Daubaro, R. Tolei 
kienės ir drg. Blumo. Progra 
mo vedėju bus drg. A. Tom-

ARTHURAS BLOžIS (vir
šuj) ir VYTAUTAS PUČKO- 
RIUS, vos pradėję gyventi jau
nuoliai, kurie netikėtai persi
skyrė su šiuo pasauliu. Abu 
ilsisi Tautiškose Kapinėse. A. 
Bložis mirė balandžio 11, 1937, 
(20 metų amžiaus), o V. Puč- 
■korius—balandžio 25, 1937, (18 
metų amžiaus).

Persiskyrė su giuo pasauliu gegužes 2 7dieną, 8:30 valandą 
vakaro, 1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Taura
gės apskrity, Tenenių parap., Nastvilių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Pali dideliame nubudime moterį Kotryną (po pirmu vyru 

Julijoną ir Edvardą, 
Oną ir švogerį An-

KAZIMIEĘO SEREIKOS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 29 dieną' 1925 metų, su

laukęs 47 m. amžiaus. Kilęs iš Panevėžio apskrities, Naujamiesčio 
valsčiaus, Puorių kaimo.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, pd tėvais Yurgai- 
čiukę, ir vieną dukterį Stellą ir sūnūs Kazimierą ir Raymondą; du 
brolius Mykolą ir Mateušą ir gimines. ,

Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro bus laikomos Šv, Mi
šios Švento DOvido bažnyčioj ant Bridgeporto. „

Aš Tave, mano brangus Kazimierai, niekuomet neusmiršiu. 
Tu pas mus nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave at
eisim. Lauk mus ateinant.

Nubudę liekame,
, . ' MOTERIS, DU£TĖ, SUN AI IR GIMINĖS.

Atsiskyrė iš gyvųjų tarpo Birželio 
3 d. 1936 metais, sulaukęs 9 metų am-

b) Tykiai Nemunėlis Teka — M. Petrauskas

Aleksandras Ochnaschek, 45 
metų, žuvų pirklys, vakar mu
šėsi krūtinėn ir prisiekdinėjp 
visais šventaisiais, kad jis nie
ko blogo nemanė, tik savo žino- 
hą labai karštai myli, ir trokš
ta, kad ji sugrįžtų pas jį.

Bumblienę), dukterį Elzbietą, du sūnūs 
posūni Stanislovą Bumblį, dvį pusseseres 
taną Genučius, ir Barborą Grenčienę; pusbrolį Antaną Vilkį, švo
gerką Marlelę ir švogerį Juozapą Badžius ir. gimines.

Priklausė Saldžiausios širdies V. J. Draugijai.
Kūnas pašarvotas randasi 831 West 33rd“ Street.
Laidotuvės įvyks. antradienį, birželio 1-mą dieną, 8-tą vaaln- 

dą iš ryto iš namų į šyento Juųgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į švento Kazimiero kapines. . ' . . ,

Visi a. a. Adomo Jaso giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudime liekame,
MOTERIS, DUKTĖ, SUNAI, POSŪNIS, PUSSESERĖS, 

PUSBROLIS IR GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A. M. Phillips. 
Tel. Blvd. 4139.

Gimęs Lietuvoje, Skapiškio 
valsč., Panevėžio parap., Grau- 
želių kaime.

Išgyveno Amerikoje 18 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį, sūnų Longiną, dukterį 
Olekadiją. *

Liūdnos atminties, brangus 
Vyre ir Tėveli. Niekuomet mes 
Tavęs neužmiršime..

Ilsėkis ramiai ir lauk mus.

Posūniai, 
kiti gim 
J. F. Eu-

Yards 1741.

Dr. D. J. Bagočius paliko žmoną, Maria Selkiutę-Bagočiehę, 
brolį advokatą. F. J. Bagočių, dabartinį SLA pręzidentą, ir moti
ną (dabar mirusią) Emiliją Mickevičiutę-Bagočieiį^>Rietave, sese
rį Barborą Kaubenę-Moteikienę, Žarėnuose, seserp Kleofą Saudar- 
gįenę, Daugiedu.ose, ir brolį Juozapą Bagoių Pažvelsyje.

Našle Maria SelkiuteSįRagočienė, 
Brolis Adv. F. J. BągoČius.

Svarbiausių kalbų pasakys redaktorius kapinių 
leidžiamos istorinės knygos —

Adv. K. JURGELIONIS

JUOZAPAS LUNECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 25 dieną, 6:15 vai. 
ryto 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Švenčionių apskr., 
Daugėliškiu parap., Markiniš- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną po pirmu 
vyru Petravičiūtę, 4 podukras 
Julijoną, Eleną, Valeriją ir 
Bronislavą ir 3 posūnius Alek
są, Joną ir Petrą, švogerį Ni
kodemą ir Švogerką Julijoną 
Grikštus, švogerį Leoną ir 
Švogerką Juzefą Grikšius ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris 
Marijoną ir Agotą, 2 sūnūs ir 
vieną dukterį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Šeštad., gegužės 29 die
ną, 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Lunec- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Podukros,

Seserys. Simai i 
Patarnauja laid. di 
deikis

MASTER WIND0W SHADE CO.
' S. J. Vondrak ’ Te]. Lafayette 4560 i
Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME I] 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENE1 
1803 WEST 47th STREET <

apleido,
akutes užmerkei amžinai,

Užgęso ir mano vilties žvaigždutė, 
Kuri džiugino mane labai.

Slenka dienos tamsios,
Naktys pilnos ilgesių ir liūdesių.

Jau praslinko ilgas metas,
Nerimsta širdis pilna skausmų.

Brangus sūneli, nors tu negirdi
Mano verksmo, be tavęs man labai ilgu...
Labai budi,

Motina, Tėvas ijr Sesutė Lucille.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 27 dieną, 6 vai. ryto, 
1937 m.,, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus Antaną ii’ Antaniną—po 
tėvais Bakaičiukę Mačiukevi
čius, seserį Heleną, dėdę Juo
zą Mačiukevičių ir dėdienę Ma
rijoną ir jų šeimyną, tetą Ro
zaliją ir dėdę Augustiną Vit
kus ir jų šeimyną, tetą Mari
joną ir dėdę Antaną Ramonus 
ir jų šeimyną ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų. .

Kūnas pašarvotas 1050 E. 93 
St., Chicago. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, gegužės 31 d., 8 
vai. ryto iš namų į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Mortos Mačiuke
vičiūtės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, sesuo, dėdės, tetos ir 

giminės.
Patarnhuja laid. , dir. J. J. 
Zolp. Tel. Boulevard 5203.

Ceremonijos prasidės apie 
10 valandų ryto. Jose dalyvaus 
trys chorai, keturi kalbėtojai 
ir Dariaus-Girėno Legiono Po
stas. Legidnieriai atliks cere
monijas su firing skvadu, uni
formuotų narių skyriumi, ir ki
tomis grupėmis, kurias kuopa 
turi suorganizavusi.

Vedamų iškilmių kalbų pa
sakys advokatas Kleofas Jur
gelonis, kuris dabartiniu laiku 
redaguoja istorinę Tautiškų 
Kapinių monografijų. Kiti kal
bėtojai bus Kapinių direktorių 
pirmininkas Edvardas Čepulis, 
“Naujienų” redaktorius Pius 
Grigaitis, “Vilnies” redakcijos kevičia
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