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100 Darbininku Sužeista Akrone
» V' - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —— ----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ---------

POLICIJA UŽPUOLĖ PIKIETUOTOJUS 
PRIE GOODYEAR KOMPANIJOS 

ĮMONES
Gubernatorius pasiruošęs siųsti! miliciją. 
Darbininkai reikalauja, kad federale vai- 

džia ištirtų policijos veiklą
AKRON, Ohio, geg. 27. — I 

Šimtas darbininkų, jų tarpe ir 
moterų, sužeista anksti penk
tadienio rytą, kai Akrono po
licija ir Goodyear Tire and

Minia išsiskyrė į kelias da
lis. Didesnįjį būrį policija nu
vijo visą bloką tolyn, šimtai 
žmonių bėgo, ašaroms veržian
tis iš jų akių. Tačiau pikietų

Prieš 15 metų “Maistas” atrodė kirkliai, tačiau šiandien jis yra milžiniškai išaugęs. Kairėje senasis Kauno “Maisto” fabrikas ir dešinėje didingas 
dabartinis Kauno “Maisto” fabriko bendras vaizdas. • .

Rubber kompanijos mušeikos 
užpuolė pikietuotojus. Ohio gu
bernatorius buvo pasiruošęs 
siųsti į streiko .vietą miliciją. 
Gumos darbininkų unijos at
stovai pasiuntė telegramą pre
zidentui prašydami patraukti 
atsakomybėn Akrono vyriausy
bę.

Įvykiai, iššaukę muštynes, 
buvo toki: Gumos darbininkų 
unija vedė derybas su kompa
nija tikslu pašalinti skriaudas 
daromas darbininkams. Dery
bos nutruko. Ketvirtadienio va
kare darbininkai nutarė pa
skelbti streiką.

Kai Goodyear Tire and Rub
ber kompanijos " įmonė No. 1, 
samdanti apie 87000 darbinin
kų, darė naktinę darbininkų 
pakaitą, apie 3,000 pikietuoto- 
jų artinosi prie įmonės.

To ir užteko policijai. Poli
cijos leitenantas, komandavęs 
policininkus ir kompanijos sar
gybinius, sušuko: “šluokite 
juos!”

Policininkai, apsišarvoję du
jų kaukėmis ir ašarinėmis bom
bomis, puolė minią. Paleista 
buožes darban, ėmė ašarinės 
bombos kristi minioje. Du as
menys pašauti. Viso nukentė
jusių daugiau nei šimtas.

Čekai nusileidžia 
vokiečiams

branduolis laikėsi. Pikietuotojų 
pritarėjai ėmė mėtyti plytas 
nuo artimiausių namų stogų. 
Keletas policininkų permušta 
ant žemės.

Muštynės paliovė apie 3 va
landą ryto. 5 valandą ryto še
rifas Walter O’Neil paskelbė, 
kad tvarka atsteigta.

Penktadieni Ohio gubernato
rius Davey išleido įsakymą 3,- 
000-ms valstijos milicininkų bū
ti prisiruošusiems vykti į Ak- 
roną, jei pasirodys reikalas.

Gumos darbininkų unijos 
vice-prezidentas Thomas Burns 
penktadienį pareiškė, kad dar
bininkai kovos nebaigė. Gumos 
darbirimk^i "grąsinb iššaukti ge- 
neralį streiką. Thomas Burns 
sušaukė CIO ir ADF atstovų 
susirinkimą tikslu apsvarstyti 
planus masiniam Goodyear 
įmonės pikietavimui.

Darbininkai pasiuntė telegra
mą prezidentui Rooseveltui pra
šydami, kad jis pašauktų kom
paniją ir Akrono miesto vy
riausybę pasiaiškinti. Darbo 
Nepartinė Sąjunga kreipėsi į 
Teisingumo Departamentą ir Į 
Civilių Teisių Senato Komisijų 
reikalavimu padaryti Akrono 
muštynių tyrinėjimą.

55 asmenys sužeisti 
Detroite

PRAHA, Čekoslovakija, geg. 
27. '*— čekų ministerių kabine
to politinė taryba baigia ruoš
ti statutą šalies tautinėms ma
žumoms tvarkytis. Statutas 
numato plačią autonomiją zu- 
detų vokiečiams. Tačiau vokie
čiai davė suprasti, kad čekų 
duodamos teisės jų nepaten
kins.

Tuo tarpu Vokietijos spauda 
liovėsi atakavusi čekus. Hitle
ris nori tuo budu parodyti, kad 
ir jis trokšta taikos, todėl ne
puola čekų, kai šie stengiasi 
patenkinti vokiečius.

DETROIT, Mich., geg. 27.— 
Detroite valstybės gynėjo ofi
sas penktadienį mėgino nusta
tyti, kodėl įvyko policijos ir 
streikierių susirėmimas prie 
American Brass kompanijos 
įmonės, čia muštynėse sužeisti 
55 asmenys, jų tarpe keturio
lika policininkų. Vienas polici
ninkas, Ivan Bemdt, gal būt 
mirs.

Detroite muštynėse dalyvavo 
150 policininkų ir 600 streikie
rių. Muštynės siautė keturių 
blokų plote.

Policijos aiškinimu mušty
nės prasidėjo, kai pikietai su
laikė automobilį vežusį skebus 
į dirbtuvę ir užpuolė skebus.

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

Bendraį giedra; nedaug pa
kaitos temperatūroj; vidutinio 
stiprumo, tarpais vėsesni pie
tų vakarų vėjai, pasikeičią į 
šiaurės vakarų vėjus; saulė te
ka 5:19, leidžiasi 8:14 valan
dą. Sekmadienį — debesuota, 
šilta.

Amerikonai, karia
vusieji Ispanijoj, pa

siekė Paryžių z
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

27. — Pirmas būrys ameriko
nų, susidedąs iš kelių šimtų 
vyrų, kariavusių Ispanijoj, lo- 
jalistų pusėje, pasiekė Paryžių 
penktadienio vakare. Tai ■ yta 
sužeisti ir paleisti iš tarnybom 
kariai. Jię neturi pinigų, nė 
pasportų, nė tinkamos medika- 
lios priežiūros.

Sukilėlių lėktuvai 
atakavo Francu- 

zijos miestelį

CERBERE, Prancūzija, geg. 
27. — Aštuoni Ispanijos suki
lėlių lėktuvai naktį į penkta
dienį mėtė bombas į šį Pran
cūzijos miestelį prie Ispanijos 
rubežiaus. Lėktuvai numetė 15 
bombų, pirm negu juos nuvi
jo Ispanijos respublikos gynė
jų priešlėktuvinės patrankos.

Prancūzai užpuolikų neap- 
šaudė. Sukilėlių bombos apdra- 
skė- keletą* Cerbjsrfc-^astatų i r 
sužeidė lengvai vieną^ žmogų.

Penktadienį premjeras Dala- 
dier įsakė to apskrities fran- 
cuzų armijos komanduoto j ui 
padaryti visąpusį atakos tyri
nėjimą ir imtis visų priemonių 
Prancūzijos žemei apsaugoti 
nuo panašių užpuolimų ateity
je. -g

Nedavė leidimo kon- 
gresmanui kalbėti
JERSEY CITY, N. J., geg. 

27. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto narys Jerry J. O’Connell 
kreipėsi į Jersey City miesto 
vyriausybę prašymu duoti jam 
leidimą kalbėti Pershing lauke. 
Miesto diktatorius, meras Tfa- 
gue, leidimo nedavė. Taigi O’
Connell planavo penktadienio 
vakare laikyti kalbą be leidi
mo. Daug žmonių įdomavo, ar 
įvyks kongresmano prakalbos.

Farmeriai kovoja 
su žiogais

SPRINGER, N. M., geg. 27. 
— Keleto vakarų ir pietvaka
rių valstijų ūkininkai dabarti
niu laiku veda tikrą karą — 
su žiogais. Ateinančios ketu
riolika dienų išspręs kas lai
mės: ar farmeriai įveiks žio
gus, ar žiogai sunaikins jų der
lių.

Nuodingais skysčiais kovoja
ma su žiogais. Kasdien skys
čiais aplaistoma akrų žemės. 
Farmeriai atsišaukė į Washing- 
toną prašydami daugiau fon
dų. Jie prašo dar $100,000.

Gen. Cedillo suimtas

1,200 Meksikos suki
lėlių pasidavė 

-i““

SAN LOUIS POTOSI, Mek
sika, geg. 27. — 1,200 gen. Ce
dillo vadovaujamų sukilėlių pa
sidavė vyriausybei penktadienį. 
Valdžios kariuomenė vijo liku
čius sukilėlių būrio, kurie iš
vertė Meksikos Miesto — La- 
redo, Tex. geležinkelio bėgius. 
Nors vieno traukinio lokomoty
vas ir pora vagonų nušoko nuo 
bėgiy dėl išąrdymo bėgių, ta
čiau iš pasažierių niekas nenu
kentėjo. Traukinio nelaimė įvy
ko 2Q mylį^s ^ pietus nuo San 
Louis Potosi. .... v* ,

Britanija padės Tur
kijai ginkluotis

LONDONAS, Anglija, geg. 
27. >— Didžioji Britanija ir 
Turkija penktadienį pasirašė 
sutartį, pagal kurią Britanija 
duos Turkijai $50,000,000 kre
ditą ginklavimosi reikalams. 
Be to, pasirašyta Britanijos — 
Turkijos pirklybinė sutartis.

Paskutiniųjų laikų praneši
mai iš Turkijos skelbė, kad vy
riausybė nutarė mechanizuoti 
savo armiją, pirkti lėktuvų, 
statyti aerodromus ir įrengti 
įmonę lėktuvams statyti.

Japonai siųs dau
giau kariuomenės

Kinijon
SHANGHAI, Kinija, geg. 27. 

— Svetimšalių stebėtojų ma
nymu Japonijos vyriausybė pa
siųs Kinijon dar dvyliką divi
zijų*; Kinijai juo greičiau už
kariauti. Tokiai akcijai prita
riąs naujas japonų ministerių 
kabinetas.

KILIUS ĮEINA GA- 
LION BE PREZI
DENTO PARAŠO
ARTHURDALE, W. Va., ge- 

i gūžės 27. — Prez. Rooseveltas 
penktadienį pareiškė, kad jis 
leis $5,330,000,000 taksų biliui 
tapti įstatymu naktį į šešta
dienį be jo parašo. Preziden
tas nepritarė biliui, kaip kad 
jį priėmė ^kongresas, taigi ir 
nepasirašė jo. Bet ir be para
šo bilius taps įstatymu.

Rumunijos naciui 
10 metų kalėti '

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 27. — Rumunijos “Ge
ležinės Sargybos” (fašistų or
ganizacijos) 'vadui, Cornelius 
Zelea Codreanu, teismas pasky? 
rė bausmės kalėti 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjime. Nacių 
vadas buvo kaltinamas valsty
bės išdavimu, pas ji užtikta 
laiškas, kuriame jis prašė iš 
Vokietijos pinigiškos paramos.

Lietuvos Naujienos
Lietuva Nugalėjo Prancūziją.

KAUNAS, gegužės 22 dien. 
—i Čia įvyko tarpvalstybinės 
Lietuva-Prancuzija krepšinio 
rungtynės, kuriose Lietuva lai
mėjo 36 prieš 24. Sekančią die
ną, gegužės 23 dien. įvykusio
se tarpmiestinėse krepšinio 
rungtynėse Kaunas-Paryžius, 
Kaunas laimėjo 30 prieš 23.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
Choras Prahoje.

KAUNAS, gegužės 18 dien. 
— Vytauto Didžiojo Universi
teto choras koncertavo Prago
ję su labai dideliu pasiseki
mu.

Lietuvoje Vykdomi žemės Nu
sausinimo Darbai.

KAUNAS, 19 dien. — Mini- 
tras Pirmininkas kun. Mironas 
su palydovais apžiurėjo melio
racijos darbus. Nusausinti 350,- 
000 hektarų kultūrinami ame
rikoniškomis mašinomis.

NEVYKUSIOS MEILĖS 
AUKOS

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 27. — Čia gauta pra
nešimas penktadienio vakare, 
kad sukilėlių vadas, gen. Ge- 
dillo, pakliuvo • j vyriausybės, 
kariuomenės rankas, žinia ta
čiau nepatvirtinta.

Paskyrė • $23,000,000 
lūšnoms griauti

WASHINGTON, D. C., geg. 
27. — United States Housing 
Authority paskyrė ketvirtadie
nį $23,000,003’’ šešiolikai pro
jektų, į kuriuos įeina lūšnų 
griovimas (slum blearattce) ir 
valdžios namų pigiomis rendo- 
mis statymas.

English Page 
Tuesday

• Due to limitations of space 
the regular Saturday issue of 
the English Page will not ap- 
pear today, būt Tuesday, May 
31st. (No paper Monday.)

$4.53 rendos kam
bariui

WASHINGTON, D: C., geg. 
27. — Evansvillėj, Indiana val
stijoje, baigiama statyti vald
žios kaštais namai. Bus 'viso 
191 butas. Kambariui renda 
$4.53 per mėnesį. Renda buto, 
susidedančio iš dviejų gyvena
mų kambarių, dviejų miega
mųjų, virtuvės, valgomojo ir 
voninės kaštuos $20.^4 mėne
siui.

Tautų Sąjunga 
filmose

GENEVA, Šveicarija, geg. 
27. — Tautų Sąjungos sekre- 
tariatas nutarė pagaminti dvi 
filmas. Abi bus kalbančios fil- 
mos. Kalba franeuzų ir anglių 
Filmos vaizduos Tautų Sąjun
gos idealus, veiklos sritį ir pa
čią veiklą.

Jau paskelbta kontestas vei
kalam parašyti.

Sekmadienį Čeko
slovakijos rinkimai
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

27. — Ateinantį sekmadienį, 
geg. 29, vėl įvyksta Čekoslova
kijoj savivaldybių rinkimai. 

! Tikimasi, kad šie rinkimai pra
eis ramesnėj Europos nuotai
koj, negu pereitą savaitę.

Svarstomi Ūkininkų ir Darbi
ninkų Reikalai.

KAUNAS. — Sudaryta že
mės ūkio reikalams tautos at
stovų Komisija, kuri apsvarstė 
derliaus pakėlimo, ukininų ir 
lauko darbininkų reikalus. Mi
nistras Pirmininkas Mironas 
komisijos sumanymams prita
rė, Vyriausybė rems sustiprin
tomis priemonėmis žemės ūkio 
kilimą.

GAISRIAI, Pilviškių valsč. 
— Skurčiškės kaimo kavalie
rius Buraga buvo įsimylėjęs į 
Anelę Dilbaitytę, Gaisrių kai
mo ir, žinoma, tikėjosi ją ves
ti. Tačiau pastebėjęs, kad ji 
yra kitokios nuomonės, šiemet, 
balandžio mėn. 24 d. atvyko į 
Pilviškius šv. Jurgio atlaidus 
ir'$o atlaidų nuvyko į mylimo
sios tėviškę (Gaisrių kaimą) 

(galutinai patinti, ar ji mano už 
jo tekėti ar ne. Sužinojęs sa
vo mylimosios neigiamą nusi
statymą, išsitraukė iš kišenės 
paruoštą šoviniui revolverį ir 
paleido į ją porą šūvių, šiai su
smukus ir, tur būt, manyda
mas, kad ji jau mirtinai nu
šauta, vienu šuviu ir pats sa
ve nusišovė. Tačiau šautoji A. 
Dilbaitytė tuojau po to atsi
gavo ir pasirodė, kad viena kul
ka ją lengvai sužeidė vienam 
šone, o antroji kulka vis dėlto 
pasiliko viduriuose. Tą pačią 
dieną 21 vai. greituoju trauki
niu nukentėjusioji išvažiavo į 
Kauną operuoti, o šovęs ją Bu
raną balandžio mėn. 26 d. pa
laidotas.

Vėl Amnestavo 18 Nubaustųjų.
KAUNAS. — Konstitucijos 

įsigaliojimo proga Valstybės 
Prezidentas amnestavo 18 nu
baustųjų, jų tarpe 6 neumani- 
ninkus.

Išleidžiami Trumpalaikiai Iždo 
Pasižadėjimai Penkiolikos Mili

jonų Litų Sumai.
KAUNAS. — Lietuvos Vy

riausybė nutarė trimis serijo
mis išleisti biudžete numatytus 
4, 5 nuošimčių trumpalaikius 
iždo pasižadėjimo lakštus pen
kiolikos milijonų litų sumai.

G. K.

Nušovė tris arabus

NAUJI MOKESČIAI

Paskutiniu laiku ir tuščių 
sklypų savininkai gavo nekil
nojamam mokesčiui mokėti pra
nešimus.

Mokėti reikalauja ir už ne
reikalautą laiką nuo 1935 m. 
II pusmečio.

Iki šiol tokių mokesčių ne
buvo reikalaujama, reikėjo mo
kėti tik išperkamuosius mokes
čius.

GIMNAZIJOS KAPELIONUI
IŠDAUŽĖ LANGĄ

Gimnazijos kapelionas kun. 
Lukošiūnas pasiskundė polici
jai, kad jam nakties metu iš
daužė langą. Spėjama, kad tai 
mokinių keršto darbas.

HAIFA, geg. 27. — Teroris
tai pašaukė septynis žymius 
šio miestelio arabus už mies-l 
telio ribų ir visus tris peršovė. 
Trys peršautųjų mirė. Kariuo
menė, pasivijusi teroristus, še
šis jų nušovė.

Kapų Puošimo Die
noj, Gegužės 30 d.

Naujienos neišeis 
ir

Naujienų Raštinė
Bus uždaryta—

GEGUŽĖS 29 ir 30 DD.
Naujienų Adm.

** < • ■ ih



Lietuvių Biznierių Pareiškimas Užsiehib
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RENGIA EKSKURSIJĄ

S-^JULY 1 DIENĄ
Išplauki ii New Yorko

MOTORLAIVIU !GRIPSHOLM’

imi

Per Gothenburgą—Stockholmą 
IS Stockholmo laivu s. s. “Marieholm”
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje

Linijoi l|etuvlų skyriaus vedėjas 
dją iš New Yorko i pat Klaipėdą!

VLADAS MUčInSKAS, 
Švedų Amerikos J 
vadovaus eksftursi
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi
deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipki tSs j autorizuotą laivakorčių agentą arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. ctiicAGO, ittr

“ TONY LUKOŠIUS
B rig h ton Bark Drabuži ų Valy to j as

• žvalume ir pataisome visokius drabužius, austinius, l&ngų ker
tinas ir karpetus

Taisome ir Valome Fui* kautus ii* padedame į Sankrovos
U ’ vaultus (storage)
♦•Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

I į 2555 W. 43rd Št Lafayėttė 1310

DEL JUNE BRIDES

Progress Krautuvėje
SUČEDYMAI SIEKIA IKI 50%!!! 

Ant Aukštos Rųšies Rakandų

t-bi

Eksportai Neša Kraštui Gerovę, Bet 
BUtiiii ir Importai ■ 

, -------------—----- — f- i
Skersai ir išilgai Jungtinių butų gana keblu, jei nebūtų ga- 

Valstijų šią savaitę yra minima 
Tautinė Užsienio Prekybos Sa
vaitė — National Foreign Tra- 
de Week. Įvykį suruošė Jungti
nių Valstybių Prekybos Bdlaš 
— Chamber of Cortiinerce of 
the tlhilėd States. Savaitės tik
slas yra supažindinti Jungtinių 
Valstijų gyventojus* su užsienio 
prekyba ir parodyti rolę, kurią 
ta prekyba lošia Amerikos gy
venime.

bežiūrint dabartinės recesi
jos daigelis Amerikdš pramo
nių dirba ir neAtleidinėjd dar
bininkų daugumoje dėl užsie
nio įihekyboš. bidėlis nuošimtis 
tokiį, pramoninį eksportuoja a- 
pie 50% savo produktų. Jei už
sienio prekybd Užsidarytų šiuo 
lUikii, tai Amerikos ekonominė 
įlAdėtis butų daUg rimtesnė, ne
gu ji dabar yra. Mat, apskai
čiuojama, kad apie keturiolika 
milionų žmonių darė pragyve
nimą iš užsienio prekynos.

Gerovę šioje šalyje ugdina 
eksportai į kitas šalis, bet rei
kia ir importouti pbekių, kad 
butų galima eksportuoti, 
portai yra svarbus hevien tuo, 
kad jie suteikia galimybę sve-i 
Urnoms šalinis prekėmis užmo
kėti Už produktus nupirktus 
Jungtinėse Valstijose, bet ir 
daugybė musų pačių produktų 
vietiniam vartojiiiiui ir ekspor
tui priklauso nuo importuoja
mos* žaliavos.

Jei Nebūtų Importų,—
Ar galima įsivaizduoti kaip 

važiuotų automobilis su brič
kos ratais? Jeigu žalios gumos 
importai Amerikpp bųl,ų .š.Ulai-

NAUJIENOS, Chicago, m.
balansas Amerikai btivo labai 
Jjįąihnkuš. , / 'į

Užsienio ptekyba ir apšikei- 
iimaš gamihiais tarp š&IiU su
veda jų gyventojus daiktan, su
teikia galimybę apsikeišti kul
tūra ir, bendrai, žymiai priside
da prie laimėjimo taikos vii 
sam pasauliui.

Illiiioiš Valstijos Lietuvių 
Prekybos Butas Užsie

nio R'eikalų Komisija

lilha importuoti apie 10 milio- 
iių švarų apynių, reikalingų a- 
laus darymui. Nėra nei vieno 
žmogdūs, kutis j kasdieniniame 
gyvenime bevartotų įvairių ihi- 
portudtų produktų.

1937 metais musų eksportai 
siekė tris bilionus*, tris šimtus 
keturiasdešimta • penkis inilio- 
hliš dolerių, d iiltišiį impdrtai 
buvo trijiį bilibdų ir aštuoiiias- 
deŠiihts keturių irriiliohų. Dau- 
ghhia importų buvo žaliava, 
AeikaliiigA p'dgduifriiftiui prekių 
eksportui. Aišku, kdd nrekvbos

Office and Res. Phohe Calumet 7472 
Office Hoiirs: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m. 

Sun. by appdintment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon

Im

VACATION

Prie pat MICHIGAN EŽERO, 
Central Avė., Beverly Shorės, Ihd. 
Draugai Jarušai rengia sezoninį 

ATIDARYMĄ
Gėguž€s-May 29 ir 30
Turi prirengę daug vietos.ir už
kandžių. Nuoširdžiai visus užpra
šo atvažiuoti ir smagiai šventes 
praleis>ti. šiais metais vieta yra 
daug padidinta ir pagerinta.

Dėl atostogų kambariai renduo- 
jasi nuo $5 į savaitę ir aukščiau. 
Reikalui esant šaukite telefonu:

Michigan City 2863-3X.
LEON JARUSH.

šeštadienis, geguž, 2S, 19$8
Ofiso TeL Boulevard 5913

DR; BERTASH
756 West 35tluSt

... Cot. of 35th And Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8i30 

Nedeliomis pagal sutartį. r
Rez. 4910 -SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARbftER AvĖNufe 
d f iso valaridoš:

2—4 ir nuo 6—8 Vai. vakhro 
Režidehcija: ,

8939 SOUTH CtAkEMD^T AVĖ. 
Valandos —9—10 A. Nt. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

1 and Midvyifę 
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote-

1 rims ir merginom 
padarimai dykai.

3103 So. Halsted St.
Res. 3261 S o. Halsted Street.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS

Dr. F. Pulsucki Lė Van 
GYDYTOJAS-CHIRURfcAS, X-RAY 

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

A. Montvid, M. D.
West Town Statę BankBldg. 

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

Tel. Seeley 7330 ’ 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Gražus naujos, mados aukštos rųšies
MIEGAMO KAMBARIO SETAS

Reguliarės 'Vertės $125-OOtf! f’fe E*
Progress Krautuvė parauo-<p

Imame senus dalykus i mainus ant nauju
DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 

IR VISŲ KOSTUMERIŲ

Lengvys Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3222-24-26 South Halsted Street
tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

A NTA N AS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3301 LITUANICA AVENUE

TeL Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

■■■■■■■ ■■■■■■■» ■■ i., i ..............

Net ir Amerikos niekaip pramd- 
nės negalėtų veikti, jeigu neim
portuotų bilionus svarų meta
lų kaip manganas, chromas ir 
nikelis. Be importų —. musų 
pusryčiai butų be kavos, mu- 
jų Vaikai be šokolado, o musų 
moterys be arbatos; mes nega
lėtume maišto sutaisyti su pipi
rais ir kitais prieskohiais, jei 
butų uždrausta juos importuo
ti. Jungtinėse Valstijose nebūtų 
didžiulės kc’navimO pramones, 
jei į kraštų nebūtų įvežama kas 
metai apie 197 milionai »varų 
škArdos. Mes šioje šalyje netu
rime užtektinai vilnos, kad ap' 
rengti visus gyventojus; turime 
kasmet importuoti vilnų apie 
326 milionus svarų. Musų bal
dai yra pagražinami importuo
tais šeliaku ir gumomis, kurios 
naudojamos liakų (varnišių) ga
myboje. Musų vaikų žandai ne
turėtų ką veikti, jeigu butų už
draustas* importavimas čiklio, 
kuris anudojamas kramtomo
sios gumos gamyboje. Vyrams

$0.00
1 . už".

UŽ 
kvortą

baldams, medžio darbams 
i 

bntl plaunamas kelis..
Idealus flnifins _______
Ir sienoms. Pakanka viepo kautų, nežymi 

brūkšnių. Oali L 1L 
sykius, nepames žvilgesio.
---------- KUPONAS---------- - 

BANDYMO AUKA
Liqui<1 Tlling _____ — vienas kenas 3$c
1 biušis '------------...---------------------- 25c

Liąriii 
TILIVG

“MODERNAS FINIŠAS”

GLOSS

Verta, 60c
visKAS už 25^ 

Sprclullų aukų paštu nesiunčiatne

Robertson ,& Co.
Hoaat of Liquid TUįng** 

r West Madlsoi Stn Chteabs 
2815 Ddvoh Av«h Cbicagė . 
434 East 79th SU Chicago 
926 bavls Št, Evanston

Su

JOSEPH J. GRISK
LIETŪVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki vai. p. p.
4735 Š. VVes’terii Blvd. Laf. Č361-8bl6
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

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

Ofiso vak: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
AdvOKAtAŠ 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
Advokatas

- 7 So. Dearborn St
Rootn 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 Šo. Western Avė. 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 ikj 6 v.v.

Tei. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ąkių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Datigely atsitikimų akys atitaisęmos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A V.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SfeRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

<GYbYtOJAŠ iR CltlRtRGAS 

2201 Wėst 22tid Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

DR. č; Ž. VEZEL’lS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nud 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

li iii Lietusiai Daktarai

Dr. Margeris .?
3325 s& Halsted st;

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483 • • <

Tel. Office , Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2808 Wešt \63rd St 

VALANDOS:, 2—4 popiet it 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekinadie- 

niais pagal nsusitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. IlERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomAs per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos, nho 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki ,7:30- vai. vakaro.

tel. CanaI 3110
Rezidencijos, telefonai:

Šuperior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vak po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefoną* YArds 0994

Dr. Maurice Kahn
41531 ŠOUTti AšitiLAND AVĖ.

Ofiso Valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 YSl. NecLųuo. 10 iki 12

Rez. Telcpnonė PY.AZA 2400

Garsinkites “N-nosP
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šeštadienis, geguž. 28, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Dabar eina pats didžiausius naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

COOK COUNTY FINANCE C0.

SVEIKATOS SKYRIUS
_______  ' ■___ _____________ : . t • ' ■ ■

Prie 1340 W. «3rd St.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matyta parodą

Nesvarbu kokios gamybos ar'modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagoje, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų skaičių ir didžiausį pasirinkimų Jungt. Valstijose. 
Mes parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausių jūsų patenkinimo garantija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 karų — 1937 modelio.
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrų 1938 metų modelio karų už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karų už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

Visi karai turi musų 90 dienų garantijų ir 10 dienų va
žiavimo bandymų. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų senų karų priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusių dalį išsimokėti.
Atdara kasdienų iki 9:30 P. M. ir visų dienų sekmadienį

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

Klausykite Lietuvių Radio Valandos kas antradienį 7:00 P. M.

MASTER ,WIND0W SHADE C0.
S. J. Vppdrak .. Tel, Lafayette 4560 - , <

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avė. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESĮ

10 HOURS
OUT OF

NEBŪKIT BE ELEK- 
TRIKINIO 

ŠALDYTUVO

Š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

BURNOS ŠVARUMAS
Rašo Dr. S. Jacubs

Jei pro mikroskopų pažiūrė
tumei ir į švariausių burnų, tai 
pamatytumei milionus bakteri
jų. Apie nešvarių burnų, žino
ma, nėra reikalo nė kalbėti. 
Bakterijų burnoje paprastai y- 
ra įvairiausių rūšių. Tačiau ten
ka pasakyti, jog daugumas jų 
nėra žalingos.
bakterijų, palyginti, nėra daug, 
vienok jos savo veikimu nema
žai pakenkia dantims. Dalykas 
tas, kad tos bakterijos pagimdo 
chiminę reakcijų lo maisto, ku
ris pasilieka ant dantų ir tarp 
dantų. Tų maistų jos paverčia 
rūgštimi. Kad ir silpna yra ta 
rūgštis, bet per ilgų laikų ji su
naikina danties, taip sakant, 
apvalkalų, kuris yra žinomas 
kaip “enamel”. Kai tik kietojo
je danties dalyje atsiranda sky
lutė, tuoj pro jų pradeda įsi
gauti bakterijos ir naikinti ki
tas dalis.

Tokiais atvejais dantis pasi
daro jautrus šilumai ir šalčiui. 
Praeina dar kiek laiko ir nese
niai buvęs sveikas dantis pra
deda puti ir pasidaro', kaip sa
koma, negyvas.

Tada jau tenka ne tik daug 
skausmų kentėti, bet nemažai 
išleisti ir pinigų, kol sugedęs 
dantis lieka sutaisytas. Gana 
dažnai pasitaiko, jog pagalbos 
nebėra: dantis tiek sugenda, 
jog noromis nenoromis prisei- 
na jį ištraukti.

Veikiausiai tų nemalonumų 
neatsitiktų, jei žmogus, tarsi 
m e, kas šešis mėnesius aplan
kytų dentistų, kad tasai išegza
minuotų dantis^ Jei pasirodytų 
koks menkutis* sugedimas, tai 
tuo atveju butų lengva jį sutai
syti. Be to, toks pataisymas vi
sai pigiai atseitų.

Tinkama dantų priežiūra pir
miausia reikalauja švarumo.

Pravartu po kiekvieno valgio 
nuvalyti dantis, kadangi mais
tas bakterijų paverčiamas rūgš
timi, kaip jau buvo minėta, da
ro žalingų darbui Valymas dan
tų turi būti atliktas tam tikru 
šepetuku. Dantų valymui reilpa 
maždaug pašvęsti apie tris mi
nutes. (

Geriausiai'yra vartoti/mažas 
šepetukas su kietais šeriais. Ge
rai yra turėti bent porų šepetu-

Klubų Veikėjai
Jis: —Aš norėčiau žinoti, kų' 

jus moterys savo klube veikiat. 
Apie ką jus ten iš viso kalbat?.

Ji:—Apie kų kalbam? Apie 
jūsų klaidas. O kų jus vyrai! 
veikiat s: vo klube?

Jis:—Mes bandome jūsų klai
das užmiršti. J

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite pirma užsiregistruoti kurią dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą.

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.
Mrs. Wm. Jarsombeck (Atkočaitytė) 

8328 Kean Avenue Willow Springs.

Mimam imi .1 ri.i

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

it uses no current at all! .

Westinghouse
KITCHEN-PROVED REFRIGERĄTOR

, Pirkit dabar. Pirkit 
geriausį. Wcstinghouse šal
dytuvas yra geriausias ir 
tvirčiausias—čampionas už 
visus. Pirkit pas mus! Tam
stos džiaugsitės musų patar
navimu ir kainų mažumu, 
perkant ant musų lengvaus 
išmok ėjimo budžeto plano— 
$4.00 į mėnesį. Ir didžiausia 
nuolaida už tamstų senų aiz- 
baksį. Atvažiuokit pasjrink-

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė., (prie Rockwell St.)

Lietuvių krautuvė per 11 metų
Sav. M. F. SHĮLLS, technikos inžinierius

Nors žalingųjų i k1: kai vienas džiūsta, tai ta- 
i da reikia vartoti kitas. Kai še*> 

_| petuko šeriai visai suminkštė
ja, tai jį reikia išmesti ir kitų 

uisipirkti.
Pravartu bus čia pastebėti, 

kad daugelis nemoka tinkamai 
dantų valyti. Prieš pradedant 
dantų valymo “operaciją”, rei
kia truputį dantis praverti. Pru 
dėjus šepetuką taip, kad jis ne- 
drėkstų smegenų, savotišku ra
tu jį reikia sukti (aukštyn ir 
žemyn). Jokiu bildu ne išilgai. 
Ypačiai reikia gerai nuvalyti 
tas dantų dalis, su kuriomis 
mes kramtome.

Kai su šepetuku baigiame 
darbą, tai būtinai reikia gerai 
išskalauti burną, kad ten nepa
siliktų jokios maisto dalys. 
Mat, šepetuku mes maisto da
lis nuo dantų atitraukiame, bet 
įos visvien pasilieka burnoje. 
Todėl skalavimas šiuo atveju ir 
yra reikalingas.

Tad baigdamas dar pakarto
ju: stenkitės tinkamai valyti 
dantis, o taip pat kartkartėmis 
nueikite pas deritistą, kad jis 
jūsų dantis galėtų apžiūrėti ir, 
jei reikalas' yra, mažus sugedi
mus pataisyti. |

Cohen Bros. Rakan 
dų Krautuvė

Kainų nekėlė, nors urmo 
kainos ir pakilo

Jei pirkti rakandus, tai pir
ma apsižiūrėk kur pigiau ir nė
riau. Viena iš geriausių vietų 
štai yra Cohen Bros. Rakandų 
krautuvė. Antrašas: 1401 So. 
Halsted gatvė. .

Nors urmo kainos ir pakilo, 
bet ši bendrovė nutarė rakan
dus pardavinėti senomis kaino
mis dėl to, kad jai nereikia 
samdyti butas' ir mokėti nuo
ma, nes namai savi. Tą ką ji 
turėtų sumokėti už nuomą, ji, 
atiduoda pirkėjams, pardavinė
dama rakandus pigiau. Be to, 
sąlygos čia lengviausios ir pa-' 
tarnavimas sąžiningas ir neima 
palūkanų. Tą ji darė ir tebeda
ro jau per 40 metų.

Skelb.

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

nepakėlėme savo kainų, 
pakilo, 

ir jums

Mes 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemekame 
jų atiduodame.

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti savo na
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tų - 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug , 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE

VISUOMET PAS:

COHEN BROS
FURN1TURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko. ketverge vakarais, o taipgi nedėliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.

Pavasarinis Apšvarinimo Išpardavimas
•Matykite Musų 1938 Sienų 

Popieriaus Rinkinį.
1 *

Visi vėliausi suprantami paternai; sro
viniai, smart tweed ir kiti gyvenamų 
kambarių ir miegkambarių raštai visomis 
kainomis. Sienų popierius apkerpamas 
DYKAI!
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Uraham’s
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Turėjo ne $900, 
Bet $2,900

Lake apskričio ligoninėje, 
Waukegane, buvo paguldytas 
60 metų Frank Sisek. Jis vos 
nenumirė badu. Jo rūbuose 
slaugės rado $900, o vakar jis* 
prisipažino, kad spulkoje turi 
$2,000.

SPECIALAI!!
VARNIŠO REMUVERIS ..... gal 85*
BELLWOOD FLAT MALEVA gal. $1.39 
EKONOMICAL GLOSS
MALEVA............. ......... gal. $1-59
INDIAN 1 KAUTO
BALTAS ENAMELIS........... gal. $1-69
ALL SPAR 4-VAL. Varnišas gal. $1-59 
JUODAS SKRYNŲ Enamelis kv. 29c
NAMŲ SVARINIMO 

BARGENAI 
Visų Markių

Sienų Valyklis 3 už 21 *
H.R.H. Valyklis . .. 3 už 190
DIC-A-D00 Valyklis 23*
FLAXOAP 5 sv. kenas 850
FADAWAY 6 sv. ken. 79*
W00L SPONGE  500
Guminė sienų popierai 
valyti kempinė   190

Graham’s Spe
cialus SPAR
VARNIŠAS
Atstatykit natūralų 

savo grindų ir kitų 
medžio darbų grožį su 
šiuo greit džiustančiu 
varnišu. Atsparus prieš 
vandenį ir išdžiųsta, į 
4 valandas . . . Tik
ras pirkinys!

$1.95 Gal.

LUMINALL
Bekvapis—džiūsta į 40 minučių. 
Luminall yra vieno kauto flat 
sienų maleva dėl išvidinės deko
racijos. Nereikia nutepimo klijais 
net ir tada kai tepamas ant sie
nų ar plaster board, sienų popie
riaus, cemento ar konkrito.

Rekomenduoja
mas dėl gražių 
namų. Paprastas j 
vartoti, tereikia 
tik vieno kauto 
— juodą nutepa 
baltu su vienu 
kautu.

Balta ir dvide
šimt spalvų.
Galionas...... . $2.00

GRAHAM’S SPECIALUS 
GLOSS

Štai vėliausias dalykas dėl virtuvės ir 
maudynės sienų ir medžio darbams. Pa
keičia enamelj. Aukštos rųšies gloss fi
nišas, kuris atlaiko didelį plovimą ir ap
dengia labai gerai baltas ir C«f nr 
visas pastel spalvas ......  Gal. * I

Vandens Baltumo
Klijonkų Lakieras

Labai patvarus finišas. Greitai 
džiūsta—galima eit už valandos.
Kvorta.........  98*

Pratt & Lambert’s 
TONAWALL FLAT PAINT

Minkštas, velvetinis, nuolatinis fini- 
• šas, kuris gali būti lengvai plauna

mas. Nenykstąs, lengvas vartoti.
• __ •••• • v V t •

GRAMAM & SONS, mc.
1821 West 35th Street pr,'cfa4nm 1638 West 79th Street
Lafayette 3873 *

Balta Šalto Vandens 
Maleva

Beismentams. Lengva vartoti ir 
labai nebrangi.
25 sv. Maišelis .... 8JK
Paper-Hanger Tool Kit

Susidaro iš 12 colių nudailinimo 
šepečio, 6 col. pašte šepečio, plie
ninio skreiperio, siūlių roler, base 
trimerio ratelio, plumb bob, ir vi
sas nurodymų lapas kaip sienas 
popieriuoti.
Pilnab Setas

Lafayette 3873 Radcliffe 3886

98c
Renduojame

Froor sanding mašinas, Sienų po
pieriaus stymerius, Vaškavimo 
mašinas, Caulking gims.

150 Dovanų NEW c,l
BIRUTES

$150000 GROVEV ■ W V V • V V 79TH ir ARCHER AVENU1AVENUE

NEDĖLIOJ, ____*“29 m!
DAINOS ir MUZIKOS 

MYLĖTOJŲ 
KONTESTAS

FLOOR SHOW, 
MAY QUĘEN RINKI
MAS, ŠOKIAI ir t t.
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Orderiu kartu su užsakymu.Kapitalistai kalti, kad valdžia kišasi į biznį

Apžvalga
ATLYGINIMAS . Už 

PATARNAVIMĄVienas katalikų dienraštis praneša, anot ‘‘Draugo”, kad Hitlerio valdžia griežtai uždraudė Austrijos kardinolui Innizeriui dalyvauti tarptautiniame Eucharistijos kongrese. Taip pat, esą, ji uždraudė ir tūkstančiams Austrijos katalikų, norėjusių vykti į tą kongresą. “Dr.” sako:“Tai parodo, kad Austrija ne tik savo nepriklausomybes neteko, bet neteko ir religinės laistės.”

yra svaidyti panašiais priekaištais į asmenį, kurio pareigos (kaip Bielinio, dirbančio knyg- vedystės skyriuje) su politika iš viso neturi nieko bendro.Pastebėtina dar tai, kad šituos paikus šmeižtus rašydami, komunistai seka “garsiojo”* Tysliavos pėdomis, šis vyras

prieš kiek laiko rašė, kad socialdemokratų veikėjas Bielinis įsigijo “dvarą”. O dabar Andrulis bando Bielinį apjuodinti, prikaišiodamas jam buv. mi- nisterio Aleksos politiką.Dvasinė giminystė tarp fašizmo ir komunizmo apaštalų pasireiškia vis dažniau.

kad užprotestuotų prieš policijos žiaurumuę.Į mitingą susirinko apie keturi tūkstančiai žmonių. Kai kalbos pasibaigė, tai apie vienuoliktą valandą buvo surengtas paradas, kuriame dalyvavo gal apie 1,200 automobilių.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Jau kelinti metai, kai Amerikos kapitalistai nesi
liauja dejavę, kad valdžia kišasi į biznį. Bet žurnalas 
“Fortune7’, kuris yra plačiai skaitomas tarpe pasiturin
čiųjų klasių, sako, kad dėl to valdžios kišimosi į biznį 
yra kalti patys biznio vadai, kapitalistai.

Tas žurnalas nurodo, kad Amerikos biznis pef 150 
metų naudojosi įvairiomis privilegijomis, kurių konsti
tucija jam nesuteikia. Biznis augo ir tarpo, jo vadai lo
bo ir darėsi galingi, bet jie visai užmiršo, kad yra ir 
tam tikros pareigos, kurias jie turi atlikti. Jie užmiršo, 
kad jų pareiga buvo užtikrinti ekonominį saugumą ma
sėms žmonių, kurie jų įmonėse dirba.

Pagalios paaiškėjo, kad ta kapitalistinė sistema, 
kuri Amerikoje išaugo per pusantro šimto metų prie 
palankaus valdžios neitraliteto bizniui, yra apšlubusi. Ji 
nestengia parūpinti pragyvenimo daug-maž trečdaliui 
visų krašto gyventojų. Tuomet valdžia buvo priversta 
įsikišti. Tie milionai žmonių, kuriuos kapitalistinis biz
nis išmetė į gatvę, išrinko valdžią, kuri žadėjo jiems pa
dėti, ir valdžia dabar negali nuo šitos priedermės išsi
suktų

Žurnalas “Fortune”, toliaus, sako, kad patys biznie
riai žino gerai, jogei be valdžios pagalbos jie nepajėgtų 
apsaugoti nuo badojfrečdalį krašto gy^ėntojųj;'kųfiė ne
turi darbo. Jie privalo, suprasti, kad valdžia negali sėdė
ti, sunėrusi rankas, kuomet vargas spaudžia tokį didelį 
skaičių žmonių. Užuot priešinęsi tam, kad valdžia kiša
si į biznį, biznieriai turėtų patys kviesti valdžią,, kaipo 
žmonių atstovą, kad ji padėtų jiems tinkamai tvarkyti 
biznio reikalus. Kitaip, anot to žurnalo, bus neišvengia
ma katastrofa.

Bet Austrijos kardinolas In- nizer pasitiko Vokietijos “fiurerį” varpų skambinimu, kai pastarasis atvyko į Vieną. Jisai liepė Austrijos katalikams balsuoti už Austrijos prijungimą prie Vokietijos. O dabar Hitleris jam neleidžia net dalyvauti katalikų bažnyčios iškilmėse (Vengrijoje).Tokį “atlyginimų” tas Austrijos katalikų bažnyčios galva gavo iš nacių, kuriems jisai uoliai tarnavo!Bet ar iš to pasimokins kiti klerikalizmo vadai? štai Ispanijoje jie remia fašistų pastumdėlį gen. Franco, kuritf-’su svetimų armijų pagalba veda karą prieš Ispanijos respubliką. Jeigu fašistai Ispanijoje laimės, tai ar katalikai tenai turės laisvę? Kad tik nereikėtų popiežiui ir kitiems gen. Franco pritarėjams gailėtis!
DRAPSTOSI

Viena iš dviejų: arba žmonės paims ekonominę ga
lią į savo rankas ir sukils prieš kapitalizmo sistemą, pa
keisdami ją visos pramonės ir finansų suvisUomenini- 
mu; arba, jeigu kapitalizmo ydos ilgai nebus pašalintos, 
žmonės, netekę kantrybės, sukils ne prieš kapitalizmą, 
bet prieš demokratiją ir pasirinks kokį stiprų vadą, ku
ris sujungs, savo rankose ekonominę ir politinę galią. 
Pirmasis kelias, anot “Fortune”, veda j komunizmą, 
antrasis — į fašizmą.

Bet viduryje tarpe šitų dviejų kraštutinybių esąs 
trečias kelias — “amerikoniška ekonomija”. Ji turinti 
būt paremta kooperavimu tarpe biznio ir valdžios, kad 
butų surastas būdas nuolatos laipsniškai kelti žmonių 
getOVę. •

Reikia pasakyti, kad tame žurnalo straipsnyje yra 
išreikšta daug sveikų minčių. Jeigu žurnalas, \kuris yra 
leidžiamas daugiausia turtingiems žmonėms, šitaip kal
ba, tai matyt, kad ir kapitalistų eilėse kai kurie jau pra
deda blaivai protauti. Jie mato, kad isteriškas riksmas 
prieš Roosevelto naująją dalybą, nieko gero neduoda, 
žmonių masės to riksmo nepaiso., Kadangi apie trečda- 
lys visų Amerikos gyventojų neturi uždarbio, tai demo
kratinėje santvarkoje toks milžiniškas balsuotojų skai
čius negali būti ignoruojamas. Tiems žmonėms turi būti 
parūpintas duonos kąsnis, o kad ne, tai jie sukils prieš 
pačią kapitalizmo sistemą.

Protingesnieji kapitalizmo atstovai mato, kad "rei
kia šią sistemą gelbėti, kol dar ne vėlu. Bet ar prbtaš, 
kapitalistų klasėje, paims viršų ant egoizmo?

Vokietijoje ir Italijoje, atėjus kriziui, kapitalistai 
užsodino žmonėms ant sprando diktatorius, kad pramo
nininkams ir dvarininkams nereikėtų išsižadėti savo 
ekonominių privilegijų. Tuo tarpu Anglijoje, Francuzi- 
joje ir Skandinavijos šalyse kapitalistai daro nuolaidas 
darbo žmonėms ir pasiduoda valdžios reguliacijoms de
mokratinėse sąlygose.

Kurių pavyzdžiu paseks Amerikos kapitalo viešpa-
.. ... . ...........................  . .. i. .i. i 11 *i >

Komunistai būtinai nori surasti “išdavikų”, kad butų kuo pateisinti Maskvos “bylas”, kuriose stambiausieji bolševizmo vadai buvo apkaltinti, kaip fašistams parsidavę agentai. Todėl jie drapsto purvais į Lietu- Vos socialdemokratus.Vienas jų rašo, kad dabartinis Lietuvos atstovas Lenkijai, pulk. K. Škirpa, buvęs socialdemokratas; o K. Bielinis, girdi, dirbęs žemes ūkio ministerijoje tais laikais, kai ministe- riu buvo Aleksa ir kai subruzdo valstiečiai.Tai tušti šmeižtai, kurie nieko kito neįrodo, kaip tiktai komunistų nesąžiningumą. Nes pulk. Škirpa, kuris pirmiaus buvo nuolatinis Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, Gene- voje, o dabar yra pasiųstas į Varšuvą, iki šiol dar, rodos, nėra atlikęs jokios išdavystės, už kurią jį reikėtų sušaudyti. Antra, kiek mums žinoma, Škirpa bUvo artimas liaudininkams žmogus, bet ne socialdemokratas.O kai dėl socialdemokrato Bielinio, tai jo darbas, kaipo buchalterio, yra grynai techniškas ir su to arba kito mi- nisterio politika neturi nieko bendroį Dauguma tarnautoj ų įvairiose valstybės įstaigose Lietuvoje dirba panašia tvarka, kaip Amerikos “civil Service”. Nors departamentų viršininkai ir ministeriai keičiasi,

Šiandięn, tai yra gegužės 11 dieną, visas Kaunas tebekalba apie Palangoje įvykusį gaisrą. Palanga daugeliui sukelia smagių prisimiųimų, kitiems tai nepasiekįainos. svajonės. Palanga žodis jau veik virto Lietuvoje poilsio sinonimu. Ir štai netikėtai toksai didžiulis gaisras. Berods degė tik patsai Palangos miestelis. Visos vasarvietes liko gaisro nepaliestos’.Miestelio visiškai sudegė visa viena svarbesnių prekybos gatvių. Ugnis nušlavė 110 gyvenamų namų ir 110 ūkio trobesių. Ugnyje žuvo beveik visos gintaro dirbtuvės. Nuostoliai skaitomi nuo 2 iki 3 milijonų litų.Palangos, miestelis tai yra skurdžių žvejų ir mažučių prekybininkų miestelis. Palanga atgyja tik tris vasaros mėnesius, šiaip jau čia tylu ir ramu, nes apylinkė neturtinga, be to, čia po nosia Klaipėda ir Kretingos miestai, tai Palangai' beveik nėra kas veikti.Iš seno čia gyvavo progimnazija, kuri jau dabar turėjo šešias klases. Tai šitas mokyklos mūras, daug savo gyvenime matęs’, liko ugnies sutarpintas. šioje mokykloje mokėsi visa eile žymiausių Lietuvos senesnės kartos Veikėjų. Čia tai ir prasidėjo didesnio tautinio judėjimo užuomazga. Daug kas Palangą iš* žymesnių visuomenės darbuotojų prisimena iš senų laikų. Palangos miestelis visą laiką gė^ų diepų nežinojo. Jo gyventojai buvo tikri skurdžiai, ir štai Jų ta nelaimė dar staiga padidėjo, čia visai! nebuvo didesnių^tfro narhų, o tik mažutes vargo lūšnelės.Palangos įypdavatkės paleido gandą, kad' Palanga todėl sudegusi, kam jos gyventojai išrinkę bedievį burmistrą dakta-

bet tie tarnautojai savo vietose pasilieka. Sakysime, visi Lietuvos teisėjai, prokurorai, teismų sekretoriai ir k. yra teisingumo ministerijos tarnautojai; visi mokyklų ir gimnazijų mokytojai ir universiteto profesoriai yta švietimo ministerijos tarnautojai. Bet tai nereiškia, kad, tautininkams paėmus į Savo rankas valdžią, turėjo visi kitų partijų žmonės pasitraukti iš teisėjų vietų arba kad visi mokytojai turėjo įsirašyti į tautininkų partiją.Taigi butų nesąmonė daryti ) kiekvieną teisėją Lietuvoje arba kiekvieną mokytoją ir profesorių atsakomingu už minis-

50 la- ne be

Gegužės 29 d. šešios vietos draugijos turės parengimą, kuriame dainuos Laisvės mišrus choras, duetai bei solistai. Da>- lyvaus ir du kalbėtojai, būtent, Dr. Montvidas ir L. Pruseika. Kalbės jie apie tai, kaip Amerikos lietuviai žiuri į lenkų-lietuvių taiką. Bus gera muzika Šokiams. Žinoma, netruks alučio ir užkandžių. Tad galėsime linksmintis iki vėlumos. Juo labiau, kad kitą dieną bus tė.Sakytas parengimas adresu 510 Island Avė.,K. svetainėje. Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga tik 15 centų.Sviklis.'-
sven-įvyksM. ir

ko j e tą dieną yra priimta papuošti ir lankyti kapines. Ne-- atsiliksime nuo to ir mes. Vadinasi, turėsime savo Tautiškose kapinėse apvaikščiojimą. Ceremonijos kapinėse prasidės 10 vai. ryto. Jei kartais oras butų nepalankus, tai tuo atveju ceremonijos įvyks šv. Kryx žiaus bažnyčioje.
Kuli. Z. K. Vipartas. ::

Chicagos Antras 
Šimtmetis

Kiti atsikerta, kad gaisras į- vykęs kaip tik iš klebonijos. Mat, klebonijos šeimininkės stropiai ruošėsi vyskupą sutikti ir perdaug viską Įkaitinę ir todėl iš klebonijos virtuvės kilęs gaisras.žodžiu, pikti liežuviai dabar daug kalba ir prikaišioja vieni kitiems gaisro priežastis.Bet šios nelaimės metu piktai pasinaudojo Klaipėdos miesto gaisrininkai, kurie beveik išimtinai susideda iš vokietininkų. Gaisriu Į ištikus, tuoj buvo kreiptasi į 1 Klaipėdos miesto gaisrininkus, bet šie atsakė, kad jie tik tuomet vyksią, jei jiems bus iš anksto 500 litų sumokėta. Aišku, pinigus negi telefonu pasiusi, ėjo derybos ir tuo metu gaisras plėtėsi, net ir patsai pašt&š sudegė, taigi telefonu jau ir 'susikalbėti nebuvogalima. Vėliam jau kai Klaipėdos gaisrininkai tikrai įsitikino, kad jiems bus penki šimtai litų sumokėti1, tai atvyko, be? šaukštai jau* buvo po piet, Palangos miestelis visas pleškėjo.Tai vokietininkų kultūringumo pavyzdys!Neabejotinai jie taip visai sąmoningai elgėsi — lai sau degą..* Šiokiu vokietininkų žygiu daug kas’ labai pasipiktino, net doresnių vokiečių tarpe toksaigaisrininkų žygis smerk re Smerkiamas. Jau viename laiške esu rašęs, kad Klaipėdos krašte j gaisrininkus: priimami tik šimtaprocentiniai vokietininkai — nacionalsocialistai — tai jų poterių darbus ir valdžios polįtij siau kariška vieša organizaci- ką. O dar didesnė nesąmonė ja, kuri veikia gaisrihinkais

prisidengdami. Tai visai suprantama dėlko jie šiuo atsitikimu taip pasielgė.Vakar gaisrui ištikus tuoj visų stambesnių dienraščių korespondentai iš Kauno išvyko į gaisro vietą. Vyriausybė jau paskyrė nuken tėjusiems tūkstančių litų, bet tų lėšų bai maža, nes daugelis liko tik kad be pastogės’, bet irduonos kąsnio, nes visas jų turtas ugnyje žuvo.Nevisi namai nuo gaisro nelaimės buvo apdrausti, tad nebus iš kur jiems gauti paramos namus atsistatyti.Šiemet Palanga ypač daug laukė vasarai svečių atvykstant, ir štai dabar tokia baisi nelaimė ištiko! Tiesa, kaip kas dar spės iki atostogų sezono savo namus pastatyti, bet tai tik tie, kurie turi iš ko statytis, o tokių bus visai maža.Palangoje gintaro pramonė labai skaudžiai nukentėjo. Išliko tik viena dirbtuvėlė, visos kitos ne tik nesudegė, bet dingo ugnyje ir visi gintaro gaminiai, kurie vasaros sezono pardavimui buvo jau paruošti.Tokio gaisro Palangiškiai neprisimena, net karo metu jie taip skaudžiai nebuvo nukentėję ir iš viso Lietuvoje toksai didelis gaisras tai labai retas įvykis. ' 1

Westville, IIImes turėsime Tautiškų kapinių apvaikščiojimą

’ Spėjtt iŠ 1 tėlegrafo agentūrų jus žinias apie Palangos’ gaisrą jau busite gavę, nes visos Europos didesnės radijo stotys apie šį įvykį pranešė. —B.
r

KORESPONDENCIJOS
-

Rockford, III
SLA 77 kuopos piknikas. h- 

Ponų Barzdukų sidabri
nės vedybos —J. H. Case 
streikas. šešių draugi
jų parengimas.SLA’ 77 kuopos piknikas įvyko gegužės 15 d. Sxvithiod darže* Kadangi oras pasitaikė šaltas ir, be to, lietus, lijo, tai svečių neperdaugiausia suvažiavo. Bet kurie atvyko, tai linksminosi iki vėlumos. Duetu padainavo O. Sinkevičienė ir J. M. Bacevičius: Taip pat dainavo ir Laisvės mišrus choras. Buvo išdalinta nemaža dovanų tiems, kurie pasižymėjo įvairiuose žaidimuose. Dovanas skyrė ne lik kuopa, bet ir ponios Šimaitienė bei J. Merkelienė. \ » »Gegužės 22 d* buvo surengtas staigmenų pokylis (siur-praiz parė) ponams Barzdu- kams jų dvidešimt penkių metų vedybinio gyvenimo sukaktuvių proga. Svečių dalyvavo per šimtą — vietinių , ir iš kitų miestų* Kai kurie buvo atvykę net iš Chicagos.Linkiu ponams Barzdukams sulaukti laimingai auksinio jubiliejaus. » » »J. H. Case streikas prasidėjo gegužės 4 d. Streikuoja apie 1,500 darbininkų, kurie priklauso CIO. Iki šiol streikininkai gOrai laikėsi, tik gegužės 23 d. šerifas ir miesto policija perkirto pikielihinkų eiles ir įleido 45 skebus. Tą pat vakarą visi unijų lokalai, priklausą CIO, sušaukė masinį mitingą tam,

Vakar oficialiai prasidėjo antras Chicagos gyvavimo šimt-i mėtis. Miesto rotušėje buvo sų-J rengtos ceremonijos, kuriose* dalyvavo miesto aukštieji val-j dininkai, konsulai ir būrys gražuolių. Majoras sudarė specialę komisiją, kuri dės pastangas per ateinantį šimtmetį pakelti Chicago kultūriniai ir ekonominiai.
r

Musų kolonijoje vadinamoji Tautiška bažnyčia susikūrė prieš dvidešimt penkerius metus. Nors Rymo katalikų kunigai dėjo visas pastangas ją sunaikinti, bet ne j stengė nieko padaTyti: Tautiškoji bažnyčia pasilaiko ir dabar. Visi šnairavimai, visi davatkų kreivomis akimis žiūrėjimai nuėjo niekais. Ilgainiui tautiškoji rapija tiek sutvirtėjo, jog jėgė įsigyti savo kapines, rios labai gražiai atrodo.Pirmadienį turėsime kapinių puošimo dieną. Visoje Ameri-

ŠIS BANKAS
Pasiūlo
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naują Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

P O

pa- pa- ku-
Apdrausta Morgičių Sistema 
Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-čios gt.

Tel. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

5 Pėdų Elektrinis Refri- $ A A geratorius, Vertės $159r 'v v" už

Pirkdami dabar ant kiekvieno Elektrikmio Rcfrigc- ratoriaus sutaupysite iki $50.00. Budrike Krautuvėje jus 
rasite didžiausį pasirinkimą visų žymiųjų išdirbysčių: General Electric, Westinghouso, Norge, Kelvinąlor, Cros- 
ley, ShClvador ir kitų* Lengvi išmokėjimai.

Jos.F.Budrik,1™
RAKANDU, RADIO, SKALBIAMŲ 

MAŠINŲ KRAUTUVE,
3409 So. Halsted St., Tel. BOUlevard 7010
Nedėlioję gražus programas iš WCFL — 790 k. 7:30 vai. vakare.
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Lavonų Laidojimas ir 
Deginimas 

■MM M*. .4 - ■

Krikščionybės Laikai

Krikščionybės mokslas, susi* 
tvėręs žydų tarpe, savo apeb 
goms daug ko iš jų perima it 
pritaiko. Tad ir mirusių laido
jimų žemėje pasiskolina iŠ žy* 
dų ir vengia kitokio “pagoniš
ko” laidojimo budo. Krikščiony
bės mokslas paplitęs romėnų 
tarpe, pirmiausia susidūrė su 
jų įstatymais ir papročiais.

Romėnų kilmingasis luomas, 
sekdamas graikų kultūrą, mėg
davo savo lavonus deginti. Ro
mos ciesoriai Cezaris, Pompė- 
jus, Augustas, Neronas, Tiberi
jus ir 11, buvo sudeginti. Vergų 
ir nusikaltėlio lavonus dažniau
siai laidodavo žemėje. Turtin
gieji romėnai paprastai turėjo 
savo šeimos kapus, iškastus 
žemėje šalia didžiųjų kelių, vad. 
“kolumbarijais”. Iškirstose sie

Chrysler-Plymouth

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

nų nišose statydavo urnas su 
lavonų pelenais.

Panašius kapus turėjo ir tur
tingi krikščionys, bet ji tada 
laidodavo nedegintus lavonus 
didesnėse nišose, jas aklinai už
taisydami. Į tokius šeimos ka
pus priimdavo krikščioniškų 
giminių, neturinčių nuosavų 
kapų, lavonus. Pagal tų laikų 
Romos įstatymus nužudytų as
menų kūnai būdavo atiduoda
mi laidoti giminėms. Tuo budu 
ir kankinių lavonus pamaldus 
krikščionys priimdavo į savo 
kapus. Toki kapai greit užsi- 
pildydavo ir reikėdavo plėsti, 
kasti koridorius į šalis ir gilin
ti. Ilgainiui susidarė visa kori- 
dorių sistema, tikras labirintas, 
kur galėjo susiorientuoti tik 
prityrę asmens, Šitoki kapai, 
pavadinti “katakombais”, su
darė ištisus katakombų mies
tus, kuriuos puikiai išnaudojo 
krikščionys savos idėjos ne
kliudomam skelbimui ir plėti
mui. Romėnų įstatymais duota 
kapams neliečiamybė buvo iš
laikyta, jei nėskaityt čia sor- 
iaus Valerijono trumpą laiką 
to nesilaikymo. Todėl katakom
bose slėpdavosi ne tik krikščio
nys, bet ir įvairus nusikaltė
liai, norėdami išvengti griež
tų romėnų įstatymų, štai, net 
Popiežius Steponas ten išgyve
no 8 metus. Nors ir 303-306 
metų kapų neliečiamybė buvo 
panaikinta., betgi krikščiones 

slėpdavosi, nes dėl katakombų
............. ‘     —*

Tel. PROSPECT 5544 ' VENETIAN BLtNDS

MANOR
Window Shade & Drapery Works

IŠVALOME LANGŲ UŽLAIDAS IR KAURUS 
10 metų jūsų apylinkėje.

Musų kostumeriai visuomet yra patenkinti musų darbu.
3348 West 63rd Street

. -ž .

A

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

Moderniškas 2 šmotu sekly
čios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

PRIEDAS: $10.00 vertės
LEMPA DYKAI.

* .
Lengvais išmokėjimais.

R 0 0 S E V E LT
F U R NIT U RE C O M P A N Y
2 310 RO O S EVE LT RO A D

Telefonas SEELEY 8760

painumo, retai kas drįsdavo iš 
neprityrusių į juos įžengti.

Gavę laisvę Konstantino Di
džiojo laikais, krikščionys nors 
ir statėsi viešai sau šventyk
las, tačiau katakombų nepa
miršo. Tik įvairus barbariški 
plėšimai privertė kankinių kū
nus perkelti į bažnyčias, o ka
takombas užkasti ir apsaugoti 
nuo išniekinimo. Vėl katakom
bos buvo surastos tik XVI 
šimtmečio pabaigoje.

Įsikūrusios germanų giminės 
ir priėmušios krikčionių tikė
jimą, turėjo atsisakyti lavonų 
deginimo papročių. Štai Karo
lius Didysis tikybiniais ir eko
nominiais sumetimais, dėl per- 
didelio medžių eikvojimo, 785 
metais uždraudė saksams mi
rusius deginti ir nepaklusnius 
baudė mirties bausme. Kai ku
rios vokiečių giminės lavonus 
degino dar iki IX ir X amžiaus. 
O prusai, lietuviai, latviai, ės
tai^ slavai degino iki XIII ar 
net XIV arpžiaus.

Apie lietuvius pasakojama, 
kad jie sutarty su kryžeivių 
ordinu 1249 m. turėję viašai 
pasižadėti nebedeginti daugiau 
lavonų. Yra žinių, kad nužudy
to Krėvės pily Kęstučio lavo
nas su ginklais, rūbais ir ki
tais daiktais buvęs sudegintas 
Vilniuje. Volteras mini apie 
kunigaikščio Skirmunto lavo
no sudeginimą ir tam sureng
tas iškilmingas apeigas, pana
šias Vilniuj Kęstučio laidotu
vėms.

Iš naujesnių senovės lietu
vių kapų tyrinėjimų įdomus V. 
Nagevičiaus Prišmančių mil
žinkapio laidojimo būdų duo
menys. Ištirta 89 laidojimo vie
tos ir rasta 50 kapų su sudegin
tais lavonais, 22 kapai nede
gintų lavonų ir 17 kapų palai
dotų ypatingomis apeigomis. Iš 
to seka, kad senovės lietuvių 
tauta, gyvendama miškais ap
žėlusiam krašte, dažniau lavo
nams vartojo deginimą, kaip 
kokį kitą laidojimo būdą, tuo 
labiau, jog tikėjo, kad garbi
namąja, šventąja ugnim, tar
naujančia dienešvaraus ir nuo
dėmingo kūno, vėl prikeliama 
naujam gyvenimui (Vytelio rau
da). Lietuviai^ sunkiai atsisa
kydami nuo savo tėvų papro
čių, ir laidojimo budo—lavonus 
sudegint—iki XVI amž. ne- 
išisžadėjo. 1

Renesanso ir humanizmo lai
kais, kai Vėl imta domėtis pra
eitim, klasikine senove, prisi
minta ir senovės laidojimo bu
dai. Ypač šį dalyką iškėlė Didž. 
Prancūzų revoliucija, su pasi
žymėjusiais plačiais užsimo
jimais ir pasaulinės santvar
kos pakeitimais. Tačiau mėgi
nimai 1797 metais panaikinti 
kapus ir įvesti privalomą la
vonų deginimą nepasiekė tik
slo. Tik praėjusio šimtmečio 
40-tųjų metų pabaigoj kilo 
naujas lavonų deginimo sąjū
dis. Visa eile mokslininkų ir žy
mių asmenų iškėlė šį klausimą 
ir pastatė ant tvirto moksliško 
pagrindo. Ypač pažymėtinas 
Prūsų mokslo akademijos 1849 
metais Grimm’o pranešimas, 
atidaręs šioj srity naują kelią. 
Betgi visus naujus siekimus 
slopindavo ta aplinkybė, kad 
nebuvo galima estetiškai sude
ginti. Deginimo technika dat 
nebuvo išsiplėtus, ir atrodė 
barbariška dėti lavoną ant lau
žo, kuriam reikėdavo begalo 
daug medžių. .Bet vėliau pritai
kyta Siemenšo dujų ugnies sis
tema tas kliūtis nugalėjo, ir la
vonų deginimas ėmė sparčiau 
plisti.

Po krikšionybeš lavonų lai
dojimo žemėje įsigalėjimo, po 
jos Viduramžiais tariamų raga
nų, nusikaltėlių ir sau nepa>- 
lankių žmonių gyvų ant laužo 
deginimo, naujoj Europos isto
rijoj pirmas pagal romėnų pa
pročius lavono sudeginimas į- 
vyko 1752 m. Sudegintas Frid
richo tetos markgrafienės So
fijos Bayreuth lavonas. Pagal 
Šiemenso projektą; pastatytoj 
Drezdene prie fabriko krosnyj 
1874 m. buvę sudeginta Anglį?

joS' ministerio žmonos Lady viršuje kokso sluoksnis, pavirs- 
Dilke kūnas. Pirmas viešas I- ta į anglies deginį. šis dujų 
talijoj sudeginimas buvo 1876 mišinys, susededąs daugiausia 
m. Milane. O 1878 m. buvo ati- iš anglies deginio, vendenilio
darytas pirmas Vokietijoj kre- 
matorijumas Gotha mieste, 
Anglijoj, Voking mieste Vaičiui 
Perkūnui, apvalyta siela nuo 
1882 m.

Dabartiniu laiku Europoj 
yra per du šimtus krematori- 
jų, kurių Vokietijoj per 100-tą, 
Šveicarijoj 20, Čekoslovakijoj 
10, Švedijoj 9, Danijoj ir Nor
vegijoj po 5. Yra jų dar Jungt. 
Amerikos Valstybėse, Kana
doj, Brazilijoj ir t. t,

KrematOrijų turbut daugiau
sia turi Japonija, nes ten jų 
yra beveik kiekviename kaime. 
Japonijoj išteistas 1897 m. įsta
tymas priverčia visus apkre
čiamomis ligomis mirusius su
deginti.

Europoj seniau plačiau degi
nimas buvo pavartojamas karo 
ir epidemijų fnetu.

Deginimo Technika
Dabartiniu laiku ugnies lai

dojimo problema visiškai iš
spręsta. Laužų laikai senai jau 
dingo. Lavonams deginti kros
nys yra gan tobulos. Ekonomiš
kiausią ir patogiausia skaito
ma inž. šneiderio patobulinta 
Siemcnso sistemos krosnis. Ji 
susideda iš dujų gamintojo., du
jų angos, deginamosios patal
pos ir pelenų landos.

Dujų gamintojas, į kurį pro 
įtaisytą užpakalinėje dalyje 
kiauryme pilamas koksas, vir
šuje suskliaustas, o apačioje 
išklotas plokščiomis grotelė
mis. Jo sienose įtaisyti kanalai, 
kuriais varomas oras įkaistą. 
Po grotelėmis įtaisyta vandens 
deže; jos viršuje eidamas įkai
tęs oras susimaišo su vandens 
garais ir parėjęs per degantį 
kokso sluoksnį pavirsta į an- 
gliarukštį; vandens garai su
skyla į vandenį ir deguonį. 
Atsiradusi ąųgliarukštis, perė
jus pro gulinčius, įkaitusius

I, ■—4

NAUJOS GADYNES 
CHORO

baseball
Pirmyn-—Naujos Gadynes

PROGRAMAS
Kenosha Merginų Choras 
Chic. Lietuvių Vyrų Choras 
Naujos Gadynės Choras

$50.00 ,
CASH PRIZAI

ir oro azoto sudaro kaitinamą
sias dujas.

Šios dujos patenka į degina
mąją kamerą pro dujų angą, ir 
tuo pačiu metu ten įleidžiamas 
įkaitintas oras. Dujos degda
mos įkaitinu deginamosios ka
meros sieneles iki šviesaus 
raudonumo. Kai įkaista iki 
1200°C deginamų dujų dau
giau neleidžiama, nuvedant jas 
tiesiog tam tikrais kanalais į 
kaminą^ Kanaluose įkaitęs iki 
1000°C oras nuolat teka pro 
deginamąją kamerą, pelenų lan
dą į dūmtraukį.

Krematorijumo koplyčioj pa
dėtas ant katafalko karstas, 
pasibaigus gedulingoms apei
goms, dalyviams matant, liftu 
nugrimsta į požemį, o anga 
karsto viršuje pati užsidaro. 
Pogrindy karstas tam tikru 
vežimėliu nuvežamas į degina
mąją krosnies kamerą ir pa
dedamas ant grotelių. Praside
da lavono irimas.

Įkaitęs oras, kurio vis prite- 
ka naujai, lavoną deginą. Pele
nais virsta kaulų mineralinės 
dalys, o vanduo, kuriuo pir
miausiai lavonas nustoja puses 
savo svorio ir organinių medž
iagų oksidacijos produktai pa
sišalina pro dumtraukį oran. 
Kartu pasišalina lengvi karsto 
ir rūbų pelenai.

Likusius pelenus, kaipo su
deginto 1^/bno palaikus, iš pe
lenų landos supilama į tam tik
ras įvairios formos urnas, ku
riose įrežiamas sudegintojo 
vardas, žiūrint žmonių papro
čių, urnos statomos salėse, sie
nų nišose arba palaidojamos 
žemėje.

Pelenų gauna maždaug suau
gusių 2-3 kg., 10 metų vaikų— 
1-1.5 kg., 1 metų I/ą kg.

Degimo procesas vyksta grei
tai ir tęsiasi neilgiau 1.5 vai., 
neskaitant 3 vai. krosnies įkai-. 
tini;hiUi.’'*'h’n " 1,1 Į

Šiais laikais krematori j ūmuo
se nemažai žmonių lavonų su
deginama. Štai Berlyno-Wedin- 
go krematori j urnas sudegina 
kasdien po 20 lavonų. Tikybos 
atžvilgiu Vienos krematorij u- 
me iš 1880 sudegintų buvo: 
Rym. kat. 60.6%, sentikių ka
talikų 1.6%, stačiatikių 0.3%, 
protestantų 12.3%, žydų 8.2%, 
laisvamanių 16.5%.

Lietuvoj kol kas tėra tik vie
nintelis krematori j urnas Vy
tauto Didž. Universitete Me
dicinos fakulteto rūmuose, skir
tas mokslo reikalams.

(L. U.)

I kąimynas: “Kur tamstos 
brolis ?”

H kaimynas: “Jis dar kam
baryj ę, mudu dainavome due
tą, bet aš pirmiau pabaigiau ir 
išėjau.”

DĖL Savo NEGALĖS 
Mėgink Gamtos 

GYDYMĄ

Kam laukti ir paskui operaci
jai pasiduot— kodėl nebandyti 
Gamtos Gydymą? šiltam ore 
rimtos, užsisenėjusios, ar švel
nios negalės galima daug grei
čiau pagydyti Gamtos Budu. Tū
kstančiai pagijo, kodėl ne jus? 
Gydykis Gamtos Budu No. 1 na
muose su “Helenos Šaknų Vais
tais” už $1.00 ir gauk užtikrin
tas pasėkas į savaitę; arba No. 2 
su Electro Magnetic ofiso gydy
mo būdą už $1.00 ir $2.00. Krei
pkis dykai bandymo ar siųsk 
50c dėl šaknų lįuosuotojo.

Patarimai ar ekzaminacija dy
kai su vaistais ar patarnavimu.

A|dara 11 A. M. iki 8 P. M.

ŠAKNŲ GYDYMO 
INSTITUTAS

t)r. P. Schyftian, Specialistas 
Įsteigta 20 metų.

Referuojantis daktaras prie He
lenos Šimanskienės
Įsteigta 40 metų.

1869 North Damen, 
antras aukštas,
Armitage 8200.

“SERVICE UP FQR SPRING”
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį it 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kai
nos yra prieinamai žemos.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKITE VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

Super Service Station 
50th and Western Avenue

Plovimas, Aliejavimas, Brekių Tarnyba, Ignition, Lightning, etc.
Atsineškit šį skelbimą dėl specialės automobilio taisymo kainos

THE VERY BEST 
TIME TO PAINT!

DeLUXE MALEVA JŪSŲ NAMAMS

THE DELUXE PAINT 
FOR YOUR HOME!

•< v . <• . , ■ 1

O’Brien’s T. T. O maleva atrodo kaip enamelis 
... plaunasi kaip stiklas ... tveria kaip geležis. 
Tung aliejus yra “pirm sutrauktas” negu mai
šytas su maleva. T. T. O. tai nauja, kitokia ir 
geresnė namams maleva. Pirkite ir reikalau
kite T. T. O., nes džiaugsitės patyrę, kad tai 
geriausia kokia galima gauti maleva.

ĮSIGYKITE MALEVŲ SĄRAŠĄ ŠIANDIEN!

LINOLEUM VARNISH
■ .. ... A- . ‘ ' • ' . .

Jei vartosite Liąuid Velvet 
sienoms plauti, tai vaikų pirš
tų nuospaudos jūsų nevargins. 
Tai puiki maleva, galima ją 
plauti ir plauti. Keturiolika 
gražių spalvų. Tiktai —

NON-YELLOWING 
WHITE ĘNAMEL

O’Brien’s Liquid- 
Lite sensacinis 
naujas /finišas, 
kuris negelto
nuoja, kaip pa
prastas enamelis. 
Apdengia vienu 
sykiu ir išdžiūs
ta iki porcelano 
žibesio. Ideališ

obriens 
Lįįūid-IĮte

kas virtuvėms. $2-55
Tiktai C y2 Gal.

O’Brien Varnišas 
senai žinomas ir 
pagarsėjęs .Atsižy
mėjusi vertybė. 
Šviesi. Yra ketu
rių rūšių vertybė,

g Galit vartot kaip 
išvidiniam taip ir 
išlaukiniam-reika- 

Kv. lams. Tiktai

TIKRAI 
“PRE-SHRUNK”

4 valandas. Apden
gia 600 ketv. pėdas 
su galonu. Atlaiko 
dėvėjimą ir plovi

mą, O’Brien finišas 
Tiktai

$j.2S

Ypatingai blankus. 
Nepakeičia švie
siausios klejonkų 
spalvos. Džiūsta į

Kv.

“ C o 1 ors of 
the Y e a r ” 
... naujutėlė 
knygutė, ku
rioje rasi vi
sas tas spal

vas, kurios sky- 
riamos namams. 

Iliustruota pilnomis spalvomis. 
Lengvi nurodymai. Įsigykite 
vieną šiandien.

INTERIOR GLOSS

Padarytas su O’Brien 
Pre-Shrunk T h e r- 
molyzed Tung Alie
jum. Palaiko jo žvil
gesį. Laikosi plau
namas. Su galonu 
išmalevojama. De
šimts spal- $ 1.80 
vų. Vz Gal. ■

DEALER IN O’BRIEN PAINTS

Barta & Lejcar
Painters’ Supplies—Varnish—Glass—Wallpaper

3554 W. 26th St. Phone Rock. 1740
4163 Archer Avė. Phone Laf. 9500
1923 S. Blue Island Av. Phone Canal 4716

O ' B : U E N Hu Shnunk P

WE GIVE SHOP-O TICKETS
MES DUODAME STOP-O TIKIETUS. 
——

GARSINKITE “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III

Pirma ir Didžiusia■ii

Diena 1S Dienos
Lietuvių Federal Taupymo Įstaigą 

Chicagoje
Kiekvieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00 <
TAU PY TOJAMS

IŠMOKĖJOM Ctf
DIVIDENTO fcfrTC?

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS
TURTAS VIRŠ $2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000

"’-’rrtadicni
Jaunas, stiprus, gražus jau

nuolis Juozapas Balčaitis, gerų 
naujieniečių sūnūs, šiandien 
švęs svarbų gimtadienį. Jis bus 
21. Reiškia pribrendo, sulaukė 
pilno vyro amžiaus.

Gimtadienio proga tėvai pp. 
Balkaičiai ruošia birthday par- 
ty savo namuose, 66 S. Morgan 
Street, ir kviečia visus draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Pa
rengimas įvyks šįvakar pp. Bal
kaičių biznio vietoje.

Jaunuolis J. Balčaitis 
Chicagos Lietuvių
narys. —Senas Petras.

Taipgi tariu ačiū laidotuvių di
rektoriui A. M. Phillips, kuris 
rūpestingai ir tvarkiai atliko 
visĄ laidotuvių darbą.

Taigi dar sykį tariu ačiū vi
siems. Nuiiudusi pasilieka

Ona Bruzgulienė ir sūnūs 
Bronis Bruzgulis.

Pavasario Grožis
ir

yra 
Draugijos

Neffas su Dukrele 
Važiuoja Lietuvon

WEST SIDE. — Plačiai 
cagos lietuviams žinomas Wal-
.eris Neffas su savo dūk tore 
Genovaite išvažiuoja Lietuvon

Chi-

WESTINGHOUSE

ALI AROUND*

' Pašte Soap Cleaner
Valo greičiau ir lengviau bet kokį malevotą, 
enamėliuotą ar varnišiuotą paviršių. Absoliu
čiai nekenksmingas rankoms arba finišui.

Pas savo malevų ir geležies krautuvninką reikalauk Pilsen Kwik Klean
M ■ ■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■ ...........................— ........ ■ — ...........................     —

CLEANER

GARANTUOTA!

PILSEN KWIK KLEAN

Gegužinis Piknikas
West Sidės Lietuvių Piliečių Larbininkų 

Pašalpinio Klubo

Nedėlioj, Gegužės-May 29 dieną 1938
Archer Avė. and Kean Avė. Justice Park, III

Justice Park Darže — (buvusiam Liepos). Gros Henry 
Pelers orkestrą. Prasidės 12 vai. ir tęsis iki vėlumos.

Kviečia Rengimo Komisija

Pranešimas
Mirus Dr. Y. M. Doodokyan, ST. PAUL’S 

HOSPITAL, 828 W. 35th PI. apylinkės bend
ra ligoninė, tapo perimta bendrai praktikai 
naujo daktarų štabo.

Visi budinkai permodeliuoti ir įrengimai 
atstatyti. Ligoninė jau atdaryta visuomenės 
inspekcijai ir operacijai. Be to, klinikas turi 
tuos pačius skyrius, būtent: gimdymo, dia- 
thermijos, X-rays, Ultra violet ir kaitros 
spindulių.

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

praleis apie trejetą mėnesių, 
paviešės, savuosius r/Jpnkvs. 
Draugas Neffas jau 35 metai 
kaip nebuvęs Lietuvoj.

Chicago j e per daugelį metų 
Walteris Neffas turi viešbutį, 
svetainę ir taverną adresu 2435 
>. Leavitt str. —Senas Petras.

A

buvo neti- 
gimtadienio

Pet. Auškalnienės 
Gimtadienio Puota

GARY mieste p-iai Petronė 
ei Aukškalnienei 
ketai surengta
puota. Dukterys ir draugai su
manė tinkamai ją pagerbti ir 
surengė surprizo partiją Bra- 
zauskų namuose, 1514 S. 15th 
str. Kadangi Petronėlė Aukš- 
kalnienė su visais gražiai su
gyvena ir yra žinoma ir tarp 
svetimtaučių, tai svečių susirin
ko didelis būrys. Ęuvp daugiau 
kaip šimtas. Visi geroj nuotai
koj linksmai praleido laiką prie 
skanios vakarienės, gėrimų ir 
lietuviškos muzikos.

Ponia Petronėlė Aukškalnie- 
iiė už dovanas ir dalyvavimą 
šioj puotoj visiems yra dėkin
ga-

Neužilgo, o būtent gegužio 
31, bus jos ir vardo diena, ir 
ta proga linkiu draugei sveika
tos, laimės' ir ilgiausių metų.

Anna Yuknis. ,

Puošiasi gamta, puošia 
žmogus savo guštą. Mat, toks 
yra 'tasai pavasario atgimimas, 
kad viskas, kas tik apsunkino 
musų gyvenamą per ilgus žie 
mos mėnesius, būtinai pavasa
rį reikia pašalinti. Sakome, tai 
švara esant, vienkart, ir gro
žiu.

Graham 
35th St. 
krautuvė 
Naujienas,
•tingą tų daiktų pasirinkimą. Ji 
pasiūlo visus reikmenis priei
namomis kainomis. Tad, no
rint ką nors nusipirkti švaros! 
ir grožio reikalu, būtinai ap-| 
lankykite šią krautuvę. Namas 
ncmalevotas, taip kaip ir ne! 
namas.

& Sons, 1821 W. 
malėvos reikmenų 

štai - skelbiasi per 
kad ji turinti y pa-'

Kita to paties savininko krau
tuvė yra prie 1638 W, 
Street.

Dr. Nystul’s 
Sanitarija

Dr. Ny- 
stul virš 
700 asme
nų laiškais 
•^raginamais 
skelbia se- 
i-kmadienį, 
birž. 5 d. 
savo įstai
gos “Open 
House”.

iš-

P-lės Matekoniutės 
Išleistuvės 
jiandien

Franciškos Matekoniutės
leistuvės bus šiandien Cicero 
Liuosybės mažojoj svetainėj, 
1403 So. 49 Ct. Bus vakarienė, 
muzika ir visi smagumai. Jei
gu atvyksite, gerai butų kad 
patelefonuotume t išleistuvių
vakarėlio rengėjai Onai Lau- 
čiškienei, Nevada 6320. Tai ku- 

supiškėnų atsisveikinimas 
Pranciška jai išvažiuojar 
Lietuvą su Pirmyn choru.

mylimo vyro 
netikėta, skau- 

inano gyvenimą 
Maniau, tą viską 
Vienok su pagal-

Vieša
Padėka

Mieli mano giminėse draugai 
ir geros širdies žmonės:

Priimkite nuo manęs nuo
širdžią padėką už jūsų man su
teiktą visokią pagalbą bei sura
minimą skaudžioje liūdesio va- 
andoje.

Mirtis mano
Bronio buvo 
džiai užgavo 
ir sveikatą, 
nedalaikysiu.
ba jūsų pergalėjau visas kliū
tis.

Dabar, kiek nusiraminusi ir 
spėkų atgavusi, norėčiau atsi
teisti jums, geros širdies prie- 
teliai, nors tardama širdingai 
įčiu. Labai esu dėkinga vi
siems už prisiuntimą taip daug 
brangių gėlių,* kurios puošė 
kambarį ir ramino mus. Ačiū 
grabnešiams už patarnavimą.

79th

ŠALDYTUVAS
Duoda geresnį patarnavimą, mažiau elektros 
vartoja. Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. 
Gražiau atrodo — ilgiau tarnauja. Turi pil
ną 5 metų garanciją.

šeštadienis, geguž. 28, 1938

<

PATAISYK PIRM 
NEGU MALEVOSI

KIRBY
Sheet Metai Works

3530 W. 63rd St.
Phone HEMlock 6477

■ Vandentekius — Fumasus
Aliejaus Pečius Stokerius

Air Conditioning 
VISI DARBAI UŽTIKRINAMI

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Peoples Krautuvės yra vienintelės Lietuvių 
Krautuvės autorizuotas pardavinėti General 
Motors Frigidaires, kurių yra pilnas pasirin
kimas visokių dydžių ir madų visi 1938 metų 
modeliai. Peoples Krautuvės pasiūlo už labai 
prieinamas kainas, pasirinkimas nuo ..........

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nuolaida už seną Šaldytuvą

u

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, planus ir 
visokius rakandus bei Stonis. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotus, Tšipfd pristatėm an
glis j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YAtlDS 3408

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ 

Maliavos, Varnišius, Geležies iš- 
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Įstaiga atdara nuo t vai. po 
piet iki 8 vai. vak.

Sanitorija ypatingai praplė
sta, taip, kad jos bendras grin
dų plotis siekia “jau 6,000 ket
virtainių pėdų. Taigi,’proga su
sipažinti su ‘ tos įstaigos gydy
mo budais, o ypatingai įgyti 
nformacijų kaip gydoma be 

vaistų. (Skelb.) )

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. LAFayette 3171 ' Tel. HĘMlock 8400
Krautuves atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, šeštadienio vakarais 

. I 1

UTILITY L I Q U O R 
DISTRIBUTČRS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALĘ ONLY 

Phones: Pros'pe'ct 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

GRAŽIOS GĖLES
Kapams ir darželiams, kurios 
žydės per vasarą. Sodyk dabar, 

turime gražių kapamsBcto,
vainikų.

805 West 18th Street

Jockeu 
TRADE MARK '

UNDERWEAR

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

PAPUOŠKIT SAVO 
MYLIMŲJŲ KAPUS 

gilėmis 
IR 

VAINIKAIS

b

doy

MM

Lovick s
FLORIST

3316 S. HALSTED ST.
TEL. BOULEVARD 7314

\UM0U! tQįį>

II UF IFIlIlt 
vtiiiii itm n cinu 
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VAIKI ItlĮIBS

5Oc
• Complete hot weather relief 
can be yours if you’ll switch to 
summer comfort ... and that 
means Jockey underwear by 
Coopers.The porous knitallows 
air to circulate and cool your 
heat-weary body . . , the styl- 
Ing — shortor midway—i$ just 
the thing for 
svvelterlng days 
(and evenlngs 
tool). Y-Front 
construction. . . 
support, conven- 
ient opening; no 
buttons, no bulk, 
no bind; hence, 
no sųuirmingl

Paul Leases
3427 So. Halsted Street

""

GARSINKITES “NAUJIENOSE

/įjfe'
hi

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI S^g.SO
GYDYMAS....... ~............... ŠC f).00
LIGONINĖJE .................... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PĄRK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago. 

Tel. Lavndale 5727.

RĘSTA GRANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VTCTORY 9070.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-

f ■ c
te
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paaukojo $50 Pirmyn choro daini
ninku kelionei Lietuvon

Ilsisi >’ "antiškose ;
Kapinėse

' H ■ “• - !■<4 -

CLAssifIED a D VEKTiŠI.M£NTS I
-....... .... ........... ■ ■■ ■■ . : . -J

Pašvenčia ir visos valandos Radio progra
mą Choro Naudai

ro sumanymo aplankyti savo 
tėvų gimtąjį kraštą—Lietuvą. 
Pašvęsdamas chorui radio pro- 
gralrią, p, Goldberg tikisi, kad 
jaunieji dainihihkai turės pro
gą atsikreipti į lietuvių višuo- 
rilenę oro bangomis ir para
ginti juos Lietuvos kelionę pa- 
reriiti finanšiiiiai ir moraliai.

■ - _ • Mr. B. Goldberg

Mr. Barney Goldberg, pe\ 
> p-a Barčus, paaukojo Chicagoš 
į Lietuvių Chorui Pirmyn $50.00 
Į pinigais Lietuvos kelionės iš- 
’ laidų padengimui. Nepasiten- 
! kibdamas tuo, p. Goldberg pa

švenčia chorui ir visos valan
dos radio programą iš stoties 
VV.G.E.S.,, kurį ’ transliuoja kas 
pirmadienį nuo 7-ių iki 8-ių 

‘ vakare. 5. .
Paskirdainas Stambių pinigi

nę auką chorui ir suteikdamas 
rridio valandų; p. Goldberg’as 
ragino ir visus lietuvius pfisi- 
deti piniginiai prie kilnaus cho-

P-ą Goldbergą paskatino pa
gelbėti lietuviškai organizaci
jai, faktas, kad jis daro iš lie
tuvių didelę apyvartą Savo di
džiulėj ir moderniškoj rūbų 
krautuvėje Town of Lake. Jis 
yra savininkas Goldberg Cloth- 
ing Stote for Men and Womeri, 
kuri randasi ties 4756 South 
Ashland avenue. Ten jis par
duoda aukštos kokybės ir vė
liausių madų įvairius rubus 
kdip 'Vaikams, taip vyrams ir 
gražiomsioms moterims.

Aukščiau paminėta radio va
landa, pašvęsta Pirmyn Chorui, 
kurią pats choras išpildys, bus 
transliuojama šį pirmadieni, 
gegužės 30 d., tai yra, Kapi- 
hių Puošimo Dienos vakare. Vi
si lietuvių yra kviečiami prp- 
grarho išklausyti. Nuo 7-ii> iki 
8-iį vdkare.

' .PERSONAI^ 
Asmenųieško.

IEŠKAU DRAUGO, vidutinio 
amžiaus, gero darbininko, teisingo 
ir kad tiktų prie biznio. Rašydami 
įdėkite krasos. ženklelį dėl .atsa
kymo. C. PETROV, 683 St. Peter 
St. St. Paul, Minn.

SiTUĄTION iyANTED 
Ieško Barho •>-

IEŠKAU DARBO kAipo 
draiveris. Gerai kalbu lietuviškai ir 
suprantu biznį. Susipažinęs gerai 
su Cnicago ir priemiesčiais. 26 m. 
amžiaus. Lafayette 0051.

■> y< į j 1

HELP vvAnted—female 
Darbininkių Reikia

RElklA PATYRUSI^ skudurų 
skirstytojų. Darbas, nuolatinis.

H. Šamors and Sons, 
412 N. Morgan St.

FOR RENT—IN GENERAL 
________ Ren^i—Bendrai_______

KAMBARYS RENDON prie ma
žos šeimynos,. šviesus — Vz bloko 
nuo Archer Avė. 4014 Brighton PI., 
antros lubos.

PASTOGIAI, vienas kambarys, 
vanduo, Šilima, gagas, elektriką.

4027 So. Brighton Place.
RENDON KRAUTUVĖ su fikče- 

riais. Tinkama bučernei, groserriel 
ąr tavernai,, 6< kambariai .gyveni
mui. T. BIVEINIS, 501 W. 37th St.

. RENDON ŠTORAS, 1ŠxŽ6 apšit 
dobiąs. Rėhda $30.00. Tinkamas 
bitė kokiams bizniui. 6248 South 
Campbell Avė. . prie pat 63rd St.

C. urnįk;
4708 So. Weštern Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS pil
nai įrengtas: bigl renda, 7t kamba
riai VItšUj, kas nori galės pirkti SU 
5 kambarių fornišiais. Listaš 3 me
tams. Prie didelės transportacijoš. 
Parduosiu .pigiai, nes išvažiuoju į 
Lietuvą. 3862 Archer AVe.

, PARDAVIMUI TAVERNAS: Krei
ptis STENSON BREWING CO., 
1748 N. Wiricheštėr Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS ^.dir
btuvių, apylinkėj,. kampinė, vieta — 
gyvenami kambariai, nebrangiai — 
už pinigus. 1901 GeOfrge St.

Gracelarld 1847.

Radiorep,

Susisiekimas
Blue Bird bosais

Arthuras Bložiš
Sūnūs pp. J. Bložių.

Rugp. 4, 1916—Bal. 11, 1937

REIKALINGA DARBININKAS 
tarpe 30-40 mėtų amžiaus UŽ ga's- 
padinę į Taverno virtuvę.

6500 įSo. State St.

RENDON 4 ŠVIESUS kambariai 
ant 2 lubų iš užpakalio. Maudynė, 
švįežiai išdekoruoti. 827 W. 34th PI. 
1 lubos iš užpakalio.

; ■ ?;“■ ....„u.; <—

Pardavimui bizniavas na
mas ant 63rd ir california štoras 
2, fletis ir 2 katu mūrinis gara
žas; beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiulym; 
Tel. Rep. 3719 p. 3714.

FARMS FOR SALE
Ukili Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagoš. Daug pihigų nerei
kia; • , ,.. j ,

P, WOLTERAITIS 
4618 So. Westem Avė.

ir Wiliow Springs. Kašdieii iš
eina ir pareina 35 kartus.

(Skelb.)
Tung alyva

REIKIA ŠEIMININKES; papras
tas virimas; nėra skalbimo du vai
kai.;. būti; liudymaš geri namai. 
20-40, pasimdtyti šeštddienį po , 2 
vai. po pietų. BISNO, 5859 North 
Glenwood. į

FURNISHEP ROOMS—TO RENT
--------

4 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
: Brighton Parke. Išrehduos. tik bir
želio, liepos, rugpiūčio mėnesiais— 
$25.00 mėnesiui. Referencai. šaukti 
Laiayette 5279 nuo 6 iki 8 v. v.

RENDON . furnišiuotas kamba
rys. 7021 So. Talman Avė. 2 lubos.

PARDAVIMUI HARDWARE ir 
MalevOs (Paint) krautuvė. Lietu
vių dpielinkėje, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Labai gera pro
ga lietuviui , biznieriui, kuris nori 
eiti į panašų biznį. Pardavimo 
priežastis, patirsite ant vietos. At
sišaukite pas N., C. Krukonis and 
Co., 3251 Sb. Halsted St., Chica- 
gd, III.', Tel. Victory 1233.

.PARSIDUODA TAVERN geroj 
vįetoj prie 2 gatyekanų linijų ir 
prie gatvekarių barnės.

6818 So. Ashland Avė.

$3500.00 120 AKRŲ paprasta iar- 
ma parsiduoda už. $1200.00. Jei tuo
jau. Turi gauti $700 pinigais apfno- 
kėti laidotuvių išlaidas ir skolas. 
Liausią $,%—ilgu terminu. .2 my-. 
lios nuo miešto. Budinkai geri. Mrs. 
Ošborn, Hart, Michigan.

. 160 AKRŲ PARDAVIMUI. 90 
dirbamos, geri budinkai, barnė, 
sailo, stųba, 9 kambariai, 27 galvi
jų, 3 gėri arkliai, laukas užsėtas. 

I Viską parduosiu už $6500 ir visas 
_ ____  GEO. NOGRODSKY, 

Camp Douglas, Wis.

SKUBŲŠ FINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS.’

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir ttį Tuojautipė* veikla. Nėra a- 
tidėljojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite, 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

Nėra mažiausios abej orios, 
kad Bluc Bird System išvysty
tas susisiekimas su užmiesčiu 
yra patogus, malonus ir nebran
gus. Keleiviu aptarnavimas, ge
rai įrengti moderni busrii, va
žiavimą .padaro< tikru smagu
mų.

Tos busų sistemos stotys Chi- 
cagos.1 įmesto- randasi- prie 63- 
čios ir Westėtn Avė. ir Cicero; 

Užmiesty sustoja: Argo, Jlisticė

LIŪDNAI ATMINČIAI

A A

Kada Buvo atrasta “Tung A- 
lyva”, lai technikų, malevos* ga
mintojų tarpe 'džiaugsmams, 
galima pasakyti ir galo nebuvo. 
Betgi, ir buvo ko džiaugtis, nes 
r.a alyva pasirodė geresnė ir 
tvirtesnė už vistts iki tada var
totas alyyas.

Tung alyva yra gaunrima, 
spaudžiant iš tung inedžio, ku
ris auga Pietij Ceri tralinės Ki
nijos dykiiindse. Taigi, ne kul- 
lurihese sąlygose. Suprantama, 
kad išraduš dlyvą teko susirū
pinti ii’ šu jos pagerinimo ir 
patobuliniriio pnemoriėmis. Tai 
buvo atsieita. O'Brien Varnish 
Co. tai pasisekė ir už tai ji 
šiandien turi tos alyvos paten
tą. Visi jos gaiiuniai. yra geres
ni, tvirtesni, t ątspąjrcsni prieš 
vandenį irLdeviši ilgiait. Parsi
duoda po T.T.O. ženklu.

Norint gauti tos malevds 
kreipkitės į Barta & Lejcar ma- 
levų krautuvę, 4163 Archer aVe- 
nue, nes ta krautuvė gavo tos 
kompanijos atstovybėš teises. 
Kitos jos ktautiivės yra ' ties 
1923 Bhi'c Islarid avė. ir 3354 
VVest 26111 St. j*

(Skelb.)

HELP WANTED—MALĖ 
_______parbftiiiikų Reikia_____ ,

REIKIA VYRO, kuris myli lie
tuvišką šienauti, gera progą d^el 
mainerio vasaros sezone, padirbti. 
Matykite A. SIRATOVICH, 7207 S. 
Francisčo Avė. Chicago, III.
-------------------------—-—  -.....................a., i .

RENDON KAMBARYS apšildo
mas, prie mažos šeimynos. 5955 So. 
Fairfięld Avė., Chicago, III. Herti- 
lock 4440.

Pranešimas MarcįUeite 
Spulkos Nariams

Chicago Lithuanian Savings 
& Loan Association ofisas yra 
atdarąs kas pirmadienio vaka
rą. Kadangi zšį pirmadienį iš
puola kapinių Puošimo Diena, 
tai spulkos valdyba susirinks 
antradienį, nuo 7:00 iki 9:00• ■ ■’ vakare.

Kuriems taupyto j am s ir sko
lininkams mokėjimai pripuola 
šiam mėnesy, galėsite savo 
prievoles atlikti antradien 
spulkos ’ofižL 2^02 W. 69th St.

. -r- G^sds.

FURNITURE-FEKTŲRĘ FOR SALE 
RakanaAi ir; įtaisai Pardayimu^^^ 

3SparduodaS£ barų^fhc- 
ČĖRlUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registeriUš ir 
ice baksius. Cash arba ant Išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
.1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

RfcAL E8TATE FOR SALE 
Namai-žemSPgTdavimui

, PARSIDUODA ROSELANDE bu
černė ir grosernė, biznis išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo prie
žastį, patitšite ant vietos. Dėl visų 
informacijų šaukite Commodore 
0343 vakarais po 7 vai. vak. arba 
nedėlioję.

PENKIOS UŽDARYTOS PAR
MOS — 320 akrai, arti Wheatfield, 
akmens kelias iš dviejų .pusių, ge
ros tvoros ir budinkai. $39. už akrą.

FIRST NATIONAL BANK 
Crown Point, Ind.

------------------------------------4-------

80 AKRAI, dalinai miškas mo
derniškos barnės; 9 kambarių na
mai; garažas, mašinšapė; virŠtinin- 
kas; perykla; 2 šaltiniai; naujos 
tvoros; $4,000; $1,600 įmokėti. Ter- 
mihai. KMET,xRt. 1, Phillips, Wis.REIKALINGAS BIZNIS bile ko- 

kįos rųšies, arba bizniavąs lotas, 
mainyti ant 2 flatų medinio namo 
po 6 kambariuš su skiepu. Kaina 
$3500.00. Biznį arba lotą galima 
priimti kaip pirmą įmokėjimą. Ma- 
tykit tuoj aus.
NAMON FINANCE and REALTY | mą su gyvuliais ir paukščiais^ Kai- 

6755 South Western Avenue. 
Tel. Grovehill 1038.

Rytoj NėwCity 
Fiirhitiire Mari 
l’iknikaš

DBflSBMBHBHBHBHHI

;S MIRTIES

JUOZAPAS 
MARTIN

(Martuscvičius)
Persiskyrė su šiuo pasau

liu KOVO 19 dieną, 12 va,- 
landą pietų, 1938, sulaukęs 
42 metų amžiaus, gimęs Uk
mergės apskrity, Veprių pa
rapijoj, Kunigiškių kaime, .

Amerikoj išgyveno. 24 ni.
Paliko dideliame, niUiudi-- 

me moterį Oną, po tėvais
Labai liūdna mdn gyventi be tavęs brangusis vyre. Pašiilgš- 

tii Tavęs kasdien ir niekuomet neužmiršiu. Lai saulė šviečia 
Tavo tyliam kapui, kur ilsiesi ramiai. Ilsėkis ir lauk, manęs,

1 vėliau ar anksčiau pas tave ateinant. Nuliudus lieka,
J Moteris ANNA MARTIN.

f Kapų puošimo dienoje iškilmingai bus atidengtas paminklas 
r pakerbimui musų draugui J. Martin prie iškilmingo atidaryto 
į dalyvaus V. B. Ambrose ir Stasys Rimkus.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS.

JOHN STASIOnAiTIS 
(Stašaitis)

Persiskyrė su šiuo pasaūliu 
28 d. gegužės mėn. 1926 m., 
sulaukęs 48 m. amžiaus, gim. 
Lietuvoje, Pavidaujų .. kaupe, 
Raseinių apskr. Paliko dide
liame nuliudime moterį Anną 
sūnų John ir daug kitų gimi
nių. Lietuvėje.

Jau 12 metų praėjo kaip ne 
laimingoji mirtis ištraukė ta7 
ve iš musų tarpo ir paliko 
rieužgydomą žaizdą.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebęsugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau paš Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

,, Nuliūdę lieka: . .
Motėris Anną, 4529 South 

$ąwyer Avė., Sūnūs ir Gimi
nės.

žada išdąĮįhti $1,500 Vęrįės 
apyrinų

Rytoj, geghžėš 29 d., Bitutes 
datže įvyks stambios Town df 
Lake aplėjinkes baldlį krąutd- 
ves, New City FiirnitUre Mąrt 
piknikas.

Krautuvėj šavinirikai pp. 
Vincūš kaširiauskas ir Vincas 
Bazarąš drirri pikhikui specia
lius prlšiirud^imus ir žada išda
linti svečiams apie $1,500 do
vanų baldai^, radio aparatais, 
Šaldytuvais, etc.

Abu sayihirikai lilibširdžiai 
kviečia lietiįvius atsilankyti ir 
pabandyti piknike laimės.

Pavasaris.

, AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automo^ Įr Trokai

ATEIK j didžiąusį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago ‘nėra 
bet kada mačiusi paš—

COOK COUftTY FINANCE 
COMPANY

1 tieš 1340 West 63rd; ŠE
Virš- SOtP’Aaujii ir Vartotų fcarb 

bus parduo.dama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kąrą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro t61, kol nebusi ihatęs .mūšų 
parodos kambarius. Mes užtikrina- 
lųę, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dieni, 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsihie jūsų senąjį kai
po rankpinigius, 0. jus , galite pa
siimti dviem metamu išgimokėti..

Nesvarbu kur gyveni; nepra
leisk nuostabios progos,. . ■ ,

Atdara kas vakarą, iki 9:30 P. M. 
ir viši dieną sekmadįenį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcšt 63rd Stre'ėt 
tieš Loomis.

. pereinamas Kampas
Naujas geltonų plytų; 8 krautu

vės ir 16 apartmentų ir ofisai. Ren
da. $12,000. Kaina $45,000. $10,000 
reikalaujama. . . , -

LOUIŠ MORRIS & COMPANY 
4006 W. Division St., 10 N. Clark St.

3585 Milwaukee.

FARMŠ—tri EXCHANGE 
_________Ūkiai. Mainais j_______

KAŠ KĄ TURITE MAINYTI
Prie Kazimierinių Kapinių Tar

ną $3,500. Prie vienuolyno namas 
2 flatų,: po 5 kambarius, cemento 
beismentas, kaina $5,300. Įmokėti 
$500.00. Turime visokių kitokių 
bargenų ir mainų.

C.: P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th St.

Telephone Grovehill 0306

PADĖKAVONĖ

LIETUVIS PARDUODA
. vartotus autom*

PUIKIUS 
_______ ___ OBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo
Priimsiu jūsų seną auto. 

P. wolTerAitis 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

PARSIDUODA 8 kambarių medi
nis namas su tąvetnu. Geras base- 
mentas, 2 karų garažas, priešais 
Stoęk Yardš. vartų. 4244 South Ash
land* Avte. ¥ARD^^0056: • -Fti*

RESORT SERVICE 
Kurortinis Patarnavimas

VASAROTOJŲ AT YDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro- 

toįams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies-

.3945 WEST 66th PLACE, freimi- 
nis katedž su Vz akro loto, visi 
pagerinimai —; ateity pardavęs tris 
po 30 pėdų lotus turėsi gauti šios 
dienos visą pardavimo kainą $3650.

ARTHUR rinck, 
3711 Wešt 63rd Št.

; PARDAVIMUI 2. LOTAI 50x125, 
Weštern Avė., ir 69ta pietų vakarų 
kampas, kampas iela. Tel. Canal 
9455 Klausti GUST.

ĮŠSIMAlNY 5 kambarių me
dinis namas su 2 lotais, South Si- 
dėje, ant moderniško 2 flatų namo. 
Savininkas pridės cash, jeigu rei
kės.

40 AKERIŲ FARMA, 25 mylios 
nuo Chicagoš, 1 mylia nuo Archer 
Averiūe, he toli Lem'ont, su gyvd- 
liąis, su visomis farihų mašinorhis. 
Triobos visos geros, naują barnė, 
Upelis bė'ga per farnią, parsiduoda 
už nužemintą kąihą arba mainys 
į namą ChicAgoje.

nuo Chicagoš. Kelias 83 ir 45. 
PETER .BERNOTAS, 

Box 77, 
Silver Lake, Wis.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
.____ Mokyklos^ ir Pamokos .

. uždarbiauk besimokinda
mas AUTO MECHANIKO amatą. 
Bo'dy, fender, praktiškas šapos dar- 
bąg; gana darbo. Federal Auto En 
gineeririg School.

2040 Washington Blvd.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel, Victory 4965. ... , ... 

ŠTOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
, ...... DARBAI.

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPQRT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

MORTA BANIKAITIENE
Jau šukėko melai, kai negailestinga mirtis at

skyrė, Gegužės 22 d., 1937 m., iš musų tarpo my
limą mamytę. Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

11 rt I"! A Gėlės Mylintiems 
l-l Be K O Vestuvėms, Ban-[1kietams, Laido- 

1 ® tuvėms, Papuoši
mams. , .

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pliene .LAĘĄYĘTtE 5Ž00, . ,

SiunčiaiH Gėlės

Labai ilgu be tavęs, Mamytė oe
Sūnūs Antanas ir Duktė Ona.

LOVĖIKIS Visas Pasaulio 
. > Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir. Pagrabams. , 
3316 So. Halsted Street

Tel. ftoULEVARD 7314

ALEKSANDRAS KAIENAS< v ’•

'kuris mirė 21 d. gegužės, 1'938 
m. ir .palaidotas tapo geg, 24 
d., d dabąy dlšiš,. šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas , atsidėkavot 
tiems, kurie-Suteikė jam pas
kutinį ptarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži- 
riybes vietą'.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėnįs ir suteikusiems 
vėihikus draugams. Dėkavo- 
jame musų dvasiškiems ; tė
vams, kun. l?etrauskui ir Va
lančiui ir vargonininkų^ Po
ciui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkavo- 
jame gtaboHui S. P. Mažei
kai, kuris savu geru ir man
dagių patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti 
ntiliUdinią ir rūpesčius, dė
ka voj ame ŠV. Mišių aukauto
jams, gėlių aukautojams ir 
grabnešiams #ir pagalios dė
ka voj ame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau mano' mylimas vyre sa
kau: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliudusi Moteris ONA.

SPECIALUS 
BARGENAS

DEKORACIJOS DIENAI

VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ 

NUO. 350. IKI 400. KARU ... 
Višokič Modelio ir Išdirbystės 

DODGE SEDAN ........ $365.00 
1035 PŲYMOŲTH ______ “
1936 CHEVROLET S’ėdan $263.00
1937 PACKARD/ 4 Dųrų Sedan DE

LUXĖ, Kaip Naujas
Pigiai Parsiduoda

BURGE MOTOR
SALES 

5001-7 SO'. WESTERN AVĖ. 
Vedėjas JQSEPH BAGDONAS 

Matyk Asmeniškai arba Pašąuk 
Tel’ephone GROVEHILL 3678

KAS, .NORITE PARDUOTI 2 
flatų, ,5 ir 6 kambarių namą, Mar- 
ąuette Pairk kolionijoje, mes turime 
cąsh pirkėją. Kreikitės paš: 
TANANĘVICZ and WASLOVAS 

670 West 18th Street 
kampas Union Avenue.

1936
00

5 KAMBARIŲ medinė bungalow, 
šiluma, lotas 37x125 galima pada
ryti kambarius viškuose. Randasi 
Marųuette Parke. Kąina tik $3950. 
Įmokėti $1500. 4 fl. medinis namas 
ir 2 lotai. Randasi Brighton Parke. 
Kaina tik $3700. Įmokėti $700. Dar
bo žmogui geras kąsnis.

Bučernė ir grošerriė mainysime 
į bunįgalo\V Marąuėtte Parke. v

Taipgi turime bižniaVų namų, 
kurie parsiduoda už pusę kainos.

Kreipkitės prie įgaliotinio;
K. J. MACKE-MAČIUKAS.

2346 West 69th St. 2-ros lubos. 
Tel. Prospect 3140.

PIRMOS Rųšies JUODŽEMIS d& 
gėlynų ir žolynų specialiai Sumaišy
tas šu durpėms ir trąšorAis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare. * ( r -

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tel. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą, ir 
R YNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliivi- 
ihų. 25 metai patyrimo, BUkorins ir 

Stogų . dengSjaš.
Leonas Rooting Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-PaskolOs

PARDAVIMUI. 1936 Cadillac; 
j^ra įvažiuotas 2500 mylias. .

. ..EARL THRELEKD, 
7004 So. Maplewood Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio, Progos

PARSIDUODA TAVERNO biz
nis išdirbtas per 3 metus. Pilnai 
įrengtas, nebrangiai. Kambariai 
vietoj. 719 S. Western Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu, ar
ba priimsiu pusininką į labai, ge- 
rą taverną prie E. 63rd St. Vietą 
Verta $5000.00, parduosiu už $3000 

įneš viena negaliu laikyti arba mai
nysiu į rešortą ar ūkę. Gera pro
gą'. Atsišaukite laišku ar ypatiškėi. 
1441 Ė. 63rd St. nuo 12:00 vai. die

ną iki 1 vai. nakties. 
' Tel. Fairfax 8196.

PARSIDUODA PARINKTAS iš 
foreklozetių properties, geros dė! 
fnvestmentų. Marąuette Park tri- 
fletis muro $8000. Keturflėtis nau
jas muro ąpšildomas, mūrinis ga
ražas $12,000; kitas keturfletis. $13,- 
500; kitas keturfletis prie parkių, 
kampas. $6,500. Medinis namas 4 

2 po 4-rius medinis ... $2,000.
žemai, 5 viršuj ir 1 kambarys ati
ke, garažas $2850. $500 cašh. Arti 
gatvekerių Western Avė. 2 f Ietis 
naujas muro $6000, mainysiu ant 
namo Rinkamo dėl taverno. Ketur
fletis, muro apšildomas šu taverna 
ir sale $7,500. Fletas naujas muro 
prie parkes $15000. 20 akrų farma 
su gyvuliais, įrankiais, geri budin- 
kai; 27 mylės nuo Chicagoš $3400. 
arba mainysiu ant namo. 20, akrų 
f rūktų farma su visais įtaisymais, 
gražus budinkai prie Benton Har- 

į bor, Mich. $3250. Taipgi 20 akrų 
priemiesty Chicagoš pigiai. Teisin
gas patarnavimas.

CHAS. URNICH, (Urnikas) 
56 W. Wašhengton St. Room 514. 
Vakarais ir sekmadieniais visą die
ną. 4708 S6. We’sterri Avė. Klauskit 
Urniką.

... JEIGU REIKIA PINIGŲ...
Kreipkitės į Naujienų spul- 

kų. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
LithuAniari Building Loan and

Savings Association 
1739 So; Halsted Street

KAM REIKALINGI PINIGAI?
Privatiški įmonės duos paskolos 

ant pirmų morgičių nUo $1000.00 
iki $5,000 lengvomis sąlygomis ir 
žemu nuošimčiu, šaukite Prospect 
6996.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičią Chicago je ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SĮMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887



NAUJIENOS, CMcago, Ui šeštadienis, geguž. -28, 1638

I iotnuioi I inrloc ir Išvažiavo ŠIANDIEN PIRMYN TRANSLIACIJA
LIUlUVIdl LIUUuo II UlldUgdlb “Naujienų” Ekskur- AMERIKAI PER N.B.C.
Lietuviu Tautiškose Kapinėse sija Lietuvon Dainuos 1:30 po pietų Chicagos Laiku

Pirmadienį Įspūdingos Kapų Puošimo 
Iškilmės

Daug ašarų, daug juoko trau 
kini išlydint

kapinės yra pačių lietuvių ben
dra nuosavybė, o nepriklauso 
kokiam nors Romos vysku- 

Dargyvas.pui

Važiuokite atsargiai 
rytoj ir poryt

ant

Chicagos lietuviai per dauge
lį metų įprato branginti savo 
apvaikščiojimus Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse Dekoracijos 
dienoje.

Pirmiausia tai yra diena, ku
rioj atsimename musų miru
sius gimines ir draugus, musų 
kovotojus už laisvę, musų švie
tėjus ir visuomenės darbinin- 
kus, kurie ilsisi amžinai po gė
lynais išpuošta laisvųjų kapi
nių žeme. Jau prieš tą dieną 
šimtai gedulingų vyrų ir mote
rų darbuojasi kapinėse, sodin
dami ir laistydami gėles
jiems brangių kapų. Nes gegu
žio 30 kapinės jau turi būt pil
nai pasipuošusios.

Ta diena Chicagos lietuviams 
ir daugiau reiškimo turi. Ta 
diena duoda progos komemo- 
racijai gražiai atlikto darbo 
bendromis pažangiųjų lietuvių 
pajėgomis. Lietuvių Tautiškos 
Kapinės yra amžinu lietuvių 
pažangos* paminklu. Ir tai 
mylimas visų paminklas, 
meilėje jis tarpo, augo ir 
gražyn. Tai yra ramumo 
liūdnų minčių vieta, o sykiu ir 
įkvėpimo vieta. Savo ąžuolais 
ir topoliais ji kalba amžiną 
gamtos kalbą, — kad mes* liki
mo užbaigoje esame lygus, kad 
gamta yra musų Dievas, kad 
mes esame jo dalis, 
la yra nepakanta, 
giausia yra minties 
laisvė.

Chicagos lietuviai, 
m i savo laisvas kapines, jautė
si ir iki šiol jaučiasi atsiliuosa- 
vę nuo “Romos retežių”, kaip 
jie sako. Jie žiribma apsaugo
jo savo nabašninkus/ nuo ku
nigų paniekos ir Šiderstvos. Jie 
padarė daugiau, — jie sutvir
tino gyvųjų žmonių draugin
gus ryšius ir praskynė pirmuti
nį taką į savo laisvesnį, gražes
nį ir šviesesnį gyvenimą. Rods, 
atsirado vienas kitas net ir iš 
Kapinių steigėjų, kursi sugryžo 
kunigams rankų bučiuoti savo 
biznio išrokavimais. Bet tas 
nieko nereiškia. Tai tik to žmo
gaus menkumas ir savęs pačio 
paniekinimas. Žmonija eina to
lyn nuo kunigų, bet ne atgal 
prie jų. Bažnyčias žmonės da
bar kuriasi jau savo širdyse, 
kaip to ir Jėzus Kristus norėjo 
ir tą pats praktikavo.

Gegužio 30 dieną kasmet su
sirenka laisvieji lietuviai ne tik 
liūdėti, bet ir pasidžiaugti, kad 
jie jau nors dalinai gyvena 
nauju žmogiškesnių gyvenimu.

,. >; i 'r,; j •
šiais, metais jie turės dar 

progos pasidžiaugti dar dides
niu Lietuvių Tautiškų Kapinių 
išgrožėjimu ir dar sykį pasa
kyti, “kaip tai puiku, kad šios atvykusioms

Pereitais metais Dekoracijos 
dienos savaitės pabaigoj 
žmonės buvo užmušti ir 
sužeistų Illinois valstijoj, 
buvo automobilių aukos.

Apsisaugokit, kad to neatsi
tiktų šiais metais. Rytoj ir po 
ryt važiuokite automobiliais 
kuoatsargiausia. Neskubinkite, 
nes nėr ko ir nėr kur skubin
ti. Dabokite save ir kitus. Ap- 
silenkit iš tolo su kvailiais.

Kas Paliks Laimė 
toju—Pirmyn ar 
Naujoji Gadynė

700

kad kvai- 
kad bran- 
ir sąžinės

nariai 
choro 
mime.

pavasarinis 
choro

choro

Vakar rytą 
ties išvažiavo 
sija.

Jau 9 vai.

iš Dearborn sto 
Naujienų ekskur

viso 
žino 
trau 
anks

Dės Moinės, Iowa 
Omaha, Neb.
Kansas City, Kan

WH0
W0W
WDAF 

sas.
WLW, W0KY arba WSAI 

Cincinnati, Ohio.
Stotys Pietuose ir Vakaruose

KVOO
WKY —

— Tulsa, Oklahoma, 
Oklahoma City, WFAA 

Dalias, Texas; WBAP 
KTBS —

Hou- 
Hot 

Little
— Memphis, 

Atlanta, Ga.; 
, Ala.;
WSMB

; KPO — 
KFI — 

KGW — 
KOMO — Se- 

KHQ — Spo-

Fort Worth, Tex 
Shreveport, La.; KPRC 
ston, Tex.; KTHS 
Springs, Ark.; KARK 
Rock, Ark.; WMC 
Tenn.;
WBRC 
WJDX

Vykime į JoniškiečiiĮ 
Gegužinę!

Kas šiandien nepažįsta arba 
nežino per eilę metų gyvuojan
čio Joniškiečių Kliubo, kuris 
daug darbuojasi lietuvių visuo
menės labui. Kas nežino klių- 
bo linksmo budo ir draugišku
mo. | ;

Pavasaris pilnam gražume. 
Willow Springs miškai dabar 
nepaprastą įspūdį daro. Didelė 
žaliuojanti žolė, pilna prisags
tyta įvairių gėlelių, kurių kve
pėjimas gaivina kiekvieno žmo
gaus jausmus ir širdį. Kai jau
nimas ir senesnieji sueina į 
krūvą bendram pasilinksmini
mui, tai tikrai gerą savijauta 
teikia. —Joniškietis.

Rytoj Vyrų Choras 
Dainuos Oak Foreste
Iš ten vyks į Naujos Gadynės 

pikniką
Šį sekmadienį, gegužės 29 d.. 

Vyrų choras dainuoja dviejose 
vietose. Tuoj po pietų, tiesiai 
iš pamokų važiuoja į Oak Fo- 
rest palinksminti ten gyvenan
čius lietuvius vargšus senelius, 
o iš ten į Dambrausko fanną, 
kur taip pat dainuos Naujos 
Gadynės piknike.

Į Oak Forest su vyrais va
žiuoja ir daugiau lietuvių, nes 
kai kurios organizacijos ir pa
vieniai prisidėjo su aukomis 
tiems vargšams. Taigi kas no
rite drauge važiuoti, tai visi su
sirinkite prie p. V. Neffo sve
tainės, 2435 S. Leavitt st., apie 
1 vai. po pietų ir iš ten visi 
drauge važiuosime į Oak Fo
rest. Iš ten j Naujos Gadynės 
pikniką. —Patyręs žvalgas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos

ryto būriai žmo
nių pradėjo rinktis į stotį ir į 
pusę valandos prisirinko tiek, 
kad atrodė, jog pusė Chicagos 
išvažiuoja. Man pribuvus į sto
tį apie valandą anksčiau trau
kinio išėjimo, jau radau be
laukiančius savo keleivius ir 
kai kurie iš jų buvo labai susi
rūpinę, nesi aš turėjau kai ku
rių dokumentus priduoti. Tuo- 
jaus apipuolė sklausinėti 
kių klausimų: vieni nori 
ti ar jų bagažai bus ant 
kinio (nors jie 2 dienos
čiau buvo išsiųsti). Kiti nori 
žinoti, kada traukinys išeis; 
treti kaip ilgai laivas plauks ir 
taip klausimų begalės. 10 va
landą traukinys buvo prireng
tas. Prie traukinio didelė iška
ba su užrašu visų tautų gru
pėms, nurodant kuris jų nume
ris vagono.

Lietuviams buvo paskirta va
gonas su numeriu 2, prie kurio 
buvo prikabintos 2 lietuviškos 
vėliavos, taip kad iš tolo gali
ma buvo matyti. Lietuviai su
sėdo į vieną vagoną. Buvo apie 
25 ypatos, bet palydovų apie 
500. Prisigrūdo vagonas taip 
kaip silkių bačkoje. Mat vieni 
nori atsisveikinti su savo pa
žįstamais, žmonos su savo vy
rais, vyrai savo žmonomis ir 
tik per bėdą galėjome sutalpin
ti keleivius.

VIKTORAS BENDERIS, 
solistas radio t transliacijoje
Lietuvon išvažiuojantis Chi

cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
šiandien atsisveikina su Ame
rikos - visuomene* sudainuoda-

A

mas lietuviškų dainų programą 
per National Broadcasting
Company (N.B.C.) radio tink

WSB
— Birmingham 

—Jackson, Miss.;
— New Orleans, La
San Francisco, Cal. 
Los Angeles, 
Portland, Ore 
abtle, Wash.;
kane, Wash.

Kadangi skirtingose vietose 
yra skirtingas laikas, tai pa
tartina tuo reikalu kreiptis { 
vietos anglų spaudą.

Birž. 1 d. — Atsisveikinimo 
BankietasProgramas prasidės

Chicagos laiku (Daylight 
ing Time) ir tęsis penkioliką 
minučių. Choras po vadovybe 
Kazio Steponavičiaus sudainuos 
šešias lietuviškas dainas. So
listu bus Pirmyn tenoras Vik
toras Benderis. Įžanginę kalbą 
an’gliškai pasakys Lietuvos kon
sulas Chicagoje p. Petras Dauž- 
vardis.

1:30
Sav- Po šios transliacijos Pirmyn 

Choras padarys dar vieną tran
sliaciją iš WGES, o birželio 1 
d., Brighton Parko Syrena Sa
lėje įvyks išleistuvių bankietas, 
kurį chorui ruošia Pirmyn Ke
lionės Fondo garbės nariai. Bi
lietai yra 
ma gauti 
chorvedžio 
arba nuo 
sekretorės

po $1.50. Juos gali- 
nuo choro narių, 
K. Steponavičiaus, 

Rengimo Komisijos 
p. Noros Gugienės. LIETUVIŲ

“Naujos Gadynės” choro 
piknikas

Pagaliau, jau netoli toji ge
gužės 29 d. Ar visiems žinoma 
kad tą dieną bus
“Naujosios Gadynės’ 
piknikas?

“Naujosios Gadynė: 
susikibsi su

nariais baseball persiė- 
“Pirmyn”, greitai apleis

damas savo Chicagą, negi no
rės likti nugalėtu? “N. G.” pa
silikdamas, norės jų didybę ap
lamdyti. Susirėmimas bus 
smarkus, -tat 
Dambrauškd 
Springs ir pažiūrėti, 
busi geras programas 
iš kalbų, dainų ir kitų pamar- 
ginimų.

O kas nenori parvažiuoti tur
tingesnis iš “N. G.” choro pik
niko? Penkiems laimingiems 
svečiams bus padalinta $50. 
1-mas gaus $20, 2-ras gaus $10 
ir 4 po $5. Taigi kas da neturi 
tų liamingų bilietų, galės gauti 
ant vietos darže. Dambrausko 
likis graži vieta pavasario die
nai praleisiti, tyram ore pakvė
puoti.

Prie to susieisite daug savo 
draugų bei pažįstamų ir bus 
smagu pasikalbėti, pasidalinti 
savais gyvenimo įspūdžiais.

Baseball rungtynės prasidės 
1:30. Norintieji matyti pradžią, 
nesivėluokite. Yra atvykęs sve
čias iš rytų, tai “Naujosios Ga
dynės” red. St. Strazdas". Gal 
turės ką naujo pasakyti iš sa
vo nuotykių ar iš rytų gyveni
mo — Brooklyn, N. Y. Įvairu
mo bus gana tai dienai visiems 

J. P.

Susirėmimas 
d 'verta atvykti į

Willow
Prie to,

Susidės

Vaizdas buvo gana įvairus. 
Vieni verkė atsiskirdami nuo 
savo mylimųjų, kiti juokauja, 
pasididžiuodami, kad pasilieka 
“laisvėj”; vieni iš kitų tyčioja
si it pas tuos, kurie labai grau
džiai verkė iš po ašarų galima 
pastebėti šypseną ir kokį tai 
džiaugsmą.

Tokia scena tęsėsi virš pusę 
valandos laiko ir tik traukiniui 
iš akių pranykus visi išsiskirs
tė. —T. Rypkevičia.

Areštavo šešis 
Už Pikietavimą 
Philco Konvencijos

SUSIRINKIMAI

Philadelphijoje tarp radio dirb
tuvės ir darbininkų eina ginčai

Chicagos prokuratūros poli
cija areštavo šešis C.I.O. atsto
vus, kurie pikietavo Edgewater 
Beach viešbutį ir dalino uniji
nę literatūrą.

Pikietavimo tikslas buvo at
kreipti Chicagos radio pardavė
jų atydą į ginčą tarp Philco 
bendrovės ir darbininkų. Vieš
butyje dabartiniu laiku vyksta 
Philco dylerių konvencija.

Pikietuotoiai norėjo pranešti 
dyleriams, kad Philco dirbtuvė
se, Philadelphijoje, varoma ko
va prieš uniją, kad Philco vi
sus darbininkus atleido ir gra
sina, kad išsikraustys į pietines
valstijas, jei darbininkai orga- lyvauja Tautiškose kapinėse ir 
nizuosis į uniją.

Vienas suimtųjų pikietininkų- 
buvo iš New Yorko, trys iš 
Philadelphijos, vienas iš New- 
portville, Pa., ir šeštas — chi- 
cagietis. Visi yra nariai C.I.O. 
unijos United Electrical, Radio 
and Machine Workers’ unijos.

ęhieagoje programą perduos 
stotis W.M.A.Q., 670 kilocycles.

Kitos stotys, gurios išnešios 
Pirmyn prograrpą į svarbes
nius Jungt. Valąf. centrus, se
ka žemiau:

WEAF 
WNAC 
WTIC - 
WJAR 

Island
WTAG 
WCSH 
KYW - 
WDEL 
\VFBR 
WRC - 
WGY - 
WBEN 
WCAE 
WTAM 
WWJ 
WIRE 
KSD - 
KSTP

Paul, Minn

New York 
Boston . , 

Hartford, Conn.
Proyidence, Rhode

Wdrcester, Mass.
— Pontland, Maine 

Philądelphia, Pa.
— Wilmington, Del
— Baltimore, Md.

Washington, D. C 
■ Schenectady, N. Y
— Buffalo, N. Y.
— Pittsburgh, Pa.
— Cleveland, Ohio
— Detroit, Mich.
— Indianapolis, Ind. 
St. Louis, Mo.
— Minneapolis, St

Apiplėšė Lietuvio 
Greggo Vaistinę 
Marąuette Parke
Du plėšikai pasiėmė lygiai $100

Du ginkluoti plėšikai, naktį, 
iš ketvirtadienio į penktadienį, 
apipiešė lietuvio Jono Greggo 
vaistinę ties 6859 South West- 
ern avenue, prie kampo 69lh ir 
Western avenue.

Nuo Greggo plėšikai pasiėmė 
$78. pinigais, ir $22.00 nuo den- 
tisto Di. Vincent E. Zopelio, 
6243 South Karlov avenue, ku
ris tuo laiku buvo vaistinėje.

Plėšikai buvo nemaskuoti, 
bet vienas ant nosies turėjo už
sidėjęs raištį, tuo bandydamas

REIŠKIA, ŠĮMET JAU GALIMA DVIEMS 
DIEVAMS TARNAUTI

Dariaus-Girėno Legionierių Postas 
ir “Kazimierinės”

Praeitais metais klebonai ir 
Šv. Kazimiero kapinių valdyba 
uždraudė Amerikos Legijono 
Darius-Girėnąš Postui dalyvau
ti Kazimierinėse^ Kapinėse Ka
pų Puošimo dieįioj, sakydami,pų Puošimo die;
kad Darius-GrirČjiąš Postas da

SLA 238 kuopos susirinkimas įvyks 29 d. gegužės, 2 vaL po 
pietų, K. Gramonto svet., 4535 S. Rockwell st. Visų narių 
pareiga atsilankyti susirinkiman, tai yra priešseiminis su
sirinkimas. Kurie esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite 
užsimokėti, kad neliktumėt suspenduoti.

J. Povilaitis, rašt.

Joniškiečių L. K. Kliubo pavasarinis piknikas įvyks sekmadie
nį, gegužės 29 d., Svelainio darže, 87 St. ir Kean Avenue, 
kitoj pusėj kelio prieš Tautiškas kapines. Pradžia 12 vai. 
dienos. Smagi muzika šokiams, užkandžiai, konjakas, val
stybinė, pilzinos ir kitokie gėrimai. Taigi kurie norite 
pas Joniškiečius turėti gerus laikus, malonėkite atsilan- 

( kyti. Užprašo Komitetas.
Kupiškėnų Kultūros Draugija rengia išleistuvių vakarėlį Pran

ciškai Matekoniutei šeštadienį, gegužės 28 dieną 8 v. vak., 
Cicero Liuosybės mažojoj svetainėj, 1403 S. 49 Ct. Ku
piškėnai ir kaimynai prašomi dalyvauti. —P. B.

St. Paul Ligoninė 
Naujose Rankose

Bridgeporto ligoninė St.
Paul’s, 828 West 35th Place.

mums jo nereikia, nes dviems 
dievams negalima tarnauti.

Marijonų organas užpuolė 
Naujienas, jų redaktorių drg. 
Grigaitį ir legionierius, mėgin
damas juos suskaldyti, bet vis
gi nieko nepešė, tik labiau net 
patiems katalikams įtikrino, 
kad Naujienos tikrai ir teisin
gai rašė ir šiandien tarpe legio
nierių yra didesnis solidaru
mas, negu kada nors praeityje.

Yra tur būt septyni posto na
riai, palaidoti Kazimierinėse

šią savaitę perėjo į naujas ran- kapinėse ir legionįerių uždųo- 
kaš. Dabar ją valdys trijų dak- tis tam tikrus ženklūs prie jų 
tarų grupė. Jie ligoninę atre- kapų padėti, legionieriai su 
montavo ir įvedė moderniškus* Amerikos vėliava4 pirmyn eina
įrankius; —VBA

mėgina nei gali sulaikyti, bet 
dėl šventos ramybės Darius- 
Girėnas Postas išrinko tam 
tikslui komisiją, kad šįmet pa
sitarti apie Kapinių Puošimo 
Dieną su lietuvių kapinių val
dybomis. Pasimatyta su klebo
nu Albavičium. Jis pasakė, kad, 
kiek jis mato, tai Postas gali 
dalyvauti ir vėliau, pasitaręs 
su kitais kapinių viršininkais, 
išvažiuodamas Lietuvon viską 
sutvarkė, kad Postas dalyvau
tų Kazimierinėse kapinėse iš 
ryto.

Taigi kunigužiai, matyt, pa
matė, kad Posto nariai labai 
pasipiktino jų netolerancija 
praeitais metais ir šįmet .nusi
leido ir jau leidžia dviems die
vams tarnauti.

Darius-Girėnas Postas oficia
liai dalyvaus Lietuvių Tautiš
kose kapinėse Kapinių Puoši
mo Dienoj, 

.rų, berniukų 
Irius užbaigs

I į visas kapines ir jų niekas ne- ceremonijas.

Legionierių motę- 
ir mergaičių sky- 
TaUtiškų kapinių 
—Smilius.

KAPINIŲ
27-TAS ĮSPŪDINGAS

Apvaikščiojimas
PIKNIKAS

Gegužes 30, 38
PRADŽIA 10 VAL. RYTO

PROGRAMAS

Dalyvaus žymus kalbėtojai, chorai, 
benas ir Dariaus-Girėno Post su 

uniformomis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražus piknikas 
Justice Park Darže

Visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites kviečiame dalyvauti

A. ANDRULIS, R. TOLEIKIENE 
ir J. STANYNAS.




