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8 Rusijos Karvedžiai Teisiami Už Išdavyste
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Teisiami Maršalas Tucha
čevski, gen. Putna ir kiti

VISI JIE PRISIPAŽINĘ PRIE KALTĖS 
JIEMS GRĘSIA MIRTIS.

Aštuoni augščiausi Rusijos karvedžiai tei
siami už šalies išdavystę ir už išdavinėji

mą karinių paslapčių TEISIAMI MASKVOJE

Mussoliiii ruošia didesnę 
pagelbą sukilėliams

Mobilizuoja didelę Italijos armiją padėti 
Ispanijos sukilėliams

Lietuvis Rusijos karo vice-komisaras?

Iš Wirės dešinėn, Maršalas Nikolaevič Tuchačevs
ki, vienas iš gabiausių sovietų karo vadų generolas Vytautas Kazimirovič Putna ir 
buvęs “G. P. U.” vadas Henrik G. Jagoda, pirmieji du yra teisiami už “išdavystę” 
ir suokalpiavimą su sovietų Rusijos’priešais (Vokietija arba Japonija). Jagoda 
paslaptingai pražuvo. Spėjama, kad* Stalino valdžia jį nužudė.paslaptingai pražuvo. Spėjama ką

Franci j a atsisako 
Locarno sutarties

neskaitant di

žiniomis, Mas- 
jau nemažiat?

Į MASKVĄ SIUNČIAMA RINKTINĖ KARIUOMENĖ.
LONDONAS, birž. 11. — Daily Express sako, kad visa Ru

sija dreba nuo Rusijoje einančio didelio “valymo” (“čistkos”), 
kuris bus tęsiamas “iki neliks nė vieno priešo”. Rinktinė ka
riuomenė yra siunčiama į Maskvą, sustiprinti Maskvos garni
zoną. Jau dabar Maskvoj yra 100,000 kareivių, 
dėlių pulkų ginkluotos GPU slaptosios policijos.

300 KARININKŲ PAŠALINTA.
PARYŽIUS, birž. 11. — Gautomis tikromis 

kvoj ir visoj Rusijoj eina karininkų areštai ir
kaip 300 augštų karininkų liko areštuota ar pašalinta iš kariuo
menės. Bet areštai vis dar tęsiami.

Cechai sako, kad Stalinas ne silpnina, bet tuo stiprina sa
vo poziciją, pašalindamas iš armijos revoliucinį elementą ir jų 
vieton statydamas tik “grynus nacionalistus”. Jaunieji karinin
kai tais areštais džihu^iasi, nes jie dabar gali patys susilaukti 
paaukštinimų. *■*“*"'■
DIDELg AUGSTVJŲ KAR

VEDŽIŲ BYLA MASK
VOJE.

MASKVA, birž. 11. — Aš- 
tuoni augščiausi Rusijos kar
vedžiai liko atiduoti slaptam 
kariuomenės teismui už šalies 
išdavystę.

Oficialis pranešimas sako, 
kad visi jie “prisipažino” prie 
kaltės. Todėl visiems jiems 
gręsia mirties bausmė, be tei
sės apeliuoti.

Pranešimas priduria, kad tei
siamieji palaikę ryšius su sve
tima, nedrauginga Rusijai, val
stybe. Nors ji ir neįvardyta, 
bet įtariama Vokietiją ar Ja
poniją.

Daugelis teisiamųjų dar tik 
dvi dienos atgal ėjo augštas 

t pareigas kariuomenės vadovy
bėje.

priešdujinio apsigyni

pi. M. Feldman, buvęs 
viršininkų / generalinio

M. Primakov, buvęs 
distrikto komanduo

gen. Putnų, kuris

Teisiamieji.*
Teismui yra atiduoti:
Maršalas Michail Nikolajevič 

Tuchačevski, vienas žymiausių 
visos Europos strategikų ir 
vienas iš penkių Rusijos mar
šalų, iki gegužės 11 d. buvęs 
karo vice-komisaras, o dar tik 
prieš dvi dienas buvęs, Pavol- 

' gio komanduotojas.
Lietuvis gen. Vytautas Ka- 

zimirovič Putna, buvęs milita
rinis atašė Londone. Areštuo
tas rupiučio mėn., 1933 m. Ki
lęs iš\ Ukmergės apskr., gen. 
Putna prieš karą daug veikė 
Rygos lietuvių draugijose, ypač 
scenoje. Laike karo buvo ka- 

„ rininku, o prie bolševikų tiek 
pasižymėjo, ypač kovose su 
baltagvardiečiais, kad tapo pa
keltas į generolus. Buvo gan
dų, kad jis kalėjime miręs.

Gen. A. I. Kork, buvęs ko- 
manduotojas ęunze militąrinės 
akademijos, kuri ruošdavo ka
rininkus Busi jos armijai.

Gen, L E. Jakir, iki birž. 9 
d. buvęs Leningrado distrikto 
garnizono komanduotojas.

buvo 
kelio-

sako

PARYŽIUS, birž. 11.—Fran
ci j a dar kartą atsisakė prisi
dėti prie naujos vakarų Euro
pos Locarno sutarties, nes ji 
gali sutrukdyti Franci jos ėjimą 
pagelbon kitai užpultai savo 
talkininkei centralinėj Europoj. 
Naują sutartį buvo pasiūliusi 
Anglija vieton tos, kurių su
laužė Vokietija.

WASHINQTON, birž. 11. — 
Atstovų f buto finansų komite
tas prięląnkiaįv < raportą vo/.;.bi« 
lių, kuris paskiria $53,000,000 
kontroliavimui potvynių ir 
virš $128,0.00,000 upių ir prie
plaukų darbams.

Gfen. I. f*. Uborėvič/ iki"bir
želio 9 d. buvęs Baltgudijos 
komanduotojas. \

Gen. Robert P. Eideman, 
buvęs galva svarbios Osoavia- 
chim, organizacijos civilių gy
ventojų lavinimui priešlėktuvi
nio ir 
mo.

Gen. 
vienas 
štabo.

Gen.
Charkovo 
tojas.

Išėmus
buvo areštuotas pereitais me
tais, visi kiti teisiamųjų 
areštuoti tik pastaromis 
mis dienomis.

♦
Kuo jie kaltinami.

Oficialis pranešimas
kad visi šie aštuoni augšti kar
vedžiai yra kaltinami už su
laužymą karinės priesaikos, už 
šalies išdavystę, už išdavystę 
Rusijos žmonių, už išdavystę 
darbininkų, valstiečių ir Rau
donosios armijos.

Tyrinėjimai parodę, kad vi
si jie, taipjau ir nusišovęs ka
ro vice-komisaras gen. Jan Ga
marnik (jis tik geg. 11 .d. už
ėmė maršalo Tuchačevskio vie
tą), palaikę ryšius su nedrau
ginga Rusija svetima svarsty- 
be ir tarnavę tos šalies kari
nei žvalgybai, teikdami slaptų 
žinių apie stovį Rusijos armi
jos. Taipjau jie veikę susilp- 
ninimui Rusijos armijos ir ruo- 
šę jos pralaimėjimą, ištikus ka
rui; be to siekęsi atsteigti dva
rininkus ir kapitalistus SJS.S.R. 
valstybėje. *

Trečia didelė “išdavikų byla”.
ši .yra trečia didelė bėgyje 

vienų metų “išdavikų” bylą. 
Skirtumas tik tame, kad da
bar teisiamieji nėra kaltinami 
už “trockizmą”. Be to ši by
la būs negrinėjama ne viešai, 
bet prie uždarytų durų.

viešai,

.. ■ - /. r
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Nepaprastas C.I.0 
laimėjimas balsavi

muose geležies 
liejykloj

C.I.O. laimėjo baisa 
vimuose

PARYŽIUS, birž. 11.—Mus- 
solini po kelių savaičių svyra
vimo, urnai nutarė duoti dides
nę pagelbą Ispanijos sukilė
liams ir tuo tikslu dabar yra 
mobilizuojami desetkai tųk- 
stančių kareivių visoje Italijo
je, kurie bus specialiai išlavin
ti karui Ispanijoje ir tada bus 
pasiųsti į Ispaniją.

Naujo italų. įsibriovimo į Is
paniją galima tikėtis už mė
nesio laiko.

Jau dabar Italija turi Ispa
nijoj nuo 30,000 iki 80,000 ka- 
Veivių, bet jiems neįstengiant 
įveikti lojalistus, bus pasiųsti 
nauji desetkai tūkstančių ge
rai ginkluotų Italijos kareivių. 
' Tuo tarpu smarkus mūšiai 
Bilbao fronte vėl atsinaujino.

Rojalistai gi pradėjo ofensy- 
vą Guadalajara fronte, 
Madrido, ir 
vą, taipjau, 
laisvių.

prie 
užėmė svarbią kal- 
suėmė nemažai be-

lini ja balsavimuose

Maršalas Tuchačevski buvo 
įvardytas Radeko jau pirmes
nėj- “trockininkų” byloj. Bet 
jis vis tiek ir * toliau pasiliko 
karo vice-komisaru ir tik prieš 
mėnesį liko perkeltas į Pavol- 
gį, iš kur buvo pašalintas tik 
dvi dienos atgal.

Lietuvis — Rusijos karo vice- 
komisaras? . -

. Teismui, ‘ kuris teis / šiuos aš
tuonis augštus karvedžius, pir
mininkaus paskilbęs teisėjas 
Vasili V. Ulrich, kuris pirmi
ninkavo ir visose kitose didžio
siose “išdavikų” bylose.

✓
Teismo sąstate taipjau da

lyvauja kiti žymus karvedžiai, 
daugelis kurių tik prieš kelias 
dienas užėmė> teisiamųjų kar
vedžių vietas.

Tarp teisėjų bus naujasis 
karo vice-komisaras, prieš ke
lias dienas užėmęs nusišovusio 
gen. Jan Gamarnik vietą — ge
nerolas J. L Aleksnis (lietu
vis?). Tarp teisėjų taipjau bus 
maršalas Vasili K. Bluecher, 
komanduotojas Rusijos armi
jos Tolimuose. Rytuose; gen. 
B. M. Ša.požnikov, genęralinio 
štabo viršininkas ir keturi ki
ti generolai, jų tarpe gen. Į. P. 
Bielov ir gen. P. E. Dybenko, 
kurie tik prieš dvi dienas už
ėmė teisiamųjų generolų Ubo- 
revič ir Jakir vietas. Teismo 
sąstate dalyvaus . ir maršalas 
Semion M. Budenni, naujasis 
Maskvos garnizono komanduo
tojas. . < v

.» 1

Yra: ir daugiau areštuotų ge
nerolų, jų tarpe gen. Schmidt 
ir Kuzmičev, bet jie dar hera 
atiduoti teismui, a

' Komunistų orgųnas PrAvda 
jau reikalauja mirties visiems 
teisiamiems karvedžiams.

(

laimėjo
daugiau kaip 9 balsaįs prieš

’ PITTSBURGH, Pa,, birž. 11 
— C.I.O. geležies darbininkų 
unija aplaikė nepaprastą lai
mėj iiną Pįltsburgh Steel Co. 
liejyklų, darbininkų balsavi
muose. ; -

> Praveflus balsavimus tos 
kompanijos liejyklose Monessen 
ir Allfenport, Pa., ivž uniją bu
vo paduoti 5,287 balsai prieš 
645. Tuo budu unija laimėjo 
daugiau kaip * 9 balsais prieš 1 
industrijoje, kurioj metai atgal 
nebuvo jokios unijos.

• ' i . .

' '' I

r Balsavimai buvo ramus, po 
priežiūra nacionalės darbo san
tykių tarybos.

C.I.O. laimėjo Chicagos 
priemiesty. . •

• . .* i

Darbininkų balsavimai įvyko 
ir Acme Steel Co. liejyklose, 
Chicagos priemiesty Riverdaie. 
Čia irgi laimėjo C.I.O. unija, 
nugalėjusi kompanijos “uniją”.

Tirs “balsavimus”.
Nacipnalė darbo santykių ta- 

V^yba paskelbė tirsianJti “bal
savimus”, įvykusiu^ Parsons 
Casket Hardware Co. ir Par- 
feons-Caldwell Lamp Co. dirb
tuvėse, Belvidere, III.- “Balsa
vimai” buvo atlikti laikraščio 
raštinėj. C.I.O. prieš tokius 
balsavimus užprotestavo 
juose nedalyvavo.

Grūmoja streiku.
, 4,000 Benč(ix Products 
darbininkų South' Bend, . Ind., 
nutarė pąskelbti streiką dėlei 
kompanijos nepildymo sutar
ties su automobilių darbininkų 
unija

BRIDGEPORT, Conn., birž. 
vll. — General Electric Co. dar
bininkai pasirinko C.I.O. elek
tros darbininkų uniją kaipo 
tavo atstovę kolektyvėsę de
rybose su kompanija. Už C.I.O. 
uniją buvo paduota 2,790 bal
sų, o už nepriklausomą G. E. 
uniją — 1,991 balsas. •• ; . ’ ■■ u
t Tokiam pat balsavime Ack- 
lin Stamping Co., Toledo, O., 
darbininkai 240 balsų prieš 10 
paširinko automobilių darbinin
kų 'Uniją kaipo savo atstovę.

Lakinėjo streiką.
42 dienų streikas Hollywood 

mūviu studijų darbininkų už
sibaigė dalinu’ streikierių lai
mėjimu. Jie iškovojo pripaži
nimą unijos, o algų klausimas 
bus išspręstas paskesnėse de
rybose.

Naujas streikas di 
- delėse geležies 

liejyklose

SKLANDYTUVAI 
JAU ATPLAUKĖ 

K LIETUVOS

ir

Co.

Laimėjo streiką
KEWANEE, I1L, birž. 11.— 

Jau baigiamos derybos sutai
kymui streiko Kewanee Boiler 
Corp. dirbtuvėse. Kompanija 
sutiko pripažinti uniją, pakel
ti algas ir įvesti 44 vai. darbo 
savaitę.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į 
vakarų, ar sėkmądienį; biskį 
šilčiau.

Vakar 2 vai. >po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo G5Q.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
' 1. .i

.» ■ / 1
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Masinė hysteria
PARYŽIUS, birž. 11. —Gy^ 

dytojai ir fiziologai negali iš
aiškinti masinės hysterijos, 
kuri apėmė 200 merginų Lille 
cukraus refinerijoj, pamačius 
Vieną nualpusių moterį.

Viename kambaryje dirbo 
400 moterų ir merginų. Vie
nai nualpus, tuojaus pradėjo 
alpti ir tampytis būriai kitų 
mergaičių. Kitos ėmė pulti vie
na kitą, draskyti drabužiui, 
rauti plaukus, ar draskyti na
gais veidus/ 

/■ ■ ! i ■ •’ i 1 .T*“ ’ n ... .

Pastebėtina, kad ši masinė 
hysterija apėmė mergaites tik

Unija paskelbė 15,000 darbi
ninkų streiką. Bethlehem

, jyklose Johnstown, Pa.
lie

tiJOHNSTOWN, Pa., birž.
— C.I.O. geležies darbininkų 
unija paskelbė streiką Bethlę- 
hem Steel Corp. liejyklose 
Johnstown. Jose dirba 15,000 
darbipipkų., Viso* Bethlęjięm 
liejyklose dirba 65,000 ‘darbi
ninkų.

Mero suorganizuoti 
mušeikos išblaškė 

streikierius
MONROE, Mich., birž. 11.— 

Mero Knapps suorganizuoti ke
li šimtai ginkluotų, mušeikų va
kar dujų bombomis išblaškė 
streikierius ir suleido į N‘ew- 
ton Steel Co. liejyklas, kurios 
priklauso Republic Steel Corp., 
kelis šimtus streiklaužių.

Dabar mušeikos valdo visą 
miestą. Jie ne tik saugo liejyk
las ir pašalinių žmonių prie jų 
neprileidžia, bet siaučia ir vi
same mieste.

Į čia ruošėsi važiuoti 10,000 
automobilių darbininkų iš Pon- 
tiac ir kitų apielinkės miestų 
išvyti mušeikas, bet juos su
laikė atvykęs unijos preziden
tas Martin, nes 
jokios naudos 
neatneštų, o tik 
vinas riaušes. x

tarp 17 ir 20« metų amžiaus.
Jokių dujų ir svaigalų dirbtu
vėj . neužtikta.

tas jų žygis 
darbininkams 
iššauktų kru

Duoda žemės lais 
voms kapinėms

ROKIŠKIS. — Du Kariūnų 
kaimo ūkininkai pasiūlė veltui 
žemės įsteigti laisvoms kapi
nėms. Rudelių k. taip pat lais
voms , kapinėms duodama že
mės. Dabar žmonės laukia * ci
vilinės metrikacijos ir jei ji 
kapinių reikalo nesutvarkys, 
tai tuojaus bus pradėta žygiai 
steigti laisvąsias kapines.

Nuo birželio 26 ligi liepos 
10 d. Elrpiroje (New Yorko 
valstijoje) įvyks Amerikos 
sklandymo sąjungos ruošiama
sis aštuntas sklandytojų są
skrydis, kuriame dalyvauja ir 
Lietuvos sklandytojai J. Pyra
gius ir B. Oškinis su savos ga
mybos sklandytuvais “Biržie
tį ų.” ir “Rūta”. Sklandytuvai 
iš Kauno išsiųsti į Amerikos 
Juntines Valstybes gūžės

Vienas sklandytuvas “Bir
žietis” yra šiek tiek senesnis, 
o antrasis sklandytuvas yra 
lik -ką baigtas statyti. Jį pa
gamino , žinomas sklandytuvų 
konstruktorius Br. Oškinis pa
gal savo paties brėžinius. Sklan
dytuvas skirtas aukštajam pi
lotažui ir išlaiko nepaprastai di
delį išvilkimo greitį. Jis buvo 
išbandytas ir atitinkamai ap
krikštytas prieš išplaukimą ii- 
gon ' kelionėn ir reikšmingam 
tautos darbui, šis sklandytu
vas pavadintas “Rūta”.

— Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje.

Sudegė didelis gele 
žinkelių jardas Vo 

kieti jo j; 5 žuvo
HALLE, Vokietijoj, birž. 11 

— Mažiausia penki iškrovėjai 
žuvo' ir daugelio iš jO sandė
liuose dirbusių darbininkų pa
sigendama, po gaisro, kuris 
sunaikino vietos centralinius 
geležinkelių jardus.

Sudegė mažiausia 300 vago
nų, taipjau sandėliai ir admi
nistracijos pastatai, 
buvo pilni 
smarkiai 
taip kad 
Įėjo prie 
sinti.

Ikišiol
bet manoma, kad žuvusių skai
čius žymiai padidės, kada lau
žai atšals ir bus galima jdbs 
tiksliau apžiūrėti.

Vagonai 
benzino ir kitų 

degančių medžiagų, 
ir ugniagesiai nega- 
jų prieiti gaisrą ge-

, žinomi penki žuvę,

CINCINNATI, O., birž. 11.
L-. Meras Ellis paklausė mote
rų organizacijų protestų ir už
draudė ruošti projektuojamas 
moterų risfynes.

••••■- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- . _ .

birž. 11.-^- kSjai ir laiškanešiai^ Streikas Alice McDoneJl Parsons, kuri

BOULOGNE, Francijaj, birž.
— Čia sustreikavo visi 

miesto dėrbininkai, jų tarpe 
policija, graboriai, šiukšlių rin-

STONY BROOK, N. Y., b. 
11. — Spėjama, kad žmogva- 
giai pagrobė pasiturinčią Mrs.

ATLANTA, Ga., 
Georgia visuotinu balsavimu .paskelbtas 
ątihetė pasiūlymą atšaukti vai-Į valdžios nustatytos 
štijoje prohibiciją. , /darbo savaitės.

dėlei nevykinimo prapuolė kalios dienos atgal. 
40' vai. Jau gauta laiškų, reikalaujan

čių $25,000 išpirkimo. . / “

/ ■
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Vienas vyks j Notre 
versitetą, antras 
weetem, trečias į 
kotą.

Daine uni- 
i North- 
Soujth Da-

Trys jauni Chicagos lietuviai 
baigė mokslus high school mo
kyklose, laimėdami po stipendi
ją keturių metų kursams uni
versitetuose.

Jauniausias iš jų yra Bridge- 
porto lietuvis Edvardas Rishka, 
nuo 3322 South Union avenue, 
pp, Celib ir Juozo Rishkų sū
nūs.

Kiti .jaunuoliai, laimėję sti
pendijas, yra du “Naujos Ga
dynės” choro nariai: Edvardas 
Keliotis ir Adolfas Ramanaus
kas.

Keliotis, baigęs mokslus 
Crane mokykloje, gavo stipen
diją keturiems ; metams iš 
Northwestern universitetu. Ra
manauskas vyks į South Da- 
kota'. Jis su pasižymėjimais bai
gė Marshall High School. (Dau
giau žinių apie jaunuolius, bai
gusius mokslus, kituose pusla
piuose) .

v-T. u; .................... <
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RAKANDŲ, PARL0R SETŲ, KARPETŲ
IŠPARDAVIMAS

GRADUATION DOVANOS — JUNE BRIDE DOVANOS
NAUJOS 1938 RADIOS

w

f

SKALBIAMA MAŠINA

Nauja 1937 metu už

39.50

1W 1.00
į savaitę.

Automobilio radios po

Senų radio išmainome.

19.50

Rašoma mašinėlė 
yra naudinga do
vana. Naujos ma- 
šinėlės po

29.50
»ą‘ ji • ’ ■ -

Geriausių Royal 
išdirbysčių,

, * royęĄĄON ____

Akordionas yra geriausia 
DOVANA

JAUNAI DUKRELEI 
ARBA ŠUNELIUI

Visokįos kainos, pilnos 
mieros išmokėta

*48.00
ir lekcijos DYKAI,

JUNE BRIDE YRA GERĄ
" DOVANA

JAU 1938 METŲ RADIOS 
IŠKRAUTOS DĖL PARODOS

RCA VIGTOR, 
ZENITU, 
PHILCO.

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
Sučėdykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysčių. 
KELVINATOR, GENERAL ELECTRIC, CROSLEY, SHEL- 
VADOR, WESTINGHOUSE, NORGE ir 50

ir aukščiau.
Lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami į 
svetimą krautuvę. Budriko krautuvė yra viena kol bus 

gatavas naujas namas.

JOS. F. BUD8IK, Ine.
• I .

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

4

T

Taipgi Rlektrikos ir Plumbingo Reikmenys

2325 South Hoyne Avenue
j Telefonas CANAL 6850.
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EKSKURSIJA

LIETUVON
Liepos 2 d. 1937

4 • p ’ ■

Švedui Linijos 
Laivu

“GRIPSHOLM”
' ■ " i-

JEIGU PASISKUBINSIT TAI DAR 
GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 

VISUS DOKUMENTUS
< ■. ■ . < .
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA <
LAIDOJIMO ĮSTAIGA N

John r. Eudemas s
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Q

AMBULANCE x
PATARNAVIMAS > . X

, ©IENĄ IR NAKTĮ. SN
Z.z- ■ r ? . - t p-' ‘ j

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V 
4605'07 , Šq. Hermitage Avė. X 
4447 Smith Fairfield Avenue X 

tA LAFAYETTE 0727 X

T 'A—. iLL <^*-4 koplyčios visose V 
czl 1 Chicagos dalyse V

Klausykite inusiį Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C, stoties (1420 K.)—-Pranešėjas P. Šaltiniieras.

i' ......... .................... linui .........■■■■■—■ .. ........... imi m wiį<;'i» .■įiĮnw»>WWwii ■i»..nh.,i
. /h.i'iį . i .»■ a, . . i« ■„-r’yi**.—  ■ • ' i ■ ' ;. . — ■ ■   ■■

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, j
Cicero ■ • 

•j. Lietuvių 
Laidotuvių

Į Direktorių 
Asociacijos

1 Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

’/• VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

. i'.’.i1 i. "j>'r ■1 1 'i.............. . n 'J"...... . .............................  r- 1 ".f ..........—

J. LIULEVIČIUS
4348 So\ California Avenue Phone Lafayette 3572
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A. MASALSKIS
3307 Lituaniča Į Avenue Phone Boulevard 4139
....   I I ||Į 1.1* >—"I I | ,~>l I 'I u ■■■■!   | I į I I. ... '  , . ,1 I. 1 Į"-

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3351 So. Halsted Street Boulevard 4089

L J. ZOLP Plione Boul: 5203
1646 West 46tli Street Pilone Boulevard 5566

. —  ... j—.,. į,.  . i į,

• ji1'. ' 1 S. M. SKUDASĮ 718' Wesl 18th Street Phone Monroe 3377
- TT   .............. ..... .. .  —T,,., _ Try- ■

ĖZERSKIŠ IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Ąve, Tel. Pūliniai) 5703
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ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deųrborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Tel. Soulevard 1310 • 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartj.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis advokai as 

TelepRone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell LL 
Telephone: Republię 9723

o»vv aso, Halsted St.
Valandos l—4 po p ir tų, 7—8 v. rak. 

išskyrus sereu miig ir subatomis.

~DR. STRIKOL/įf
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v*k. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tei.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė, • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
■Room 1230

Vai. 9 rvte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 .Crandon Avenue 
Namu Tel.: — Hyde Purk 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 ' metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
crunlparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7.589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
ištaiso

Aiiąas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 8 
Nedėlioiuis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI 1K BATISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakarų 
Seredoj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswięk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

ROSELAND—CHICAGO, 1LL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Šventiškas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS:-10 v. r. iki * 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą. v
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Tplofnnnp LAF4VFTTF

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH -
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107

Phone Can»| 6122
. wv. -w-x -V -ir a-m

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residenc^ Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezidencija

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

phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro < 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafąyette 8016

KiM jutytuyjai Daktarą.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuę 7 
iki 8:3U v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

tlHCAGO, IJ.L.

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—8; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

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

DR. W. V. NORAK=
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BKOADWĄY, Melrose l’ark. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av.
Phone Maywood 21. z

TifATAUČlAl
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Vrerai lietuviams žinomas per 31 

melus kaipo patyręs gydytojus chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pūgai nau
jausius metędus X’Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisus ir Luboraotrija: 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel, (Janai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supenor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OF1SQ VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai., ryto, *nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo Į iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

DR. A. F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekzaminavimas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
klės.

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7 iki 
9 P. m,

DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madisnn SL



šeštadienis, birž. 12, 1937

Išsiėmė Leidimus
Diena Iš Dienos Vcd-vboms

NAUJIENOS, Chicago, III.

Grįžo iš atostogų kelio
nės p-lė Urbikaitė

Šios savaitės pradžioje sugrį
žo iš atostogų kelionės po ryti
nes valstijas p-lė Jacąueline Ur
bikaitė. Važinėjosi dvi savaites. 
Aplankė gimines New Yorke, 
Baltimore ir Washingtone.

P-lės Urbikaitės tėveliai yra 
Naujienų skaitytojai ir rėmėjai.

Joseph Antas, 32, su Marga- 
ret Unger, 27

Konroy Masiner, 47, su Mary
NVojtos, 45

Paul Lunstolm, 25, su Mary 
Kataris, 18 ,

Frank Arient, 23, su Marga- 
ret Petras, 22

Frank Nichols ,24, su Julia 
Takas, 22.

Budriko Programas

Progress Krautuves 
Nedėldienio programas 
bus gražus ir įdomus Viso Gyvenimo Proga!

Šaunios p-lės Meškaus- 
kaitės vestuvės

Gegužės 29 d. buvo labai šau
nios p-lės Stanislavos Meškaus- 
kaitės vestuvės. Ji ištekėjo ^iž 
p. George Johnsono. Vestuvių 
puota įvyko jaunosios sesers 
namuose pas p-nią. C. Peterson, 
8431 S. Seeley.ave. Pp. Meš
kauskai yra žinomi seni Cice
ro gyventojai. Todėl ir svečių 
iš Cicero buvo daug. Buvo pp. 
Stancikai, 1517 S. 51 g., pp. Ke
turakiai, 1525 S.* 51 g., pp. Sa- 
moškai, 1442 S. 49th Ct., pp. 
Kasmauskai, >1527 S. 49 avė. ir 
kiti. Iš Chicagos buvo pp. Šepu
čiai, o kitų pavardžių taip ir ne 
patyriau. Iš jaunojo pusės 
vo vien kitataučiai, kurių 
vardžių taipgi nepatyriau.

Buvo gėrimų ir valgymų 
soties. Buvo ir muzika, tik
buvo musų suktinio, nes muzi
kantai jo pagriežti nemokėjo. 
Tad, ir šokiai gražiai atrodė tik 
amerikoniški. Ir taip tad links
minomės iki išauštant.

Linkiu ko daugiausia laimes 
jaunavedžiams.

—A. Yuknis.

bu-
pa-

iki
ne-

P-Iė Samoškaitė 
labai iškilmingų 
vestuvių

laukia

vestuvių'Labai iškilmingų 
laukia p-lė Elena Samoškaitė, 
biznierių pp. Samoškų duktė, 
gyv. 1442 So. ^9th Ct. Vestu
vės įvyks birželio 19 d.

Šiandien p-lės Staškaus- 
kaitės ir p. Dambrausko 
vestuvės

Šiandien p-lės Stelos Staš- 
kauskaitės ir p. Antano Damb
rausko vestuvės. Jaunavedžiai 
yra abu rose’a*ndiečiai. Vestu
vių puota bus Darbininkų sve
tainėje, 10313 So.kMichigan avė. 
Girdėtis busią šaunios vestuvės 
ir daug svečių pakviesta. Kai 
jaunųjų tėvai patenkinti jų su
tuoktuvėmis, todėl ir vestuvės 
keliamos šaunios.

—Untanas.

rog- 
bus

<are.

Bendras draugijų 
parengimas

Bus dalinamos dovanos
ROSELAND.

susitarė pikniką, surengti bend
romis pastangomis, kas įvyks 
birželio 27 d., Rossi Grove. Bus 
išdalinta ir dovanos išlaimėji- 
mui.

Pirma' dovana yra $25.00 ver
tės radio, kurį paaukavo Peop- 
les FurnitUre Co., antra, $15 
pinigais,' trečia $10 pinigais ir 
ketvirta $5, — taipgi pinigais. 
Tai geros dovanos.

Roselandiečiai įsigykite tikie- 
tų laimėjimams. Jie jau plačiai 
platinami draugijų ir pavienių 
asmenų tarpe.
Kitas piknikas birželio 20 d.

Birželio 20 d. rengia piknikus 
dvi draugijos, būtent: Suvieny
tas Lietuvių Politiškas kliubas, 
Rossi Grove, prie 130 S. Cot- 
tage Grove avė., ir Roselando 
Lietuvių Kultūros 
Wildwood miške, prie 
ir Wentworth Avė.

Gerai, kad rengia
tik bloga, kad tą pačią dieną. 
Nejaugi negalima rasti liuosos 
dienos, kad nepakenkti vieni ki
tiems ?

Draugijos

Draugija, 
127th St.

piknikus,

—Untanas.

Mirė M. Šulmistrienė
Gavo liūdną žinią iš Lietuvos 

p-nia' Rūta Venckienė, gyvenan
ti 561 W. 51 g., kad gegužės 8 
dieną mirė jos mamytė Marijo
na šulmistrienė. Palaidota ge
gužės- 10 dieną.

Velionė gyveno ir mirė Dug
nų kaime, Batakių valsČ., Tau
ragės apskrity. Buvo labai rim
to ir draugiško budo moteris, 
sugyveno su artimaisiais ir kai
mynais. Buvo kartu ir pavyz
dinga motina ir išaugino dide
lę šeimą. Ji visuomet būdavo 
linksma', rodos, ji visko perte
kusi ir jai nieko nestokavo.,

Paliko didelėj sielvarto j Lie
tuvoje sūnų Mykolą ir jo šei
mą, o Chicagoj e dukterį Rūtą, 
Kanadoje tris sūnūs: Joną, Jur
gį ir Juozapą Sulmistrus ir duk
terį Naujokienę. Visi jie gyve
na Montreale. Be to, artimesnių 
ir tolimesnių giminių Chicago- 
je, būtent: Brighton Parke ir 
Marijųette Parke.

Mirtis negailestinga, prieš ją 
lenkiasi galiūnai.

—A. Yuknis.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME TAMSTAS ATSILANKYTI Į
GRAND OPENING

OF
HAWAIIAN GARDENS

AT
99TH STREET

Pusė Bloko i Vakarus nuo Westem Avenue 
šeštadienį ir’ Sekmadienį, Birželio 12 ir 13,1937 
DYKAI UŽKANDA. ŠOKIAI IR PRAMOGA—Muziką suteiks Hawaiians 

MRS. J. URBIK, Savininkė.

kk

WCFL, Budriko radio p: 
ram-ąs rytoj, birželio 13 d., 
pradedant 7:30 iki 8 vi va' 
Dainuos naujas dainininkus ir 
grieš didžiulė orkestrą lietuvių 
liaudies melodijas. Programas 
bus girdimas aiškiai ir v 
nes yra leidžiamas ir trumpi 
bangomis — short wave.

• Tuos programus leidžia
F. Budrik, Ine., 8417 So. Hals
ted St. Tel. Boulevard 7010.

—Klausytojas.

Pranešimas!

įsur, 
omis

Jos

Ryt, 11-tą valandą prieš 
piet, ‘ ųžsistatę savo radio ant 
stoties WGES, turėsite malonu
mo smagiai praleisti nedėlios 
rytą. Išgirsite žavėj’ančių dai
nelių, smagios muzikos, patari
mų ir naudingų bei svarbių 
pranešimų.

Šie pręgrąmai. pasižymi savo 
talentu, o ryt dalyvaus žymios 
dainininkės, dainininkai
kai ir kalbėtojai. Patartina ne
pamiršti užsistatyti savo radio 
ir pasiklausyti.

muzi

Rep. J

ši krahtuvė veikia jau per 4 metus. Mes tu
rime daug lietuvių draugų šioj ąpielinkėj ir, 

iaip mesi su jais vedame biznj. Mes par- 
Įjiai ir teisingai patarnąųjam.

< V • ■' ■ ' ' '

jie yra užganėdinti
duodame tavorus pi

Mes kalbame lietuviškai.
ECONOMY DRY GOODS STORE

2423 W. 63rd Street, kampas Artesian Avė.

M ATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porčių, stogams poptie 

ra, rynos, sietai, langai, durys it kiti reikmenys.
Viskas priei iama kaina.. Kreipkitės:

M. ilOLP, Savininkė , ,
3562 So. Halsted S t., 7 \ ...

Tel. YARds 2576. Atdara vakarais.;ir nėdėliomis.
Chicago, III

*
*

Pirkite tik
NORGE
<IT UŽTIKRINTI. KAD GAIR BUKIT ŪŽTI INTI, KAD GAUSITE

GERĄ ŠALDYMĄ

giau. /
vidury palaikys tų natūralų

rųų. Atsiduokite l patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas,

Į VYRAS IR MOTEklS-1

< JAU TURIME!
1938 metų ZENITH I^ADIUŠAS pralenkė visus kitus 

Ateikite, paihatykite, paklausykite.
Goriausi visame pasaulyje.

....................................   ; i t -...................................................... ...........i........... ................................................... .

1— Žemesnė temperatuta išlaikys
nuo 2 iki 5 kartų i]

2— Didesnis drėgnumas
- sultingumą. \

3— Norge kainos yra žęijnos. GALITE PIRKTI LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS.

produktus • šviežiais

ROOSEVELT
FURNITURE CO.

2310 West Roosevelt Road „gį“, 8780
CHICAGO

A

VILNIES” PIKNIKAS
želio 13 d. 1937 - OAKS GROV1Birželio GROVE

. ■ • ' 'i • ' ■ < ... ' i . • • '

119 ARCHER ROAD (4 A)

Važiuojant gatvekariais, važiuokite Archer Cicero gt. iki 
Cicero Avė. čia gausite Joliet busą. Busas eis kas valan
dą i ten ir atgal, iki 12-vai. nakties.

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

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

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

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

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
6 ' r

20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 
tuksiančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 

garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, lp37 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grabams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę., 
. Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo imokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per-2 
metu. x

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

Atdara kas vakarą {skaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

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

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

KYLA"-------PAVOJINGA
mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 

I' stikSjimu!
ElastikinSs pančiakos. diržai, braces, 

pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

KIEKVIENOS
RŪŠIES
Tiktai moksliškas paraiStls tinkamai jums 

agal skirtingą kylos rūšį 
__ ___  JZZj'p,: '-Vengklte nemalonu

mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa-
raiščio pritaikintojo rankas, Ateikite pas

Specialistai .Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų

Visiem Sudarkymam
į VYRAS IR MOTERIS Į į
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į |

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
Y ARTI PRIE WEI.ES STREET _____ ■ -________

Vardo Dienos Party

------------------- ,i; „..y— ... i ■ .ik. -.. r . ■ , ...... ..... ! ....

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

DABAR VAIDINAMA
“PASKUTINE NAKTIS” j 

Sovietų Pažiba — Maskva Spalių 
Revoliucjos Išvakarėse.
SONOTONE

• Van Buren arti Wabash

Victor Bagdonas
2 Ofis

Parkraustom forui 
visokius rak

3406 SOUtH ,_____ _____
HALSTED ST. Į WESTERN A VE.

Yards 3408 I Hemlock 5040

pianus ir 
s bei Štarus 

arti ar toli.
[ | 6921 SOUTH

Hemlock 5040

Čeverykų Taisymas
Vyrišky, Moteriškų, Vaiky 

“ĄŽUOLINIAI” PUSPADŽIAI
PRISIUVAMI 43C
*3446i Š(h Halsted St.

■ * ‘ . - - / * *

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run £7.40
(Šcreened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ........  -..........

Tavernom’ Meatmarkets, Rooming 
Houses, Beauty Shops, Restauran- 
tam, etc. t

Cash į 24 Valandas
ILLINOIS DISCOUNT'CO. 

10 N. Clark Street
Phone STATE 4893 Atstovui

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western

KAINOS 
PRIEINAMOS

■r

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnė-. 
tie blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai

Visį naktį gera muzika, skanus užkandžiai

4837 W. 14 th Street, Cicero, III.
Visus užprašo,

ANTANAS LINGĖ.

HI LIFE INN\
MILLER HIGH .LIFE BEER 

Mano užeigoj visa- . > 
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė, vynas, alus ir 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit at
silankyt j mano už
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė 

3416 S. Wallace St
Tel. Boulevard 0850

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”GARSINKITES “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS DIREGTORf
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
Įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Bisnio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutarti. Pristatom bile kur 

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

75% cai;s .................................... $6.95 
Pocahouta^ Mine Run, West Virginia 

65% cars ....... ........ .......
Illinois Lump ..... .................
Yard Screening .....'..........
Petroleum Pilė Run ............ 
Rex Egg or Glindo Egg .... 
Millers Creėk Lump ..........
Black Band Lump ............
Chesnut Ųard Coal
Coke Kappers<.............. .......

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
. 4405 So. Fairfield Avė.

LIGONINES— 
HOŠPITALS

uti Vilnyje, 3116 Sb. Halsted St.Įžangos tikietus galite ga
arba pas vilniečius kiekvienoj kolonijoj

.... $6.95 
i 

.... $7.65 

.... $6.05
.. $4.70
.... $8.75
.... $6.90
.... $8.75
L. $7.15 
. $12.70 
. $11.20

JOSEPH LEASES
Furnišių muvefis. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas' patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patamausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ............. .............

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ................

EKZAMINAVIMAS
OFISE ......................
DQUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue’ 
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija Įrengta pir
mos rūšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

f/v
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• RESTAURANTAI

Universal restaurant
S

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West Slst Street

A. A. NORKUS, Savininkas 
Tel. Victory 9670

-------------  -----------——~r   ............... . ............■*——-

Pete YOUNG’S Tavem
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, ‘ Garden City 
alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82n4 and Kean Avenue

BRIDGEPORT TAVERN*
Pranešam visiems draugams, pa- 

žjstamiems ir 
persikėlėm j nai 
So. Halsted St , 
,St. Nauja vieta yra didesnė ir bus 
geriaus {rengta. Kviečia visus
Savininkai: Juotapas ir Marijona 

Evinslcai, Tel, Yardy 0832.

kostumeriams, kad 
t vietą, nuo 8430 

8517 So. Halsted
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1739 South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
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Uisakyme kalnai
Chicago je—paltu:

Metams _______________
Pusei metų __________
Tpims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ___ .
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija w_
Savaitei ......................_________
Mėnesiui .........     75ę

Suvienytose Valstijose, ųe pucagoj, 
paktu: r

Mętąins
Pusei metų ....... 75
Trims mėnesiams ...............— . 1.50
Dviemą mėnesiams ...... ......... 1.00
Vienam mėnesiui ........................ 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ..........   $8.00
Pusei metų _____ ...________  4.00
Trims mėnesiams .........,,— ?.50
Pinigus reikia siųsti pąštp Mpnęy

Orderiu kartu su užsakymu. •
—~**7 -''•r1*

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 

. 18c

Palaiminti turtingieji
Viepąme savo pamokslų Jėzus pasakė: “Lengviąn 

kupranugariui išlįsti per adatos ausį, " negu turtuoliui 
patekti į dangaus karalystę”. Tai buvo toks griežtas 
turtingosios klasės pasmerkimas, kokio šiandie negalį 
mą išgirsti nė iš fąnatiškįaųsio “klasių kovos” skelbėjo 
lupų, Turtingiems žmonėms Kristus skyrė amžiną ken
tėjimą pragare — ne už tai, kad jie nedori arba pikta
dariai,’ bet tik už tai, kad jie turi daug turto.

Tačiau kapitalizmas prieš devynioliką. šimtų metų 
buvo tik kūdikio žaislas, palyginti su šių dienų kapita
lizmu. Ir lobininkų klasė dabar yra ne tokia, kaip buvo 
krikščioniškos gadynės pradžioje. Jeigu Kristus ateitų 
j šių dienų kapitalistinį pasaulį, tai jisai vargiai galėtu 
sakyti, kad turtuoliams yra uždaryti vartai į dangaus 
karalystę. Greičiau jisai pasakytų visai priešingai: “Jei
gu nori patekti į dangaus karalystę, tai buk nplionię- 
rius, o dar geriau — multi-inilionierius arba bilionie- 
riusl Juo daugiau turėsi turto, juo plačiau tau bus at
kelti dangaus vartai.”

Tai aiškiai rodo kasdieninio gyvenimo patyripąąs. 
Ar Rockefelleris nebuvo pirmas pasaulyje bilipnierius ? 
Kiek žmonių jisai buvo nuskriaudęs per tuos metus,' ka
da jisai krovėsi lobius, smurtu ir apgavyste kurdamas 
aliejaus trustą, tai nė suskaįtyt negąlipią. Bet kai jisai 
mirė, tai jisai buvo palaidotas su bažnytinėmis ceremo- 
nijomis ir palydėtas į “anų pąsąųlį”, kaip doro ir kil
naus gyvenimo pavyzdys. O visas jo nuopelnas buvo 
tas, kad jisai išdalino dąlį prisigrobtų lobių, kupių jisaį 
pats negalėjo suvartoti.

Imkite kitus lobininkus — čia, Amerikoje, arba ki
tose šalyse. Ar ne turtingoji klasė yra laįkoma didelėje 
pagarboje visose' bažnyčiose ? ,Ar ne su fabrikantais, 

.dvarininkais, stambiaisiais pirkliais ir bankieriaįs visiir 
draugauja aukštoji katalikų ir prptestonų dvasiškija? 
Kodėl, sakysime, Anglijoje vyskupai sėdi kartu SU lor
dais aukštuosiuose parlamentų rūmuose? Kodėl Ispani
jos kardinolai ir arkivyskupai eina ranka už rankos su 
didžiūnais ir aristokratiškais generolais prieš šmonių 
išrinktą valdžią? Kodėl Romos popiežius simpątįzųpja 
tiems aristokratams, bet nęužtaria katalikiškos Biska

jos liaudies?
Jeigu aukštoji katalikų dvasiški ją taip pąį, kąip ir 

protestoniški vyskupai manytų, kad turtuoliai yra pa
smerkti pragarui, tai juk jie, su jais nedraugautų, jų 
neremtų ir nelaimintų. O kas geriau žįnp, jęi ne popie
žius ir1 visų tikybų vyskupai, kas yra Dievui malonus, o 
kas ne? Jeigu jie nežino, tai niekas nežino!

Taigi tas Kristaus posakis apie kupranugarį ir dan
gaus karalystę, šiandie visai neatatpka gyvenimo tik? 
rovės ir to krikščionybės mokslo, kurio laikosi tikinčių
jų vadai. Kupranugaris, tiesa, da ir šiandie negaji iš
lįsti per adatos ausį — nes jisai neturi proto. Bet kapi
talistai su savo milžiniškais lobiais išlenda per tokias 
mažas sprageles įstatymuose, kurių paprasto žmogaus 
akis nė pastebėti negali. Štai prezidentas Rooseveltas 
reikalauja, kad kongresas ištirtų, kąip milionįeriąi 
slepia savo pelnus nuo mokesčių kolektorių.

žodžiu, sprendžiant pagal tai, kaip. Šiandie einą 
venimas šioje ašarų pakalnėje, Kristaus evangelija 
retų skambėti taip: Palaiminti turtuoliai, nes jie
viso ko pilni šiame pasaulyje ir turės amžiną gyvenimą 
danguje!

pą-

tu-
yra

Stalino diktatūra
Atrodo, kad Stalino diktatūra įžengė į pavojingiau- 

siojo krivio stadiją. Ji nąikįpa jau pačius Stalinę žmo
nes. > r-? •

Kąi prieš dešimtį metų. Stalinas nuvertė įr Ištrėmė 
Trockį, tai jisai apsidirbo su konkųreptų, kuris buvo 
iškilęs be Stalino pągelbos. Trockis turėjo dagi daugiau 
teisių atsistoti sovietų priešakyje po Lenino mirties, ne? 
gu “plįenjpig gruzinąs’’, nes Trockis buvo vienas ^spa
lių revoliucijos” vadų.

Kui Stalinas pereitų mętų rugpjūčio mėnesį nugala
bijo Kamenevą ir Zinovjevą, tai jisąi irgi nusikratė kon
kurentų iš “sėnosios bojševjzmo gvąrdįjęs” Sušaudyr 

•v X’ * ■ i ■ . *
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rpąs Piatąkovo ir nuteisimas Radeko ir Sokolnikovo bu
vo to paties senųjų bolševikų “valymo” tęsinys.

Bet dabar jau yra traukiąmi tieson nauji žmonės, 
kuriuos buvo iškėlęs į sovietų valdžios viršūnes pats 
Stalinas: maršalas, Tuchačevskis, gęnoręjas Pų^ną įr še
ši kiti generolai: Kork, Jąkir, Uborevič, Eįdeman, Peld- 
jnąp ir Primąkęv.

Jįe yrą ką}tijąamĮ supkiąųsiąis nusidėjimais, kokius 
tik gąlima primeti armijos yą4ams: kad jie tąrpavo, 
kaip šnipai, svetimos valstybes valdžiai; kad jie ardė ir 
demoralizavo Raudonąją ąrmiją ir ruošė jos, pralaimėji
mą kare su SSRS priešaįą, ir kad jie norėjo atsteigti 
dvarininkų luomą ir kąpįtąlizmą.

Už šitokius nųsidejįipųs kąltipipkąmą nčfą 
bausmės sovietų Rusijoje, kaip ipįvtH Ofiri^lpą ^pviętų 
pranešimas sako, kąč vi^j kaltinamieji prisipažinę esą 
“pįlnąi įįąlti^ Tąigi jų likimas yra nulemtas.

Reikia čia dar pridū^k kad birželio 1 & huvP 
apkaltintas ir pats nusįžpde kalėjime (taip praneša so
vietų valdžia) gen. Jąn kjjrįs į>uvę> pęlįįiųio
skyriaus viršininkas Raųdęnojoje armijoje.

Šitie faktai liudiją, kąd Stalinui pąsįrędė ijeišrikipia 
bęveįk vįsa armijos Vadovybė, šitą vadovybė pą- 
ties Stalino parinkta — po to, kai jisai išmetė iš atsa- 
komingų vietų armijoje- Trockį ir jo šalininkus.

Nesenįai buvę, sųjikvidųpti įr žvąlgybpš vądąi, su 
GPU viršininku Jagoda priešakyje, kuriuos irgi buvo 
pąskyrgs Stąljfląs.

po to, kai jisai išmetė iš atsa-

Įikviiįppti įp žvalgybos su
. . i.-"' t*'#?", ■;

Tokiu būdų dąįiar yrą ąišku, kad. nė vienoje sovie
tų valdžios srityje Stalinas jau nebeturi pasitikimų tar
nų. Vakar jisai statė juęs į aukštas vietas, šiaųdie ji
sai juos Uguldę”.

Kuo šita žiauri kova diktatūros viršūnėse- pa§i- 
baigss sunku numatyti, Stąlinas gali laimėti. Rusijos 
liaudis yra absoliučiai pasyviška. Ji žiuri, kaip komisa
rai kits kitą skerdžia ir, gaj būt, jaučia pįktą pąsįtep- 
kinimą, — nes nėra Abejones, kad jie yįsį yrą įfcyrftję 
Rusijos darbininkamš ir vąlstiepjąpis ikį į^aųlų sniege* 
nų. (

Tą kruviną kovą turės komisarąį pąhąigįį įąyp sa
vęs, be įsikišimo masių. Stalinas turį mi^įnišką galią 
savo rankose, todėl jam, gąl būt, pąsiseks išskersti vi
sus sąvo tikruosius iy įtąriąjnuosius pppnpntus. Kąi ji
sai tą “darbą” pabaigs, tąi įisai paąįjį^s vienas neribo
tas valdovas — ąbsoj: ųtiškąs autokrątą^.3 '.;

Bet jisai turės žudyti ir žudyti be pąliovos. Kiek
vienas sušaudymas didins jo priešų ąįiąi^įų*- Juo toliau, 
juo1 sunkiau jąm bus žinoti, kas jam ištikimas, o kas ne. 
Ir juo toliau, jųo.:mažiąų pąsiliks tokių, kurie jaušis, kad 
jų gyvybė yri saugi. v

Kai Stalinas ėmė galąbįpti senuosius1 bolševikus^ ji
sai pastūmėjo savp dįktaįųrps vežimą pąkalnėn, kurio* 
je sustoti nebegalima.

Gali ateiti momentas, kada visi žymesnieji sovietų 
valdininkai, armijos vadai, žvalgybos viršininkai ir pra
monės administrątęriai pasijus esą pąvoįuje ir, užuot 
ląųkę, įki terprp kąrdas jiems kiekvienam paskirai nu
kirs galvas, padarys desppratišką pąsipripšinimą. Tuo
met Stalinui bus riestą.

ĮĮe| butų blogiaušia, įpigu sukiljųiM 
se Sovietų Sąjungos vietosp ir prasimų toje 
je šąlyje pilietinis karas. Vokiški ir .japoniški viljkąi įps 
progos tik laukia.

nų.
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SOCIALISTAI RUSIJOJE IJl 
SOCIALISTAI ISPANIJOJE 
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Komunistų Internariopąjas 
šiomis dienomis atsikreipė į SoT 
ciąljstįnj Darbininkų ĮPtęrpa- 
ciopalą, kviesdąmas jį Sudaryti 

S ,darr 
Rąšydąmos 

šreiškė 
Darbir 
kvietį" 
unistąj 
oja so-

nąlo, 
igu Bot

It

bendrą komitetą Ispąbij 
binįnkų pageliai, 
apiė tai, “Naujienos” i 
abejonę, ar Socialistinis 
ninku Injerpaclon-ąlas tą 
mą priims, kadangi kom 
Sovietų Rusijoje persėki 
ciajįąlą parijas, kurios priklaus 
sq prie S, D. Įntęrpącįci r

“Laisvė” mapo, kad ", 
cialistinis Darbininkų Iptęrną- 
cionalas atmes Kominterno 
kvietimą, tai šitoks jo pasielgi
mas reikš:

, v

“tegu fašistai mušą' ręspubli- 
kos gynėjus, tegu skelia Is* 
pąųijos žmonpsį juęs 
mis, komųpįstaįs, pesidarr 

, buosime dėl to, kad
Są jungo j neleidžiama 
socialistų partijai
ToliaUs Ęroęklyno' komunis

tų organas rašo: z

SU jU-

Sovietą 
gyvuoti

“Jeigu ištifcrųjų šitaip So
cialistų Internącįppąląs ąįęą* 
kys, tai jo ajtą^’kytojąi, vadai, 
pasirodys priešais vyriausiai 
pačių Ispanijos socialistų, ir 
bendrąi Ispanijos dąrbįpįpką. 
Tuomi Spcra'lįątų Įųtęrnącio- 
nalo vadai užduos ąaų, įidelį 
smūgi, nes, pasak d. Dimitro- 
vo, Jiįekvįpnąs darbininkas, 
kiekvienas teisingas socialiu- 
tą'ą tuomet pasiklaus; ‘Kas 
do vieni yra tie darbininkų 
klasės, socialistą vądąį, ku
pė ardo bendrų veiki
mą tarptautinio proletariato, 
kuomet bt?tęi$ ąitoj^ veiki
mas yrą nusiusiantis link
snis, ĮĮ^ript fSąbot fąšįstį- 
nius ąpiąriiųinku? ir 
kus?”
čia pripasakota tiek nesąmo

nių,-. kąd reįkįą' stebėtis, kąip 
“Laisvę’’’ gąįėjp ją? į sąvo 
Špkltas, jeigu ji nenorėjo įžeis
ti savo skaitytojus. '

Vįs^pįrpią, Ws yrą Orin
čias kaltinti sociąjįstųs <įš| bęg- 
dro tarp tautinio proletariato 

■ veikimo ardymo?

Bendras veikimas yra gail
inąs tiktai tarpe žmonių, kurie 
pripažįsta vieni kitiems lygias 
teisės. Socialistai komunistams 
tęįsių periaurina'. Tenai, kur 
socialistai turi galią, jie leidžia 
komunistų partijai legaliai gy
vuoti, spausdinti laikraščius ir 
vesti agitaciją (tik kurstymas 
prie ginkluotų sukilimų 'arba 
kitokių kriminališkų darbų yra 
draudžiamas). Tuo tarpų ko
munistai vienintelėj e šalyje, 
kurią jie valdo, nepripažįsta jo
kių teisių socialistams. Sovietų 
Sąjungoje ne tik yra uždraus- 
tps (S^d. ir §.-r.)
pąrtijps įr uždaryti visi socia
listų ląikrąščįąi, bet tųkstan- 
čįąį veikėjų yra lai
komi (net b.e jokio teismo
sprendimo!) kalėjimuose s ir 
koncentracijos stovy kipše.

Komunistų internacionaląs 
dąbąr kviečia socialistų intey- 
ųącipnąlą prie “bendro veiki
mo”. Jeįgų ^pcyalistų interna
cionalas į jo kvietimą atsakys; 
“Gerai, veiksime bendrai, bet 
piripą grąžinkite teises mųsą 
drąugąms Rusijoje, kur jus 
turite visą gąlią savo rankose, 
pąlęįskite įš kalėjimų Rusijos 
spriaŲemokratus ir socialisįus 
revpJiųcĮonįęrįP^”’ komunis
tai šitą reikalavimą atmes, tąi 
kas tuomet bus bendro veikiipo 
ardytu jas? Aišku, kad kopiu- 
nistai, o ne socialistai! /

“Laisvė” mano, kad Komiu- 
temas to socialistų internacio- 
pajp reikaĮayiipo ne tik ne- 
svąrstys, bęt dar “sarmatins” 
socialistus Dimitrovo žodžiąis,

jip negeri darbininkų 
klasės vadai, jeigu jie nenprf 
apginti Ispanijos darbininkų 
nuo fašistinių smurtininkų ir 
žudikų. Tačiau tai butų melas 
ir veidipaipybė.

Juk Sociąlistinis Darbininkų 
Internacionalas visą laiką tpįr 
kia pagęlbą Ispapijos darbinin
kams. Jisai yrą jos suteikęs 
daug daugiau, negu Komintęr- 
nas- ' /J''. ' ■

Aptra v^fd^^bdel socialis
tų Iptemacionaląs turi gelbpti 
vien tik Ispanijps darbininkus 
ir nesirųpipti Rųsijps darbinin
kais? Jeigu Ispanijos socialis
tai lieją sąvo kraują ir aukoją 
savo gyvastį^, gindami savo 
teisę ląiąvąi gyventi, ir rpes 
jiems šitoje kovoję simpatizųp- 
jame, tąi kp.del mes galime ąe- 
pripažinti tos teisės Rusijos so
cialistams?

Šitokią savp yęidmainišką 
ppjįtįka komum^tąi kaip tik ■ ir 
pądeęįą faši^tišRierns smurtiniu, 
kąms ir žudikams. Jie giriasi, 
kąj jie puri mintį demokrati
ją Ispąpijoje nuo gep. Franco, 
Hitlerio įr Mussolinio, o tpp 
tąrpu šitie fašistiški smurtinin
kai nurodinėja į tai, kas de
dasi Rusijoje, ir sako Ispanijos 
žmonėms: “Jeigu raudonieji 
laimės, tąi jie Ispanijoje įsteigs 
tokį pat despotizmą, kaip So* 
vietų Sąjungoje, kur nei socia
listai, nei valdžios priešai netu
ri jokių teisių!”

X DRAPSTOSI

ŽUVO DU LIETUVIAI JAUNUOLIAI
Automobilio nelaimėje žuvo Jurgis Bright. — Dėl gais

ro nukentęjo brolis ir sesuo. — Automobilio kata
strofoje žuvo Robertas Matulis ir Tarnas Daugin.— 
Gegužes karąlaįtę,

HART, MICH. — Gegužės 
26 d. žuvo Jurgis Bright, ge
rai žonomo vietos aptiekoriaus 
brolis. Jurgis taip pat visą lai
ką savo brolio aptiekoje dir
bo. Nelaimė atsitiko taip: Jur
gis drauge su P.-le Evelyn Tay- 
Ipr buvo išvažiavęs į Luding- 
ton. Bevažiuojant automobi
lius užšoko ant minkštosios ša
ligatvio dalies ir apvirto. Bright 
liko mirtinai sužeistas. Atvež
tas į'Hart ligoninę, jis po ke
lių valąndų pasimirė.

P-lė Tąylor taip pat liko 
Sinkiai sužeista ir gulį ligoni
nėje. Manoma, kad ji vis dėl 
to pasveiks.

—o—
Gegužės 31 d. p-ia Lorenz 

surpanč užkurti gazplinį pečių. 
Dėl neatsargumo kijo gaisras, 
kuris smarkiai pradėjo plėstis. 
Mat, namuose buvo laikrąščių, 
žurnalų ir degtinės sandėlis.

Gaisro metu pusėtinai apde
gė 'Raymond Lorenz ir jo se
sutė Alice.

Gegužės 31 d. tragiškai žu
vo du jaunuoliai. Dalykas bu
vo toks: dviejų dienų švenčių 
proga iš Grand Rapids buvo 
atvykęs savo tėvelių aplanky
ti Pranas: Matulis, Pirmadienį 
jis ruošėsi grįžti atgąl, nes ki
tą dieną reikėjo stoti į darbą, 
Svečiuotis atvažiavo jis drau
ge su savo giųiinąičiu, Tanių 
Dauginu, šešiolikos metų jąu- 
nuoliu.

Besiruošdamas kelionei, Pra
nas sumanė nuvažiuoti į Hari 
ir ten apsirūpinti gazolinu. 
Drauge, su juo išvąžiayo Dau^ 
ginąs ir jo du broliukai: dvy
likos metų Robertas ir aštuo
niolikos mętų Stasys. Pava
žiavus apie vieną mylią, auto
mobilius kažkokiu budu atsi
mušė į tilto sieną ir nusirito 
apie dešimtį pėdų žemyn. To
je nelaimėje tragiškai žuvo 
Robertas Matulis ir Tarnas 
Dauginas. ^Pranas Matulis, ku
ris vairavo automobilių, liko

Viepąs fašistįškąs kiauleząs 
pasąkoją, kad socialdemokratas 
Bięlįpig, “koyodmas dėl darbi
ninkų bpvįo pagerinimo, Lietu
voje nusipirko dvayą”.

Kiek žinoma, Lietuvoje dva
rų pardavimui nėra. Tai kaip 
Ęiejįpį^s butų galėjęs dvarą 
nusipirkti? Apie tai, kad Bieli
nis bpįų Ratąpęs “dvąripinku”, 
dąr įjki šięl nebuvo girdęti.

Bęt j eigų jįęąi ir nusipirko 
sklypą žemės, tai ne.pąsivog- 
tąią, bet sąvo uždirbtais pini
gais.

Tąs fąšistpąlaįkisr kuris Bie- 
lįnį dergia, pąts nęstengįa už
sidirbti nė savo pragyvenimui, 
tpd.čl jįsąi verčiasi, kaulydamas 
pinigus iš kitų žmonių. Bieli
nis, tur būt, jam nedavė “pa
skolos”, UŽ tai jisai jį ir šmei
žia.

labai sunkiai sužalotas: nuken
tėjo dantys, o taip pat šonkau
liai, kurie net sulindo į plau
čius.

rStąsys Mątulis irgi stfnkiąi 
sužalptas; nulaužta koja ir 
rankos pirštas, gerokai apdau
žytą galva ir išmušti dantys. 
Abu — Prąnas ir Statys — 
dabar guli ligoninėje.

Tarno Daugino kūną išsive
žė tėvas, kurią buvo atvykęs 
iš Grand Rapids drauge su 
laidotuvių direktorium.

Birželio 3 d, su bažnytinė
mis apeigomis liko palaidotas 
Robertas Matulis. Palaidojo jį 
5Veare kapinėse. Palydėjo tra
giškai žuvusį jaunuolį apie 50 
automobilių. Gėlių buvo dau
gybė.

Tegul bus lengva šalta že
melė neląiku žuvusiam jaunuo
liui.

—o—
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo piknike gegužės kara
laite liko išrinkta p-le Emilija 
Andriuliutė. Jos 'palydovės bu
vo p-lės Albina Karneckiutė ir 
Aleksandra Mankiutė.

i — Vietinis.

Susilaukėme bran
gios knygos 
SLA albumo

Birželio |0 d. gavau SkA al
bumą. Beyąrtant puslapius net 
ir apsidžiaugiau, kad susilau
kėme tokios brangios knygos.

Kaip matosi, darbas buvęs 
sunkus. Gailėsis dar ir tos kuo
pos, kurios savo paveikslų ne
patalpino. Bet bus po ląiko. 
Daug pątalpinta vęikėjų šeimy
nų paveikslai, yra meno gru
pių, yra ir keli pavykini pa
veikslai su tautiniais rūbais. 
Todėl patarčiau kiekvienai lie
tuvių šeimai tokią knygą įsi
gyti.

A. Miščikaitieųę.

un nTurn^

HA5 THE CDNVENIENCES
0F THE CROSLEY

SHELVADOR

It is simply amazing f tre- 
jnendous amount bf food so 
oftep needed fits right into 
the shelves in the door, This 
exęlūs|ve and patpnted fea- 
tųrę ąo|ds" enough articles 
to ąhnęsfc fįll an prdinąry 
refrigerator.

So before you buy an elect- 
ric refrigerator see the Cros- 
ley Shelvąjpr. W h y n o t 
TOPĄ Y ? A cęmplete de- 
monstration will convince 
you th^t the Crosley Shei- 
vądor is Tpdąy’s Greatest 
Refrigerator Value!

GLOBĖ FURNITURE CO
10655 MICHIGAN AVĖ

C. Kulis • Phone Pullman 8820 Chicago

Y SHELVADOR
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Vakar prasidėjo . 
mokyklų atostogos
Mokyklas užbaigė .apie 33,000;

apie .21,000 baigė pradžios 
mokslą.

Ketvirtadienį pasibaigė bu- 
sinčios kartos visuomenės gy
venimo vairuotojų pirmieji gy
venimo rūpesčiai — mokyklos 
darbai. Vieni šiandien džiūgau
ja gavę pažymėjimus, kad ne
bereikia anksti kelti ir, galės

pasidžiaugti laisvesniu beru- 
pesčio gyvenimu.

Šie mokslo metai pasižymi 
mokyklas baigusiųjų skaičiaus 
gausumu. Yra baigę apie 33,- 
000 mokinių. Vien pradžios 
mokyklos išdalino apie 21,000 
pažymėjimų. Vakar dar tebe- 
dalino diplomas Ulinojaus ir 
Chicagos. Universitetai. Vien 
medikų ir pharmacistų, baigę 
'Chicagos universitetų, gavo 870 
diplomus, o Ulinojaus 370. Ar- 
mour Technologijos Institutas 
išdalino 186 diplomas.

s Tačiau atostogininkų < arba

tų, kurie džiaugiasi tik laiki
nu nuo mokyklos poilsiu lyrų 
kur kas didesnė armija. Jų yra 
apie 400,000 ir 14,000 mokyto
jų. Kitas labai įdomus ir ver-
tas dėmesio dalykas tai, 
šiais metais aukštesniąsias 
kyklas baigusių skaičius 
didžiausias, 
buvę 12,000.

mb- 
yra 

Niekad dar r era

ĮCLASSIFIEDADS

Furnished Rooms Automobiles
GRAŽUS KAMBARYS prie mažos 

šeimynos. 6545 So. Talman.

PASIRENDŲOJA KAMBARYS - 
Su AR BE VALGIO.

2435 West 45th Street.
.■ u..---------------------- g=
For Rent Ji

PASIRENDUŲJĄ KRAUTUVĖ su 
kambariais arba be kambarių. Pei' 
daug metų buvo kriaučius klyneris. 
Tinka barbeunet Vieta* labai gerą 
ane bizniui. Atsišaukite pas savi
ninką, S. kieųa, ,

4843 W, 14th. St„ Cicero,z 111.

1933 PLYMOUTH Sedan. Tikras 
pirkinys, tik $245.

Nevvberry, 1025 No. Clark.

CLASSIFIED ADS
■y
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SUSIRINKIMAI
Miscellaiieous

Įvairus

RENDON 7 KAMB. FLATAS.Pe 
čium šildomas-: ,šviesus, Pigiai.

558 Wėątį 37th St,

DODGE VĖLIAUSIAS 1936 De- 
Luxę Sedanas. f Įrengtas su side 
mounts. Įbudavotas trupkas. Meta
liniai tairų padengimai. Karšto van
dens šildytuvas. Dual įrengtas. Ak
tualiai visai naujas karas, garantuo
tas. Finansų kompaniją paaukaus 
UŽ $465.' Taipgi Poptiac 1933 —6 
cilinderių Sedanus. Origįnalis Duęo 
kąip naujas. Garantuotas tobulas 
motoras. Paaukaus už $225, Išmo
kėjimai sutvarkomi.

3138 Clybourn Avenue, 
Arti Western jr Belmont.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimui

PARDAVIMUI tavernas sų visais 
naujais įrengimais. Du štorai prie 
krūvos, užimti stalais. Pairduojsiu 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie
žastis — tūrių kitą biznj.

6354 So. Kedzie Avenue

TAVERNA pardavimui. Geras 
kampas, 2 karų linijos. 5 gyvenimui 
kambariai. Pigi renda. štymu Apšil
dymas. 2458 1 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 8 flatų namas su 
Storu, arba mainysiu ant farmos. 
Agentai neatsišaukite.

4218 So. Campbell Avė.
„1 ■' p.    ■ ■ ■ 1  I   1 ■■ m *1 ■ ll! 111 ■ i ■" 1 1 u1 t u*!11 ■" 111111 1 •

KAD IŠLYGINTI PALIKIMĄ; 2 
aukštų trobėsis; 7—6 kambariai; 
labai pigiai.

640 West 35th Street.
\ 2 aukštas.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys pfciešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, birželio .13 d., 12 vai. dienos, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 313^ So. Halsted St. Visi nariai būtinai 
atsilankykite, nes bus rinkimas darbininkų draugystės pik
nikui. —A. Kaulakis, rašL

Joniškiečių Labdarybės Kultūros Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks rytoj, 1:30 v. p. p. Juškos svet., 2417 W. 43 g. 
Visi esate kviečiami atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. —Dėdė B. Vaitekūnas.

Garfield Park Lietusių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo pus
metinis susirinkimas įvyks iiedėlioj, birželio 13 d., Ląwler 
Hali, 3929 W. Madison St., 10 vai. ryte. Kadangi klubo iš- 

* važiavimas įvyksta tų pačių dienų, tai susirinkimas bus 
laikomas ryte. —Rašt.

Draugystės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietusių priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, birželio 13 d. 1 v. 
p. p. Dievo Apveizdos par. mokyklos kambary. Turim svar
bių reikalų ir reikia prisirengti prie pikn.ko, kurs įvyks 
birželio 20 d. Miknio darže, Big Tree Inn. Visi privalote 
dalyvauti. Už nedalyvavimų bus skiriama bausmė.

Valdyba.

Chicagos Lietuvių Moterų Kultūros Kliubas rengia šįvakar 
Bunco Party Lietuvių Auditorijoje, mažoje svetainėje. 
Pradžia 9 v. vak. Laimėjusieji gaus gražių dovanų. Po lo
šimų bus šokiai. Įžanga 25 centai. Kviečiame atsilankyti.

Rengimo Komisija.

I •. '
JUODŽEMIS, yardais arba veži

mais, specialė žemė ‘‘humusr 
25c už bušeli, 5 bušeliai— $1, ge
ra kai sumaišysit su męlių ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatėm tik South sidėj, 
CHARLES GAVOUS, 6100 3. State 
Street. Tel. Wentworth 7942.
n " .r ' I i l-r* >■> I"I I' ■■'!*> II 'i' .'H?  >ymw rii.į  

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame b!ėtie$ 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujamą.

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So;x Halsted Street

V, . ................................................................ . .. „T,

r , , • S ; . ' ; ' . . 4 t

ANT'RĘNPGŠ 3 kambariai, nau
jai dekoruoti. 4021 South Artesiaų 
Avenue, . ' '
..................... A l'i—i.nr-li.»i f ■■■!»*— ■■ H A-.........  w ■ ■ >.

RENDON trys šviesus kambariai 
ir virtuvė. Parankus vedusiai porai 
be vaikų. f < ;

7115 So. Honore St, 1-mos lubos
1 ni.i’T " l|vi>4 'i ’j. i,,'y ••■>-■-,• •■

RENDON ŠTORĄS, tinkantis' bet 
kokiam bizniui.; arba parduosiu ir 
namą, 3222 Sd, .<Morgan St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

■-'"FTT

ŽEMUOGIŲ SEZONAS PRASIDEDA
‘BARBARA B. BROOKS 

Kellogg Company 
Battle Creek, Mięhigan

Žemuogių sezonas prasideda. Že- Pridėkit cukrų ir corn flake tru-
miau paduodama receptai, kai ku
riems valgiams su žemuogėmis.

FRESH STRAVVBERRY PIE
1 ųuart strawberries •
1 l/2 eups water
1 eup sugar -
1H tbsps. ęomstarch
14 eup water
1 tvsp. gelatin
1 corn falke erumb pie shell
Nuplaukit žemuoges ir išrinkit iš 

jų virkščius, supiaustykit arba su- 
kapokit uogas. Virkit 1 puoduką uo
gų su pusantro puoduko vandens iki 
uogos suminkštės. Išsunkit ir pridė
kit karšta skystimą prie cukraus ir 
kornų krakmolo, maišant nepaliauja
mai. Virkit ir maišykit iki pasiro
dys tirštas. Pridėkit želatino, kurs 
buyo išmirkytas 44 puoduko vande
nyj šaldykit iki mišinys ims tirštėt; 
pridėkit likusias uogas. Sudėkit i 
corn * flake pajaus lukštą. Atšaldy- 
kit. Paduokit stąlarf su saldžia iš
plakta smetona, jeigu norite.
CORN FLAKE CRUMBPlE SHELL

!6 eup butter
U eup sugar .
1 eup fine corn flake erumbs 
Ištirpykit sviestą pajaus petelnėj.

♦ . - *• * ’ —• ■ i 

pinius; išmaišykit gerai. Spauskit 
mišinį vienodai ir stipriai prie pe- 
telnės šonų ir dugno. Atšaldykit 
pirm, negu dėsite į vidų pripildomą 
medegą.

SHORTCAKE RISCUITS
. Ya eup all bran

% eup buttermilk t
1 Ya eups flour
1 tsp. baking powder
Ya tsp. sodą
1 tsp. salt

• 1 tbsp. sugar
% eup fat
Išmirkykit All Bran maslidnkose. 

Persijokit baking pauderj, sėdę, drus
ką ir cukrų kartu. Dėkit į mišinį rie
balų iki jis pasidarys lyg rupus corn- 
meal. Pridėkit išmirkytą All Bran. 
Maišykit koliai tešla nepradės sek
ti šakelę aplink bliudą. Išimkit teš- 
Ir padėkit ją ant išmiltuotos lentos. 
Iškočiokit arba išplokit tešlą pusės 
colio stotfjmo blynu, supiaustykit 
miltuoti piaustytpju. Aptepkit viršų 
nekepto biskvito su minkštu sviestu 
ir uždekit ant viršaus kitą biskvitą. 
Nųtepkit viršų pienu. Kepkit lengvai 
išteptoj petelnėj karštame pečiuje— 
’(450CF.) apie 12 minučių.

13 d. Birželio,1937 m.

GRANO 0PEN1NG IR VARDUVES
6739 West Rooscvelt Road, kampas Oak Park Avė. 

Antanas Tupikaitis užprašo visus savo draugus ir pažįs
tamus atsilankyti.

Bus gera muzika, skanus užkandžiai, o apie gėrimus, tai 
ne klausti nereikia.

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type. rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,^50.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskplas 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir 
rimus veltui. Reikale kreipkitės prieJOHN PAkEL & CO.

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

ant 10—15 
kitus patą-

daujama.

FINANSUOSIM 1937 miesto, 
stijes lajsnius. \

FINANSUOSIM 1937 miesto, vai- 
■j ’ / NEREIKALAUJAM

ĮMOKĖJIMO; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, brėkių
relining, ratų išlyginimas; bod: 
taisymas; malevojimas;
tairai- batarėjos, automobilių radios, 
viršai- ęaugurųo stiklai, 'fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai, 
Įsteigta 15 metų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ, 
Visi telefonai Belmont 4844

ly pa- 
apmusalas,

PAIEŠKAU JAUNO, teisingo 
mokytis automobilių mechanikd.

Atsišaukite Tel. Laf: 4371

Furnished Rooms

vyro

RĘNDON KAMBARYS prie 
vienės moters; vaikinui, mreginąi 
arba ženotai porai.

28(14 So. Union Avepue
• antros lubo$ užpakaly.

pa

ANT RENDOŠ KAMBARYS blai
vam vaikinui, prie mąžos Šeimynos, 
Marųuette park apielinkėj,

6442 So, Artesian Avė. 1 lubos.

Namą Savininką Domei
Kambarius 9x12 pėdų išpopic moja 

ekspertai; kartu su popiera

J KAmB
BRABEK’S

Telefonas PROSPECT 0094

COAL
Anglys

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR
ANGLYS! ANGt
PIRKIT ĄUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

YS!

4 kambarių flat'as, naujai dekoruo 
tas, anį antrų iųį>ų.

3514 S, Ęmerald avenue

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis Prieina-, 

niomis išlygomis,
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai     $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85 
$135 gražus, nauji parldr

setai   ............................ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

de luxe .... ...................   $175
Atdara vak. iki 9^-Nedėlioi iki 5 v. v

RAPF STORAGE FURNITURE 
/ -5746 So. Ashland Avė.

..(Ii.i.f........ . « ■> ..... ... .. ..... . rųi'T''«*

TAVERN PARSIDUODA labai pi
giai. Randasi gražioj vietoj South’ų 
pusėj. Perkant nereikia daug pinigų,

Telefonuokite prieš 7 vakare.
Grovehill 0306.

PARSIDUODA- TAVERN išdirb
tas biznis per 4 metds; pigi renda; 
6 kambariai pagyvenimui. Kompeti- 
cijos nėra* Parduosiu nebrangiai, 

"{ 3659 So. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA iš prie- 
žasties ligoš—su stalais, krėslais. 3 
kambariai Užpakaly. Su nfimu ar be 
natno Kastantas Stancikas.

9940 Vincennes Avė.

Personai
Asmenų ieškčP

PAVIENIS Ž^ęG.VS ieško naš? 
lės apslvedipiul/ lęuri turėtų namą. 
Esu pasiturintis, apie 60 metų amž. 
Atsišaukite 1739 "i 30. Halsted St., 
Box 031,. . A ' .

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČEh 
RIUS 1987, visokio didžio sų Coil 
Baksaįs ir sinkom; Taipgi štorų 
fikČerįus dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerįus ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur. •

3- E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO- STATE STREET

" 1 CALumet 5269. ,

PARSIDŲODAZ BATŲ TAISYMO 
šapa; gerai išdirbtas biznis.

2547 West 69th Street. >

WILMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI TONUI
PIRKIT DABAR’J VEŽIMAIS, 

KAINOS BUS' DAUG AUKSTES- 
NES KITĄ MgNESI,

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE |

Tel. KEDZIE 3882
TTW

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę j

Dr. R. J. Berkovitz
Tel. Yards 3565

Visą dąrbą, garantuoja 
Lensus dubKkuoja-freimua pataiso
•l I ........ ............................II II

Seeley 9329 ■
Dr, K. Nurkąitiis

Zi yra su

PARSIDUODA BIZNIAVI LOTAI 
—ant Archer prie Hąrlem—Vienas 
kampinis — pigiai ' arba mainysiu 
ant automobiligus ar namelio.

2460. West 45th Place.

2 FLATŲ MŪRAS; 5 ir 5 kam
bariai; ąžuolo trimingai; karšto 
vandens apšildymas; 2 karų gara
žas; $2000 įmokėti; lengvi išmo
kėjimai; kaįna $7900.

Randasi 58 South Whipple St.; 
kreipkitės 4250 So. Richmond.

3 FLATAI, $4950 2—5 kambarių, 
o 1-7 kambarių flatai; Štymo šilu
ma; 3 karų garažas; pirmos klasės 
padėtis; gera vieta.

MANOR REALTY 
2532 Wes 63rd Street. 

Hemlock 8300

SKALBĖJOS;'i prosų operuotojos; 
marškinių finišerkosį rankinės pro- 
sytujos; sęamstress.

. „Gręat. Western: Laundry, 
2125 Wėst Madison St.

................... ............ K.. i........ M»i'l M ',l"'"l’'l.'

PATYRUSI: MUBGJNA; ąbelnas 
namų darbas; eiti namo; gerą virė
ja; $10 iki $12.

Regent 4033.
‘ , ...I r,   u j i>.r ~ i» 'I'i'-’

MERGINA padėti namų, darbui; 
prižiūrėti 2 vaikus; savas kambarys; 
$8 iki $9. Lakeviėw 1666.

< -----------------—------------------ .... .....--------------------------------n..................... -,.n ■■

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas; nėra skalbimo;' padėtį virti; 
savas kambarys; vaikas? $8 iki $10.

Rogers P^rk 9302

REIKAŲĮNGA . MERGINA dirbti 
į taverną vakarais prie sendvičių. 
Geras mokesniu,, Ądręsas 3059 West 
38th Street. ' u

JAUNA MOTERIŠKĖ, ne senes
nė 30; turi būti patyrusi virėja ir 
namų prižiuWtoįa; nėra * skalbimo; 
savas kambarys> modernįš namas; 
North Sidė; . reboinendacijos; $12 00.

Keystone 0769
. ...........        1 11 »-'»• wr r ■' ■'» •

MIŲLINERY MAKERS; patyru
sios- ' .v; • M. ;• A "

GLOBIA 'HAT, Ine.
,1 153 North ^abash Ąvęnųe jr
** „Penktas aukštas.
-—■“ ------------- —-
MERGINA; namų darbas; gera vi

rėja; užaugusių šeimyna; nėra skal
bimo; $12.00.

421 Sq., Lombąrd Ąvęirtię „ ;
Oak Park, HLfc. Eųęlid 1315. -į.

PARDAVIMUI mažas Service ba
rąs su coil baksų. Pilnas mįiiiaturi- 
nis Pęol Table.

8749 So. Halsted Street.

nepaprasta proga
PARDUOSIU HARDWARE STO

RE; biznis išdirbtas per 15 metų. 
Randasi ant geriausio kampo Rhi- 
nelandery, Wis. Yra už $14,000.00 
naujo stako su naujausios mados 
fikčeriais. Savininkas negali apsi
dirbti, nes turi 3 biznius, pirkėjas 
galės pasirinkti vieną iš trijų biz
nių. Hardware store, Hotel arba ta-* 
vern. Dalį cash ir dalį mainysiu ant 
nuosavybės.

M. A. Sharka, Rhinelander, Wis.

2 AŲGŠTŲ MŪRINIS ir medinis 
namas, 4 po 4 kambarius. Parduosiu 
pigiai iš priežasties mirties.

Mrs. Mary Petrik
1612 So. Union Avenue

BARGENAS: Pardavimui 10 apart- 
mentų namas su 3 Storais, Brighton 
Park. Kreipkitės R. SLOGER, 

Canal 1956.

■ Dr- w-
1747 W. Chicago Avė., 8519, Lom 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiko se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

Com-

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestu vems-!- 

Bankietams—Laidotuvėms-— 
Papuošimams*

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

i nvFiKiT f:*"”"’™L U V EbIU IO Visas Pasaulio 
Dalis. .

v KVIETKI^INKĄS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams .
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 7314 
i .....—

Pirkite, savo apjeiin^ės 
krautuvėse

PARSIDŲODA priešakinis baras 
su “COIL” BOX ir 6 stools, 
krėslų, 5 stalai ir stiklai — 
ant sykio ar atskirai, 

2341 West 23rd Place 
Canal 3113.

17 
viskas

PARDAVIMUI TAVERNA, pilnai 
Įrengtą; labai sena vieta; 8 kamba
rin i.i Dėl svarbios priežasties, par
duosiu pigiai.

6818 So. Ashland Avė.

63 ir Sacramento 1 krautuvė, 2 
flatai, 2 garažai; karšto vandens ap
šildymas; trobėsis kaip naujas.

Našlė turi parduoti. Kaina $15,000; 
išmokėjimai, šaukite Mr. MEDORA 

Stewart 3601. '

BUČERNĖS ir grosernės fikče- 
riai, su staku ar be stako, išsimai
no ant taverno fikčerių.

, Englewood 2116.

HQTELIO, LYSAS ir RAKANDAI; 
gera vieta; 59 kambariai; Įsteigtas 
15 metų; mažas jmokėjimas; balan
sas lengvais išmokėjimais; 
šeštadięnį ir sekmadięnį.

Hyde Park 9167.

šaukit

o

EXTRA BARGENAS 
PARDAVIMUI mūrinis bungalow 
kambarių.

7219 So. Mozart Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir 
sernė, su namu arba atskirai 
priimsiu taverną į mainus.

6001 So. Carpenter St.

gro- 
arba

1 PARSIDUODA TAVERN. Išdir
btas jąuo ąlaus sugrįžimo; Ant biz- 
nlavps gatves, 6 kamb. gyvenimui 
viršuje,- Gera'lėta dėl' biznio.

10455 So. Michigąn Aye.

PARSIDUODA TAVERNA — Ge
riausia vieta South Sidėj. 
ro—nėra kito taverno 

6822 So. Halsted 
Normai 8743.

Prie 
arti. 
St.

teat- 
Jbe.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
MOgCOW RĖSTAURANT

3206 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo,

1429 West 45th Street.
Tel. Boulevard 7944.

/juij ii i.- »■?. i ii "M ■ u j w u*.......... 1 tv—'

TAVERN parsiduoda, 6600 South 
Morgan St. 

-----------------------------------
-PARSIDUODA TAVERNA. Gera 
$ėta. parsiduoda pigiai.

A- 4129 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI labai, greitai bu
černė ir grosernė. Pig’.ai dėl svar
bios priežasties. 1967 Canalfcort Avė

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis katėdžius. Kaina $27.00, cash 
$400. 2-flatų mūrinis namas, 5 ir 6 
kambariai, steam, 2 karų garažas. 
Kaina $5500, ir kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Wesįern Avenue 

Hemloėk 0800.

PARSIDUODA parinkti geri pir
kiniai iš forkloserių

MARQUETTE PARKE
Dviflatis mūrinis po 5 kambarius, 

besementas, .......................... $5500/00
5 flatų mūrinis, ......... $13,50^9.00
6 flatų mūrinis, gražiausioj /vie

toj     $15,^90.00
1Q flatų kampinis, patogiausioj 

vietoj, labai pigiai. ‘
BRIGHTON PARKE 2 flatų me

dinis, 4 ir penki kambariai, 1,200.00 
i2 i aukštų mūrinis McKinley Parko 

apielinkėj, karštu vandeniu apšildy
mas. 2 karų garažas, arti gatveka- 
rių, beismentas tinkamas gyvenimui, 
kaina .... .............    $5,000.00

Kitas mūrinis namas 2 flatų, 
6 kambarius, karštu vandeniu 
šildymas. .

Kreipkitės laišku ir aplaikysite 
ną antrašą ir nurodymą namų.

Adresuokite CHARLES URNICH, 
56 W. Randolph Street. 

Rom 5į4.

po 
ap-

Pil

BRIGHTON ARK

» ■ -.......  ■ .....— ......................... ...  TRm'-.T

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
prie preso merginos ir prpsytojai 
valymo dirbtuvėje. < '

510 West 31st Street,

PATYRUSĮ MERGINA; abelnąs 
namų 'darbas; Virimas; dirbti High- 
Įand Parke; rekomendacijos; $12, 

šaukit po 1 TYEBER, 
Bittžrą^įet 2100,.

.... ................... . i'i «.u.*r>wjwi*i,ewr

PĄT YRU SI..MERGINA; namų
darbas; garas namas; savas kamba
rys; $8. Van Buren 220Q> , 

«r» u*»v w*. uywr>wiww 9*

MERGINA; namų 'darbas; nėra 
sunkaus skalbimo.; 3 šeimynoj; Sa
vas kambarys; maudynė; .ekstra lai
ko liuosa; patyrijsi tiktai; $8—$10. 

SneldraKe 1663.

PILNAI'PATYRUSI mergina; na
mų darbai; šavaš kambarys; mau
dynė ;. malonus damas; rekomenda
cijos; puikį alg^. Juniper 4805.

Help Wanted—Male-Female

DARBŲ YRA MAŠINŠAPĖSE, 
spaustuvės, knygų siuvyklose, (bin- 
dery), garažuose, fabrikuose, amat- 
ninkam ir paprastiem darbininkam, 
vyram ir moteriškėm..

TUTHILL
184 West Wąshington,' 3 aukštas.
■'...... . .......i.'WWi

W------ '<» .......... . -------------—--------------M- l’WI.

^TAVERNA RENDAI arba parda
vimui, kartu su namu ir fikčeriais. 
Geras kampas. Reikia parduotų kad 
likviduoti nejudinamą turtą.

Kreipkitės Jos. j. Radomski, 
2259 Węst 23rd Plaeę.

PARDAVIMUI TAVERNA, bar- 
BEGŲE ir GAS STATION. Daroma 
biznis. Gera -vieta. Reikia apleisti 
miestą,

DIXIE BARBECUĘ 
Willow Springs. III, 

8244 Archer Avė.

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
bd namo—Pilnai įrengta.

5642 Wėst 65th St.
į IU" W■< Uiy 11 r I Utl'l HI'■ IJ111* • ■V’-’1 | 

PARDAVIMUI TAVERNĄ, pilnai 
įrengta. Iš priežasties kitų biznio 
parduosiu pigiai.

986 Eąst 75th St,
1 nyim?1* > u i > h y j >! iųh,’w h ųrf >

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sęrnė. Bismis garai išdirbtas. Karš
tu vandeniu šildymas. 5 kambariai 
oągyvenimui. Su ar be namo. Namas 
2 aukotų. Priežastis pardavimo — 
nesveikata.

5306 So Union Avė.

TAVERNA pardavimui pigiai; 
prięžaątK “ išvažiuojam i Europą.

4550 So. Kedzie Avenue.

Help VVanted—Malė
BirMninkų Reikta ,

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
FARMOS, Wis moka valdyti tro- 
ką. Atsišaąk.Ue laiškų, pažymėda
mi kiek algos ir amžiaus.

1739 S0, Halsted Ši., Box 632„ 
' ‘ '' ■'* ' 1 ' t. ir ■ x ’

rw ■ j■ i ijhjixi.t ».

PAIEŠKAU Vyro ant 
dirbti už gaspadorių ir kad turėtų 
biskį pinigų, Ąš .turiu šfrųto akerių 
farmą ir miestė aųzą. Atsišaukite

Brethren, Mioh.

REIKALINGAS- PORTERIS 
verną.

5617 West 63rd Place

-HT’I I »ĮjiV ’W’1   I y.i

TAVERN PARSIDUODA pigiai.
RADCLIFFE 7987. >
650 Wesi 8lšt St.

M v m- imt < judriu *> įpji

PARSIDUODA TAVERN biznis, 
išdirbtas, geroje apielįnkėje. Prie
žastį pardavimo patirsite' ant vietos.

,<070 Archer Avenue. K 
n '.imk»l^l»,M»»»IŲI»M l̂toMlllįll<WI». IB»'|
PARSIDUODA TAVERNA. Biznis 

išdirbtas gerai. Randasi arti Con- 
sųmers verąųzių ir dirbtuvių.

510 West 8įst St, 
-----------------------^-4—------ - ----------

PARDAVIMUI Cigarų ir smulk-

po fįkčeriai. parduosiu. pigiai, esu 
vifepa moteris. . Ąrbą. priimsiu part
nerį. 2042. So. Halsted' St.

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

Tel BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir faunas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenųs; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krųi" 
pkitės '

4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J, G^ish

•BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus narnai. su tavernos fikturiais, 
parduosiu ąr mainysiu į mažesni 
namą. Randami Bridgępopto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

KAMPINIS BUDINKAS; 2 krau
tuvės, 3 flatai. Pajamos $155 mė
nesy, stf moderniška taverna Są
rančia gerą biznį

1124 Węst MarųUette Road. 
Corner May Streąt,

------------------- - --------■■■■.J.i|f.l|^w..w.w IIF.JI ■H.-HI .■T'IWWI" .HI»I . . M U ŲJ

PERKAMj PARDUODAM, M AL 
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Amerl* 
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SŲROMSK1S and GO. 
6551 So. Kedzie Avenue.
• Tel. Grov’hill 0806,

REIKALINGAS NAMAS —Mai
nyti ant loto. Galima pridėti ir 
Cash pinigų. Lotas yra išmokėtas. 
30x125 pėdų. Randasi ant Indiana 
Avė., tarpe lOi-mps ir 102-tros 
gatvės Matykite tųojaus.

• NAMON
6757 So. Western Avė. 

Telefonas Grovehin 1038.
.........................  -T 'i'i "l m IT. . ...................... |,į,„

$3150 CASH; lYa muro trobęsis; 
5—5 kambariai. Į vakarus nuo Hum- 
boldt Park; 2 karų garažas.

Berkshire 4436.,
" ' ■ -'-TAT*! ■ I Mf..- . U....R.I . ......... . .-.V.....  ■ ...

išsimaino Ąnį 
duodam labai

4240 So
3. fla’tų .flanjo 
pigiai.

. Artesian Avė.

2 aukštų medini 
2—5 kambarių 
cementinis skl< 
kambarių flatas skie
pe. Moderniškas, platus 
lotas. Specialia bargenas 
-$4550.00. Z

Savininkas 
2608 West 47th St.

y namas 
flatai, 

pas, 3

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI maža farmukė su 
triobomis, prie Chicagos ir didelio 
kelio, už $1500.00.

5725 South Mason Avenue. 
Kasdien nuo 6 vakare, nedėliomis 

visą dieną.

FARMA PARDAVIMUI; 70 mylių 
nuo Chicagos; 120 akrų geros far- 
mėriauti žemės esančios prie vieške
lio Ų. S. 80; arti miestelio. Gc in 
trobesiai. Reikia parduoti, kad išly
ginti palikimą. /

Humlet, Indiana, Rpute 1/ 
P-lė Zemaičunas.

Financial
Finansąi-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
* Perkam morgičius ir bonus.
♦ Išmainom ir perkam namus, lotus 

ir ukes.
Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

NAMON COMPANY 
6757 S. WESTERN AVENUE

■JI w. i !U i ..■I..III!. m 1>J M.!aii!!J!Į»>B">x‘ii y w.ar.'.‘

INSURANCE

(APDRAUDA)
PIRKIMO-PARDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS

814 W. 33rd Street
Tel. CALŲMET 6191. " ...



C. 1.0. LAIMĖJO RINKIMUS ACME
PLIENO DIRBTUVĖJ

C.I.0 1,113; kompaninė unija — 877

Ba-
Chi-

National Labor Relations 
Boąrd (darbo santykių tary* 
ba) Chicagoje vakar paskelbė, 
kad C.I.O. laimėjo darbininkų 
rinkimus Acme Steel Company 
dirbtuvėje, 134th ir Little Ca- 
Itfmet Rivef, Riverdale.

Balsus suskaitė L. C. 
jork, tarybos viršininkas 
cagoje.

Rezultatai buvo sekami:
Amalgamated Asso- 

ciation of Iron, Steel 
and Tin Workers, Lodge 
No. 1053 • (C.I.O.) ....

Workers Security
League of Acme Steel
Co., (kompaninė unija) 877 

-Protestuoti balsai ... 
Tušti baliotai ..... .
Sugadinti baliotai ..’

1,113

15

6
Edward Silvola, C.I.O. loka

lu pirmininkas paskelbė, kad 
bendrovė netrukus pasirašys 
sutartį.

Pirmadienį
Keliaukim
Meksikon!

■A Pirmadienio “Naujienose” 
prasidės įdomi serija straipsnių 
iš kelionės po nepaprastai įdo
mų ir ypatingų kraštų — Mek
siką.

Straipsnius parūpino p. Juo
zas Nekrošius-Nekrosh, Peoples 
Furniture Manufacturing Com
pany narys, kuris prieš kurį 
laikų važinėjo po Meksiku, Cu- 
ba ir kitus pietinius kraštus.

P-as Nekrošius pasakoja apie 
savo patyrimus, aprašo žymes
nes aplankytas vietas ir paduo
da daug įdomių faktų iš Meksi
kos praeities.

Straipsniai bus iliustruoti pa
veikslais,

Štai tamstom auto
mobilis!

^mcago vivic upera rūmuose, pp. .j. uasKius, &oų.ur^ . jsuo. - . \ ir eme šaudyti. Vienų, sužei

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
•. . r’.,'. ”'.X» ; ./ /'C';' ‘ *. . i i

p p. J.B ašid-us, 1245
Iš Floridos, paschicagiečiūs ,Ą. ,.T ____
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v Reikia pirkti adtomobilis. 
Taip; būtinai reikia dabar — 
vasalai. /Bet kokį pirkti?
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KARIUOMėNĖS ŠVENTĖS — Viršuj, kairėj — Pirmieji Lietuvos jurininkai parade 
viršuj, dešinėj, Nepriklausomybės kovų dalyviai—'karo invalidai iš Karo Muziejaus; pro 
minių žengia prie Nežinomojo Kareivio kapo pradėti iškilmių. Mergaitės jiems po kojų 
beria gėles. Apačioj—organizacijų paradas: žygiuoja “Drobės” fabriko darbininkai/, ku
riuos, lydi šarvuotis.

PAGROBTA UŽ $25,000 — New Yorko turtuolė 
Alice McDonnell Parsons, kurių nežinomi kidnaperiai 
išvogė iš namų, Jie reikalauja $25,000 vaduotpinigių 
iš vyro už paliuosavimų.
(Photo Copyright, News Syndicate Co., N. Y. Sent by 
Acme TeĮephoto).

Ant greitųjų sukalta šėtra prieATSILYGINA — Ant greitųjų sukalta šėtra prie 
Rępublic dirbtuvės South Chicagoje, kur streikuojan
tiems darbininkam8 buvo atmokėta alga už pirm stre'i

ko išdirbtų" laikų.

Darys Tyrinėjimų.
Darbo santykių taryba va

kar taipgi paskelbė, kad pada
rys tyrinėjimų patirti- kaip tei
singi buvo darbininkų balsavi
mai Parson’s Casket Hardware 
Company ir Parsons-Caldwell 
Lamp Company, Belvidere, III.

Balsavimai ten įvyko užva
kar. Protestuodama prieš bal
savimų tvarkų, C.I.O. įsakė sa
vo nariams nebalsuoti. Darbi
ninkai, kurie balsavo, pasisa
kė 100% už kompaninę unijų.

Laimėjo Streikų.
C.I.O. unija Federation of 

Architects, Engineers, Chemists 
and Technicians vakar paskel
bė, kad laimėjo dviejų savai
čių streikų Universal Oil Pro
ducts Co. Bendrovė pripažino 
unijų ir pakėlė darbininkams 
algas. Ji operuoja dvi dirbtu
ves, vienų Riverside, kita 
Chicagoje.

East

tvir-
žinoma: geriausių!

kurs yra ne perbrąngus, 
tas, greitas ir gražiai atrodo.

Toks karas yra Pontiac.' Ir 
Pontiac’ų pirkti atsilankykit į 
Fred Hali Motors Sales patal
pas adresu 3962-66 Archer 
avenue, telefonas Lafayette 
1650.

Ši įstaiga išbujojo dėka tei
singo ir tikslaus patarnavimo. 
Ji patenkino daugybę kostu- 
merių, jų tarpe lietuvių. Ji pa
tenkins ir tamstas, kurie 
giatės pirkti automobilius.

ren-

Duktė Seka
Tėvo Keliais
Aldona Yuškaite gavo Bachelor 

of Science laipsnį medicinoj

Aldona Yuškai'tė, 21 metų 
duktė Dr. Adomo ir Onos Yuš- 
kų, vakar gavo bachelor of 
Science laipsnį medicinoj, už
baigusi kelių mėtų kursus Illi
nois universitete. Mokslo metų 
užbaigtu vės įvyko vakar rytų 
Chicago Civic Opera rūmuose

:W:

BUDI:— Prie Inland liejyklos, Indiana Harbor, 
Ind., ramu, bet pikiętininkai neima šansų. Budi prie 
dirbtuvės dienų ir naktį. ’

Gavusi diplomų, reikalingų 
tolimesnėms studijoms, p-lę 
Yuškaite tęs toliau medicinos 
studij*a's tame pačiame Illinois 
universitete.

Dr. Yuška yra medicinos 
daktaras ir užlaiko ofisų adre
su 2422 W. Marųuetite Road.

■J J'

Šiandien Laidojamas 
Danielius Gricius

' /. ' į -; ' į.

šiandien bus iškilmingai pa* 
laidotas Marųuette 'Parko kon- 
traktorius Danielius Gricius^ 
kuris mirė trečiadienį ifytų, sir* 
gęs kelis metus laiko.

Laidotuvės prasidės 8 vai. ry
to iš namų ties 2452 W. 69th 
street, kur kūnas yra pašarvo
tas. Po gedulingų apeigų Pane
lės švenčiausios bažnyčioje, kū
nas bus palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse.

Velionis paliko žmonų Anne; 
du sūnūs, Albertų ir Danielių^ 
Jr., dukterį Lucillę ir brolį Pb-1 
vilų Gricių. ' ' į

Jei Giedra — Lauke 
Jei Lys — Viduj

CICERO. — Rytoj įvyksta 
Raudonos Rožės Kliubo metinis 
piknikas Libuse Darže, Stiek- 
ney, III. Jeigu tik oras bus pa
lankus, tai iškilmės bus nepa
prastos : gera muzika ir daug 
dovanų laimėjimui. Bus išdalin- 
ta.'$75. grynais pinigais, o kur 
visokios smulkmenos? į , •

Jeigu, nelaimei, (lytų, Jeigu, nelaimei, (lytų, tai vi
sas kermošius įvyks Liuosybės,
salėje. —“N.” Rašė jas.

Atidarė Alinę
Oak Parke

Antanas Tupikaifis 'neseniai 
atidarė alinę turtingam Chica- 
gos priemiestyje, 1 Oak Parke, 
ties 6739 W. Roosevelt Road 
(kampas Oak Pdrk avenue). 

z Rytoj aliįiėje įvyks j“įjį’hnd 
opening” ir karttt Ahtanų iš
kilmės, į kuHas p. Tupika'itis 
kviečia visus atsilankyti. . • ;

Viešnia Iš 
Floridos

NAUJIENOS, Chicago, III,
11 ..."........ : v.1. : •

Trys Lietuvaites
Baigė Mokslus; ,Vie

’ .? .

Trys, jaujos ili^yyaites vakar 
gavo diplomušt užbaigusios 

mokslus tiigh SchooVej.
■ —-T-  r—

_ į ■: ■, ■' \ V - ■ ’ ■■
Ėvęlyn Maskaįll-Maskolįunas, 

3503 So. liųįšted street, gavo 
gražų laikrodėlį nuo tėvo Jo
kūbo Maskalįuno, kai vakar 
parėjo namo si? diplomu, ku
ris duoda j ai teisę įstoti uni
versitetan. Ji pasekmingai 
baigė keturių metų kursus 
Calumet High mokykloj. '

įabaigtuyių pro- 
bių piniginę do-

bi dailininkė, neseniai laimė
jusi pirmų , prizų/ Amerikos 
Legiono paskelbtam plakatų 
konkurse. Nuo Dėdės Adomo 
Maskoliūno, 
ga, gavo Š.td3
vanų. .

Baigė, pp^ Sggickų duktė
Paulina ir /Jpįįps Savickai, 

1720 South Unįjįp avenue šian
dien rengia vą^es sayo 17 
metų duktėręi?TOances, kuri 
baigė ‘■'?knyg^(įystės" kursus 
Harrison Hrgfi/school mokyk
loj e. Vaišėšė/^tisirįnks jaunos 
ir gražios Fraiices draugų ir 
draugių būrys, giminės ir tė
vų pažįstami. į.

' Ir- Vrbikiutė.
Mokyklų baigusi fcu diplomu 

vakar linksmai parbėgo namo 
ir Dorothy Urbik, jauna duktė 
p-nios J. Urbik, 99th ir West- 
ern avenue.

P-nia Urbik/ties tuo adresų 
užlaiko “Hawaiian Gardelis”, 
šiandien ir rytoj įvyksta gra
žiai įrengtos įstaigos “grand 
opening.”

/■? ' , '? r . ; s;;..?'1"-1'"1 - / >

Šiandien Balsavimai 
Maywoodo Bonų 
Klausimu -

May woode 'šiandien įvyks 
specialiai balsavimui $15,000 
bonų išleidimd ih 30% apšvie- 
tOs mQkesČių?'^akėlimo klau
simais. Balsavimo stotys Roo- 
seveįt ir Gabfield mokyklose 

iki

Mkįhigaii' ayęnliė,? vakar?atvy- 
\lio

vie-

T

Rytoj Sukanka
Metai

■-

si;!/

£8 .Jai
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Jonas Knašas
Rytoj sukanka lygiai metai 

laiko nuo tragingos mirties 23 
metų Chiea’gos jaunuolio Jono 
Knašo.

Jis mirė birželio 13 d., 1936 
m., beviešėdamas Lietuvoje.

Velionis Jonas Knašas gimė 
Centralia, Illinois valstijoje, ba
landžio 8 d., 1913 metais. Jis 
buvo 5ių metų amžiaus, kai (tė
vai persikėlė i West Frankfort. 
Pasekmingai išėjęs pradines 
mokyklas, jis vėliau lankė mo
kytojų ' seminarijų Carpendale, 
Illinois.

Birželio 26 d., 1934 atvažiavo 
į Cicero ir apsigyveno pas se
serį Rose Yankus. 1935 metais 
jis išvyko Lietuvon su sporti
ninkų'grupe. Iš ten jam 
vo lemta grįžti atgal.

Jaunuolio mirtis buvo 
dus smūgis motinai

nebu-

skau- 
Rožei 

Knash, sesutei jr kitiems šei
mynos nariams, ir Chicagos lie
tuviams sportininkapis. Motina 
p. R. Knash gyvena West 
Frankforte, o sesuo Rose Yan
kus ties 931 Węst 33rd Place, 
Bridgeporte. Velionis paliko ir 
dėdę Juozų Khašų, 3610 So. 
Emerald avė. —-Draugas.

Mirė Šunies įdrėksta 
Penkių Metų • 
Mergaitė

A- ' . ■' i--, '' . •: « ■ . .1 ? ?' ■ t .

Michael Reesę ligoninėje mi
rė 5 metų, mergaite Susųn Lę- 
dererš nuo Brąšsie and Caddie 
Roads, .. FįossmoOr. Gegužės 8 
d. jų. lengvai įdrėskė pasiutęs 
šuo.

AUKOS PO DOLERĮ J DIENA PLIENO 
STREIKOFINANSAVIMUI

C.I.O. Darbininkai Indianoj Kelia 
Kovos Fondą

<• 75,000 C. L O.
šiaurinėje Indianoje 
pradėjo organizuotis 
mui milžiniško fondo tęsimui 
plieno streiko Chicagos plieno 
distrikte. Unijistai darbinin
kai, priklausų prie C. I. O., 
prižadėjo savanoriai kasdien 
paaukoti po $1.00 į tų fondų, 
kas padarytų apie $75,000 į 
dienų.

darbininkųstreikuoja apie 20,000-^-25,000 
vakar Youngstown Sheet and Tube 

sukėli- Company ir Rępublic Steel 
darbininkų, iš trijų dirbtu- v 
vių, Inland Steel Company, ? 

Corporation. v \
(Vakar C. I. O. paskelbė 

streikų Bethlehem plieno dir
btuvėje, Pennsylvanijoje).

Iniciatyvų .sukėlimui fondo 
plieno streikui paėmė Loka- 

Tie pinigai bus, sunaudoti las 210, International Asso- 
aprupinimui streikierių šei-lciation of Oil 
mynų pragyvenimu ir streiko and Refinery 
išlaidų apmokėjimui.

Chįcagos Plieno 'distrikte 3,000 narių.

Bandė Užpulti 
Miegančią 12 Metų 
Mergaitę
Pabėgo tėvo užkluptas dukters 

miegamajam
ENGLEW00D. — Nežinomas 

suaugęs vyras vakar anksti ry
tų • įsibriovė i namus 'Charles 
Fordo, 1303 West 69th street, 
ir bandė išgėdinti jo 12 metų 
dukterį Doloros.

Piktadaris įsigavo mergaitės 
miegamųjin kambarin per lan
gų. Kai prismaugta užpultoji 
mergaitė ėmė mėtytis lovoj, tai 
pabudo greta mieganti 7 metų 
sesutė Joan ir ėmė šauktis pa
galbos. Kambarin atbėgęs mer
gaičių tėvas puolė užpuolikų ir 
drožė jam su kede per galva. 
Tačiau piktadaris spėjo pabėgti 
ir dingo nakties ' tamsoj. Jis 
buvo apie 5 pėdų, 9- colių aukš
čio galėjo sverti apie 165 sva
rus. Bebėgdamas jis 
Fordų namuose 7 nr. 
šiaudinę skrybėlę.

pametė 
dydžio

>

Trys Bandė Apiplėšti
Dirbtuvę ‘
Brighton Parke

Trys plėšikai naktį, iš ket
virtadienio į penktadienį, įsi
brovė į Grinnell Company 
dirbtuvę, ties 4425 South 
Western avenue. Vagys pabė- 

! go nespėję nieko pavogti, kai
• sargas Phillip Finn, 5812 So.
• La Šalie srteet, juos pastebėjo 

ir ėmė šaudyti. Vienų sužeidė.

šeštadięnis, birž. 12, 1937

America. Ta

Field, Gas Well
NVorkers of 

unija turi apie

Prašo Policijos
Suieškoti
Sūnų

Otto Jannusch, nuo 6029 
School street, vakar kreipėsi į 
Jefferson Parko policijų pra
šydamas ieškoti jo 22 metų 
sunaus Artūro. Jaunuolis pra
žuvo birželio 2 d. x

Jannusch aiškino neturįs 
supratimo kur sūnūs galėjo 
dingti, o jeigu pabėgo—tai 
kodėl pabėgo.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus •
APDRAUSTI: /?

• Gyvastį
• nuo Ugnies . ' ,
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužeL 
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. ; Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti boų- 
dsų (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių ry
šių apdraudas.
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Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 25-kių Metų Jubiliejus
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Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija

ir, tur 
nes nė-

(Lyg ir draugijos apžvalga)

Rašyti pačiam apie save ar-kapus. Ir tai su kapais jam la
bai greit teksią susidurti, jei 
jis dar ilgiau dels ir nesigy- 
dys.

• Toliau — daugiau*. “Profeso
rius” pirmiausia pasistengdavo 
patirti, kiek žmogus pinigų tu
ri, o jau po to nustatydavo kai
ną. Girdi, jei nori iš mirties 
nasrų išissukti, tai būtinai pra
dėk gydytis. Užtikrinu, kad po 
trijų mėnesių busi sveikas, kaip 
ridikas. Tačiau tai atsieis šim
tą dolerių (dažani daug dau
giau). Mat, dėl tavo ligos rei
kės labai brangius ir “zagra- 
ničnus” vaistus vartoti.

Taip buvo prieš pora dešim
čių metų. Visokios šarlatanų 
klinikos ir visokie stebuklingi 
“profesoriai” lobo iš žmonių 
tamsumo. Iš tamsumo tų žmo
nių, kurie dažnai ir sveikatos 
netekdavo ir su savo sunkiai 
uždirbtais \ pinigais turėdavo 
atsisveikinti.

Lietuvių daktarų nedaug dat 
tebuvo. Bet jie vis dėlto sten
gėsi savo tautiečiams kiek ga
lėdami pagelbėti bei įspėti 
juos. Pagaliau, B. Balutis su
manė sukurti savotišką dakta
rų draugiją, kuri galėtų dau
giau? atsparumo rodyti prieš 
šarlatanus. Be to, jam rųpėjo 
ir daugiau bendradarbių/gauti 
“Lietuvai”, nes tuo metu jis 
prie to laikraščio dirbo.

Pirmas 
birželio 9 
j e. Tame 
sirinkime 
tis, kuris 
tė daktarus. Tada ir kilo su
manymas, kad lietuviams dak
tarams yra rėikalinga savo or
ganizacija.

Tai tokia buvo Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 
pradžia. Kaip matote, nuo to 
laiko jau praėjo 25 metai. To
kiu budu draugija dabar šven
čia savo sidabrinį jubiliejų.

Draugijos veikla
Veikimo sąlygos tais laikais 

buvo tikrai sunkios. Reikia at
siminti, kad lietuviai į šią jsa- 
lį atvyko beveik jokio mokslo 
neturėdami. Apie sveikatos 
dėsnius, jie neturėjo mažiausio 
supratimo. Iš viso ir. gana kul
tūringuose kraštuose prietarai 
yra gana giliai šaknis įleidę, o 
ypač sveikatos srityje. Dauge
lis žmonių yis ’ dar tebemano, 
jog karpos yra rupūžių pada
las (esą, karpos užauga pas

• tuos žmones, kurie užmuša ru
pūžę arba paliečia ją) ; kad nuo 
nuomario galima apsiginti ne
šiojant iš grabą vinies padary-

ba savo profesijos organizaci
ją lyg ir" nepritinka. O ypač 
tokiais atvejais, kai tenka kal
bėti apie savo darbus, kurie 
yra susiję su platesne visuo
mene. Mat, paprastai sakoma, 
kad kiekvienas apie save yra 
labai aukštos nuomonės, ir to
dėl gal negali bešališkai savo 
darbų įvertinti.

Ar toks kuklumas yra pa-, 
teisinamas, tai jau kitas reika
las. Mano manymu, tam tik
rais atvejais reikalingas yra ir 
agresingumas. žinoma, tam 
tikrose ribose. Saiko niekuomet 
nereikia užmiršti.* Bet tuo pa
čiu mėtų vis dėlto pravartu 
kartkartėmis ir, kaip sakoma, 
“svietui pasirodyti”. Būtent, 
pranešti visuomenei apie tai, 
kas jau nuveikta, kas veikia
ma ir kas planuojama veikti.

Kaip matote, šis straipsnis 
yra pašaliečio parašytas. Va
dinasi, parašytas žmogaus, ku
ris . medjkališkai profesijai ne
priklauso,' bet vis dėlto palaiko 
labai glaudžius ryšius su kai 
kuriais lietuvių daktarais. Ra
šymas straipsnio buvo lyg ir 
primestas man: girdi, pavar
tyk nelabai dar^ąuduĮkejusius 
draugijos rekordus ir parašyk 
trumpą istoriją, atseit, ' drau
gijos gyvavimo savotišką ap
žvalgą.

Tai štai kaip atsitiko, kad. 
aš šį straipsnį rašau. Kai skai
tysite jį, būtinai turėkite gal
voje tą faktą, kad jis nėra dak
taro parašytas. Tad jeigu pa
sitaikytų kokių netikslumų, — 
tai dėlei jų nekaltinkite dakta
rų.

Po tų kelių paaiškinimų 
bar bus galima ir apie patį 
kalą pakalbėti. J

Kaip ir kodėl susikūrė 
Amerikos Lietuvių 

' Daktarų Draugija?
, Prieš dvidešimt su viršum 
metų Amerika buvo tikrai der
linga dirva visokiems šarlata- 

’ / nams, savotiškiems7 žyniams ir 
stebuklingiems daktarams. 
Laikraščių puslapiai į mirgėte 
mirgėjo garsinimais, kurie tam
siems žmonėms labai krito į 
akis. Juo labiau, kad tie gar
sinimai buvo papuošti viso
kiais paveikslais, kurie galėjo 
bet kam kinkų drebėjimą įva
ryti. Garsinimuose ligų simp
tomai (ženklai) buvo aprašy
ti taip, kaip senovės orakulų 
pranašavimai: reikšmę buvo 
galima ištempti lyg kokią gu- 
muliastiką (gumą). Tų garsi
nimų pasiskaitęs, ir visai svei
kas žmogus galėjo pasijausti, 
kad. jis serga viena kuria nors 
“slapta liga”, arba jau baigia 
“vyriškumo” netekti.

Tuose garsinimuose, žinoma, 
buvo skelbiama, kad pagarsė
ję “profesoriai” visufc tuos ne
galavimus gali atimti lyg su 
ranka, —. ir tai už visai ma
žą atlyginimą. •,

Bet tai buvo tik meškerė 
žuvelėms pasigauti. Kai įbau
gintas žmogus ateidavo į kokio 
“profesoriaus” kliniką ar šiaip 
į “stebukladario” ofisą, tai 
ten jam pripasakodavo tokių 
baisių dalykų, kokių tik pek
los knygoše tegalima užtikti, 
žmogus staiga patirdavo,' jog 
jis serga tokiomis ligomis, ku
rios neišvengiamai jį veda į

ręs iš pelkės vandenį 
būt, varliūkštį nurijęs, i: 
trukus po to pradėjęs skaus
mą krutinėję jaugti. Mąt, var
liūkštis išaugęs į didelį vąrię, 
kuri ir pradėjusi “trubėlį” da
ryti. /
' Tokį tai supratimą žmonės 
turėjo^ apie ligas. Todėl tuo 
žmonių lengvatiškumų 'buvo 
lengva pasinaudoti visokiems 
šarlatanams, kurie dėl dides
nio efekto buvo “profesoriais” 
pasivadinę. ‘

Kai susikūrė Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija, thi 
jos pirmas rupesnis bdvo žod
žiu* ir raštu aiškinti žmonėms 
tikrąją Ijgų priežastį. Padari
nyje buvo įvesti lietuvi" 
raščiuose sveikatos 
(“Tėvynėje” sveikatos 
rius, rodosi, buvo įvestas 1914 
m.).

Galima kalbėti apie tuos sky
rius šįaip ar taip, ; taįiąu vis 
dėlto teks pripažinti; kad dau
gelis žmonių iš sveikatos sky
rių pirmą kartą patyrė apie 
įvairių ligų priežastis. Jie pa
tyrė, kad geriausias vaistas 
nuo ligų apsisaugoti yra pri
silaikymas higienos nustatytų 
dėsnių. Ilgainiui jie -taip pat 
pradėjo suprasti,' jog stebuk
lingiems daktarams ir “profe
soriams” rupi ne ligų gydymas, 
bet doleriai. Jei dar kas iš lie-

. r zT 0

tuvių dabar tiki šarlatanais, 
tai tik tie, kurie jokių laikraš
čių neskaito, kurie jokių svei
katos reikalais paskaitų it pre- 
lekcijų nelanko/ .

ių laik- 
skyriai 

sky-

augi ja 
kus po

dą 
rei

susirinkimas įvyko 
d. 1912 jn. Chicago- 
lietuvių daktarų su- 
dalyvavo ir B. Balu- 
faktiškai ir sukvie-

Nors tikslių rekordų ii’ nė
ra, tačiau į spė jama, kad per 
trejus metus (1919, 1920 ir 
1921 m.) Li.etuyai Gelbėti 
t)rau*gija pėr įvairius‘ savo sky
rius surinko ir įi Lietuvą' pa
siuntė apie $100,000 (pinigais 
ir įvairiais' daiktais)!

Jei Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija nieko daugiau 
nebūtų padariusi, kaip tik pei 
savo įsteigtu organizaciją su
rinkusi Liėfuvos žmonėips tiek 
daug aukų/ tai ir tuo atveju 
ji butų verta didelės pagar
bos. ' >’

Porai metų praslin 
to, kai susikūrė Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugiją, Euro
poje suliepsnojo pasaulinis ka
ras. Jau patys .pirmieji karo 
smūgiai skaudžiai užgavo Lie
tuvą. Per jos žemelę ne tik 
maršavo milžiniškos rusų ir 
vokiečių armijos, bet daugely
je vietų ir mūšiai įvyko. Mies
teliai, bažnytkaimiai ir 
liko sunaikinti, sudeginti,* su
griauti. Kai kurie žmonė(S ne
teko visko, ką tik turėjo. Vė
liau prasidėjo atėjūnų 
ei jos, kurios stengėsi sudoroti 
paskutinius Lietuvos 
turto likučius.

Aišku, kad pasaulinio karo 
audrai praūžus, Lietuvos žmo
nės atsidūrė padegėlio būklė
je: kieme nė vieno baslio, o 
aruode — nė vieno grūdo. Vis
ką atėmė vejami lauk atėjū
nai.

Nepriklausomybę atgavusiai 
Lietuvai buvo neįmanomai sun
ku kurtis, pradėti naują, sa- 
vistovį gyvenimą. Tiesiog sun
ku suprasti, kaip Lietuva bu
tų galėjusi tą sunklaikį išgy
venti, jei jai į pagalbą/nebūtų 
atėję Amerikos lietuviai.
' Šiandien nėra reikalo aiškin

ti, kad amerikiečiai savo gau-

kaimai

okupa

žurnalo leidimas
Ročlosi, .apie 1921 m. lietu

viai daktarąi, susitelkę į savo 
draugiją, ąjamanė leisti žurna
lą, kuris išimtinai sveikatos 
reikalais 1 Rūpintųsi. Netrukus 
žodis stojusi kunu ir pasirodė 
“Gydytojas?. . žurnalo leidimui 
draugija paskyrė $600. ? 
■ ■"*’ tu t» ■ ■

Per keletą metų žurnalas bu
vo leidžiamas ir platinamas 
tarp žmonių’ “Gydytojas” po- 
puliariška 5 kalba aiškino žmo
nėms, kaip apsisaugoti nuo li
gų ir ką daryti susirgus. Ne
mažai buvo, išspausdinta straip
snių ir higienos klausimais.

Tačiau dirva tos rųšięs; žur
nalui pasirodė gana nepalan
ki. Skaitytojų nedaug teatsi
rado, o tuo tarpu leidimo išlai
dos draugijai pasidarė nebe
pakeliamos.' <■/

Kai draugija nutarė “Gydy- 
tojo” nėfyelęisti, tai tą naštą 
pasiėmė ant> savo pečių keli 
tos draugijos nariai. Tačiau po 
kiek iaikd ir 'jįė buvo priver
sti nuo žurnalo leidimo atsiža
dėti.

Kad “Gydytojas” nepajėgė 
prigyti Amerikoje, tai cįėled to 
netenka stebėtis. Iš viso žur
nalai tarp ^Amerikos lietuvių 
niekuomet neturėjo didelio pa
sisekimo. . >

nariai yra pasižymėję savo 
veiklumu ir daug nuveikę, kuo
met Riti beveik nieko nėra vei- ' T-r ■ ‘ >•
kę nei savo orgariįzacijos ge
rovei, nei visuomeniškoje dir
voje. Bęt' kadangn straipsnis, 
kaip matote, ir šiaip pusėti
nai ištįsę, tai apie atskirų 
draugijos narių nuopelnus čia 
nė nekalbėsiu. Gal tai teks pa
daryti kitu atveju.

Baigdamas noriu Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai, 
jos sidabrinio jubiliejaus su
kakties proga, palinkėti ko ge
riausio pasisekimo! Draugijai 
tikrai nėra gėdos su* savo dvi
dešimt-penkių metų veiklos re
kordu prieš visuomenę pasiro
dyti. f

Linkiu, kad tas rekordas ir 
ateityje pasižymėtų tokiais jau 
kilniais darbais!

, • —. K. Augustas.

Iš Daktarų Draugi 
jos Pareities

žmonių

Tokių prietarų ir lietuviai šiomis aukomis, žypiiai prisidė- 
apsčiai atsivežė. Prieš kiek lai- > Prie to< kad Lietuva pajė- 
ko p. N. man papasakojo to
kią istoriją. Dirbęs jis pas vie
ną daktarą, kuris turėjęs la
bai daug lietuvių pacijentų. 
Dirbęs jis kaip perkalbėto jas, 
nes tais laikais retas kuris lie
tuvis angliškai galėjęs kalbėti, 
o daktaras lietuvių kalbos ne
supratęs.

Kartą į. ofisą atvykęs jau
nas lietuvis, kuris skundėsi 
jaučiąs skausmą po krutinę. 
Girdim skausmas paeinąs iš to, 
kad viduriuose varlė apsigyye* 
nusi. Kad taip esą, tai jam iŠ- 

: aiškinęs kažkoks garsus “pro
fesorius”. Be to, ir jis pats

gė susitvarkyti ir ant kojų at
sistoti. To fakto niekas negali 
tižginčyti.

Amerikos lietuviai daktarai 
tuo atžvilgiu neatsiliko. Jie, 
taip sakant, su kaupu prisidė
jo prie Lietuvos atstatymo. 
1919 m. jie įsteigė Lietuvai 
Gelbėti, Draugiją, kuri tuoj pra
dėjo po visą plačią Ameriką 
rinkti nukentėjusiems nuo ka
ro Lietuvos žmonėmš aukas. 
Rinko ne tik pinigus, bet ir 
drabužius. Surinktas aukas 
siuntė Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, kuris tada yyriausiai 
ir rūpinosi šelpimu nuo karo

Vėlesnę draugijos veikla
Apie vėlesnę ‘Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugijos veik
lą daug čia ^nekalbėsiu, — chi- 
cagięčiams ji gana gerai žino
ma. Pasitenkinsiu čia priminęs 
kai kuriuos svarbesnius ir‘žy
mesnius įvykius. Draugijos pa
stangomis buvo surengta bene 
dviem a t ve j a i s •> v a d i namo j i 
“sveikatos. savaitė”. Tų savai
čių būvyje gydytojai ir den
tistai skaitė referatus bei pra
nešimus sveikatos reikalais, 
žmonių susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad vienais me
tais per visą savaitę Lietuvių 
Auditorijos didžioji svetainė 
buvo tiesįog sausakimšai pub
likos prisigrūdusi.

Pasaulio parodos metu' bu
vo renkami sveikiausi lietuvių 
vaikai, šiuo reikalu, i daktarų 
draugija irgi nemažai pasidar
bavo. Per kebtą dienų draugi
jos nariai, visai nemokamai eg- 
zaminavot vaikus ii4 jų tėvams 
nurodinėjo vaikų sveikatos 
trukumus.

Iš tų sveikatos tikrinimų 
kai kurie tėvai pirmą kartą pa
tyrė, kad jų vaikučiai»toli gra
žu nėra taip sveiki, kaip Jie 
iki to laiko manė. Ox patyrę 
tai, žinoma, pasirūpino savo 
vaikučių sveikatos nepriteklių^ 
pašalinti. . ’

' Z*'-*-’’

Einant prie galo
Straįpsnis išėjo daug ilges

nis, negu iš pradžių buvau ma- 
nęs parašyti, štai kodėl nebe
liko vielos pakalbėti f apie at
skirų draugijos narių ^nuveik
tus darbus. O tai gal butų bu
vę ne pro šalį padaryti. Juo la-

Jis ge

I AMERIKOS LIETU- Amerikos Lietuvių

Dr. K. Drangelis telefonu ra
gino mane parašyti apie Ame
rikos Lietuviu Draugijos kū
rimosi pradžią, ir kokios prie
žastys privedė prie jos įsikū
rimo. '

Bronis Balutis, likęs “Lietu
vos” (Chicagoje) redaktorium, 
norėjo savo redaguojamą laik
raštį pagerinti bei gauti jam 
naudingesnių, raštų. Jam rū
pėjo prie “Lietuvos” sųburii 
mok ytesnių bendradarbių būrį. 
Todėl jišfJ heatląidžiai ragino 
mane lietuvius gydytojus or
ganizuoti, ir pasiūlė “Lietuvą” 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos organu. Taigi, kaip 
matote, A. L. D. Draugijos ini
ciatorius buvo p. B. Balutis.

/ z
Reikia pasakyti, kad tais 

laikais visokie “Collins institu
tai” ir visokie šarlatanai turėjo 
tikrą rugiapiutę ir įšėivius be
gėdiškai išnaudojo. Ne pavy
das, bet artimo meilė link sa
vųjų nesusipratusių lietuvių 
buvo tas akstinas, kuris paska
tino gydytojus susiorganizuoti. 
Pas gydytojus gimė pasiryži
mas ginti musų liaudį nuo 
“gudruolių”.

Tokia tai buvo Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 
pradžia.

Nutoširdųs/.draugijos pritarė
jai nuo pat pradžios buvo Dr. 
A. Zimantas, Dr. K. .Drange
lis, ' Dr. Adomas Yuška it Dr. 
J. Kulis. / ... J -

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai buvo padarę 
aptarimą, kad visi narių raš- 
taį. butų priduodami valdybai, 
o susirinkimuose kritikuojami 
,įr taisomi. Tik per “šerėngą” 
perleisti raštai ■ buvo spausdi
nam i. Ir tie raštai buvo spaus- 
diftamį kaip draugijos raštai. 
Iš to fealima Spręsti, kad at
skiri draugijos nariai dirbo vi
sų gerovei. y

. Daktarų Draugija ypač vedė 
griežtą kovą su? visokiais “ste
buklingais daktarais”. Ji darę 
spaudimą į lietuvių , laikraščių 
leidėjus, .kad nedėtų šarlatanų 
garsinimus. Kai kuriais atve

jį ais su laikraščiais net ir su
sitarimai buvo daromi dėl pri- 
gavingų garsinimų pašalini
mo. , '
* žodžiu, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija pradžioje 
turėjo tikrai kilnius tikslus ir 

liaudžiai, 
išnaudo-

J . ■

stengėsi ' pasitarnauti 
kuri buvo prigavikų 
jama.

biau, kad kai kurie Amerikos K. Rutkauskas

VIŲ DAKTARŲ 
DRAUGIJA IR 
VISUOMENĖ

Daktarų Draugijos 
Sidabrinis Jubi

liejus
(Sątrauka kalbos, kurių Dr. 
M. Strikolis, A. L. D. Draugi
jos pirmininkas, pasakė per 

Peoples Furniture radio 
programų).

pa- 
rų-

iš-

Amerikos Lietuvių* Daktarų 
Draugijai, kuriai priklauso me
dikai ir dentistai, rytoj (birže
lio 12 d.) sukanka dvidešimt 
penkeri metai.

Prieš dvidešimt penkerius 
metus kai kurie Ghicagos lietu
viai daktarai pamate, kad ne
seniai pabėgę iš Europos despo
tiškų kraštų žmonės, nemokė
dami šios šalies kalbos, lengvai 
likdavo visokių šarlatanų auko
mis. Tarp tų naujų išeivių tuo 
metu buvo privisę labai daug 
pavienių ir susiorganizavusių 
gaivalų, kurie ^dėdamiesi ste
buklingais daktarais visokiais 
budais išnaudojo išeivius darbi
ninkus.

Po to, - kai paliovė ėjęs “Gy
dytojas”, Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija gana regu- 
liariškai pradėjo vesti laikraš
čiuose sveikatos skyrius. Tais 
Sveikatos skyriais rūpinasi ir 
juos prižiūri švietimo komisi
ja; Kpmisija žiuri, kad svei
katos klausimais parašyti 
straipsniai butų etiški ir mok
sliški.

,Man rodosi, kad švietimo 
komisija vis dėlto savo parei
gas gana sąžiningai eina. Svei
katos skyriuose pasitaiko to
kių straipsnių, kuriuos tikrai 
vertėtų išskirti. Tie straips
niai yra tiek geri, jog juos rei
kėtų surinkti ir išleisti atski
ra knyga, kad žmonės galėtų 
pasimokyti, kaip gyventi ir 
kas daryti' susirgus. Tokiai 
knygai išleisti šie jubiliejiniai 
draugijos metai gal butų 
rankiausi. Tai butų savo 
šies paminklas.

Po musų laikraščius yra
mėtyta daugybė straipsnių 
sveikatos klausimais. Jei ge
resni tų straipsnių butų su
rinkti, tai susidarytų gana įdo
mi ir naudinga knyga, f

.Sunku čia butų suminėti vi
sus gydytojus ir dentistus, ku
rie daugiau ar mažiau* prisidė
jo prie sveikatos skyrių palak, 
kymo. Tačiau vis dėlto kai ku- 
riūos' jų paminėsiu. Būtent, 
Dr. A. S. Yuška, Dr. V. Šim
kus, Dr. A. Montvidas, Dr. 
Kliauga, Dr. Bložis, Dr. A. Juo
zaitis, Dr. M. Strikol’is, Dr. 
Drangelis, Dr. St. Biežis, Dr. 
Kaškiaučius, Dr. Petriką, Dr. 
J. Vitkus ir kiti. Ypačiai no
rėčiau sveikatos skyrių skaity
tojų dėmesį atkreipti į Dr. 
Yuškos vėliausį straipsnį apie 
rugusį piepą. Straipsnis tikrai 
įdomus ir pamokantis. Be to, 
parašytas jis lengva ir supran
tama kalba.

šia proga taip pat norėčiau 
išskirti prieš kiek -laiko iš
spausdintą Dr. V. Šimkaus tik
rai įdomų straipsnį apie nuo
marį. žinoma, buvo išspausdin
ta daug ir kitų įdomių straip
snių, bet juk suminėti juos vi
sus čia nėra galima.

Pas amerikonus yra priim
ta turėti “Scrap book” (savo
tiškas albumas iškarpoms rin
kti). “1 tą knygą jie deda įdo
mesnes iš laikraščių ir žurna
lų . ’ iškarpas. Labai galimas 
daiktas, kad nė vienas sveika
tos skyrių skaitytojas tokio 
albumo neturi. O toks albumas 
butų tikrai geras daiktas: iš
kirpti iš sveikatos, skyriaus 
straipsniai per metus sudary
tų gana nemažą naudingų pa
tarimų kolekciją. Skaitytojui 
butų visai pravartu toks al
bumas kartkartėmis pavartyti 
ir tėikiamas straipsniuose pa
tarimais pasinaudoti.

— Dr. A. L. Graičunas.
f

Amerikos Lietuvių
_____

Daktarų Draugijos 
šių metų valdyba

Dr. M.
Dr.- K.

StrikoPis, prez.
i

Draugelis, prez.-elekt.
Šimkus, sekr

Dr. J. Kowar, ižd

Kadangi pavieniai Chicagos/ 
lietuviai daktarai nepajėgė su 
tais skriaudikais kovoti, tai/jie 
susiorganizavo į Am. Liet. Da
ktarų Draugiją ir pastatė ją 
ant tokių pat pažangių ir dorų 
medicinos ir dentisterijos at
žvilgiu pagrindų, ant kokių sto
vi Amerikos medikų ir dentis- 
tų draugijos. Tai buvo padary
tą,. tam, kad butų galima leng
viau žmones nuo šarlatanų ap
saugoti. , **

Kai įsisteigė Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija, tai jos; 
pavieniai ir susigrupavę nariai 
tuoj pradėjo į lietuvių laikraš
čius rašyti straipsnius iš medi
cinos ir dentisterijos sričių. 
Kartais po tais straipsniais jie 
pasirašydavo, o kartais tik sla
pyvardžius padėdavo. Tuo pačiu 
metu jie stengėsi išaiškinti ir 
iškelti į aikštę neteisingus pra- 
ktikantus.

Vėliau Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija leido žurna
lą “Gydytoją,” kuris buvo ski
riamas medicinos ir dentisteri
jos mokslams populiarizuoti. O 
čĮar vėliau draugija sveikatos 
reikalais teikė kalbas oro bango
mis. Be to, įvedė į laikraščius 
sveikatos skyrius. Draugijos 
atskiri nariai yra pasakę šimtus 
kalbų ir prelekcijų įvairiuose 
Chicagos, ir kitų miestų organi
zacijų susirinkimuose. Jie yra 
pinigiškai prisidėję prie tokių 
progresyviškų judėjimų, kaip 
Dariaus-Girėno' bei Vaitkaus 
transatlantinių skridimų. Lie
tuvos kūrimosi pradžioje jie pa
aukoję $450 Aukštesnių Kursų 
įsteigimui. Kaip žinia, tie kur
sai sudarė pradžią Lietuvos uni
versitetui. Per daugelį metų 
draugijos nariai yra /ėmę Bi
rutę ir kitas meno draugijas.

Kai praūžė pasaulio karas, 
palikdamas Lietuvą griuvėsiuo
se, tai Ameirkos lietuviai dakta
rai surinko apie $100,000 nu- 
kentėjusiems dėl karo žmonėms, 
šelpti. Be to, gal* už kokį mili
joną dolerių vertėt drabužių 
buvo į Lietuvą pasiųsta.

Tai tik keli Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos ^nuveik
tų darbų. Ir visa tai buvo pa
daryta tuo metu, kai musų 
draugija dar buvo maža. Dabar 
draugija turi per 60 narių. To
dėl, savo sidabrinį jubiliejų mi
nėdama, ji drąsiai gali pasiža
dėti, jog ir ateityje galės tin
kamai visuomenei pasitarnauti.



Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugija \ ■

t

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

IŠ A.L.D.D-JOS 
PRAEITIES

kitus daktarus kviesti pasita- 
Hmams. Kėli .sutikę if pasita- 

dalyvavę, d kiti riet į 
pakviėtlmą neatsiliepę. Reikia 
manyti (ir iš vasario 14-tos 
diendS 1914 mėtų prOtdkolo, 
kuTiam'e užrašyta patarimas 
įsigyti savo antspaudas, prisi
eina spręsti), kad draugijos 
Steigiamasis pasitarimas įvyko 
1912 m. birželio 9 d. Nuo pir- 

fekorduotų susirinkimų, 
sausio 10 d. ir vasario 
1914 m.„ žiūrint pusantrų 
atgal, galima buvo tik-

paaisr 
užra-

pada

Nors A.L.D.i)-jA gyvuoja 
nuo 1912 m. birželio 9 d., vie
nok pirmieji užrašai (susirin
kimų protokolai) pasiriodo daug 
vėlesniu laiku.

Pirmąjį pfrbt'okolą randame 
iš susirinkimo, kuris įvyko Dr.
K. Draugelio kabinete, 3261 S. 
Halstėd St., 1'914 m. sausio 10 
d. Tame susirinkime dalyvavo 
šie daktarai: A. K. Rutkaus
kas, A. L. Yriška, J. Kulis, A. 
J. Zimontas, S. A. Rutkaus
kaitė, A. L. Graičiunas (visi 
iš sopesniųjų) ir D. Petraitis 
su K. Draugeliu iš jatriiėsniųjų. 
Pirmiausia šiame susirinkime 
išrinkta valdyba: Rutkauskas 
prez., Drangėiiš rast, ir Zimon
tas ižd. Vėliau daryti kiti nu
tarimai.

Kas paragino šaukti tą su
sirinkimą ir prganizuotis ar 
persiorganizuoti, — gal 
kės iš sekamo protokole 
šo:

‘Dr. A. J. Zimontas
ve sumanymą, kad pagelbė
ti •vedančias su D-ru Stan
kum bylą, “Dilgėles”. Tapo 
perskaitytas ir apkalbėtas 
D-ro Stankaus “Tėvynėje” 
talpinamas ;
Vienbalsiai pripažinta šis ap
skelbimas neetišku ir klaidi
nančiu višdbmenę. Nutarta 
pasiųsti “Dilgėlėms” laišką, 
kuris reikale, kaipo doku
mentas, butų naudingas by
loje prieš Dr. Stankų.’

‘Pasipiktina iš Ąmerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos 
organu “Tėvynės” už talpini
mą Dr. Stankaus pasibjaurė
tino apskelbimo. Nutarta 
kreiptis “Tėvynėn” reikalau
jant išmesti Augščiau minė
tą apskelbimą.’
Lig šiol, matyti, draugija 

gyvavo ant žodžio ir veikė. Tu
rėjo savo organu “Tėvynę”, jo
je palaikė sveikatos skyrių A.
L. D. Draugijos vardu ir, ru*-* 
pinosi liaudies sveikata bei 
profesine etika.

Protokole antram, vasario 14 
d., tarp kito ko, randame štai 
ką:

iriųjų 
kaip 
14 d, 
metų 
riau negu dabar atminti it vi
sai teisingai draugijos kūrimo
si datų nustatyti. Todėk riotš 
draugijos antspaudas darytas 
pusantro meto vėliau, bet jis 
būtinai turėjo ttfrėti draugijos 
įsteigimo datą. Nesaųt jokių 
pradžios organizacijos užrašų, 
reikia suprastu kad gerų norų 
ir gražių vilčių būrelis profe
sionalų laikėsi ir gyvavo ant 
žodžio. Atseit, neieškant as
mens pelno nė garbės, bet prie
šingai, ginant spaudiniu žod- 

i žiu visuomenę nuo išnaudoji
mo. O kadangi pasitarimų už
rašai. neturėjo praktiškos ver
tės, tad jais ir nepasirūpinta, 
— kaip per ilgų metų eilę ne
pasirūpinta draugijos inkorpo
ravimu. Tas pats Dr. A. K. 
Rutkauskas pareiškia, kad tuoj 
po birželio 9 d. 1912 metų su
sirinkimo jis pradėjęs vesti

apskelbimas. TT^ynėje” Am. Liet. Daktarų 
šia hn Dr“j°s vardu sveikatos skyrių.

savo var- 
nelinkėjo.

buvo Ir

Jo darbas tiek turėjo būti idea
liškas, kad jis net savo vardo 
nepasirašė ir kitiems 
dą po raštais dėti 
“Tėvynė” taip pat 
draugijos organas.

Kadangi p. B. K. Balutis 
kvietė Dr. Rutkauską organi
zuoti lietuvių gydytojus^ tai 
jis, be abejonės, tikėjosi jų 
paramos ir sveikatos skyriaus 
“Lietuvos” savaitrašty, kurį 
jis bene tuokart jau redagavo. 
Kokiais sumetimais Dr. Rut
kauskas pasiekė “Tėvynę”, tai 
tik jis pats gali paaiškinti. •

-A.L.D.D-jos Sid. Jub.
Komitetas.

MUSŲ DARBŠCIO
JI PROFESIJA

‘A.L.D.D. pastoviu ofisu 
išrinkta D-ro K. Draugelio 
pagyvenimo vieta. Susirin
kimus nutarta laikyti kas 
antrą subatą kiekvieno mė
nesio. Nutarta įsteigri ofičia- 
lišką “Stationėry” 
spauda.’
Įsitaisyti popierius 

ir antspaudą tarta ir
kovo 14 d. susirinkime, ir pa
vesta sekretoriui tatai atlikti. 
Tas, matyti, buvo padaryta 
greit, nes jau ketvirtas proto
kolas, balandžio 11 d., rašytas 
ant gražiai paruošto lakšto.

Antspaudas viduje rodo 
ką:

ir rint-

laiškams 
trečiam,

štai

Šio

UŽDĖTA
D. BIRŽELIO 

1912
įrašo aplink yra

9

pilnas 
draugijos vardas. Tas pats ant
spaudas yra pasilikęs iki šiai 
dienai.

Atrodo lyg visas draugijos 
organizatyvis darbas atliktas; 
su 1914 m. sausio 10 d. pra- 
dedant. x

Besiteiraujant senesnių drau
gijos narių, daugiausia istori
nės šviesos meta Dr. A. K. 
Rutkauskas. Jis sako, buk 
“Lietuvos” savaitraščio redak
toriaus, p. B. K. Balučio (da
bartinio Lietuvos Ministerio 
Anglijai), raginamas pradėjęs

. Naujienos, chicago, ifiL
‘J 

bus, neieškodami rėkiamos, iie*-! 
gVoltovddami žpibiiių dėmesio- 
ir dažniausiai nesitikėdami At
lyginimo. Gal taip yra ne to-r 
dėl, kad ypatihgos rųšies žmo4 
ries į mtisų profesiją išėjome, 
bet kad pasuktas mokšlašį 
skaudžios atsakomybės ir pal 
teitos, darbas riėikrilingas pa
sišventimo, užuojautos ir kan
trumo išiauklėja irius būti to
kiais, kokiais esame? *•

— Df. A. Mėritvidaš. I

giausius, nedėkingiausius dar-

Amerikos Lietuviu 
Daktarų Draugijos 

Jubiliejinis Susi
rinkimas
birželio 9 pasitaikėx Nors 

penkiolikos metų šalčiausia, ir 
dar lietinga diena, tačiau A.L. 
D.D-jas Sidabrinio Jubiliejaus 
susirinkimas buvo įdonius iri 
gausingas. Dr. M. T. Strikolis, 
prezidentas, atidaręs susirinki-. 
mą, pirmiausia pakvietė atsi
stojimu pagerbti garbingos' at
minties mirusius' nariris dak
tarus.

Gausingais aplodismentais 
apdovanoti draugiją steigusie
ji ir jos pirmieji nariai, kurie, 
be Dr. A. ’K. Rutkausko^ da
lyvavo susirinkime. Išklkusyta 
komisijų raportai, kiek pasi
ginčyta ■ ir priėjus prie nau
jų reikalų liko iškeltas naujas 
sumanymas, buterit, “gilesnio 
medicinoje ir dehtisterijojė 
mokslo norintiems siekti Sidab
rinio Jubiliejaus susirinkimas 
įsteigia stipendijų fondą”. Taip 
skambėjo tas svarbus įnešimas, 
kurį be diskusijų susiririkimds 
vienbalsiai priėmė. Kaip greit 
paskirtoji komisija išdirbs sta
tutą, taip greit stipendijų fon
das pradės veikti.

Socialų programoj „dalį su 
praeities prisiminimais*’ /vedė 
Dr. K. Draugelis, pi*ež.-ėlekt. 
Jo pakviesti Dr. Graičunas, Dr.

Dr. Morit- 
tr timpai 

įsikriViriio 
sidabrinio 

linkėjo

Liėtuvių tautoj gydytojai 
užima žymiausią vietą kaipo Vi
suomenes darbuotojai, • švietė
jai ir kovotojai. Dr. Kudirka, 
Dr. Basanavičius, Drr šliupas, 
Dr. Grinius, Dr. Avižonis ir 
vėliau daktarai Kairukštis, -Ma
žylis, ir visa eilė kitų. Ameri
koj ir šliupas, ir Andziulaitis, 
ir Graičunas, ir Kulis, ir Rut
kauskas, ir Baltrušaitienė, ir 
Matulaitis ir keli kiti pirmieji 
pionieriai savo, profesijoj bu
vo ir dar tūli tebėra švietimo 
darbo pionieriai. Mes vėlesnė- 
ji karta, kurie įstojome į me
dicinos arba dentisterijos gar
bingąsias profesijas apie 20 
metų atgal, sudarome jau 
stamboką skaitlių. Mes irgi 
negalime pasigirti > tingėjimu. 
Vieni rašome knygas ir kny
geles, kiti straipsnius laikraš
čiams ne tik sveikatos reika
lais, o ir dairiausiais klausi
mais. Kaip senesnieji, taip ir 
mes ir prakalbas sakome, ir 
paskaitas skaitome, ir organi
zacijose dalyvaujame ir dau
giau už visų ' kitų profesijų 
žmones visus lietuvių žygius 
r pastangas remiamė. Net šioj 

šalyj gimusieji ir augusieji 
musų profesijos kolegos, ku
rių skaitlius kas metai didėja, 
rimtai imasi ne tik profėsiona- 
lio, o ir visuomeninio darbo.

Keistumas yrąs tas, .kad gy
dytojai dirba kukliai, ramiai, 
kad ir sunkiausius, atsakomin-

4*

Akron, Ohio
— ■

Atiktoš Ispanijos liaudie^ 
gynėjams

Birželio 6 d. pas draugą F. 
Jankarišką šusiEinko butelis 
draugų pArtiineti gimtadiėnj. 
čia bus ne pro šalį paminėti, 
kad Jankauskai yra seni Akro- 
no gyventojai ir “Naujienų” 
skaitytojai.

Besilinksminant N.? Trtimpic- 
kas užsimanė, kad butų pravar
tu parinkt aukų Ispanijos 
dratigams, kurie kovoja dėl viso 
pasaulio demokratijos. Tam su
manymui visi draugai mielai 
pritarė/

Beje, Akrono lietuviai turi 
progresyvių draugijų, kurioms 
priklauso nemažai narių. Pavyz
džiui, Piliečių Kliubas priskai
to net 150 naYių. Tačiau kažko
dėl tos organizacijos šaltai žiu
ri Į tą darbą, kurį pasimojo 
dirbti Lietuvių, Kongreso Komi
tetas. O butų tikrai naudinga, 
jei tos organizacijos surengtų 
kokį pikniką politiškiems kali
niams paremti.

Grįžtant prie gimtadienio, pšu. 
rengimo, rieikia pažymėli, kad 
Tsįjanijbš kovotojams aukas sri- 
dėjo šie draugai: po $1.00 —J. 
Miliski, J. Garijonis, C Materi- 
koi, A: MackeVičitiš 
Gaškai; $2.00

ir P. K
N-. Trnmpic-

kas; po 50 cėritų — A. Rudis, 
f. Š^UWvičitišį J. Bakta, A. 
Gutauskas, J. Garijonis, F. Jan- 
Ratisk^š; jj‘6 Ž5 žentus — M. 
Ėgirdienė ir A. Kazlauckienė. 
Iš viso tokiu budu sušidatė $10.-

Pinigai pasiųsta “Naujie-
....  i.. ■T—X.—4,., , ,       , .

EVA .
kĖLNAk ,
CONNIE
KĖLNĄR

šeštadienis, birž. 12, 1937
— ——,           .... -- -----r- --/•- -

noras”, kad perduotų Ispanijos Remkite tUOS, kurie
—n. t. garsinasi “Naujienose”

liaudies gynimo komitetui.

Unity Beauty Shop
Pe^ihUiietit Waviii(j

Mūšų Specialybė

PRIKIŠAMOS KAINOS
754 W. 35th Street

* Dėl Apointmentų telefonuokit 
fiOULĖVARD 4303

iii

,ĮM

Eiti!!

Asmenini Lydima

| LIETUVĄ
UĖPęS-JULY'J

9 d,ewa/

Oi

MASTER WIND0W SHADE CO.
KS. 1 Vondrak . Tel. Lafayette 4560 '

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

■f >-..f m-,,,, ,.      ..................... ............................ i ii n n ■

Tel. Lafayette 4560

BR1GHT0N BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJAI

Statom naujus ir taisom senus na

mus. Apkalam asbestomiš.
Tai yra VieAintele lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas kontraktoriUs

BRUNO SHUKIS
4131 So. Fraiicisco Avenue

Telefonas LAFAYETTE 5824

*

KuliS, Dr. Yriška, 
Vidas, Dr. Zalatoriš 
priminu draugijos 
epizodus, džiaugėsi 
jubiliejaus sulaukę 
draugijai dar sparčiau augti. 
Jaunesnieji daktarai 
tas kalbas sekė. Jie taip-pat 
daug išgirdo apie draugijos nu- 
veiktuš darbus. 4

Liėtiivos Konsulas Chicag'o- 
je, gerb. P. Daugžvardis, $n- 
siriritė š'u šVeikiliirilais iV liri- 
kėjimais telegramą.

1 Prie skanių užkaridžių ii’ 
žaidimų istoriškas šUsiriilki 
mas baiįėsi 2 vai.

— E pliiribus Viėririš.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"
t

Ar , žinai, kodėl vieni j j gi
ria, kiti keikia^ bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapį- 
jonims draudžia jj . j rankas 

-paimt. ' T
“Keleivį” žmones mėgsta dėl 

to, kad jis niekam nepataikaū- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikas jisai lupa 'be jokib pžtsi-

• ■» L. «•

ir

godžiai

Be to, jame rasi visiokią pa
tarimų, pamokinamų, gražių 
eiliųj jAbrilių p!avėikšlų ir žibių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIŠ”
253 Bfoudtvay)

SO. POSTON, MASS.

NEWYORK-KLAIPEDA 
per GOTHEHBURGĄ^VEDIJĄ

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA
Kooperuojant 

Sėtuvių Laivakorčių Agentų Są]an- 
iį^ gdi Amerikoje, Ine.

IŠ Gothčnbui^o keleiviai bus sku
biai pėrVėžami elektrinių traukiniu į 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku lai- 
Vu MĄRĮĘHOLM , į Klaipėdą. Iš 
Gothenbu'rgo iki Klaipėdos Važiavi
mo apie 24 valandos.

'Laivakorčių kainos:'
Trečią klase $97.50
Turistų klaše $134.50

•t Valdžios mokesčiai atskirai 

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursiją Vadovaus
Vladas P. Mučinskas 

Švedų Amerikos Linijos
Lietuvių skyriaus vedėjas 

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor- 
čių k'rėipkitės į savo vietinį laivo- 
kofčių agentą, arba į Švedų Ameri
kos Linija* i 
^Kiti ičplaūkimai iš Neva Yorko 
DKQTTKlNGR6LM liepos 10, 
GRĮriSHOLM Liepos 24,
KUNGSHOLM ____ Rugpiūčio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish American Lino
4'81 N. Michigan Avė., Chicago, 111. « — K - ‘ ?' r.. _ !>. f. ■ . . ..Ji    A.

švedų Amėri-

it

NAŪJAS PREŽIDĖNTAS -[■ 
Dešinėj, Dr. J. J. ’O 
ham iš Colunibus, Ohio, nau
jai išrinktas American Mę- 
dical Associatioh preziden
tas. Kairėj stovi Dr. George 
Gordon Reyd iš Netv Yorko, 
pasitraukiantis prezidentas.
American Medičal > Aššpcią- 
tion konvencija įvyko šią 
savaitę Atlantic City, N. J.

——__—•. .-..M-.a.- - r. s- Ą.--:

. -—■■ ...]

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

k» prašo Lietuvos žmonės^ 
taip pataria Lietuvos banbi

Mete kviečiam Jus draivyt Nau- 
M 1937 PONTIAC, 6 ar 8, kaip 
Jum parankiau. ‘

Atsilankykit ir susipažinkit su 
Pontiac’o Nauju Namu šioj apie- 
liiikėj.

Mes turim įrengimus aptar
nauti jūsų karą gryzinimu, me- 
kanišktf darbu, body ir fenderių 
darbu, ir malevojimu.

Jei jus dabar turit kitos išdir- 
bystės karą ir manot mainyt, tai 
mes galim suteikti jum liberali 
pasiūlymų.

FREDHALL 
MOTORS 

3962-66 Archer Avenue
Phone Lafayette 1650

I

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio
METINIS PIKNIKAS

— įvyksta —

Nedelioj, Birželio-June 20, 1937 
DAMBRAUSKO UKBJE 
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius, taipgi bus 
ir kitokių įvairumų.

Peoples Krautuvėse
June Brides

IŠPARDAVIMAS
Gražiausių Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste

BRANGIOS DOVANOS JAUNAVEDŽIAMS

Šis naujausios mados, gražus ir tvirtai padarytas PARLOR SETAS, 

reguliarės vertes $OO.OO» sumažinta kaina tik ........ $54.50
KITI PARLOR SETAI, didis pasirinkimas nuo

$35.00 no $195.00

7

O

Papuoškite savo virtuvę arba dinette kambarį su 
Naujos Mados Setu-—šis breakfast setas kaip parodytas 
padarytas iš aržuolo medžio, stalo dydis 34x44 kaip už
darytas—galima padidinti iki 5 pėdų—Krėslų sėdynės 
apmuštos su spalvuota skurde—reguliarė vertė $50.00 
per šį išpardavimą sumažinta kaina ....... $29 95

LengDųn Išmokėjimai Pritaikomi Visiems
Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų

L
4179-83 Archer Avė.

Tel. LAFayette 3171 
CHICAGO,

2536-40 W. 63rd St
Tel. HEMlock 8400

ILLINOIS



Įdomus amatas
Padaryti angelų ir velnių po

puliacijas cenzą, tur būt,•nie
kas nėra bandęs. Jeigu reikėtų 
angelo ir velnio kiekvieną gyvą 
ir negyvą žmogų aptarnauti, 
skaitlinė pasidarytų astronomiš
ka. Dabar sviete yra apie du 
bilijonai gyvų žmonių, šimtai 
bilijonų jų dar atsiras. Niekas 
nepajėgtų apskaltliuoti, kiek bi
lijonų yra išmirę. Kas dangų ir 
pragarą tvėrė, turėjo rezervuo
ti nepaprastai daug vietos atei
ties gentkartėms. Ir bilijonai 
angelų ir velnių per ainžius bu
vo be jokio darbo. Kadangi da 
ir ateity gims bilijonai žmonių 
ir angelai ir velniai turės juos 
aptarnauti, tad galite išsivaiz
duoti, kokis jų rezervas dar ne
turi jokio užsiėmimo. Apie tai, 
kad kas nors vis fabrikuotų 
naujhs angelus ir velnius, nera
šo jokia knyga. Iš šventų raš
tų patiriama ir tai, kad ir, nu
mirėliai yra aptarnaujant. Nėra 
aišku, kiek lekajų jie gauna 
danguje ,bet pragare kiekvienas 
turi būti tinkamai kankinamas. 
Čia slugų turi būti bilijonai.

Jeigu gausime informacijų iš 
“Draugo” arba kokio kito šalti
nio, paduosime tikrą angelų ir 
velnių populiacijos cenzą.

Dabar galime pranešti tiek, 
kad pragaras Dievui visai ne
priklauso. Ten visas gaspado- 
rius, kaip šventas raštas paduo
da, yra ponas Liuciperis. Jis 
skirsto darbus velniams pačia
me pragare ir deleguoja savo 
emisarus pas gyvuosius. Velnių 
pareiga, kaip šventi raštai mo
kina, yra kušinti, gundyti žmo
nes prie grieko. Kitaip Liucipe
ris naujų kostumerių ųegautų. 
Juk sakoma, buk kiekvieną 
žmogų daboja angelas sargas. 
Velniūkščiui, kaip matote, rei
kalingas mokslas ir taktas. Jis 
kursto vyrus ir moteris bučiuo
tis, glamonėtis ir kitus zbitkus 
daryti. Jis kursto vaikus tėvų 
neklausyki, moteris savo vyrus 
apgaudinėti. Jis kursto keikti, 
pykti, meluoti, vogti, tingėti, 
pavydėti, skriausti, užmušti, 
linksmintis, smaguriauti, išdy
kauti.

Tarp Dievo, kaip matote, ir 
Liuciperio eina smarkios varžy
tynės už populiacijos padaugi
nimą savo karalystėse. Abu 
vartoja savo vaiską ir visokias 
strategijas. Visa gudrybė yra' 

• tame, kad abiejų pasiuntiniai 
yra nematomi, šitokio išradimo 
da neturi nė viena valstybė. Sa
koma, kad vienu laiku chicagie- 
tis Pupauskas buvo šiek tiek 
susipažinęs su šita slaptybe, bet 
kodeb tai visas reikalas nuėjęs 
niekais. Ir .padaužų ir Lietuvos 
vaiskui butų baisiai naudinga 
pasidaryti nematomu. Išradėjui 
netik medalį duotum^, bet ir 
pensijos paleistume.

vietoj ji gali riogsoti ir mums 
nėra reikalo jos garbinti negi 
keikti. Iš to galite suprasti, ko
dėl mes negarbiname nė šokių, 
nė literatūros, nė muzikos, nė 
dainos, nė skulptūros, nė plas
tikos, nė dramos. Bet mes ir 
nekeikiame jų. Savaimi visi ši
tie daiktai nėra nė geri, negi 
blogi. Kada jie vaizduojami 
naudingam tikslui, mes užgina
me; kada blogam tikslui, mes 
keliame trevogą; kada betiks
liai, mes nesikišame. Taip pat 
yra ir su sportu musų gosu- 
darstvoj. Kas nori gimnastikas 
daryti, lai sau daro. Kas nori 
su kitais persiimti ir laimėti 'a’r- 
ba -pralaimėti, mes leidžiame. 
Lai žmonės bovijasi, ir mes da 
nusiunčiame savo plojikų ir 
rėksnių uniją zabovininkus pa- 
sKatinti. Net ir mes patys mėgs
tame pasibovyti. Bet kuomet 
kas nors sportą ima 'vartoti 
burtų ir prietarų naudai, atža- 
gareiviškų judėjimų ir įstaigų 
sustiprinimui, mes tokius spor
tininkus* varome kiaulių ganyti.

Pramogėlė įvyks jd taverno
je ir salėje adresu 4501 South 
Paulina Street. Tame pačiame 
name, tik su įėjimu iš šono, 
randasi ir jo turkiška-rusiška 
pirtis. . |

Kas nežino p. česnos? Chicą- 
gos lietuviai, o ir kitataučiai, 
pažįsta jį kaipo draugišką žmę- 
gų, gabų biznierių ir energišką 
visuomenės darbuotoją per dau
gelį metų.

Kartu su p. Česna' yra užsi
tarnavusi draugų ir pažįstamų 
pagarbos p. česnos žmona Ago
ta. I •

X I ■

Ir ot, dabartine vardadienio 
proga, tikimasi, pp. Česnų drau
gai ir pažįstami atsilankys šį 
Šeštadienį juos pasveikinti. ’

—Rep. B. p.
-.. .. ■ ■ a. / _

Šįvakar Antanų varda
dienio puota

ROSĖLAND. — Rytoj Anta
ną vardadienis. Todėl jau šįva
kar kai kur bus ir puotos su
rengtos. Kaip * žinoma, Rožių 
žemėj yra daug Antanų, net 
keletas tavernų biznierių. Tad, 
atsilankius įteks stiklelis už jų 
sveikatą pakelti. Štai jie: An
tanas Balčiūnas, Antanas Bie-

O Antanas Nackrashis rengia 
net dvigubą puotą. Mat, tą die
ną išpuola ir gimtadienis. Taip 
jis tai ir yra tikrasis Antanas, 
nes gimęs Antano dienoje. Sa
ko, tai busianti puiki puota. 
Na, o kam nėra žinomas A. 
Nackrashis/ Jis kai daijo, tai ir 
padaro.

linis, Antanas Mackonis, An
tanas Nackrashis. NUVAKGINTOM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL 1

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU. ’

LIGHT 
FLOORO1

GERA PROPOZICIJA
ran-“Detroi Medical NeWS 

dame šitokį skelbimą:
For Rent

For rent: Dentist would lik© 
physician to share offices in 
Dexter Chicago location. At- 
tractive downstairs office. Rent 
$50.00 per month which in- 
cludes heat, light and the ūse 
of office giri. Dr. Saphir.

VISOKIE BOLAI

Orientacija

Šis Jaunuolis 
“Žengs Toli 
Gyvenime”

Charles Evanauskas laimėjo 
prizą už karikatūras

Tarp abiturientų, kurie šie- 
tnet apleidžia Tilden High 
School suolus, yra' jaunas lietįu-

Antanas Kincius. Jis baigė 
4 meitų, kursus su pasižymėji
mu ir mokytojai pranašauja, 
kad jis savo gabumais išsiko
vos į gyvenimo viršūnes. Jis 
buvo paskirtas pasakyti atsi
sveikinimo kalbą mokyklos me
tų užbaigimo iškilmėse.

C. Evanauskas
Brighton Parko lietuvis jau

nuolis Charles Evanauskas lai- . i 
mėjo medalių nuo mokyklųų 
spaudos organizacijos, National 
School Press Association už ka
rikatūras, kurias jis piešė Kel
ly High School laikraščiui!

Tūli žmonės mano, kad jei
gu nebūtų futbolo, beisbolo, 
ba'sketbolo, softbolo, hardbolo ir 
kitų bolų, tai civilizacija tuoj 
dingtų ir svietui butų kaput. 
Eolai jiems pasidarė taip svar
bus, kad tik jais rūpinasi,, apie 
juos kalba, rašo ir jais’džiau
giasi. -Ne tik vyrai interesuoja
si šitais holais, o ir mergos. Ne; 
tik mergos, o ir bobos. Ne tik 
svietiški žmonės, o ir dvasiški- 
ja su davatkomis. Iš šito jau 
galite suprasti, kokis svarintą 
daiktas yra holai. Net inteligen
tiški žmonės kalba ir rašo apie 
juos su entuziazmu ir pagarba.

Žiūrint, kad saikams reikia 
visokių zaboyų, tikime, jog ir 
suaugusiems reikalinga balabai- 
kų. Vaikams užtenka barškučių, 
gi suaugusiems bolų.

Biznierius Antanas 
Czesna minės varda 
dienj j

Sherwln Wll- 
llams trim var- 

nifeis $2.25. Musų 
kala. ------- 9g^

1,000 raitomi trim
Malė vos. Galionas ____

MALEVOS
IR

pirkit malė
jas ir varni- 
61 16 didžiausios 
firmos Chlcagoj 1 
Nacionallai produk
tai. kuriuos mes 
gravom 16 Bankruto 
krautuvių, gaisrų Ir 
gelžkelių sudužimų, vi
si nuo į iki 1/2 pi
giau. Patenkinimas ga
rantuotas 100%. 
KETURIOS 
VĖS 
Šiaušia krautuve. 
waukee
atdara nedalioj 10-1.

VARNIšIAI %

.*emllarSs kainos

$2.79 vertės visur Ži
noma Fiat ir Gloss 
Maleva. Musų kaina__

$2.25 vertės Fiat Bal
ta Maleva — $1.20

KRAUTU- 
Ateikit i ar- 

Mil- 
Av. krautuvė

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

Pasikalbėki^ apie savo fi
nansinius. reikalus su virši- 
nihkais šios < 
kos.

Mes kalbame lietuviškai

Ike'
HALSTED EXCHANGE 

NATIONAL BANK
HALSTED ST. prie 19th PLACE

. Nariai FEDERAL RESEĖVE SYSTEMOS IR
. /FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

italus su virsi- 
draugiškos ban- |||

$20.00 NUMAŽINTA KAINA
— A N T —

1937 METU MADOS

MAYTAG

PAINI EIGHANGE
2000 Milvvaukee Avė.
683(\ So. Halsted St.
2274 Elston Avė.

Skyrius KENOSHA, WIS.
Centralls telefonas
ABMitare 1440

1411 So. Halsted Street
Tel. CANAL 5063

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

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

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

ir brangiau.

.... 970
950 

$1.39
44

PLOVYKLIU 

PROGRESS 
KRAUTUVĖJE

SUSTOK irPAGALVOK į
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIĄ ■ 
SPULKA pereitais metais , 
UŽDIRBO ..............................

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAi HOME LOAN
BANK,. , ... \ ,

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Reikalaukite DEGTINES

v

Tom Taylor
2 Mėty 

’ senumo
STRAIGHT

KENTUCKY
BOURBON 

DEGTINĄ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

NAUDOKITE

Stebėtinai gera’proga šią savą'itę įsigyti šią Naują 1937 
Metų Mados MAYTAG iŠdirbystės su ketvirtainia Alumi- 
num Tub plovyklą ir sutaupyti. ^20' CBO

-^perfect 
for cooking!

<1 Krt^t American has a mellow, 
full-flavored richhesa that makes 
it perfect for 6andwiches. And for 
codked dishes yoti can depend on 
ihis American Cheesc to mėlt 
petfcctly.

Dienomis lankydamas Kelly 
mokyklą, rytais ir popiečiais jis 
išnešioja “Naujienas” Brighton 
Parko skaitytojams. Jis gyve
na su tėvais ties 3959 Archer 
avenue. , .

Mokslą baigė p-lė Bartkus
Tarp jaunuolių, kurie šiemet 

baigia Kelly High School yrą ir 
Frančes Bartkus, duktė Kazi- 
miero ir Onos Bartkų, nuo 
4125 South Campbell avenue. Ji 
baigė keturių metų komercinį 
kursą, šeštadienį, pp. Bartkų 
namuose bus vaišes p-lės Fran- 
ces pagerbimui

T0WN OF LAKE. — Plačiai 
žinomas biznierius, Antanas 
Czesna, kuris užlaiko nuo se
niai pagarsėjusią pirtį, šį šeš
tadienį,, birželio 12 dieną, turės 
smagų šurum-burum. Jis minės 
savo vardadienį.

ii ■m..............

Full-flavoredu
MUTUAL LIQUOR COMPANY 

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS

VAISTUS, kuriuos iGAMTA 
PARŪPINO

Kada Padaužų Respublikoj 
kas užkuria ugnį, mes norime 
žinoti, kokiam tikslui <tai daro
ma: ar pasišildyti, ar steiką iš^ 
kepti, ar zupės išsivirti, ar uo
dams nubaidyti, ar nereikaiin- 

. gus daiktus sudeginti, ar ką 
nors įkaitinti. Kuomet suran
dame, kad tai daroma reikalin
gam tikslui arba net ir tam) 
kad tik ugnis degtų be jokio 
tikslo, ugniagesių mes nesiun- 
čiam. Tačiau jeigu surandame, 
kad ugnis vartojatfia kieno nors 
namų, daržinės, javų ir miško 

'padegimui, net ir žmogaus su
deginimui, tuoj mušame trevo
gą, kad ji butų užgesinta. 
Kaip matote, mes nesame prie
šingi pačiai ugniai. Ji nėra ge
ra ir nėra bloga savaime. Savo

Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS 1NSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir dėl sušjdaužymo 
įvykių.

Nemokytas 
Balansas

Kaštai
12 menesių

12 
Notų

'Kaštai 
lSmenfcsių

T8 
minėsią

$150.00 $34.20 $15.35 !

200.00 44.68 20;30
250.00 • 48.56 24.88
300.00 50.04 29.17 . . 69.44 ' 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370;00 ’ 50.72 35J06 75.68 • 24.76
400.00 52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia šiomis 
z , ŽEMOMIS RATOMIS x

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

806 W. 31st Street Tel. Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS ,

Tik apfubežiuio'tą skaičių turime parduoti už šią su 
mažintą kainą.-^-Paskubėkite duoti užsakymus tuojau.— 
Mažai tereikia įmokėti, galiitia išmokėti dalinais mo 
kesČiais po 75c į savaitę.

Turime keletą pilnai dirbtuvės pernaujintų MAYTAG 
plovyklių, kUribs atrodo ir veikia kaip Naujos, — Spe
cialiai siimažihta kairia tik ________ $44 50

. . ,. , . . .. .

i
Imame senas plovykleš j mainus ir duodame

/ didelę nuolaidą.

: i

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

Vedėjas J. KALEDINSKAS
-• >X." ■ ■ -

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

- Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb ąrmią
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

/ KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.



MUSŲ SKAITYTOJAI

Lietuvos sportinin
kai ir. seimo atstovai

Netrukus susilauksime svečių 
iš Lietuvos — sportininkų ir 
seimo atstovų. Visai galionas 
daiktas, kad atvykę sportinin
kai jokios politikos nevarinėk. 
Jie gal \bus ir instruktuoti ne
sikišti j politiką.

Tačiau visai kitoks reikalas 
su ponais Kvikliu ir Galvydžiu, 
kurie juk lyg ir seimo atstovai, 
yra. Ne tik paprasti atstovai, 
bet dagi ir J vadovybę įeina. 
Kad to seimo atstovai buvo tie
siog žmonėms užkarti, tai apie 
tai čia nėra reikalo daug kalbė
ti: kas skaito laikraščius, tas 
žino, kad žmonės negalėjo kan
didatus į seimą pasiūlyti.

Reikia manyti, jog tie ponai, 
seimo atstovai darys praneši
mus apie Lietuvą ir jos būklę. 
Vadinasi, bandys informuoti A- 
merikos lietuvius apie tai, kas 
dedasi jų tėvynėje. Ryšium su 
tuo demokratiškai nusista'čiu- 
siems lietuviams butų jdomu 
patirti štai kas: Kodėl Lietuvos 
valdžia pasmaugė gyvavusias 
organizacijas ir neleidžia' nau
joms kurtis? Kodėl uždarė bur
nas tiems Lietuvos gyvento
jams, kurie norėtų pareikšti sa
vo nuomonę apie dabartinę 
tvarką ? Kodėl įvedė griežčiau
sią laikraščiams cenzūrą? Kodėl 
laiko kalėjimuose politiškus nu
sikaltėlius? Kodėl nejsileidžia į 
Lietuvą Amerikos lietuvių laik
raščių, kurie nepritaria diktatū
roms?

Amerikos lietuviai kartkartė
mis pasiunčia kiek laikraščių 
savo giminėms ir draugams. O 
tai jie daro todėl, kad Lietuvos 
žmonės mėgsta amerikiečių lai
kraščius' skaityti, nes juose 
randa daug įdomių žinių, daug 
jdomių straipsnių. O kad taip 
yra, tatai aš gerai žinau, nes 
nelabai seniai pats Lietuvą ap
lankiau. Pasitaikydavo, kad
pro Virbalio cenzorių prasprus- of June when she will make a

- . -Įr v

davo “Naujienos.” Tokiais at
vejais kaimo žmonės, o ypač 
jaunintas; tiesiog gaudyte gau
dydavo laikrašČiust. Tiek jiems 
buvo jdomu patirti, kas yra ra
šoma amerikiečių laikraščiuose.

Jeigu tie atstovai mano, kad 
Amerikos lietuviai, kurie išmo
ko įvertinti laisvę, susižavės 
“tautos vadais,” tai jie labai 
klysta.

—Gruzdžių Grinorius.

BIRUTE
Birutė is starting another 

chapter of her outstanding his- 
tory. A most promišing year is 
foreseen, as one gazes over the 
list of officers eleeted at our 
lašt meeting. v

Mr. Paul Miller, a prominent 
member of Birutė and a capable 
leader, was eleeted as our Pres
ident. Miss Josephine Schultz, 
a brilliant musician and a 
chaTming person, was unani- 
mously eleeted Vice Pres. For 
secretary Birutė chose a prom- 
ising young lady whose parents 
have adorned Birutė’s archives 
before her. We know Emily Vi- 
čas will make an excėllent sec
retary. A better choice for 
treasurer couldn’t have been 
made tha'n Mary Bamett. It 
was for her fine ųualities of 
dependability and honesty that 
Mary was eleeted.

Birutė Rutkauskas and Aldo
na Gulbin were eleeted as cor- 
respondents.

We elosed our eleetion with a 
good old fa’shioned “Birutė So
čiai.” A good time was had by 
all. Būt I štili want to know 
if Edgar Firants’ heart always 
flutters when that certain blond 
enters the room? Say — do 
you know? Mary Batnett our 
treasurer is ’encountering an 
exciting enterprise on the 20th

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet- jus jį 
galite gauti

NAUJIENOS 
1739 So.

Halsted SU 
CHICAGO

FAHt. r\ CLNT 
50 
45 
40 
35 
30

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ...... $8.Q0
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money. orde
rį arba čeki —

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

. ■

■

i i m., imi.— .nmr* i"
NAUJIENOS, Chicago, III.

parachute leap. Happy landing, 
Mary!

The first exciting event of 
Birutė’s full summer season 
will be a Sand Dunes outing, 
scheduled for June 20th.

—Aldona Gulbin.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Each

This Sunday, June 13, “Pir
myn” is givnig a picnię at the 
Caldvvell Reserve, which among 
us. Lithuanians is known simply 
as the Jefferson woods;
year we ha've a picnic; and I 
mean a pienie, out 'thėre and 
this year is no ėxception. There 
is going to be another bąli game 
between our fellows and the fel_ 
lows from Naujos Gadynes 
which is getting to be the high- 
light of all the pienies held. 
The N. G’s happen to | be our 
favorite cousins in morę wa'ys 
thari one, būt our fellows have 
been beating thern so often that 
we’re afraid that pretty soon 
whenever a bąli game with' Pir
myn is mentioned, gaujos Ga
dynes might promptly become 
the point of a' fleeing -streak of 
dust on the horizon.

The grove can be reached by 
street-car and its very simple 
to get there. It is located a t 
5600 West and approximafely 
5600 North. For those going on 
the Street car, take any car 
that reaches Elston Avė. have 
your transfer punched again 
and ridė to the ehd of the line. 
With the šame transfer you 
can get on the feeder buses 
which continue going i in the 
šame direction after the car

line ends. Simply wait uhtil the 
drjver calls Central Avenue 
then get off and walk about 
two blocks north on Central. 
The Idndmark to look for is a 
riding stable' which is right 
next to a cinder road whejre 
you go in. Those of you going 
in your cars wi!l find the šame 
rout? is the best and, wheri you 
turų into that cinder road, if 
you suddenly' find your motor 
resting in your lap because of 
a very pretty little mudhole 
then you know ydu’r in the 
right place. The Jefferson 
woods are in the opinion of 
many people, an ideal place to 
hold a picnic. There is.no dust 
at all, two baseball diamonds, 
two golf eourses elose by, teki
nis courts, ari outdoor swim- 
ming pool a few blocks away, 
and the riding stable where 
you can rent horses to ride. 
We always have a swell time 
out there and you will too if 
you come; be sure to- come out 
this Sunday. ’

On June 20th the chorus is 
going to sing at the Keistutis 
picnic just as ha's been done 
for the lašt number of years. 
Because the picnic is going to 
be held way out on 135th and 
Archer, those without cars-are 
going to have some difficulty 
in getting out there. It is sug- 
gested that we all meet in one 
place so that those who have 
room in. their cars can take 
along those who have no way 
of getting out there. In fact, 
we have to do that in order to 
get the whole chorus out there.

The 27th of June is the date 
for the N. G’s golf'tournament 
for which we have been “chal- 
lenged.”

CUT ^N’ CURL BEĄUTY BOX 
į 2555 W. 47th St. Lafayette 7643 
U* JtAUJOS MADOS PERMANENT WAVE DABAR 
? i; YRA PLAČIAI VARTOJAMĄ FRANCIOJE. 
Į jKas atsineš šitą skelbimą, gaus Personality Perma- 

nent Wave už pusę kainos.
'anna' VENCKAITĖ

II',į.      m   7—n 

MOTERYS.
Jau galite gauti naujų, padidintą 
ir pagerintą ‘ ■

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St. .

. CHICAGO, ILL. !

Tarnaujant Karų Savininkams Virš 20 Metų

“SERVICE UP FOR SPĘING”
, . A • . ■

Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį ir 
vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kainos 
yra prieinamai žemos.

s INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

AMBROZ
• • ■ '

Super Sėrvice Station
50th and Western Avenue

PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKTŲ TARNYBA ..........
IGNITION — LIGHTNING AND OVERHAULING 

\ *

The committee ' of young 
ladies wlfo were so eager to 
give a Summer formai have an- 
nounced that its going to be 
iheld on a roof Garden in the

■ 1 •
Wedgewood Hotel on 64th ant 
Woodlawn, on the lOth of July 
The admission charge ant time 
will be announced as soon as 
its definitely settled. The young 
ladies are in charge: Stell Pū
kis, Aldona* Grigonis, Lil Stu- 
par, and Amelija Razmus.

—.“Raskey Huey.”

NEBĖRA EKZEMOS 
KANKINIMO

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

Taip, kaip tūkstančiam kitų pa
gelbsti.

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

Ine.
64 West Randolph St.

Chicago, Illinois

Paklauskit Savęs Kodėl Joki Kiti Akiniai 
Neduoda Šios Garantijos

VMD" GLASSES
> į ’ "S, Office,. C. A. 5. No. 75529

"Apdraudos Certifikatas”, irarantuojąą kitus stiklu*, jeigu pirmieji sulūžta metu laiku, 
yra duodamas jums perkant akinius pas Winner’a tiktai, (sodinimas i rėmus vienas doleris.

(stokit i eiles tūkstančių, 
kurie nežioja Winnėr’s Gar
siuosius Apdraustus Aki
nius. Jie ' teikia nė nesva
jotu patogumą.

Amerikos geriausi akinių 
stiklai, kuriuos' nutekina
musų pačių modernėj labo- 
ratorijoj meistrai amatnin- _
kai tiksliu akuratnumu. To- 
dčl Winner’s akiniai padėda 
jum matyti NATŪRALIAI! ISL1UOS

PasMarkit Su Musų Roffistrųotais Valstijoj Akių 
Kolegijas. Kurie žino Jūsų Akių Tikrą Vertę.

Profesijos Patarimas
Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, O. D., D. O. S.

Spečialistais, Išėjusiai* Pripažintai

Veltui

VVINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė

Atdara Anradienj — Ketvirtadieni —- ScStadien| iki 9 v. v. 
Krautuvės Daugely Žymiųjų Miestų

G ARSINKITES “NAUJIENOSE”

PIKNIKAS METINIS PIKNIKAS
LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS KLIUBO Iš CICERO, ILLINOIS

Sekmadienį, Birželio-June 13 d., 1937 
GRAŽIAME LlfeUSE PARKE 

4301 SOUTH HARLEM AVĖ., STICKNEY, ILLINOIS
Pradžia 10 valandą iš ryto. Gera muzika, skanus gėrimai ir užkandžiai, dąug gerų dovanų laimėti.

—KOMITETAS.

1O Atsakymu g™”4"“

B
 STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokam 4%
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių įstaiga

4. U. S. Government priežiūra

5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti ^es J0^0

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio ■ ir Liepos inčn.

6. Nėra Saugesnės įstaigos

7 Padėti pinigai" niekados negali žūti
8/ Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudainas padėtus pinigus gali atsiimti10. Skolinant pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

Standard Federal Savings & Loan Association
, OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICH, President. HELEN KUCHINSKAS, Secretary.

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios čjetai po $49.00 ir aukščiau

pakilo, 
ir jums

savo na-

mus yra

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau
Atsilankykit ir apžiurėkit musų tavorą, nejausdami jokių pareigų

Mes nepakėleme savo kainų, 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemokame 
ją. atiduodame.

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti 
mus kaip palocių.

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

Mes neiniame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tuk- i 
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

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

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE

VISOMET PAS:

COHEN BROS
F U K N IT U R F C O M P A N Y

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuve atdara utarninko. ketvergo vakarais, o taipgi nedaliomis. • ----
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.




