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žuvo Cantono
Japonijos lėktuvai pakartotinai bombar
davo Canton ir sugriovė pusę tirštai ap

gyvento priemieščio
HONG KONG, rūgs. 23. — 

Japonijos lėktuvai sunaikino 
veik pusę tirštai apgyvento 
Cantono priemieščio Tungshan, 
pridarydami milžiniškų nuo
stolių ir užmušdami, kaip kon
servatyviai apskaičiuojama, 
mažiausia 3,000 žmonių.

Visi žuvusieji yra chiniečiai 
civiliai gyventojai. Nuostolių 
negalima nė apskaityti, nes li
ko sunaikintos sankrovos, san
deliai ir gyvenamieji namai 
chiniečių distrikte.

Tai buvo smarkiausias Ja
ponijos lėktuvų puolimas pie
tinėje Chinijoje. Japonai pada
rė visą eilę puolimų ir kiek
vieną kartą miestą bombarda
vo didžiausiu ituzimu, neboda
mi nė Chinijos lėktuvų, nė la
bai tikslių 
nuolių.

Japonai 
militarinės
čias vietas ir beprasmiai* žudė 
civilius gyventojus.

vimo nė kiek nenukentėjo, nes 
nėra nė užmuštų, nė sužeistų 
svetimšalių, 
yra pasislėpę 
Nenukentėjo 
turtas.

Chiniečių lėktuvai išblaškė 
japonus.

NANKING, rūgs; 23.—Ofi
cialiai paskelbta, kad Chinijos 
lėktuvai išblaškė ir privertė 
gryšti atgal 50 japonų lėktu
vų, kurie skrido bombarduoti 
Nanking.

Vaikas peršovė 
mokytoją

IŠ LIETUVOS

priešlėktuvinių ka-

bombardavo jokios
reikšmės netUrin-

kurie daugiausia 
savo legacijose. 
ir svetimšalių

Japonai veržiasi į priekį šiau
rinėj Chinijoj.

TIENTSIN, rūgs. 23.—Kaip 
skelbia japonai, ginančios Ho- 
pei provinciją Chinijos armi
jos esančios pavojuje, japo
nams grąsinant paimti dvi 
stipriausias toje provincijoje 
tvirtoves — Tsangchow ir Pa- 
oting.

Japonai tikrina, kad jie ve
jasi chiniečius palei Peiping- 
Hankow geležinkelį tokiu spar
tumu, jog chiniečiai neįsten
gia suorganizuoti apgynimą 
Kopei provincijos sostinės Pą- 
oting.. Dabar japonai esą tik už 
pusės mylios 'nuo *miesto ir jį 
gali paimti bile valandą.

Bet su paėmimu Tsangchow 
bus sunkiau, nes^japOhus čia 
sulaiko t potvyniai ir stiprios 
chiniečių jėgos, kurias betgi 
jie tikisi nugalėti. •

PASIRUOŠĘ AMERIKOS LEGIONO KONVENCIJAI — Dabar New Yorke yra lai
koma ex-kareivių organizacijos Amerikos Legiono konvencija. Kadangi j konvenciją 
suvažiuoja gal šimtai tūkstančių legionierių vien paūžti, tai New Yorko smuklės yra 
pasiruošusios tinkamai juos pavaišinti. Ne tik smuklių rūsys yra pilnos alaus stati
nių, bet alaus statinės kraunamos prie smuklių tiesiai ant šalygatvių, neturint kur 
jas kitur padėti,—kad tik netruktų alaus legionieriams.

Jurininkas išrinktas 
Amerikos Legiono 

komanduoto ju

,•      *-——  

Manoma, pagrobti 
du caro: generolai

TOLEDO, O., rūgs. 23. — 
12 metų vaikas Bobert Snyder 
peršovė z pradinės Arlington 
mokyklos viršininkę June 
Mapes, 59 m. Paskui jis par
bėgo namo ir pats persišovė. 
Abu yra sunkiai sužeisti.

I

Manoma, kad vaikas yra au
ka vaikiškos “meilės”. Jis at
ėjo i viršininkės kambarį ir 
pareiškė norą pasimatyti su 
viena mokine. Viršininkė atsa
kė jis galėsiąs tai padaryti po 
mokyklos. Vaikas tvirtino no- 
Įrys tuojaus ją matyti ir išsi
traukė revolverį. Nusigandusi 
viršininke sutiko tuojaus pa
šaukti tą mergaitę, bet vai
kas, bijodamas klastos, nelei
do jai išeiti iš 'kambario ir pa
leido į ją keturius šuvius, ku
rių tik pirmas ją kliudė ir per
ėjo per vidurius. Viršininkė 
yra kritiškoj padėty.

Parbėgęs namo vaikas 
leido kulką sau į galvą, 
tik susižeidė.

pa- 
bet

Trečdaliui Vilniaus 
gresia pavojus

Japonijos lakūnai 
bombardavo 20 
Chinijos miestų

Amerika tariasi su 
Chinijos sutarties 

signatorais

SHANGHAI, rūgs. 23. — 
Japonija savo nepaskelbtą ka
rą Chinijoj praplėtė į visą Chi- 
niją ir šiandie Japonijos lakū
nai bombardavo iš oro dau
giau kaip 20 miestų įvairiose 
Chinijos dalyse.

Lojalistai siekiasi 
perkirsti svarbų 

geležinkelį

MADRIDAS, rūgs. 23.—Lo- 
jahstų armija apgulė Granja 
de Torrhermosa, istorinį 8,000 
gyventojų miestą pietvakari
nėj daly Badojaz provincijos.

Tuo pačiu laiku vyriausybė 
koncentruoja kariuomenę, tan
kus ir lėktuvus 'tikslu perkir
sti sukilėliams svarbų geležin
kelį, kuris iš Seville per Cor- 
doba eina į šiaurinę Ispani
ją-

IVaSHINGTON, rūgs. 23.— 
Patirta, kad Jungt. Valstijos 
veda pasitarimus su kitais 
Chinijos sutarties signatorais, 
vyriausia apie baigimą Chini
jos-Japonijos karo ir apsaugo
jimą signatorinių valstybių in
teresų.

Chinijos sutartį yra pasira
šiusios devynios valstybės, jų 
tarpe ir Japonija. Ta sutartis 
tarp kitko garantuoja Chini
jos teritorijos neliečiamybę. 
Bet ta sutartis ir signatorinės 
valstybės nė kiek nesutrukdė 
Japonijai pasigrobti MĮanžuri- 
ją ir visą tą Chinijos dalį, ku
ri randasi į šiaurę nuo Chini
jos didžiosios sienos. Ji ne
trukdo ir dabar Japonijai gro- 
btis visą turtingą šiaurinę Chi- 
niją, pulti Shanghai ir 
bombarduoti Chinijos 
tus.

iš oro 
mies-

Prezidentas lankėsi 
Chicagoje

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

Apsiniaukę, gal būt lietus; 
vėsiau į vakarų.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 91°.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
6:46.

CHICAGO. -~ Vakar kelyje 
į vakarines valstijas preziden
tas Rooseveltas buvo trumpam 
laikui sustojęs Chicagoje, kur 
jis atlaikė pasitarimą su gu
bernatorium Horner ir mėru 
Kelly. Tarėsi jie apie bedarbių 
Šelpimo padėtį Illinois valsti
joje. Kaip gubernatorius, taip 
ir meras prisipažino, kad pa
dėtis yra desperatiška, bet abu 
jie neįstengė pasiūlyti kokią 
nors išeitį iš keblios padėties.

NEW YOBK, rūgs. 23. — 
Amerikos Legiono konvencija, 
<urioj dalyvauja 1,339 delega
tai, vienbalsiai nacionaliu Ame
rikos legiono komanduoto j u iš
rinko Daniel J. Doherty, 43 
m., iš Moburn, Mass., advoka
tą, kuris karo metu 17 mėne
sių i , įarnavęę Jtfngt. Vak.
stijų kąro ląivyrię. ’

Nors konvencijoj dalyvauja 
tik virš 1,000 delegatų, bet į 
ją yra suvą^iavę Šimtai tūk
stančių legionierių vien tik pa
ūžti. Ir ūžia jie, ir girtauja 
veik iki pamišimo.

Legionieriai prieš svetim- ' 
salius.

Legionas savo konvencijoj 
pasisakė prieš fašizmą ir ko
munizmą, taipjau pasmerkė vi
sokius “izmus”,' kartu jis pa
sisakė .prieš “visas svetimša
lių organizacijas, kurios musų 
šalyje kursto ištikimybę ku
riai kitai vyriausybei ar vai-, 
džios formai” ir reikalauja, 
kad kongresas visas tokias or- 
ganizacija-s ištirtų.

Legionas ragina pravesti to
kius įstatymus, kurie baustų 
tuos . Amerikos piliečius, kurie 
kursto kokiu nors budu nu
versti šios šalies valdžią ir de
portuotų tam pritariančius sve 
timšalius.

Legionas taipjau reikalauja 
uždrausti eksportavimą heliu- 
mo, padidinti armiją ir jos mo
dernizuoti, praplėsti mokyklose 
ROTC./ įvesti piliečių karinį 
lavinimą, padidinti oro jėgas, 
remti komercinę aviaciją Ir, iš? 
tikus karui, mobilizuoti indūą- 
tHją.

. ■ ■
LONDONAS, rūgs

Lenktynių buoriiiė valtis En- 
deavour I, kuri pralaimėjo 
lenktynes Amerikoj, gryšdama 
į Angliją pateko į audrą ir 
apie ją nebuvo žinių per 10 
dienų. Tečiaus dabar ją 
beta nuneštą audros 
Azores salų.

PARYŽIUS, rūgs. 23. — Du 
caristinės Rusijos generolai, 
vadai baltagvardiečių, prapuo
lė ir jų įrangai mano,' kad jie 
yra pagrobti politinių 
ninku//// . ; ,

Prapuolę yra gen. 
baltagvardiečių vadas
Nikolai Skobliu, vyriausias jo 
padėjėjas. '

Įtaria italus dėlio
jant bombas Pa

ryžiuje

Jo noras išsipildė
AKRON, O., rūgs. 23.—Vie

nas pilietis norėjo patekti k a- 
23. _  lėjiman ir vistiek patekb, nors

Londono teko važiuoti į kalėjimų taksi-

prieši-

Miller. 
ir gen

Londonas, rūgs.
Plačiai skaitomas
laikraštis The Week paskelbė, I kabu.
kad į nesenai ištikusi išsprog- pašaukė .policiją ir pa- 
dinimą bombų samdytojų raš- reiškė: “Aš esu girtas ir noriu 

Įtinėse Paryžiuje yra įvelti dulkti kalėjiman”.

Asturijos angliaka
siai ginasi atkakliai

PARYŽIUS, rūgs: 23. 4- Is
panijos sukilėlių karo laivai ir 
lėktuvai bombardavo Ribade- 
sęlla, šiaurinėj- Ispani j o j.

Bet Ąsturijos angliakasiai 
ginasi.< labai atkakliai ir suki
lėliai tik labai pamažia teįsten-: 
gia. slinkti linkui Gi j on.

paste- 
netoli

rUgs.
Penki žmonės liko su

žeisti eksplozijoj, . kuri ištiko 
gręžiant oro šaft®r į Matter 
Collięres Co. kasyklą. Toj ka
sykloj devyni metai atgal žu
vo 195 žmonės.

WAYNESBURG, Pa
23. -

NUŠAUTAS — Brig. Gen. 
Henry H. Denhardt, kurį 
trys GaiT broliai nušovė gat
vėje Shelbyville, Ky., keršy
dami jayi už jų sesers, naši 
lės Verną Garr Taylor nu
žudymą. Generolas, žymus 
Kentucky politikierius, tapo 
nušautas teismo išvakarėse, 
ries ant rytojaus turėjo, pra
sidėti antras nagrinėjimas 
jo bylos dėl minėtos nąšlęs 
nužudymo. Pirmam bylos 
nagrinėjime jury nėsftsitai- 
kė. Jis tvirtina, kad našlė 
pati .nusišovė laike pasiva
žinėjimo-6U. juo. '

Italijos ambasados Paryžiuje Policija jam atsakė, kad ji 
nariai. ieškanti tik plėšikų. Bet pilie-, ; • ’ ■ ■ 

;Fra$Čužijos - Valdžia’ i turintį 
aiškią įrodymų kas tie kalti
ninkai yra, bet - bijosi tai vie
šai paskelbti, 
Francuzijos ir Italijos santy- 
kiai yra labai įtempti, o P«-1 Po'iicija’aiškinasi, kad'jos 
skelbimas įrodymų gali iššauk
ti tokį sąjūdį, kuris gali pri
vesti pri^ karo.

Pačiris bombos irgi buvo pa
gamintos Italijoj.

. tts... uč.-Kelių minučių vėl «au~Wd atvejį,
ir tvirtina: “Aš esu tak- 

jsų mokėtojas ir jei aš noriu 
.eiti kalėjiman, tai mano uo

dą ar|ras £urį išpildytas. Pri+
siųskite skvado automobilį”.

i au
tomobiliai yra užimti ir jei 
jis taip labai nori patekti ka
lėjiman, tai privalo pasiimti 
taksikabą.

Ir tikrai neužilgo, prie poli- 
Dnrhn Fodprapiialcijos stoties sustojo taksi> iš" lz d 1 U lt * CUVlaUJd lipo girtas pilietis, užsimokėjo 
nekvietė kalbėti dar- šoferiui ir nušlytiniavo kalėj i- 

bo sekretorę man 

nes ir

VILNIUS. — Vilniaus mies
tas iki šiol ramiai gyveno, ne
jausdamas jokių pavojų. Bet 
štai vieną dieną Vilniaus spau
da sušuko, jog trečdaliui Vil
niaus gresia pavojus, nes... at
sirado jo savininkas.

Pasirodo, jog istorija yra to
kia. Kažkoks nusigyvenęs žmo
gus, kunigaikštis Jodko-Narke- 
vičius, sūnūs Igno ir Kazimie- 
ros Tiškevičių (Tado Tiškevi
čiaus kilmės), padavė Vilniaus x 
magistratui pareiškimą, kad 
jam, kaipo Tiškevičiaus įpėdi
niui grąžintų visus Tiškevičių 
turtus, kuriuos miestas dabar 
valdo. O tie turtai -tai yra vi
sas Vilniaus miesto trečiada- 
lis su Tiškevičių rūmais (da
bar biblioteka), ištisi miesto 
kvartalai su didžiąja miesto sa
le. Tie turtai siekia keletos mi
lijonų litų.

Maža to, nusigyvenęs kuni
gaikštis Varšuvoje kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas, reikalau
damas, kad jam butų grąžinta, 
kaip įpėdiniui visi Baltvėžos 
miškų plotai ir daugelis dva
rų, dabar įvairių dvarininkų 
valdomų, viso apie 130,000 de
šimtinių.

Nors šią žinią Vilniaus gy
ventojai sutiko su linksmu juo- 
ku, tačiau patsai Jodko-Nar- 
kevičius pasiryžęs eiti į teismą 

\ ", jej jam gražuoju 
turtai nebus grąžinti.

Kadangi patsai kunigaikštis 
yra labai nuskuręs, neturi iš 
ko gyventi ir taip pat neturi 
pinigų iškelti teisme bylą, tai 
jis kreipėsi' į keletą Vilniaus 
advokatų prašydamas iškelti 
jo bylą teisme, o jis laimėjęs 
duos jiems po kelioliką tūk
stančių dešimtinių žemės. Tų 
savo pažadą notarialiai patvir
tino, dėl ko atsirado advokatų, 
kurie rimtai imasi šio 
ir renka medžiagą ir 
mentus.

darbo 
doku-

washington, rūgs. 23.— Laidoja Denhardt 
Pirmą kartą savo istorijoj f —-------
Amerikos Darbo Federacija B0WLING GBEEN, Ky., r. 
nepakvietė darbo sekretorę 23. — Čia šiandie su didelė- 
kalbėti savo metinėj konven- mis militarinėmis iškilmėmis 
cijoj. bus palaidotas brig. gen. Henry

•Federacijos konvencija įvyks | K. Denhardt, kurį nušovė trys 
ateinantį mėnesį, bet darbo 
sekretorė Perkins nebuvo pa
kviesta joje kalbėti, nors ji 
yra kalbėjusi keturiose pirmes
nėse Federacijos konvencijose 
ir mielai sutiktų kalbėti ^iąi 
konvencijai.

Aplenkdama ją Federacija 
bando. Jai keršyti už tariamą 
jos palankumą CIO. — John L 
Lewis vadovaujamam industri
nio organizavimo komitetui.

Incidentas dėl per- 
šovimo Anglijos am
basadoriaus baigtas

y.f- < ,■

LONDONAS, rūgs. 23.—An
glijos vyriausybė paskelbė Ja
ponijos notą dėl peršovimo An-r 
glijos ambasadoriaus Chinijo
je ir nenoromis pripažino, kad 
tas incidentas yra baigtas.

Japonija pripažino, kad tai 
jos lėktuvai apšaudė Anglijos 
ambasadoriaus automobilį ir 
atsiprašė Anglijos, bet kartu 
ątsisakė nubausti lakųnus, nes 
jie veikę “su nuoširdžiu įsi
tikinimu”, kad tas, automobilis 
gabeno Chinijos kareivius.

Garr broliai išvakarėse gene
rolo teismo už užmušimą naš
lės Vera Garr Taylor, jo žu
dikų seseries.

Gen. Denhardt savo laiku 
yra vaidinęs labai žymią rolę 
audringoje Kentucky politiko
je. Jis yra buvęs valstijos vice- 
gubematorius, generalinis ad
jutantas, o karo metu ir ge
nerolas reguliarej armijoj.

Trjs brolius Garr, kurie nu
šovė gen. Denhardt, teismas 
atsisakė paliuosuoti už kauci
ją. Prieš juos bylą vesti bus 
paskirtas specialis prokuroras, 
nes tos kauntės prokuroras yra 
artimas Garr brolių draugas.

Advokatas Myers, kuris bu
vo kartu su gen." Denhardt, 
kada, tasis liko nušautas gat
vėje, gavo jau kelis , įspėjan
čius laiškus nesirodyti teisme, 
kada bus nagrinėjama Garr 
brolių byla. Bet jis grūmoji
mų nepaisysiąs.

CHICAGO. — Vienas žmo
gus liko užmuštas ir trys su
žeisti trokui prie 81 ir Pamell 
gatvių jvažiavus į grupę gat
vėj dirbusių WPA darbininkų.

mies-

šis
iki

iki

ku- 
šiol

šiol 
bu-

Kiek girdėti, Vilniaus 
to magistratas artimiausiame 
posėdyje šį kunigaikščio skun
dą svarstys ir, žinoma, iš ank
sto galima drąsiai tvirtinti — 
atmes, nes tų turtų ir treč
dalio miesto žemių grąžinimas 
staiga atsiradusiam jų įpėdi
niui — visai negalimas.

Kur buvo anksčiau 
nigaikštis ir kodėl jis 
tų turtų neieškojo?

Pasirodo, kad jis
įvairių Tiškevičių giminių 
vęs laikomas nepilno proto ir 
buvo uždarytas pamišėlių na
muose. Jis pasakoja, jog bū
damas sveikas jis keletą metų 
kankinęsis uždarytas įvairiose 
vietose bepročių namuose. Bu
vęs pabėgęs į Bygą, o iš ten 
vėl grįžęs j Lydą. Čia vėl jis 
buvo norima suimti. Tačiau 
jam pavyko įrodyti, jog jis 
esąs sveiko proto žmogus.

Kaip dabar bus su tais jo 
paveldimais turtais — sunku 
pasakyti, tačiau vilniečiai da
bar turi linksmą temą pasi
kalbėti ir padisputuoti.

WAYCROSS, Ga., rūgs. 23. 
— Rašytoja Caroline Miller, 
1934 m. laimėjusi Pulitzer do
vaną, šiandie ištekėjo už Clyde 
H. Ray Jr. iŠ Waynesville, N. C. 
Tai buvo jos jau ne pirmos 
sutuoktuvės.



Nr.

Daržoves ir Vaisius 
Visuomet Reikia 
Nuplauti

Jie yra aptraukti nuodingais 
skysčiais—švinu ir arseniku

Gerai nuplauk-nuskahiok vai
sius ir daržoves prieš valgant 
ar verdant.

Nenuplauti-nenuskaluoti 
šiai ar daržoves netinka 
giui,

štai ką sako “A. M. A.
2 VII-10 š. m.:

'vai 
vai

Nepersenai reikėjo gydyti 
nuo aštraus užsinuodimo švinu 
žmogus* kuris suvalgė keletą 

/ obuolių gerai nenuplautų-nenu- 
^skaluotų. Mat* sodininkas vaisi
nių medžių, gelbėdamas savo 
sodno vaisius nuo kirminų, api
purkštė medžius švino skysčiu, 
bet parduodant obuolius gerai 
nenuplovė tyru vandeniu ir švi
no skystis buvo cbuolio luobą 
aptraukęs. Žmogus nupirkęs 
obuolių, nenuplovęs juos suval
gė ir pasekmėj užsinuodijo švi
nu.

Sveikatos departamento gy
dytojai stvėrėsi nuodugniai iš
tirti vaisių ir daržovių apipurk- 
štimo skiedinius.

Mirtinos dozos

buvo nuo 0.02 
aršeniko ir švi- 
1.24 granų. Rei- 
kad 1 ar 2 gra-

Pasekmėj štai kas pasirodė: 
iš marketo nupirkta kelios gal
vos kopūstų ir kada jos buvo 
atydžiai išanalizuotos, tai pasi
rodė, kati jose 
iki 0.45 granų 
no nuo 0.09 iki 
kia nepamiršt*,
nai aršeniko yra užnuodijanti 
doza* o kai kuriems mirtina’ 
doza. Aišku, kad šis svaras ko
pūstų nuo Vi iki y2 dalies -bu
vo užnuodijantis ay turėjo mir
tiną dožą. Prie arseniko pridėk 
dar šviną, tai štai tau ir nęlai- 
mė. Ir tokių nuodų buvo ras
ta ne vien ant kopūstų gątv'-ų, 
bet an<t visokeriopų daržovių ir 
vaisių — tik kiekis nuodų bu
vo nevienodas. Ant mažesnių 
vaisių — mažesnė doza.

Neįmanomai didelę riziką už- 
si nuodijimu žmogus ima nenu
plovęs vaisių ir daržovių.

Lygiai neprošalį bus žvilgte
rėti kas atsitinka su naminiais 
gyvuliais, kurie žolę ėdą ga
nyklose ir vandenį geria iš prū
dų. Ekonominis nuostolis gy
vuliuose toks didelis kai kurio
se dalyse USA, kad sunkų ir 
apskaitliuoti. Kai kurie augin
tojai naminių gyvulių turėjo 
liautis auginti, nes beveik visi 
išgaišdavo nuo užsinuodijimo 
žole. Mat, skiedinis švino-arše
niko nukrinta ant žolės, kurių 
vėliaus gyvuliai ir paukščiai su
naudoja savo maistui.

50,000 tonų nuodų

•
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MARŠKINIAI BUS PER- 
DIDELI — A Įdėmiem a s Jo- 
seph Kicena Jr., kuris pa
siskundė policijai, kad va
gys j ai brovė į ja namus ties 
4144 West 15th Street, iš 

'nešė $500 vertės brangeny
bių ir mbųs( Jie pasiėmė ir 
Kacenos marškinius,. kurių 
kalniečių dydis yra nepap
rastas— 18%* Vagys vargu 

• tais marškiniais galės pasi
naudoti. .

*■

pilnai patenkinančių, skysčių 
nėra' surasta, kurie butų n.e* 
brangus ir butų pritaikomi kuo 
plačiausiam vartojimui api* 
purkštime vaisinių medžių ir 
daržovių,. Tuo tarpu, vienintelė 
išeitis, tai nuplauti gerai dar
žoves ir vaisius.

Dr* A. L. Graičunas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
ALEX VAIČIULIO
TAVERNOS

PIRMYN
SHARPS and FLATS

g mR ■ ; I. '

Lašt Call Folks! Our Valdyba ha& 
sėt this coming Friday* Septįembor 
the 24th, as ‘the lašt rehearšal when 
ąny new members can join our cho
rus. If yoų wish to join and. have 
just ąs much fun vvorking and play- 
ing as we do, this Friday is when 

yorn have your lašt chame to get 
i n o u it It*& now or neverl Lašt 
Friday two men and three giria 
were smart enough to join while 
they had a chance. We*re very very 
sorry to §ay that we could not 
leam the narnės of the three young 
ladieš būt the fellows we know be- 
cause of 
game a 
brothers 
of John 
the ba$s 
the&e two. and the three young la- 
dies rapidly. g,et acquainted with all 
and rėmai n with us for a long time 
to come I For tho&e who vrish to 
join our chorus* take this lašt chance 
we are offering and come down to 
our rehearšal this Friday at 8 o’- 
clock, at Neffa’s Hali whi)ch is. lo- 
cated at 2435 S. Leavitt St. Remem- 
ber—it’s yoųr lašt chance as we will 
NOT take in any new members af- 
ter the end of September.

On Sunday, October 3rd, we are 
giving a reeeption for new mem
bers so that they can get acųuaint- 
ed with all the old grizzled veterans. 
of p'ur chorus. Everyone, chorus 
members or not, is very vvelcome. 
The reeeption is to be held in the 
san?^ hąlt where we rehearse, 2435 
S. Leavitt. S.L and the tįckets can 
be bought from any member of the. 
chorus for the sum of 25c. This is 
a very reasonable price indeed. as you 
vvill agree and it might hurt. your 
conscience a bit when you get your 
ticket and reąd that we are prac- 
tically asking- you to rob us. Pay 
your ciųarter and you can' come 
down at 3 o’dock in the afternoon 
for cards. Then you can have din- 
ner—reeeption will be at seven anc 
the dancing will start at 8., A very 
pleasant and inęxpęnsive 
spend a Sunday afternoon and ev- 
ening is what Lil Stupafr, 

• in chargė of thė affair, is
to chorus members and anyone else 
\vho wishes to come down. Drop in— 
on Sunday, Octoboer 3rd and eat, 
drink and be • merry till your heart’s 
content. ---- • .....

On SatUrday ’night,’’W>*October 
the 9th, we believe it is; Pirmyn 
shall be on ihe reęeiving erid of the 
friendliest gestųre that has ever 
been directed tovvard us. The father 
of Andy Norbut, a member of the

their help during a bąli 
while ago., They are two 
who answer to- the. narnės 
and Tony Faiza; John is 
and Tony the tenor. May

us get te Uthuąnia next yenr. We 
dton’t befieve that: the history Qfį, 
Pirmyn chęrus hąs ąye< witnęs$sd a i 
more friendly or helpful gestbre such 
ąs Mr., George No$>ut is giving to 
ųs now. Hovp; can DU? šlajas to vi- 1 
šit Lithuania go Wtong when such 
splendid gehęrbsįty and support is. 
being . given to us 7 -

On October thė 17th our chorus 
is. going to give a concęrt; the high 
light of whi.ch, we believe* wiU b.O a 
sort of skit ių which our whole 
chorus is going to take part in, j 
From what Maestro Stephens, telis 
us, we can see that the ‘‘horse play” • 
that the basses indųlge in and are 
quite expert at, is finally going to 
become of some ūse. Of course there 
vvill be many soloists and groups 
performing and even Stephens him- 
self might, as he say.s, “dust off 
the old fiddle” and take part. Oops, 
we weren’t supposed to tell—we 
hope yoų woh’t give us awž.y. Any- 
way all of this promises a very in- 
teresting ęvening. As soon as we 
find out more about it, we’ll pass 
it on to you.

The result of the bąli game be- 
twebn Pirmyn and Naujos Gadynes 
whįch took place on lašt Sunday is 
the šame as it ugųšrlly is. Pirmyn 
won to the theme of 29-16. By win- 
ning this game, which meant a five 
dollar cash prize, our fellovvs have 
won enough to buy themselves some 
jerseys which will come in pretty 
handy for them next year. The first 
part bf the game was very close and 
interesting būt toward the end our 
fellovvs literally “plastered” the N. 
G.’s until they couldn’t' see. strąight, 
The cliniax of thę whole game was 
when Mr. Stephens woun.d up aųd 
knoeked out his first home run 
which he has been tryi rig to get for 

,two years! (That’s whęn the N, G.’s 
got disgusted).. Those of you who 
did not come out to see the game 
would be very sorry you didn’t if 
we could only explain in words how 
Johnny Rukstala laughed at the N. 
G. girls when he happened to get a 
good hit. 0RASKEY HUEY”

mpney o Pirmyn in order to, hėlp f BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
.-c’' '.PA$

Juozapas Ažukas
Aš turiu advokatą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas tak
sų i^tnamų reikalais. Arba jeigu 
tųritft fyędes su savo reudaunin- 
kais. Musų ištaiga jums pagelbės 
viršminėtais reikalais.

atstovauja
Juozapas Ažukas 

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TION OF BRIDGEPORT 

3303. So. Lituanica Ąvenue 
Tel. Boulevard 345.Q

(Atdara nuo, 10 ryto iki 9 vak.)

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšlms* 
BODY įDRACES, Ę L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tąmpriąs pančįaka^ 
jūsų mierai. Mes esam specialistei 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaįsų, Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per' tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC 00.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.

wąy to

who is 
offęri.ng

■ ... U

Rytoj ir sekmadienį, ru$s. 
25-26 (ki. įvyks iškilmingas Al 
Vaičiulio tavernos atidarymas. 
Bus gardus alutis* gardys už
kandžiai ir gera muzika. Kvie-»chorus, happens to be the proprie- 

tor of a tavern and has very gra- 
ciously offered to us every single 
penny that is spent in his tavern 
between the hours of 9 A. M. and, 
2 o’clock on Saturday. night Octo
ber 9tht Nof just the profit, būt 
the entire proceeds. He is giving the

čia visus ir visas paz:stamus- 
mas, draugus ir kaimynus.

Antrašas 4542 S. Wentworth
a.venue.

ESTELLE’S BEAUTY SHOP
903 Węst 35th Street
1 blokas j vakąrus nuo Halsted. BOULEVARD 745Q 
Atsilankyki! pąs EsteBe’s ateinantį kartą dėl Per- 

manent Wave. Kainos $2*50 iki $7.50.
Mariunjess Permanent Wave $3.50 iki $5<00* 

Pehktad., šeštadienį
MARCEL ................ 50c

50c 
5Qe

Penkiadienis, rūgs. 24, 19^7
» I,', M.1' IIĮHI »<■,« II j|IIM^II»: yi - - • -  W

■ •T' • ‘ y ■- ‘ t ' ■ -i/fi

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR.BERTASH
' pOT.' <>f 35th antį Halsted Sts.
Ofise valaridds nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

> Nekėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 MICHIGAN BUVP.

TeL Keuwųod 51QZ

Ofiso TeL Virginia 003B 
Residence Tel. RRV^RLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofise valandos:

nuo

WALLBOARD, STO
GAMS POPIERIUS, 

RAKANDAI
Naujos 1’* lentos, 1,0.00 pėdą $21.00 
«X4, 2*0. 2x10, 2x12 M pėd. ... $27.00 
Naujas plywopd, visų dydžių, ketv.

pėda 3%c
Inaulating board, ketv. pėd........ —
Naujas plaster board, 1tetv. pėd. — 2c
Naujas waUboard, visą, dydžių,, 

ketv. pėda /. ■, l’/fcc
Nauji kedro stulpeliai, pėd.. ilgio,

Stuka .. ...* 10c
Geriausios naujos durys, ?t., $2.25
Rolelis stogų popieriaus, 1OU ket., 

’pėdų ...... . ........ . 80ci
Geriausios vėlų tvoros, pėda . 2%c 
800 gal. ISvtdĮn®*. ir išlaukinės 

malevos, $2.50 muleva, visokių, 
spalvų galionas ...... .......  $1.25

Vanos tobulam ntovy, fituka ..—- $6.50 
Sinkos, (praush)yėtoB> visokios, št. $2.30' 
Nauji plieno, f ut r Inai, $6 vertės,
Lath, guobiniai 15c

NAUJI RAKANDAI
Matrasai, $10.00 vertėa -"H*, 
Sudedamas kauėas ir matracas., 

kornp. ---------------------
Naujas studio couehes specialiai 

pigus ..
> Geriausia nauja metalinė lova, 

pigiai po ---- -- '■------------ —
Sukti springsai lovai, $10.00 vert. $4.05 

1,006,000 PŠDŲ GERŲ >'■ 
VARTOTŲ LENTŲ

2x12’8, 6x3, 3x8. Eglinių
tj muiucuu, kuris užgriuvo. Siūlome 
nuostoliu, kad tik greiėiau. parduoti. 

Siunčiame I Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA.,

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physjcal Therapy 

and Midvrife 
6630 So. Mfestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage. 
eleetrie Ue.ab 
ment ir magno- 
tic bląnkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Retzidęnciįas
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

$4.05
$4.06

$16.95
$4.05.

ADVOKATAI

1x6. M &M. 8-col. SHlplap, 2x4% „2*6’8, 
2x8’s, 2x10’8, Z^, Z~.,.
lentų grindims ir partinių, viskas.Jš 360 
pądų sandėlio, T 
su

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

st.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ą

v

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

: ■ ■ rZ*DTENA IR NAKTJ ‘
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hcrmitage A ve. 
4447 ’ South Fairfield Avenue

•H YeL LĄUAYETTE 0727
■ . ...................... III................................    „■■■m.............. .1

koplyčios visose
JL-Z Chicagos dalyse

I""**.
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. Č. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS. .

ji ",. nuĮi.mi

■IJ.I.I I ■ .< » UH h1 RjĮ !■■■*. S- ■■yr.-T-—-I.   ■ , t . ,  

," ' 'L ’ • ; '; ' • 1

Laidotuvių Direktoriai

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti,

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
; ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS •• ....

; -7 Šo. Dearborn Št. ::
Room 1230 

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

AKIU SPECIALISTAI

'*»■**»'

*

307 W. 30th St
*

6921 SOUTH

Hemlock 5040

ir $12.00

Parkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar tolL

g”'1.... .

3406 SOUTH
HALSTED ST. VVESTERN AVĖ.
Yards 3408

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

J, LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Phone Boul. 5203

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

•!

718 West 18th Street

P. J. RIDIKAS
3354 Soi Halsted Street Boulevard 4089

Yards 1139

.Tel, PuIIman 1570 f■nr

Vienoje lygumoje Pacifiko 
šiaurvakaruose kasmet sodai 
buvo švino-aršeniko skiediniais 
laistomi ir bėgyje 20 metų ‘ant 
tos vietos buvo išpilta net 
7,000,000 svarų švino-aršeniko. 
Kitais žodžiais, 50,000 tonų švi- 
no-aršeniko tapo įmirkyta že
mėn. Ir pasekmėj to šiandien 
augalai nuodus jgeria ir pasi
daro nuodingi gyvuliams.

Sveikatos departamentas Su
vienytoje Valstijose deda di
džiausias pastangas suradimui 
naujų skysčių-skiedinių, kurie 
butų nekenksmingi sveikatai 
žmonių ir gyvulių, o podraug 
užmuštų kirminus, kurie daržo
ves ir vaisius naikina; Bet dar

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius. pianus ir

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pirmad., Autrad. 
Trečiad., Ketvirtad. 
S—SĖT .......  35c S—SĖT ......

MANICURE’ ....__ _ 35c MANICURĖ
________________ ■ v 

šis KOpohas > ra verias 50c kiekvienai Pęrmanent Wave per ši mėnesį 
tiktai. Kelios lietuyaitos Bęąuty Operators. ESTELLE SLOTKU.S.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. , ų

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5.000,00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.. v

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas, suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. Nęw York, N. Y.

SAUKIT CALUMET 6909
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not Iro.
I VAKARUS NUO
STATE STREET10 West 18th.Street

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildyiųo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomąB Karstu vandeniu stiaomą.
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI Iš-

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KĄINA.

I I Atdara vakarais iki 7 vai. I 
| Nedėliomiš iki 1 v. dieną | ................... ■■ ■ ■■■■■ -   

NARIAI

Cicero
Lietuvą

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

3319 Lituanica Avenue

Ambulance
Patarnavi
maš Dieną

ir Naktį

TURIME
KOPLYČIAS

7 VISOSE MIESTO

S. P. MAŽEIKA

4348 So. California Avenue

dalyse.

Phone Yards 1138

A. MASALSKIS

15. ‘

1646 West 46tl|vStreet
I. J. ZOLP

Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

LA CHA WICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Plače Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
Phone Virginia 08834704 So. Wę§tern Avė-

DU L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.

ROSELAND—CHICAGO, ILL.
Tek PŲLLMAN 1193-8277

■W

A. Montvid, M. D
' West Town Štate Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Sęeley 7330

Namų telefonas Brunsvridc 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v.. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimlis, 
' jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sU elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j.mokyklos vaikus, Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

■ Kreivas Akis 
Ištaiso.

■ Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesi 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomiš pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
’ ■ l i.: ' ■ ■'

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo. 9 iki 8 vakaro 
Seredoj natral sutarti.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos; ųųo 1—3 ir 7—8 

Serędomis. ir iiędėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Ofiso vai.,; Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
vak. Nfedėlioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7942
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. ,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti' Lietuviai Daktarai
>• . • Jv j !A< t j < a. >. 1 b, J i t- J ' i>.

Doctor Manikas
PHYS1CIAN-SŲRGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

‘ IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos^ t
Nim 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 

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

'Garsinkitės Naujienose
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MARIJONA RAKAUSKAITE, PASIŽYMĖ 
JUSI LIETUVAITE AMERIKIETE, OPEROS 

DAINININKE ' ■■■

aš paskutinį kar-
Marijonos skam-

dainuojant tą
dainą, bet tos:

dainoje Veltui, 
Lietuvoje 

kuriai dai- 
Jos visos 

visos nuo-

“Mano sieloj šiandien 
šventė,

skambink, sese, dar link
smiau.”

Tallat-Kelpša.
Daug metų prabėgo nuo tos 

dienos, kada 
tą girdėjau 
bantį balsą 
džiaugsmingą
dainos aidai tebeskamba mano 
ausyse ir dabar , prisiminite. 
Marijonos ypatinga tos dainos 
interpretacija padarė man to
kį didelį įspūdį, ..kurį, manau, 
nė laikas nepajėgs iš atmin
ties ištrinti.

Nors musų visų, kaip ir p-lės 
Rakauskaitės, gyvenimo sąly
gos šimtą kartų pasikeitė nuo 
tų praeities dienų, visvien ne
abejoju; kad Marijonos dainų 
aidai daugiau ar mažiau skam
ba ausyse visų tų dainos my
lėtojų, kurie ją nors kartą gir
dėjo dainuojant.

Dainuojančios nuo neatme
namų laikų Lietuvos mergelės 
ir šeimų motinos išreiškė savo 
jausmus
tur būt, ieškotum 
mergaitę ar moterį, 
na butų svetima, 
myli, dainą....... Jos
lat dainuoja. Ta prigimta dai
nos meilė yra viena iš charak
teringiausių lietuvių ypatybių. 
Todėl nenuostabu, kad ir Ma
rijona myli dainuoti, bet jos 
sieloj musų protėviai, tur būt, 
įžiebė didesnę kūrybinę meilę 
ir apdovanojo su didesniais 
dainavimo gabumais, kurie jo
je nuo pat jaunystęs dienų pa
sireiškė. Ji pirmą kartą scenoje 
vaidino būdama tik 7 metų.

Prasilavinus muzikos mene, 
p-lė Rakauskaitė ilgąį Chicįt- 
goje mokėsiu dainuoti privati
niu budu...Pirmi ješ pasirody
mai įvyko Edison Kompanijos 
Simfoninio orkestro operečių 
spektakliuose. Bet daugiausia 
jai tekdavo dainuoti su* “Biru
tės” choru, — koncertuose ir 
operetėse.

Norėdama toliau lavintis 
meno bei muzikos srityse ir 
realizuoti savo troškimą dai
nuoti operoje, p-lė Rakauskai
tė 1923 metais išvažiavo į Lie7 
tuvą koncertuoti ir 
Lietuvos Valstybės 
Vėliau garsaus KipFo 
sko raginama, ji įr
Lietuvos Operoj, kur ji ijci šiol 
dainuoja pirmaeiles dramati
nes soprano partijas: Toska, 
Madame Butterfly, Gražina, 
Liža, Aida ir kit. Ji yra lai
koma pirmaeile dainininke ir 
menininke Lietuvoje, todėl aš 
kartu su visais chicagiečiąis 
džiaugiuos, kad ji šią vasarą 
sugrįžo į Chicago paviešėti, dar 
kartą padainuoti ir, kaip anais 
laikais, ne tik suįdominti, bet 
tiesiog užburti publiką savo 
gražiu ir ypatingu dainavimu.

P-lės M. Rakauskaitės vie
nintelis koncertas įvyks Chi- 
cagoje sekmadienį, spalio 10 d 
1937, Studebaker Teatre, Mi- 
chigan ir Van Bu’ren, 8:15 va
landą vakaro. Bilietai galima 
gauti visose lietuvių laikraš
čių redakcijose. Kainos 55c iki 
$1.65.

— Vanda Byanskienė.

dainuoti
Operoje.
Petrau-
pasiliko

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos

Kita Proga Laimėti 
Turtą

Naujas Old Gold Konteslas 
Siūlo $250,000 su 1,000 

Cach Prizų
Įstokit j naują ir didesnį Old 

Gold Kontestą. Kontestas susi
daro iš įdėjimo trūkstamo pa
sikalbėjimo ' į tuščią paveikslo 
baliuną. Atsilankykit pas savo 
cigaretų dylerį ir paprašykit 
duoti jum Old Gold Cartoon 
Bulletin. Jis duodama DYKAI, 
kartu su pilnomis taisyklėmis 
ir detalėmis, kurios liečia kon
testą. išsiųskit savo įstojimą 
kontestan paštu tuojau. Kon
testas ką tik prasideda. Nėra 
triksų, nė prigavimų. Nereikia 
nė aukštesniojo mokslo, nė 
specializuoto talento. Laikyki
tės instrukcijų atidžiai. Dvy- 
gubai-švelnųs Old ‘ Gold taikia 
jums dar vieną progą laimėti 
turtą ir tapti turtingu visam 
gyvenimui. Tėmykit šį dienraš 
tj dėl busimų pranešimų.

“Radio Mokyklos” 
Auka

'1'

o

. Mrs. Juanita Borg, 21 m., 
su savo pustrečių metų sū
numi. Ji po ilgo bylinėjimo
si su savo vyru, ir bė teis- 

’ mo laimėjo iš savo turtingo 
uošvio $100,000 trust fondą 
ir tuo bylą užbaigė.

NAUJIENOS, Chicago, Ilk
M1,,r, , -------a

Gera Kava!
___ ■--- _____________

Pamėginkit “Midwest” kavos
Ml

Nesuskaitomi miliona'i žmo
nių vartoja kavą khsdien, nes 
ji yra tikrai geras gėrimas. Ne 
tik ji maloni jų skoniui, bet , ir 
yra: gėrimas, kurs padaro kiek
vieną valgį pilnai užbaigtą. O 
šaltesniam orui atėjus kavos 
puodelis dar suteikia pastipri
nimo.

7 metų mergaitė virto ant pai
šelio x smaigalio ir persidūrė 
per širdį.
Viena iš darbščiausių bėdos, 

arba “radio mokyklos” mokinių 
pasimirė trečiadienį persidurda- 
ma paišeliu širdį. Nuo pat pir
mos pamokos, kai buvo įvesta' 
radio pamokos, ji stengėsi ne
praleisti nė vienos pamokos. Tą 
dieną ji gelbėjo motinai ruošos 
darbus, padaryti ir todėl pralei
do vieną pamoką. Tad k ego nu
sirašyti pas pusbroliuką, Vincu
ką. Bet čia ir buvo jos nelai
mė. Bėgdama per žolyną ranko
se smailiai nudroštu paišeliu 
nešina pavirto, ant paišelio, ku
rio smaigalis pataikė į širdį.

Ta nelaimingoji mergaitė yra 
Marian Knippel, 7 metų am
žiaus, gyv. 3253 N. Central 
Park avė. (Mirties priežasties, 
vieninteliu liudininku yra dvie
jų metų kaimynų berniukas Ri
chardas.

uždaryta gudų moky~
TOJŲ SĄJUNGA !

; VILNIUS.’
d. Vilniaus vaivados įsakymu* 
buvo uždaryta 
Vilniaus 
junga.

Lenkų 
Vilniaus 
uždarė 
įstatymu, 
kaip nerodžiusi gyvesnio veik
lumo.

Rugpiučio 20

i

gudų
ir likviduota 
mokytojų są-

spauda
vaivada
remdamasis draugijų

Sąjunga kaltinama

pranešė, kad 
šią sąjungą

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to ąųtoniobiliaus. Nuo 
sudauŽyipo savo automo- 
bi liaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tipka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų 
Šių apdrauda^.

NAUJIENOSE
PER

A, BYPKEVIčIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
\ "DRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies

Mar-George 
turtingų 

per daugelį 
su savo

Chicagietis 
shall Borg, 
sūnūs, kuris 
metų bylinėjosi 
žmona, bet pagalios, visus
kivirčius išsprendė ir be tei
smo pagelbos, sumokėda
mas savo žmonai didelę su
mą pinigų.

į Šviežiai spragintos kavos vi-. Pamėginkit “Midwest” kavos 
šuomet reikalauja šeimininkės,'šiandien. Jus patirsite, kad ji 
nes jos žino, kad toki kava bus malonlJ kvapsnį ir yra juo

Tegul kava bus paruošiama 
tuo ar kitu budu, tačiau būti
nai reikalinga t tirėti ją geros 
kokybės ir šviežiai spragintą, 
kad maloniai ■ kvepėtų ir butų, 
skani. Kavos spraginamas, skir
stymas, auginimas kavos aug
menų, o taipgi žeme, kurioj ji 
auga, visa tai turi svarbos, 
pirm negu ji pasidarys geru 
gėrimu.

1 • v
’ Visi šie faktoriai paimama u‘
domėn, pirm negu kavą pa’rduė- 
da Mid;west Stores su savu 
“Midwest” leibeliu. Geriausia 
žalia kava yra perkama, po to 
ji moksliškai sujungiama ir at
sargiai spraginama. Moderniš
kiausia mašinerija vartojama 
kayai paruošti — nuo žalios iki 
to laipsnio, kai ji yra supila
ma į viene'ta's, kuriose ir pasie
kia suvartotoj us.

skabiausiu gėrimu. Midwest 
krautuvėse šeimininkė gali gau
ti šviežiai spragintos kavos su 
“Midwest” leibeliu, nes šios ka
vos rųšys spraginama kasdien. 
Dažnai šeimininkė paducda pie
tų’ laiku tokios kavos, kuri bu
vo išspraiginta tos pačičs die
nos rytmetį.

skaniausia. Jus galite jos nusi
pirkti vienos ar dviejų rųšių — 
radoname maišely, -arba De- 
hixe — > oranžinės spalvos pa
kely. Abiejų rųšių kava yra 
geriausia, kurią pinigai galį 
pirkti, ir kadangi ji visuomet 
būna šviežiai spraginta, tai jus 
galit būti tikri, kad iš jos gau
sit geriausią kavos puodelį.

Didžiausias Sandėlis 
Vartotų Automobilių 
Prie Michigan Avė.

Turime 350 Atnaujintų ir 
Garantuotų Automobilių 

Gatavų Pristatymui.

CHRYSLER 6 ■) 4 C.OO 
kaip naujas .... ■
PONTIAC Sedan, (JJyOO

1 OD

TaupyKit Pinigus!
PIRKIT GERĄ MAISTĄ “MIDAVEST STORES” 

IŠPARDAVIMAS! Pčtnyčioj ir Subatoj, Rugsėjo 24 ir 25

“RED TRIUMPH” PUIKIOS U. S. 1 RŲŠIES

Bulvės &&“•
“DĖTI ŠPAGETAI 7 uncijų Q QA

JtHiV VĄVOO AR MAKARONAI pakeli -^ už
“LIPTON’S” YELLOW LABEL /
JUODA ARBATA “f 9 C

u z

U svaro O Q m 
pakeliai

“DROMEDARY” PASTEURIZED
DATES Pitted ........7‘4 unc. pak. 2 25 C

2 už 25c
2-ra Rekordine Savaitė

AMKINO TEIKIA 
Vaizdingą Ukrainos Liaudies 

Filmą 4
“NAZAR

ST0D0LYA”
Neužmirštami Liaudies šokiai ir 
Dainos, nufilmuoti' Ukrainos Kie- 
ve, U. S. S. R., kartu su vaizdu 
iš „Ukrainos Valstybes Teatro. ,, 

Pakartojama Sulig Publikos 
iV^kajayinŲu z ‘

“JUBILANT
MARCH”

' : 100,000 ŠoflETV
ATLETŲ IŠRADĘ 
SONOTONE 
66 E. VanI Buren i

25c iki 1 y. p. p,r—35c, iki 6:30 p. p,

“CIJBA BRAND” EARLY JUNE ŽIRNIAI No. 2 ken. 2 už 19c VMMMMM■M—I I I I III ■ II I “““““! I ■ I' I ‘ I
“MIDWEST” CUT GREEN BEANS 10 unc. kėnai 2vuž 19c 

“NANCY JO” ŠPINAKAI ........... No. 2 kenai 2 už Į9£
“Midivest” PUIKIOS TOMATĖS No. 2 kenai 2 už 19ę 
“MIDWF«T” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 
CATSUP didelės bonkos „
“HERSHEY’S” COCOA ............ .  1/5’s kenai 2 už 9^
“KRE-MEL” DEZORTAI .... ......................... 3 pak. 1O£
“ROYAL” PUDDING ................. ...............  4 pak. 19^5
■ 11 ■' I----------------------- ------------------------ --- -—

. RUM AND RUTTFR FLAVOR
SANDWICH COOKIES .
“SUNSHJNE” KR1SPY CRACKERS . ..

r* • • 4■ t ■'i . ....... ' ' L ' r "r” ■

CIBULIAI puikus geltonieji sausi
MICHIGANO SALERIAI ............ .,, .......... ... —; ;—;—ę------
ITALIŠKOS SLYVOS Puikios ....
JONATHAN OBUOLIAI Puikus .. 
BARTLETT GĘUŠIOS Puikios ...
“REAL BRAND” WIENERS .................. .. . _ —---- - > . ---  ---------

SV 19c
..... sv. pak. 17c 
..... 4 sv. 9^ 
3 pund. 1Q^ 
.... 2 sv. 15^

7 sv. 251
3 sv. 2U

......... svaras 27c

1930 PACKARD Sedan, QE.OO 
aide mounts .......... v v
1931 
cyl., 
1930
fordor
1936 OLDSMOBILE Touring 
Sedan, 6 cyiinderių— 
kaip naujas .............. www
1936 PLYMOUTH 4 4 4E.00 
Door Sedan, radio, 
heater
1935 PLYMOUTH Touring Sedan,
radio, heater 395.00
1936 CHRYSLER Touring Sedan,
radio, heater, RAMO
overdnve ..............
20% Įmokėti arba Jūsų Senas Au

tomobilis Mainams.
Ką tik gauta 12 vagonų 1936-35 

Plymouth Sedanų, Coaches, 
Coupes

KIEKVIENAS AUTOMOBILIS su 
90 DIENŲ RAŠYTA GARANTIJA

EDIDIN MOTOR
SALES

OO4G S. MICHIGAN 00 4 C faifc1TU Atdara kasdien"“““ O 
. iki 10-tos Vakaro.

“Taupykite Pinigus Pirkite čia’’

I

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams
LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖ: 
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA

Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi 
ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro 
tokolų raštininkas — S. Wernis 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewar1 
5948; Finansų raštininkė; Ann 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose 
phine Yuškienė; Kasos globėja 
—Ted. Seleskis; Pagelbininkas- 
Edward Blumas; Kasierius—Jus 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekuna 
—Josephine Yuškienė ir Joe Raz 
menas; Maršalka—F. Žukauskas.

svaras 27c

1DWEPIRK NUO

OIL 
BURNINI?

NES PIGIAU

STORES

“NAUJIENOSE”
krautuvėse e

Pirkite savo apielinkės
■ ■ ■ . . ' .-Gf ' įfį

-f—■——   X. ■ '1 ‘‘TNDORSED” r.VEAL SAPSAGE
11 ...... 1 !*.■ '

1 ‘........................... .. '''-■■■■—....... i. .... .. ■ —................................. ........................ ................

Čpvstm. VATSTU INDAS tik Už 1c SU 
OXYDOL Didelis pakelis ... ..............

0142

NĖRA KO BIJOT

Pasiklausvkit The Coleman radio valandos iš stoties

APRŪPINTI SU

Automatine
Temperatūros

Kontrole• I I

.... Abu už 21V 
k.....  šmotas 5<£
. vid. pak. 21# 
3 vidut. šmotai 19c 
................ 3 už 14c 
.............. 3 už 14c

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY 
BA 1937 METAMS: Pirmininkas- 

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litus 
nica Avė., Chicago, III.; Pirm 
pagelbininkas — Stasys Baguža: 

.'3204 So. Lituanica Avė., Chicagc
III.,; Fįnansų rašt.—Elena Zasj 
taitė< <825 W. 33rd PI.,' Chicagi 
III.; Nutarimų rašt<—Bronius G* 
diminas. 5408 So. Kostner St., Chi 
cago, III.; Iždininkas —Antana 
Povilionis, 3108 So. Halsted St 
Chicago, III.; Korespondentas - 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys- 
Geniotis. Susirinkimai laikon 
pirmą sekmadienj ?o pirmo, ka 
menes} Mildos svetainėje, 3142 S 
Halsted St., 3 vai po pietų. Chi 
cago, III.

AMERICAN FAMILY” MUILAS
AMERICAN FAMILY” FLAKES

“IVORY” MUILAS 2 dideli šmotai 19c 
^OCTA^ON” VEIDO MUILAS ......
“OCTAGON” SOAP PQWDĘR ...........
“SUPEJtSUDS” Mėlvni pakeliai 2 maži 19c — Dideli pakeliai 20c 
....................... .. ........................................ ....................................■ ............. .. .......................... ........... ..................................................■„

“CLTMAT.FNE” 2 maži 17c Dideli pakeliai 20c
“B0WLENE” ........................t....... ......................  2 maži kenai 19c

$100 CASH KAS SAVAITE—Tik taunvk “Midwest Stores 
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS! ’■ ū : ’ .• . „3 J ", /'į " " . . Ų*'' y ’ ' . ‘

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
su automatine tempera
tūros kontrole, šį ekstra
įrengimą sudaro w a 11 
thermostat, oil valve ir 
transformer, ir įtaisyti tatai yra 
taip lengva, kaip durų skambutį.

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE 
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAI. 
DYBA 1937 METAMS: Geo V.

Chernauckas— president, 1900 S( 
Union Avenue; Joseph KuzmicI 
—vice-president, 1938 Canalpoi 
Avenue; Geo Jakubauskas—secrc 
tary, 1904 Canalport Avenue; R! 
Bankevičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS: 
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz 
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri 
jan Laucius. Joseph Gudjonis, Ar 
ton Kontrym, M. Bankeviciui 
Martin česnavičius, Paul Stasį 
kon, Frank W. Chernauckas. Ge 
Jakubauskas; Counselor: Fran 
W. Chernauckas.

ELECTRIC 
THERMOSTAT 

Maintains
• “Sėt” 

Temperatūra

Perdidelis karštis sulaikoma. Smagi, sveika tempe
ratūra visuomet užtikrinta. Nereikia' dabot arba pritai
kyt. Tik pasukit thermostato rodyklę ir šildytuvas au
tomatiškai užlaiko kambary pageidaujamą temperatūrą.

Smagesniam, ‘ sveikesniam, parankesniam apšildymui 
turėkit domėj šias ypatybes: Heat Reflečtor Doorš... 
Heath Radiating Fins... ir Coleman FueLSaving 
Burner. / -

BARSKIS
FURNITURE HOUSEJnc

. uThe Home of Fine Furniture
Since 1904

1748-50 W. 47th Street
Tel. YARDS 5069

Baime ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt, savo 
Morgičių!

SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
ir

MUSŲ
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v., v 

musų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA 
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYB. 
1937 METAMS: Kazimieras Davi 

—pirmininkas, 5648 So. Bisho
St., Chicago, III., tel. Prospe< 
4524; Pranciškus Vinckus—piru 
pagelb.. 2713 West 43rd St., Ch 
cago, III.; Petras Budrecki—prot< 
kolų raštininkas, 3118 West Pei 
shing Road, Chicago, III.; Mr 
Shriduliene-Severia —finansų ra: 
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cic< 
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanier 
—kasos globėja, 2480 West 461 
Place, Chicago. III.; Mrs. Ida K: 
cinsken— kasos globėja, 7204 S 
Rockwell St., Chicago, III.; Ant: 
nas, Czesna—kasierius, 4501 S 
Paulina St., Chicago, III.; Petn 
Tuskievicz — maršalka, 6939 S 
Washtenaw Avė., Chicago. III.; L 
gonių lankytojai: Mrs. Kačinske 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Si 

. sirinkimas atsibuna kožną mėne 
kas antrą sekmadienj nuo pirm< 
valandos. Antano Czesnos sveta 
nėję. 450/ So. Paulina St. (Te 
Boulevnrd 4552). Chicago. TP.

DRA UGYSTĖS PALA ĮMINTO 
LIETUVOS Valdybos antrašai 19!

metams: John Jackas — pim 
6504 So. Rockwell St.; Adam Si 
Haitis—pirm, naeelb., 1947 Strir 
St.; Gasper Pakeltis—nut. raŠ 
4550 So. Westem Avė.: Fra r 
Micklin. Jr—finansų rašt, 491 
So Komensky Avė.: Frank Med 
linski-T-l-asi^riufl 3159 E merą 
Avė.; Frank Matgeviče—kontrt 
rašt., 4348 So. Washtenaw Av< 
Frank Sherpetia—kasos globėju 
Maršalka—Anton šatkus; Tru 
tįstai— Adam Subaitis, A*tx
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NAUJIENOS
The Uthnanton Daily Nawa 

Publbhed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Teįephone CANal 8500
'r''..- *.T; "‘M

Subscription Rates:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of . Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakymo kalnai
Chicagoje ■— paštu:

Metams__ ______ ___ .___
Pusei metų___
Trims mėnesiams «...____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ______
Mėnesiui ___ _________ _—

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......................  $5.00
Pusei metų •••••••••••••••••••■•••••••••••e 2.75
Trims mėnesiams ’___________ 1.50
Dviem mėnesiams ___________ 1.00
Vienam mėnesiui ------------- 75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ......_______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Diktatūra pelningas biznis
Sako, kad Mussolinio sūnūs Vittorio, - kuris tik-ką 

atvyko į Ameriką, rengiasi Hollywoode daryti komiškas 
filpas. Jisai ir jo brolis Bruno šituo tikslu sudarę kom
paniją su Amerikos filmininku Roach’u. Mussolinio sū
nus įdėję į tą kompaniją $800,000, amerikietis vieną 
milioną ir vienas Italijos bankas $200,000.

Pasirodo tokiu, budu, kad Italijos diktatoriaus sūnus 
yra milionieriai. Vyresnysis sūnūs dar, rodos, turi tik 
apie 21 metus amžiaus, o Bruno yra už jį dviem metais 
jaunesnis. Juodu nėra pabaigę aukšto mokslo arba pasi
ruošę kokiai nors profesijai. Savo laiku iš pranešimų 
apie Etiopijoj karą, buvo galima patirti, kad Vittorio ir 
Bruno moka skraidyti lėktuvais ir dalyvavo karo, mū
šiuose, kaipo lakūnai, kurie mėtė iš oro bombas į be
ginklius etiopus ir juos žvėriškai žudė. ■

Tiesa, kad tai buvo savo rųšies “pasižymėjimas”, 
bet tai neišaiškina, kaip tuodu diktatoriaus sunu, dar 
nesulaukusiu pilnų metų, galėjo taip pralobti, kad šian
die juodu deda į biznį daugiau kaip tris ketvirtadalius 
miliono dolerių. -

Savo pajamas Mussoliniukai, matyt, gauna ne už 
savo gabumus, bet už tai, kad juodu yra diktatoriaus 
sūnus. Pats Benito Mussolini buvo neturtingas asmuo 
iki to laiko, kai per pasaulio karą jisai parsidavė San
tarvės valstybėms ir gavo iš Francuzijos valdžios pini
gų leisti “patriotišką” laikrašti (Paryžiaus agentas to
se pertrakcijose buvo* atstovas Marcei Cachin, dabarti
nis Francuzijos komunistų vadas!).

Vėliau, patapęs Italijos diktatorium, Mussolini pa
sirūpino paimti į savo nagus finansines to krašto įstai
gas. Socialistų atstovas Matteoti patyrė apie milžiniškus 
išeikvojimus Italijos valstybės* banke; kai jisai rengėsi 
tą vagystę iškelti aikštėn parlamente, tai Mussolinio 
gengsteriai jį pagrobė gatvėje ir, išgabenę už miesto, 
nugalabijo. * \

Nuo to laiko nebebuvo kas trukdytų Mussolinio fi
nansinę karjerą... Taigi šiandie ir diktatoriaus vaikai 
jau yra milionieriai. v'*/ •

Diktatūra yra smurtas. Bet po tuo smurtu slepiasi 
pasipinigavimas. Diktatūra yra vagių valdžia.

av^aHii^HViĮĮniii i y , i,,.„m,,!,

" yra mokinama karinio mušt-
Į tą hitlerininkų miliciją 

jau yra suorganizuota Ameri
koje 20,000 vyrų. '

Toks pat propagandos orga
nizavimo darbas eina tarp vo
kiečių ir Anglijoje. Kai kurie 
anglų politikai ir visuomenės 
veikėjai yra susirūpinę, kad tai 
neprives prie gero, žinomas bri
tų parlamento narys Winston 
Churchill paskelbė spaudoje 
“atvirą laišką Vokietijai”, įspė
damas ją, ypač jos valdžią, kad 
jei Berlynas nesiliaus organi
zavęs ir muštravęs vokiečių 
Anglijoje, tai Anglija bus pri
versta vyti vokiečius laul< iš 
Anglijos.^ į

Churchijl sako, kad pirmiaus 
panašią įkyrią propagandą sve
timose šalyse vesdavo komunis
tiška sovietų valdžia’. Bet ko
munistų veikla Anglijoje netu
rėjo pasisekimo, kadangi lais
voms " politikos sąlygoms yra 
visai priešinga komunizmo dva
sia. Bet dabar komunistų pėdo
mis pradėjo eiti naciai.

“Dabar mes matome”, ra
šė Anglijos parlamento na
rys, “kad tuo atžvilgiu kaip 
ir kitais atžvilgiais nacional
socialistų režimas seka Mas
kvos pavyzdį, šiuo momentu 
musų laisvame krašte gyve
na apie 20 tukst. vokiečių. 
Yra sukurtą reguliarinė vo
kiečių organizacija, kuri tu
ri partijos charakterį ir į ku
rią stengiamasi sutraukti vi
si vokiečiai. Kaip tiktai šiais 
metais Berlyne buvo įsteigta 
ministerijos sekcija, kuriai 
vadovauja nacionalsocialistas 
su ministerio titulu. Ta mL. 
nisteri j os sekei j a reikalauja' 
užsįenio vokiečių suglaudi
mo po nacionalsocialistų ‘-vė
liava. Tie .užsienyje gyveną 
piliečiai turį dažnai regist
ruotis tam tikruose partijos 
biuruos'e, kur jiems išduoda
mi atatinkami kliudymai ir 

. nurodymai*laikytis, ki
tų itautų atž'viigiu ir kaip lai
kytis tada, kai bus kokia 
nors kritiška padėtis.”

i

Šis organizuotas nacių judėji
mas' Anglijoje esąs, anot Chur- 
chillo, grasinimas Anglijos su
verenumui ir, panašus į komu
nistų, sąmokslas prieš valsty
bę. Ir jisai įspėja nacius, kad 
Anglijos valdžia gali, netekusi 
kantrybės pareikalauti, x kad 
kiekvienas vokietis, gyve
nąs Anglijoje, ateitų į policiją 
užsimeldupti ir pasižadėtų pa
doriai elgtis, o nacių partijos 
organizatoriai, kurie nesiliaus 
aktyviai veikę, kad išsikrausty
tų ten, iš kur atvyko.

NAUJIENOS, Chicago, III.
... ................................ ............................................................

Penktadienis, rūgs. 24,1937

VERGŲ PALIUOSAVIMAS

tik įspėjo sukilusias

Rugsėjo 22 d. prieš 75 me
tus prezidentas Abraomas Lin- 
colnas išleido proklamaciją, pa
skelbdamas negrų paliuosavimą 
nuo vergijos. Jisai padarė šitą, 
žiksnį, padrąsintas Unijos 

' (šiaurės valstijų) pergale prie 
Antietam. Bet ta Lincolno pro
klamacija nesuteikė laisvės nė 
vienam vergui.

Tikrovėje ji neturėjo ,net jo
kios teisinės galios. Savo rug
sėjo 22 dienos 1862 metų pa
reiškimu prezidentas Lincolnas 
faktinai
valstijas, kad jeigu jos nepadės 
ginklų iki sausio 1 dienos, tai 
jisai pa.liuosuos vergus tose 
valstijose. Lincolnas -tikėjosi, 

• kad tai paskatins plantacijų sa
vininkus Pietuose taikytis su 
šiaurės valstijomis, ir jisai bu
vo pasiryžęs pasiūlyti, kad val
džia užmokėtų atlyginimą ver
gų valstijoms už kiekvieną pa- 
liuosuotą vergą;

Bet prezidento proklamacijos 
konfederatai (sukilėliai) nepai
sę. Tuomet Lincolnas sausio 1 
d. 1863 m. išleido antrą prokla
maciją, paskelbdamas vergų pa
liuosavimą šiose valstijose: Ar-

kansas, Alabama, Florida, Geo- 
rgia, Mississippi, North Caro- 
lina, South Carolina, Texas ir 
Louisianos ir Virginijos dalyse. 
Bet tų valstijų, kurias buvo už
ėmusios federalinės armijos — 
kaip Delaware, Kentucky, Ma- 
ryland, Missouri, Tennessee, 
West Virginia ir Louisianos ir 
Virginijos dalys — Lincolno 
proklamacija nelietė.

Tačiau' ir antroji Lincolno 
proklamacija vergijos nepanai
kino, nes .prezidentas neturi 
galios leisti savo valia įstaty
mus. Tikras vergijos pašalini
mas buvo įvykintas tiktai tuo
met, kai kongresas priėmė, jau 
po pilietinio karo, ir valstijos 
ratifikavo 13-ją pataisą prie 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos. , '

CHURCHILL’O ĮSPĖJIMAS 
VOKIETIJAI

Anglijoje Vokietijos hitleri
ninkai veikia panašiu hudu, 
kaip Amerikoje, kur neseniai 
buvo iškelta aikštėn, kad vo
kiški naciai steigia savo stovyk
las, auklėja jaunuomenę prie
šingoje demokratijai dvasioje,

E'dgar Allan Po e Verte A. G. Kartūnas
' j ■ ' j

Raudonosios Mirties
Kaukė

Ilgą laiką Raudonoji Mirtis tą, kurioje iš abiejų pusių du
rys susistumia beveik lygiai 
su sienomis* sudarant vieną 
erdvią salę. Šiuo atsitikimu 
buvo visai kitaip; ir galima 
buvo tikėtis, žinant' kad prin
cas mėgo viską/ ką pavadin
tum bizarfe (prašmatnumu). 
Paskirstymas buvo toks, kad 
vos vieną kambarį tegalima 
buvo apžvelgti. Sienose kas 
dvidešimt ar trisdešimt jardų 
buvo aštrus užsilaužimas, o 
už kiekvįeno užsilaužimo ne
paprastas vaizdas. Po dešine 
ir po kaire abiejų sienų buvo 
po aukštą, gotišką langą, ku
rtę nušvietė siaurą ’ užsilauži- 
mų koridorį. Tie langai buvo 
dažyto stiklo, kurtų spalvosi 
buvo pritaikintos ,kambarių 
dekoracijoms. ‘Pavyz d ž i u i? 
kambario į rytus dekoracijOŠ 
buvo mėlynos, tai ir to lango 
stiklas buvo skaisčiai mėlynos 
spalvos. Antras kambarys bu
vo išpuoštas purpurinių spal
vų audeklais, xtai ir to lango 
stiklas buvoį purpurinis. Tre
čias visas buvo žalias, tai ir 
langas buvo tokios pat spal
vos. Ketvirtas buvo išpuoštas 
ir apšviestas apelsino spalva — 
penktas, balta —- šeštasis, fio- 
letinis. Septintasis kambarys’ 
buvo lyg karstas išklotas juo
du aksomu, nuo pat lubų nuo
laidos, nusileido ant kilimų, 
kurte taipjau buvo juodi ir 
tokio pat audeklo. Tik šio 
kambario langų spalva nebu
vo pritaikyta kambario deko
racijoms. Čia stiklas buvo rau
donas, tamsus, kraujo spalvos. 
Nė viename iš tų kambarių ne 
buvo nei lempų, nei kande- 
labrg tarp daugybės auksinių

ŠIMTĄ KILOGRAMŲ 
SVERIANČIŲ VYRŲ 

BALIUS
Šiomis dienomis suėjo 40 

metų, kai Paryžiuje buvo į- 
steigtas vienas. keisčiausių klu
bų '— šimtą kilogramų sverian
čių vyrų klubas. Kaip jau klu
bo pavadinimas rodo, kluban 
yra priimami tik vyrai, svė
riau tieji ne mažiau kaip 100 
kg. Klubo pirmininku jau4 20 
metų yra daržovių prekybinin
kas ^Petras Diuvalis (Pierre 
Duval). Jis ypatingai prižiūri, 
kad klube nebūtų tokių asme
nų, kurie nesverta 100-to ki 
logramų. Dėl to kiekvieną mč 
nesį yra tikrinamas. visų klu 
bo narių svoris: žiūrima, ar 
kieno nors svoris nenukrito že
miau 100 kilogramų, — toks 
tuojau yra išbraukiamąs iš 
klubo nartų skaičiaus.

40-ties metų sukaktį klubo 
nariai atšventė iškilmingai. Bu
vo suruoštas balius, kuriame 
šimtakilograminial nartai pa
šoko tradicinę polką. Galima 
suprasti, koks- tai buvo “gra
žus” vaizdas, kai tokie storu
liai šoko polką.

Pasauly, mat, visokių 
šmatnybių prasimanoma.

teriojo šalį. Joks maras nebu
vo taip pražūtingas arba taip 
baisus. Kraujas buvo jos Ava- 
taru bei gaivintoju — tas 
bjaurusis, šlykščiausias raudo
nas kraujas. Atsirasdavo 
smarkus diegliai ir smarkus 
apsvaigimas, o po tam krau
jas paplūsdavo iš prakaito 
skylučių ir nesukrešėdavo. 
Ant 'kūno, ypatingai ant veido, 
pasilikdavo raudonai nudažyti 
pletmai, kurie sulaikydavo 
draugus nuo teikimo aukai 
pagalbos. O visa pradžia, tą
sa bei galas ligos būdavo vos 
pusvalandžio nuotykis.

O princas Prospero pasiliko 
linksma^, nenugaliamas bei 
sumanus. Kai jo žemėse teliko 
vos pusė gyventojų, jis susi
kvietę sveikų ' lengvaširdžių 
draugų iš tarpo savo dvaro 
karžygių bei damų, ir jie visi 
pasišalino į tvirtovių apsaugo
tą klioštorių. Tai buvo platus 
bei didingas pastatas, paties 
princo sugalvotas, nors eks
centriško, tačiau prakilnaus 
skonio. Tvirta, aukšta siena 
apjuosė klioštorių. Sienoje bu
vo geležiniai vartai. Ateidami 
į klioštorių dvariškiai 
su savim kakalius ir 
plaktukus, su kuriais 
kalė vartus geležimi, 
tarė nepalikti jokio 
budo nei įeiti,'nei išeiti staiga 
iš klioštoriąųs desperacijos ar 
pamišimo pagautiems vidury 
esantiems. Klioštoriuš bifvo 
gausiai aprūpintas gyvenimo 
reikmenim® Taip gausiai ap
sirūpinę dvariškiai galėjo ne
sibijoti maro.- Išlaukinis pa
saulis lai Rūpinasi pats apie 
save. K,ol‘J&s,^gailestis ar rū
pestis niekir'lfiepagęlbę^ Prin
cas buvo apsirūpinęs visokio
mis prabangai ■> priemonėmis. 
Ten buvo klaunų, improviza- 
torių, baleto šokėjų, muzikan
tų ir gražuolių, netruko ir vy
no. Visa ko^ -reikia ir saugu
mas buvo viduje. Gi už klioš- 
tortaus vartų' viešpatavo 
“Raudonoji Mirtis”. _

Kai jau baigėsi penktas ar 
šeštas mėnuo nuo užsidarymo 
klioštorių j e, kai visoje šalyje 
smarkiausiai siautė niaras, 
princas Prospero iškėlė nepa
prastai iškilmingą kaukių ba
lių tūkstančiui savo draugų.

Tai buvo triukšmingas vaiz
das, tas kaukių balius. Bet 
prieš pradėsiant pasakoti apie 
patį balių, leiskit prisiminti 
apie patalpas, kuriose jis bu
vo laikomas. Kambarių iš viso 
buvo septypį — karališkas pa- 
locius. Tačiau daugiausia to
kių palocių-i. tokia kambarių 
vienetą sudaro ilgą tiesią vis-

atsinešė 
didelius 
jie už- 
Jie nu
galimo

ISPANIJOS AMBASADO
RIUS.— Fernando d c Los

pra-
" -

Rioš, žymus socialistų dar
buotoj ąs, Ispanijos ręspub-

one
1US

nučių (laiko bėgime reiškia nesistengė prisilaikyti vien til 
ris tuksiančius, šešis šimtus mados taisyklių. Jo planai bu 
sekundų) vėl prisiartino dar vo drąsus, ugningi ir ją nuove 
vienas laikrodžio mušimas ir'ka žėrėjo barbarišku skaisti 
vėl toks pat sumišimas, drebė
jimas bei meditacijos.

Tačiau atmetus tuos nesma
gumus* tai buvo linksmas bei 
triukšmingas baltus. Princo 
skonis pasirodė buvęs ypatin
gai keistas. Spalvoms ir jų 
efektui jis turėjo gerą akį. Jis

mu. Buvo tokių, kurie bpt 
manę jį esant pamišėliu. J 
pasekėjai, žinoma, taip m 
manė. Kad įsitikinus ar j: 
tikrai buvo sveiko proto, re 
kėji išgirsti, pamatyti ir ps 
liesti jį.

(Bus daugiau)

KULTŪROS DRAUGIJŲ KONFERENCIJA 
C IR KAS TOLIAU

Per kelis pastaruosius me
tus Amerikos pažangiųjų lietu
vių tarpe buvo jau keli pasi- 
mojimai rimtai pradėti kultūri
nis veikimas. Ypač tas buvo 
mėginama Chicagos lietuvių 
tarpe. Chicagoj buvo mėgina
ma suorganizuoti kultūrinė 
draugija “Pažanga”, kuri ma
noma buvo išplėsti po visas Su
vienytas Valstijas. Čia buvo su
šaukta LSŠ konferencija, 
rios svarbiausias uždavinys bu
vo kultūrinis darbas Amerikos 
lietuvių tarpe.

Bet kaip “Pažanga”, taip ir 
LSS konferencija nedavė tei
giamų rezultatų, nes jos buvo 
pradėtos kaip tik tuo laiku, 
kuomet pasaulio ekonominis 
krizis strimagalve smuko že
myn ir niekas negalėjo pasaky
ti, kada tam bus galas.

Kiek vėliau būrys Chicagos 
lietuvių
Skaudaus Lietuvos žmonių gy
venimo 
pirmą tarimą, kad feikia su-

■ šaukti Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Pastarasis ne tik daug

i geriau pavyko kaip pirmieji
■ mėginimai, bet ir į tą darbą bu

vo įtraukta tūkstančiai organi-
orhamentų, kurie buvo išsi- zuotos Amerikos lietuvių visuo- 
blaškę po visus kambarius ar- menės, ir tas darbas kolkas yra 
ba kabojo;,iš lubų. Nębuvo nė vedamaš ir toliau. Amerikos 
jokios lempij ar žvakių šviesos Lietuvių Kongresas parodė, kad 
visuose septyniuose kamba- 
riuose. Bet koridoriuose tarp mes gaiime susitaikyti ir veik-

Rašo Jonas Ascilla koj. Ir gana yra keista, ka( 
------  ' Į jie senius skaito už nieką, 

J- senai nolitikai laikosi isikibo

ku-

veikėjų, akstinami

susirinko ir padarė

senai politikai laikosi įsikibę 
skvernus, gi naujoji ateiti 
socialinė politika jiems yra 1] 
ir mažiems vaikams kokis t 
baubas.

Iš dalies gal iš Lietuvos 
šią šalį atvykę žmonės biskį 
perdaug pasiskirstę dėl įteir 
to politinio Veikimo, bet t 
gal tik yra dėl to, kad Rusij 
caro priespauda juos yra p< 
daug privarginusi.

Patarlė sako, kad kada žrr 
gus nusidegina srėbdamas ka 
tus kopūstus, tai ir pro dai 
eida'mas pučia, o ypač dėl 
kad ir dabar Lietuvoj bev< 
nėra geresnė žmonių politi 
padėtis nei ji buvo prie n 
caro. Švari politika ne tik j 
reikalinga, bet ji yra ir būti: 
nes jei mes nepaisysim. kol 
šalyj viešpataus tvarka, tai 1 
kie gi mes tąsyk busim pi! 
čiai. Juk nuo politinio šal 
padėjimp priklauso ir vi: 
ekonominis darbininko gyve 

. .1____ 3 yra ger:
ji gali 
valdžią, 
organiz 

paramą ds 
gali veikti visuome:

tam tikruose reikaluose

kambarių prieš kiekvieną lan
gą stovėję po vieną sunkų tri
kojį, kuriuose liepsnojo skais
ti ugnis, nušviečianti pro spal
votus langus visus kambarius. 
Iš to susidarė daugybe slopi
nančių, bet puošnių vaizdų. O 
juodajame kambaryje į vaka
rus liepsnos efektas pro kruvi
nai raudoną stiklą ant juodų 
nuolaidų buyo tiesiog baisus 
ir taip p pleikė įėjusius į tą 
kambarį, jqg jų veidai atrodė 
kaip nuožmių žmonių; todėl 
iš to būrio mažai, ir teatsirado 
drąsuolių bent koją įkelti į to 
kambario vidų.

Šiame kambaryje palei sie
ną į vakarus taipgi stovėjb di
džiulis juodmedžio laikrodis. 
Jo švytuoklė supėsi į abi pu
si išduodama savo smugiu 
klaikius, monotoniškus gar
sus; o kai minučių rodiklės 
apėjo aplink ir buvo muša
ma valanda, tada iš metalinių 
laikrodžio plaučių išsiveržda
vo aiškus, garsus, gilus, labai 
muzikalus skambesys, bet to
kios keistbs gaidos bei akcen
to, jog kiekvienai valandai iš
mušus ’ muzikai buvo privers
ti sustoti ir klausytis to garso; 
o šokėjai'nenoroms turėjo pa
liauti šokę valcą. Tuomet 
trumpą valandėlę visas links
mas būrys pamišdavo, o laik
rodžiui tebeskambinant, buvo 
patėmyta, jog ir drąsiausių 
veidai pabalo, , o senesnieji 
bei rimtesnieji rankomis brau
kė savo kaktas lyg kokiame 
pamišimo džiaugsme ar medi
tacijoj. Bet kai laikrodžio ai
dai pranykdavo, visą susirin
kimą pagaudavo lengvas juo
kas. Muzikai šypsojos žval- 
gydamies viens į kitą lyg iš 
savo nerviškumo bei puiku
mo ir pašnibždomis pasižadė
jo vienas kitam, jog sekantis 
laikrodžio valandos išmuši
mas nepadarys juose pana-,

Tačiau

ti. Tai dabar ir vėl mėginama 
eiti prie kultūrinio darbo. Ir 
vėl Cbicagos priemiestyj Cice
ro rugsėjo 5 d. 1937 m. .lieka 
sušaukta Kultūros Draugijų 
konferencija, susidedanti iš 15 
skyrių Chicagos Lietuvių Drau
gijos narių.

žotįžiu tariant, Chicagos ir 
jo apylinkių lietuviai turi daug 
gerų troškimų, bet tik nelaimė 
ta, kad dėl ekonominės betvar
kės tie visi mėginimai toliau 
konferencijų lyg šiol netoli 
ėjo.

nu-

kul-Bet vis tik pasirodo, kad 
turinis veikimas Amerikos 

tarpe yra gana svarbus 
jis mėginama išjudinti, 
abejonės, kad po kelių 
mėginimų turės būti ko-

tuvių 
ir vėl 
Nėra 
rimtų
kios nors pasekmės. 

>

Kultūra ir politika
Vienas sunkiausių dalykų šių 

dienų kultūriniame darbe — 
tai surasti būdas, kad į šį dar
bą butų galima įtraukti kuo 
daugiausia lietuvių. Mano ma
nymu, kultūriniais darbais jau
nuomenė turėtų daug daugiau 
domėtis, nei seniai, nes visa 
jo ateitis priklauso nuo to, ko
kią 'visuomenė yra išauklėjama. 
Juk laipsniškai nuo senesniųjų 
ji perima visą tiek ekonominį, 
tiek ir politinį šalies aparatą.

Ir kada dabartiniai jaunuoliai 
po keliolikos metų jau bus va
dinami seniais, tad jei apsižiū
rės, tai jie pamatys, kad nė 
tiek kultūriniame darbe nenu
veikė, kiek, jų pirmtakunai. 
Amerikos jaunuomenė, kuri au
ga demokratinėj šalyj ir netu
ri mažiausio supratimo kas tai 
yra politinė priespauda, mėgi
na save visokiais budais apsi
tverti nuo politinio veikimo, 
nors ji ir pati nejučiomis daly
vauja šios šalies demokratų arsaus susijaudinimo. laciau.vauja sios sanes uemoKiatų ai 

praslinkus šešiosdešimčiai mi- republikonų buržuazinėj politi

mas. Juo visuomenė 
susiorganizavus, juo 
si rinkti sau geresnę 
ir valdžia' turėdama 
tos visuomenės 
drąsiau 
gerovei.

Tiesa, 
srovės 
traukusios į politiką ir dėl 
rimtas kultūrinis darbas 
jais yra gana' sunku dirbti, 
vis tik dėl labo visuomenės 
spartesnio kultūrinio veiki 
pažangioji visuomenė turėtų 
rasti budus nepolitiniame k 
turos veikime. Tas, be ab( 
butų naudingas visiems.

Butų labai gerai, jei po 
lių mėginimų šis kultūros dr. 
gijų suvažiavimo pradėtas d 
bas nenueitų niekais. Laik 
vęikėjų, kaip pasirodė ir s 
konferencijoj, mes turim la 
daug. Butų labai gerai, kad 
jau jie negali visko apimti, 
bent stovėtų pradėto darbo s 
gyboj. Bent karkartėmis 
akstintų arba patartų, kaip 
kas turi būt veikiama.

Kultūros reikšmė musų 
gyvenime

Žodis ‘‘kultūra” yra kilęs 
lotynų kalbos ir turi labai r 
čią prasmę. Jis apima ne 
žmoniją ir žemesnius gyvun 
bet taip pat gyvą ir * negj 
gamtą. Pavyzdžiui, mes kai 
me apie kulturinius uicius, k 
turini gyvulių auginimą, k 
turinius sodus ir daržus ir da 
kitų dalykų. Ir mes čia nė : 
mėginsim kalbėti apie gyvos 
negyvos gamtos kultūrą, o • 
apie kultūringą ir nekulturir 
žmogų.

žmogus yra visos tos kul 
ros pagrindas ir tą viską 
susitvarko taip, kaip pats ; 
riausiai supranta.

Taigi, kad žmogus galėtų 
likti kulturingus darbus, 
miausia jis pats turi būti 
turingas.

Daugelis iš musų mano, 
jei asmuo yra pasimokinęs, 
jau jis ir kultūringas, čia j 
daroma didelė klaida. Kart 
ir gana mokytas žmogus, o p 
dirba tokių kiaulysčių, kad 
bemoksliu! yra koktu.

kai kurios lietu' 
gal yra ir perdaug

(Bus daugiau)

I 
k

h
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Penktadienis, rūgs. 24, 1937

kad moterys paprastai, diskų- 
suoja, ^taip sakant, namų pri
žiūrėjimo reikalus, štai rudenį
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Kompanijos 
Nepasidalina 
Pinigais

MARGOS DETROITO ŽINIOS

Įsteigta 1907Musų 29-ti Sėkmingi Metai

HEATING PIANTS WU0

deda daugiau judėti, — jų di
delis daugumas prisirašė prie 
C.I.O. unijos ir jau įvyko ke
letas streikų. Streikai baigėsi

Gatvėkarių kompanija, 
nant Illinojaus Komercinės 
misijos nutarimu, privalo

C.I.O. unijos ir 
lėtas streikų, 
daugiau ar 
laimėjimu. Kitos 
,ir be streiko 
valandas trumpinti 
algas pakelti. Tokie atsitikimai 
buvo tik daugiausia metalo 
dirbtuvėse. Tačiau šiame mie
ste žymiausia pramonė yra ra
kandų, O rakandų pramonės 
kompanijos kaip tik mažiau
sias algas ir mokėjo savo dar
bininkams. Apie unijų jos ir 
girdėti nenori.1 Todėl darbinin
kai padaliau neteko kantrybės 
ir turėjo išeiti į streikų' Štai 
šituos žodžius rašant, jau dvi 
didelės rakandų dirbtuvės strei
kuoja. žadama dar daugiau į 
streikų iššaukti, jei kompani
jos nesutiks geruoju su unija 
tartis.

Streiko, tur būt, nė vienas 
darbininkas nenori, bet. kada 
kitokios išeities nėra, tai turi 
eiti į streikų, nes prie dabar
tinio brangumo su tokia uba
giška alga, kokių dabar gauna, 
sunku išsimaitinti. Butų gerai, 
kad šitų streikų darbininkai 
laimėtų, tada ir kitos kompa
nijos, kurių darbininkai dar 
nėra streikavę, greičiau sutik
tų su darbininkais tartis.
Nors jau kelių kompanijų dar
bininkai sustreikavo, bet riau
šių nebuvo. vMat, šio miešti 
valdžia 
kams.

rupi konservuoti 
(kenuoti) įvairus vaisiai. Su
sirinkimuose moterys tad tu
ri progos savo patyrimais pa
sidalinti. Tai išeina daugeliui į 
naudų: jos išmoksta tokių da
lykų, kurie joms yra naudin
gi-

Geistina, kad visos narės da
lyvautų kitame susirinkime.

—■F. Edkins.

11 
ge- 
ki-

Geriau vėliau, negu niekad irutės darže (John R. arti 
Mile Road). šokiams grieš 
ras orkestras. Bus daug ir 
tokių pamarginimų. Rengimo 
komisija kviečia visus vietos 
ir apylinkės lietuvius piknike 
dalyvauti.

tikros amerikonės,
savo tarpe turėjome 
kavalierių Leonardų 

kuris per ilgus metus

Vadinamųjų jaunamarčių 
skaičius pas mus nuolat didė
ja. Jei senesnio amžiaus ka
valieriai Amerikoje neapsive- 
da tai jie važiuoja į Lietuvų ir 
ten susiranda sau tinkamų 
merginų. Taip sakant, grįžta 
su tyro lietuviško kraujo lei- 
dukėmis. Tos leidukės čia greit 
apsipranta ir po trumpo laiko 
pasidaro

Mes 
šaunų 
Olekų,
pas Fordų bedirbdamas sutau
pė nemaža ir amerikoniškų do
lerių. Gyveno jis gana šauniai. 
Prieš daugelį metų įsigijo au
tomobilių. Važinėjosi ir links
minosi. Kai pirmas automobi
lius nusidėvėjo, tai 1936 m. jis* 
įsigijo kitų.

Taigi kavalierius, kaip sako
ma, ir iš stuomens ir iš lie
mens. Bet vietos panelės vis 
nepajėgė jo prisivilioti. Bet 
štai pernai jis pasiima ilgas 
atostogas ir išvyksta į Lietu
vų. Ten jis aplanko savo bro
lius ir kitus gimines. Pasiva- 
žinėja po miestukus, susipažį
sta su įvairiais žmonėmis (be 
abejo, ir su panelėmis). Na, 
tarp jo ir vienos šaunios pa-

• nelčs prasideda romano užuo
mazga.

Grįžta p. Oleka į Ameriką, 
bet romanas nenutrūksta. Pra
sideda susirašinėjimas laiškais. 
Juo tolyn, juo labiau jie susi
pranta. Pagaliau jie sutaria su
situokti.

Pagal visas, taip sakant, tai
sykles jam vėl reikia į Lietu
vų važiuoti ir ten’1 apsivesti; 
Tačiau jis surado kitokių iš
eitį: atsikviesti jų į Amerikų, 
kad čia galėtų apsivesti. Ko
kius formališkumus ryšium su

• tiro jam reikėjo išpildyti, aš 
to nežinau. Bet faktas yra tas, 
kad iš Lietuvos atvyko jo mer
gina ir jis jų jau vedė.

Visas dalykas atsitiko taip: 
prieš kiek laiko p. Oleka iš 
New Yorko gavo' pranešimų, 
kad jo panelė atvyksta, 
trukus iš uosto jam liko 
siųsta telegrama, kad jis 
turi atvykti ir pasitikti 
sužadėtinę.

Žinoma, jis tuoj sėdo 
tomobilių ir’ drauge su 
bičiuliu išdūmė į New 
Važiavo taip, kad net 
ruko.

Vadinamojoje “ašarų
jis susitiko ir su savo suža
dėtine. čia tuoj turėjo įvyk
ti vedybos, nes kitaip ji ne
būtų galėjusi į Amerikų nė ko
jos įkelti. Po visų ceremonijų 
jis su savo jaunųja žmonele 
grįžo atgal į Detroitą. Čia jis 
pirmiausia susikvietė būrį sa
vo artimų draugų ir su jais 
drauge palydėjo “savo jaunas 
dieneles“.

Laikinai jaunavedžiai apsi
gyveno pas ponus Kibartus, 
pas kuriuos p. Oleka ir seniai, 
yra gyvenęs. Kadangi p-ia Ki- 
bartienė yra apsukri ir suma
ni moteris, tai ir jaunajai Ole- 
kienei bus lengviau “persilauž
ti“ ir prisitaikinti prie Ame
rikos gyvenimo.

— Dėt. Pilietis.

Ne- 
pri- 
tuoj 
savo

l au- 
savo 

Yorkų. 
dulkės

saloje“

os kompanijos 
pradėjo pačios 
iti ir šiek tiek

ei- 
Ko- 
nuo 

savo pajamų išmokėti 40 nuo
šimčių eleveitorių kompanijai. 
Ji to nutarimo nepripažinda
ma, faituojasi teisme.

HEATING

Radio klausytojų dėmesiui '
Lietuvių Dailės Choro radio 

programos įvyksta šeštadie
niais. Programos yra transliuo
jamos iš WMBC stoties (1420 
kilociklių). Iki šiol programos 
prasidėdavo 5 vai. popiet. Da
bar liko laikas permainytas: 
programų transliavimas prasi
deda vienu pusvalandžiu vė
liau, atseit, 5:30 vai. popiet.

— Detroitietis. z *

Iš jos reikalaujama už pra
eitus metus $504,769.90. Paja
mų ji turėjo $1,703,758.70. 
Eleveitorių kompanijos paja
mos kiek mažesnės, būtent, 
$1,293,713.30.

Tik Keletą Dieną
I

Vietos TMD 68 kuo
pos veikla

Atgai- 
Drau- 
ir au-

DETROIT, Mich. — 
vintą Tėvynės Mylėtojų 
gijos 68 kuopa stiprėja 
ga nariais. Susirinkimai yra
laikomi kas antrų sekmadienį 
kiekvieno mėnesio, 19 vai. ry
to. Pereitame susirinkime įsi
rašė du nauji nariai, būtent, 
Antanas Rudžius ir Kastantas 
Tauras.

Kadangi pereitas T.M.D. 
Seimas nutarė išdalinti nariams 
seniau išleistai T.M.D. kny
gas, tai dabar yra geriausia 
proga kiekvienam lietuviui įsi
gyti knygų tokiu budu:

Pirmiausia reikia prisirašy
ti prie T.M.D. ir užsimokėti 
$1.00 metinio mokesčio (jokio 
įstojimo nėra). Už įmokėta 
$1.00 narys galės pasirinkti 
vienų iš šių knygų: “Lietuvos 
Istorija“ ar “Baudžiavų“. Be 
to, kiekvienas gali pasirinkti 
iš T.M.D. knygyno seniau iš
leistų knygų dviejų dolerių 
vertės visai nemokamai. Va
dinasi, kaipo dovana. Tokiu bir- 
du narys, įstodamas į kultū
ros bei apšvietos draugijų ir už* 
simokėdamas $1.00, gauna 
$3.00 vėrės knygų.

Dr. J. šliupui išvykstant į 
Lietuvų, T.M.D. nupirko ja 
knygynų, kuriame dar yra ir 
velionies kun. V. Demskio ra
štų. Čia yra gera proga tiems 
nariams, kurie yra perskaitę 
visas T.M.D. knygas, nes jie 
galės pasirinkti dviejų dolerių 
vertės Dr. šliupo ar kun. Dem
skio raštų. • ' .

Kadangi siaučiant depresijai 
ir'kitokioms aplinkybėms daug 
narių yra apleidę T.M.D., tai 
dabar yra gera proga kiekvie
nam • grįžti į T.M.D. Užmokė
damas $1.00 kiekvienas gali 
likti nariu* su teise gauti kny
gų $3.00 vertės.

Kitas T.M.D. 68 kp. susirin
kimas įvyks spalio 10 dienų, 
10 vai. ryto adresu 4689 Bran- 
don avė.

Dar karta patariu kiekvie
nam mylinčiam, skaityti pasi
naudoti šia proga ir prisira
šyti prie T.M.D.

J. Overaitis,
T.M.D. 68 kp. Nut. Rašt.

yra palanki darbinin-

S. Naudžius.

Grand Rapids, Mieli.
Prasideda veikimas

Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Draugijos >moterų skyrius tu
rėjo savo ’pirmų11 rudeninį susi
rinkamų rugsėjo 16 d. LSDD 
svetainėje. Kaip ir paprastai, 
po vasaros karščių susirinki
mai nepasižymi savo gyvumu. 
Tačiau i reikia tikėtis, jog ap
snūdimas greit pasibaigs ir 
veikimas pagyvės.

Kitas to skyriaus susirinki
mas įvyks rugsėjo 30 d. toje 
pat svetainėje.

Čia bus pravartu pažymėti', 
jog musų moterys nepasiten
kina vien tik i tuščiais susirin
kimais. Jos stengiasi lavintis 
ir mokytis. Pavyzdžiui, kiek
viename susirinkime yra ren
kama tvarkos' vedėja. Renka- 
ma vis nauja. Tokiu budu kiek
viena narė turi progos pasila- 
vinti, kaip reikia susirinkimai 
vesti. Kitas dalykas yra tas,

l®'8 ,s 
Consun,ea

PRASIDĖJO 
STREIKAI

Pasinio iki < ,r-$5O.°o
vertės

Victor Rekordų Dyk
Pasiūlymas labai paprastas. Tik 
pirkit vienų naujų 1938 metų mode
lį RCA Victor Phonograph-Radio 
arba Electrola ir gausite iki $50.00 
vertės Victor Rekordų pasirinki
mui, kokių tik norėsite ir tas jums 

■ t nieko nekainuos. Naujų 1938 m. 
modelių pasirinkimas didžiausias 
o kainos tinka kiekvieno kišenei.

i Už jūsų senų radio duodam gerų 
nuolaidų. Lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit pasiteirauti.

-Rytiečių Meilė — Foxtrotas 
ir Spaudos Baliaus — Valcas 

— Ka’rifhkų — Foxtrotas 
ir Nutilk širdelė — Tango

'14064 — Rudens Pasaka — Foxtrotas 
ir Veltui Prašysi — Tango

14065 — Vyrai Užkim — Foxtrotas 
ir Ruduo — Tango

[dainavo — A. šabaųiauskas, pritariant 
Kauno orkestrui

14062

14063

ModeJ. U-103 t ‘ ' ■ *

Phonograph-Radio $139.95. Kiti modeliai 69.95 iki $405

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St. TeL Boulevard 7010

BUD RIKO ŽYMUS PROGRAMAI WCFL—970 Kil., Nedeliomis kaip 
7:80 vai. vak.
WAAF—920 Kil., Panedėliais ir Pėtnyčiomis 5-tą vai. vak.
WHFC—1420 Kil., Kctvergais kaip 8 vai. vakare.
W GES—1360 Kil., kiekvieną dieną kaip 9-ta vai. ryte.

Daugiau kaip 29 metus mes pardavinė
jam apšildymjui. įrenginius, kurie teikia 
100% patenkinimų—mes garantuojame 
jį raštu! Kiekvienas vartotojas Sol Ellis 
Apšildymo yra jo

KARŠTO ORO
FURNESAI

Įkainuoti $AQ.75 
taip žemai, ww 
kaip

busteris.
KARŠTO VANDENS
BOILERIAI

Įkainuoti taip $7 4 
žemai, kaip • ■

(Įess jacket)
Gaukit Musų Kainas

Mes {rengiam ir 
p a darom apskai
čiavimus dykai ir 
be obligacijų.

Jeigu esat sujdoininti nereikalaujančia priežiūros au
tomatine apšildymo sistema, tai būtinai pamatykit ką 
SOI, ELLIS turi pasiūlyti. Mes esame vyriausioji 
patalpa visoj šaly pagarsėjusiems 

“COMBUSTIONEER” IR 
“STOKOL” COAL STOKERS 

ir “RELIABLE” OIL BURNERS
APSKAIČIAVIMAS DYKAI: Telefonuokit 

Artimiausiai Krautuvei
GALVANIZED

SMOKE PIPE

vartojimui.
O”, 50c ilgio 

10”, 57c Ilgio 
12”, 79c ilgio

26-gauge—2 pėdų ilgio. Leakproof 
seams. Gatavi 
6”, 36c ilgio I
7”, 41c ilgio I
8”, 45c ilgio I

Asbestos Air Cell
PIPE COVERING

Adjustable!
26-Gauge

0”, 36c
7”,11c
8”, 45c

GASINIS į 
VANDENS ”

ŠILDY
TUVAS.

30-gal. mie- 
ros. Dvigu
bi vario colis 

M.90

........... I"1*11
Smoke Pipe

ELB0WS
I 9”, 5Oc
I 10”,56c

- | 12”, 79c

3 /4 -Coi. 
3-pėd.
ILGIO

I”, 27c ilgiui 
1'1 /4”, 29c ilgiui 
1%’’, 38c ilgiui 
2”, 36c ilgiui 
2%”, 42c ilgiui

3-pėdų ilgio
Kitos mieros i k a i- 

• Puotos proporciona- 
liai. J

Sulaiko šilumos Ei
kvojimą. Thion-pjj’- 
ptlnai 8 /4" storu
mo. Gatavas su juo
stomis.

Apšildymo Pataisymui Dalys
Visų išdirbysčių Štymo ar karšto vandens boileriam ir 
furuesam.
Grates! Damper Regulators! Flue Brushes! Valves and

Gaųges! Durys! 'Radiatorių Sekcijos! Dalys!
Boilerių Sekcijos!

30-GAL. RANGE BOILER 
<

9 30-gal. {talpos, 85 sv. Veikiąs
Į spaudimas (Stand '•J
I 59c Ekstra) ............. * O ■ v v

40 galionų 
valandų.

ANGLIM KŪRENAMAS . 
VANDENS APŠILDYMAS

$5.95
Storai lieta geležis. įkai
tina 30 iki 
vandens per

BATHROOM OUTFIT
Specialiai!

2 DALfV PLOVIMUI KUBILAI 
Padaryti išvieno, nėra sujungimų. Garan 
tuota, kad netekės. Su plieno pastatu, dvi 
gubas kranas ir trapas 
($10.75) ______

Iii
RKK||iIL.
Šulija-- 

nrt-«'Q|jrng

H
 r—i specialiau

ĮĮll Slįį.|5

KodČI abejoit, jei jus galit gauti tok| gražų 
vonlnčs ištaisymą taip žema kaina! 5 pčdų 
jbudavota vonia. Naujo styliaus 19x17 col'ų 
lavatory. Syphon-action eloset outflt pilnai jren- 
jtas su garantuota sėdyne. Garantuota geriau
sia kokybė.

Nereikia Įmokėti—3 Metai Išmokėti

(Less Trim)

$1 Kas Savaitę 
Di<jelč nuolaida už seną piumbin- 
gą. įkainuota Paskirai:
Vonia ......................  $33.75
Lavatory .................... $6.45
Toilet Gjitfit .......... $13.95
Į PRISTATYMAS DYKAI Į

“TYLAG”—THE MIRACLE WALL TILE
Ištirkite “Tylac”—vIsiiRerlatisią tailą, kurs modernizuoja sienas maudynią, virtu
vių, krautuvių, etc. Kaštuoja kur kas mažiau nei taiias. Lengvai, ir greitai uždeda
mas tiesiai ant senos sienos. Apskaičiavimai dykai.Tūkstančiai patenkintų kostumerių užsako 

iš Consumers kompanijos metas po meto 
ir yra tikri, kad visuomet gaus aukščiau
sių kokybę ir geriausių galinių patarnavi
mų.
Consumers Kuras yra visas aukštas karščio 
įtalpa ir parsiduoda su garantija, kad pa
tenkins arba pinigai bus grųžinti.
Jus taipgi surasite, kad yra ekonomiška 
ir kad geriau patenkiną 
glį suv užgirimu.”

Pilnai 90-Sv.
GUARA1NTEED

V o gos 
ROOFING

l 51.95
S KOLIS
* 108 kvad.

pčdų

Leak Proof
ASBESTOS ROOF

Užtaiso tekėjimų kiekvienam 
vai užtepamas Šepečiu, tie
ms kokybės padaras—nėra 
anglies smalos.
5-Galionų 
brums 
Galionas

COATING 
stoge. I/eng-

38cIšjudino apsnūdusį miestą
GRAND RAPIDS, Mich. 

šiame mieste jau nuo seniai 
darbininkų judėjimas buvo at
silikęs. Kada būdavo išgirsti 
kituose miestuose darbininkus 
kovojant, tai net nesmagu pa
sidarydavo, kad Grand Rapids’e 
nieko neveikiama. Gal todėl čia 
ir uždarbiai daug mažesni, ne
gu kituose miestutose. Bet dū

Kongreso skyriaus 
konferencija

Detroito Lietuvių Draugijų 
Kongreso komiteto konferenci
ja įvyks Lietuvių svetainėje 
rugsėjo 25 d. 8 vai. vakaro. 
Draugijų atstovai yra prašo
mi atsilankyti į konferencijų. 
Bus renkami darbininkai pik
nikui, kuris įvyks sekmadienį 
(vadinasi, kitą dieną).

Pikniksa yra rengiamas Bi- bar ir čia darbininkai jau pra«

i i

Ekonomijai ir kad pa
sitenkinti . . . pirkite 
geriausią. Pašaukite 
Consumers Company 
ir bukite 1 TI KR H

Su vinimis ir cementu. 
' , raudonas.

‘C H ARGE IT*

Žalias ar

jei “perkate an-

(dnsųjpers (§mpanyį
(Gjlelephone 

i FRANKU N 
16400

COAL- COKE- ICE 
BUILD1NG MATER1AL

THE SOL ELLIS WAY 3 MENESIAI IŠMOKĖTI
• Neimama Nuošimčių U6 Kreditą.

JVfnoaooao

r- jj) 2 Ki
FIVE BIG, BUSY STOHBS ... ......... —

NorthSida; , Sooth Slda: ( Woit $jdc;
Į 6137 So. I 4606-08 Wa»t 
1 Holitod St. Cormak Rd.

LAK. 8200-8234 VVENtvorth 2454 LAW.2454-tlO,l$0

NorHiwe«f: 
5838-40 W. j 3945-47 
Grand Ava. ! Lincoln Ava. 
NATlftnal OOBfi I

INC.

į Neor-Loop: L 
f 2118-22 
f So. Stata St. 
< VICtocv »454
Visos Ki-autuvčs (Iščuius Grand Avė. Ir State St.) atdaros Kctvirtad. ir Aeštad.

, Vakarais iki 9 valandos. ‘

PLUMBING and HEATING SUPPLIEŠ
-I—MUH.... ........................................................................................................................................................................................ ...............................

PAŠTU AR TELEFONU GAUNAMI ORDERIAI IŠPILDOMA
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MADOS

Paulina gat. Ji yra 
to turto savininko

NAUJIENOS, Chicago, III.,
**■*' 's'

3800 S. WESTERN 
LAFayette 2101 . « A AAAA

8050 S. Chicago Avė. REG. 0075

OT’

£

. -į<.

UNIVERSAL
F G O PASTORĖS 

J____ :__ :___ ‘ ____________ *2__ :_____ _ ___l__ ;___ ■ ____ ■ ■ -'<.1____—

BIRUTEtDlena Iš Dienos'Į

— D.

Rep. A.B.C.

McLaughlin’s
MANOR
HOUSE

KAVA

Gavo
Perskiras

Michalina Mikniams nuo Ka
zimiero Mikulanio.

Perskirų
Reikalauja

Elsie Laukis nuo John Lau
kis.

. šeštadienį p-ios Zolpienes 
pagerbtuvės

atvykite į 
, kur įvyks 
Juo labiau,

repeticijas ir
organizaci-

Viešnia iš 
lowa

P-ia Marijona 
Maškauskienė iš 
Iowa, šiomis

Penktadienis, rūgs. 24, 1937

f

Pagerbkime Savo 
Veikėjus

silankyti ir i Šį parengimą. 
Parengimas bus su užkanda ir 
pasilinksminimais-.

E. Nestackienė

Pagerbs Veikėjų p-ią 
M. Zolpienę

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Moterų Piliečių Kliubo narės, 
įvertindamos veikėjos p-ios 
Marijonos Zolpienės visuome
ninę darbuotę, dvidešimties me
tų tos veiklos sukakties proga, 
rengia vakarų.

Vakaras įvyks šįvakar, Mil
dos svetainėje, 3142 S. Hal
sted St. Pradžia 7:3(1 Kviečia 
visus prie pagerbtuvių prisidė
ti. Rep. B. P.

Ritmetytė-
Sioux City, 

dienomis lankėsi 
Čikagoje. Ji aplankė įdomes-
nias vietas ir prie progos pasi- 
įdomavo kupiškėnų veikla. Už- 
gyrusi laisvų kapinių įdėję Ku
pišky, prisidėjo su auka. Ji au
kavo vieną dolerį. Kupiškėnų 
Laisvamanių vardu už auką 
tariu širdingą ačių.

Marijona Ritmetytė-Maškau- 
skiene yra kilusi iš Subatėlių, 
Raziunų kaimo, bet darbuoja
si kupiškėnų dirvoje. Tikiu, 
kari ji ir toliau nepamirš ku
piškėnų kultūros darbų.

D. Girvdainienė.

Turėjo Smagias 
Atostogas

BRIDGEPORT. — Mechani
kas Frank Kurauskas, kuris 
su tėvu Stanislovu turi įren
gęs ^baterijų taisytuvę Frank 
Battery and Ignition, 650 W. 
35th gat., neseniai turėjo sma
gias atostogas, kai kuriose 
Illinojaus Valst. vietose.

Pp. Kurauskai yra ne tik 
geri mechanikai, bet ir muzi
kantai.

Gražiai Sunaudojo 
Šventadienius

BRIGHTON PARK. — Bro- 
liai Jonas ir Florian Walenti- 
nai, kurie turi barbernę prie 
4652 So. Western avė., veik 
visus vasaros šventadienius 
praleisdavo VVisconsin valstijo
je. Jiedu nuvažiuodavo į Grass 
Lake pasimaudyti ir pažuvau
ti.

Rep. B. P.

Marijona Rakauskaitė 
Padarys Vizitų Pir
myn Chorui

šiandien vakare Neff’o sve
tainėje įvyksta Pirmyn choro 
repeticija. Kad galėtų su »pir- 
myniečiais susipažinti, 
dėjo į repeticijų atvykti 
Marijona Rakauskaitė, 
vos Operos dainininkė.

Kaip žinia, prieš keliolika 
metų p-lė Rakauskaitė labai 
daug veikė chicagiečių tarpe. 
Ji buvo gal mėgiamiausia dai
nininkė, kuri daug padėdavo ir 
chorams.

Visi Pirmyn choro nariai bū
tinai dalyvaukite šio vakaro 
pamokoje.

pasiža- 
ir p-lė 
Lietu-

Daktarų Pirmas 
Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos pirmas po vasaros 
atostogų susirinkimas . įvyks 
šiandien, rugsėjo 24 d., 9, vai. 
vakaro, daktarų Strikolio ir 
Vezelk) ofise, 4645 So. Ashland 
Avenue.

Dr. J. J. Šimkus, rašt.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Stanley Zadukis, 23, su Mae 
Lewchuk, 21

Louis Margolis, 31, su Rose 
Johnson, 29

Visada yra įdomų lankyti 
Birutės choro pamokas. Bet 
ypač įdomu bus šį penktadie
nį, atseit, šiandien, nes, atsi
lankys p-lė Marijona Rakau
skaitė,' Lietuvos Operos artis
tė, kuri savo laiku yra buvu
si Birutės choro narė. Birutie- 
čiains tikrai malonu bus su ja 
susitikti.

Dabartiniu4 laiku birutiečiai 
turi labai daug darbo, kadan
gi jie yųa pasirengę statyti 
naujų operetę. Spalio 13 d. 
Sandarps svetainėje įvyks Bi
rutės z“Bunco party”. Tuo bil
du norima sukelti pinigų ope
retės pastatymui.

Visi nariai esate kviečiami 
uoliai lankyti
šiaip prisidėti prie 
jos gražaus darbo.

Šiandien būtinai 
Sandaros svetainę, 
choro repeticija, 
kad, kaip jau minėjau4, atsilan
kys ir p-lė Rakauskaitė.

Lauksime ir naujų narių at
vykstant.

Mes esame pratę gerbti mu
sų veikėjus ir atiduoti jiems 
savo dalių tik tuomet, kuomet 
jie, tartum, atlikę savo darbą, 
atsiskiria nuo musų — amži
nai užmerkia akis. Ar nege
riau butų, kad mes p^jmtumė- 
me tu4os drąsuos, kuri mus vi
sus išbudintų ir privestų prie 
susipratimo gerbti veikėjus 
tada, kada jie tebėra musų 
tarpe ir mums tebetarnauja.

Labai dažnai per laikraš
čius, o ir šiaip pasikalbėjimuo
se nusiskundžiame savo jau
nimu. Skundžiamės, kad jis ne- 
dedasi prie musų visuomeninio 
darbo, kad jis nenori eiti į 
musų organizacijas ir dirbti 
musų visitomeninio darbo ir 
kartu pamirštame, kad mes jų 
turime savo tarpe, štai p-ia 
Zolpiene. Ji čiagimė, bet dir
ba musų visuomeninį darbą 
jau peru dvidešimts metų. Ji 
savo neišsamia energija per 
tiek laiko aria musų kultūros 
dirvuonus.

Jos, tos dvidešimties metų 
darbuotės proga yra iniciato
rių sumanyta šeštadienį, rūgs. 
25 d. surengti jai pagerbtu- 
ves. Tai įvyks Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halsted gat. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Tad, kas 
suprantate visuomeninio dar
bo reikšmę ir įvertinate vei
kėjų triuką, neatsisakykite at

Lovoje Rastas
Turtas Paskirtas
Giminei

GRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) _................ tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas................ —.............

$3,000 serų, kuriuos rado 
neturtingas senų geležies at
matų/jardo darbininkas Adam 
Czakowski senoj lovoj atiduo
ta vienai Mary Zalewski, nuo 
1349 N 
mirusio,
Apolinaro Dembinskio sesuo."

XIT LUMBERĮ 
roofing, wallboard, BLDG. 

MATERIALS
Išmokėjimais
taip mažais, kaip M®N-
Didžiausias ir pilniausias naujo 

ir vartoto statybai materiolo 
stakas pasaulyje

Naujos 8x4, 8-10 ved., * lin. l»8da_ 20
Naujos sheathlng boards, 1,000— ^231 

pėdų ...  i.-L..—;....... .
Rockwool butts, 24 kvad. pėdų $ 1.12 

kartonui .............................
Naujos plastcrboard kvad. pėda 20
Insulating board kvad. pėda ---- - 20
Naujos wallboard visų inlerų 2<E»
7 pėdų tiesus' cedar posts, lOlČ

krekvienas ---- -..........................
Clear O” bevel. siding, 1OO lln. 

pėdų ............ ..............................
11 1-B hex. shingles, geriausi, *4.25 

kvad. ................. -.....
$2.60 maliavos, visų spalvų, ’l .25 

galionas .......  -----
55-sv. roofing in 2nds> roliul ♦1.19
4x4 tiiliber, 1,000 pėdų —------- ♦20 I

1x4 tongue and groved floorlng *20 
“M” pėd. ........... .................

L MEITUS LUMBER C0.
O
U
I 3393 Archer Avė. LAF. 0086 
į 8050 S. Chicago Avė. REG. 0075 
S 945 Broadway — Gary, Indiana

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 ST STREET, TEL. PROSPECT Ž261 
---------------------------------------------- ----r------- ------------ --- :---- - ---- ;------------------------------------—r------— 44———---------—,

IŠPARDAVIMAS .> i
Penktadienį ir šeštadidieni — Rugsėjo 24 ir 25

(‘•'lAUGHU’fi 
MAHOR T* 
HOUSE1 COFFEtL,)

Universal 
PURE EGG

NOODLES
2 1 Svaro O 7 A 

pakeliai t f w

BLUE BELL s
TOMATES 2 No. 2y2. 

kenai

ROEBUCK
TOMATES• • , • . .

PRESSING W. K. .
C. G. KORNAI 2 to';ai2 25c

2 No. 2 17a 
kenai » ■ V

No. 4558—Paryžiaus modelis. Juodas atlasas arba akso
mas gražiai atrodys. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 
30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ................ . per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

UNIVERSAL

NIILKAS
2 AUKŠTI 

KENAI I vV

Universal
RINKTINIAI SALDUS

ŽIRNIAI
2No- 2 27 rkenai ■ V

SUN CRUST ■ .
E. J. ŽIRNIAI 2 Sai1 15 C
VA L VITA
TOMATO SAUCE 8 unc. kn. 5c

Mergaitės ir berniukai dabar gali 
užsiregistruoti musų mokykloj ir 
m o k i n t is SEKRETORIAVIMO, 
KNYGVEDYSTĖS ir t. t.
Mokiniai ir mokinės gali užsire

gistruoti bile kada.
WATSON 

BUSINESS
COLLEGE

638 WEST GARFIELD BLVD.
(West 66th Street)

Phone Boulevard 0968

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS RIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS - COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:-
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

65% cars ............................... .  $7.65
Illinois Nut ......      $5.60
Rex Egg .............................  $7.50
Black Band Lump ...............   $8.75
Millera Creek Lump ..............  $9.00
Chestnut Hard Coal ............. $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė. «

• FOTOGRAFAS-
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

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

SOLANO (PUSIUK6S) 
No. 2Vz kenai ..........
PYČĖS ....... ...............
EVERSON BARTLETT
GRUŠIOS ........  No. 1 ken. 2 už 270
UNIVERSAL
PORK and BEANS ....... 2 did. ken. 190
UNIVERSAL 
ŠPAGETAI .. 
EVERBEST 
GRAPE JAM 
“DOMINO”
CUKRUS po" or / 2 15c
SALADA ARBATĄ™ Mk:..Z..

................ . 180
2 No. 1 ken. 250

2 did. ken. 190
2 8 unc. dž. 190

STOOP’S PUIKUS
TOMATO JUICE 2 17c
UNIVERSAL /

RAUGINTI AGURKAI
22 UNCIJŲ I V#*
DŽIARAI .............   I I G

ECKERSON’S
GRAPEFRUIT 2 No. 2 ken. 270
TABLE CHARM SHOESTRING
MORKOS .............2 No. 2 ken. 19<į
TABLE CHARM SHOESTRING
BUROKAI ..... . 2 No. 2 ken. 190

I C C O (American or Italianj
SURIS 0BiTBD 2 2 19c

ARGO Corn or JĮ 17c
KRAKMOLAS Gloss
RORAXO (rankų muilas) 8junc.ken. 150 PAUKŠČIŲ ŽVYRAS 2 14 unc. pak. 170
BORAX CHIPS ..............  22 unc. dž. 220 f ’ ~
Vniversal BLEACH 32 unc. bonka 100 ARKITE SAVO PAUKŠTĮ. SU NU-JAFE

NU-LIFE Paukščių Produktai
PAUKŠČIŲ SĖKLOS 2 12 unc. pak. 250

SONG-RESTORER 2 2% unc. bonk. 250

OLD DUTCHl
Paul Schulze Biscuit C o

Cleanser

Klausykite
“BACHELOR’S 

CHILDREN”
Kasdien išskyrus

šeštadienį ir
Sekmadieni, iš 
Stoties W.G.N.

1-0:15 Ryto.
už 140

4 už 270
2

f ’ 
v •

£

•L

VANILLA-KRIMP
COOKIES ..............  sv. 190

IDAHO U. S. No. 1
BULVES pekas 35c
100 svarų maišelis $2-25

BUTTER 
COOKIES

1-2 unc. 1KC 
pakelis

WĘALTHY 
OBUOLIAI 4 sv. -150

LoosoWiles Biscuil Co.

Assorted sv. 29C
FRUIT TARTS ........

CALIFORNIJOS
VYNUOGĖS —. sv. 150
SALERIAI .... 3 pund. 110

BARTLETT GRUŠIOS
2 sv. 150.

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn... .

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenes, organas — jūsų dien-
I ršatis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir

remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

CJSE

FOR

touMeS
Write for Free Eye Book

Night and MorningI
Promote a Clean, Healthy Condition j '
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe lor Infant or Adult. At all Druggists. |
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago ■

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE ......... ...........
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

*12
*50
*20

HZ ’i
HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

JONAS GRICIUS
TAILOR

Gerai patyręs siuvėjas Jonas Gričius 
praneša visiems draugams, kad atei
na laikas sutaisyti vyriškus ir mote
riškus rubus. Moterų furkočius per
taisome, padarome kaip ’ naujus. Vi
sas darbas garantuojamas už priei
namas kainas.

821 Sėst 34 th Street

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgėport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilnų eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Dalykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę-—Dy- . 
kai. ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET
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Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted Sk 
3409-H S. Halsted SJL

miestelių

Jos, F. Budrik {staiga Bridge- 
porta yra žinoma visiems Chi* 
cagos ir apielinkių 
lietuviams.

Rakandų, 
S. Halsted

Budriko Naujoj 
Krautuvėj (3409L11
Si.) visą šią savaitę eina iškil
mingas atidarymas. * Tūkstan
čiai lietuvių atsilankė apžiūrėti 
naujos, krautuvės. Visi džiau
gėsi ir gėrėjosi modernišku 
krautuves įrengimu. Kam buvo 
reikalinga kokių nors namams 
reikmenų, p;rko ir gavo gra
žias ir vertingas dovanas.

Tas iškilmingas atidarymas 
ir dabar dar tęsiasi. Kas dar 
nespėjo nuvažiuoti ir pamatyti 
modernišką rakandų krautuvę, 
verta nuvykti. . i

Tėmykit Jos. F. Budrik skel
bimą Naujienose. Jis pasiūlo- tik 
trumpam laikui net $50 vertės 
Victor rekordų dykai, kas pirks

JUOZAPAS GESTAUTAS
• (GESTNER>

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 23 d., 1:15 V. ryto, 1937 
m., sulaukęs 29 m. amž., gimęs ( 
Monongahela, Pa.
f Paliko dideliame nuliudime. 
moterį Wandą, po tėvais Ado- 
maitikę, sūnų Jųftzapą, dukterį 
Joan, motiną Aleną, no tėvais 
Bartušikę, tėvą Baltramiejų, 
Seserį Angeline SĮakis, -švogerį 
Jopą, uošvius Stanislovą ir 
Olise Adomaičius ir jų šeimy
ną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
8354 S. Halsted St. Laidotuvės 
įyyks pirmadieni; rūgs. 27 d., 
8 vai. ryto iš koplyčios į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
Kapines.

Visi a, a, Juozapo Gestau.to 
giminės, draugai ir pažFtami 
esat mmdirdžiai kviečiami da- 
tykanti laidotuvjfen ir suteikti < 

r. jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinim- bįųliųd^ $»kąme

Sunuse Duktė> Mokina

PuUruąųjįą laki dir. S. M* 
žeika, Tek YARDS 1138.

PRANEŠIMAS
Antanas ir Marijona Pavilioniai, 

buvę Hardware biauyjje, dabar atidarė tame pačiame na
me gerai jreugtą tnverną po antrašu

6825 So. Western Avenue
Visi draugai, kaimynai ir pažystami kviečiami atsilankyti.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
STANLEY BAGDONO TAVERNOS

Vadinamos LEG1ON TAVERN, 
807 West 31st Street

MUZIKA IR SKANUS UŽKANDŽIAI VELTUI.

GARANTUOTI
VARTOTI BOILERIAI -<------- —

ant materiolo pilnam šildytuvų 
įrengimui. DYKAI APKAINAVl- 
MAS. / >■

C. MILLER MATERIAL COMPANY 
12-IT WEST LAKE STREET MONROE m7-88

Radiatoriai, paipos ir fitingai, di
džiausias atakas—-mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai 

' 1

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių vyrų ir moterų — priklauso 

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje —> $6, $10, $16 per savaitę. Po- 
mirtinė $290, taipgi grabnešiai, vežimas, kvletkai. Dabar nauji nariai 
priimami nūn 1& iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m, ir įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

' Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c? 75c., $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių* Įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijoj iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris. įvyks gruodžio 
H d. Amalgamated Hali. 333 So. Ashland Bivd. įsirašyti Draugijon 
galima per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tįesjai 
DraugijtM ofise.

Draugijos ofisas atida ras: ketvęgais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais —- 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
f vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DKAU
GU ON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739v So. Halsfed St. (2-ros lubos)

vieną naują 1938 metę medelį 
RCA Victor Phonograpb-Radio 
arba Electrolą. Tokių progų re
tai tepasitaiko, (todėl vertą pasi
naudoti. —Pažįstamas.

Dėl Gaisro Vakar 
Vilnis Neišėjo

Dienraštis šiandien

Pranešama', - kad vakar Vil
nis neišėjo. Gaisras, kilęs trer 
eiadienį gretimai esančiam gar 
raže, sunaikino elektros laidus, 
kuriais Vilnies . spaustuvė gau
na elektros pajėgą. Nuostolių 
padaryta ir daugiau, tačiau pa
ti redakcija didesnių nuostolių 
neturėjo. Dienraštis, pasirodys 
šiandie.

ANTANAS PIEŽA
persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 23 d., 4:45 vai, ryto, 
1937 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., ? 
Žvengiu parap., Starldaukio 
kaime, Lietuvoj. ' ! į

Amerikoj išgyveno 23 metus ;
Paliko dideliame nuliddime 

moterį Ceciliją po pirmu vy
rų Lesčinskienę-AugaitikęK sų- 
nų Antaną, posūnį Vincentą; 
Lesčinską i? daug ,kitų gimi
nių, Lietuvoj motiną ir 3 sese
ris.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3310 W. 108 st. Laidotuvės • 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
1:30 vai. popiet. Iš namų bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Piežos gi-, 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pataynavimą ir 

. atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Supus, Posūnis ir kiti 
Giminės.

• ' 1* >

Patarnauja laid. dir. Lachawicz 
ir Sunai, Tel. Canal, 2515 arba 

, Pullman 1270.

*GERB. NMijtau)
]«• ir «k»i ty tojai praiomi 

rąlkąi>j> eiti Į taa 
kurion okeibiMi

Biblijos Paskaita Gaisras
per“ radio iš Cicero stoties 
WHFC, 1420 kilocycles, suba- 
toj, rugsėjo-Sept. 25 d., nuo 
7:30 vąl. vak. Kalbės Š. Benec- 
kas temoje: ^‘Musų Viešpaties 
Sugryžimo”.

Taipgi bus giesmės ir giedos 
duetas ir kvartetas.

Malonėkite atsisukti 
radio j laiką, nes bus 
įdomu.

Programą rengia Biblijos Ty
rinėtojai.

savo 
labai

KASTANCIJA LŲBERTAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 12:30 valandą, 
po pietų, 1937 m., sulaukus 13 
metų 6 mčn. amž., gimus ChN 
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motinėlę Marijoną Lu- 
bert; brolį Edwardą, jo šeimy
ną ir daug kitų giminių.-

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
po antrašu 1729 So. Halsted 
st., Chicago, III. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, rugsėjo 24 
d., 1:30. vai. po. pietų, iš kop^ 
tyčios į Lithuanian Evaųgeli- 
cal bažnyčią ant. 22nd ir. South 
Bell Avė. Iš ten bus nulydėta 
į Concordian kapines.

Visi a. a. Kastancijos Lųber- 
taitės ’ giminės, draugui ir pa
žįstami esat nųpšijdžįai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą,

NuHude liekame,
Motina, Brolis ir Giminės, 

Patarnauja laid. dir. J. F. EU- 
dęikis, ' TeK . YARDS 174'1; ■'

y ,,»......."■ 1 ' ■" f .■ w

ALBERTAS RACEVIČIA
Persiskyrė su šiuot pasauliu 

rugsėjo 23-čią d„ 3:20 vai. ry
te, 1937 m., sulaukęs 13 metų 
amž.,' ’ gimęs Chicagoj,- vasario. 
6, 1924. > ....

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Julijoną, 3 brolius Igna
cą, Benediktą ir Algirdą ciocę 
Vainauskienę,, gimines, šeimy
nas Kareivų, Paulikų,. Bladikų, 
Vąinauskių, Milių, Rupšių ir 
daug kitų giminių.

Runas pašarvotas 3326 So. 
Union Ax&. Laidotuvės įvyks 
šeštadieni, rugsėjo. 25-tą dieną 
9-tą vai. rytn iš nam^ į Šv, 
Jurgio parapijos, bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionio siėlą, o iš ' 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines, '

Visi ą, a. Alberto Rdeevu 
čiaus giminės,, draugai ir pa* 

I žysatmi esat nuoširdžiai kvie
čiami laidotuvėse dalyvauti ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tityąs, Broliai ir Giminės,

Patarnauja laid, dir. A. Ma.- 
salskis, Tek Boulevard 4139%

MOTIEJUS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 20 dieną, 10:45 valan- 
* dą vakaro, 1937 m., sulaukęs 

72 metų amžiaus, gimęs Ra
seinių apskr., Dakavų parap., 
Giržadų 'kaime.

Amerikoj, išgyveno 40 metų.,
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, sūnų Pran-. 
čiškų, dukterį Oną Želvienę, 
žentą Kazimierą ir jų šeimy-. 
ną, posūnį ir marčią Juozapą 
ir Domicėlę Mockus, jų šei
myną ir daug kitų giminių, 
Lietuvoj sūnų Juozapą, dukterį 
Agniešką, brolį Antaną, seserį 
Oną ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 3213 Litu- 
anica Avė. Boulevard 5475.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 25 d., >8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos 
ųio sielą, o iŠ ten b,us nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Motiejų Jankausko 
giminės, draugai, ir pažysta
mi esat nųųširdžiąi kviečiami 
dalyvauti

pamaldos už velio-

laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė, žentas, 

Posūnis, Marti ir Giminės

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
rika, Tel. YĄRDS 1138.

- ■ t, r. < '•<. r.-' • '. . . • .. ■ ■.

Eagle Teatre
BRIDGEPORT. —BRIDGEPORT. — Praeito 

antradienio, naktį^ į trečiadienį 
išauštant, kilo gaisras, vaikų 
mėgiamam Eagle teatre, 3324 
S. Morgan St. Tam, kurs ne
seniai atremontuotas. Išdegė 
aparato kambarys ir korido
rius. Skelbia,' greitai bus su- 
taisytąs. Niekutis.

JULIJONAS VIRBITSKIS x
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 22 dieną, 3:15 vai. po r 
pietų 1937 ih.,’sulaukęs pusės 
amž., gimęs Šiaulių apskrity, 
Skaisgirio, pąrąp., Laukaičių 
kaime. ;

i Amerikoj, išgyveno“ 27 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Emiliją, po tėvais Pam- 
paraitę, 2 dukteris Juliją ir 
Emmą, sūnų Juozapą, 2 pus-

Į brolius JuOžapą ir * Kazimierą 
Virbiękiųs, 2 brolienes ir švo- 
gerį Domininką Lukšą ir jų 

, šeimynas, ir- dąug kitų gimi
nių, o Lietuvoj 2 seseris ir 2 
brolius.

Kūnas pašarvotas 502 West 
46th St. Laidotuvės, įvyks pir- * 
madįenį, rugsėjo 27 dieną, 8:3.0' 
vai. ryto iš nąmų į St. Gabriel 
bažnyčią, 45th > ir S. Wallace 
St., kurioj atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapi-nes.

Vi$i a. a. Julijono Virbickio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam'paskutinį patarnavimą ir 

’ atsisvęikinimą?Nuliųdę liekame
! Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 

Gimines. •
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 

deikis, TeL YARDS 1741.
- ^..nn im,

Mine Hun

'y : COAL
Anglys

Lump L-W--.... $6.00
S.75 
6.00 
6.00

.. ................. . 4.75
r PIRHITb DABAR 11
į KAINOS EINA AUKŠTYN 

1 PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Screenings

Poeahontaa Mine, Rtm .... ton. $7.45 
:7&% Coarse reguliariai $8.50 vertes 
: Focahontas— Lump arEgg ton. $8.75 

Reguliariai $11.00 vertes.
; Gcriaų&ioa
' : Indiana Mine Run    ton. $5.40 
į Indiana, Lump ar Egg .... ton. $5.75 
į;. • Kokybš ię svoris garantuota. 

Greitas pristatymas visur.
DYKAI-—40c groseriais ir prekėmis 

- ' su kiekvienu tonu.
Į S U PER COAL COMPANY,

10 S. La Šalie Street 
. Dearborn 0264-0258.

Wę Get Repeat Orders For Our 
! : High Grade

ILLINOIS COAL
LUMP ..... ................................... $6.00
MINE RUN ............................... $5.75
EGG OR NUT ....................   $6.00
S.CREENINGS 1..;.....,..,.............. $4.75

Our truęks cover the cįty and 
i suburbs.
Cąll Day or Night ARDMORE 6975

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taiso.m senus 
namus. Apkalant ąsbestomis. Rei* 

kalui esa’hįt kreipkitės: *

4131 So, Franciscp
■ ■ ' Aviemi e

Tel. Lafayette 5824

išdirbėjai
YANKJEE POTATO CHIPS
POPCORN IR PRETOELS
Pristatona į Tavernas ir Restąu- 

rąnus. sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

vholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

THE BRIDEGPORT 
. KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
f' SVETERIŲ KRAU-

TUVĖ atdara kas 
DIENĄ—IR VAKA- V L* # RAIS IR SEKMA-T DIENIAIS, .

Ą Telefonas
VICTORY 34.86 

504- WEST 33-rd STREET

’ r

..n
Miscęllaneous

Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi .

Mes dengiame ir, pataisome visokios, 
jrųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus." Lengvos išlygos, jei pagei
daujama,.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

■ ANT RENDOS moderniškas 
šildomas kambarys, pusė bloko 
gatvėkarių linijos.

7136 So. Rockvvell.

ap- 
iki

RENDAI .furpišiuotas kambarys 
su valgiu ar be; valgį galite patys 
pasigaminti. 549 W, 18th S,t. ant
ros lubos.
Rendon kambarys pavieniui arba ve- 

dusei porai. Taipgi 2 nefornišuoti 
kambariai. 3409 So. Lowe Avė.

For Renį
ANT RENDOS, 6 kambarių fla

tas ant 2 aukšto, karštas vąnduo, 
pečium apšildomas, $35.00 rendos.

4523 So. Talman Avė. Tel. 
Lafayette 1855

5 KAMBARIŲ FLATĄ atiduosiu 
-žmogui pigiai, kuris apsiims kūrenti 
pečių; turi būt be.vaikų. 6837 South 
Prairie Avė., Tel. Triangle 3159.

SHuatiOn Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAI! DARBO ant farmos. 
Esu ir dirbu 6 metus ant farmos 
visus darbus, tik nemelžiu karvių. 
Kam reikia, tai rašykite laišką: 

Tony Gerulis, R. 4, Box 42, 
Ithaca, Mich.

SHŲMEKERIS — Ieškau darbo, 
apysenis žmogus, prie taisymo čeve- 
rykų. Ilgų metų patyrimą turiu, su 
praisų susirokuosim kai pamatysite 
mano darbą. Rašykite Petras Shu- 
nieker, 709 W. 57 St., Phone Yards

• 3298.

Help Wante(i—Female
Darbininkių Jleikia_ ____

DIRBTUVĖM MERGINOS, patyri
mas nereikalingas, dienos ar nak
ties valandos, $10.00.

WABASHj .EMPLOYMENT, 
202 So. State St., Room 900.

/ PATYRUSI MERGINA; bendras 
narni] darbas; būti; padėti virti; 
vaikas;. $8—$10; 2828 Pinegrove, 
Apartment 0,02.- y v- v-

TARNAITĖ; patyrusi; bendras 
namų darbas; būti;? padėti vaikus 
prižiūrėti; lengvaš skalbimas; $8— 
$10; Rachlin, 5636 North Christiana, 
Keystone 0294.

MERGINA; bendras namų dar
bas; 3 kambarių apartmentas; 1 
vaikas; būti, $7; Rogers Park 5879.

MERGINA; lengvas namų darbas; 
padėti kūdikį prižiūrėti; nėra viri
mo; nėra sunkaus skalbimo; būti; 
South Shore 6402.

MERGINA; bendras namų dar
bas; virimas; kiti darbininkai lai
komi; savas kambarys, maudynė;

Bittersweet 4537.

MERGINA; jauna, padėti namų 
darbe, ir prižiūrėti 2 metų vaiką; 
6910 Oglesby Avė,, 1-mas apart
mentas, Fąirfax 6287.

MERGINA, bendras namų darbas, 
būti, nereikia dirbti sekmadienį, Mu- 
skin, Plaza 6044, 52 Kimbark. Ne- 
atsišaukit šeštadienį.

PATYRUSI, švari mergina, bend
ras namų darbas, būti, nereikia vir
ti, $8. South Shore 7782.,

PATYRUSI MERGINA, namų dar
bas, Highland Park, mylinti vaikus, 
re^ereneąs apie< charakterį, būti, sa
vas kambarys,, $8. Šaukit Evanston 

-Ųnivęrsity 7208, musų kaštais.
-.i<m ■ .!ĮHVOMWli -!*”T ■ —• *—

PATYRUSI LINGERIE operator, 
.zig-zag pinking or single needle 
power machine. Pastovus darbas, 
geras mokestis. \

S. and. Z. MFG. CO, 
2$0 So. Franklin. St,

U rn.  ..........................  ~

MERGINA; namų’darbas, nereikia 
virti! prižiūrėti 2 vaikus, geras na
mas. Plaza 8789.

į. ................................... .....—--------------------------------

•' MERGINA arba MOTERIS, bend
ras namų darbas, būti, geras namas 
įr alga. ASH, 2410 )V. 51st St.

L U f Lili ly visas Pasaulio 
Dalis, 

KVI^TKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams 

ir Pagrabąms
3316 So. Halsted Street

Tel, BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
. Gėlės, Mylintiems—Vestuvėms

—Bankietains—Laidotuvėms—
Papuošimams

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

iim ■immiijp

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

prve><*Y?*****,*x%**M****l***-*,^**fc***,,Rl-^l*R***^^

TARNAITĖ, bendras namų dar
bas, nereikia skalbti, savas kamba
rys^ mylinti vaikus, $7—8.

Briargate 0363. ' .

Reikalinga jauna moteris arba mer
giną dirbti už baro tavernoj. Val
gis, guolis ir $8 į savaitę.
1209 W. Lake St., Melrose Park, 
III. Tel. Melrose Park 9783.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

10 VAIKINU dirbtuvei, patyrimas 
nereikalingas, vyresni nei 18 metų, 
$12.50. .

WABASH EMPLOYMENT, 
202 So. State St., Room 900

APPLIANCE SĖSLMANAI— visų 
išdirbysęių refrigeratoriai, radios, 
rangės, skalbyklos, stokers, aliejum 
kūrenami pečiai. Trim aukštos kla
sės vyram siūlo savo biznį, dalini
mosi pelnu propozicija, neribotos 
galimybės, 'samdyti ir prižiūrėti dar
bininkus. Geriau negu pradėti savą 
biznį. Referencas. Rašykite: 1739 S. 
Halsted St.. Box 713.

REIKALINGAS siuvėjas ant tai
symo senų drabužių. 3608 So. Hals- 
ted St. Tel. Boulevard 3243.

Reikalingas geras “accordian play- 
er” dirbti tavernoj kiekvieną va- 
kąrą. 1137 W. Madison St. Tel. 
Haymarket 5235.

Automobiles
1929 CHEVROLET Sedan, 

mounts, trunkas; ' $5 įmokėti 
$59; Newberry Bargains.

1025 North Clark.

side
tik

PARDAVIMUI 1930 CADILLAC 
Sedan, De Luxe, 2 Loarine spot 
lights ir 2 side mounts. Visas ka
ras labai geram stovyje arba

1931 HUPMOBILE Coupe su rum- 
ble seat. Turiu būtinai parduoti vie
ną iš dviejų. Labai pigiai.

815 ,West 59th St.

PARDAVIMUI visai nebrangiai 
TROKAS ir per 30 metų išdirb
tas bekernės rautas. /Rašykit: 1739 
So. Halsted St., Box 711.

Musical Instruments
Muzikos instrumentai

GOLDSTEIN’S M U SIC SHOP
914 West Maxwell St. , 

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap4 druni Įrengimas r:'A 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ..............  $75.00
$99 Trombonas su keisu....... $35.00
$18. Smuikas su keisu, šmicas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ....... $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

$22.50'i

Miscellaneous For Sale
Įvairus pardavimai

'PARSIDUODA GARBAGE BUR- 
NER pečius, tinkamas virimui, be
veik naujas, pigiai. Taipgi ir dulkių 
valymo mašina. Atsišaukit 18-th ir 
State Street, News Stand.

Furniture & Fixtures
Rakandai-{taisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio sų Coil 
Raksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur,.

S. K SOSTHEIM & SONS 
1915 SO, STATĘ STREET 

CALumet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nemanytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški , •

Kaurai .................. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de ,luxe ......... .............
Atdara, vak. iki 9—Nedėlioj iki 5v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

PARDUOSIU 7 šmotų DINING 
RUIMIO SETĄ vertės $165.00 už 
$45.00. Taipgi kelis tibery stalus, 
krėslus ir divonus.

1358 East 61st Street

PARDAVIMUI DISPLAY CASES. 
Double Duty d.el Delicatessen ar 
Meat Market, 837 E. 75th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI nebrangiai bučer- 
nės ir grosernės krautuvė, 4 kam" 
bariai užpakaly,, renda $28. Rašykit:. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 709.

MODERNIŠKA MURO KRAUTU" 
VĖ; flatas viršuj; karšto vandens 
apšildymas; 2 karam garažas; už
imta tavernos. Saviftinkas, 6515 So. 
Ashland ’A.venue.

Pardavimui luncįr ruimis, vendą ma
ža, kaina prieinama, biznis eina 
gerai. Matykite 334 So. Western 
Avė.

*■ - n.t nr - u.,- .l-h. ■,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GREITAM PARDAVIMUI nedide
lė grosernė. Nupirksite su mažai pi
nigų. Taipgi selęįyčios setas ir gro- 
jiklis pianąg parsiduoda labai pigiai. 

2462 West 45th Place.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

TeL BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
plcltžGS •

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

NAMAI PARDAVIMUI 
SOUTH SIDĖJ

3635 Emerald Avė. — 6 kamba
rių muro rezidencija, karšto vandens 
apšildymas; 2 karų garažas, $2>750. 
Galima tuojau užimti.

GORDON REALTY COMPANY, 
809 West 35th St., Yards 4329

NORIME PIRKTI 4 fletų namą 
po 3—4 kambaxius Marąuette priei
nama kaina. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box 710.

PAAUKOSIU MODERNIŠKA 6 
kambarių muro bungalovv, karšto 
vandens apšildymas, 2 karam gara
žas. 9018 So.' Racine Avė.

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už,$11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir Šiaip 
Kitų bargenų.

Z. S. M1CKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI DIDELIS BIZNIS, 
piknikam daržas, svetainė šokiams, 
taverna ir lunchruimis. Gražiausia
me Wisconsino mieste, 320 pėdų 
frontas ir 300 pėdų ilgio. Prie ta- 
verno 
imsiu 
goję.

yra 15 didelių kambarių. Pri- 
nedfdelį namą i mainus Chica-

1632 Calumet Drive, 
Sheboygan, Wis.

J. Baikauskas, savininkas bus Chi- 
cagoj iki šeštadienio, 4419 South 
Savvyer Avė. šaukite Mr. Bellon, tel. 
Lafayette 2352.

y,,„. RETAS BARGENĄS
Naujas namas susidedąs iš 8 apar- 

tmentų po 4 kambarius, Štymu ap
šildymas. pajamų $4,080 metams, 50 
pėdų platumo frontas, randasi Mar- 
guette Man.or.

6 kambarių bungalovv, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. $1500.00 įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. Lafayette 6300

T Ė M Y K I T
Kurie turite nuosavybę namą, lo

tą, ūkę, bile kur Jungtinėse Valsti
jose arba Lietuvoj ir norėtumėt iš
mainyti, rašykite lietuviškai arba 
angliškai. Taipgi skolinam pinigus 
ir perkam morgičius.

NAMON FINANCE CORP. 
6757 So. Westem Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Salę
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 80 AKERIŲ FAR- 
MĄ su gerom triobom, visa dirba
ma žemė, labai gera, mažai reikia 
cash, lengvais išmokėjimais. Gausite 
gerą bargeną ,ųes turiu parduoti 
greitai.

P. DOWIATT, 
WestviHe, UI.

Financial
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIėlŲ labai geromis 
išlygomis ir lengvais išmokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Bųilding 
Loan and Savings Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals
ted Street.

JEI TURIT 
! KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit nuw tuojau
CANAL 8500

Apgarsinimų kainos pri 
einamas. Už pakartoji. | 
mus gausit nuolaidą.

, B
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w • • akelio gelmių. uvctrai ja

Klausykite kontesto gražuolės, kokios puikios ir, gardžiavos.
brangios dovanos bus suteiktos kontestantėms per Newi o v. •/. ... ,,„ i,, . , . , I Svečių patenkinimui Mrs.City Furn. Mart rakandų krautuvę, kurios adresas yra Bložis ir Juška Itg minutei ne. 
1656 VV. 47th SL

Pirma dovana: 3 šmotų “Bedroom sėt”
prisėdo prie stalo. Vaikštinėjo 

; antra do- apie svečių stalus, ir prižiūrėjo, 
vana: 6 tūbų radio; trečia dovana: puikus lovos uždan- kad visi visko turėtų. Ęažymė-
galas; ketvirta dovana: setas bedrumio gražių lempų.

Be tų brangių ir gražių dovanų New City Furn. 
Mart duos kiekvienai kontestantei $10 vertės* certifika-

Iki pasimatymo. ' STASYS.

Šaunus Golfininkų 
Bankietas

Išdalinta dovanos laimėjusiems 
čempionatą

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
turėjo turnyrą, kuriame buvo 
lošiama už čempionatą.

Lošėjai buvo paskirstyti i 
klesas. čempionatą laimėjo Sta
sys Tranas, chicagietis, o jo 
oponentu buvo John Miller, Jr., 
iš Evanston. Stasys turėjo daug 
vargo nugalėti Joną, pernykštį 
čempioną. ' ;

Antrosios klesos čempionatą 
laimėjo gerai žinomas sportinin
kas cicerietis dr. A. J. Gussen. 
Jo oponentu buvo gera’s jo 
draugas sportininkas vaistinin
kas Kesser, irgi cicerietis.

Trečios klesos čempionatą 
laimėjo S. Mačiulis, paveiksli- 
ninkas, o ponia Mačiulienė lai
mėjo moterų skyriaus čempio
natą. .;

Tuo ir baigės L. G. S. sezo
no veikimas.

Turnyro baliuje dalyvavo 83 
asmenys. Gaila, kad blogas oras 
— lietus sulaikė daugelį sporti
ninkų. Daugelis čikagiečių ne
žinojo, kad, kai Chicagoj lijo, 
golfo aikštėj visai nebuvo ke
taus.

Beje, moterys turėjo bridge 
lošimą. Būrys jų buvo labai 
skaitlingas. Bankietas buvo tik
rai karališkas. Įėjus į salę, vis
kas kvepėjo rožėmis. Kiekvie
nam dalyviui buvo padėta po 
rožę. Be to, dar ant skobnio 
stalo buvo dideli rožių bukie
tai. Valgomojoj salėj kiekvie-

tina, kad dalyviai-švečiai pas 
golfininkus būna visi lygus, net 
garbės stalo nebuvo. Tai bene 
pirmas buvo toks balius.

Po visam visi šoko, linksmi
nosi. —Buvęs.

_ - —--- —. . .

Darys Operaciją 
Miegančiai 
Merginai

Oak Parke yra mergina, ku- 
ri miega jau penkis ir pusę 
metų. Ji yra Patricia Maguire. 
Dabar gydytojas rengiasi pa
daryti jos vidurių operaciją. 
Tik dar nėra jis nusistatęs ar 
marinti. Jis tuo reikalu šaukia 
gydytojų pasitarimą, kuriame 
ir bus nutarta kaip butų ge
riau padaryti.

GERB. Naujienų skaityto- 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose

kambaidupseįprie 18 gat. ir So. Union Avė. Gerb. nariai 
ir, narč$ putinai privalot dalyvauti šiame susirinkime.

f J L K. Batutis, prot. rašt.
žagariečių Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį 

Jono Juškos , svetainėj, 2417 W. 43 gatvė, lygiai 1 valandą 
dienos. Atsilankę išgirsite smagių pranešimų ir .tikrai 

' džiuginanti raportą. —Sofie Ambrozaite, sekr.

SLA 238 kuopoš mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 26 d. 
Visų narių pareiga atsilankyti i šį susirinkimą. Praleidus 
vasaros sezoną gal bus koks susitarimas surengti pramo
gą. Kurie esate atsilikę su mokesčiais, malonėkite atsilan
kyti, 'Turim, apkalbėti Pildomosios Tarybos reikalavimus.

'U > Rašt. Povilaitis.
Wardo Liet. Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks šįvakar 
Matųuettė Rark parapijos salėje, 8 vai. Protestams prieš 
taksus paduot laikas jau baigiasi, tad nepamirškite atsi
nešti taksų bilas. Čia bus ekspertai, kurie už jus blankas 
galės išpildyti. Pilietybės kliasą veda p. Juozaitis. Patari
mai dykai. — Koresp.

Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks, sekmadieny, rugsėjo 26 d., 2 vai. popiet 
parapijos svetainėj. Bus renkami darbininkai į busiantį 
kliubo balių, kuris įvyks spalio 3 d. Taipgi galėsite įsigyti 
bilietus į mokesčių mokėtojų protesto maasmitingą spa’io 
8 d. Civic Opera' House. —F. A-nis, Kliubo koresp.

Roselando Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio svarbus susirinki
mas įvyksta penktadienį rugsėjo 24, d.,' 7:3.0 vai. vakare, 
J. Pučkoriaus name, 10049 So. Perry avė. Visi nariai ir 
rėmėjai prašomi laiku susirinkti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti. Teks aktorius parinkti, ratelio tolimesnę dar
buotę aptarti. Yra ir daugiau reikalų.

./ • A. Jocius, Ratelio sekretorius.
'■ 1 .<
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pillVAį, MUUC 
nuo 623 V 
Tuo pačiu 
mas ir vier 
metų amžia 
gat. Pas ji

Vardj

Adres

Telef(

Amžii

Plauk

Akių

Užsiėi

šiuomi įs 
savo fotoi 
dejų nuro

priimtos.

GPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLL
&

Abra 
laivo 
laivu 
gi, <1 
atvyl

Eli

i

Skaitlingai žmonių lankomas Portsmouthe senas Anglijos karo laivas, „kuriame 
žuvo garsus Anglijos laivyno vadas admirolas Nelson. Nors vadas ir žuvo, bet ang
lai vistiek laimėjo pergalę prie Trafagar, sumuodami Francuzijos laivyną.

•X

YPATINGA GIMINYSTĖ — Sibley parko1 žvėryne, 
Mankato, Minu., liutienė pametė savo vaiką ir mažas 
butukas buvo atiduotas auginti kalei. Tai buvo penki 
metai atgal. Dabar mažas butukas užaugo į didelį butą, 
bet jo susidraugavimas su maža kale nė kiek nesuma
žėjo, abu kartu gyvena narve ir linksmai sau žaidžia.




