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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS SUGRĮ
ŽO Į WASHINGTONĄ •

WASH1NGTON, D. C., sp. 
, 8. — Penktadienį Jungtinių 

Valstijų ir Didžiosios Britani
jos vyriausybės pradėjo preli- 
minarius pasitarimus, kad pri
siruošti, prie devynių šalių kom 
ferencij'os, kurios tikslas yra 
likviduoti kinų-japonų konflik
tą Tolimuose Rytuose.

LONDONAS, Anglija, spalio 
8. — Didžiosios Britanijos 

4 premjeras Neville Chamber- 
lain penktadienį pareiškė savo 
šalies vardu norą juo pilniau
siai kooperuoti su prezidento 
Roosevelto pastangomis atstei- 
gti pasaulyje taiką.

šį pareiškimą Britanijos 
premjeras padarė kalbėdamas 
konservatorių partijos susirin
kime Scarborough mieste.

Chamberlain toj pačioj kal
boj įspėjo Italijos diktatorių 
Mussolįni, kad pastovus' britų- 
italų dratfgavimas priklauso 
nuo to, kaip Italija išspręs 
klausimą v savo kariuomenės, 
kurį kariauja Ispanijos civilia- 
me kare.

Be to, premjeras pareiškė 
karingųjų užpuolikų dėmesiui, 
kad Didžioji Britanija peror
ganizuoja savo ginklavimąsi 
tokia plačia skalia^ kokia ji 
praeity nėra ginklavusi.

MSI

Naciai atims dar po-jUooverio ministeris 
rą įstaigų iš ka- reikalauja boikoto

' JAPONIJOS ŽVALGAI. — šiaurinėje Chinijoje veikiantys Japonijos kariuom. • žval
gai. Nors šiaurinėje Chinijoje ;japonaL užkarjavo didelius žemės plotus, bet prie Shan- 
ghai jiems nesiseka. Japonai yra nūsishrendę ir toliau tęsti nepaskelbtą karą Chini- 
joje, nors japonus pasmerkė veik .visos pasaulio valstybės. • » .
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JAPONŲ GENEROLAS PASKELBS
KARĄ KINIJAI

ĮVYKO MINISTERIŲ KABINETO SUSIRINKIMAS

WASHINGTON, D. C'., spalio j dalius valandos laiko. Sekreto- 
8. . —- • Prezidentas Rooseveltas 
sugrįžo į Washįngtoną. Penk- 
•tadienį jis turėjo konferencija 
su State departamento sekreto
rium Cordell Hull, sekretoriaus 
padėjėju Summer S. Wells ir 
Normanu H. Davis. ši konfe
rencija truko vieną ir du treč-

rius -Hull,u konferencijai pasi
baigus pasakė, kad jie tarėsi 
bendrais tarptautiniais klausi
mais. <

Pirmajai konferencijai pasi
baigus įvyko antroji konferen
cija, kurioj dalyvavo 'visas prez. 
Roosevelto kabinetas.

Šerifas prieš guber
natorių dėl streiko

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 8. — Paskelbta, kad arti
miausiomis dienomis naciai at
ims iš Vokietijos katalikų dar 
dvi. įstaigas? Vieirtrtų Jš taigų 

,. yra St.. Ameriepwjpęrtf4igQninė, 
o *kita vaikų prieglauda, kurią 
užlaikė pranciškonai miestely 
Kreuznach. Viso katalikiškų įs
taigų naciai yra atėmę iki šiol 
šimtus. . ; s

i .

Kabelis nutruko — 
sąjūdis Europoj

NEW YORK, N. Y., spalio 
8. — Chicagos dienrašty “The 
Daily News”, ketvirtadienio 
laidoj, išspausdintas ilgas 
Henry L Stiirisono, buvusio 
Štai# -ddępąrtamehto , sekreto
riaus prezidento Hoove'rio ka
binete. Stimson reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos prisidėtų 
prie Didžiosioą Britanijos ir 
kitų valstybių ekonominiam 
spaudimui į* Japoniją, .?■ tikslu 
sulaikyti jos puolimą Kini
jos.

PARYŽIUS, Francija, spalio 
8. — Ketvirtadienį, spalio 7 
dieną, staiga nutruko susisieki
mas telefonu ir telegrafu tarp 
Paryžiaus ir Romos. Paryžiuj 
kilo didžiausias sąjūdis. Paskli
do gandai, kad Mussolini mobi
lizuojąs kariuomenę, kad jis ap
sirgęs, kad buvęs užmuštas ir 
t, p. Iš Vienos* gauta žinių, kad 
ir ten kilęs sąjūdis dėl nutrau
kimo komunikacijos.

Paryžiečiai ir kiti* atsipeikė- 
. jo, kai gavo žinių, kad smarki 

audra siautusi tą dieną Italijoj 
nutraukė telefono ir telegrafo 

,,.vielas.

Riaušės Etiopijoj
ROMA, Italija, spalio 8./— 

Pranešimai apie plačiai paply- 
tusias kautynes tarp Italijos 
kariuomenės ir etiopų burių

- Afrikoj pasiekia Italiją.
Nors vyriausybė nieko ne

sako apie įvykius Afrikoj, ta
čiau yra žinoma, kad neseniai 

1 Italai turėję gan atkaklių kau
tynių su etiopais. z Apie šiuos 
įvykius Italijos vyriausybė 
pranešė, jogei jos kariuomenė 
išėjusi laimėtoja. Tačiau ji 
pripažino, kad italai turėję ir
gi nuostolių. *1

Bendrai imant, tenka many
ti, kad Etiopijoj šiandien ne
ramu ir kad italai turi nema
žai/darbo kovodami su neklus
niais etiopais.

Reikalauja svetim
šalius pašalinti 

iš Meksikos

ENSENADA, žemoji 'Kali
fornija, spalio 8. — Lombardo 
Toleano, CNT darbininkų Uni
jos atstovas, atvykęs iš Mek
sikos Miesto į šį šiaurės Mek
sikos pajūrio miestą, pasakė 
kalbą, kurioj įrodinėjo, kad 
svetimšaliai esą nepageidauja
mi šaly. Panašią kalbą mieste
ly Mexicafi yra pasakęs kele
tą dienų atgal atstovas nuo 
CROM — Meksikos Darbo Fe
deracijos. Ypatingo priešingu
mo Meksikos darbininkai ro
do japonams,' kurie ‘dirba 
didžiulius žemės plotus įvairiom 
se Šalies dalyse ir ypač šiau
rinėj Meksikoj. 1

246,000,000 pasa- 
žierių

• r - i;

• WASHINGTON, D, C., spa
lio 8. — Per pirmuosius šių 
metų šešius mėnesius Jungti
nių Valstijų geležinkeliai viso 
turėjo 246,997,594 pasažierius. 
Nė. vienas iš jų nepraradęs gy
vasties, sako Amerikos Gele
žinkelių Asociacija.

SHANGHAI; Kinija, spalio 
8. — Generolas Iwane Matsui, 
vyriausias japonų armijos ko- 
mąnduotbjas Shanghajaus fron
te,, penktadienį^ išleido • prokla
maciją. ši proklamacija tai 
pirmas oficialus japonų pareiš
kimas, kad Japonija kariauja 
Kinijoj.

Kinai skaito sakytą prokla
maciją esant lygią, karo pa
skelbimui, nors ji ir ne visai 
atitinka formaliam diplomati
niam karo paskelbimui.

Generolo Mat s iri proklamaci
ja sako, kad jis yra prisiruo- 
šęs dabar pavartoti visas prie
mones oponentams įveikti. Var
du Japonijos imperatoriaus ge- spėkas.

nerolas Maksui ■ prižada greitą 
karo laimėjimą .japonams. O po 
to, sako proklamacija kai bus 
nugalėta kinų armija^ kuri lai
kosi n6igiahj<)S japonams lini
jos ir kooperavo su komunis
tais, prasidėsianti taiki gady
nė. .

Korespondentams teiraujan- 
tisikai’ dėl proklamacijos reik
šmės/, buvo ^paaiškinta, - kad 
Matsui dabartiniu >laįkū su/ 
traukęs tiek kariuomenės ir 
jaučiasi taip prisirengęs1, jogei 
galįs įvykdyti misiją arba už
duotį, kurią jam pavedęs Japo
nijos imperatorius, kitaip sa
kant, kad jis jaučiasi pakan
kamai tvirtas sutriuškinti kinų

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

' . < 2 ■1

Miškui atželdinti
• • . •*’ Y. • • '

1938 metams paskirta 700,-

? i **. ■

PORT HURON, Mich., sp.
8. — čia streikuoja American 
Enameled Wire Co. darbinin
kai.. Michigan valstijos guber
natorius Frank,. Murphy pata
rė vietos šerifui William L. 
Van Antvverpui nevartoti smur
to priemonių ryšy su sakytu 
streiku. Tačiau šerifas, nepai
sydamas gubernatoriaus įspė
jimo, mobilizavb 150 sau pa
dėjėjų ir pareiškė, kad jis ne- 
prileisiąs C.I.O. pikietininkų 
streiko apimtai dirbtuvei pi- 
kietuoti. \

Audra užgavo
Italiją

Kratosi kun. Cough- 
lino pareiškimo 

■. I . ‘ ‘

DETROIT, Miėh;, spalio 8. 
— Arkivyskupas Edward A. 
Mooney, naujasis Detroito sri
ties katalikų bažnyčios virši
ninkas, ketvirtadienį išreiškė 
“gilų apgailestavimą” dėliai ra
dijo kunigo Coughlino pasta-, 
bų, kuriomis šis praėjusį an
tradienį puolė prezidentą Roo- 
seveltą ir Komitetą Industri
niam Organizavimui. Esą, 
Coųghlin pasakęs, kad jo pa
stabas ateity cenzūruosianti 
bažnyčia. Dėl to galėjęs susi
daryti įspūdis, jogei arkivysku
pas užgiręs ir praėjusio an
tradienio Coughlino pastabas. 
Jis, arkivyskupas, jų neužgi- 
ręs.

Sukilėliai suėmė du 
\ Britanijos laivus A

LONDONAS, Anglija,' spalio 
- Ketvirtadienį, spalio 78. — Ketvirtadienį, spalio 7 

d., Ispanijos sukilėliai užgrie
bė du Britai) i jos komerciniu^ 
laivus Ispanijos pakraščiuose 
gabenusius maisto reikmenes 
lojalistams.

Sukilėliai paėmė dar 
vieną britų laivą

___ ____________ ¥
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LONDONAS, Anglija, spalio 
Čia gauta žinia, kad Is

panijos sukilėliai pagavo dar 
vieną Britanijos laivą,', vardu 
Bobie, ir nusivarė jį į savo uo
stą Ferrol. Kalbamas laivas 
yra 782 tonų įtalpos.

- Tai jau trečią Britanijos ko
mercinį laivą Ispanijos sukilė
liai pagavo bėgiu paskutiniųjų 
dviejų dienų.

5 žuvo geležinkelio 
nelaimėj

BRIDGEPORT, Nebr.r spalio 
—- Penki Burlington gele-

spalio . 7 
traukiniui

8 
žinkelio • samdiniai 
mušti ketvirtadienį, 
d., pasa^riniam
susidaužiis su? pagelbiniu gele- 
žinkelio lokomotyvu. Nelaimė 
įvyko 5 mylių toly nuo Ęridge- 
porto miesto! ;'

Apsiniaukę; gal bus lietaus; 
kiek šilčiau.

Bušų šoferiai ren
giasi streikui

CLEVELAND, Ohio, spalio 
’ — 1,200 Greyhound busų 

šoferių yra nutarę išeiti strei- 
kan sekmadienį, spalio 10 & 
5 valandą ryte, jei nepavyks 
su samdytojais susitaikyti.

• &>« w.i. -..X ■ i. < A*. ■ " t /'■*<

100 mirė nuo miega
mosios ligos

ST. ’ LOUIS, Mo., spalio 8. 
— Skaičius mirusiųjų dėl mie
gamosios - ligos nuo šių melų 
birželio mėnesių Št. Louisė pa
siekė 100 penktadienį, spalio 8 
dieną. Reiškiama viltis,- kad 
orui * atvėsus susirgimų miega
mąja liga buą mažiau.

1

Dar 5,000 kareivių 
išlaipinta j Ispanijoj

GIBRALTAR,; spalio 8.
Keturi laivai, lydimi dviejų tor
pedinių laivų, atvežė iš . Ispa
nų Morokos į Algericas, Ispa- 
nijoj, ir išlaipino čia tarp' 4,000 
ir 5,000 kareivių. Kareivių tau
tybė nenustatyta, nes sukilė
lių vyriausybė neprileido žiū
rėtojų artip. Žinios iš Algeri
cas sako, kad naujai atgaben
ta kariuomene bus pavartota 
atakoms miesto Almeria, kurs 
yrą lojalistų rankose.

Streikuoja 6,500 an
gliakasių Pennsyl- 
~svWj&j*rr"

ROMA, Italija, spąlio 85 —- 
žymios Italijos dalies gyven- 

bo taisydami telefono linijas, 
geležinkelių tiltus ir kitokius 
pastatus, kuriuos pagadino pra
ūžusi audra ir išsiliejusios iš 
krantų " upės, 
dėl

r" v tdjaf■ ^imtd W ‘ trrri;-'da*t!g«”

t Statyba Lietuvoje eina taip 
sparčiai, kad esamos' 277 ply
tinės pagaminątik dvyliktą 
dalį pareikalavimo.

Lietuvos Laivininkystės \ 
? Bendrove,

padidino pagrindinį kapitalą 
iki 3,5 milijonų litų. Perkamas 
šeštas 3000 tonų laivas; ir sta
tomi šeši baidokai.

Lietuvos Banko 
aukso fondas spalių mėnesį pa
siekė 76,78 mil. litų.

Kiaušinius eksportuoja 
naujose dėžėse ,

KAUNAS.—šią savaitę Pie
nocentras pradėjo eksportuoti 
kiaušinius naujame įpakavime 
—7 medinėse dėžutėse , su kar- 
tono narveliais po 360 kiauši- 
nių kiekvienoje dėžutėje. Tas 
įpakavimas jau buvo bandytas 
anksčiau ir davė gerų vaisių. 
Nuo šiol bus pradėtas pasto
viai naudoti. Toks įpakavimas 
užsienių rinkose labai mėgia
mas.

■'

Rusijoj sušaudyta 14 už 
gadini javų •

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 8. — Iš Sovietų-r Rusi
jos gautą žinių, •U^./sųšaudyž 
ta dar 14 asmenų kaltintų ga
dinimu javų. Du žmonės su
šaudyta Sibire, o kiti Kaukai 
■zo-snįy*- <;■ -j
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Ir Klaipėda turės mo
dernias sporto rumus
KLAIPĖDA—Klaipėdos, spau

da rašo, kad švietinjo Minister 
rijos dėka ir Klaipėda netru
kus turės modernius sporto ru
mus. Bumų statyba jau pra: 
dėta. Tai busiąs gana impo
zantiškas 53 m. ilgio, 32 pločio 
ir 8,40 m. aukščio (didžioji 
salė) statinys. Salės ilgis bu
siąs 33 m. plotis 21 m. salės 
šalyse -bus balkonai, o viename 
Šone tribūnos. Tilps iki 600 žibo 
nįu. Be to, viduje dar busianti 
mdžesnė salė, kambariai są
jungoms, įrankiams, /gydytojo 
ir tyrimo kabinetai, dušai ir 
kt. žodžiu, rūmai t>u*s pritaiky
ti šių dienų - reikalavimams.

Nauj ųjų sporto rumu staty- 
bįa jau prądęta. Iki Kalėdų: rū
mams bus pastatytos sienos, o 
ikiį.kitą metų rugpiųčio men, 

.' •?7iž.,‘y- i

Pranešama, kad 
audros žuvę 12 žmonių.

Rado $27,000 vertes 
deimantą

RIO DE JĄNEIRO, Brazili
ja, spalio 8. — Aukso ieškoto
jas surado praėjusį ketvirta
dienį deimantą, kuTs sveria.178 
karatus; Deimantas surasta 
Coromandel apylinkėj Minas 
Geraes valstijoj. Pramones ir 
Verslo bankas sumokėjo už 
deimantą kasėjui. $27,000. 

.  h
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Jos jau paskelbė boikotą 
japonų prekėms

NEEDHAM, • Mass., spalio 8. 
— The New Century Club 350 
nares paskelbė, kad jos pirk- 
siančios tik bovelnines pančia- 
kas. Nebepirkšiančios nė šilki
nių, ne rayon .(dirbtino šilko) 
pančiakų, kadangi šių pasku
tiniųjų rųšių pančiakas, impor
tuotas iŠ Japonijos, sunku at
skirti riuo. pančiakų mėgstu 
Jungtinėse Valstijose. Tai toks 
New Century klubo boikotas 
Japonijos* prekėms.

ČOALDALE, Pa., spalio 8. 
— Trys dienos atgal buvo pra
nešta, kad 39 angliakasiai šioj 
apylinkėje paskelbė sėdėjimo 
streiką. Penktadienį paskelbė 
streiką dar 6,500 kasėjų, su
stabdydami Lehigh Navigation 
Coal Coinpany kasyklų visas 
operacijas. Sėdintieji streikie- 
riai randasi giliausiuose rusino1 
se 1,252 pėdas nuo žemės pa- 
viršio.

Košernos mėsos krautuvės 
vėl atsidarys New Yorke

NEW YORK, N. Y., spalio 
2. — šeštadienio vakare, spa
lio 9 d., vėl atsidarys košernos 
mėsos krautuvės New Yorke, 
kurios buvo paskelbusios strei
ką skerdykloms įdėl aukštų mė
sai kainų. Krautuvininkai sa
ko, kad dėka streiko kainos 
mėsai nupuolusios. Tuo tarpu 
Jungt. Valstijų agrikultūros 
departamentas daro mėsos kai
nu tyrimus.

Gabena pinigus į Ameriką

Indiarmpoise pienių 
streikas

• INDIANAPOLIS, Ind., spalio 
8. Čia išėjo streikai! dvie- 
jų pieninių darbininkai, kadan
gi kompanijos nesutiko jų rei
kalavimams algas pakelti ir ki
taip darbo sąlygas pagerinti.

J » ■ -

Jis irgi čempionas
PRESftUE < ISLAND,X 

spalio . 8. — Bulvių rinkimo 
konteste, kuriame dalyvavo 27 
geniausi rinkėjai, laimėtoju iš
ėjo-' 24v metų farmeris Marš 
Hall. Fer 15 minutų jis pririn
ko pekus bulvių. Hali buvo 
paskelbtas pasauliniu bulvių 
riniįjj( čempionu.

Me

NEW YORK, N, Y., spalio 
8. —' Praėjusios savaitės gale 
į New Yorką atplaukė jš užsie
nio viso $23,279,000 pinigų 
auksu. Toj sumoj $15,036,000 
atgabenta vien iš Belgijos. San 
Francisco mieste tuo patim 
laiku gauta $1,321,000 atga
bentų iš Australijos.

1,600 krikštą tėvas

PARYŽIUS, Francija, spalio 
8. — Frąncijos prezidentas AL 
bert LebruTi, sakoma, esąs pa
saulio čempionas krikšto tė
vas. Iki Šiol jis jau yra krik
što tėvas 1,600 vaikų. Jis, mat, 
būna krikšto tėvas kai šeimoj 
gimsta aštuntas vaikas ir kai 
visi pirmiau* gimę vaikai tebe
gyvena. Ne nuostabu, kad jjs 
yra tokio' daugio vaikų krik- 
što tev^Ą. ,y .
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PIRMYN
SHARPS and FLATS
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Estelle Riipkus trying (with Hbjyias shkrp ėnbhgh, būt oųly 
an eseort unkno\vn to all). to had one eye. Apple umpired for 
do some sort of ą jiahcę which 
may reseinbled thė rhūm-

being• Rehearsals are now 
held every Tuesday and 
Night at 7:45 for all ^Chorus 
members for the coming 
weeks. All members who wish 
to take part in the concert are 
reųuested* and mušt attend all 
rehearsals.

• • As we look down bur list 
we notice that there seems to 
be quite an- active month in 
store for u‘s and we’re certain 
non of you want to miss the 
following:

October 9th/
Tavern Party is to take place 

—at Norb.uts Tavern which is 
located • at 35th and Emerald 
Avenue. This party will go on 
all day and night, so, that all 
may come at some time or an- 
other. When you do come and 
then purchase something you 
will know that each penny that 
you spend is being used to the 
best of advantages, for it is 
for yourself and your fellow 
members that this treat is be
ing given for. Opportunities 
likę these are*very rare, there- 
fore, kindly come 4 down ' and ’ 
know that by doing so you are 
really doing a good deed. Many 
thanks to Mr. Norbut!

2W1£
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KOMANDUO

October 17th
another great day in 

for all afe we are tben 
to present our “Concert

Bunco

It’s 
store 
gomg 
Album” at the Lithuanian Au
ditorium. Don’t forget the date, 
as it will be one grand affair. 
\\ e wish yoi»‘ would come down 
and see for yourself.

• October 19th
... VVill bring with it a
Party to be gtven at Carpen- 
ter’s Hali at 55th and Ashland 
Avenue. All of those that ’en- 
joy taking part in the men- 
tioned game are urged to come; 
many prizes will be given.

October 19th
... The Sponsors Banųuet whięh 
is being given for the Spon
sors of the chorus who have- 
ahvays helped the chorus along 
so generously. The > banquet 

• will take place at tfye Stock
Yards Inn. A

, eln case some .of readers 
do\not knovv, all of the^above 
mentioned affairs are being gi
ven for the benefit of Pirmyn, 
so, we suggest that all mem
bers attend all of them. Pir
myn to Lithuanian in 1938! is 
what we want and hope to get 
and will if all help along. In 
appreciation to all those help- 
ing us, the least the 
members can do is 
these affairs—we • 
of them to do so.

<“A Good Time
By AH” at least it gavę us that 
impression judging by all the 
smiles and laughter which took 
place at our first sočiai that 
was given on October 3rd at 
Neffa’s, Hali. New members 
(who węre ■ rather shy) were 
initiated, which broughl forih 
mtich humor from both young 
and old. The card party and 
the bunco games plūs the dan- 
cing inade the affair a most 
enjoyable one.

chorus 
to attend 
expect all

Was Had

Many of our forpier 
. thnĄ have suddenly 

into bloncles—namel 
Benik and Ęstelle ol( 
counting Aldona 
makėS thfėe '"blondė

TO JAS. Gen. Chang Tsu-
chdng,’ kuriam yra pavesta' 
komanduoti Chinijos ka-- 
riuomenę šiaurinėje Chihi-
'.. 2’. ■ 7. • :

1 ■    ■'.'i . i ■ > i'■ 
Things Noticed at the Sočiai
'• A- diamon ring on the en- 
gagement fingėr of Helen No- 
ver '(the girlfriend of Al Stul
pai*)’ don’t tell us that all this 
has happened and nohb of us 
knew anything about it? it 
seems that way—būt, we knbw 
now!, x

Another diamon was noticed 
on’the tell-tale finger of Ame
ba Razmus. Engaged!’We hope 
a definite date has been sėt,': 
In case you wondered—Ame-' 
li.a’s. eseort to the .Sočiai was 
none other than her fiancee. j

The three* youngsters, Bern 
Miller, George Miller and Pete 
Kitkas sų^jn; tįo dplight in just 
slaitiming ėach other around. i
, Jchn Rukstala and Josephine

Dan C upid sęems to> have. fal-
♦ •*. i?^.r v * * Y* •* ** *■ ‘

len down on his job durįng the 
past few weeks būt, this may 
be a sign of him being back 
in circųlation again. Wer hope 
so. , ■, •.

Joė Zuk^s certainly cah 
swing his drinks- as, wed as his 
feet.

■M • • “ ------r
/, Gražių vlrfiv pasirin- 
', kimaa! Atv.rtua pa- 

vsldnrp piinaH plotis ar
ba 2 twlti lova. Su 
■larivaizdžiornlR poduft- 
kotnlK. Henaachič ver
tė! •

Pirmutinis 
mleran 
Oxl»

Pirmutinis 
ml'eras 

0x9
$1.9&

, Taipgi ir kiti baldą! pigus . 
Atdara vakarais ir sekmadieniais 

' iki 9 vai. vakaro

2221 SL ASHLAND AVĖ. .

Saukit calumet 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY, Not ine.
Į VAKARUS NUO 
STATE STREET'10 West 18th Street

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos j jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskąičlavi- 
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plaiit), garu arba 
karštu vandeniu šildomą..
NEREIKIA PINIGU ĮMO
KĖTI—36 MENESIAI 18- 

.MOKĖJIMUI—ŽEMĄ.- 
PALŪKANŲ KAINĄ.

. I Atdara vakarais iki 7 vaK 
(Nedėliomis iki 1 v«- dieną

Į ’ I Ml .f HlllllSil II mmiA

įtrųpeUes 
.changęd 

Anne 
oldy, which, 

Grigonis, 
in the

chorus. Ye Gods!
Not many of the "Naujos 

Gadynės Chorus members were 
there būt, we dįd enjoy hav- 
mg the people -bf that chorus 

tat were there.
' . M* •

It is rather latę to speak of 
baseball now, we know,—bųt 
yours rtruly has witnessed a 
most untisual bąli game and 
W9 thought you might be i'n- 
terested to hėar about it. Here 
goes:v ;

The g&me opened with Mo- 
lasses., at the stiek. k 6mallpox 
was catching. Cigar was in the 
box and had plenty of Išmokė. 
Horn was i playin^ ; ^rst base. 
Fiddle \was playing second. 
Needle was trying tb '.umpire.

a while būt they said He was 
rotten. When Ax came to bat 
he chppped orie. Cigar let cake 
walk and Sawdust filled • the 
bag$. Sbng' hiade1 a hit and 
Twęnt/ rhade? - a scorė. Ęvėry 
foot of grourid kiekčd when 
they put light out Meat was 
put out at the plate.. Bread 
Ipafed around all through the 
game. Cabbage had a good 
head. Ice kėpt cool until he 
vtes liit by a pitehed bąli. Then 
you ’should have heard Ice 
Creąm. The crowd roasted 
Peanuts all ithrough ;thę game. 
Grass covered lots of ground 
in the field. Ybu^Kbu'ld have

■ — '■ ..........M .<*y—............................... . —

heard the cfowds cheer ^v^eh 
$pider caught the fly and it 
::ell ipto the hands of clock. 
0otp was in the field.
,. ę It certainly was a^ pleasant 
sUrprise to have Adele Ra
dauskas come back to the cho
rus—also her friend Frances 
Baręsis. *

Again we repeat, don’t for
get about rehearsals , being 
held on Tuesdays and Fridays 
also please be on time. We’ll 
oe seeing you—

BRAŠKE Y HUEY?

£ 
fz»'

RADIO
AGAIN 

PIONEERS

4L0MC 0IS1AHCE*

SIMPLICITY

Startjing Robot Djal:

Visų trijų bangų t u r* 
skirtingus dial.s, ...bet tik 

‘ vienas dial yra matomas 
iš sykio. Ir tas vienas 
dial yra didelis, aiškus ir 
lengvai skaitomas...

■ v u

RadioSudriko Rakandų
■ z

Gąsinių, Anglinių
Alyvinių Pečių didelis

p asirinkimas.

ir gerų

Jos. F. Sudrik,
incorporated

,3417 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

Budrike žymus radio programas 
nedėlioję, iš stoties WCFL kaip 

7:30 vai. -vakare^v

IŠDIRBĖJAI'
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Prištatom į Tavernas ir Restau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale. 1
4643 SO. HALSTED STREET

> Tel. YARDS 4996.
I

. Ofiso Tel Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Ned&Uomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVtk

TeL Kenwood 5107

2-rą. ir Paskutine Savaitė
Sprustis visą; savaitę šveikino >šį 
paveikslą ; kaip Sovietų Rusijos 

Geriausį
AMŽINO PERSTATO

Zg “B ~ ....
Apysaką

likusias žinias iš U. S. S.iR. kino
SONOTONE
66 E. Van? Briren

Šiokiomis dienomis .atdara 10:45

Mokslininką 
bolševikų revoliucijoj., Taipgi vė-

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė kėlę tas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo
jau? pas — 

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo 10 rvto iki 9 vak.)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d uodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

We Get Kepeat. uruers r or Our 
High Grade

ILLINOIS GOAL
■ $5.00 to $0.00 TON
DELIVĖRED ANYWHERE 

Call Day or jtyight 
jr ARDMORE 6975

/■ -*^I lt < , .. 1 i < ’
■

Ofiso Tol Virgiaia 0636 
Reeidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
• Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
t Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

st.

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

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

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

2400 WEST MADISON STREET. 
Vai. 1 iki 8 po piętų, 6 iki 8 vak.

Tel Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 059.7

1 .............................i i............................................. .......................................i................... ..m n

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias ‘ pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunuiz 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS
Vyras ir moteris prižiūrėt olai. 4

GHICAGO ORTEOPEOIC GO.
183 W. Lake St.

Arti prie Wells Street.'

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■■ .■•(/>'v • ' ' - ’ ■

John F. Eudeikis
7 So. Dearborn St

’ Room 1230 
Ofiso Tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyrie Park
1824
3395

?5SĘNIĄU^aW DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO

’ 'ĄMBULANC
Weną ir naktį

Viši Tifonai YARDS 1741-1742 
4605-^7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

. Tel, LAFAYETTE 0727

įstaigą

' ■ i l

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6į22 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI
,1 4 koplyčios visose

-LLsZd.1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 VU1. vakaro'1 iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

. f ;•’'.'•• P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,‘: 
Cicero

..Lietuvių* ■ 
j,'į Laidotuvių ■

Direktorių 
F Asociacijos i 
l . ■■ '

f; ’ - - f , S. P. MAŽEIKA ' • Yards 1139 
r ,33,19 Lituaųįča Avenue / Phone Yards 1138

Ambulance 
k- Patarnavi- 
L mus Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

R ^Wfe;IJŲLEVICIUS'. ■ ■ '
1348 So. Galifornia Avenue Phone Lafayette 3572'

.i .4 • A. MASALSKIS •
3307 Lituanica!;Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th. Court Cicero Phone Cicero 2109'
„ ų........... . ....... .R...............

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street 

„7; -.     , ... . .
L J. ZOLP Phone BouL 5203

1646 Wėst 46th .^treejt ■ Phone Boulevard 5566

Boulevard 4089

Phonę Monroe 3377
1-

______ r _________________________ _ ' ■- . 1 >

718 West 18th Street
-. i i ■..»!  ................... .. " - — — — — •

LACHAWICZ IR SŪNUS
•,-,2&14 .West 23rd Place Phone Canal 2515

sĮYRIUS: 42-44 Ęaat ,108th Strdet Tel. Pullman H70
.4 West 23rd Place
,„i   ,, , ,, ,| ip,4,ia, „ i „h. ,i   „nu.   .........................

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
Phone. yjrginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiy įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia tepėrfgai akinius. Visuose atsi- 
tiipmrfiose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
< Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nerišliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAIi .

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

' Draugijos Nariai.
• Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELtA
DENTISTAŠ

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

^Arpdni natral nutarti

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. Califprąia Avenue 

Telefonas Republic 7868 *..-'V &-• '
wii

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. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj, pagal sutarti

I - V . Ml6tuxlal'- ; ’{1
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4; nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.nt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Jiezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris -
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Westem Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popit. 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.

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 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
1 OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos * ;

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS: , 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

; Ofiso valandos: .
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėi nuo 10 i)d 12
Rez. /Telephone PLAZA 2406

ltT- -w.- . '»■■■.. ■ ............. ...

Garsinkitčs“N-nose’



NAUJIENOS, Chicago, III.

4.09

George

MUILAS

cho

Carnation MILKAS

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

NEPRALEISK ŠIOS PROGOS

4184

yra 
ties

dideli 
ken.

NAUJIENOS 
1739 So. 
1 'litod S k 
”CAGO

Vaišins “Pirmyn 
Choro Naudai

Žagariečių Kliubas 
Pagerbs Savo 
Darbuotoja

Po Rakauskaitės
Koncerto — 
Vakarienė

MAIš.
100 SV.

Meno Są-gos koncertas 
ir šokiai

ZENITH
RADIos

VISADOS 
METUS

PIRMIAU

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

naujais 
r>AGERWlMAIS

Dabar 1938 Metų Modelis Žymiai Skyriasi 
nuo kitų Radios. Švelnesnis balsas, aiškiai 
grajina, išvaizda ko puikiausi, o kaina nė 
kiek nėra brangesnė.

!^»RADIO

GREIPSAI
Michigąn Concorde. Puikus
Vynui ir Džėlei. a

Kaina ..... .......CvG

Sekmadienio vakarą Yuškos 
salėje

JELLO RINKTINI SKONIAI
O pakeliai m*

OBUOLIAI .
Puikus Michigąn Valgomi
Verdami. Pilnas 4
Bušelis ..... - ■ WI

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak 

torius

Tos Kainos bus Penktadienį, šeštadienį ir 
Sekmadienį

Atdara—visą dieną sekmadienį ir kas vakarą iki 9 v. vak

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

1621 SO. HALSTĘD STREET 
CHICAGO, ILL.

Nuoširdžiai užprašo
Komitetas

MILTAI
Garsus Ceręsota ženklo 24% sv 

Tik po 1 maišą... ...........

DYKAI
, ' ■ • S ■ ’ • \ * • ■ 5

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ... $8.00
Kitur Šūvi Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

American Family 
g gabalai 23c

1

10 gab. apribota

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenuę

Tel. Lafayette 5824

Pirmyn” Koncertas
Spalio 17

, BRIDGEPORT.—• Rytoj, spa
lio 10 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvyks koncertas, o po koncer
tui šokiai. Programą rengia 
Meno Sąjungos pirmas apskri
tys. Muzikaliame program4 da
lyvaus Kankl ų choras, Aido 
choras ir sekapti solistai; <V. 
Ramtis, V. Shąrkiunaitė, šokė
ja, Grenadierių Trio, A. Kens- 
tavičienč, T. Grušiutė iš Grand 
Rapids, Mieli., ir A.< Zabukienė. 
Programas pras’dės kaip 4:30 
vai. po pietų, šokiams grieš 
geras orkestras. Įžanga nusta
tyta 40c ypatai

Telefonas SEELEY 8760
CHICAQO, ILLINOIS

M. Rakauskaitės koncertas 
įvyks rytoj 8:15 valandą vaka
re, Studebaker Teatre, prie 
Jacks^ųi ir Michigąn avenue. 
Po koncerto Auditorium teat
re įvyks vakarienė. Bilietai pi
juos bus galima gauti koncerto 
salėje ir viešbutyje.

choro. ke
bus paties 
koncertas, 
Albumas”.

Lietuvių

S E E T H EN5Q^ 
PRIVACY PLUG-IN 
—- or hard o£ hearing devica. 
Everybody, including th. 
daaffliatons in at normai vol- 
urna. Inexpensive, effective.

Moksliškas Ekzaminavimas
Su Naujausiais Istrumentais 

Užtikrina Jum Gerai Tinkamus 
1 < Akinius

Tvirti akiniai su rėmais jušų 
sunui ar dukteriai. Pasirinkimas 
rėmų iš natūralaus ar baltojo 
aukso.
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Woodlawn Brand Namam Malia
va (Išoriui Balta ir Spal-$«f 49 
vota) galionas .............. I <
Musų Standard O. K. $4 .50 
Grindim Varnišis, Gal. ■
One Coat Baltas Enamel $*| .69 
Galionas ...............   I
Sienom Popierius (Jus turėtumėt 
pamatyti musų pilną eilę, pirm 
negu pasirinksit)

KRAMER ?
BROTHERS CO.

(pietinėj gatvės pusėj)
MALIAVOS, SIENOM POPIERIS, 

MALIORIAM REIKMENĖS

547 East 63rd Street
Tel. Fairfax 0070.

Parsiduoda kampinis 2 auk* 
štų namas ir valgomų daiktų 
krautuvė, geroj vietoj, lietu
vių ir slavų apgyvento]. Na
mas gerame stovyj. Parsiduoda 
tik už pusę kainos kiek ver
tas. 3 flatai po 4 ir 5 kamba
rius. Garadžius 2 mašinom^ 
Rendos gaunu $75 į mėn. Par
siduoda tik už $4,000. Kas no
rės išmokti vesti biznį išmo
kinsiu. Priežastis pardavimo 
apleidžiu > šią šalį-

PASKELBI KABA
KING MIDAS AUKŠTOMS MAISTO 

KAINOMS

Šį sekmadienį, spalių 10 d., 
.J. Yuškos salėje, 2417 W. 43 g., 
apie 6 vai. vakaro susivažiuos 
žagariečiai ir jų kaimynai pasi
linksminti ir kartu savo kliubo 
nares ir veikėjos Marijonos 
Meravičienės pagerbti. Ji sirgo 
per septynius menesius ir tu
rėjo tris operacijas. Daugelis 
iš draugų jau abejojo ar ji be
galės pagyti iš tokios sunkios 
ligos.

Tačiau draugė Meravičienė 
pagijo ir mes ją matysime šiam 
draugiškam vakarėly pajaunė
jusią, smagią. Čia ji/galės su 
visais svečiai ir viešniomis vai
šintis su iš Žagarės atgabentais 
ušečkais minagais ir kolais 
džiovintomis žuvelėmis. Taip 
pat iš švetpuolio bravaro bere- 
ša ir kitokiais gėrimais, šauni 
žagariečio Juozo Balako muzi
ka grieš latviškus ir lietuviškus 
šokius.

Moderniški be rėmų akiniai gra
žiai atrodo ir labai lengvi svo
riu, natūralaus ar balto aukso 
TAIP PIGIAI, KAIP 53.75

Rytą iš sekmadienio j pirma
dienį nežinomi piktadariai per 
langą įsibriovč parai), svetai- 
nčn ir padarė nuostolio už $6 
ar $7. Manyta jų, kad po labai 
pasekmingo baliaus bus geras 
plėšikams pasipelnijimas. Na
bagai apsivylė. ’

Pereitas ^balius buvo pasek- 
mingas, nes žmbnės skaitė 
“Naujienose” apie buvusį gais
rą, tad susirinko pažiūrėti, ar 
daug kas apdegė. - Reporteris.

KAVA
Chase & Sanbom

1 sv 23c
2 svarai apribota

SRIUBOS CAMBPELL TOMATO

4kenai25c

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00. 
kuri tinka visoje Ameri- 
'koje ir daug kitokių rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE 
PER 

Av RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužomo

Rėmai galima gauti įvairių for
mų., .taipgi tinkantys kiekvie
nam veidui ir kiekvieno išvaiz
dai geriausia.
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

SiHiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiit.

= Tel. Calumet Residence ;
4258. Yards 5034 į

Banis Studio
| Pirmos Rųšies Photo Studio j 
| Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei- į 
= įnynos ir pavieniai tai musų spe- = 

15 t cialybė.

į 3200 So. Halsted St. j 
flIllIlIlHIIIIIHHII III t« 11111111 liti 111111111'

W. Sadauskis
Pristato visokių 
rųšių ANGLIS

Dabar geriausias laikas pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils.

TAIPGI PERKRAUSTO 
furničius, pianus ir kitokius 

rakandus.

808 West 33rd PI.
' Tel. Yards 1797

Plėšikai Bridgeportų 
Lietuvių Taut. 
Parapijoje

skatino choro narius 
tėvus tą sumanymą 
Pats žymiai prisidėjo 
organizavimo , Fondo 
Choro Kelionei Lietuvon ir pa
liko vienu4 jo globėjų.

Nepasitenkindamas tuo, p. 
Norbutas sumanė savo prita
rimą sumanymui- parodyti ir 
kitokioj formoje. Nutarė savo 
alinėje surengti “Pirmyn” die
ną ir visas tos dienos įplaukas 
paskirti į Fondą “Pirmyn” ke
lionės naddai.

Toji “Pirmyn” Diena įvyks 
šiandien. P-s Norbutas parin
ko šeštadienį, nes šeštadienis 
yra geriausia biznio 'diena ir 
tą dieną įplaukia daugiau* pini
gų, negu paprastomis dieno
mis.

Biznis b- Norbuto alinėje, 
per visą dieną, eis kaip papra
stai, su tuo skirtumu*, kad vi
sos įplaukos — nevien grynas 
pelnas, eis ne p. Norbutui, bet 
“Pirmyn” chorui. Alinėje bus 
muzikos ir “kugelio” ir kitų 
skanėsių, kad susirinkę svečiai 
galėtų kuo smagiausiai ir ge
riausiai laiką praleisti.

P-s Norbutas nuoširdžiai 
kviečia visus savo draugus, 
“Pirmyniečius” ir bendrą pu
bliką sustoti jo alinėje — by 
laiku, — praleisti smagią va
landėlę ir paremti “Pirmyn” 
choro sumanymą važiuoti Lie
tuvon.

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH f SVETERIŲ K R A U-
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

? J KAIS IR SEKMA- 
T DIENIAIS

\ Telefonas
VICTORY 3486

504 WEST 33-rd STREET

(vairių formų lensai tinka kiek 
vienam veidui. . . Pirkit kredi 
tu. Neimam nuošimčių, nė pa 
laukų. ___
TAIP PIGIAI, KAIP $3.75

Spalio 17 , d., įvyks kitas 
rengimas “Pirmyn” 
lionės naudai. Tai 
choro rengiamas 
vardu “Muzikalis 
Jis įvyks Chicagos 
Auditorijoje. Programas bus 
labai įdomus’ ir turiningas. 
Choras dalyvaus su dideliu bu
riu solistų ir išpildys kelias 
naujas,. Chicagos lietuviams 
dar nedainuotas dainas. Po 
programo įvyks šokiai.

Bilietai yra po 75 centus. 
Juos galima gauti nuo visų 
“Pirmyn” narių. Narys.

Garantuotas
GRYNAS

VIRTAS LINSEED
ALIEJUS
Galionas ....

MESK PARAISČIŲ 
RUPESNĮ

I.aiRniuotftH gydytojau jums pritaikina 
garantuotą paraifctl — $3.00 iki $10.00, 
atsako daugel atvejais. Ifitnokfjlinas lai
kais. Jis užinteresiiotienis pasakys kaip 
pasigydyti be operacijos. Ateikite ir pa
sitarki! DYKAI, arba egzaminams šian
dien. Valandos: 11 Iki S 1’. M. Antrad. 
ir Ketvirt. 4 iki O P. M.

Dr. Schyman’s Tru'ss 
.SERVICE

1800 N. Damen Avė., antras aukotas 
Tel. Arini tage 8200

BULVES
U. S. No. 1 Puikios
Wisconsino baltos
Cobblers
žiemines

APDRAUDA
(INSURANCE) 

AUTOMOBILISTAI:

P.VENGELIAUSKAS
Išrenduoja SVETAINĘ Vestuvėm, 
Šokiam, ' Bankietams, Parems ir 
tt; Ypač svetainėje randasi visi 
patogumai dėl VESTUVIŲ.

Reikalui esant kreipkitės:

4500 So. Talman Avė.
Tel. LAFayette 4112

AKINIAI KREDITUI
IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMA JŪSŲ BIUDŽETUI ?

IŠEKZAMINUOJAM JŪSŲ AKIS UŽ DYKĄ «
Akiniai Pritaikoma 

? Kiekvienam šeimynos 
nariui

Dr.l.M. HERZBER, GO. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

AVENUE Telefonas VIRGINIA 1230
—Pirmos Durys nuo Midland Banko Trobėsio— ’ ‘

P-s Jurgis Norbutas 
. t J, . • I

šiandien vienoje Bridgepor- 
to įstaigoje bus nepaprasta die
na. Toji įstaiga- 
“George’s Tavern”, 
West 35th Street.

Alinės savininkas
Norbutas yra didelis jaunuolių 
ir jaunuolių organizacijų mė
gėjas. Jis yra ypatingai drau
giškas Chicagos Lietuvių 
rui “Pirmyn”;

Išgirdęs, kad “Pirmyn“ 
ras kalba apie važiavimą 
tuvon, 1938 metų Dainų šven
tei, p. Norbutas entuziastiškai 

ir narių 
vykinti, 
prie su- 
Pirmyn

NAUJIENOS 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
ni»jiĮ^gMpiiĮiii.r ■ iiT un f įui'įiiįuihi.. '/'iii.ii ■■■■!<i i. « i'h

COAL 
____________Anglys_____________  

ILLINOIS 
ANGLYS ‘ 

Lump ____________ $6.00
Mine Run .............. 5.75
Egg ....................... 6.00
Nut ........................ 6.00
Screenings .......... 5.00

PIRKIT DABAR!! 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

■ * <->

THE NEW

^^UJMGOISTANCEf R A D I 0 

AG Al N ^^^AHEAD 
WITH NEW FEATURES
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily News 

Published Daily-Ėicčpl Sunday by 
rhe LlthUaaian Nbws Pub. Co., Ine

Šouth Halsted Street
. Teiephone CANal 8500

------------ , ........................j , , ■, ...u------------- u

Subščriptlon Ra tęs:
$.(to p«? yėaf iri Caa»<i<l
$5.00 pėV Vėar butside of Chlcagb 
ŽA.OO per yėar in Chicagd 
3c per eopy.

.-A,”. X., I* .v,;f,

Entered as Second Class MatteV 
March Vth 1014 at the Post Office 
of Chicago* III. under the act of 
Match 3rd 18t9.
■ ■ 7 . , ■ ■ ■ . ■ . ... k-R

Naujienos eina kasdien, išskiriArtt 
sekmadienius. Lėidžia Naujienų Bfert- 
drovfi, 1789 S. Halsted St., Chicagd* 
Iii. Telefonas Canai 8500;

Užsakymo kainai 
Chicagoje paitu: .

. »8>0«
_____................L 4iO0 

Trim* ttiSBeSiatriS ___ _ M
Dvieifi menesiams
Vienam mfineSlai ,<*Tf,T *76 I 

Chicag&J pa- išnešiotoji!*!
Viena kopija •MaMCMMOMoiUo ••••••••• fe'čl
Savaitei  __________  18c
Mėnesiui  75.c 

SAribftytose Valsuose, ne ChfcaM 
balta:

■________  t&.po
Pusei metų ..v..______ 2.7§
Trims mSnfcMams __ _— 1.50
Dviem mfiriėSiams ....------- - 1.00
Vienam mėnesiui ________ _ .75«

Lietuvoje ir kitur užšienfadsfc 
(Ataitfuta)

Metams _________________ $8.0o
Pusei mėtą —4.00 
THniš ihčnesiitaiS £.30
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 

Orderiu kartu su užsakymu.

1.50

...  ———
Iš to matyt, kad Stalinas Vi* 

Sai pėtfbkšttt pamatyti prakti
koje, kaip veikla ta jo konšti- 
tūdija, kuri, 'afibt jo, esahti 
“miiioną kartų demokratiškes
nė” už buržuazinių demokrAtlį 
jų konstitucijas. /

SUGAVO SAVE BEME- ... 
LUOJANT

• . , ‘ Į ,

Šeštadienis, spalių 9, 1937

Lenkija ir Vilniaus kraštas
Lygiai prieš 17 metų* kaip šiandie, Lietuva neteko 

“ Vilniaus krašto. TUO laiku* kai tas lenkų smurto 'aktas 
buvo atliktas prieš Lietuvį, pasaulis dar nebuvo pratęs 
tokius žygius matyti. Tik Italija buvo panašiai pasielgu
si su Jugoslavija, jOga išplėšdama jai Uostų Fiume. Dėl 
to, kad Vilniaus užgrobimas tuomet buvo nepriprastas 
pasauliui dalykas,, tai tarptautinė viešoji opinija Lenki
ją pasmerkė. Tautų Sųjurtga reikalavo* kad Lenkijos 
valdžia ištrauktų skvb arihiją iš Vilniaus. I

Šiandie padėtis kitokia. Panašių dalykų, kaip tas* 
kuris atsitiko 1920 metų spalių m. 9 d. Vilniaus krašte,: 
yra vėlesniais metais įvykę įvairiose kitose vietose-. Kaip 
tik dabar svetimos teritorijos grobimą milžinišku maš
tabu Vykifia Japonija. Žmonija'tokiais kai kurių valdžių 
darbais daugiau jau nebesistebi. Todėl Lietuva jau ne
begali pasitikėti* kad kitos tautos darys spaudimą į Len
kiją, kad ji tą skriaudų atitaisytų. . x .

Bet aiškų taip pat, kad vienomis Savo jėgomis Lie
tuva neišvarys lenkų iš Vilniaus. Lenkų tauta yra di
desnė ir Stipresnė, nėgu lietuvių.

Kad Vilnius galėtų grįžti Lietuvai* turi sugriūti ta. 
Lenkijos sistema* kurios vaisius buvo želigoVskijada.

Ta sistema tai — naujas militarizmas, atsiradęs Di
džiojo karo pasėkoje ir patapęs įrankiu tam tikriems 
smunkantiems Visuomenės sluoksniams. Naujosios Len
kijos militarižmą suorganizavo daugiausia > dvarinihki- 
ja, kuri* legionierių šautuvais pasirėmusi, paėmė į savo 
rankas kontrolę valstybėje* Ta dvarininkija neleido Len
kijoje pravesti žemės reformą ir ji atplėšė nuo Lietuvos 
Vilniaus kraštą* kad jame butų apsaugoti huu nusavini
mo dvarai.

Kol Šita klasė valdys Lenkiją, tol Vilniaus klausi
mas negalės būt taikos keliu išspręstas, o eiti į karą 
kas norės net ir dėl Vilniaus? Lenkija turės pasidaryti 
Valstiečių ir darbininkų Valdomas kraštas, kad Lietuva 
galėtų su ja susikalbėti* ' )

Tas laikas ateis. Kada* sunku pasakyti; bet ateis. 
Kai darbo žmonės bus šeimihinkai Lietuvoje ir Lenkijo
je, tai Vilniaus klausimas išsiriš.

Apžvalga
M H—Wl 1' ' -

KABA BUS TIB “UĖMOKltA-
TišKIAUSIEJI PASAULYJE

RINKIMAI” v

rašė tas

kad rin- 
Sovietą

Mūsiškiai komunistai . nese* 
niai savo spaudoje pranešė, kad 
neilgai įtrukus įvyksią sovietų 
Rusijoje Visuotini rinkimai pa
gal naująją kohstitUciją. Tą ži- 

r nią jie paėmė iš Maskvos “Iš
vesti ja” • (ofiCiAlid sovietų val
džios organo). Ką gi 
sovietų laikraštis?

“Izvestija” pasakė, 
kimai j Vyriausiąjį
įvyks “už keleto mėnesių”. Taip
gi jie bus ne šį mėnesį ir, gal 
būt, dar ne šiemet, nes iki ga-. 
lo metų belieka mažiau kaip 
trejetas mėnesių. Jeigu pats 
valdžios laikraštis dar nežino 
datos U vartoja neaiškų j išsi- 

- reiškimą “už keleto menesių”, 
tai reikia manyti, kad rinkimai 
bus rtė ahksčiAu, kaip po Naujų 
Mėtų.

Klausimas: kodėl’ Stalinas 
taip ilgai atidėlioja savb '“de
mokratiškiausios pasaulyje” 
konstitucijos vykinimą gyveni
me?

Atsiminkime* kad jau praėjo 
daugiau, kaip pustrečių mėtų* 
nuo tos dienos* kai 7-as Visos 
Sąjungos Sovietų suvažiavimas 

l'J'-- ; *!£■' įį ■ ■ ’W.‘ v 1. ’ X ' Z '.ibag-tu* .K

Vienas fAšištų pakalikas ėihė 
labai piktai prunkšti, kai “Nau
jienose” buvo priminta apie 
Baltimorės Laukaičio, sėbraVi- 
mą su bolševikais ŠLA.- seimo 
metu: Jišal bArtdė tuos jo gar
binamojo “džodžės” santykius 
išaiškinti taip, kad, ,girdi, bbl- 
ŠCvikai kreipėsi Baltimorės sei
mo metu į p. LAtfkąitį, tik kaip 
į advokatą, prašydami TėgAliįį 
patarimų”, nes prieš komuiiis* 
tus “šociaiištai ruošė Sąmoks
lus”. DolšėVikai BiUrttė pas Lau
kaitį tartis Leoną PrUseiką.

Tkigi, nors tas, fašistėlis bė* 
kė, kad “Nauj ienOs’’ “melUojU* 
bet jisai pats išsiplepėjo, kad 
Laukaitis Visgi turėjo ryšių SU 
komunistais^ kad jisai davinėjo 
jiems patarimus,. kaip koVbti 
SUsiVfehijimė* ir kad jį lankė 
tuo tikslu komunistų, vadas. 
Dėt* žinoma, buvo aiškus to fa
šisto melas, kad \ komunistams 
bUVuši fėikAlihga Laukaičio “lėr 
gali” pAgėlba ptiėš socialistus*

Baltimorės seimo metii Sb- 
CialistAf neturėjo nė vieno saVb 
srovės atstovo arba sau artimo 
žmogaus SLA. Fild. Taryboje. 
Visų “valdžią” thrėjo savo ran-

koše ir WtLihkat
Todėl aišku* kad bolšėVikaifis 
buvo ręikAliftga ’ Laukaičio tal
ka prieš tautifdhkus; b nė prieš 
ką kitą.

Ar tas fašistas* kUfis šian
die rėklAmubja -“trafiko džodžę” 
Laukaitį* kaip taUtifrirtkų šulų, 
gali nuneigti tų, faktą* kad 
Laukaitis rėme bolševikų kovų 
prieš tautininkus Susivieniji
me? Jisai negali* — beit jisai 
bando. ‘

Jisai šaukiasi L liudininkus 
tuos pačius bblŠevikuš, prieš 
kuriuos jisai fgyrėsi, kad Lau
kaitis atlaikąs tautininkų fron
tą Baltimorėje, ir cituoja “Vil
nies*’ pareiškimą, kad Laukai
tis konferencijų su komunistais 
unetUrėjb*’. Ėėt tas ^‘dvigubas 
besarihatis” (vartojant jo pa
ties kalbą) užmirsn paminėti (tš 
^Vilniėš” straipšnto apto Lato 
kaltį tUpš ^bWU8* kad pasta
rasis buvęs ’ hepatenkintA'š ’ 
gužio-Vitaičio “politika prieš 
kotouhistus.” '

kitaip ? sąkant, bandydamas 
saVo melą paremti bblšėVikų 
straipšniu,? jisai nutylėjo tai, 
kad patys bolševikai pripažįsta, 
joge! Laukaitis bUvb Jų sitrtpa1- 
tižAtoriUs kbvdje prieš “Gegu
žio klikų” Susivienijime. Dabar 
kiekvienam bus suprAnitama* 
kodėl komunistų mOkiėflš DfU3- 
seika, Baltjmorės šeimb laiku, 
ėjo pas Laukaitį prašyti pata
rimų. žodžiu, mėgindamas SU 
bolševikų pAgėlba savo melų 
pridengti, tas TašistApalftikiš 
pats save sugavo bemeluojant!

(
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SVEIKATA

Federacininkai smerkia 
darbo santykių 
tarybą f

bėrtVef, C010., laikomdj Ame
rikos Darbo Federacijos kon- 
Vėnči j o j j^edėt Aci j oš vadai 
daug laikb praleidžia smerkę 
ifiUi hAčiohales darbo santykių 
tarybos it kitų Naujosios Da
lybos pravestų darbininkų tei
sių apsaugojimui įstatymų.

Federacijos vadams ypač ne
patinka, kad darbo Santykių 
taryba pravesdama darbinin
kų atstovų rinkimus, juos pfa- 
Vfeda kattU Visoj dirbtuvėj ir 
Visi 'dUbbihihkai tuose balsAVi- 
mUOŠė Wri lygų balšą;

^ėdėraOijOs Vadai reikalau
ja* kad balsAVlmai butų atlie
kami ne pagal dirbtuves, bet 
pagali amatus, nėš visi&rfis dar
bininkams balsuojant 
amatinės Federacijos 
neturi progos laimėti 
mus.

kaftu* 
unijos 
rirtki-

si prieš uniją, bet vistiek bu- 
Vo priversta pAšidUoti,

Daugelis apielinkės mieste
liuose esančių dirbtuVŠltų taip
jau buvb priverstos pripažinti 
uniją ir pakelti darbininkų al
gas nUo 10 iki 17 nuoš.

Dar laikosi prieš darbinin
kus Elder Shirt Co*, kuri sam
do apie 2*000, bet ir jos dač- 
bittinkUS brtigiamA orgAhizUUti. 
Be to kompanija yra apskųsta 
nacionalei darbo santykių ta
rybai.

Kai kurios dirbtuves bandė* • 
suorganizuoti savo kompanijos 
unijas ir buVo pasiūliusias dagi 
geresnes sąlygas, bet susipra
tę darbininkai jas atmetė ir 
nuėjo

Be 
daug 
nyčių

su tikra unija.
to rubsiiiVių Uhija 
padeda organižtioti 
darbiiiinkus.

labai
audi-

,'.r .!     n—.»»

KREIVI DANTYS

įlašu Dh c. K. Kliaugu
Daugelis, žmonių jau pradeda 

pastebėti, kad kreivi dantys 
sugadina burnos ir veido tiks- 
iiąšias grožio linijas. Maža to, 
kad kreivi dantys sugadiha 
Veido gražumų, bet ir bendros 
feVeikatos atžvilgiu jie sUda^ 
ro daug žalos ir gana negeis
tinų pasjčkų. . Mat, iškrypę 
dantys nesudaro normalių są
lygų burnos a»nirato funkei- 

kurios tokiais atvejais 
visai tinkamai 
Pavyzdžiui, tai

atliek a - 
kliudo 

sukramty-

itirii»bWiiii «II I<

priėmė rezoliuciją apie naujos 
konstitucijos įvedimą. Tai bu
vo sausio 31 d. 1935 metų*

Tame sovietų suvažiavime 
(vyriausiame SSRS valstybės 
orgArie) buvo išrinkta ir komi
sija naujos konstitucijoš pro
jektui paruošti. Į ją įėjo Stali
nas, BucharinAs (dabar jAU “iš
davikas”!), Radekas (dabar jau 
“fašistų agentas”! ir k. Komi
sija savo darbą atliko ir ;kon- 
stitdcijoš projektą paskelbė. 
Nrto to laiko praėjo vieni ihėtai 
ir 4 mėnesiai.
Stalino-Bucharino-Radeko pro

jektą priėmė nepaprastAs Š6- 
viėtų suvažiavimas, gruodžio 
m. 5 d-. 1936 m. (ta dieha yra 
paversta Švente). Tai bdVo 10 
mėnesių su viršum taiko Atgal. 
Bet “demokratiškiausioji kort- 
stitticija” dar vis nėvykihAma. 
Sovietų valdžia nutarė* kad 
pirma turi būt išdirbta rinkimų 
tvkrka, išleidžiant tam tikrį įs
tatymą. /

fiinkimų įstatymas, buvo pa
skelbtas šių metų liepos 2 d., 
t. y. daugiau kaip prieš trejetą 
mėnesių. Tačiau rinkimų diena 
da ir dabar nėra nustatyta* Su* 
vietų valdžios laikraštis prane
ša, kad rinkimai bus “už'kele
to mėnesių”!
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LIETUVIU BATALIONAS SIBIRE
Kada siautė Didysis karas, Ttip gi tarpu vadinamasis 

lietuvių tauta buvo labai iš- Aukštasis ftUsijos Valdytoj Aš 
_T l ___ _ u- lietuviai admirolas Kblčakas .Lietilvos
srtnkų Okupantų jungą, i NepriklausomyBęir Sibiro gy- 

Lietu",rcc/.crt^f-m^llėluyiams Lietuvos 
gyventojų vargo sunkų karo' pilietybę; iįjĄPripažiftOi' Tokiu 
tremtinių gyvenimą,- Apie’ 30, būdu tįehfMirtio LįetUVių DiiF 
000 lietuvių buvo r ūsų karino-' r<i darbas^Mibi re, bent ;flUiihAi 
men^^lese^u Diėtu gė-’ bdViiy ąį^fei prieŠvaldiškAs 
riausial ir saUglMtišfai gyvoild (libtisaVįmaiš iš kariuomenės). 
apie 1,700,000 lietuvių* dėl įvai-Į'KAdUhgi Koičpko Valdžia* kųH 
rių aplinkybių, dar prieš karų Taikėsi diugiaisia santarvinio 
apleidusių gimtąjį kraštą, jdo-Į kii (pfan|įįįjį|. anglų) pafartia* 
mu dabar prisiminti ir pažy-. labai gerbė svetimšalius* Tai« 
mėti* kad lietuviai visur būda- gi su svetimšalfekais dokumem 
mi ir net savo tarpe Liek įiha- tais, nors ir nepripažinto Lie- 
iiydami if vieningai dirbo Sa- ttiVių Biuto išdUOtAiš* lietuviai 
vo valstybes atstatymui, šitud ^visose žėmešrteSC Įstaigėlė BU* 
Atžvilgiu labai yra įdomus Tie-j\o laikomi svetimšaliais* Sibi- 
tuvių visuomeniškas darbas 
Sibite. Sibire karo ir revoliu
cijos motais buvo apie 50,000 
lietuvių. Jie ten turėjo kafo 
tremtinių šelpimo ir kultūri
nių organizacijų. Jų tragiškiau
sia bUklė buvo 1918-1919 me
tais, kada jie buvo net dviem 
kariškais frontais atskirti nuo 
savo tėvynės. Nei su Lietuva* 
nei su kitomis lietuvių# koloni
jomis nebuvo jokio sušisiekir 
mo ir susižinojimo. Ateidavo 
į Sibirą tiktai gandai, kad ku
riasi Noprikiausdinoji Lietuva* 
kad jie turi daUg priešų, ma
ža jėgų, šitie gandai Sibiro 
lietuviuose kėlė ūpą ir džiaug-, 
smą, kartu ir nerimą. 1918-1019 
metais daugumą lietuvių iš 
Rusijos grįžo, o Sibiro lietu* 
viai buvo atskirti ne tik nuo 
LiėtuVos, bet it nuo Rusijos* 
tlralų kalnynuose susjdariusiu 
rusų pilietinio karo frOritti. 
Taigi, Sibiro lietuviai nekan
travo ir nerimavo, nes negalė-t 
jo dalyvauti Lietuvos atstal^- 
rnp darbe svarbiausiu Idikti. 
Tačiau jie darė ką įmanė ir 
Sibire būdami. - 

'«* \ ' . ■ f f
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Tomske buvo sukurta cen* 
tralinis Lietuvių Biūrafe Sibi
re, kuris ėmėsi eiti LietUVoS 
Atstovybės pareigas. Liufaš 
neturėjo nei Lietuvos vyriAu* 
sybės įgaliojimo* nes su Liėtti4 
Va hepAvyko susižinoti, pei 
rusų valdžios pripažinimo. Vei
kė drąsiai ir atvirai, nočs ir 
hūdlAt gfėfcė DiurUi areštai ir 
gal net mirties bUUsinės. Mat* 
Biuras pradėjo išdavinėti Li&į 
tuvos piliečiams pasus, prii
minėti į Lietuvos pilietybę; b!Č 
to, .p-aėiis turijitiems išdavinėjo 
pMžymėjimus, liuosuoj adžius 
iš rusų (Kalčako) karinome* 
nės,

blaškyta. Lietuvoje 
nėšė i
Rusijoje apie 250,000 Lietuvos'venaidicnį

ro lietuviai, taip pat suprato, 
kad Lietuvės Nepriklausomy
bės atgavimas neapseis be ka
riškų todėl* jie ėmė 
kurti ir karišką Jėgą. Tiesa^ 
tepavyko suorgahizuoti tiktai 
vienų batalionų* kuriame btivo 
400 karių* jų tarpe iš karinin
kų. Batalionas buvo suorgani
zuotas Ndvohikblujevske (da
bar Novosibirskas); Jis buvo 
gerai aprūpintas rūbais* mais
tu ir ginkais. Deja, batalionui 
organizuotai nepavyko parvykti 
į Lietuvą. Žlugus Kdlčako val
džiai ir bolševikams užėmus 
Sibirą, žlugo ir Lietuvių bata
lionas, ir. jo, tiktai VėlikVA ka
bo šiandįeų,, Kaito MUžėjuje 
Kaune. Tą vėliavą ištisus me
tus slapstė butaiionp vado žmo
na Ėižbiėta ^kakerėnaltė-Lin- 
kevičienė ir 1920 metų rudenį, 
ant krutinės po rūbais apsivi- 
niojuSi* šlapia per rUoėžių 
iš Rusijos parvežė ir atidavė

MttžėlL ai retas Karo 
Muzėj auš ^kSj^Ohataų* apie kusi 
rį generolas: Nagevičius nepa
miršta įdomėki paprtšakdti MU* 
zėjų iankaotlnms* v

Ccutralinis' Lietuvių Biuras 
^Sibire išsiųptįnejo (per Japo- 
niją) daugybą laiškų,-merno 
dumų? taikos Kontemml 
Paryžiuje delėg^cijbins Ir viso 
pasaulio valstybių' ntiništerH 
joms Stt įietUVOš, N0prildau» 
somybės reikalavimais.

Kad ir nedaug Sibiro lietu
viai galėjo , padaryti Lietuvos 
reikalams*, tačiau įdoitiU tai, 
kad jie dirbo ir drąsia i ir su
maniai dirbo, net gyvendami 
bkisaus rusų pilietinio karo 
verpetuose. \ Tsb.

Pirkite savo • apielinkės

fedefacija už boikotii- 
vim< Japonijos 
prekių

Amerikos Darbo i^edėracijoš 
prOzidėhtUi Whi. Grėeri para
ginus* Fed&fAcijos kohVencijA 
nutarė paskelbti boikotą Japo
nijos prekėms. 

• i

JAU ir > pirmiau Federacija 
skelbė boikotą Japonijos pre
kėms, nes Japonija neleidžia 
darbirimkamš organizuotis. Bet 
Už tą boikotų iiėbUVb Varoma 
jokios agitacijos ir buvo grei
čiau tik moralis Japonijos pa
smerkimas. Dabar gi skelbia
mas boikotas ras platesnį at
garsį tarp Amerikos Orgahi- 
žijbtų darbininkų.

Atsisakė plaukti j 
Japoniją — atestavo 
jurininkus

Mobile, Ala., liko areštuota 
17 juriilifikų* hbb 18 iki Ž0 m* 
afhžiaus* kurie NorVegijos 1AF 
vu atsisakė plaukti į JapOhF 
ją su sehos geležies kroviniu*

Kadangi laivas priklaUsd 
Norvegijai* ,tai dalykas paves
tas A Norvegijos * konsului* kuris 
atsiklausius savo ' vyriausybės.

Skelbia buMij datbiain-

Geležinkelių trainmenų bro
lija paskelbė 1,300 Greyhouhd 
bt?sų šoferių streiką, kuris tu
ri prasidėti ši šeštadienį* jėi 
iki to laikb kompartija nėišpil- 
dys darbihinkų reikalavimo; 
Reikalaujama gi vienodo visų 
tįrėykound busų linijų kon
trakto feti Unija-.

ant kfUtiftės po rūbais apsivi-

iš Ritei 
Kard 
Muz

Rdirfemelta

Liiiitlėjo algų 
pakėlimą

Detroito drabužių 
it taisytojai laimėjo algų pa-

savate

valytojai

kėlimą ir 40 vai. darbo 
tę.

Ūrtija New Yorko 
skalbyklose

‘ Apie ioo skalbyklų 
Yorke pasirašė kontraktų 
rlibsiuvių uhija, kuris paliečia 
apie 10,000 datbihinkai.

Tai yra pirmas unijos pri
pažinimas Ne\v Yorko skalbyk
lose.

New
su

Naciai net ir ligoniu's 
seka

joms, 
nėra 
mos. 
maisto tinkamam
mui, žodžių, ištarimui ir t. t. 
Be to, žmonėms su kreivais 
dantimis sunku yra prideramą 
švarą burnoje išlaikyti.

Aiškus daiktas, kad kreivi 
dantys ir pačius burnos rau
menis sužaloja. Kada viršuti
niai su apatiniais dantimis ne
gali naturališkai sueiti, tai ir 
raumenys deformuojasi. To
kiomis sąlygomis dantų sme
genys htiolat yra erzinami ir 
dažnai įdega. TO dėka dantų 
gedimas plinta daUg smarkes
niu tempu.

Priežastys, kurios priveda 
prie žandinių kaulų iškrypimo, 
veikia lėtai jaunystės metais. 
Vadinasi, tuo laikotarpiu, ka
da žmogus dar auga. Todėl tė
vams yra labai svarbu pažinti 
nenormalumo ženklai, kad pa
čioje pradžioje jie butų gali
ma atitaįsyti, kol dar neatsi
randa didesnių komplikacijų. 
Juo žandikaulių iškrypimas la
biau įsisenėja, juo sunkiau 
tatai atitaisyti.

Šia proga bus ne pro 
trumpai pakalbėti apie

yra

r

Vokietijos nacių slaptoji po
licija įsakė ligoninėms prista
tyti slauges budėti yisą laiką 
prie karštinėmis sergančių li
gonių ir Užrašyti kiekvieną to
kių kliėdanČių ligonių nepalan
kų naciams žodį.

KORESPONDENCIJA
Povilas ir Bronė 
Šimaičiai Širdingai 
Dėkoja

Sėkmingais UUbsiuvių 
orrfanlattvittto 
vajtte ,

■ .y Ą.,;-, ■:
Atoftlgamted Clothihg Wo^ 

ta trf AM., praveš tretanp 
fcą vajų Matavimui dt*H)I‘ 
tiinkų tto iie&fganižuotuiošė 
ditativėae. ■' *.

\ Oaugeiiš ditauvėlių buvd 
pabėgusios iš Ghiuagos it ki
tų. didesnių ttfamoneB eentrų lt 
IsikubUSiOs ttiaSUėSe tnieste- 
iiuosO. tikėdatnosioš) kad uni
ja tiktai jų nebasiebs. bet uta 
ja vistiek jas pasiekė, suotga. 
ntavo* jų darbininkų • it dau» 
gituipj vietų laimėjo didelį ak 
ių pakelinių.

’ ’*" ■ ■■ • ■ z z_ 
DidžiaUfeiA sU Uhija pasira

šiusi firma yra knitkžrbocker 
Clothing Co. iš St. Louis. Ji 
pfipažiho 36 Vąl. darbo savai
tę ir pakelė algas ,12 nuoŠ., 
taipjau sutiko lygiau padalin* 
H darbą tarp darbininkų. ;

ši kumpinijs ilgiausia laike-
». ’■/M- ižo* •L..,/- .Li

ROCkFOBD, III.—Išreiškia- 
tart širtiihgiausi padėkos žodį 
visiem sumanytojams, rengė
jams, ir dalyviams, įvykusio 
mūšų dvidešimties penkių me
tų žehybinio gyvenimo sukak
ties’ paminėjimui. Didžiausia 
padėka priklauso darbuotojams 
it datbihirikams kaip tai pp. 
SifvihškAms, p. Sinkevičienei* 
p. PetrtbhiUi* p. VAtašiUi ir p. 
Bacevičiui. (Pastarasis vedė ir 
šios dienos, tvąrką);' taipgi šei
mininkėms ir patarnautojams 
prie stalu* hėš Iki bliVO atliktas 
didėlio it šUhklis darbas, ap- 
tarnauti apie tris šimtus ypa
tų; Tai hėta ftiėhkaš darbas.

Aėiu šyviams iš Chicagos 
pp. Ladygams, Valentams, ir 
pp; LatVėhatftš, taipgi ‘drau
gams RaciniečiamS; Neturime 
užtektinai padėkos žodžių Vte 
siemš dalyviams, kurie taip 
ištikėtai sufeilgė tbkią puotą 
it z apdovanojo brangiomis do
vanomis it širdingais linkėji
mais.

Įžengdami į kitą gyvenimo 
lapą, didžiUojahUes it džiau
giamės, kad turime, tokį bhrį 
ištikimų dtaugų* kas padarys 
tolimesnį gyvenimą smagesniu, 
lt tie širdingi linkėjimai, ii’ 
nyks iš musų minties bei vaiz
duotės, tol, kol busime gyvi.

Dar kartą ačiū.
Povilas ir Bronė Šimaičiai

tai, 
kaip. apsisaugoti nuo deformuo
tų dantų. Pirmiausia reikia ži
noti, kad laikinieji vaikų dan
tys atlieka tam tikrą uždavi
nį žandiiiių kaulų ir norma- 
liškos burnos išvystymo at
žvilgiu. Jei tie laikiniai dantu
kai sugenda arba be laiko yrį 
prarandami, tai normališkas 
žandikaulio vystymąsi pasida
ro neįmanomas. O tai veda prie 
to, kad veido išvaizda susiga
dina.

Dažnai pasitaiko tokių atsi
tikimų, kad kai kurie laikiniai 
dantys pasilieka ilgiau nei rei
kia. Vadinasi, jie neiškrinta 
tada, kada turėtų iškristi. To
kiais atvejais pastovieji dan
tys prasimuša kur nors šaly
je ir žinoma, yra deformuoti.

Pirmas ^pastovus krūminis 
dantukas dygsta tarp 5 ir 6 
metų amžiaus. Labai .svarbu 
yra šį dantį pažinti ir apsau
goti nuo sugedimo bei prara
dimo. Jei tokiame amžiuje 
prarandama nors vienas pa
stoviųjų dantų, tai neišvengia
mai jslisigadina (veido išvaiz
da. Jei jau dantukas praranda
mas, tai būtinai reikia tuoj 
kreiptis į dantų gydytoją, kad 
padarytų tam tikrą tiltelį, ku
ris apsaugoja nuo komplika
cijų.

žodžiu Sakant, ypač miegant 
naktį, defOhhUoja ne tik dan
tis, bet dažnai veido ir galvos 
išvaizda: veidas pasidaro plokš 
čias, šalutiniai dantys siaurai 
susiglaudžia, gomurys pasida
ro išgaubtas ir siauras. Vaikai, 
kurie miega sli atidaro burna, 
gali susirgti adenoidais, tbn- 
silais bei kitokioms ligomis.

Yra dar ir kitų blogų pa
pročiui kurie veda prie krei
vų dantų. Pavyzdžiui, atsirč- 
mimas žandų į ranką. Papras
tai taip daro mokiniai ir stu
dentai, knygas skaitydami. Lu
pų kramtymas ir pirštų Čiul
pimas taip pat veda prie blo
gų pasėkų.

Remkite tuos, kui-ie 
g-aTsinasi 

“NAUJIENOSE”
Al, e ’ j ” ą . •. A : v



šeštadienis, spalių 9, 1937

iŠ LIETUVOS
Iš Namų Savininkų 

Suvažiavimo
IX.7 d. Vilijhmpblėjo, Da

riaus-Girėno Vafrdo iiamuosė, 
Kauno priemiesčių riamų Savi
ninkų draugijos iniciatyva įvy
ko visos Lietuvos miestų prie
miesčių ir miestelių namų sa
vininkų įgalioiinų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
100 asmenų. . >

Suvažiavimo dalyviai iškėlė 
daug įvairių priemiesčių namų 
savininkus liečiančių klausi
mų.-Svarbiausieji buvo du dai> 
bbtvatkės klausimai: ierittini- 
nės nuotnos sklypų klaUsitnas 
ir butų kainų sutvarkymo klau 
sirtias. Organizacihib komiteto 

vardu sklypų ntiomos reikalu 
pranešimą padarė adv. ŽubRus- 
kas. Jis savo pranešime pažy-. 
mėjOi kad sklypų nuomininkai, 
ant kurių jau keli metai ar net 
dešimtys metų stovi jų hemai, 
yta Verčiami kaskart huomos 
sutarčiai pasibaigUB mokėti 
aukštesnes nuomos kainas^ norš 

* sklypo vertė ar pelningumas 
nČ kiel€ nepudidčję. Jei auk
štesnės nuomos nemokama, 
sklypo savininkas teismo ke- 

, liu priverčia namo savininką 
savo namų negriauti nežiūrint, 
kad i tą sklypo siitvarkyMą 
daug nuomininko triūso, vargo 
ir kapitalo įdėta.

Iš provincijos atstovų prane
šimų ' paaiškėjoj kad tokių nuo
mininkių heškaitant Kauno ten 
yra 1,000, pvz., pasak atstovų, 
Šiauliuose esą apie l>ObOj be
veik visas Kaišiadorių mieste
lis stovįs ant nuomojamos že
mės, daug tokių nuomininkų- 
gritelninkų yra Marijampolės 
priemiesčiuose, Mažeikų* Bir
žų, Kybartų ir kt. O kainos už 
sklypus nemažos esančius: už 
100 k v m sklypą tenka per

• ' metus mokėti nuo’IOO’'ligi 400 
lt. Nepajėgdami tokių nuombs 
mokesčių mokėti, priemiesčių 
gritelhinkai yra verčiami š^vo 
namus griauti. Butą atsitiki
mų, kad ir varžytinių tokie ne
išgalėję aukštos nuomos iiib- 
kėti susilaukę, namų už niekUs 
—li() lt. išvaržė. Kiekvienas 
sklypo nuomininkas, nebūda
mas tikras Visą laiką ant to 
sklypo galėsiąs gyventų mažai 
kreipiąs dėmesio į aplihką, ne
sirūpina tos aplihkos įrftžihi- 
mut apsodinimu medeliais* gė- 
resnia trobesių išvalžda. To
dėl ir patys hlusų priemiesčiai 
dažnai vien dėl tos priežasties 
esą apleisti.

Norintiems iš savininkų skly
pus išpirkti, statomos neįmano
mos, pėraukštos HhkOs kainos. 
Kauho priemiesčių savininkai 
taip pat ^usisktihdė perahkš- 
tomis išpirkinio kainomis ir 
sunkia to išpirkimo procedūra. 
Skhndžiasi kauniečiai, kad ir 
ndotna per aukšta, už kv metrą 
šiandien jau Žaliakalnyje ten
ka per metlis .mokėti 30-50 
centų. Tai esą nenormalu, juo 
labiau, kad neduodama galimu
mų—gerų sąlygų sklypus iš- 
sipirkti. -

Suvažiavimo dalyviai, išklau
sę visą eilę pranešimų—nusi
skundimų, priėmė tUo reikalu 
rezoliucija, kurią pavedė saVo 
įgAliotihiams krėpts į vyriau
sybę ir Seimą ir prašyti, kad 
visokios rūšies sklypų nuomos 
valdymą tiek mieštuose, mies
teliuose ir priemiesčiuose įsta
tymo keliu refortnubtų Jaip, 
kad huohibjahius sklypus, ant 
kurių stovi jų trobesiai, nuo
mininkai galėtų išsipirkti nub- 
savybėn, suteikiant tam išpifr- 
kitnUi ilgalaikį kreditą, be-tb, 
pralyti miestų ^savivaldybių, 
kad jos taip pat palengvintų 
nuomojamų sklypų perėmimą 
nuosavybėn nedaug juos įkai-

* nuojant.
Daug karštų kalbų ir nusi

skundimų sukėlė ir paskutinis 
butų nuomos kėlimo normavi
mo reikalu nuostatas. Jis ska^ 
džlal palietes priemiesčių na- __

- r '■ • AįAi

NAUJIENOS, Chičagd, 111.,
---- - I '/ />>? -‘■“V Į ,^1, I

JUOKAI rižfij sp dfiif 
' i* ■ * '■ 'K ’r

šiem t tiesiog JjGtia su tuo
A. -Mes nuoikhM lUHme Štai šaimka-ir jieziiiai žmoge

lis kokiils ftibds nėštl į toM- 
bardąl

tris tarnaites.
K

B* ~Ką gi jos visos veikia,
A. —Viena išeina, kita atei

na tarnauti* o trečioji kaip tik 
yra čia.

, ABV PATENKINTI ■
—Aš šu saVo žfrion^lė ^Vė

liam 1 patenkinti. Kokiu bildu? 
Ji į manė dažnai svaido ptib1- 
dą. Kai pataiko—ji patėhkih- 
la, kai nepataiko—aš pateną 
kintUš. Tokiu budė nuolat gy
vename abu patenkinti;

.. *i r, , w?,;, /'. t,; i.

iš Jūsų laukiamąjį “ 
kalbą jis.

—Ir ar tam būtinai Veikla 
kristi j vandenį!—stebisi'ji,

Romantikas: “čia aukštai 
taip gražu, Čia galečiąb ir nu
mirti.’’

Rėtilistač:
litų—aš numesiu tdVe žemyn

'XV., srri__

M
SkteflffliK BU i LDIN G

“Dtibk tuksiantį b

RUONIAI (Seals) Brookfield zoologiniame darže, Chicajįoj

mtj savihinkus Jei, ^są, paly
ginti sli gėrais laikais šiandieiu 
miestų bėntVuose butų kainos 
kritusios 15-10%, tai priemies- 
čiUofce jbs kritusios 40-60%, 
ir todėl dėl butų kainų norma
vimo kenčia priemiesčių namų 
savininkai, šiam klausimui ki
lus iš kalbėtojų daug teko 
spaudai už tariamą' jos ; nepa
lankumą namų savininkų inte
resams.

Butų kainų normavimo rei
kalu buvo priimta provizorinė!

rezoliucija, o tuo reikalu atitin
kamose įstaigose daryti žygių^ 
kad butų atstatyta sena padė
tis, pavėst rūpintis Kauho 
priemiesčių namų savininkų 
valdybai;

Buvo pasisakyta ir pHeš 
Lietuvos namų savihinkų drau
gijos Cėhtto valdybos neveiklu
mą.' •• - <i ‘j-j • '

Be anksčiau minėtų klausimų 
buvo kelta visa eilė kitų klau
simų, kurie menkesnio pobūdžio 
ir hudieh ne taip aktualus.

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriški] rtibų. Taipgi furkaUtUs išvalome, taisėme it 
perdirbame j vėliausią madą.

. . ♦

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310
_______________________ ___ .____________________ .4

SVARBUS PRANEŠIMAS
’ p. Juozas Rūta

PERSIKĖLĖ Į NUOSAVĄ NAMĄ
DABAR RANDASI ANTRAŠU

3141 SOUTH HALSTED STREET
(Atti Liėtiivių Auditorijos)

Namas naujai atremontuotas—baltų ir juodų plytų frontas — Viduje 
teipgi viskas nauja; Pinniaus buvo prfe $3 ir Halsted St.

Užkviečiame visus draugus ir pažystamus apsilankyti j naujų namą 
3141 SO. HALSTED ST., JUOZAS RŪTA* Sav.

5 .r t*', fe
■MUM

RUDENINIS ŠOKIS
RENGIA UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLIUBAS

7:30 Valandų Vakare Tikitetas 15 Centų
WALTER NEFFO SALĖJE 

2435 So. Leavitt' Street 
filis gera miižika šokiams, gardijš getiitiai it Užkandžiai

- " ' Turėsime linksmą laiką.

-—i.. 4 ----- ....u-...

“ / . • r* * *

Pamatykit Amedkoš Gražiausius
ALIEJUM KŪRENAMUS ŠILDYTUVUS

Jums Pasirinkti 6 Garsios Eilės—Pigumas $4.5b ir aukšč. 
NEPAėRAsii Barbenai . GEttiEM Vartotiem. PečIaAi 
Dalys ir Knatai Visų Išdirbinių Pečiam 

TAIPJAU ELEKTROS PfclEtAiSM •
Parduodam Išmokėjimais su Edison Elektros Bilą.

—ATLANKYKIT MUS NAUJOJ MUSŲ KRAUTUVĖJ—
Cash arba Lerigvi Išmokėjimai

D. SHAIKO
* S ■ • t , ' '

4300 Archer A vende Phbne Lafayette 2329
(Sekiau Buvo Ties 4090 Archer)

. G A RA to T U O T I
VARTOTI boileriai

; taiso Dalis Visiems boileriams
Radlafbriai, p'dipėš iV Utiniai, di- ant materiolo pilridfri KlidyittSįd 
džiatisi^fe stakRS^—mažikusi^ kĮHHU įrenginiui. DYKAI APKAlNAVt- 
tnieste.. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

C. MlLLER MATffltlAL COMPANY
1247 WEST LAKE Š^tlEET , MONROE 3^-88

------------ v - .......... ;— ----------------------, 
TrfniT'firri-titfiiiTiinain *imaiTUMMt i ............ . u... , ---------    įTriffjrfariA

MASTER WINDOW SHADE CO.
. S. J, Vondrak Tel. Lafayette 4560

Languti! Uždangalus Padarom ant Užsakymo
ĖlUANKOM LAŽbAŠ /. . Mįįš NUMlERUOJAM.iR UŽKABINĄM 
TAVfcitNoMs, nAMams irt mokykloms Venėtiąn blINbš.

- 1803 WEST 47th StREET (ArtTI W00D ŠT.) J ■
‘ " ■ - ■ Įj -............- >

antrieji rėmai
DidžialiHiitlfi Išteklius Chi- 
ėhgdj. Virt i 0,000. Vifto* 
mieros, pigiai kai ji po •

SBC
MUSŲ KAINAS

-t—

ri.vuoob
Didėli LakStdl ,

Dėl trijų hienų tiktai

3 21c -
j pėda

---------- PALYGINKIT

Geriausis NĖW GYPSUM Plaster Board
Tai pats geriausia ką pinigas gali pirkti,^ 
3-8” štobid už tiktai $20 už 1,000 ketv. pčd. •k‘įv,rt* 
afbd ......................................................................  ^f^pMa

in’. f'' ■■ PALYGINKIT

Maleva
< Reguliariai $2.50 Išlaukinė ir 

Išvidihė Malteva
Visose £
Spalvose

••■galionas

MUSŲ KAINAS

Kombinuotos 
DURYS 
Visos Mieros

GieiziiotU* žleHIai Škry- 
nds VAšarai .

Geriausios 
baltų pušų

PALYGINKIT MU»V KAINAS ---------------

95

[ Progress Krautuvėje
Sumažintos kainos aiit šio šezOrto prekių 

PEČIŲ, KALDRŲ, BL ANKETŲ, 
MATRACŲ, ECT.

I '! t

N® JFlOtfeiiee
Circulating llenter

ktUrėilamą šiIdoiiiU pečių.Pdsiskibkite dabar alyvą
k • . * * ‘ 1 ’ < * V* i ' • M * r- • •» * i

Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą
maži dusiomis kaihbhiiš —OIL rtĖATEtiS.

MOORE 
ŪUAKER 
sVlRO-FLAME, etc.

AMERICAN
ALCA1ZAR
PLORENCE

Kainos Nepaprastai žemos
2- jų iki 3-jų luinų Oil Ileaters nuo .......  jjigtj.Sd

3- jų iki 4-rių fumlj Oil llbAtcrs mirt ............ .....

4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo .............  $£Į0>5O

lėngvi išmokėjimai

Pasirinkite Šią Savaitę 
įmokėkite'Tik Mažai, Pečius Bus tiežetvuotas Kada 

Jo Pareikalausite.

iPROŲĘESS krautuve GERIAUSIA KRAUTUVE 
PIRKTI PEČIŲ IR KITUS NAMŲ REIKMENIS.

lengvi išmokėjimai

TURE C"
3224 So. Halsted Street '

?' J. KALED1NSKAS, VedEjas
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

PaniklaUsykit ittUSij giežaus Ltfeiuviško Proferanto rytųjj Nedėlioję 
11 Vii tytė, iš stoūfes WGES, 13Š0 kilocycles.

1 iii H h> t /,7r

i

tat ’... Night and Mtfrttittg I
rfJįįJRINE PrbMotč a Clean, Heatthy Condition 9

Del Akių suerzintų nuo Šaulės, Vėjo, 
ark* DinkiUi Vartokite kalėtą lašų jnu- 
rin^’ IliB Atgąiviųs, Su^min8,PaBttiągins.

YOtJR E,lE3 Saite for Infant br Adult.AtailDrbgfcisfe. 9
MuMpcCompah^tiėpt. H. S., Chicagc? Į

, 5-X panel 
. eglinės 

durys 
tUrtos 
Gabiausio* 
už tuos 
pinigus

Wallbodtds
Nhujos

1,000 DURŲ
kegullnr. 

$4.00 
vejrfšį.

ktV. pčd 
Višoke 
ihietb»e 
iki 4x10 
AUkŠMaii- 
gla ryši* 
4c vertės.

■ ■ ".»* *■' " .................... .

Puikios, Naujutėlės

2x4’s
. No. 2 ir gęresnČH, 

i-iop prek&b fvdiraiiH 
geitOnoH puHieu — 
vertfe!

2 % pėda 
už i,obd 
pėdų ...........

MVli-
iig;6

Kietmedžio 
GRINDYS

Midas speclalas. Naujutė
lio klevo ir ązuolp tik 3 
dieiibihs. UI i Oi) kėtv. 
PČdų
ŽEMIAUSIOS «
KAINOS , Jb /■
BET KADA *
pasiūlytos "Tt

Insulating 
BOARD

Jūsų vlškams, garažams 
l^į’užpakaliniams por- 
čiatns. Tikrai žeiiiiau 
kainos!

■ rtffrv__t, .Į

sPeCIalas
l,Ot)tt;bOb butttĮuIių

LAth
Ra’b 1E c už 
Ndbji \ ■ W bund.

■ ...............-

Išviršinė Kokybė 
PASIRAŠIUSIO 

LE1BELIS
00 sv. roll«. Regul. $2.3S. 
vertas. MUh kalbu S i .bil 
tiktai .....----------
T5 bv. tolis. Reguliariai 
$2.15 vertė. Mum $1 .50 
kėina tildai —3. 
85 »v. rolis. Reguliariai
81.15. Musų Rainu Qflc 
tiktai OV

. AVALlTile
GarsloM išdirbyslėM OKC 
Reg. 45c. ktv. pėd. “D

VONIOS
Vertės iki $18 $g.5O 
po ............... ................

8” SHIPLAP
No. 2 ir gerėančš rųšieš 
Niekad jiebuvai (tokia ; pa
siūlymo už tokią kainą.

S
Verte W W
Už 1,000, pėdų

R0CKW00L 
BATTS

Geriausia liisullAcija ką 
gali pitlraH pirkti. 12 
balt kartonoj. Uždengia 
24 ketv. pėdas.

Specialiai 
Už .....

5,000
GERŲ

Vartotų
DURŲ
Visų 

Mierlj

Tik 35cpo ....

NAUJUTĖLIAI

SHEATBING 
B0ARDS

Tinka
PagrindairiH, atbgahU ir 
tvoromH 842 vertė!

100 pėdų $2.50
Už 1,000 $J> E
pėdų ...........

2x4,. 2x6, 2x8
Dydžiuose lentOh. Pulki 
HjhIIb Hemlock. Nauja šva
ri prekė,. Įvairaus ilgio.

Reguliarė $00.50 
$37.50 vertė

Už 1,000 pėdų

TVORŲ ir”
VARTŲ

GerlaiiHlOH natijOH Ainerl- 
can Steel and Wlre tvo
ros
Iki 6c. 01/jC Lin.
Vertės C/2 pėd.

2,500 
GĖRŲ 
Vartoju 
RĖMŲ 

Visų 
Mierų

Tik 15t 
po ....

GERIAUSI
ASBESTOS

12x24 Gontai
Pilnai sn strlpsais ir ne- 
rudžlamomls vinimi*.

Reg. $7.95 $0.45
Musų kaina ” 
Dėhgia 100 ktv. pėdų

1,000,000 Pėdų Gerų, Sveikų, Vartotų Lentų
1x5 n. & M. 8 colių Shiplan, 2x4’i. 2X6’u, 2xR’s, 2x10’*, 2*12’s, «xO’s, 8x8’s Efcll- 
nėš grindy* ir partinlnai. Visos iš 380 pėdų sandėlio, kuris nugriuvo. Siūloma aukos 
kainomis dėl greitesnio išpardavimo. Mes siunčiam už miesto.

ATDARA VAKARAIS IR SEKM. IKI 9 V AL.

TR.AIYR TM < 10’0 ST
z ■ ■ r y. (.. ’ ’ ■ ' • '■ ’ •

102311 SOUTH ASHLAND AVEj

MOTERYS
. 4 «

- v ..

Jau galite gauti naujų, padidintų 
ir pagerintų

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai H.10

NAUJIENOS 
1*739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

GARSINKI® “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, Iii
......   ' j u... .... .'.u.. >.yi ■ ■ -4*~r* ~

šeštadienis, spalių 9, 1937 i

MADOS
. ' i ................ ...... . * i jR'-i1 .'."m1.*

f
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Po Mykolų
BRIDGEPORT. — Spalio mė

nesio 2 dieną Mykolas Zakaras 
surengė mykalinę “parę” savo 
dideliam ir puošniam Union ta- 
verne, 3437 So. Union Avė.

Apie 9 valandą jau buvo vi
si kambariai užpildyti žmonė
mis. Visi šnekėjo ir galvojo 
kaip tą Mykolą reikės pakelti. 
Vyras ne taip didelis, nei ma
žas, bet padėjus a*nt svarstyk
lių parodytų gana aukštą skait
linę. Bet ilgai nereikėjo ieškoti 
žmonių kėlimui. Būrys nutvė
rė tą Mykolą ir palingavo kelis 
kartus.

Vėliau visi buvo Mykolo Za
karo kviečiami eiti valgyti. Įė
jus į valgomąjį* net nustebau: 
stalas ilgiausias, pridėtas viso
kių gėrimų, valgių. Valgiai bu-

v o gardžiai pagaminti. Juos 
tvarkė Mrs. Zakaras su Mrš. 
Mankus.

*. • ’Z;. • . * 1 ■

Kaip senas biznierius tai yra 
visų ir pažystamas, todėl ir at
silankė į tą- minėtą parę apie 
du šimtai žmonių, tat lai gy
vuoja Mykolas iki kito Mykolo.
• ' Alfrid’as J. Butkus.

Frank JakaviČia 
jau pasveiko

Frank Jakavičiui, 2638 West 
40th st., neperseniai buvo pa
daryta operacija ant nosies. Da
bar minėtas draugas jau pa
sveiko ir pradėjo dirbti.

> Steponas.

Pasveiko ir J. Kondroška
Ir J. Kondroškai buvo pada

ryta ant tonsilų operacija. Ope
raciją darė I>r. Strikol. Ji ge
rai nusisekė, ir Jonas dabar ge
rai jaučiasi. Jis yra Lietuvių 
Keistučio Kliubo pirmininkas.

Steponas.

SUSIRINKIMAI
Mylėtojų Ratelio svarbus susirinkimas įvyks 
spalių 11 d., J. M. Pučkoriaus namuose, 10049 
7:30 v. v. Visi nariai prašomi laiku susirinkti, 

nuo kurių pri-

Lietuvių Scenos 
pirmadieny, 

’ Perry avė., 
nes yra labai svarbių reikalų apsvarstyti,
klausys Ratelio ateitis. —Antanas Jocius, sekr. ‘

' Garfield Pa’rk 4 kuopos Laisvamanių Etinės Kultūros Draugi
jos mėnesinis susirinkimas įvyks spalių 13 d., 7 vai. vaka
re, 4039 W. Madison st. Visi kuopos nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų. —J. M. Bruchas.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, spalių 10 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurie persikėlėt į naują vietą, būtinai permainykit 
savo adresą. —A. Kaulakis, rast.

PARENGIMAI
D. L. K. Vytauto Dr-stė rengia balių 32 m. sukaktuvių . arba 

jubiliejų spalių 9 d. vakare Persono svetainėj. Kviečia vi
sus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir draugiškai pasi
linksminti, nes bus puiki orkestrą iš Chicagos. Įžanga 25c 
ypatai. —Rengimo Komitetas.

Serga Keistutiečiai
J. Saskus, A. Kuizinas, J. Sa

dauskienė, K. Kanapickas', P. 
Maleda, J. Kąsčiukas, M. Stale- 
lionienė, Z. Pūkis, R. Šležienė, 
J. Gailis, B. Wijburt, J. Mar- 
cinkeviče ir E!va Strazdauskie- 
nė. —Steponas.

Išsiemė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Leo Jaunick, 22, su Henrietta
Ohlsen, 20 •'

' Frank Pocus, 24, su Flarence
Sipari, 21 f

Frank Narbut, 24, su Evelyn*
Dolezal, 24

Frank Petrick, 50, su Ruth 
Ritter, 44.

Reikalauja
Perskirų

Estelle Jurgils nuo
Jurgiu

Joseph

Gavo • .
Perskiras »

Irene Paskiet nuo Frank Pa 
skiet.

RADIO
Budriko programas
WCFL

or-

’ i'" '• t-'- . - ..

■.T"' .■ v»Joniškiečių Rožių 
Vakarėlis Gerai 
Pasisekė

“Joniškiečių žemelė Atgijo”

Didžiulė Būdriko radio 
kėstra ir dainininkai sudarys 
tikrą harmoniją ryt vakare, t.y. 
sekmadienį J. F. Budriko lei
džiamam radio programe iš sto
ties WOFL, 970 .kil., nuo 7:30 
iki 8 vai. Taipgi -bus pranešta 
apie ateinančios savaitės dide
lius nupiginimus tam tikrų pre
kių Budriko krautuvėse, 3409- 
3417 So. Halsted St. —J.

Dainuos Pirmyn choras; 
kalbės adv. K. Gugis

ReguKarės Kainos

Atidarius tiltą
—

Atidarius naująjį tiltą pae- 
žery, kfrris jungia paežerio 
bulvarus, dabar kasdie tuo til-

4456 .

ELECTRIC 
THUMOSTAT

Maintaina

tu pervažiuoja arti 60,000 au
tomobilių į dieną. Delei to ju
dėjimas Visuomet pirmiau už- 
sikimšusioj Michigan Avė. da
bar yra sumažėjęs per pusę.

'.I l'llll. ».lllOHj... ........i i j ntni.il

MALEVOS
IR VARNIŠIAI % IKI

Pereitą sekmadienį į Joniš
kiečių kliubo rudeninius Bo- 
žių šokius prisirinko pilna p. 

‘Beržinsko sale,—ir jaunimo ir 
senesnių žmonių, šauniai Al
girdo Briedžio orkestrui gro
jant, vieni šoko, kiti šiaip sau 
temijo ir šnekučiavosi, treti — 

rprie bufeto sustoję dideliais 
būriais linksminosi. Mačiau 
biznierių ir gerų-rėmėjų Brigh- 
tpn Parko p. Miller, Teckos, 
p-ia Pilkienė su buriu draugų, 
Kanušaį, ,Bukniai, veikėjas 
Buišas ir kiti.- Daug buvo ža- 
gariečių. Matykime, kiek atvyks 
Joniškiečių į jų parengimą se
kantį sekmadienį. , .

Viduryj. šokių joniškietė 
Dočkienė akompanuojant prie 
piano, Vinco Briedžio dukrelė 
Aldona padainavo \“Jau atėjo 
rudenėlis” ir kitas liai/dies dai
neles. Dainavimas visiems la
bai patiko ir dainininkę apdo
vanojo gražia puokšte gėlių. 
Padėkojus dar dainavo “Dar- 
buokės, triūsk.”

Barauskas ir p-lė Laučiutė 
prikrėtę juokų kaipo klaunai.

Jautriai prabilo į Joniškie
čius savo parapijonus p-lė An
ei ute. Sako, keli metai atgal 
su jumis, joniškiečiais, daug 
dirbau. Džiaugiuosi, /kad jus 
nenuleidžiate rankų ir suren
giate^ tokius gražius pasilinks
minimo vakarėlius. Prisiminė 
a$ie p-lės Gricaitės vakarą. Po 
to pati daininkė užkvietė Jo
niškiečius, žagariečiųs, gruz
diečius ir kitus atsilankyti į 
jos pirmą koncertą, kuris įvyks 
lapkričio 7 d. Lietuvių Audito
rijoj. Prižadėjo visus pavaišin
ti gražia daina įf malonia mu
zika.. . ^>4 ‘ ■” ' i

Kreditas u%išio puikaus va
karėlio surengimą priklauso 
senam kliubo ‘ Vtdtbhotojui J. 
Yonkui, p-lei E. Dantytęi ir 
O. 
rai

PIRKIT"* 
MALĘVAS 

? IR 
VARNIŠĮ 
iš didžiausios firmos"
Čhicagoj! Nacionaliai 
produktai, kuri uos 
mes gavom iš Ban- 
kruto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu-

(žirny, visi nuo 1/3 iki 
¥2 pigiau. Patenkini
mas garan t u o t a s 
100%. Keturios krau
tuvės-»~Ateikit | ar
čiausią krautuvę. Mil- skyrius kenosęa. 
waukeę Avė. krautu
vė atdara nedėlioj 10-1

—;——

PAINI EICHANGE M
Mihvaukėe Avė.

6836 So. Halsted Si 
2274 Elstoh Avenue

, ___T.__„__ .• WIS.
Cnntralis telefoną"

ARMITAGE 1440

Sterwin 
Williams 

’trityvarni- 
ŠiS $2.25.

kaina ...... , MM v
$2.70 vertės, visur ži
noma* Fiat ir Gloss 
Maleva. $ 4 ,50’ 
Mūšų kaina ’ ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20 
Maleva .... • ■

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushed už *6 

kainos.

^frfljyColeman BURNING-

APRŪPINTI SU
i ’ • . '1 •.' ', .'« > •

Automatine
s . v' ‘ \ .

Temperatūros
Kontrole No. 4456—Apatinis rūbas ir kel

naitės. Baltas, ružayas arba Šviesiai 
mėlynas šilkas arba atlasas pada
rys gražų apatinį rūbą. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42 ir 44 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.

Dabar Coleman Aliejum 
Kūrenami šildytuvai pa
laiko nustatytą tempera
tūrą, kai yra aprūpinti 
sii 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.

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

Smagesniam, ^veikesniam, parankesniam apšildymui 
’ turėkit domėjo šias ypatybes: Heat Reflector Doors...

Heath Radįating Filis... rir Coleman Fuel-Saving 
\ Burner. v

BARSKIS
FURNITURE HOUSE,Ine.

Temperatur*

Primintina radio klausyto
jams, kad sekmadienį^ 11 vai. 
prieš piet, užsistatę savo radio 
ant stoties WGES pasiklausytų 
Progress Bendrovės duodamo 
eilinio reguliario * sekmadienio 
radio programo.

Kaip ir visuomet, taip ir ryt 
bus ypatingai gražuš ir įdomus 
programas, nes dalyvaus “Pir
myn” choro nariai, “Kaimiečiai” 
ir kiti, kurie išpildys rinktinų 
kompozicijų bei operetiškų nu
merių. Prie gražios muzikos 
bus ir įdomių kalbų: girdėsitę 
patarėją adv. K. Gugį,' taipgi 
daug visuomeniški) pranešimų 
ir žinių iš Progress krautuvės 
apie pirkimus visokių naminių 
reikmenų mažomis kainomis. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

NAUJIENOS Pattern Dept..,
O?*** "k

Čia j dedu 15 centų ir prašau 
) ! • ’i .

atsiųsti man pavyzdį No----------~

Mieros .. ............   per krutinę

Klevinskienefcx Bravo!, tik- 
Joniškiečių žemelė atgijo.

Gruzdietis

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

Kur Bėgi? Pas Liberty Tailor
Išvalom, sutaisom ir suprosinam moteriškas ir vy
riškas drapanas. Taipgi taisome brangius kaili
nius ir dirbame Jeketus. Darbas garantuotas už - 
prieinamas kainas, reikalui esant kreipkitės pas mus

F. SAKALAUSKAS, 
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.

STATYKITE! ,i
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
{rengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro-* 
me ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prieJOHN PAfcEL & C0.

• GENERAL BUILDING CONTRACTORS
2502 W. 69tb St. Tel. Grovehill 0306

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

■ ■ ' .

Nusižudė, nes žmona 
nėjo j teatrą

Dar tik neseniai vedęs Wal- 
ter Lelito susibarė 1 su savo 
žmona, kada toji Atsisakė eiti 
su j po. į teatrą. Barnis jį taip 
paveikė, kad jis nuėjo į vyškas 
savo namo 1843 Chesnut St. 
ir ten pasikorė.

“The Home of Fine Furniture” 
Since 1904 A ,-//•/

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

(Miestas ir valstija)
■T*

Pasiruošk Savo Žiemos 
Ligoms Dabar

Padėk savo skilvi, kraują, kepenas ir žarnas 
į tokias sąlygas, kad galėtum išvengti žie
mos negalavimu. Pamėgink Helenos nuostabu 
Vegetable Compound Šiandien.

Didelis butelis gl.OO. Kreipkis ar raRyk.

Helena Herb Remedies
1SOO N. IIAMF.N AVĖ.

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje —x $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtinė $200, taipgi grabnešiai, vežimas, kvietkai. Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m. amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 40 m. ir {stojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, r ašy kitę s daį>ar. '

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c. 75c., $1.25 — pagal 
priklausomų skyrių, {stojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (Dečember) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tis $2.50 veltui i Draugijos Konkurso Bankietą, kuris jvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali. 333 So. Ashland Blvd. įsirašyti Draugijon 
galima per musų konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atidaras: ketvegąis — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedėldieniais — 9 ryto iki 
1 vai. popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

Antanas Pečkaitis 
Padvigubino Biznį

Visiems gerai žinomas 18-tos 
gatvės biznierius Antanas Peč
kaitis dvigubai padidino savo 
biznį. 'Matyt, Antanui Aaujoj 
vietoj gerai sekasi, nes aludė 
visada pilna’ kostumerių ir net 
3-se “tendina” barą. Vieta ga
na paranki, 733 W. T8th st. 
Įstaiga vadinama “White Lront 
Taverų/”. > v .' <
» Reikia žymėti, kad “Grand 

Openingas”, kuris įvyko-rug
sėjo 25 ir 2$, buvo/ labai sėk
mingas, nes Antano erdvusis 
tavernas buvo, perpildytas kos- 
tumeriais. —Steponas.

' ' i 
Anglių biznis sekasi

Niek Petraitis, 4626 South 
Rockwell st., ir Tony Ticzkus, 
2743 W, 37th Piace, pristato 
anglis ir perkrausto baldus. 
Pagal jų pačių pareiškimą, biz
nis gerai sekasi, nes jie visada 
teisingai patarnauja, kostume- 
riams, kurie visada būna užga
nėdinti. Abu yra keistutiečįai. 
<. / Steponas.^

BARSKIS FURNITURE 
HOUSE, Ine.

1748-50 West 47th Street
Jau ruduo, šaltos naktys, rei

kia pečių kūrenti. Bet daugelis 
žmonių dar neturi įsitaisę gero 
šildytuvo. Dabar,,laikas įsigyti.

Barskis Furniture Hbuse tu
ri pardavimui visų geriausių iš- 
dirbysčių šildytuvų. Pasirinki
mas didžiausias. Kas pirks da
bar iš Barskis Furniture House 
šildytuvą, gaus gražią dovaną 
dykai. -Nuvažiuokit į Barskis 
Furniture House ir įšsiripkit 
sau tinkamą šildytuvą. Nusipir
kę šildytuvą, sykiu parsivešįte 
ir dovaną. —Pažįstamas. '

: --------—..-——---------

Pasiklausykit The Coleman radio valandos iš stoties 
WLS. kiekvieną subatą 10:30 vai. vakare.

’ KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Pirmas Apskritis

Nedėlioj, SPALIO (OCT.) 10 Dieną, 1937 m.
Prasidės 4:30 Valandą Po Pietų

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street, Chicago, III.

PILDYS PROGRAMĄ: LKM. Choras, po vadovyste J. Kenstavičiaus. 
V. Tarutis, Solo. Jaunuolių Choras, po vadovyste A. Zabukienės. 
V. Sharkiuniutė, šoks klasiškus šokius. Grąnadierių Trio. K. Kens- 
tavičienė, solo. T. Grtfšiutė, iš Grand Rapids, Michr, solo. A. Zabu- 
kięnė, solo. L. D. Aido Choras, iš Roselando, vadovybėj S., Lesčaus- 
ko. Akompanuos pianu visiem solistam SokiutĄ

Tai bus puikus Koncertas. Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
GERA ORKESTRĄ ŠUKIAMS ĮŽANGA YPATAI 40c

......... ................. ......................... . ........ ..... ....... .......... ...... .................... . , ,

II ui. i ............. ... u iii i ) i, Ii ........................................ii........................    ....i ĮH.l.Į . į.Į. ■ „ ■! I,., Į .MII .Į.I.

VYNO GREIPSŲ MARKETAS
- ' z 1 ' yra prie ’ ' , z .

CHICAGO PRŪDUCE TERMINAI
' 2700 South Ashland Avenue

)Pirk sau greipsuą tiesiai iš geležinkelio karų žemiausiomis kainomis.
Pasirink iš Alįcans, Muscats, ZinfodeL Carrigan, Bouchets, Malaga, Thompson be
sėkliai, New York, ir 1.1.

ATDARA KASDIEN ir SEKMADIENIAIS

■i į,

-^4^; v‘ -y'r ■įįfe Ji

;vV l,

: ‘AUi
-t

ATEIVIAI NERIZIKUOKITH I EI VIHI DEPORTAVIMU
Priimkit pilietybę. Naujoj 188 puisla- 
pių knygoj rasit visus klausinius ir 
atsakymus. Lengvai suprantama. Ne
varginanti. Siųskit $1.00 už knygą, 
paštas apmokėtas.

BELL PUBLISHING CO.
Dept. 20, P. O. Box 358, Pittsburgh

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel, VICTORY 2031-2

BIBLIJOS

Paskaitos
Per Radio iš Cicero Stoties, 

1420 kilocycles

ŠEŠTADIENĮ, 
Spalių (Oct.) 9 d.

7:30 vakare
kalbės S. BENECKAS te
moje Kristaus antro atėįimo 
tikslas.

šie , programai atsibuna 
kiekvieną šeštadienio vaka
rą. Juos rengia Biblijos ty
rinėtojai.

Garsinkitės “N-nose

ntni.il


šeštadienis; spalių Ą 1987 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Įvairios žinios iš 
Cicero lietuvių 
gyvenimo ;

CICERO. •— šį sekmadienį 
mes turėsime pernašą sąjūdį. 
Matas ir Balkaitis ruošia šaunią 
party savo alinėj* 4909 S. 14 st., 
Miliausko name, Turės gerą 
muziką, bus užkandžių, o apie 
geringus nėra kas ir sakyti.

Pereitą šeštadienį visą naktį 
buvo nepaprastas judėjimas. 
Gatvės apie Liuosybės svetainę 
pilnos automobilių, o ir pati 
svetainė pilna jaunimo.

Svetainėj gi £jo pirmas mer
gaičių khubo. Masųuerettes Sd- 
cial Club parengimas. Kliubo 
prezidentė yra Bronise Švėgž
dai tė, jauna ir graži mergaite. 
Jų pirmas' parengimas pilnai 
pavyko ir gražiai užsirekomen
davo. Laimingos jam ateities. .

ciąlistai Walter ,V. Frackler, 
kurie buk suktai reorganizuo
davę susmukusias korporaci
jas.

Reikalavimas atimti v iš 
advokatų' teises padarytas 
dviejų metų tyrinėjimų.

Bet jei butų,, atimamos 
vokatų teisės tik už tokius
sikaltimus, tai tikrai Chicagoj 
greitai nebeliktų advokatų.

6 Mėnesių Mirties 
Sukaktuves

m

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS j
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JONAS RAČKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 8 d. 5:03 vai. ryte 1937 
m. sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Seinų apskr., Kapčia
miesčio parap., - Mečiunų kai
me. Amerikoj išgyveno 33 mė- 
tus. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Rozaliją, po tėvais. 
Jaceriutė, 4 dukteris, Josepha, 
Ona? I^evuse ir Domicėlė, du 
žentus. Juozapą Hriynak ir t 
Joną Kelnicky, linuką Danie- 
lių, 2 sęserytės, Rozalija Nau-

Šilėikiutės ir Mikučio sutuok
tuvėse buvo . nepaprastai daug 
žmogių ir visi būva nuoširdžiai 
priimti ir pavaišinti. Gaila, kad 
deleį didelja susigrūdimo nebu
vo galima išpildyti programą, j 
Klebonas kun. - Vaičiūnas dar 
bandė kalbėti, bet negailima bū- 
vo jo girdėti. Nestebėtina, juk 
tai, buvo sutuoktuvės, kada visi 
žmonės būna linksmus, ir kal
bų niekas nenori klausytis. Vis
gi visi jauniesiems linkėjo daug 
laimių. To paties linki ir kores
pondentas. —D. • 1 A

Nori atimti advokatų ’ 
teises trims žymiems 
advokatams

lių, 2 seserytės, Rozalija Nau- 
dužuniėne ir los šeimyna, Ka
zimiera Gepicklen.e ir jos šei
myną, ‘ pusbrolį - Vincentą Ma- • 
slauską, . .31 pusseseres, Vikto- 
ria Stankiene, h* jos šeimyna, 
Ona MakauMuehe ir jos šri- 
myną-. Ir -petrbnelę Liudviną-’... 
yičietię iri jps, šeimyną^ Kūnas f 
pašarvotasrąndhsi 1330 So.
50 AVu., Cicero.' '■ ?' ■ -

Laidotuvės . įvyks antradienį, 
spalio 12 d., 8 vai. ryto iš na- 

, mų į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš tėn bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines;

, Visi a. a, Jono BaČkausko 
giminės, draugai ir pažystarpi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse iri suteikti- 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimu. N u iutlę: '

^Moteris, Dukterys, žentai,. ? 
Seserytės ir Giminės. ;

Laidotuvėse patarnauja lai-, 
dėtuvių direktorius A. Petkus, 
Tel. Cicero 21011,

beN baltramiejus 
MASKOLIŪNAS 

persiskyrė su šiuo pasau
liu 6 dieną, Baland. mėn. 
1937 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Ukmer
gės apskr'., Siesikių parap., 
česonių kaime. Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Liudviną, po tėvais At
raškevičiūtę, sūnų Baltra
miejų, seserį Oną ir švo- 
gerį* Lesius, 4 švogeHiis ir 
uošvius Zelnis ir daug ki
tų giminių,

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio 
bus laikomos šv. Mišios 
Aušros Vartų parap. baž
nyčioje spalio 11 d*, 1937 
m., 8:30 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draų1* 
gus ir pažįstamus atsilan
kyti' į pamaldas. Mes Ta-' 
Ve Mūsų brangusis nie
kuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebes^ugrįšij 
bet mes anksčiaus ar vė
liaus, pas Tave ateisime. » 
Lauk mus ateinant!
Mylimas Vyre ir Teveli: 

šeši mėnesiai! šeši skau
dus, lipdini Mėnesiai pra
bėgo, nuo tos neužmiršta
mos valandos, kada nu- < 
blanko. Tavo šypsena, ir 
užgeso meilios akys, nu-' 
metųsios / piums skaudų 
sudiev 'kelionei j nežino
mas erdvės dalis. Pasi
traukei iš musų kūnų, bet 
žinok, Brangusai, kad te
begyveni musų atminty
se, musų mintysę, ir gy
vensi tol, < kol neužges ir 
'musų akys.. Tuomet ir mes 
ateisime pas Tave.

Nulinkę lieka,
Motelis, Sūnūs, Sesuo, * 
švogeriai, Uošviai ir 
Giminės.

Personai
Asmenų Ieško

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

. Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PAIEŠKAU dpsivedimui merginos 
arba našlės nesehesnės kaip 45 m. 
nejaunesnės kaip 35 m., mylinčią 
gerą gyvenimą vesti. Aš esu 38 m. 
šyarųS vyras gerai atrodantis, ne
paikas, gerai stovintis, biskį pinigų 
turiu ir gerą darbą turiu. Visoms 
duosiu atsakymą. Box 718, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Iii.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS paieško DARBO į ta- 
vern arba Lunchroom. Patyrusi, at-* 
sakominga moteris. 4422 So. Camp
bell Avė. TeL Virginia 0177;

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGĄ MOTERIS prie na
mų darbo, nejaunespė 40-50 amžiaus 
Turi mokėti anglų kalbą. Prižiūrėti 
10 metų vaiką.

3216 Augusta Boulevard

PATIKIMA MERGINA, patyrusi 
bendram darbui, geri namai, nuola
tiniam, be virimo. Būti $8.00 į sa
vaitę. Pašaukti. Independence 1669.

REIKALINGA patyrusi virėja, 
greita ir' švari restaurantui. Klausk 
vedėjo. P. Mąnago^ 813 So. Racine 
Avenue. V'

REIKALINGA pagyvenusi mote
ris dirbti aiizoje — pragyvenimas 
ant vietos ir mokestis, nėra skal
bimo.. 535 W. 37th St.

' JAUNA MEHGlhlA — 2 suaugę 
1 vaikas, 4, savas kambarys ir Va- 
na. Mrs. Ross, 848 Lakeside PI.

GOLDSTEIN’S "MUSIC SHOP 
914 West MaxweJl St.

3 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Mažas trap drum Įrengimas -$22.50 
$125 naujas Martin Trompitas $65.00 
$125 Stygų Basas ......    $75.00
$99 Trombonas su keisu........ $35.00 
$18. Smuikas su keisu, šmicąs $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už .... . $3.50

1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas i mainus.

RESYVER1S PARDUODA NAMUS 
po visas dalis miesto už jūsų pa
čių. siūlomas prekes, štai jums -pa
vyzdys: Mąrųuette Park apielinkeje 
4 pagyvenimų po 4-rius ir po 8% k. 
9 metų senumo. Galima nupirkti už 
$9500. 2 po 5 kambarius už $6200.

Visi yra moderniški g'aru apšildo
mi. Pašaukit išryto tarp 9 ir 11 v. 
HEMLOCK 2810. Klauskit Mr. But
kus, 2749 W. 63rd St.

Furnititye & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom'. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius.% Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi
me kitur. v

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

CALumet 5269.

12 AKRŲ — tuoj į pietus nuo 
Midlothian, prieš Crawford budin- 
kus — liga verčia parduoti.

63-čia ir Sacramento vienas auk
štas ir 2 flatai—karšto vandens šilu
ma—garažas—$15,000.

61-ma ir Rockwell — 2 flatai, ply
tinis, garu Šildomas — garažas — 
$8,500. Išmokėjimai.

Mr. Medora, Stewart 3601.

PASISKUBINKIT PAMATYTI
Dviejų pagyvenimų namas už 

$1800, tiktai $500 įmokėti.
• Dviejų pagyvenimų mūrinis Brig- 
hton Parke už ................. — $4500

Keturių pagyvenimų netoli Mar- 
ųuette Parko už ...........  $4950,

tiktai $1000 įmokėti.
Graži bunfcalow už ........... $3500
Bizniavas namas ir 6 kambariai 

pagyvenimui Brighton Parke už 
$8500.

2% akrų farmukė prie Cicero ave
nue, tinkama dėl biznio už $2500

8Q akrų farma su gerais budinkais 
—mašinomis, traktorium ir troku, 10 
melžiamų kąrvįų, du arkliai ir tt. 
už $7500 arba mainais.

J. SINKUS
2442 West 63rd Street

Tel. Prospect 9000

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški

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

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

de luxe .....................................$175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TURI PARDUOTI namą prie 1639 
W. 19th St. parduos pigiai. Priežas
tis—turi kitą namą. Namuos vi
suomet. . . '

PARDAVIMUI 2 apartmentai, me
dinis, 6 kamb. ir sandėlio kamba
riai. Naujas stogas, geras fundamen
tas, gasu šildomas, modemiškas 
plumbipgas. Gera transportacija. 
Rendos atneša $45. v.

Paaukuos už $2,000, kad užbaigti 
reikalus. 2858 W. 38th St. Laf. 1106

MAROUETTE PARK moderniš
kas, 2 flatų plytinis budinkas, tiktai 
$6500 arti 62-ros ir Maplewood Avė.

2 aukštų plytinis, trys 4 kamba
rių flatai, vienas aukštas, v 2 karų 
garažas plytinis, arti 33 gat. ir 
Union Avė. Kaina $4500.00. Cash 
$1500 likusi lengvais terminais.

8 kambarių plytįnįs katedž kaina 
$1600.

M. J. KIRAS, v,.
3352 South Halsted St?

Chicagos advokatų draugija 
užvedė bylą valstijos augšciau- 
siame teisme, kurioj siekiamąsi 
atimti advokatų teises trims 
Žymiems advokatams.-. •

Norima atimti advokatų tėi- 
gĮeš buvusiam vice^gubėrnato-^ 
riui Barrat O’Hara, kuris buk, 
savo naudai sudaręs bondhol- 
derių Circle of R&builders, bu
vusiam Cook kauntės Circuit 
teismo teisėjui Charles A. Wil* 
liams ir real estate teisių spe-

I nVFIKI^ Telegramų*'j L»U V La 11\ IO Pasaulio
Dalis.

KVIETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pa grabams
3316 SoZHalsted Street

TeL BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bau kietame—Laidotuvėms—

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pliene LAFAYETTE 5800 , ■ i — >i« > w

HATTIE BERTULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1 
spalio 5 d., 2:55 vai. vak. 1937’’ 
m., sulaukus 25. ,metų amž., 

; gimus Lietuvoje Mažeikių aps. 
' {AkmenėS’ Vai/ ElkiškiŲ:,kairtief I 

; Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Martiną, sūnų Martiną, 
motiną Marcelę, tėvą Joną 
Sriubus, seserį Rūtą, močiutę 
Elzbietą, ciocę Bessie, jos vy
rą Spitlius, pusbrolį Alfonsą 
Spitlį, pusbrolį Daniel Gedar- 
tą ir daug kilų giminių.

Kūnas pašarvotas Kruse ko- J 
Chi-K 

įvyks pir- 
. f vaL’J 

po pietų iš koplyčios 1 Evangf» 
I iuteronų Liet. Eions bažny
čią ant 22 ir Bell avė., kurioje 
a'laibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Concordian kapi
nes. . . ' :■ ■ : ' ./•

Visi a? a. Hatty Bertuli^ gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dar 
lyvauti laidotuvėse ir su eikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nu’iudę liekame:
Vyras, Sūnūs, Motina;
Tėvas, Sesuo ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Kruse, tel. 
Canal 2650. .

RYTOJ ŠV. MARIJOS PARAPIJOS 
NARIAI rengia pasilinksminimo va
karą, parapijos svetainėje, 35 ir 
Uniota Avenue. Pradžia 7 vai. vaka
re. •

VIRŠ 700 MERGINŲ * 
gavo darbines dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos čyra
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagęlbi- 
me gauti darbą . be mokesčio.

josephine : dressmaking
SCHOOL

1234 • Milyaukee Avė. at Ashland 
Atdara Pakaitais antradienį ir 

ketvirtadienį, uh'“' >

DIDELIS IŠPARDAVIMAS — 
DIDELI BARGENAI

48 karliodės dirbtuvių ir baldų 
krautuvių pavyzdžių prie 1247-49- 
53-57 W., Madison st. Prikrauta vi
su rūšių baldais, kaurais, alyva, pe
čiais ir t. t.
TURI EITI, NEŽIŪRINT KAINOS 

Kiekvienas jūsų doleris bus ver
tas jums $3. Kreditas — jei reikia 
— iusų pačių sąlygomis.
MADISON FURN. CO. HAY. 7700 

1247 W, MADISON ST?.
» Atdara vakarais iki 10. Sekmadie
niais 10 iki 5.

PARSIDUODA bučernės ’ice box’is 
5x6x8. Pigiai. Savininkas randasi 
2539 W. 69 St.

1 i'ji.iiv jytjl

Kviečia VALDYBA.

ICLASSIF1EDADS
Miscęllaneous

{vairus

PATYRUSI MERGINA, bendram 
namų darbui, lengvas virimas, be 
skalbjmo, savas kambarys, geri na* 
mai, vienas vaikąs $7 pradžiai.

Dr. EVerett,’1 Midway 3611.
—- j ni "
PATYRUSI ijdĘRGINA namų dar

bui, 2 suaugę, įęngvas skalbimas, 
savas kambarys,'■ $11).

Briargatę,, 4241.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai sykiu ar pavieniai ir 
e'lekfrikinię Icę Boksas.

" 8121 Drexel Boulevard,
..u. i Radcdiffe = >5756m

Business Chances
Pardavimui Bizniai

geras

plyčioje 2130 W; 21 St., 
cago. Laidotuvės ? 
madieni, spalio 11 d

Tel. Victory 4965 ✓
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokio.*- 
rųšies stogus, taipgi dirbame*blėtie? 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
laujama. M .

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

REIKIA seilsleidžių, kenvaserių.
Gali padaryti $3.00 kasdien.

1869 N ortu Daven Avė., Chicago

’ PARDAVIMUI tavernas su resto
ranu, yra šokių svetainė, geroje vie
toje, geras biznis. Priežastis parda
vimo — apleidžiu Chicagą. Atsišau
kite 2459 N. Crawford avė., išsky
rus nedėldienį.

STALUI APKLOTI SERVETĖLĖS

\CROCHETED DOiLIES PATTERN 1462 /
No. 1462- Šios puikios servetėlės pagražins jūsų stalą, 

Dabar jos ląbai m’adoje. / ; V;

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT^ 
1739. Šo. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardu#? ir pavardė

f Adresas

Furnišhed Rooms
ANT rendos kambarys dėl vyro. 

Šviesus ir 'apšildomas. 2522 W.. 45 
St. Tel. ’ Lafayette 8227.

RENDON didelis kambarys su 
dviem lovom. Apšildomas dėl vedu
sių arba pavienių. Galima valgyt 
gaminti. Mary Trainiavičienė, 6608 
So. Sacramento Avė. -

................ r*" ..... 1 ■

For Kent
IŠSIRENDUOJA • •’ pilnai įrengta 

taverna. -Baitai, ldė?,Wkšai, renda pi
gi, kambariai pagyvenimui. A. NOR- 
BUT, 4500 So. Paulina, Tel. Yards 
2652. .

RENDON 4 kambarių šviesus fla- 
tas, pečiais Šildomas, kampinis na
mas antros lubos nebrangiais

4350 So. Maplewood Avė.

kambariai RENDON antros 
lubos pavieniams ar žėnotai porai, 
apšildyti. 7210 S. Western Avė.

PARENDAVOJIMUI KAMBARYS 
šviesus, nėra šeimynos. 1816 South 
Ruble St. & front.

RENDON 6 KAMBARIAI irmau- 
dynė. 1823 So. Ruble St. Telefonas 
Eątebrook 1688. -' .

• ■' * ■.——v •' ■■ "■■f ------
4-5 KAMBARIŲ flatai, naujai iš- 

dekoruoti $8.00 ir $10.00 į mėnesį.
. .4703 South Canal

■GYVENU VIENA 6 kambariuose, 
du kambariu išrenduosiu člcl vaiki
nų — karštu vandeniu šildomi.- At
sišaukite laišku 1789 South Halsted 
St. Box -719. r ; . r

ANT RENDOS 5 \ kambariu f I a - 
tas ant jiptro aukšto pėčįais šildo
mas, 1714 Ruble St.

1 . PASIRENPŲOJA KAMBARYS
I prie mažos šėimynos. karštu vande

niu šildomas. 6.735 'So. Rockwell,
I ant/oa lubos.
\ — ----- -—;■y..■—?— -----------

•|! RENDON KRAUTUVĖ ,2604 W. 
> ė9 gat. naujas kampinis budįnkas, 

.. | čyva’ lieltiviška ' vieta kiekvienai

• I S i 1 ve rma n, 2345 East 71 st St.,
j . ;' j. Dorchestėr

PATYRUSI MERGINA prižiųrėti 
2 vaikus, lengvas namų darbas, geri 
namai, būti, $10—*12.

Hydę Park 2916.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
delicatessen. Biznis kampinis, iš
dirbtas per daug metų. 3465 South 
Lituanica avė.

ar MERGINA namų 
darbui, — 2 vaikai, būti, nėra skal
bimo, $3. Ne vada 9854.

MOTERIS 
darbui

TAVERN pardavimui — priešais 
Express Office. Gerai išdirbtas biz
nis. 1142 So. Canal St. ,

SAVININKAS PARDUODA biz- 
niavą kampinį lotą, 52’^x125 pėdų, 
Barųuette Parke. Padalinsime, jeigu 
bus reikalas. Prie savasties prieka
bių nėra. Nepaprasta vertybė.

P. KNOP, 1902 West 65th,St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
po 5 ir taverna apačioj, arba mai
nysiu ant privatiŠko namo.

4213 So. Cąmpbell Avenue

PABUDAVOSIME 5-kių kambarių 
bungalovv ant jūsų loto, $3,850.00.

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA, 
4743 S. Maplewood Avė. Virg. 2911

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 5 
ir 6 kambarių 1739 So. Union Avė.

2 aukvtų medinis 5 ir 5 kambariai 
po antrašu 1011 West 16th St.

2 aukštų medinis po 5 kamb. ran
dasi 1703 So. Ruble St.

3 aukštų akmeninis frontas, mūri
nis, randasi 1722 So. Dėsplaines 
St., buvęsi’String St.

s 2 aukštų po 4 kambarius randasi 
5426 So. Kenne^i Avė.

Visus parduosime pigiaus 
morgičius.

’ 717 West 17th Place
Balek, Tel. CanalStephan A.

negu

1274.

TURITE MAINYTI?
Parke 5 kainb. naujas

KAS KĄ
Marųuette

mūrinis bupgalow. Nėra morgičių. 
Išsimaino ant didesnio namo arba 
ką jus turite. Randasi netoli West- 
ern Ąve. . t

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

PARSIDUODA LOTAS su mūri
niu gąražium arba, namas su įplau
kom, esame priveržti parduoti. Kas 
pirmas atsišauks, tas laimės gerą 
bargeną.

3624 West 65th Place

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA 
Mašinų jšapose ir fabrikuose, vyram 

ir moterim. 
TUTHILL, -EMPLOYMENT.

184 W. Washington St. 3 floor.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL
DAINIŲ ir visokių smulkmenų krau
tuvė, arba mainysiu ant mažos pra- 
pertės South Sidėj.

4540 So. Western Avenue

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PASIRENDUOJA kambarys ant 
biznio gatvės. Labai geras- dėl' siu
vėjos. Taipgi reikalingas siuvėjas, 
patyręs ant senų ir naujų drabužių.

4|46 Ąrpher ^Avenue, 
Tel. Lhfdyette! 9832.

NAMŲ IR FARiMŲ BARGENŲ 
IEŠKOTOJAI kreipkitės pas Su- 
roniskj and Co. Turime visokių na
mų ir farmų labai pigiai ant lengvų 
išmokėjimų. Taipgi turime 
mainų.

Ofisas atdaras nedėliomis 
ryto iki 3 popiet.

C. P. SUROMSKIS,
2502 W. 69 St. Grovehill

visokių

nuo 10

0306.

REIKA*LINGAS jaunas vaikinas 
pokytis spaudos darbo. Turi btlt 
baigęs pradinę mokyklą ir, turėti, 
tėvo ar motinoj liudyma- Pageidau
jama, kad gyventų' Bridgeporto apy
linkėj. Darbo valandos nuo 8 iki 6 
vai. vakarės PriSgtesš Printing Co. 
3423 So, Morgan St. Yards 0123.

REIKĄLINGA'^ patyręs siuvėjas 
prie motęriškų"futliaučių taisymą 
3608 So. Halsted tSL Boulevard 3243

REIKALINGAS lietuvis seilsmo- 
nas su troku išverioti tavernų reik
menis nuo 30-40 m. amžiaus. Atsi
šaukite 4643 S03 HąFsted • St. ,

REIKALINGAS patyręs dirbti į ta
verną. 10314 Ši/Mlchigan avė.

Automobiles
1931 STUDEBAJtER SedanT labai 

švarus, sidė ipourits, tik ............
NEWBERĖY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

$79.

FINANSUOS. 1937 ^miesto, valsti
jos lafaiius. bę įmokejirno, 20 mėn, 
išmokėti pilnas peržiurę įlipąs; sta
bdžių, rątų išlyginimas, bodų taisy
mas, maleva, .jswnh» tairų, beterių, 
ęadio, viršų, apsaugos stiklai, fende-: 
riąi ir tt. Apskaičiavimas, išjkiryiži-

Visrt .telefonai Belmont 4844.

PARSIDUODA TROKAS — labai 
geraiMĄatOTy$ ^?Jtaažai ^vartotas, 
Rėl^alhigam proga? ..

4422 So. CampbeŲ.

KENDŽĮŲ KRAUTUVĖ, cigaretai 
magazinai, aiskremąs, prieinamai.

r N..’ 3134 West 25th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAMAI PARDAVIMUI, SOUTH 
SIDEJE 
$1,500.00

nupirks, 3748 Emerald Avė. 2 flatų 
medinį namą, 4 ir 4 kambarių.

GORDON REALTY CO., 
YARDS 4329v

-------------------------------------------------- - ------- ----- -- -------- -------------------- ;

BARGENAS 21/6 aukštų plytinis 
namas, 100x25, 556 West ISth-gat. 
Užpakalinė, dalis neseniai budavota. 
Krautuvė, cementinis beisnieptas, 
moderniški gyvenami kambariai, 
šviesa visose pusėse, švari, gera 
apylinkė. Dj. E. Canut, 

Tel. Canal 4945.

DIDELIS BARGENAS
Parduoda labai sena moteris 2 

namus po 3 pagyvenimus. Steam 
heat. Pirmos lubos. 1833 South 
Spaulding Avė.

BARGENAS
Parduoda namus ant 57 gatves. 

Grosery su fikčeriais ir automobi
liu, labai pigiai iš priežasiics mir
ties. Išskiriant sekmad cniais.

1951 Canalport Avė.

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. VVestern Avenue 

CHICAGO.
Biznis įsteigtas 1919 metais.

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKERIŲ gerai įrengta pieno 
farma Wisconsin valstijos pietvaka
riuose, 4 mylios į rytus nuo Darling- 
ton. Visi trobesiai A-l, tekantis van
duo. įkainuota greitam pardavimui, 
kad išlyginti savininkui turtą. Kreip
kitės arba rašykit J. A. Wrenn,2107 
E. 81st St., tel. Regent 0832 appoint- 
mentui.

TRUCK FARMOS po 10, 20 ir 30 
akrų lotais, 20 mylių į vakarus nuo 
vidmiesčio; geriausia truck darži- 
ninkavimo žemė apie Chicagą.

WM. A. FENZ, 
Roselle, III., TeL Roselle 1.

PARDUODU PIGIAI ar mainau 
ant mažos. Chicagoj prapertės 65 
akerius Michigano valst. Randasi 
ant cementinio kelio netoli Grarid 
Rapids. Gera vieta dėl gasolino sto
ties. 4502 So. Union Avę, ' ę 
----------- 2—į. ’

1-34 AKRAI arti JElgin, budinkai, 
gasas ir elektra, juodžemė, kaina 
$13,400, kėš $3,900. likusi terminais.

F. A.STRUęKMANT
189 Mosley St., Ėlgin, Illinois.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na 

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

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

RETAS BARGENAS
2 po 4, mūrinis namas, lotas 

33x125, 2 karam garažas. Kaina 
$4750.00. Randasi Brighton Parke.

6 kamb. medinis cottege ant ce
mentinio pamato, garadžius. Kaina 
$40Q0.00. Randasi 4202 So. Talman 
Ąve. lengvi išmokėjimai.

6 kambarių bungalow, karštu van
deniu apšildomas, randasi Chicago 
Lawn. $15QO.OO įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

J. A. SHULMISTRAS, 
Home Owners Reąlty Mart 

4016 Archer Avę. Lafayette 6300

v XAMĖa£ I po x4-i8
kambarius ‘ ir 8-jų ąųtomobilių gara
žas parsiduoda tik Uz $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas, įnešantig $70.00 
rendos, parsiduoda už $2^00. Ir šiaip 
,kitų bargeną?
' Z* S- MICKEVICE AND CO. 

6816 sp. Węąt.ero Avenue. 
Hemlock 0800.

BRIGHTON PARKE 4 pagyveni
mų mūrinis nanias, nupirksite su 
$2500.00. z

MARQUETTE PARKE keturfla- 
tis 2 po 5 ir 2 po 4, paimtas už 
morgičių? pigiai. Taipgi du lotai Be- 
verly Hills 70x125. Kreipkitės 6820 
So. Campbell Avė. antros lubos.

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

ŽIEMIŲ VAKARŲ pusėj 2 aukštų 
plytinis tavernas ir 3 flatai. Kreip
tis Stenson Brewihg Co., 1748 No. 
Wipchestern Avė.

PARSIDUODA FORKLOZUOTI 
NAMAI MAROUETTE PARKE 
4 flatų mūrinis apartmentas, 4 

karų garažas .................. $13000.00
2 flatų medinis po 5 kambarius, 

apšildomas, garažas, 50 pėdų lotas 
$5650.00.
Medinis dviflatis po 4 ir 5 kamba

rius, garažas ...................... ' $2950.00
Taipgi 6 katnbarių bungalow, ga

ražas ..........................  $4500.00
Arti Archer avė. dviflatis po 4 

kambarius, 2 karų garažas? gražus 
atikas,

Brighton Parke dvilatis medinis 
po 6 kambarius, cementinįs fun
damentas . ...........................  $2750.00
/ Kitas dviflatis mūrinis po 6 kam
barius, pirmas augštas apšildomas, 
gražus, atikas  .................. $5650.00

Kitas 5 kanibarių medinis namas, 
arti gatvekario, kaina     $1250.00

< CHĄRLE6 URNICH
56 W. Wasnington Street Room 514 

arba 4708 So. Western Avenue.
Atdara sekmadieniais. Teisingas

, patarnavimas.

JEI TURIT
K4 PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
? Apgarsinimų kainos pri- 
| einamos. Už pakartoji^ 
| mus gausit nuolaidą.
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Tik Dvi Savaitės Iki 
“Miss Lithuania” Rinkimų

Kandidatėms Mažai Laiko Beliko Įstoti

Streikuoja Chicagostfąr ųpins Fotografi-
Gatviąkarių Linijų jas Kandidatėms į

” ?Mis^JiBiania”'?' v
-x / -> ; z - < f j*Vr '•'*

Pranešimas Hetiivailčms, pla- 
juiojahčioms įstoti konkursam

“Karpenteriai”
' . '•  —- ,v

Reikalauja dolerio penkių cen
tų valandai

Violet Preidis Bernice Markus
Paveikslai aukščiau yra dviejų naujų kandidačių, įstojusių 

i “Miss Lithuania” konkursą, šios dvi lietuvaites, kartu su bu
riu anksčiau įstojusių merginų, lenktyniuos laimėj mui “iMiss 
Lithuania” |itulo ir teisės atstovauti lietuvius 1938 metų auto
mobilių parodoje.

Konkuisanfių rinkimai įvyks spa'io 24 d. Chiagos L’etų- 
vių Auditorijoje, kur “Naujienos” rengia tam tkslui speciali 
vakarą. Be rinkimų, įvyks ten ir gražus muzikalis programas 
ir šokiai.

“Miss Lithuania” rinks “Naujienų” pakviesti teisėjai, ir 
automobi ių pramones prisiųsta komisija, kuri rengia Automo
bilių Parodą. Toji komisija padarys galutiną sprendimą. Po rin
kimų Automobilių Parodos komisija paims gražuolę savo glo
bom Nutrauks visą seriją paveikslų, nusiųs jas siuvėją, kuri 
pasiūdins jai speciali kostiumą, apdovanos ir prirengs Automo
bilių Parodos iškilmėms.

Vakarėlyje laimėtoja taipgi bus apdovanota. Ji gaus mie
gamojo kambario setą. Antroji gražuo ė gaus brangų radio apa
ratą, o visos kitos konkursantės gaus po dešimts dolerių paliu
dymą. Visas tas dovanus gražuolėms skiria New City Furni- 
ture Company, nuo 1654-56 West 47th Street.

Įstojimui i “Miss Lithuania” liko nepi nai dvi savaitės lai
ko, tad merginos, kurios planuoja įstoti, bet to dar nepadarė, 
yra raginamos pasiskubinti.

Aukščiau minėtoji Nervv City Furniture Company apsiima 
parūpinti fotografijas visoms merginoms, kurios jų neturi. Fir
ma turi paėmiri speciali fotografą, kuris merginų paveikslus 
nutrauks.

f Į streiką išėjo Chicagos Sur- 
fa.ee Lines, West Shops dirb
tuvių “Karpenterių” -depart- 
mentas. Streikas kilo kompa
nijai atsisakius pakelti darbi-

Stambi baldų firmsfe New 
City Furniture Company, kuri 
turi paskyrusi brangias dova
nas “Miss Lithuania” konkur
so gražuol<yps$ praneša, štai 

ninkams atlyginimą daugiau 3 ką: firnia|phriipins fotografi- 
jas,; są^v^š^ndįisj tpms mer* 
^ditenis/KUdjjs|hori įstoti kon
kursan, het neturi fotografijų 
ir dėl tp^nėęt^to savo kandi- 

■ / 
'Nčw ^CTK<;Fti|įbi40ręv Com

pany kviečia kandidates pasi
naudoti šia progįh. Tereikia at
eiti į Neyv/ ųity / Furniture 
krautuvę, adresu 1654-56 W. 
47th ,štreetKįir^'|jęiaųsLi'' savi- 

.. * .. Ji^Kosmbwski
arba p, W. Bh^ar. Jie parūpins 
fotografiją, kuris paveikslus 
nutrauks ir prisius juos “Nau
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko, nekainuos.

centų į valandą. ,
■ ■'r ■ ‘ ' 1 'f ’ ■ >, ’’ ,! ’7|!

/ Elektros darbininkai ir, ma*. 
šinistai su tokiu pasiulymu 
sutiko ir priėmė pakėlimą >su 
viena savaite atostogų. Jie gaus 
dolerių, ir tris centus, į valan
dą. Bej karpenteriai ikišiol bu
vo neorganizuoti ir todėl buvo 
kompanijos išnaudojami. Jiems 
ir už darbo valandas atlygini
mas nebuvo vienodas; nuo 64 
iki 82 centų valandai. ./•/jt'ž

. ' j ■ • ,;Va'f

Dabar karpenteriai /reika
lauja vieno dolerių-ir penkių 
centų į valandą' ir vienos sa
vaitės atostogų.

Streikui vadovauja United 
Brotherhood of Carpenters and 
Joiners of America, Local 1922.

Bado streikas
kalėjime užsibaigė

Bado streikas, kurį buvo pa
skelbusi dalis Stateville kalė
jimo, Joliet kalinių ir prie ku
rio buvo prisidėję apie 1,000 
kalinių, jau užsibaigė, kaliniams 
išalkus ir vienam po kito atsi
sakant nuo streiko. Kaliniai 
nieko nelaimėjo, tik prarado tu 
las savo privilegijas. Jie pro
testavo' prieš šališkumą paro- 
liaus komisijos. 

»

Apiplėšė alinę
,rrf.

Trys plėšikai užpuolė Mrs. 
Doro'thy Pask alinę ir restora
ną,' 1900 Oakdale Avė., ir pa
bėgo pasitverę dėžę, kurioj bu-
vo $1,800 pinigais.

nin

Pavogė$1,800 iš 
Lietuvės Alihės-

Rado saugiausią 
pasislėpti vietą — 
kalėjimą

Prieš dešimtį metų gatvėj 
buvo nušautas seržantas John 
Chis'ka, kuris buvo sustabdęs 
du nužiurėtinns asmenis/

Vienas jų," Joseph Papszak, 
liko nuteistas kalėjimam' Bet 
tikrojo policisto /užmušėjo, 
Steve Cygan, niekad • nepasise
kė suimti.

Tik dabar, praėjus dešimčiai

metų, fedefaliniai agentui su
sekė, kad Cygan’ yra pasislė
pęs sa ilgiausioj, jo nuomone, 
vietoj — Jackson, Mich., kalė
jime., x

Ten jis vardu' Ray Smith 
sėdi jau nuo 1928 m. Ir dabar 
butų jo nesusekę, jei ne fede- 
raliniai agentai.

Dabar kada Cygan-Smith iš
eis iš kalėjimo, jis bus atvež
tas į Chicago, kur bus teisia
mas Už minėto policisto nužu
dymą.

šeštadienis, spalių 9, 1987 ---- --  — .

Milžinas Traukia
Tesman Žurnalą.

Milžinas jaunuolis Robert 
Wadlow, iš Alton, III., kuris 
yra 8 pėdų 6 colių augšČio ir 
todėl yra augščiausias žino
mas žmogus pasaulyje, patrau
kė teisman Amerikos Medika- 
lę Asociacią ir jos žurnalą, 
reikalaudamas $150,000 atlygi
nimo už jo “pažeminimą”, 
smulkmeniškai aprašant, dak
tarų žiniai, jo nepaprastą ugi 
ir būdą.

Gražuoliu Kontestas
Spalių-October 24,1937

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
I. ■' '________________>_________ *______ '___________ ,__________________________

Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj t y

4>v

1

(Pasiklausykit musų Radio 
Programą kas PENKTADIE- 
5fj 7:15 iki 7:30 iš Radio 
Stoties WHFC 1120 ki-

Trys nežinomi plėšikai užva
kar įsibrovė į lietuvės p. Do- 
rothy Poška alinę-restoraną ties 
1900 Aakdale avenue ir pasi
vogė stambią ^umą pinigų. .

Alinėje jie džtiko saugią dė
žę, kurioj savininkė turėjo p#-: 
dėjusi apie $1,800 grynais' pini
gais. ;> '"J •. /

Vagys pabėgo/ nepalikę jokių 
pėdsakų.

Automobilis; 
suvažinėjo ”

Robėtft''Jtafyes, 22 m., iš 
Blue 5Islandu automobiliu šuva- i 
žinėjo ir užmušė prie 119 iri 
Union gatvių, West Pullma-; 
ne, vietos,, ^gyventoją Frank1

y

t Irt ■p

c S:

i: _ i:z:>:

EUROPE GUARANTEED?

1 Imhoff, 43 m., 652 W. 116 PI.

5/ 
j Antra

Dovana
Kurią Antrai 
Išrinktai Gražuolei 
Suteiks —

NewCity Furniture Mart
1654-56 West 47th Street

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

Mo., buvusią savo pąrapijonę, kada toji pareikalavo, kad

jis pasitrauktų ni.<o savo žmonos ir pabėgtų kartu su ja.

Nušovęs moterį, jos lavoną įmetė į Mississippi upę. Bet

Kunigas C. E. Nevcton, 51 m., iš Pittsfield, III., kuris pri-
* t -p

sipažino nužudęs savo meilužę Mrs. Dennis Kelly iš Paris,

■i

■■ -Sį

M

■■n

Populiarė mūviu aktorė Anita Louise.

žmogžudystė Vistiek išėjo aikštėn ir kunigas dabar sėdi
‘ * Al • » ’ ♦ ,V*

kalėjime laukdamas bausmės už piktadarybę.

ATVAŽIUOS AMERIKON. — Buvęs karalius Ed
vardas, dabar Duke of Wmdsor, su savo žmona, buvu
sia amerikiete Mrs. Wallis AVarfield Simpsoniene, dėl 
kurios jis atsižadėjo Anglijos sosto, neužilgo atvyks 
Amerikon tirti darbo ir gyvenimo sąlygas, o gal ir ilges
niam laikui apsigyventi. .

į VOS IŠLIKO. — Angli
jos buorinė valtis Endea- 
vour II, valdoma Anglijos 
lėktuvų fabrikanto Sop- 
with, pralaimėjusi lenkty
nes Amerikai, buvo velka
ma kito laivo atgal į Ang
liją. Bet užėjus smarkiai 
audrai virvė nutruko ir 
valtis nuo laivo atsipalai
davo. Ji per keletą dienų 
audros buvo blaškoma po 
Atląntiko vandenyną. Lai
vo įgula tik tuo išsigelbė
jo, kad pririšo save prie 
buorės stiebo, nes visą lai
ką vanduo ėjo per valties 
viršų. Tik audrai aptylus 
valtis galėjo ištiesti savo 
buores ir nuplaukti į An
glijos uostą. z' f "• ‘•O’-* '• v-• M J .

•L

CHINIEČIŲ ARCHITEKTŪRA. — NaėfonaĮTs kny
gynas Peiping (iPeking), Chinijoj, pastatytas gryname 
chiniečių architektūros stiliuje. ’ ,

<• V 
■■ U

■
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Kova Brazilijos lietuvių mokyklose
(“Naujienų” korespondėnto Brazilijoje) .

* . ■ I

Gy venamu iŠ Lietuvos litų po-f yra prisiunčiamos veltui naudo- 
naičiai persekioja tuos mo- tis, tad neaišku, kodėl už jas 
kytojus, kurie nepolitikuoja buvo imamas mokestis. Kvito
ir pedagoginį darbų d rba su 
pasišventimu, o proteguoja 
Tauragės, provokatorių Majų 
ir jam panašius “veikėjus”.

Brazilijoje yra 5 lietuviškos 
mokyklos, Tėvų Komiteto ir 
buvusio konsulo Dr. P. Mačiulio 
rūpesčiu sukurtos, bet dabarti
nis užsimiegojęs ir donosais pa
garsėję “konsulas” ^ovilas Gau- 
čys jau baigia* griauti Brazili
jos lietuvių mokyklas. Bet Gau- 

w čys visiems giriasi, kad jis tu- 
< ri dėdę vyskupą ir dėl to gali 

jodyt kaip nori Brazilijos lie
tuvių sprandais... t . t * . r

. - Norėtųsi pasiųsti “Naujie- 
- noms” pluoštus dokumentų, 

nuorašus tėvų skundų DULR, 
bet laikas paims savo ir reika
lai pasitaisys. Penkiasdeš:m- 
ties tėvų prašomas siunčiu re
vizijos komisijos aktą, tilpusį 
“Lietuvių Aido Brazilijoje” nu
meriuose 31. 32, 33, 34, 35, 36 
ir 37-me Šių metų, kurį malo
nėki tepa talpinti, nes jis paro
do, kokių žemų priemonių ima
si tie ponaičiai, kurie net ir 
mokyklas bando savo prabangos 
ir intrigų bei panti jos biznelio 
reikalams naudoti, štai seka do
kumentas:

1936 m. birželio mėn. 18 ir 
19 dien. Vysk. M. Valančiaus 
v. liet. pr. mokyklos Revizijos 
Komisijos, susidedančios iš pir
mininko Liudo.—ZAlandausko, 
sekretoriaus Vlado Ęįškaus, na
rio Jono Jakubavičiaus, tėvų 
komiteto iždininko Juozo Bau
žio ir tėvų komiteto sekreto
riaus Jono Batausko, 1935 metų 
ir 1936 metų iki birželio mėn. 
1 d. tikrinimo mokyklos atskai
tomybės, raštinės, inventoriaus, 
knygyno ir administratyvo

AKTAS
I. 1935 m. atsakoįriybė.

Pajamos. Tikrinant 1935
mokyklos pajamas kasos kny
goje rasta 1935 m. sausio mėn. 
1 d. saldo debete atkelta iš 
1934 m., 10 mlr. 200 rs. 
m. pajamų gauta 3.749 
900 rs. 1935 m. gruodžio 
31 d. debete susidarė
milr. 100 rs. Kadangi metų bė
gyje išlaidų padaryta 3.742 

ų 1 milr;

m.

1935 
milr. 
mėn. 
3.760

Kvito 
Nr. 309 pinigai paimti už lan
gą, o įrašyta kasos knygoje 
taip pąt už mokslą. To paties 
numerio yra du kvitai, būtent, 
Nr. 285. Nuo 1935 m. balan
džio mėn. 25 d. (kv. kn. Nr. 4) 
numeracija pradėta nuo Nr. 1», 
o nuo liepos mėn. 5 d., kvito 
Nr. 41 imamai, iki metų galo 
numeriai nebežymimi. Kvitų 
kn. Nr. 5 ištisai be numerių, 
daug kvitų be parašų. Iš Konsu
lato gaunamos pašalpoms kny
gutės nesuprantama kuriam 
tikslui įtraukta mokestis už 
mokslą bendromis mėnesinėmis 
sumomis, kadangi jos panašiai 
įrašytos į kasos knygą, o iš 
kiekvieno įmokėtojo atskirai 
atžymėta pajamų kvitų knygu
tėse Nr. Nr. 3, 4, ir 5, tad to
kie įrašai bereikalingi ir-suda
ro painiavos.

Visose pajamų kvitų knygu
tėse, išskiriant pašalpų iš Kon
sulato, kvitai išduoti be mokyk
los aritspaudos, žymi dalis kvi
tų be datos, atžymėjimų, ku
riam reikalui pinigai paimti ir, 
žodžiu sumos nepakartotos ar 
atvirkščiai — žodžiu pažymėta, 
tad skaitmenimis nėra.

Buto nuomai apmokėti iš 
Konsulato gaunamoji pašalpa 
kiekvieną mėnesį kitokia" ir to
ji pati suma kiekvieną kartą 
įmokėta Lietuvių Namų laiky
tojui. Buto nuoma mokėtą šio
mis mėnesinėmis sumomis — 
15Q milr., 2Q0 jpilr. jr 35.0 milr,. 
Neaišku, kodėl buvo tokie svy
ravimai. Juk nuomos mokestis, 
paprastai, pastovus būna.

Kadangi mokykla iš gauna
mųjų pašalpų nuomą už patal
pą pati mokėjo, tad mokestis už 
naudojimąsi mokyklos sale įvai
rioms viešoms pramogoms turė
jo įplaukti j mokyklos kasą, 
tuo tarpu, kaip teko patirti, 
mokestis ėjo Br.
naudai. Sąjunga neprisidėjo 
prie mokyklos bet kurių reika
lų, todėl neaišku, kuriuo budu 
ji gavo • teisę pasisavinti mo
kyklos pajamas.

Tikrinant kasos knygą, rasta 
debete 10 milr. daugiau, negu 
pateisinamuose dokumentuosei 

Išlaidos: Pagal kasos knygą 
1935 met. išlaidų padaryta 
3,742 milr. 600 rs. Išleista: bu
to nuomai — 2,800 milr., šva
ros palaikymui — 540 milr-, 
elektrai — 124$800, trims vai
kų pramogoms — 166$400 ir 
įvairioms smulkioms išlaidoms 
(kreidai, šluotoms, langams, 
raštinės reikalams ir tt.) — 
lll$400, viso — 3:742$600.

Tikrinant pateisinamųjų do
kumentų, bylą rastą: Vaikų eg
lutės, ruoštos 1935 m. sausio 
mėn. 1 d., pagal apyskaitą Nr. 
1, pajamos ir išlaidos neperėjo 
per kasą, tik jos nuostolis 
įtrauktas j kasos kreditą. Apy
skaita tėra su vienu mok. Edv. 
Pažėros parašu. Keletas sąskai
tų prįstatyta mok. Edv. Pažė
ros.

• Sąskaita Nr. 1 iš 1934 m. 
lapkričio mėn. 12 d. traukta į 
kasos knygą 1935 m.

Mokyklos vakaro, ruošto

Liet. S-gos

600 rs., tad nukelta į 
1936 metų debetą ąaldo 17 mlr. 

J 500 rs. Pajamas sudarė: gauna- 
mos pašalpos iš konsulato — 
2.800 milr., mokestis už moks
lą i— 685 milr. 500 rs., trys 
ruoštos vaikams pramogos-.— 
264 milr. 400 rs. ir saldo 1935 
—I—1 d. — 10 milr. 200 rs., 
viso — 3.760 milr. 100 rs.

Pajamos surašytos keturiose 
kvitų knygutėse eilės Nr. Nr. 
3, 4^. 5 ir vienoje gaunamoms 
pašalpoms iš konsulato .be nu
merio/ Pajamų knygutė Nr. 3 
vedama sena, pereitųjų metų, 
tačiau dėl buhalterijos metinės 
sistemos reikalavimų, tūrėjo 
būti nauja užvesta. Kvitų nu
meracija eina praeitųjų metų 
eilės tvarkoje, o turėjo prasi
dėti nuo Nr. 1? Kvitas Nr. 223 
yra be datos ir randasi tarp 
kvitų 1934 m. pabaigos ir 1935
m. pradžios, todėl neaišku, prie 1935 m. birželio mėnJ9 d., apy- 
kurių metų jis priklauso. Kvitų 
Nr. Nr. 228, 229, 230, 283, 
287, 288, 299 ir 306 yra be ka-i kasos debetą. Trūksta keturių 
sininko mok. Edv. Pažėros pa
rašų. Pagal numeraciją trūks
ta 50 kvitų Nr. Nr. 232—282, 
kurie nežinia kur randasi. Kvi*

. tų Nr. Nr. 282, 284, 285 ir 283 
pinigai paimti už mokslo vado
vėlius, o kasos knygoje užpaja-

skaita Nr. >2 taip pat neperėjo 
per kasą, tik pelnas įtrauktas į

sąskaitų, kurias pristatė pats 
-Edv. Pažėra. Vakaro pajamos 
223$400 nėra jokių dokumentų 
bei įrodymų, kad apyskaitoje 
pažymėta suma iš tikrųjų gau
ta toji pati. Kaip yra žinoma, 
Dakaro bilietus į

Dono Kazokų Choras' neturi • satr 'kdAkųręptą^taį /ge
riausias ir labiausiai pagarsėjęs chorai pasaulyje, Į 'Ame
riką jis atvyko jau septintą,kartą. ,. Ap, . ;

Rytoj ęivic Opera Udūše' patalpoj ėL.tą^ eho^ 
koncertu*: vieną' popiet, o ,‘kiįą ■ Vakare?;r 
jai ir vėl turės progos išgirsti'•“įyvuš- vai gorius

$įgi dainų męg^
’ j”-4taip dau-

tą,d poųo Kazokų 
jas.:.dai- ’ • č 

nas, kurių pirmesniuose savo atšilankį bįuose! '^d^iiiąyb.; 
Viena labiausiai publikos* mėgiamų dairi j bus ir ;“Stęnka

- -- t j-'' ‘ •
---------- . * ’ ; v , j ■; , •• J .

Kazokų chorui vadovauja Sergejus Ž irovas, kurio va

gelis tą chorą vadiną. ( ,
šia proga bus ne pro šalį ptidurti^.s

Choras popietinėje programoje dainuok- $
nas,

Kazin”. ■, ••
• ■ ■ ■

dovavimas yra tikrai dinamiškas. ,
'.f,...: „j, T1; '.j..:.

nas parašas, o iš patikimų šal- atostogų - ląik^ 
tinių teko patirti, kad'pajamos 
buvo žymiai didesnė?, tad kur 
skirtumas d ngo fc-kJ' než'nia. 
Rengiant vakarus būtinas rei
kalas kviesti ir tėvų komt. į tal
ką. /

Mokyklos eglutės ruoštos 
1935 m. gruodžio mėn. 25 d., 
apyskaita, sudaro išimtį, nes 
perėjo per kasą, tačiau paja
moms dokumentų sumoje 141$ 
nėra, o išlaidoms sumoje 155- 
$400 tėra tik viena sąskaita ap
mokėta orkestrui. Apyskaita pa
sirašyta ' tik vieno mok. Edv. 
Pažėros. Dėl pajamų tikrumo 
yra abejonių. :

Pateisinamuose dokumentuo
se nėra apmokėta patalpų nuo-? 
mos mokesčiui devynių mėnesių 
sąskaitų, būtent: ^sausio,' vasa
rio, kovo, balandžio, gegužės, 
birželio, rugsėjo,;, lapkričio ir 
gruodžio. Rasta tik trijų mėne
sių sąskaitos — liepos, rugpjū
čio ir spalių. Kadangi kiekvieną 
mėnesį kasos knygoje nuomos 
mokestis įrašytas kitoks, todėl 
nesant sąskaitoms, dėl įrašui 
tikrumo kyla abejonių.

Visos sąskaitos ir apyskaitos 
nėra kontroliuotosbei patvir
tintos tėvų komiteto. ■ Sąskaitų 
eilės numeracija nuo >Jr. 18 
imamai nutrūksta, kas sudarė 
keblumų išlaidų tikrinimui. Pa
teisinamųjų išlaidų byla dviem 
metam vėsta viena, ypatingų 
dšlaidų nesudarytų kiekvienais 
metais vesti atskirai (byloms 
viršeliai kaštuoja tik po l$500)

II. 1936 m. atskaitomybė
1936 m. sausio mėn. 1 d. 

saldo debete 17$500^ Per 5: mė
nesius kasa pinigų gavo 233$', 
tad birželio mėn. 1 d. susidarė 
debete 250$500. Perėtą patį, lai
ką išlaidų turėta 360$300, Bir
želio mėn. 1 d. saldo, krędįt#. 
nukelta 109$800._ Deficitas pą-, 
dengtas asmeniniais vedėjo 
mok. V. V. Nalivaikos pinigais, 
todėl mokykla lieka jam sko
linga 109$800. Iš konsulato pa
šalpų mokyklos reikalams ne
gauta. Visos pajamos susidarė 
iš mokesčio už mokslą. Išlaidos 
buvo šiems reikalams: švaros 
palaikymui — 240$, šviesai — 
34$400 ir įvairioms smulkioms 
išlaidoms — 80$900, viso — 
360$300.

Pajamos surašytos dviejose 
kvitų knygutėse Nr. Nr„ 1 ir 2. 
Kvitų numeracija teisinga, ta
čiau pradėta vesti mok. Edv. 
Pažėros senoje, pereitų metų 
knygutėje, be mokyk’os ants-

IV. Mokyklos knygynėlis
Peržiurėjus mokyklos knygy

nėlį pagal mok. Edv. Pažėros 
perdaviriio aktą, rasta jame 57 
knygos- Didžioji knygyno dalis, 
viso. 180 egz., mok. Edv. Pa
žėros perduota į Braz. Liet. 
S-gos knygyną, kuriuo mokyk
la nesinaudoja. Todėl neaišku, 
kaip galėjo kas mokyklos turtą 
perduoti kitiems naudotis. Tuo 
tarpu pačios mokyklos knygy- 
rięlis menkas.

: v .-.i' ; ■■ 'c' ■

V. Mokyklos mokinių skaičius
Registracijos knygoje 1935 

mėtų bėgyje įrašyta 46 moki
niai Pradžioj moKSlo lankė 32 
vaikai ir pabaigoje

1936 m. bėgyje penkių mė
nesių registracijos knygoje įra
šytu 64 mok. Pradžioj mokslo, 
iriok. Ędv. Pažėros perduoti j 
lankė 1 27 , vaikai, o pabaigoj 
penkių mėn. — .55 vaikai.
/ VĮ. Invenitoriaus stovis

Rasta suolai išmesti iš mo
kyklos klasės į kiemą, kur juos 
lietus prausia, dulkės apneša', 
seni, ne higieniški, mokyklos 
reikalavimams neatątinką. su
laužyti, išklibę, purvini. Tokioj 
'pat. padėty kieme su knygomis 
spintelė, kurios durelės su iš
daužytais stiklais išsuktos, kie
me išmėtytos. Nė geresnėj pa
dėty ir stalas, kuriame laiko
mos bylos ir kitokie raštinės 
reikmenys- Pereitais metais ra
šomoji lenta sulaužyta^ o šiais 
kietais sutaisyta, bendrai, ji ge
rokai. apremontuota, bet naudo
jimui dar šiaip taip pakenčia
ma. Vienas Lietuvos žemėlapis 
be rėmų, senas, naudojimui vi
sai netinkamas. Kitokio inven
toriaus, išskyrus kelių paveiks
lų, ant sieiįų kabančių, mokyk-

. ,T(7 . sąusio(( . ir
gruodžiO: mėnesius mokestis ne
imamas., '’i, '

Saušio^mėp. sąskaitos sudė
tos į seną pylą be numerių.: 

■ . ■■■ ;• ’ 4; ?■; A’V.V1
Perėmus mokyklą mok. V. V. 

Nalivaikai pup yrisąrid .mėn. 1 
d. visi kvitai tvarkingąį„ sura
šyti, suarit&ątidridfi, pateisina
mų jų dokumeritų tyylą pradėta 
nauja, sąsl|aitdš sunumeruotos.

..s'?’j (<,< '<7'’

Mok. . Ed’y. Pažėros parduota 
mokyla i mok. V. V. NąįįVaikai 
su 1 $200 deficito ir neapmokė
tomis sausio (; mėri. sąškaįtomis 
T j palaikyiųuį' -^^0$,

jo apmokėti Braz. LjeW §-ga, 
nes atostogų metu švaros pa
laikymas mokyklai * nereikalin
gas, o šviesa mokyklą niekady 
nesinaudoja,,, tatai ^eil^alinga 
tiktai S*gos) ^ruošiamoms prog
ramoms, ;■ tačiau Braz. įtiet. 
S-ga, i nenorėdama savo sąskai
tų .ajimok^tL pristatė jaą;?Kbn- 
sulatan, kadangi mokyklos ‘ka
soj e pinigų nebuvo, kad išrei
kalautų atskaitarit iŠ mokyklos 
vedėjo mo. V. V* Nalivaikos 
algos. Konsulas tai ir padarė. 
Todėl neaišku, kaip galima rei
kalauti iš ■■ mokyklos, kad -iojo; sargo ir vaikų būna įne
ketų svetimas š^kšiitas ir^daĮ* ‘ i * 
žinant, jog riiokyklos kasoje 
pinigų nėra; o tuo .labiau iš 
mdkyklps vedėjo. Kitos organi
zacijos tūrėtų* prisidėti pyie 
mokyklos išsiUįkymp, bet nę iš
naudoti , ją, o; ypač įįei Braz. 
Liet. S-ga yra juridine mokyk
lų šeimininkė. , <

III. Mokyklos raštine
Tikrinant mokyklos vedamas 

raštinės knygas; bei bylas,;, pa
stebėta- šinetvarka: •

Pateisinamųjų; dokumentų by
loj e sudėtos i sąskaitos 1934 rii.,: 
T985:?m; lir. 1936 ih; sausio mėn. 
Kiekvienais inątąišC j t ritė jo. būti 
vedama Jatskira; .byla.4'?

; ’; yiĮšį griun^rt>įęji ;/1iy.Jišlęidžia- 
mieji VaŠtąi sudėti :^pateisiną- vedėją. ' 
nm.įų/ įfelial> butiniaus’o mokyklos
reikalams būti atskiros iiiventbriauš įsigijimo, nėbetin- 
bylos, neš’ .tokipj.ė bėtyarkėje kanio pakeisti nauju,, mokyklą 
nęgąjiina į kitą , patalpą, nes
riią: Ošąnčioji per ankšta, mok. V.
ar įvriiinų . Nalivaikos kreip raštu į

jkOriąūĮatą» tačiau atsakymo jo-
Nuo '1936 m. vasario m5». to daroma išva-.

d. : gaunamiems ir išleista- <la- kad pipkyklos nepakenčia- 
mįemsrąšt« 
bylOŠy’^kąšį. 
ir ankščiai

■ lp35 ip.' iriakykloš > žurnalas 1935 metų tėvų komitetas

' egzistuoja.
Durų rankenos išsukinėtos, 

spintos sugadintos.
Mokyklos.jsienos, durys ir net 

spinta būną, aplipdomos kelio
mis dešimtimis plakatų, rekla
muojančiais vakaruškas.
; Inventorius, kaip suolai, sta
liai, spintelė su knygomis, kiek
-vieną šeštadienį ir kitomis pa
silinksminimo dienomis išneša
ma į kiemą, kur vakaruškų da
lyviai laipioja suolais, išvarto 
visus daiktus ir tik pirmadie-

•* ♦•»{**.' 'L t ' • , • «

jūiais' prieš pat pamokas moky-

mis. Tuo tėvų komiteto veikla 
ir pasibaigė. Per ištisus metus 
revizijos komisija nė vieno kar
to nepadarė mokyklai revizijos. 
Tai įvyko mok. Edv. Pažėrai 
trukdant veikti pagelbiniam 
prie mokyklos organui — tėvų 
komitetui. Dėl to mokykla 
smarkiai nukentėjo.

Mok. Edv. Pažėros mokyklos 
administravimo metu atskaito
mybėje, raštinėje ir kitur žymu 
apsileidimas, netvarkingumas, 
nepateisinamieji veiksmai, ne- 
reagavimas į didžiausią betvar
kę, atskaitomybėje daug (trūks
ta pateisinamųjų dokumentų, 
dėl kurių yra pagrindo įtarti 
pasisavinime mokyklos pajamų 
(remiantis tėvų tvirtinimais), 
nesirūpinimas kelti mokyklos 
būklės, net atvirkščiai, jo va
dovavimo laikais mokykla visiš
kai nusmuko, mokiniai buvo at
imami iš mokyklos ir leidžiami 
į brazilų mokyklas ir greit tu
rėjo užsidaryti, tik spėjo ją iš 
vargingos padėties išgelbėti 
naujai atvykęs mok. V. V. Na- 
livaika, kuris už išgelbėjimą ir 
pasidarbavimą mokyklos gero
vei be jokio pamato buvo vie
šai trukdomas, puolamas, šmei
žiamas, provokuojamas ir net 
nuo mokytojo pareigų atleidžia
mas.

1935 m. liepos mėn. 5 d. 
mok. Edv. Pažėra išvykdamas 
į P. P. L. Kongresą mokyklos 
kasą perdavė ne tėvų komite
tui, kaip tokiais atsitikimais 
yra daroma, bet visai pašali
niam asmeniui N. Vagneriui. 
Tokio sauvališkumo niekur ne
girdėta.

Visai kitas mokykloje vaiz
das, išskyrus Braz. Liet. S-gos 
šeimininkavimo pasekmių,> 1936. žėros jam mokyklai vadovau-

šamas į klasę jau gerokai apga
dintas; Juk inventoriui apsau
goti galėtų rasti ir saugesnę 
vietą. Tačiau tuo nepasirūpina 
niekas. Todėl nuolat mokyklos 
vedėjui prisieina' su vaikais pa
tiems taisyti suolai, kad galėtų 
pradėti primokąs.

Braz. Liet. S-ga ne tik išnau
doja visokiais atžvilgiais mo
kyklą, bet ir naikina mokyklos 
įnventorių. šis nenormalus reiš
kinys buvo keliamas šiais me
tais tėvų susirinkimuose, tėvų( 
komiteto ir vedėjų mok. V. V. 
Nalivaikos Konsulate ir S-goje, 
bet vieton to nenormalaus reiš- 
» »’ . .' • • •

kinio sutvarkymo Braz. Liet. 
S-ga savo posėdžiuose svarstė 
panaikinti tėvų komitetus ir 
šmeižė savo spaudoje mokyklos

t
nes

užvytos nąujos^a padčmiti niekas 
turf.jo biiti daromą nei Konsulatas, nei S-ga.

MokyklosadministravimasV 
v J

“Lithuania’! naudai 15$, kurie 
už naudojimąsi savo sale be pa
grindo sumokėti, tad rev. kom, 
nutarė iš S. S. “Lithuania” pa
reikalautų kad minimą sumą 
grąžintų.

3. Kadangi vasaros atostogų 
metu — 1935 m. gruodžio mėn. 
ir 1936 m. sausio mėn. mokyk
lai švaros palaikymas nereika
lingas, nes patalpomis nesinau
dojo,- kuriomis naudojosi tik 
Braz. Liet. S-ga, todėl iš jos 
išreikalauti įmokėtą sumą Šva
ros palaikymui 80$ grąžinti mo
kyklos kason.

4. Pareikalauti iš mok. Edv.-
Pažėros įrodymų, kad mokyk
los vardu ruoštų vakarų 1935* 
m. birželio mėn. 9 d. ir gruo-t 
džio" mėn. 25 d. pajamos yra' 
tikros apyskaitose nurodytos,’ 
nes iš patikimų > šaltinių teko 
sužinoti, kad buvo žymiai di
desnės. 4

5. Dėl būtino mokyklos in-> 
ventoriaus įgijimo imtis skubių- 
žygių, nes tokiose nenormalio
se sąlygose darbas neįmanomas.

6. Pareikalauti iš Lietuvos' 
Respublikos Konsulato, kad mo-- 
kyklos reikalų tvarkymą paves
tų mokyklos vedėjui ir tėvų ko
mitetui, o pašalinių asmenų bei’ 
organizacijų šeimininkavimai, 
sauvaliavimas ir mokyklų iš-: 
naudojimas, kaip iki šiol pasi
reiškė, dėliai kurio mokykla 
daug nukentėjo ir randasi di
džiausioje betvarkėje, butų su
draustas.

7. Tėvų komiteto ir revizijos 
komisijos, kaipo pa’gelbinių prie 
mokyklos organų, kompentenci- 
ja neprivalo būti varžoma, kaip 
pastebėta prie mok. Edv. Pa-

matais' vadovaujant • mok/ X V. 
Nalivaikai. Tėvai- iš brazilų 
mokyklų atiminėja vaikus ir 
leidžia j savąją mokyklą, ka
dangi joje viskas pasikeitė iš 
pagrindų. Mokinių tiek padidėt 
jo, kad iš vieno likviduojančio 
komplekto greitu laiku turėjo 
"virsti dviejų komlektų. Viduji
nė santvarka pavyzdinga’, į tal
ką pakviesti tėvų komitetai.
Revizijos komisijos nutarimai

1. šviesai išleisti 1935 m. 
124$800 ir 1936 m. trims pir
miems mėnesiams 34$400, viso 
159$200 iš mokyklos kasos, ta
kiau mokykla jaja visai nesi
naudojo, nes pamokos buvo die
nos metu, o vakarinių užsiėmi
mų jokių neturėjo, . vien buvo 
naudojama įvairioms pramo
goms, kurių pelnas ėjo Braz. 
Liet. S-gos kason, tad revizijos 
komisija' numatė reikalą šią su
mą pareikalauti iš S-gos.

2. Suruoštam ^1935 m. birže
lio mėn. 9 d. mokyklos vakarui 
už savo salę sumokėta S. S.

. jaut r/.....
8. Pareikšti mok. V. V. Nali

vaikai už žymų pasidarbavimą 
mokyklos gerovei, išgelbėjimą 
jos iš kritiško momento — lik
vidavimo, sutvarkymą jos rei
kalų, viešą padėką.

Rev. Komisijos pirmininkas:
, L. Zalandauskas.

Sekretorius:
V. Riškus, 

Narys: J. Jakubaitis.
Revizijos Komisijos kviesti 

dalyviai:
Tėvų K-to idininkas:

J. Baužys
Sekretorius:'

J. Butauskas.
Tai labai įdomus dokumen

tas, , kuris bešališkai parodo, 
kaip musų mokyklos yra išnau
dojamos, kaip nesąžiningai jos 
tvarkomos, kaip jose sauvaliau
ja “Liet. S-gos” ponai, kurią 
sudaro mokyklų mokytojai. Tai 
juodas lapas atidengtas visuo
menei, kuriame parodoma “liet, 
s-gos” ponų sauvalė.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavarde

Adresas

Telefonas ..

Amžius Svoris

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

“GRAŽUOLIŲ^ KONTESTĄ”. Prisiunčiu

Knygutėje, ne moKya os anus-> ; iįk moKyKtpS'-/žurnalas lųop metų tėvų komitetas 
paūdų. Neaišku, kodėl iš nd^tišųs jokio veikimo. Iš vi-
kurių mokinių, įstojusių lanky-|;sta vienas tėvų visuotinas

muotajcaipo mokestis už moks- Edv. Pažėra, be jokios kontro- d. mokestis už mokslą paimtas, galima susekti mokyklos lanky-: mitetas tepadarė 'vieną posėdį, 
- ‘ kuriame į pasiskirstyta, pareigo--

pardavinėjo « mokyklą nuo vasario mčn. 1 landžio ir gegužės. Dėlei to ne- metinis susirinkimas. Tėvų ko-

Ją. Kadangi iš Lietuvos knygos lės, apyskaitoje tgra tilt jo vie- už 'sausio m?n., tuo tarpu už mo 'davintfo.

Šiuoini įstoju į 
savo fptografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve- 
dėjų nurodymų. < .

Parašas

P. S. Tiktai aiškios ir 
priimtos.'

spaudai tinkamos fotografijos bus
« - - r'.. ’ •

J >. r • .a.



JUOKAI

aš žmonos

mou

RESTAURANTAI

SAUUOJASi SU ŠLAPIMO

nėra ko bijot

LIGONINES— 
HOSPITALS

gavai tok:ą 
klausia dakta

rėj a u, kad jis pamanytų, jog 
bilietu tifiriu .. . i

3 savaitę PĘOPLĘS KRAUTUVĖS Parduoda 
Beautyrest Matracus ant spebialitį. Tertilš.

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------J
•JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA — 
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,,------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

jo bi 
nOs j

ymas, fy 
iy ir f<

I..........

ANCHOR INN .
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilnų eile, parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus .galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygute-—Dy
kai, ... 
3509 south

CONRAD
FOTOGRAFAS ‘ 

Studija , j rengta pir-r 
mos rųšies su moder-“ 
nižkomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis.,. 
Darbas garantuotas. ' 

420 W. 68rd Si.
Tel. ENG., 5888-5840

Baitrie ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

r f ;• •» ♦ "Z ■<

atmokėt savo
Morgičių!

PEOPLE
KRAUTUVES

Fords,
OldsmDbiles, Lincolns, Chrys- 

už net taip

SVEIKATOS KLINIKA 
A V 4>. ' • rf.” *

TONSILAI IŠIMAMI
PALAGtff PAGĖLBA........... <C4

LIGONINĖJE -.................
PALAGO PAGELBA C |

NAMIE už  ................... į’
EKZAMINAVIMAS >•

OFISE ..... ..............................
douglas PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavndale 57Ž7.

PROTINGI VYRAI
.u-'.y' ijy >u iv br'< —Dai^ pjieš išeinant uz tą- 

vęs, inan buvo pasisiūlę’ ašLiioni 
kiit vyrdi, daug protingesni 
už tave.

nudėvėtom kojom 
GARNYS

jejgu 
liėzti- 

žinote, kaip žydai kru s-

X. I’ALYGINK—PASIRINK KOKf GERIAUSIAI 
MfcGŠTl IR SUTAUPYK DAUGIAU NEGU PU- 
SE. JUS GAUT NUSIPIRKTI NAUJUTĖU 1937 
MODELIO KARĄ NET Už $395.

x>, Tilt pamanyk, naujutėlis karas už tiktai $395 — 
sun90. dienų ^arąnpja ,ir 1Q dienų bandyti.

.... Turime taipgi virš 200 senesnių modelių karų 

.pertaisytų ir garantuotų, 1933, 1934, 1935 
Chevrb4e,ts, Buicks 
terš, Pąckards, Pontteės, Plymouths 
pigiai ięaip $45., 
u NE ATIDĖLIOK—ATEIK ŠIANDIEN AR SEK
MADIENĮ,

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD 
SUTAUPYSIME JUMS PINIGŲ.

Mes tai , didžiausia automobilių finansavimo 
kompapija Chicagoje —

NEREIKIA JUMS IR CASH
’ME SENĄ KARĄ KAIPO ĮMOKeJIMĄ 
ŠIĄ MAŽAIS7 MĖNESINIAIS 22222: 
IKI 2 METU-

ATDARA KASDIEN IKI 10 V. P. P. IR VISĄ 
Dieną šventadieni

mūsų sekretorius suteiks jums visas 
informacijas. \

ją. Ta pati organizacija, kuri 
nuima išmatas, 'tinka ir pabė
gėliams.,\iV. ‘ , J

IV’ 
I 

susirasti, 
rių p,ap-

Tėgul Siniiiioils Beautyrest duoda tikrų 
i ir SUtaUpo sveikatų.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

Į 1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500Ramčva auto 

REPAIR SHOP
JOHN . MIKŠIS, PROP.

Beautyrėst Matracai yra sėiėiitifįškai -padaryti, dėl geres
nio miegojimo, jų viduje yra 373 suraitytos sprendžine- 
lės arba Colis, kurios staigiai prisitaikina .prie žmogaus 
kūno atsigulus—-be skirtumo kokioje Opozicijoje: žmogus 
ifėguletų*

Umversal restaurant 
gehusnių. valgių valgykla 

. ;750 We8taj81 .Street.
A. A. NORkU S, Savininkas’ 

Tel. Victory >670

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS
• .. \. J ’f.. .

Atsilankykite bite dieną nuo 8 iki 8 v. v. ir

virš 20 mėtį biznyje.
1 ..D — MES PRIIMSI-

— LIKU-
MĖNESINiAlS IŠMOKĖJIMAIS

KASDIENINIS B rž»10 SĄ 
RASAS—ALFABETO

TVARKOJE
- i ■ l’ž
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, Ganai 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti. w. j <.• Y

ANGLYS — COAL

^(MEMBER FEDERAU HOME LOAN BANK)
'i BĮlpMĮįMa. 4Į<« n , f , t..

Vietor Bagdonas 
2 Ofisai 

Parkraustom fornf&tis, pianus ir 
visokius, rakandus 

L-/ 
8406 SOUTH 

kLSTEP S 
arda 8408

Užeikit — Pasiteiraukite

5.ĄWfINANCE C0.
Prie 1340 W. 63r<l St.

įįųjįy jįs Pagalite rasti naujausių mo- 
difto uz taip juokingai žemas kainas.

virš 300 karų iš

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge- 
j-os rųžies degtinės^... Garden City 
alus, cigarai, , cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus, patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių . tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas.

PETE YOUNG
„ 82nd and Kean Avenue........

Bėda yra su kūdikiu ir ne^ 
byliu. Jie negali, pasakyk, ko 
jie nori ir ko nenori, kasjiepas 
patinka ir kas ne,, ir, kas gera 
ar blogų jiems daro. Dėl nemo
kėjimo kalbėti, kud.kts ir apsi
tarsią ir badauja, ir a$e savo 
nesveikatą t negali pranerti, Ne
bylys negali, kitiems išaiškintų 
ar jis bolševikas ir j kodėl, ar 
jis tautininkas, if kcdė.l, ar jis 
nori eiti į kunigus lt kodėl.’ 
Kiti žmonės negali įspėti, aY 
jis mandras ar durnas. Kada

Bii kelio pati laukė dvy.ikto 
kūdikio, todėl tapo pašauktas, 

-įafctaras. Kada jis atvažiavo, 
Birkelis pasitiko j j kieme, kUr 
vaikščiojo kokis tai paukštis.

“Iš kur tamsta 
keistą ant j? 
ras.

“Tai ne antis. Tai garnys $U 
nudėvėtom kojom 
no BitkėHs.

saugųtis sušlapimo.”
“Gerai. Kas dabar?’’
“Atėjau p.skausti, ar. da 

bar ga.ėsiu jau pradėti matidy

—Liberalas.
Padaužų Pastaba. — Kur kas 

saugiau butų gyventojams ir 
valdžiai, jeigu niekas negalėtų 
kalbėti. Nors už dykų mės ne; 
šame linkę svietą mokyti, bet 
ši sykį duosim.e vieną patari
mą. Turkijos sultanai laikydan 
vo daug pačių haremuose^ ku
rias vyrai turėdavo aptain.ui 
ir saugoti. Kaip pasitikėti,, kad 
jie neims šelmavoti su sultano 
pačiomis? Galite suprasti, ką 
padarydavo tiems vyrams,, kad 
jie nebūtų pavojingi. Kas. norė
jo gauti darbą prie haręrno, tas 
pats kreipdavosi į chirurgą ar 
kokį vengrą. Aiškų, Lad ir. Liev 
tuvos, ir Vokietijos, ir Itąliję.s 
ir kitų kraštų valdžioj, kurios 
draudžia laistai' kalbėti, 
sutaupyti daitg k pinigų 
nupiautų gyventojątns 
vius
tija savo vaikus...Taigi kiekvie
nam gimusiam vaikui reikėtų 
nupjauti liežuvį. Ir didehs gy
ventojų skaitlius, kurie nenori 
eiti į dzėlą, patys nusikratytą 
savo liežuviais. Likusius su lie
žuviais valdžia išgaudytų ir nu- 
piaustytų. Su liežuviais pasilik
tų tik vajaunoji načalstva, kad 
galėtų vaiską komanduoti, ir 
valdžios pasamdyti kalbėtojai, 
kiirie už ją agituotų. Galima 
dar ir ubagų nekliudytį, nes 
jie kalba poterius už tuos, ku
rie laiko neturi.

Bendras karų bertai] 
fa »aptarnavhta 
. laibai

H pasakyti viską, ką jis tuti 
ir' nori pasakyti, mes jį pili.a’i 
suprantame.

Išmintingi ir prakt.ški žmo
nės leidžia visiems laisvai kal
bėti ir rašyti, nes . tik tokiu 
budu galima juos suprasti ir 
pažinti. Įsakymas kas vąjią ir 
kas nevalia kalbėti ir rašyti, 
padaro žmones pusiau neby
liais ir dingsta proga' juos ar
timiau žinoti, jie tampa veid- 
mainiai ir supresijos veikmė 
daro juos nenormaliais. Kad 
žmogus pasirodytų, kas jis yra, 
kokis jis yra, leidžiama' jam 
atvirai kalbėti ir rašyti. Ame- » • 
rikoj nebuvo draudžiama bilė 
ką kalbėti ir rašyti net Sirvy
dui, nei Smelstoriui, nei Viskoš- 
kai nei kitiems. Ir dabar leid- 
žiama rašyti net Karp ui ir ki
tiems tokiems pat literatams. 
Lai jie sako prakalbas, reda
guoja arba rašo į laikraščius, 
rašo knygas. Iš visko to žmonės 
turi progos pati.ti, kuris,,yra 
mandras. Amerikoj, Anglijoj,. 
Švedijoj, Danijoj, Franci joj, 
Šveicarijoj, Belgijoj, Čekoslova
kijoj nei žodžio, nei • spaudos 
laisvė nevaržoma, tik nelei
džiama viešai blevizgoti ir 
šmeižti.

. Dabar pasidaro 'ar aiškiau 
kad liieyp ' • veikia.r Vi
sūr. Ji teikia prieglaudą ir pro 
Aiškiems i^vehiliatns.

PabSžnasx Ūisoritiš. •

ri tyuti ta iąęįppa’ė Qrg?n ząęį- 
ja, kurį . sučįųlpią ; įvairiausių 
rųšių išmatas ir pabėgėlius. Vi
si jos nariai yra buvusieji žmo
nas :buvusieji. socialistą^ ^uvu- 
sieji? boįj§yi)<ai., Kuvusfėj.i anąr- 
ėhisfai, buvusieji, iibtrajai, bu
vusią j i., 11 e n n) k ra t a i, b u vašieji 
katalikai '^uy^sieji, o, da.bąr; 
niekas, $)< ną^ąl; ipvanĮjės, bė- 
ppnęjpjyes santarvės, kuvi.'lei
džią .gtižiętą, kąęt i.Šjpątos pąr 
bėgelįąį turėtų'pi-o^pš teršti už

EINA
‘miškas Išpardavimas!
W iRAtimtų autčmobilių

.• Dalykai darėsi itfaŽlau^ šit 
kAiRL*<|; --f m v 4 . u.. v . / .
•4 ^oeięUiiątai atranda, kad pas 
JiįoŠ Jsibfįęyė ko^i^nors balą- 
jątųtąą! kurią, ną.jy tepjŲOs 
supranta, nė jdeaĮy neturį įr 
tik. jsąvo ąsąbiŠk^ems. t^sianąs 1 pęrk 
kitus paiidoja, ( Jie J^metą. šitą 
špicbųką iš savo organizacijos. .

Katajikati. jfctftijijiĮi;. kįfl „ jų , 
tarpe ątsiran<|a tokių,įi;ęmjįęl;ų- 
ku, ir...dW)>^otojų,vr kųrįe. viską 
glemŽįa sau ir švęntą. yierą yar- 
tq ją /tik t broliu Kriątųją. ąpįgąų- - 
dinėjitnui, L/aUkan įš^įrią juos.

.KęnĮupįątai ,.sąvp ^rpe- už* 
klumpą tokią narių, -kurie tik
tu į kreizhaų^ę arba j policma- 
nuą, ir iščystina juos iš savo 
partįjoą. ; i -

Kur .gi šitją įšmestįejį žmp- 
pieš, ^ėsįs?;, Jie nofi . k(ur nors į 
ppguiėitL Jie, npri keršyti tieips,. 
kurĮe juos išmetė, ftęikia orga- 
niząęijos^ . Reikią gą^iętę^, 11 per , 
kurią galima butų, pabudinti. • 
Reikią tai organizacijai kok’o . 
nors šūkio. . f

Kada reikia, tai galima ir pa
daryti. IJcdčl ir a'sirąnda na- 
ciunalė organizacija su Šukiu ’ 
•ietUVybe. To ir užtenka. Visi , 
išmatos jon gali prisiglausti, t 
Visus izmus ir izmininktas jie * 
gali kritikuoti,1. pašku'dihti; 
jiems keršyti. >

Į ją gali prigulėti ir visi tie, 
kurie yra nepasitenkinę savo 
pirmesniaįs jsįiitikinimąis. Vien: ■ 
sumano pabėgti nuo socialistų, ? 
kiti jiuo bolševikų,,, treti nuo \ 
vierps šventos, ketvirti patys ' 
nuo savo proto. Jie bąstytųsi ‘ 

‘pp svietą kaip , kok’ie siratos, ,

1340 W. 63rd Si., kampas Loomis
Nesvarbu kiir gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 

kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.
_   r. i. ....... • V ‘ • :• * - «•' > V'   •**•'’- i . - K

i riiiii >..n .m , ..................... ................................ ...

COAL UOMPANY 
- 5382 So. Lęng Avė.

Tel. Republiic 8402 *- ' *
POCAHONTAS Mine Run V7.4D 
(Screened) tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas___ ___ ___________

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffct

Mes tur*me labai tinkamą .svetaine 
dėl vestuvių ir parių. Galite - kauti 
valgius ir- gėrimus dėl bileparengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

JONAS GRIčiUS
H f TAILOR

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

821 Sėst 34tb Street „

tautyręst
ŠPRiMllAtRACĄ (•"

KANDIDATAS
SLA organizatorius: “Kaip 

senas tamstos tėvas buvo, ka
da mirė?“

Kąncįidatas į narius: “šimto 
ir keturiolikos metų.”

Organizatorius: “Nuo kokios 
igos jis mirė?”

Kandidatas: “Užsimušė fut
bolą bežaizdamas.” .

ir; aš noitėčiad
esmą mįąno _ .,. -jr

butų ^(JS-’ ^YteįšpS:’ Č|R;
švieįtąs (abu susij audinę: jis »r - ?
Itąj^ėjamasi p jį Ųaųsydamą) ., ieško 
Tyirtait ęsu pasiryžęs.( išgauti 
tavo Kutiliinią tinti jriano...
, T-pral ponams dedu ąr šaltų 
gėrimų,—pasigirsta iš arti bal
sas.

—Prašau,—taria jis ir nu
tek Greit atsisuka į ją, Sė

dinčią nuleistomis ąkimis. , 
r—Atsiprašau—taria ,jis. to

liau, ąš .pamiršau apie ką mes 
k aib ė j ome.

DAILY
BbSlNESŠ
DIRECTORY

■ I, .11^ > H.H.,< 4ikiečių, iįgą laiką vaikštinėjo 
pąpludymlu ir, pagaliau pri
ėjo pįf*i‘e 'pat vandens.
j f —Jei Jits, Mary t, dabar įkri-
stuiiiėt į vandenį ir aš Jus
skęstančią išgėibėč.au, tada' —Taip, jų protingumu tikiu 
tikrai galėčiau tikėtis išgirsti ir -aš.
.~i—y:■_?—r-.—T-r.—r-T——————r———----------r——-. ■ į......................... .

/y ..................................................... 1 ■■■""............ ...  ..i. ■ I. I II .1. 1.1 J I I Ui I .. I,> I ■ ■

' flffl, 'GERESNIO POILSIO

... , M; T. KEŽAS, vylėjas 
ll.LlNdlS . - . .

, Papiudymio Pasikal'bejirTid 
.Ak, miW daryte,

f^vęs :Šia, ya-pfudyh'iyjė, nejjiii-

Pristatėm bite kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Cokę, 1 toną ar (dau

giau. Pristatymas ~ garantuotas, 
šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE. 8980.

JOHN OKSAS 
4405 SO. FAIRPIELD AVENUE

Ir prisatom juodžemio, su Humus su
maišyto dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar. loadais.

JL-T.I į "r!, ■■r.'sfe

• FOTOGRAFAS >

natant, tuos - 

kišenę. Ą'\ ’i

K ‘tWo
‘ i’ t- ■ '•1

NIDA
^kaline Bigestani Powdėr Miltelius 

' Didelė bSŽė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

(Laboratories 
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 Wešt 69th Street, Chicag'o
7 Telefonas Hemlock 0318

1-r • ' • ' '

W' -i.i

SKjP '■ jjal
c 7* * r ,T

—Klaipyk, mamyte, fcąi va
žiavau
torius, ’į manė žiurėjo, kaip į 
neturintį biliete

. '1 itorus 
arti ar toli. • 

6921’ SoUTft - 
western:4VE. 
Hemlock 6046

O ką, vaikeli, tu darei?
į kondlk tonų taip žiu

i%25c5%25a1g%25c4%2597ib%25c4%2597%25c4%258d.au


šeštadieniu spalių 9, 1937

Madonos Rakauskaitės Koncerto 
Programas

RaSo—NO’ra

Mariona Rakauskaite. Rytoj jos koncertas Studebaker Te
atre, prie Mfchigan ir Jačkson. (Prasidės 8:15 v. v.)

Muzikos. kalba yra begalinė 
ji talpina viską,, ji turf jė
gos iŠreikšii vi^ką. ,,

—Balzac

Mariona Rakauskaitė, musų 
nlylima ir seniai laukiama vie
šnia, rytoj vakare prakalbės į 
mus ta begaline, ta jėgos pil
na kalba—daina.

Jos programas, vieton tradi-

kimu “Musu Mariute” tuomet 
dainuodavo 1/etyo Sarpaliaus 
kompoziciją “Dukružėlė”, kurią 
ji vėliaus labai išpdpūliarizavo 
Lietuvoje. Bus taipgi malonu 
atnaujinti pažintį, ir Šios se
noly draikės. Tallat-kelpšos 
“Rūpinos Motinėlė” ir Banai
čio “Oi tu Eglele” sudarys ba- 

| lansą pirmos grupės Rakaus
kaitės programo.

cinio Bach’o ir Mozart’o, sve
timų kompozitorių kurinių, sič 
kuriais paprastai atidaromi 
šios rųšies koncertai, turės 
klasinį skyrių iš Lietuvių ku
rinių, kaip Šimkaus—-“Sunku 
Man Gyventi” iš operetes “Či
gonai”, kurią Šimkus parašė 
gyvendamas Chicagoje ir bū
damas Birutės Choro vedėjas. 
“Čigonų” premieroj Rakauskai-* 
tė dainavo principalę role ir

Operų arijos suaarys antrą
ją programo grupę. Kiekvienas 
kuris lanko geresnius koncer
tus arba klausosi jų per radio, 
beabejonės turėjo pastebėti 
kaip tankiai jų programuose 
figūruoja vardas Rusų kompo
zitoriaus Tschaikovskio. Jis 
randasi eilėse pačių žymiausių 
meistrų. Rakauskaitė pasirinko 
Lizos ariją iš jo operos “Piku 
Dama”, kurioje Liza apdainuo

mes visi labai gerai atsimena
me tą jos vaidinimą ir daina
vimą.

Su tokiu pat dideliu pasise- ja.

ja savo nelaimingą likimą toj 
gražioj melodijoj, tipinga Tschai 
kovskiu savo gilia melancholi-

ŲMčstgo,IH v 5 ' g-
______ ___ _________;‘ --------------------------------—---------------------- ---------- ---------------a.--------- i ■„ . ... ■_______________

PRAKTIŠKAS PASIŪLYMAS

kad

Nuolatinis .susisiekimas
_ ' ’ r. 'r

mi

—^Jatykit savo artimiausį automobilių dylerį

Furfiasai 
Boileriai 
Pečiai j

Pataisytus 
Dalys

DYKAI DOVANOS
Kokybe—Mandagumas

FRANK JILEK, Savininkas. Rępublic 0469

—Mes tamstai atsiųsime a- 
gentą.

—Tik prašau tuojau, nes na
mas jau dega.

dekam .nepataikau- 
o teisybę skelbti.

•jus . ir afiga-
3 jokio pasi-

Ifetovisbe 
^neturėtų-būti.

xmit 
fttc.cV Bttdy 
■vlr&os. • -• 
jio Dratt 
gtlklSB • 
sėdynė.

i CHASSIS 
L Knce-Action ’ 'Ratai 
I ratilio stabdžiai • n roles ■vairavimai A žhiotžn .JHtabill/-ątoriu» 
B -žemo Bptmdim® <■ B zitotas vyięsaki’U* 
B lincd

taiga? Aš norėčiau apdrausti 
savo namą. Ar negalėčiau tai 
telefonu atlikti?

Didelis Šlakas 
Visose Krautuvėse! 

'662 ,W. Roosevelt IM. 
312 63rd 
2323 itoOv'airkee, Avė. 
8816 ComTnerčiaiAve.

Tik įvardyk dalį kurtį 
reikalauji, vardą & 

numerį f urnaso, 
pečiaUs ar boilerio, J&r 
mes pristatysim, dalis

griausmingai saiikia mi- 
ydint Radamesa į karų

.suvirs metus. Jos kontribucija 
Šiame programe susidės iš ku
prinių Ctiopin, Brahms ir De- 
bussy.

laimėjo Illinois Universitete 
piano konteste jr gavo stipen
diją tenais studijuoti muziką. 
Ji lanko šį/ Universitetą jau 
trečius metus. Chicagieęiams 
muzikos mylėtojams bus įdomu 
išgirsti kokį progresą- Šį jauna

.OA>DSAI0|BU*P šiandien patiekia naujo sty
giaus lyderius . J.U38 ... puikų nuoJų , SLx , .. 
dinamišką, nųujų . Ciu tai karai, , ku
rie yra Jšdezuininti tum,kud putluti Ameriko
je žliigsnJl įžymu streaniline skylių.... siekti 
naujos gražių Karų pers ta tyinoaukŠt  urnos ... 
kati pęręiti, šinitup. .dolerių vertybę jų vld'ltb 
nioĮio kainose. Abiejų šių didžių naujų 1938 
karų .pavykęs yėliausio pagerinimo ir išdirbi- 
mo, kaip tai naujas Šafeiy. lustrumeut linlt 
ir(bafety Pusta, uuujos Batety.Vidus ir daug 
kitų. AhU biulo nauj»n važiuotięs . metų . seu-. 
sąclju, Oldsmobile Automatišku Šafety Trans- 
niitįija. .Ateikite šiandien, ir pamatykite tuos 
kutais,KlUĮle nustato stylių ir išvaizdos šuoli 
1938 metams.

■tCO-’Ar.v . : y '...z
* Dirbtuvėje padaroma už cxtru mokesnį.

,io S 
amas

*.,apie 
raščio.

visus

dos”, garsiojo koriippžitcMriiaušj 
Verdi opero tuo pačiu vąrŠų. 
ši opera yra viena jos megia-: 
miausiiL.operų, imant jos. pa-: 
Č10S 

toju 
nia

NAUJA. VAIRAVIMO 
SENSACIJA

Įiažkas yra pasakęs, 
“muzika šviečia supratimą, 
įkvepia jį ir pakelia į tokią ka
ralystę, kurios jis nepasiektų, 
jeigu butų paliktas pats sau..” 

' : ' • z ’ i
• • V ”

Ir su tokia miptimi, lauksi
me rytojaus koncerto.

Laisvoji kūryba, /kaip ‘TŠ-i 
svajotą Karalaitį” Jakubėho ilS 
Malda —uDieve dink Lie^itva^ 
Banaičio telpa ketvirtoj gru/ 
pej. Prie šios grupės Rakaus-’ 
kaitė pridėjo dar arija iš Kar- 
navičiaus operos “Gražina”.

Lietuvių kurinių programo 
dalis didžiumoj nauja mums1 
Amerikiečiams, ir mums yjį 
ypatingai linksma, kad tų brau 
gų turtą atyeže ir su juom su
pažindins “Mūsų Mariutė”.

Akompanisto pareigos šiame

ki ir Aidą, būdama meilės ap
žavėta, užmiršus .savo gimtąjį, 
kraštą,. Vta krąštą kur Radamfe-; 
tas vyksta ...kovoti prieš jok 
tėvą. Bet palikus viena ji -.su
pranta reikšmę tokio linkėjimo,: 
ir išreiškia savo nusiminimą, 
kad ji palinkėjo savp mylimam 
pergalėti jos tėvą. Jos prieš
taraujančios emocijos tarp 
meilės savo tėvui ir mylimamį 
Radamėsūi yra stebėtinai, iš-: 
reikštos to įvairumo pilnoj 
meliodijoj? kurią /Rakauskaitė’ 
pildys šiame koncerte.

Trečioji gru’pė bus lietuvių 
širdims artįipesnė, meilesnė. 
Ją sudarys įdomus rinkinys; 
musų liaudies dainų, kaip:
a) Tykiai, Tykiai Nemunėlis:
Teka ......    Švedąsi
b) Vai nekūkuok ....... Šimkus
c) Teka mėnuo, teka žvaigž-j
dės ....... ................. v Šimkus,'
d) Oi kąs. Sodai ........; Gruodis!
e) Liepė Tėvelis .... Tailat-Kėlp-i

yra rankose to visuomet kom- 
įpefehtįškb ir gerai Žinomo mik 
ziko, Birutės Vedėjo—-Jono By- 
ąnsko. Jo rengiami Birutės’ 
'programai, arba dalyvavimas 
svetimuos, < užtikrina visuomet 
tobulą mūzikalį išpildymą.
“Man lakai malonu ir linksma 
būti rėmėja jaunam ir daug 
žadančiam talentui, kaip Petro 
Sarpaliaus dukrelei, Birutei, 

’kuri bus asistuojanti dalyvė 
mano koncerte” sakė man Ra- 

.kauskaitė, bekalbėdama apie 
jos programą.

Šios jaunos pianistės daly
vavimas pdles Rakauskaitės 
programe yra dar vienas lai
mėjimas prie jos, nors jaunų 
įhętū, bet daugel gražaus at
siekusio darbo muzikos studi
jose. Ne vieną kartą Birutės’ 
talentas ir gabumas laimėjo 
jai įvairių pažymėjimų ir sti-

GENERAL MOTORS VERTE

-DROTTNINGHOLM &
ČklPSHOLM .........
Sutaupysi ,|>1

laįvikortę
Reikalaukite ...n 
kelionę brošiūrėlės. ir 
Gaunama nemokamai 
muaų autorizuotūst as
S\VEDISH ĮMERK

.181 No it h Midugan Avenuc
Chicago, IU« '

pirUTieknaug'- \ 
l iioūv savibks . , I 

„„H .U l

, 1-rllalkoma -pTle&»Wno 1

SAVYBĖS, 
.« Buvcr-Hyd- 
CcntrlnU kont- 
• Dviguba* -va' į • Dideli k* 

talrai • Htabiii' a 
‘ t -Balas • Slreum- .1 

Didžiosios Įtampos.;

INžlNO SAVVBfcS

koi\fcktavlmo

Ar žinai, kodėl vienį, jį. gi
ria, kiti keikia, bet visi mčgsta 
jį skkityti?

Net kunigai pafrislSpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt r 4 ~ . .;-t

“Keleivį” žmones , mėgsta >d§l 
to, kad, jis r ’' 
ja ir nesibi]

Žmonių mi 
vikus .jisai lupa 
gailėjimo.

rĘe to, jąme .rosi.,visokioj 
tarimui pamoki n įjnų, jrgrw 
eilių, įdomių paveikslų ir žii 
iš viso pasaulio.
kainuoja tik *$2.00

• Adresas toks:

x 5-KIŲ METŲ IŠPARDAVIMAS

JILEK’S BAKERY
5405 So. Kedzie Avė. Republic 0469 

Šeštadienį, Spalių 9 d., 1937
Šia proga dekavojame visiems savo kostumerįams už jų nąisų parė
mimą,ir palajkymą praeity. Jūsų pastovus pirkimas įgalins mus ir 
■ilgiau dirbti aukščiausios rųšies kepimo produktus. Mes nesigailėjome 
lėšų ęavx>.: kepyklai ,perinodėliuoti, kad duoti apylinkei geriausią ko
kią galima gauti prekę>
„Musų refrigeracįjo^l.patarnavimas užtikrins visais laikais jums 
šviežias muštos Smetonos, prekes.

- VIEŠAS PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiame apsilankyti rytoj, SPALIŲ 9 d. ir apžiūrėti sa- 

i .±— _ j ---- ------------ kepyklą, j
SUKPKIZAS VAIKAMS!

Patarnavimas. 1 /

OUT AM)!

B
Pinigų Taupytojams Išmokam JB

Kiekvieno Ašmens Pinigai
Apdrausti iki $5,000.00 M|^B| /

Diibdiam Paskolas and 1-mų’ ’ . Morgičių Bk'•Turtas $2,500,000,.00 j

StandardFederal Savings & Loan Association of Chicago
2324 S. Leavitt Sfr. Justin Mackiewich, Prez. Tel. (Janai 1679
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įįįšsi:

i®

kaip reaguoja labai įtemptame mo

Tikras auksas. Sutarpintas 
auksas pilamas į forma.

fia2įvrjfc*niį>
Ei /Manto

Prie Masbate salos auksas yra kasamas ir iš jurų dug 
nx>, kur dideli siurbliai ištraukia iš juro dugno smiltis.

Prie aukso kasimo dirba apie 20,000 čiabuvių darbinin
kų, naudodami vėliausias .mašinas.

’ Iškasamos aukso smiltys plaunamos vandeniu, tikslu iš 
smilčių išskirti auksa.

Thomas Adams, 3 metų, chicagietis, kurį sukandžiojo kai 
myno šuo.' Delei sukandžiojimo vaikas gali prarasti kairią 
ją.akį;

Escolta, didžioji gatvė Fi 
lipinu sostinėj Maniloj.

►v

<r, 
X-

Dcmonstration aukso kasykla Filipinuose, viena iš dau 
gelio aukso kasyklų Filipinų salose.

bet jaukų liūtą. Kaimy- 
g^li pasireikšti laukinis džiun*

KUR BUVO UŽPULTAS 
ANGLIJOS KARO LAIVAS. 
—Žemėlapis parodo /vietą 
Ispanijos pakraščiuose (kry
želiu pažymėtą), kur neži
noma submarina bandė tor
peduoti Anglijos torpedinį 
laivą. Laivas . paleido kelias 
gelmių bombas, bet nežino 
ar jis pataikė ąubmąrinai. 
Tai buvo pirmas submari- 
nos pasirodymas pradėjus 
kovą su jurų piratais ^Vidur
žemio juroj* ...

šeątadięnis, spalių 9, 1937 
------------ 1--------------------------• *&£ jf*———   . ' “

r AUKSAS FILIPINUOSE
Suradus didesnį kiekį aukso Filipinų salose prasidėjo 

skubus jo kasimas. Dabar veikia apie 50 ar 60 aukso kom
panijų, bet valdžia prisibijo, kad pradėjusi didelė spekulia- 
sija aukso Šerais, galį privesti prie kracho.

kurios iškilmes Kauno ąžuolyno šlaite suvarė veik visus 
-vidaus reikalų ministcriš J. Čaplikas atidaro “šventę”.— 
rofesinių sąjungų Lietuvoj nėra, tad ir “darbo šventę”

PARADAS ŠIAURINĖJE AIRIJOJE—Didelis paradas Belfaste, Ulstery (šiaurinėj? Ai
rijoj) laike karaliaus Jurgia VI ir karalienės* Elzbietos apsilankymo, . Nors pietinė Ai
rija nori pilnos nepriklausomybės ir stengiasi nutraukti ryšius su Anglija, bet protes- 
toniška šiaurinė, Airija griežtai atsisako dėtis prie katalikiškos pietinės Airijos ir tarp 
abiejų Airijos dalių eina pikta ir, tankiai] kruvina kova. •’ . Y

-ĮPaskur :tas smiltis filipinietės moterys perplauna 
renka iš jų tą brangųjį metalą4-auksą.

LIŪTAS EVANSTONE.—Nežiūrint savo kaimynų protestų, Robėrt Matthevvs 
Angeles su žmona laiko savo namuose■ Evanstone suaugusį 
nai betgi bijosi liūto, nežinodami kokį momentą pas ji 
glių žvėriškumas.- 1 \ •’?

BESBOLAS yra nacionalis amerikiečių sportas, ku
riuo domisi visi—nuo vaiko iki senelio, neišskiriant ir 
moteris. |domu sėdėti publikoj ir stebėti kaip ji atidžiai 
seka žaidimo eigą 
mente, ypač kąda mėgiama rinktinė kritišku momentu 
pradeda imti viršų. (Iš žaidimų Cubš parke Chicagoj). 
Dabac:besbolo sezonas jau užsibaigė ir prasideda vis la
biau, populiarėjančio futbolo sežonas. •?

; Kauno, darbininkus. Kairėje— 
—Kairėj—dalis minios, suvarytos 
ruošė pati vyriausybė. Neapsieita 

paradas buvo nuvestas, kad jis tartų darbininkams savo “žodį”). ; .

Tėvo atvesti į teismą vaikučiai John, o "m., George] T m. ii 
James. Chagdes Jr.,. 5 m., maldauja teisėją grąžinti jų pa 
bėgusią;motiną Gertrude Chagdes.
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