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BLACK PASILIEKA VYRIAUSIOJO 
TEISMO NARYS

< • l • ** ,

Byla nebaigta — sako advokatas Leyitt
WASHINGTON, D. C., sp. 

11. — Jungtinių Valstijų Vy
riausias Teismas pirmadienį, 
spalio 11 d.r^paneigė advoka
tų Alberto Leivitto ir Patricko 
Henry Kelly*—peticijas, kuriose 
įrodinėta, jogei paskyrimas 
Hugo L. Blacko Vyriausio teis
mo t nariu buvęs nelegalus.

Teismo sprendimą pa’skelbė 
vyriausias teisėjas Hughes. 
Sprendimas .pripažino Blackų 
pilnu aukščiausiojo šalies teis
mo nariu. Tačiau advokatas 
Levitt pareiškė, l^ad byla dar 
nebaigta ir kad jis, Levitt, va
rysiąs ją toliau. į&zįįg

»wa
IŠ LIETUVOS
Didelis gaisras 

Šakiuose
Musų kor. pranešimas telefonu

Japonai laimi 
šiaurėj

Tolimųjų Rytų 
Fronte

SHANGHAI, Kinija, spalio 
11. — Japonai paėmė Shihia- 
chung, svarbų geležinkelių 
mazgų, 175 mylių toly nuo Pei- 
pingo.

Japonų aeroplanai mėtė bom
bas ant Cantono, didelio Kini
jos miesto -pietuose.- Daug ci
vilių gyventojų užmušta.

Bendrai, šiaurės Kinijoj ja
ponai laimi kuone visu fron
tu. Numatoma, kad -netolimoj 
ateity visos penkios šiaurės Ki
nijos provincijos bus japonų 
rankose.

SHANGHAI, Kinija, ) spalio 
11. — Dvidešimt penkių my-. 
lių fronte prie Shanghajaus 
mūšiai už tų miestų tarp kinų 
ir japonų tebeina.

Japonai ruošiasi naujoms, 
atkaklesnėms kautynėms.

Eina gandai, • kad • rusai nu
tarę parūpinti kinams-260 ae
roplanų.

Japonai uždraudė importavi
mų iš užsienių 700 rųšių reik
menų, kurias skaito prabangos 
dalykais.

ŠO^IaEsfii

Hiii'ai

KARAS CHINIJOJE -— Pasinaudodami nepaprastai šiltu oru japonai- šiaurinėje Chinijoje kariauja nuogi. 
Tai jiems padeda greitai persikelti per patvynusias upes. *» * . *

Prez. Rooseveltas 
šiandien kalbės \ 

per radiją
CHICAGO. — ŠfafTdien va- 

kare„ 8 ikHfi •'-valandos, 
prezidentas Booseveltas kalbės 
per radijų. Jo kalbą transjiuos 
trys didieji radio tinklai, bū
tent National, Columbia ir 
Mutual.

Fašistai paėmė tvir
tovę Ispanijoj

PARYŽIUS, Francija, spalio 
11. — Fašistai Ispanijoj pra
ėjusį sekmadienį/ paėmė Gan
gas de Oriis, ^ptfskutinę tvirto-’ 
vę pakeliu Į uostą Gijon, kuts 
randasi lojajistų rankose. Da
bar fašistai puola* lojalistus,' 
kurie yra apsikasę dešinėj Sella 
pusėj.

Italija nekantriai 
laukia atsakymo

——?--------- -- -

ROMA, Italija, spalio 11. — 
Italija, sako korespondentai 
pranešimuose iš' Romos,. dide- 
iu įtempimu laukia britų ir 
franeuzų atsakymo į notą, ku
rią ji įteikė šioms dviems val
stybėms praėjusį šeštadienį, 
spalio 9 d. Bet dar nekantriau 
ji laukianti žinių, ar Francija 
atidarys savo rubežius ispa
nams pagalbą teikti.

iu.

sianti rubežių be 
britų pritarimo

848,243 asmenys 
valdžios tarnyboj

WASHINGTON, D. C., sp. 
11. — Civilės Tarpybos Komi
sija paskelbė, kadrugpiučio 
mėnesį šių metų Kiekis žmo
nių, kūrintos samdė fedeh$nė 
valdžia, buvo 848,243. šiton 
skaitlinėn neįeina kariuome
nė.

20 žuvo, 100 sužeista 
audrai jaučiant

PORTO ALĖCrRE, Brazilija, 
spalio 11. — Del vėjo audros, 
kuri sugriovė miestelį Santa 
Maria, skaičius nukentėjusių 
pasirodė didesnis, negu iškarto 
manyta. Pirmadienį užmuštų 
suskaityta 22, o sužeistų per 
100.

Užmuštas spaustu- Bušų šoferių strei- 
vės darbų ekspertas kas atidėtas

WEST HARTFORD, Conn., 
spalio 11. — Sekmadienio va
kare, spalio 10 d., automobilis 
užmušė Benjamin M. Dės Jar- 
densų, kurs prieš 50 metų sa
vo išradimais padarė kaip ir 
revoliucijų raidžių rinkimo 
amate.

CLEVELAND, Olup, spalio 
11. — Pirmadienį buvo nužiū
rėta pradėti 1,200 Greyhound 
busų šoferių streiką. Konfe
rencijos tarp upijos atstovų ir 
kompanijos viršilų streiką su
laikė. Gal derybomis pavyks 
išvengti jo.

Tvirta- Moteris
ALEXANDRIA, Virginia, sp. 

11. — Tūlas laikas atgal p-nia 
Myrtle Arrington, 39 metų, au
tomobilio nelaimėj nusilaužė 
sprandų. Ligoninės daktarai 

• pranašavo jai mirtį. Ketvirtoj 
dienoj po nelaimės moteris pa
gimdė kūdikį, šiandien dakta
rai tvirtina, kad moteris pa
sveiksianti. Gi šis paskutinis 
pagimdytas ligoninėj kūdikis 
buvo tos moters jau devynio
liktas! ? .;

Mirė buvęs Hęoverio 
ministeris

NEW YORK, N. Y., spalio 
11. — Pirmadienį, 11:55 va
landų priešpiet mirė staigiai 
Ogden L. Mills, buvęs prez. 
Hooverio kabinete iždo minis
teris. Mirtis ištiko jį sulaukus 
53 metų. Mirties priežastis — 
širdies ataka.

Bendrai giedra; Šalčiau; vi
dutiniai ir smarkesni vėjai, 
daugiausia iš pietų vakarų; 
saulė teka 5:58, leidžiasi 5:16..

Dar Vienas J. V. Karo 
. Laivas \ 

——— , -■
NEW YORK, N. Y., spalio 

11. —- šeštadienį, spalio 9 d.J 
nuleista į vandeni naujas Jung
tinių Valstijų karo laivas. Jis 
kaštavo pastatyti $4,000,000 ir 
yra 1,500 tonų įtalpos naikin* 
to jas (destroyer). Laivo ko
mandų sudarys 8 karininkai ir 
165 kareiviai. G ,

Rūgs. 8 d. 4 vai. ryto ša
kiuose, pačiame miesto centre, 
Kęstučio gatvėje, kilo didelis 
gaisras, kurio metu sudegė pre
kybininkų Abramavičiaus ir 
Užpico dideli' muro namai, ka
riuose buvo viena didžiausių 
Abramavičiaus , odos ir batų 
krautuvė, o Užpico — geležies 
ir dažų ir kitų stambmenų 
krautuvė.

šalia sudegė dideli prekybi
ninko Goldorfo namai, kuriuo
se buvo Goldofto didelė elek
tros reikmenų, geležies, ginklų 
ir kitų prekių krautuvė, tame 
pačiame name prekybininko 
Borkaus manufaktūros krautu
vė ir mėsinė. > \ -

Tretieji sudegė Kelzcno.. na
rnai, kuriuose buvo prekybinin
ko Rabino kolonialinė krautu
vė. Pereco valgomųjų produk
tų krautuvė ir ‘‘Progreso” kir
pykla. Kieme sudegė keletas 
didelių sandėlių, kurie taip pat 
buvo pilni prekių.

Iš medinių namų mažai ką 
pavyko išgelbėti, - o iš kitų 
dviejų daugumas turto buvo 
išgelbėta.. Visi namai buvo ap
drausti, o Goldofto buvo ap
drausta ir krautuvė. Apytik
riai nuostolių,, padaryta apie 
125,000 litų.
^'Gaisrą- gesino Šakių, Vilka
viškio, Kudirkos Naumiesčio ir 
Sintautų ugniagesiai. Gesini
mo sąlygos buvo labai sunkios, 
nes dėl sausros mieste van
dens buvo labai mažai. Vande
nį teko traukti iš Siesarties 
upelio, kuris taip .pat labai yra 
išdžiuvęs? Be to, gesinimo dar
bą labai sunkino ir tai, kad 
trobesiai stovėjo arti vienas 
kito. Laimė, kad nebuvo vėjo, 
nes kitaip birtų sudegęs visas 
kvartalas. Tą dieną šakiuose 
buvo ‘ šilimės atlaidai ir Tau
tos šventė.

įtariama, kad gaisras kilęs 
iš padegimo.

-------- -  ----------....u.............. .

Įgaliojo išmesti
C.1.0. šalininkus

DENVER,? Colo., spalio , 11. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas pirrrtądienį 
įgaliojo pildomąjį komitetą iš
mesti iš Federacijos ? priklau
sančias C.I.O. unijas. Tačiau 
įsakė su • išmetimu'. palaukti, 
kad C.I.O. linijos galėtų k sugrį
žai į Federaciją,; jei jos pasi
žadės ateity* laikytis Federaci
jos nUstatonjo kurso. y ’ .' ' • * •
.Pįrinądięnį t. taipgi y suvažiavi
mas atsišaukė šį; C.I.O. ‘ unijtf 
narius, kviesdamas pamesti ko
miteto vadovybę- ir ^dėtis prie 
Federacijos. <

Be to, suvažiavime įspėta 
politikieriai, kad bet kuris iš 
jų, rodąs draugingumo aGJ O., 
skaitysis Amerikos Darbo Fe
deraci j oš priešu ir gali .tikėtis* 
Federacijos* represij ų balsayi- 
mų metu. ' y ??.

. Kaip ir per yisą praėjusią 
savaitę,- John Lewisui - nesigai
lėta duoti “peklos”.. Tęko jos 
taipjau Amaigameitų kriaučių’ 
unijos prezidentui Hillmanui. 
Lewis išvadintas akiplėša, o 
Hillman Makij aveliu*, t.y. je-i 
zuit u, gudriuoju* politiku, kurs 
laimi gražiais žodžiais, kai 
Lewiso stipri ranka nieko ne
atsiekia.

PARYŽIUS, Francija, spalio 
11. — Pranei jos į vyriausybę 
pranešė Didžiajai Britanijai, 
kad ji neatidarysianti savo 
rubežių Ispanijos lojalištanis 
pagalbą teikti, r negavus Britų 
užgyrimo. J ■ \

Bet tuo pačiu laiku4,' sako
mai Francija pareiškusi Brita
nijos vyriausybei, kad ji esan
ti nusiteikusi pasiliuosuoti -vi
sais prižadais, jogęi nedarys- 
intervencijos, jeigu Italija ne
sutiks ištraukti iš Ispanijos tą 
kariuomenę, kurią ten turi.

36,000,000 niekuomet 
nelanką bažnyčios

■ . .. ........... . . i V „ L/ •

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
11. — Metodistų protęsttonų ry
tų valstijų konferencija buvo 
painformuota, sekmadienio va
kare, kad iš 49,000,000: jaunų 
žmonių Jungtinėse Valstijose 
36,000,000. neįkelia nė kojos j 
bažnyčią. ? ,

$24,000,000 Palestinai
■ t M k.i-..

DETROIT, Mich., spalio" 11 r 
— Šiomis d^enoniį^ čia įvyksta į 
Jewish NationalFund of Ame
rica suvažiavimas. Dalyvauja 
700 delegatų^ Ta^p kitko su
važiavimui išduota raportas, 
kurs rodo, , kad viso ;,i>asaulio 
žydai iki šio laiko yra/sukėlę* 
$24,600,000 žydams Palestinoj 
žemes nupirkti. *

14 Nužudyta, dar 14 
Nuteista Mirti ---------  • j.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 11. — Pranešama, kad 
14 ašmenų paskirta mirties 
bausme Sovietų Rusijos pieti
nėj daly, o l^kitų asmenų nuh^ 
žudyta šiaurės ir rytų Rusk 
joj už pragaištingą vyriausjy 
bei /vėikią.';r\

Pranešama, kad

•> Pašalino du sovietų 
viršininkus f :;■■■

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio ii. — Sovietų■; Rusi jo j 
pašalinta iš tarnybos C., C. 
Joffe, civilės aviacijos viršinin
ko padėjėjas, ir S. Spasky, lai
vyno statybos viršininkas.,

LIAUDIES FRONTAS IŠLAIKĖ 
PIRMENYBĘ

Balsavimai parodė senąjį spėkų balansą
balsuotojų nuotaika tebesanti 
kokia ji bu<o 1931 metais. Ki
taip sakant, rinkimuose, su ma
žomis išimtimis, įvairios parti
jos laimėjo kuone tiek vietų, 
kiek jų turėjo iki šiol. Kiek 

drai,' Liaudies Frontas išlaikė žymesnių laimėjimų susilaukė

. PARYŽIUS, Franęija, spalio 
11. — Sekmadienį, spalio 11 
d., Francijoj įvyko kantonų 
(kaip ir savivaldybių) rinki
mai. Į šiuos rinkimus žiūrėta 
kaip į šalies nuotaiką. Ben-

tur būt socialistai. Nukentėjo 
skaudžiau, vadinami radikąlai,

pirmenybę.
■ .... —. - - 

'pa^ak kai’ ir net. pa&rtt' jų vadui Her- 
kurių korespondentų, jogei riotui teks eiti perrinkimams.

' • z ' ''''I •?K‘ ‘-/•^■. • •

■ ’ • * • ff . .

Patvirtino Wisconsi- 
no įstatymą 
. ■ ' — ............. .

MADISON, Wis., spalio. 11.
— Wisconsin valstija yra išlei
dusi įstatymą, kurs reikalau
ja, kad kbmpanijos samdančios 
darbininkus sudarytų fondus 
apdraudai darbininkų mito ne
darbo. Cary Manufacturing 
kompanija, operuojanti Wis- samda siekė - 1937 jn. sakytu 
consin valstijoj, iškėlė bylą ar
gumentuodama, jogei įstaty
mas esąs priešingas konstitu
cijai. šeštadienį, spalio 9 d., 
Apskrities teismo teisėjas Al- 
vin C. Reis išnešė byloj spren
dimą. Pagal tą sprendimą sa
kytas įstatymas yra konstitu
cinis ir ’ valstijos samdytojai 
fabrikantai privalo atidėti įsta
tymo reikalaujamus fondus 
kaip darbininkų apdraudę nuo 
hėdarbb. K

Kur samda padi 
dėjusi

GENEVA, Šveicarija, spalio 
11. — Tarptautinis darbo biu
ras praneša, kad 1937 metų 
trečių ketvirti samda buvo vi
sur sumažėjusi, išėmus tryliką 
šalių. Jei 1929 metus skaityti 
kaip 100% samdos normą, tai

laikotarpiu Didžiojoj Britani
joj 113.2%, Kanadoj 100.7%, 
Pietinėj Afrikoj 132.7%, Japo
nijoj 127.8%, Danijoj 136.9%, 
Švedijoj 119.3%, Latvijoj 
116.8%, Suomijoj 115.5%, Ju- 
goslavi j oj 114.5 %, Vengrij oj 
107.2%, Norvegijoj 107% ir 
Italijoj 106.1%. Estonijoj sam
da siekus aukščiausia — 
149.4%.

Pernai Į užsienį bu
vo išsiųsta 45,270 

telegramų

Karo medikų; suvažia- 
: vintas Amerikoj
NEW YORK, N. Y., spalio 

11. — Militarinos Medeinosir 
Framaceutikos kongresas tu
rės 1939 m. šųvąžiayįmą Jung
tinėse Valstijose, aisižvįėlgiąnt 
į prez. Roosevelto • pakvieti
mų. ' ' ' < :.-.-y i a"?-;'- ■

Windsoras— filmų 
karalius?

r r- - I -

■H0LLYW00D, 
1L — 
gėles Evenirig News kolumnis- 
tas, pąskelbė per radiją, kad 
buvusiam Anglijos karaliui 
Edvardui, o dabar Windsoro 
UdbiįąikŠčfui, esąs nužiūrėtas 
filmų užVęizdos darbas su 
$100,000 metams algos, Holly- 
wbodo filmų dirbėjai betgi šį 
pareiškimą paneigia. .

C.I.O. vadai susirin 
ko konferencijai

4, ■r-.n

: Čekai Suėniė Naciį 
Viršininkus

VIENA, Austrija, spalio 11. 
— Čekoslovakijos valdžia areš
tavo Brastą Ruthe ir Dr-ą 
Roehn., Ąbįį ? a^štuptieji yra 
vadai. vokięČįų nącjų woąlo- 
vaki|$h šalies va&Žlą įkąltiha 
juost Riešinga moralybei <prak- 
tika?* •

Cal., spalio
George Fisher, Los An-

čia susirin-
C.I.O. (Ko-
Organizavi-

Komitetas

ATLANTIC CITY, N. J., sp.
11. —- Pirmadienį 
ko konferencijai 
miteto Pramonės 
mui)x vadovybė,
skelbia turįs 3,710,000 narių. 
Tai .yra 300,000 narių daugiau 
nei Amerikos Darbo Federaci- r .•
joj. Lewis pareiškė, kad posė
džiai bus uždaryti, ba ši kon
ferencija nesanti viešas suva
žiavimas.

>.. ■ F ’. ■ 
ja priešVėl kampanija prieš 

žydus Vokietijoj
. — —-.

• DANMG, Vokietija, spalio 
11. — Atidarydamas nacių par
tijos Danžigo rajono suvažia
vimą, Danzigo nacių vadas A1- 
bert Foster pareiškė, kad nau
ja kampanija prieš žydus pra
sidėsianti propaganda boikoto
žydams

Sužeistas Britanijos 
fašistų vadas

LIVERPOOL, Anglija,
11. — Sekmadienį, spalio 10 
d., Britanijos fašistų vadas Sir 
Mosley mėgino pasakyti viešą 
prakalbą šiame mieste, tačiau 
mestas iŠ minios akmuo patai
kė Mosleyui į galvą ir apsvai
gino jį. George O. Melander yra 
kaltinamas metęs akmenį ir 
padėtas kalėjime.

sp.

KAUNAS—Pašto Valdybos 
žiniomis, pernai į užsienį buvo 
išsiųsta 45,270 telegramos, ku
rios turėjo 579,979 žodžius. 
Iš užsienio per tą laikų buvo 
gautos 50,502 telegramos, ku
rios turėjo 859,075 žodžius. 
Per 1935 m. buvo išsiųsta 72, 
806 telegramos, kurios turėjo 
1,090,762 žodžius o iš užsienio 
bu^o gauta 73,842 telegrama, 
kurios turėjo 1,124, 241 žodi. 
Lyginant 1935 ir 1936 metų te
legramų ir jų žodžių skaičius 
matyti, kad praėjusiais me
tais, užsienį buvo išsiųsta 37. 
50% telegramų jr 46.8% žo
džių mažiau negu 1935 in. Taip 
pat iš užsienio gautų telegra
mų skaičius sumažėjo 33.4 7 
ir žodžių skaičius 23%.

Vidaus susisiekime pernai 
buvo i>aduot/ 68,760 telegra
mų, kurios turėjo 1’092,976 
žodžius. Lyginant su 1935 m. 
telegramų paduota 12%, o žo
džių 11% mažiau.

PARYŽIUS, Franęija, spalio 
11.—Sekmadienio vakare stai
giai mirė komunistų dienraš
čio “Humanitė” redaktorius 
Vaillant-Couturier.
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Ar Lauki Kitos 
įajmės Progos?

Antradienis, spalių 12, 1937

Marionos Rakaus
kaitės Genijus

Taigi mes seknjadienį po ke
liolikos metų vėl išgirdome mu
sų žavė jaučią Marioną Rakaus
kaitę. Bet tai buvo ne ta pa
ti Mariona Rakauskaitė, kurią 
girdėdavom Chicagoj prieš jai 
išvažiuosiant į Lietuvą, kur ji 
tapo Lietuvos, operos “prima 
donna”. Tai buvo nebe prade
danti talentinga dainininkė, 
kuri daug žadėjo, bet pilnai 
subrendusi, pilna kūrybinės 
imaginacijos $jdelė artistČ-dai- 
nininkė, kuri išpildė ir atrie
kė daug datfgiau negu žadė
jo- ’ x ~

Iš to, kas buvo Marionos Ra- 
kauskaitės balse pirmiau, pa
liko nepasikeitusios tik gal 
koks dvejetas augščiausių gai
dų, kurias dainininkams reikia 
išrėkti, jeigu jie nori būt ope
roj. Bet visos kitos gaidos nuo 
augštųjų iki žemųjų mums, 
taip ilgai jos negirdė j usiems, 
yra naujutėlės naujos, tary
tum nauja Mariona Rakauskai
tė su jomis butų užgimusi. Ir 
kokios tai turtingos ryškios ir, 
skambios jos balso gaidos. Vi
sose šiose gaidoje jos balsas 
liejasi ir skamba, kaip sidab
rinio varpo skambesys, jeigu 
sidabro skambėjimą leistina 
yra palyginti si? dieviškai ža- 
vėjančių Marionos Rakauskai
tės balsu. ‘Kaip tinkamai in- 
temptos smuiko stygos jos bal
sas liejasi kaip viena lygi sro-

.-.i-li.,
Vė,- be vibracijų, ir perveria 
širdį kaip; meistriškai mesta 
jleife. ji yra savo balso liuo- 
sa ir pilna yjaliiovŽ. ..............

Balsas vienok dar tik yra 
pusė medžiagos,“ iš kurtos ga
li pasidaryti artistas-daininin- 
kas. Kita ir svarbesnė 
pusė yra artistinė siela, ta 
sielą Marięnoj Rakauskaitėje 
išaugo iki didybės. Jos jauslu
mas grožiui yrą gilus ir sub- 
teluS. Jos interpretacija išreiš
kia jos pačios jautftą jasmepy- 
bę ir yra tikrai kūrybinė. Jei
gu ji yra įvairi ir patraukian
ti lirikoj, tai dramatiškam dai
navime ir dramatizącijoj ji yra 
galiūnė, kuriai lygios ne tik 
lietuviai, bet višas pasaulis be
turi,

IŠ viso to.aš humąnau, kad 
rusų mokyklos intaka veikė į 
Marioną Rakauskaitę Lietuvoj, 
o ta’intaka ten žinoma apsi
reiškia Kipro Petrausko asine“ 
nyje. 'Tas mane labai džiugina, 
nes tai labai didelis žingsnis 
į gerąją pusę, šalin nuo tos 
piagaištingos nuožmios italų 
intakos, kuri suėda visą artiz- 
mą ir liuosas artistines pastan
gas visame buk tai civilizuo
tame pasaulyje, o ypač Ame
rikoje. Tiesa, ir Mariona Ra
kauskaitė dar nėra visai liuo- 
sa nuo italų nuožmybės ir jų 
brutalaus rėksmo. Bet juk no- 
roms ar nenorojns ji turi dai
nuoti , italų' operas. Tik kuomet

Kurią OM jums duoda

Praeitą mėnesį Old, Gold Ci
gare tai paskelbė viso krašto rū
kytojams kitą laimėjimų ko.n- 
testą. Bet šis kontestas skįjria- 
si nuo pirmojo savo laimėjimų 
suma, būtent: $250,00Q vietoj 
$200,000. Tą žinia yisą kraštą 
kaip žaibaš lėkte aplėkė ir da
bar jau iš visų kampų pareiški
mai plauktą piaiįktį,

Gi naujojo kontesto savybės 
tok0š, į kad rėjkalingą; komiškų 
paveikslų pasikalbėjimų tūščią- 
sia's vietas užpildyti tinkamais 
pašįkalbėjįįpi^? inįsiių 
spręsti n£ra rėikąlpi,j6 tį jau 
kiekvienas gali padaryti, nežiū
rint kas jis bu tų j. ■ ‘ paprastas 
darbininkas ar kolegijos įrofe^ 
sorius., / ’ h ’

Tačiau žmonių sųsi^omeji-

Ir , juo tolyn, juo didieji ima 
kontestų įdomautis, paveikslai 
darosi jųokingesni ir nuosta
besni. Tad, jei dar neįsiojote į 
šį kontestą, galite tai padaryti 
daY dabar. Nueikite pas savo 
artimiausį cigaretų krąutuv- 
tiinką ir paprašykite oficialų 
Old Gold komiškų paveikslų su 
jų taisyklėmis ir nurodymais 
ir perskaitykite. O jei jūsų 
k.rautu’vninkas jums ? negalėtų 
jų parūpinti, tai atsikreipkite 
į Naujienas. tj f -

z4;•4 y-

mas kai tik dabar tepąstięiškė.

Skelbimai NaujienoseI1UUU.1K11U' UptUfUis. • A1K. KUVIUCli , I .1 v. - v.'.’

tų operų nebebus, pasaulis at- duoda naudą deltOy ' 
kad pačios Naujienos.sikvėps liuobiau4. Į

j Kl. Jurgelionis, yra naudingos;

VIEŠA PADĖKAVONE
Mes norime širdingai pade-. 

koti visiems geros valius žmo
nėms, kurie dalyvavo laidotu-1 
vėso musų mylimo sifnauš/A. a. 
Jono Kazlausko, /tragiškai 'mf-1' 
rūsio pereito rugsėjo 16 d. ir 
palaidoto Tautiškose Kapinėse 
rugsėjo 21 d., 1937 m. Velio
nis mirė sulaukęs tik 21 metų 
amžiaus.

Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė gėles, taipgi visiems, 1 
kurie pildė gedulo programą 
laike laidotuvių, 6 taip pat ir 
visiems palydovams. Tas jūsų' 
mandagus ir rūpestingas pas
kutinis patarnavimas datfg pa
gelbėjo mums perkąsti tą sun
kią liudėsio valandą netekuš 
musų vienintelio mylimo sū
naus ir musų marčios mylinio 
vyro. 'i

Ona Kazlauskas, žmona, 
Helena ir Kazimieras 

Kazlauskai, tėvai

Pirmoji automobi.’io 
nelaimė ant naujojo 
tilto.

naujoUžpereitą naktį ant 
tilto, kurį antradienį atidarė 
prezidentas Rooseveltas, jau 
įvyko pirmoji nelaimė su auto
mobiliais.

Marvin Schulhof, 21 m., 4312 
Fullerton Avė., įvažiavo į per
tvarą vidury tilto. Kartu su 
juo važiavusi Miss Mildred 
Kasner, 17 m., liko lengvai su
žeista. .

Automobilis atsimušęs į per
tvarą nuvažiavo dar 106 pėdas 
ir atsimušė į tilto šoną.

Tuoj po to į tą pačią pertva- 
- x rą įvažiavo kitas automobilis, 

vairuojamas William Pisulę, 19 
m., 2643 Southport Avė. Jame 
važiavę trys žmonės išliko ne
sužeisti.

Abiejų autoHiobilių šoferiai 
liko areštuoti, už neatsargų va
žiavimą, nes spėjama, kad jie 
važiavo labai greitai ir galbūt 
vienas kitą lenktyniavo-

Skelbimai Naujienose 
duoda'nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

. ■ , «L t
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Dainuos Pirmyn Cho
ras, Kaimiečių,Kvarte

tas, Žymus Solistai

Kas antradienio vakarą, 7tą 
valandą, radio klausymams 
yra malonu praleisti - smagią 
ir įdomią valandą, klausantis 
ža ve j h u či ų dainų, muzikos ir 

Žifiįų bei pran^imųu 
kuriuo^'teiktą Peoples Bendro
vės į JįtiaMtifVėą/ 2536 63
Street ir 4183 Archer • Avė.;■ • 

! '' u-V ■ '■ i ,'N' ■ ■
' . Taip^ ir šįąą4į^ ... nžęiątačius 
rą&b ;laį^ų.,ąųt, $totieš 
WGES; ' bus dąųį y lųalonumo 
gįrdėtį giAlifigą įr hąrrųoningą 
i^irrįiyM(^ę^, pįęąįą^ėčių Kvar- 
; tetą, žymius solistus ir kitus. 
Wddtaus k. Stepęįiąvrčius. ,;

■ -Prie tb 
ką įit^ė$iMų <bėi- gėrą žinių

I ‘ AGELB AI
■ NU0 

RAUMENŲ^J 

SKAUSMO

RED CROSS 
PLASTER

Pastebekit Raudoną Kryžių 
■ / ant Pjasterio kada pirksit. 
PadiitytCis Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

' Parduodamos Visose Vaistynese

. ‘ IŠDIRBĖJAI - *
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Pristatom { Tavernas ir Restau- 

ranus ‘sezoninius p?odukttis.’ 
Taipgi parduodam saldainius 

vvholesale.
4643 SO. HALSTED STREET 

Tėl. YARDS 4996.

Ofiso Te!. Bouievard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. ųf -35th .and. Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo . 1-3 n uo 6:80-8:80

' Nedaliomis pagal sutarti
Raz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwęod 5107

bus įdomu girdėti apie ’,Pę6iil4s 
Krautuvių špecialiuį pašiųly- 
rhus?'■ V’’ • “ ••

Malonėkite užsistatyti savo 
radio!..;pąžyiiiititf,įąikų. *

,į. . .j-; •. NRep. xxx

M———.1.11. <11 ....

V BIZNIO REIKALU UŽEIKIT
P • - ' PAS

Juozapas Ažukas
: Bridgeporte išdegė, keletas namų, 
kur žmonės neturėjo > apdrauddš ■ 
nuo ugnies— ant savo rakandų.

i Nelaukite pakol jūs tokia nelai-
■ mė ištikš. — apsidrauskite tuo- 
jaus pas — u -

i ' atstovauja
1 Juozapas Ažukas 

PftOPERtY OiV&ERS ASSOCIA 
■/; TION OF BRĮDGEPORT

į 3303 Šo* Lituanica Avenue
. j Tel. Bouievard 8450

f Atdara nuo 10'fvto iki 9 vak.)
. v ,,n[- y... . .i................i>.- -7 ln .i. . .. . • T I

Virs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
A v ei, 2nd floor 

Hendock 9252 
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

St.

.. t,-.. ..!.- .........  . ------------------ ------------- -
. ............................. ... ........

PATRUKĘ?

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

Miešto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Bouievard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

8939
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M.
Nędįlioj pagal sutarti.

DR. L E MAKARAS
10758 S. Michigan Avė, 

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
TeL PULLMAN 1193-S277

2-Vh’’ Ir JtaHkutiriS Savaite 
SpruHtlB visa savaitę; sveikino Si paveik

sią kaip Sovietu Rusijos G-eriaueit 
AMKINO PĘRSTATO 

“BAETIC DEPUTY”
Apysaka apie didį mokslininką bolševi
kų rev6lių<#jPj- Tąibri , včjiatieias žinias 16 U; Š. S. ;R. kino- J ‘

SON OTONE i
66 E. Vęn , Huren 

šiokiomis (lienon'iis utllitftt 10:45 A. M.
' ' . '25c iki M.

STOCKiNGS gatavai, padaryti, ar
ba; padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų rtilerai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisą. Jėi turit bet kurią ydą, 
krėipkitSs į inūš—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gėi)tka¥tėš.

’ KAINOS PRIEINAMOS 
Vyrais ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEOIC CO.
: 183 W. Lake St.
• ' Arti prie Weils Street.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephohe: Bouievard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

A. Monfvid, M. D
West Tpwn State Bank Bldg. 

2400 WEST MAD1SON STREET. 
VaL 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 Vak

Tel. Seeley 7830 •
Namų telefonas Brunsvick 0597

4 it—i ■ . * n i ii a ia* — i ■—>

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR RĘZIDENCUĄ < 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 
(Retail)

kuriame galima gauti įvairiij durių, langų, grindų, žieminiųt langių sto
gams popierOs ir visas rekinenis dėl taisymo ir statymo nanfų;; Taipgi 
esųme paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių įstaigų,ku»į gyvavo, 

•‘duvjrš 49* metus, po vaizdų ,WC S.^LOCKAVOgDį kuri bųvo..|)|ie 49-t>o PL, 
netoli Halsted St. « . ,rM

Reikalaujant Medžiagų* Kreipkitės j

BUILDERS SUPPLY
3562 So. Halsted St. Tel. Yards 2576

M. ZOLP, Savininkė. . s
Atdara vakarais ir nedėliomis. Kontraktoriams nuolaidos duodamos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudei kis
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230
Ofiso Tel.'^CENTRAL

Namų Tel.—Hyde Park

St.
1824
3395

nu u,..... ................. .
■V—

SAUKIT '
UNIVERŠAL PLUMBING & HEATING; 

’' SUPPLY COMPANY-,. Nbt

10 Wcst 18th Street ’state Istreet>
■i— lr_ musų patyręs inžinierius

atvažiuos į jusi} namus ir L3 hm
« suteiks DYKAI apskaičiayį- I | Į![H

mą dėl namų apšildyrno rėi- O Elįjl į l|j|3 MM
kinenų (jhant), garu "atbk . K HM
karštu Vandeniu gildomą. U Ukiiliaallll MliL

i (M NEREIKIA PINIGU IMo-.K mmI| iGgJMRM 
1 KfiTI — 36 MENESIAI Iš-
I MOKĖJIMUI—ŽEMA HU||^|| l|n|l|||||M
Nkidk palūkanų kaina. p.Jmlfl y|u|||||W

■ - I Atdara vakarais iki 7 vai. Fj MllW***R
tNedetiornis iki 1 v. diehą /j,' J .*

P; <

M / r

Baimė ima, kad p6 
poros menesių reikės 

atmokėt savo x 
Morgičių!

NĖRA KO BIJOT
•V t <

a- 
V:

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
Atsilankykite bile dieną nuo 8 iki 8 v. v.

musų sekretorius suteiks jums visas■ Į \ . - « .f,- i .
x informacijas,. .

LITIIUANIAN BEILD1NG, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION .

1739 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CANAL 8500

_________________x •- -. . ■

(MEMBER I’EDERAL HOME LOAN BANK)

ir

U -»4..

' 4 7 c 
ų- 

0! i
'iii., tAibonsib įstaiga

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Her mitage A ve.

■ 4447v South FąirfieĮd,, Avenue
• . Tel. LAFAVETTE 0727- . L. - --- .

- t a 1 ‘ koplyčios visose
■ |L . CTiicagos dalyse

, •■..Į.ii.ritHrit■ iiiriiiĮt<rl.i’ij: ,, .j, .
Klausykite musų Lį^yių rątįio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakajro iš W. H. Fh C/ stoties (1420 K.) — Pranešėjas

• ? 3 ;p. šaltimięrAs:

v—--- vi . ■ i'».' * ■' -

€hteągdiį, J
Cicero J

Lietuvių I 
LaiMųvių ■ 
Direktorių 1
.v •;V/' •Asociacijos

y • • &

-*■
■.'it

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi- 

. inas Dieną 
IV. ir Naktį

TURIME
F KOPLYČIAS 

vlsosfe MIESTO
DALYSE. .

Į r JUOZAPASEUDEIKISIR TĖVAS. ■
So. Western Avė. Phone Virginia 0883 .

'■. ■ i« n ii   ■■■■ ..^įIhIp

1348 So. Califoriiiii Avenue^^W<Mic Lafayclle 3572

I • . A-MsALSKiS^ 'V U; 'UN
3307 EituiniCa A^nue N Mbpe JBolttlevnrd 4139

• ' i'1 iii1 n ' i ’ 1'iĮ^iįJi' 'n.nrtiyii.Įii'njiii i I. įpjįi.i.i' ir.

Cfceį^‘’r^''^įįbM:'Cicert) 2109 J
Įi.i/ iA,.įSį;afiį».'ii'nį, t''i'.ž»»yi'»i i '...*’ .. \uittijii ,1,7j

1416 Soilih 49i
L ,1 I» IR.., I' fe *.»■■'.

Į; 3354 So, Halsted Sti-eei
4 * H*1*

Bouievard 4089
f*7'*';^1.ŽOLP; fhonė Boul. 5203 

N,1646 West 46th Streėt ‘ / z Phone Bouievard 5566 'r «ii.i ii»h»o<iil),r*»w^.<i'i;i i .įfWMiU<4i>.itfe'i» ■■ ,,■! į į.i ifeun f'i<.».i i4<ziiiiiIi <i»i^m. t
•. ( - 5 _• . - •- >• / U ...

■ r: .< ■ S. M. ŠKUDAS .
718 West 18tjh Street ę ’ Phone Monroe 3377

f '.'et...r-*-——,., a -------------- ------------- :------------------ ---------------------

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

[ \ įiMĮiiiOjkti*^ t »>« 'j.** ii i i i tįi n i <»i m ^«i iirf* » i» į .jiifi ui i t,.

Kr b'; -į? ’■

k 3319 LituaAW A:
L i * ; i

Phone Carial 2515 
Tęl. Pullman H70 1 r#i i “ -- -

Yards 1139
4 4 J Phone Yards 1138

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

’ Pąąeęlėjį, : Ut^ninke. ir .^etVerge 
, nuo 2 iki 9 vai. vakare. .
Seredoj ir PStnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Pr.ospect 1012

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

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

Ofiso Tek: Bouievard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930• •-

Phone Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZEL1S

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Tęl. Bouievard 5914^ Pieną ir h|akti> 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4,. nuo! V 
iki 8:30 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a.m.f t . 4 •. • ' • i » • >

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Bouievard 7589

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. ' .į

* Akinių Dirbtuvė 
West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki *8 

Nedėliomis pagal 'sutartį.

ir

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
augijos

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DANTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
^erodai nasrai "utartj.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California . AvenUe 1

Telefonas RepnbUc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, 1U.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BŲULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 ' Pros. $012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadtehi ir trečiadieni.
, , 1 IBM.' Į

KITATAUČIAI
DR., IIERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal J110
Rezidencijos telefonai: . .

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-to$ lubos . ’ 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet Ir nuo 7 ild 8:30 tat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lld 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

I I .!■ ,y> ■ I. I Į I į ,,| I< I i
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Veda W. V. MANKUS

Pagirtinas darbas
Užpereitą ipenktadięnį Lietu

vių Spulkų Lyga’ laikė savo re- 
guliarj bertaininį posėdį Lietu
vių Auditorijoj. Tarpe daugelio 
naudingų reikalą apsvarstyta ir 
apkalbėta, reikia ypač išskirti 
vieną, kuris visuomenišku at
žvilgiu yra svarbiausias. Bū
tent, pagaliau susirūpinta apie 
spaudą — reklamą per spaudą. 
Mat, neužtenka to, kad spulkų 
atstovai, viršininkai, direktoriai 
laikas nuo laiko susirinkę, pasi
taria, paplanuoja,. ieško geres
nių būdų spulkų pasisekimui. 
Sakoma neužtenka to, nes musų 
aplama* publika dar nėra ganė
tinai susidomėjus spulkų pačia 
esme. Nors spulkos butų ir to
buliausios savo veikloje, tas 
dar nepadarys jas sėkmingomis 
tol, kol visuomenė daugiau apie 
jas nesiUįnos.

Iki šiol nežinia kodėl per 
spaudą nedaug, spulkų bandė 
žmones pasiekti. Tenkinosi dau
giausia ypatišku kontaktu: su
tikai žmogų, prikalbinai tapti 
spulkininku, tai ir gerai, .gauni 
naują narį - taupytoją. Kitaip 
nesulauski.

Priežastis daugiausia ta, kad 
pačių spulkų misija visuomenei 
dar nėra ganėtinai aiški. Tik 
per spaudą spulkas galima iš- 
populiarizuoti, visuomenę su jo
mis supažindinti. Lyga padarė 
reikalingą žingsnį Į praktišką 
pusę, reikia laukti to pasiryži
mo pasėkų — kada pradės prak
tiškai populiarizavimo darbą.

' \ - ■ •.! » • 11

Pirko ir Pardavė

.. -------------- ■ >. ■ /

moniui ant S. Emerald av., prie
33rd Street. ' /

O. Bezauska pardavė ant No.
Mead avė., prie Fullerton avė.

A. Pranicz pirko ant Šagi-
naw avė., prie 93rd St.
M. Butkevicz pirko ant 91 St., 
prie Buffalo avė.

IŠ aukščiau paduotų ihforma- 
cijų galima spręsti, kad tie nau
ji į namai paprastiems darbo 
žmdiiėms nebus Įperkami. Tii- 
rės atsirasti įstaigų* kurios bu
tų pasirengusios budavoti pa
prastesnės pastovios konstruk
cijos namus, taikomus darbo 
žmonėms, k u r ie neišgali aukštų 
nuomą bei aukštų kainų ma1,!ė 
ti.

, "''J...
Yra tinkamų statybai apylin

kių, kur žemė nėra perbrangi 
dėl lotą pigesnes rųšies namatns 
statyti, Taipjau yra .galimybių 
pastatyti saugius, stiprius, pa-, 
stovius, gana moderniškus, na^ 
mus vienai šeimynai, kurie ne-

r NAUJIENOS, Chicago, m.
■■■■' . '  ' iliy,,< 1 *1 ■   r*
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A. Katauskas pirko Lyons. “*us “V““*-
J. Nesewicz pirko ant S. Uni- Į turEt« alse‘t dau»iau tai> apie 

o.„o n,.u w Q0n,l st ?5,000 uz 5 kambarių butą. Pil-versity avė., priė W. 92nd St.
Pasirodo, kad. nuomoms ky

lant, žmonės pradeda vis labiau 
jsidrąsint pirkti nuosavybes, 
šiame sąraše jau net 35 lietu
viai padarė nuosavybių transak
cijas per vieną savaitę. Dauge
lis iš tų pirko vieno pagyveni
mo namus, kad 'pabėgus nuo 
nuolatai kylančių nuomų. •

nai reikia tikėti, kad iki atei
nančio pavasario sulauksim pa
našių namų pavyzdžius, kuriuos 
ims statyti valdžia. ,

P A S T A B E L E S

■• / '■ >

• Apskaičiuojama, kad Europo
je gyveną turtuoliai', šiemet in-. 
vestayo, Suvienytose Valstijoj 
j namąš apie 50 milijonų dpje-; 
rių, kaipo saugiausią ir pelnin
giausią i n ves tmen tam s Vlęįą.

. 'Gaila,* kąęl/Čia gyvenantieji 
iiĮrtudliąj ne visi itąip sdi>rąn* 
ta. -/• '

r. ■'
'S

TRANSAKCIJOS
Praėjusios savaitės bėgy Chi

cagoje nuosavybių parduota 
1,095 už $2,421,017; morgičių 
padaryta 714 už $3,102,515; 
leidimų naujiems namams sta
tyti išduota 28, jų statyba kai
nuos $347,700.

Į pabaigą metų pastebiama 
sumažėjimas statomų gyvena
mųjų namų. Vienok per pirmus 
9 mėnesius šių metų Chicagoje 
ir priemiesčiuose viso namų pa
statyta už 15 milijonų dolerių 
su viršum. *

Per pereitą savaitę Chicagos 
miesto rekorduose pasirodė šios 
lietuvių pavardės kaipo pirku
sių bei pardavusių nuosavybių:

J. Repeika pardavė ant W. 
Pershing Rd., prie So. Albany 
avė. Plendreckui.

J. Murauski pardavė ant So. 
Honore St., prie W. 38th St.

F. Mikolaitis pardavė ant W.
351 h St., prie S. Lowe a’ve.

W. Gudaitis pirko ant Westf 
38th St., prie S. Albany avė.

J. Mazonawich pirko ant Ma- 
sedonia avė., prie Eilėn St.

F. čitiras pirko ant N. Wood 
St., prie W. Rice St.

J. Grish pardavė E. Urbikui 
kampe S. Artesian avė. ir W. 
99th Street.

P. Auškalnis pardavė A. Sto
gini ant S. Claremonit avė. ir 
W. 72nd St.

B. Damulis pardavė J. Czar- 
neckiui ant So. Fairfield avė. 
prie W.’45th St.

A. Janus pirko ant S. Fran- 
cisco, prie W. 53rd St.

V. Waicu’is pardavė S.« Nor- 
gailai ant St. Richmond Street, 
prie W. 45th St.

I. Marzinas pardavė A. čia- 
pui ant S. Salmon avė., prie W. 
45th Street.

A. Misevitch pirko ant South 
Union avė., prie W. 57<th St.

W. Paulinskas pirko ant So. 
Washtenaw avė., prie W. 42nd 
Street.

H. Krongas pardavė ant W. 
59th St., prie S. Maplewood avė.

J. Bakshis pirko ant W. 71 
St., prie S. Maplewood avė.

J. Ivanewicz pirko ant Com- 
mercial avė., prie 102nd St.

J. Lucas pirko ant S. Rhodes 
avė., prie W. 85th St.

M. Rashinski pardavė ant So, 
Shore Drive, prie W. 80th St.

C. Belskis pardavė T. Adlo- 
niui, Cicero* Ilk

B. Rapacewirz pardavė Evan- 
stone, III. -

G. Dambrauskas pardavė Chi- 
cago Histhtg. III. '

J. Mockiewicz pardavė A. Si*

Praėjusią savaitę dvi firmos 
pasiskelbė pradėjusios platų bu- 
davojimo*programą: viena sta
tys išimtinai “dviflačius”-—dvie
jų aukštų ir gana brangios kon
strukcijos, su vėliausiais įren
gimais ir pagerinimais. Statys 
apylinkėje W. 111 ir 113 Sts. 
apie S. Wallace St. Parduos 
tuos namus nuo 16 iki 18 tūks
tančių dolerių vieną. Tos rųšies 
statybai rengiamasi išleisti ‘apie 
vienas milijonas dolerių.

Antra firma paskelbė staty-- 
sianti apie tūkstantį vienai šei
mynai rezidencijas, 5, 6 ir dau
giau kambarių. Statys apylinkė
je S. 161 . iki 167 Sts. ir nuo 
Halsted iki Western avė. <

Namai bus mūriniai, dau
giausia su miegamaisiais kam
bariais antrame ‘aukšte. Parda
vimo kainos nuo $8,000 iki $9,- 
750 su $2,500 Įmok ėjimo ir 19. 
metų - išsimokė j imais, mokant 
po apie $55.00 per mėnesį, pri-
skaitant visus kaštus. bus reikalaujama.

Rugsėjo mėnesio gele Wa'sh- 
ingtone įvyko pasitarimas tarp 
įvairių gyvenamųjų namų pa- 
rupinimo komisijų ir sekreto
riaus Ickes, reikale sėkmingo 
pravedimo naujai priimto vadi
namojo VVagner’s Housing Ak
to. Ickes griežtai pareiškė,, kad 
pirma nei bus imtasi darbo at
naujinimui nusenusių miestuose 
kvartalų, reikia atsižvelgti į bu
simųjų tų namų gyventojų iš
gales už namus bei būtus mo
kėti. Juk paties akto tikslas y- 
ra, kad pagelbėti tiems, kurie 
iš savo uždarbio neišgali užsi
mokėti nuomoą įmanomuose na
muose. Jis pripažino, kad ikišįol 
valdžios statomieji namai buvo 
daugiau demonstravimas mo
derninių pabūklų, o ne stengi
masis patenkinti tūtos, kuriems■ ■. f 
valdžia daugiausia turėtųf gelbė
ti. Užbaigus namų statybą pa
sirodė, kad tie žmojiės, kuriems 
namai buvo statomi, jokiu bū
du negalės jų nuomoti fdėl bran
gumo. Turi būti išdirbtas- pla
nas daug pigesniems ir papras- 
tesniems namams. '

. Tiesa, kad paišai ore yra žen
klas veiklios industrijos apylin
kėje, bet paišą niekas nemėgs
ta'ir kraustosi į, švaresnės apy-. 
linkės, palikdami pĮaiŠinubsiųš; 
nykimui ir trunėjimuįj?k jjafkaš^ 
butą suširupinti panašią' apy
linkių gyventojams ir.žparėįka^ 
lauti, kad valdžia (vietinė ir 
valstijos); pasistengtų • priversti 
įmonių, savininkus ■ apvalyti orą. 
Tas yrą galimA. ir daugelyje vįe-< 
tų praktikuojama. * Durnus*. dul
kes ir smarves galima sukont-

' Keistas reiškinys. Pasįroįp, 
kad depresiją*< nedaug žmones 
teišnibkino. Tukstančiia nustojo 
savo namų,- kurie turėjo 
daug siūlos arbą • • persunkiu^ 
mokesnius. Rodosi, tai" buvo ga
na skaudi painoka, kad ateityje 
vengti panamą dalyką. Bei kur 
tau! Dabar statoĮūieji naujai 
juo yra pUoštiesni, moderniŠ- 
kesni, juo lengviau parsĮduoda, 
ypač jei su "mažu įmokėjimiŲ 
Namai kiek senesnės konstruk- 
cijos, sakysim, apie 10 metą 
senumo (nors jie yra ir ganą 
moderniški ir stiprus), parsL 
duoda kone per pusę pigiau, ne
gu kainavo jų pastatymas^ Ir 
vis dėlto tokie namai nėra* len
gva parduoti-

'''■ :.<*Š .0 1. • > . ■' P

Kylant nuomoms ir namų 
kainoms, senyvi namai tikrai 
apsimoka* modernizuoti, kaip iš 
lauko, taip ir! iš vidaus. Atnau
jintas namas apšimoįę^s kelerio
pai už tam tikslui įdėtus pini
gus. Neturint pinigų moderni^ 
zavimūi remontui^ galima vi
suomet ir lengvai gauti pasisko
linti spulkose.,/ , ;

Lietuvių Bųdavojimo Skolini
mo ir Taupymo Bendrovė (Nau
jienų Spuįka) dąro tokias pa
skolas. Reikia kreiptis į Spul- 
kos sekretorių T. Rypkevičią 
Naujieną name. 7

JUOKAI
' ■ ■ '.»■ ; ■ ' ‘ ~ - j yO •' ' .

MODERNIŠKAI
-—Kiek tu turi metų, vaikuti?
—■Sunku?, pasakytį, pone. Jej 

žiūrėti mano t p&k|f|inių mo
kyklinių', mętų1 išwyinimo, a$ 
psichologiškai ; turiu 11 metų, 
moraliai 10 metui anatomiškai 
—'anatomiškai—^7 ;bęt .< j ums 
tur. būt,. Įdomus TąAnd chronto- 
logihis atnžĮuŠ,; ^'Į’aizjyra 8—bet 
niekas šais : laikais-' j: tai nekrei
pia dėmesio

* . i v< f. t, ?■ •

pimų mo-

totą. automobjiį/^uris/ja vą- 
y/ ■ ;-K 

valandą 
įiiust^ęš. ■ žįiiįėJą; . ponas;
.tąią^Š^oi/ni^^jT :?/ ■..
/'/ .-įĘotąip>/įžį:^rį;?prpaklausė: 
ponas}jęartą mą-

■ - - ■ - ' — ‘ 1 - • • • ■ ' • *-• j. 1 • k

roliuoti bile industrijoje, jei to;bet ji/3 labai pąnažuą j- patį pir
mąjį- c ‘

PRAKTIŠKAI SUPLANUOTAS' NAMAS

HM rosg&į

įįįįįg

Šis namas, kaip matyt ią ’ 
plano, turi penkis jcambarius 1 
ant pirmo aukšto, tikrą ug-I 
niayietę (fireplace), prijung- Į 
tą. garažą, skiepą ir gančti- I 
nai vietos aukšte įrengimui L 
dar 2 miegamųjų kambarių. I 
Pavyzdys paimtas iš East Į 
Hempstead, Long Island, N. I 
Y. Namas su žeme ir pasta-*! 
tymu atsiėjo $5,990. x Finan
suotas su Federal Housing 
ądm. apdraustu morgičių ant 
19 nhetų lengvam išsimokėji- 
mui

OARhGl

NOOK KIT. BtD ftK

U V. RM. ’ ’ i . ’ 1 1 •. .< .
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SVIESA AKEI SURAMINI!
ŠVIESA GROŽIUI!

SU NAUJOMIS 1938 I. E. S.

Geresnės Šviesos
'Geresnio Matymo

LEMPOMIS—

COAL
Anglys

ILLINOIS 
ANGLYS

Lump ..........  $6.00
Mine Run 5.75
Egg ....................... 6.00
Nut ........................ 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE v 

Tel. ARDM0RE 6975

■*
h-

I. E. S. Student 
Bridge Lempa

Pasukama žastis — sidabro, 
bronzo, ivory arba aukso fini
šas — šilko uždangalai beige ’ 
arba banano—šerdies $■< 0.5^0 
spalvose ..................... i C

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

' ■: torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkalam asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės^

4131 , So. Francisco
’ Avenue

Tel. Lafayette 5824
A——i^——— ii i i ——i

I. E/ S. Galo Stalo 
Lempa

Holophane reflektorius — si
dabru apipustas, bronzo arba 
balzganas finišas, šilko uždan- j 
^alai eggshell arba, $ 4 4 .95 
tan'...... ....... >....................■ ■

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS
Likusi mėnesiniais Įnašais su 
savo elektrikos bilomis

ę Jus gausite dvigubą pasitenkinimą iš, šių I. E. S. lempų. 
Jos ųe tik kad puošia namus,,bet ir regėjimą apsaugo. 
Pamatykit tą daugybę tų žavių lempų stylių.-. grindinės, 
bridžu' supama žastimi, student, galo stalo ir pin-it-jip 

$ mddeliab Prieinamos kainos — pasinaudotina libera- 
< liais terminais.

' 'v ■■ i ■ ■■ '

Už lempas parduodamas ismokėtinai, skaitome kiek aukštesnes kainas
... '► palūkanoms ir kitoms išlaidoms padengti

COmmoniUEniTH EDISOn ELECTRIC SKOPS 
Povrntown—72V/. Adbm» St.’,132 Š. Dearborn St. — Tel. RANdolph 1200, Local 1219 I 

.4562 Pr6ddway- 
4833 trylna • e<vk Bivd/ 
2733 Milwaukee Avė..

■? ?-•’

4231 W. Medi»on St.
3460 S. State St. 
4834 S. Ashland Avė.

852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St.
11046 S. Michigan Avė.

..  
.. ..... .

.'// G A R A N T U 6 T I ;
VARTOTI BOILERIAI -*—■ —
•> TAISO DALIS; ,VISIEMS BOILERIAMS 

J 
įrengimui. DYKAI APKAINAVI-

C, MILLER MATERIAL COMPANY
1247 WĖST LAKĖ STREET MONROE 3387-88

1 ...... .. .. 1 1 1 ........................ ■—■■■II .........................
“7"^

r•..<* ..
RadiątoriąL pąiposiiš f i tingai, di- . ant materiolo pilnam šildytuvų 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai MAS.

JLvUvA ACA L>VZ4. ACIA| • £JCAA£ZVS»3 X* VI*

/džiausiąs stakas—mažiausia kaina 
mieste. Specialus mokesčių dydžiai

SVARBUS PRANEŠIMAS
t • p. Juozas Rūta

T PERSIKĖLE Į NUOSAVĄ NAMĄ
■ ,* DABAR RANDASI ANTRAŠU '
3141 SOUTH HALSTED STREET
; ' (Arti Lietuvių Auditorijos)

Sapnas naujai atremontuotas—baltų ir juodų plytų frontas — Viduje 
teipgi viskas nauja. Pirmiaus buvo prie 33 ir Halsted St.

Užkvie£iąQĮe visus draugusTr pažystamus atsilankyti i naują namą 
/ |141 SO. HALSTED, ST., JUOZAS RŪTA, Sav. •

* . --s . ‘ : ■ ■ ■ ' . ■■ : ' . ■ ■.-.■■■ ■ : ■..

v‘.l ■ . '//?• ;, . ' '■ 1 ■ - 1TL- ■ .

„■■■, ■ . . . . •• • . . ... 1 1111,11

MOTERYS..
.■. ... ■■ ' ■

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagei’intą

M1!
I

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai SI.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. 
t < ’• . '

’ CHICAGO, ILL.
. t' r .

■ V' ,

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

. . F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U-

• TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 8486
WEST 38-rd STREET* 504

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

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS, PROP.

834 W. 35th Street
. Phone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri
jų aptarnavimas, budy ir fender 

darbai

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

Tel. VICTORY 2031-2

JEPRALEISK ŠIOS PROGOS.
Parsiduoda kampinis 2 auk- 

tu, namas ir valgomų daiktų 
;rautuve, geroj vietoj, lietų
jų ir slavų apgyventoj. Na- 
las gerame stovyj. Parsiduoda 
ik už pusę kainos kiek ver- 
as. 3 flatai po 4 ir 5 kamba- 
ius. < Garadžius 2 mašinom, 
tėndos gaunu $75 j mėn. Par- 
iduoda tik už $4,000. Kas nd- 
ėš išmokti vesti biznį išmo- 
insiu. Priežastis pardavimo

SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
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 tinkd visoje Ameri
koje ir daug kitokių' rų 
šių apdraudas.

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• duo Langų išdaužymo
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NAUJIENOS
W Utoiinhin Daily New« 

Publishtfd iMh’ ĖxČ4pt Sunday by 
Fhe UtMlthUte Pub. Co., Ine 

tft9 South Halated Streėt 
' Tefcphone CANal 8500 ,

• J r. ■ - -į- •»■■■*. ■■«  =■ —

Subscription Rateš: /
. $Oo per Fftk ffi cmdft :

$5.00 fter yeėr (nitride pf Chlcdgo 
$8.00 per yfešrt* in Chfcftgo 
Še per čOpy.

.......4 > ' - ........... ■ ■—fa—

EAterėd U Second Class Matier 
MAfcb 7tK 1914 dt the Post Office 
of Chicago, III. tiridčT thč dčt oi 
Mateli 3fd 1979.

Nšūjlehča eina kasdiėh, Išskiriant 
sekmadienit& Leidžia Naujienų Bėtt- 
drovfi. 1739 S. Halsted St., ChicAgd, 
tll. Telėfotiag catid $500.

, į.. .T fru-,. J ' ‘Įg

Chięagoje 
Metams

- pąŠtu:
..........' $8.ąo

Pusei metą . 4.O0
tfirtfe mėhėaįto 1$
Dviem mėnesiams ............. 1.5Ū
Viekam mėnesiui - ------------ .75

Chlcagoj per Išnešiotoju*:
Viena kopija 8c
Savaitei 18ę
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valftųese; ne Chieagojy 
pstta:

Bletams
Pusei metų ...~—

Dviem mčhesiamš .
Vienam mčnesiui .

Liettrtfe tf itKnf aŽMfattfa. 
(Atpiginta) .

Metams ------ ------------
t Pusei motą

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu, su užsakymu. ? . ■ .

į ■< SI ■Tjiir'^C Jiįįū .il.u uj'a-“ a u ............. ..

$5.00

Trims mėnesiams •/&••• ••••••
Dviem inčnesiariiš -------- l.W

$0.00
Pusei metu 4.00
Trims mžnėSlftnUSL' 2.50

kraštas gali būt . valdomas 
blbkratišgu btrdf/ to diktatorių 
ir “tautos vadų” pagelbos, ir 
gali taikiu , būdu sėkmingai 
spręsti svarbias ekonomines ir 
šdddlte problema^.

rrv ——M   '
ŽiNKŠNIS PO žtNKSNIO

Viename komuMštų laikraš
tyje jo redaktorius rašą:

/ “Bėję, rugsėjį men. pąbįdĮ^ 
gojė, kalbėdamas miė^ 
Longwyr genėrUlisv Francij0$ 
Komuhfštų Partijos sekreto
rius Miaūrice Thorez, be kit> 
ko prisakė; kad šiuo taip pri* 
vojingu taikai laikotafpiū 
komunistai galėtų sutikti įei
ti į valdžią, 7
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KORESPONDENCIJOS
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Klerikalai bijo fašizmo
,i i.Tf.r ■ — —■

Romos papa ir aukštoji &AtaIikųį dvasiški ja iki šiol 
buvo geriausi Italijos fatižmo sąjungininkai. Jie rėmė 
Mušsoliilį Visuose svarbesniuose jo žygiuose, kartais 
stodami prieš Viso demokratinio pasauli# opiniją, kaip,

Etiopijos klausime.
Bet pastaruoju laiku katalikiškai klerikalizmas jau 

pradeda reikšti baimę, kad su fašistais jam teks aštriai 
susiremti, šis baimės balsas jau pasigirdo tarp Efahčd- 
zijos katalikų vadų. Jie yra nusivylę tuo, kad po Musso* 
linio atsilankymo Berlyne naciai spaudžia katalikų dva
siškąją ne mažiau, kaip spaudė iki tol. Jie tikėjosi, kad 
juodmarškiftių viršila Suminkštins Hitlerio širdį katali
kams, s t

Mussolini ne tik nepalankė nacių klerikalizmo pu
sėn, bet atrodo, kad jisai ir pats užsikrėtė “anti-kfikš* 
čioniška* Hitlerio dvasia. Viename Savo straipsnyje 
laikraštyje “Popolo detalia* fašistų uil duče” įspėjo, 
kad jisai imsiąs aštriai į nagą tam tikros tųšles katoli
cizmą. Daugeliš mano, kad tuos savo žodžius Mussolini 
taikė pačiam popiežiui. \ .. .

Dėt ir Šiaip turėtų būti kiekvienam aišku, kad Vo
kiškas fašizmas anksčiau ar vėliau privers itališkąjį fa*- 
šižmą nusistatyti prieš Vatikaną,, kurio santykiai su 
Berlynu darosi toi^n.vis blogesni ir blogesni/ v“RomdS- 
Bėrlyno ašyje0 ĖertynaS yra stipresnis ir Romai teks 
prie jo taikytis. , •

Ką tuomet darys popiėžiuą?'- Jam nepaliks. nieko, kir
to, kaip tiktai “glaustis” prie demokratinių valdžių* Pa
stebėtina, kad jaU paskutinėse savo encyklikose papa 
ėmė krypti detnokrątinhj idėjų ’puš^n*

Vatikanas, gal būt, padaryš tai, ką pfiėš keletą merj 
tų yra padarlušl Maskva, kuri pamato, kad Hitleris ga
landa prieš ją peilį, ir nutarė ieškoti susitarimo su de* 
mokratinėmis šalimis. Šiandie Maskva jau yra uoliausia 
demokratijos gynėja (tik hė Rusijoje!). Rytoj gali tofe. 
pat sldatyti ir Rolnos papa.

■ i am*-i i
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Fašistiškos “demo
kratijos”

Atsilankęs Vokietijoje, Mus- 
solini vfenojė savo kalboje pa
reiškė, kad Vokietija ir Italija 
tai “didžiausios demoknatijOs’\ 
Iš to jo pafeiŠkimo .galima pa? 
si j ūokti, bet Vfetiek yra įdo
mus dalykas, kad ir fašistiškos 
diktatūros dabar pradeda Va
dintis “demokratijomis”.

♦

Senraus MussOlini kuotie 
kiekvienoje savo kalboje demo
kratijas niekindavo ir iį jų ty« 
Čiodavosi. Kodėl gi jisai dabar 

- sumanė patš Šiauštis demokra
tijos skraiste? Todėl, kad jah 
galutinai paaiškėjo, jogei fa- 
šizmas demokratijų nenugalės.

Truputį ariksčiku panašiat
maina pažvalgoje į demokrati
ją įvyko pas komunistus. Le
ninas buvo apšaukęs demokra
tiją “supuvusia” ir' per metų 
metus komtinisty spauda įrodi
nėjo, kad tdemokrątija “jau at
gyveno savo amžių”. Bet šian
die komunistai jau dedasi karš
čiausiais demokrątijos gynėjais, 
o soviefų Rusijos santvarka 
yrą , vadinama %įijbAą kart^ 
dėmokrajiŠke^^ftė,, už kitų Šdlių 
demoktaWa8‘ ’ 7 .
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, KĄ ŽMONES MANO
, Mijtfii lįiofiitriiiiTn           n

LIETUVOS SEIMO,
ATSTOVAI APIE 

KUNIGUS
LietuVbS Seiųiri atstovai A.

I&iivy^is if M; Kyfitiys, kurie 
Šią vąšrirą lahkėši Atnėrikoje^ 
štigrįžę1 į Lietuvą, patašė savo 
įspūdžius itpiė ariiėriktečius 
dLtetūVbŠ AW\ ApfeJ AWi‘ 
tos liėftivių Mte&kų 
ktrtligUš feįtto atstuvai Štai ką 
prifėiš-kė: < “Aftiėfikbs katalikų 

f* dVMifliakrii, Uogaudami jokio
>i.tmojį Liaudie^ altygliitirio iš valstybės, turi

ypaWtai daug parodyti dar- 
b<5, lakto ir pasiaūkbjiriio.”
: Kodėl iiė seifnd atstovai ši
taip koiūpiimentavor Aftierikos 
lietuvių Romos katalikų kurii- 
įuš# tai suriku įspėti; Gal taip 
darė iš nežinojihiO faktų, gal 
politikaudamij o gal pataikau
dami. Be to,/ seimo atstovai ži- 
fiO; kad Lietuvos žmonės ftiaę 
M ką tožifro apie Amerikos 
lietuvių kuftigUs. Todėl ką 
jiėms; parašysi, tai tą jis ims 
ittŽ įtėišybę'. TOdel iiėrėikia štė- 
betis,- kad seimo atstovai te u 
taip rašė apiė Amerikos lietis 
VitiSf kaip Viršuj pasakyta. Bet 
reikia stebėtis, kad “Drriūgas” 
tą. seimo atstovų pareiškimą 
priėmė ūž gfyftą pinigą ir be 
druskos prarijo, prie minėtu 
seimo atstovų komplimento ku
nigams “Dmiigash tai ką pri
dėjo: “čia, žinoma, visai tei
singai pasakyta.” ■ (žiūrėk 
“Dratigas” fūgs. 10.)

Kad SU kunigų taktu ir jų 
pasiaukuojimū nėra viskas taip, 
kaip seimo atstovai tvirtina, 
tai aišku4 jau ir iš jų pačių to
limesnių išvedžiojimų apie A- 
merikUš - IjėtUviUS. Ji prileidžia, 
kAd ' Ąmęnkos lietusių * tarpe 
too fc^Žhj/čibs mitolttšių lietu
vių yra apie 40 nuošimčių. Jei 
kunigai tokie taktingi; prakil
nus, . patfijotiški, pilni pašidu- 
tojimoj taįp kaip galėjo jie rie^ 
tekti veikypušės Žmonių? Juk 
gerai žinome, kad iŠ Lietuvos 
visi atvažiavo UOlųs katalikai.

čia tai aiškėja tas, kad 
musų dV®dš Vddai toli gražu 

. neturi savo' padūkimo pafėi-

Uvo sudfeito*

dalyvauti, nė^af 
sant, kad Blum-afe labai norė
jo, kiiif jie •

( ' •'>/,. '*•.> ' ■ - f *■

Taigi Francužijtfš komuništai 
jau sutinka ir dalyvauti •“bur
žuazinėje valdžioje”! Sėnihus 
jie sakydavo, k#d darbininkų 
atstovui ..eiti į tokią valdžią bu
tų “išdavystė”, it jie pikčfep 
siais žodžiais plukdavo Voklėti-.

Eėlgijbš if kitų šalių sOėiar 
listuš, kurie eidaVd į kodlicitteš 
(iš kelių partijų, sudarytas) 
valdŽfaš. Bet tą ftėva “revoliu- 
cihe“ kotriuftištų pozicija pasi
rodė neišlaikanti kritikos, kaip 
ir daugelis kitų Lėhino “težlų”.

Prieš dvejetą ntėtų Franctiži* 
jos komunistai (gavę -MaskVOš 
dėdžių leidimą) jau sutiko dė® 
tis į kairių j ųi pUtlijų rinkimų 
bloką, nors j am ė dalyvavo ir 
buržuaziniai liberalai tVad. ŠO-i 
cialistai radikalai). Tačiau kai 
tas blokas (pakrikštytas “liau
dies frontu”) laimėjo rinkimus 
ir, einant patlamentiriės Val
džios taisyklėmis, jam buvo pa
vesta sudaryti ministeriųkąbp 
netilai komunistai į .minište- 
riust ^iti atČ&Mfy • ^ie dftr hė" 
galėjo visai atsižadėti. SaVo ■ Re
voliucinių” praeities tradicijųj

O dabar jau jie sutinka ir | 
valdžių eiti, aiškindamiesi tuo/ 
kad dabaf OSąs “pavojingas tah 
kai laikotarpis”, — nors* ytA 
faktas-, kad jiSAi buvo pavojin- 

Įgas per. viąus Šiuos ritėtus rilio, 
pasąitlio karo. -

’ Tik ar komdftiš^
tai dabar būtų į valdžią įleisi T 
Kai Blumas buvo priverstas re- 
rigfflitti if midare antra “liad- 
dies fronto” valdžia su radika
lų Cfiaiitemjps priešakyje, W 
Thotež’O ■' partija jau riebuVb 
kviečiama j kabinėtų.

KUR BUVO SULINDĘ 
“FASISTV > A&ėNTAI”
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čiausio sakramento palaimini
mą teikia yien su1 tuščia nidn- 
stianbija, be Ostijos? Kas ne
žino, kaip Waukfegane klebo
nas dėl gaspadinės neteko sri® 
Vo vietos?

Vieno lietuvio duktš gaspa- 
dinauja pas vieną garbingą 
kleboną. Dėl tos tai gaspadinės 
labai skandalijasi parapijonai. 
Skandalas labai plačiai žino
mas. Kaimynai^ sueidami su to 
kunigo gaspadinės tėvu, vis 
klausia t “O kaip teri Žentas 
Chicagoje?” Arba “Kada Va
žiuosi pas savo žentuką?” Ir 
dar kitokių klausimų būna.

1 Sakome kad šitie ir šimtai 
kitų skandalų yra katalikams 
įifiOml. jų nugali nežinoti nėi 
“Draugas”- Todėl kaip “Drau^ 
gas” pasirodo/ katalikų akyse, 
kuomet jis šaukia^ kad “Nau
jienose” telpantieji aprašymai 
apie Romos katalikų kutatigų 
papiktinančius darbus yra 
šmeižtas? Tokiu saVd pasielgi
mu “Draugas” gadina savo vąr- 
•dą ir kąrtu atnaujina kalbas 
Apie skandalingus kunigų dar
bus.

Vienas iš Katalikų

ŽINIOS IŠ NEW KENSINGTON PA, LIETU 
VHJ GYVENIMO

ŽODIS “N* SKAITYTOJAMS*
Gerbiamieji mano dtailgai ir 

ne draugai “Naujienų” Skai
tytoj ai, o ypatingai New Kėn- 
singtoniečiai ’

Jau nuo to laiko kai bUvUU 
ką nors rašęs į “Naujiehas”, iki 
dabar pro mu’sų mieštą Alle- 
ghėny upe labai daug nubėgo 
Vahdeūelio į didįjį Atlantiko 
vandenynų'. -

Tai, jdtl, bę abejonės, jus 
Ošate labai pasiilgę mano su
rinktų žinučių iš New Kenšhig- 
toh, Pa., it apygardos.

šiuomi atsiprašydamas jųsų 
už savo tinginį, pasiryžau jus 
apdovanoti nors bendromis pa- 
Viršutinėmis, kad ir he 
karštomis, bet Įdomiomis 
tems.

labai 
žirni-

DARBININKŲ VALDŽIA NMfr 
JOJOJE ZELANDIJOJE

• ■ '

TuO tarpu kai daugelyje Ža
lių pasaulyje viėšpaUuja eko
nominė deptešija, mašinis ne® 
darbas ir žmonių škiifdaš, b ki
tos valdžios palaiko dirbtinę 

lėkdamos milžinių 
kas sumas pinigų militarizind 
reiMamš, tai Natijošibš Zelan
dijos salos daro tikrų ekono
minę pažangų.'

Naująją' Zelandiją valdo Dar
bo partijos valdžia. Ji nėšiiffia 
jokių smurto atba diktatūros 
priemonių j beš j f stoja griėž* 
tai už demokratybę. Tačiau jį 
sugebėjo įvesti visą eilę nau
dingų darbo žmonėms reformų 
ir gyvenimas tose salose daro
si tolyn vis geresnis.

Anot Lopddfio ^‘Daiiy Hė- 
rald”, po dernokmihe Darbo 
partijos Valdžia Naujojoje Ze
landijoje “algos pakilo beveik 
dviem šilingais ant kiekvieno 
svaro sterlingų pėr dvejus me
tus, eksportai padidėjo Ž6 
Žinučių |r, vykinami tfid^i 
šųjų darbų projektai, nors val
stybė apsieina be sablų didini
mo.” ■ • v. ; ■ j • > :

šis Naujosios Zelandijos pa
vyzdys sumuša fašistų ir kCF

, . . ........ >

r tft »U«*

SSRS y ta vienintelis pasauly
je kraštas, kuriame didžihUsi 
niekšai patenka' į aukščiauSiks 
viėtas. Ne tik šiandie niekbr 
kitur to nėtaj bet ir nebuvo 'tį
soję žmonijos . istorijoje. ■ 5

Štai, iš vienuolikos sovietų 
feSplibiikų, iŠ kttMų susideda 
Sovietų Sąjungaj jau dešimts 
respublikų tapo “apvalytos” 
niro šavo prėžidetitų atba prem- 
jėrų^ kurie pasirodė esą “išda
vikai’., ^sabotažnikai’* arba “fa
šistų Valdžių agentai”.

P^&finti sOvietų fėspublikų 
vądąfį^/ ’ "

fešpttbiikos pvemjėHs 
^ulimovj■; ■

Bafegtldiijoš ' fespttblikds pre
zidentas Cėrviakov ir premjė- 
Hs/Goloded; į

Ukrainos premjeras Lubčeh- 
to: . ■■ Ii / '

Uzbeko prezidentas Aęhyma- 
HUMiy if 
JbVi paskui jo Ipėdii 
mov; . > ■■ ■ ' ''

Turkmėnų respublikos 
dentas A i tako v ir premj'ėtas

Męr 
ir pl’ethjeras Rach i m baev;

Gruzijos prezidentas 
radze }r premjerąs • ^a’galo™ffį 

■ Ąrrtienijos ' prezidentu Abfe- 
kogŲan;
t 'K^kU ?^spUbMW pmid^hr

,4-

ftių, apiė kurias mini seimo at
stovai. .•>. ' . ,

Dėl riišlfttiho čiohai primiiK 
SithO kėlėią faktų, rodančių kaip 
kunigams trūksta reikalingų 
jiems privalumų. ,

Angliškų pamokslų Įvedimas, 
naikinini(a.s į lietuviškų giėsmių 
lietuvių bažnyčiose, vaidai if 
skandalai dėl kunigų gaspadi- 
nįų, nežmoniški kunigų pW- 
mai už sakramentus ir kito
kius patamaViftiUŠ/ ir . šimtai 
kitokių papiktinimų kunigų 
pusės neįrodo jų (kunigų) tak
tų, pasikUkojim^ pątriotizmą 
ir te Wtai.

“Draugas” čia vėl gali su
šukti, kad tai šmeižtas ir plepa
lai. Efet juk tie dalykai yrą ži
nomi susipratusioms it nėsusi- 
pratuslems katalikams; Pavy^ 
džiui, kas nežino visokių skan
dalų, įvykusių Gttfki Indiana? 
kas ftėžhm apie vieno kumgd 
profesoriaus klebonavimų So. 
Chicagoje? Kas nežino apie 
vienų kunigą, k U f s taip nepai
so paVb pareigų, Meltttt ntto

LIETUVOS ŽINIOS
------ • i- - U

Palengvitts užsienių 
lietuviams atvykti 
su automobiliais

• '■■X- ; Į

Viename Kauho laikraštyje 
buvo rašyta, kad Amerikos lie
tuviai atVykę į Lietuvą su au
tomobiliais, turi mokėti po 3 
lt. už dienį ir kad taš trukdo 
Amerikos lietuviams atvkžiuo- 
Jafif 'atsiVėŽtf aūt&ribbįlius ir 
plačiau Lietuvą pamatyti.

Tud reikalu pašiteiravę ati
tinkamose įstaigose, patyrėme^ 
kad pagal judėjimo įstatymą 
yra imamas mokestis po 3 lt. 
už autumcbilį ir po 50 et. už 
motociklą iš kiekvienos kitos 
valstybės gyventojo. Išimtys 
daromos tik piliečiams tų val£ 
štybių, 'šu kuriomis yra suda
rytas abipusis susitarimas va
dinasi, kad tų valstybių pilie
čiai Liėtuyojė važinėja ftėnio^ 
kėdami sakyto moke^čiOj o 
mUfeų piliečiai nuvykę į Šitfei- 
tarūsias valstybės taip pat yra 
laisvi niio šio mokesčio* Ligi 
šiol tokie susitarimai padary
ti tik sū 5 valstybėmis. Atei
tyje bus susitarta su daugiau 
valstybių.

Be tu, yra rengiamas atitih- 
kainąs įstatymo pakeitimas, 
kuriuo pirmoje eilėje norima 
atiėišti riūO apsunkinančių mo
kesčių, taigi if nuo to mokes
čio, Amerikos lietuvius atvy
kusios su šaVo automobiliais. 
B&bar t■ siūloma projektą pra
plėšti dar ta pfasme, kad visi 
Užsienių lietuviai, nežiūrint ku
rioje Valstybėje jiė gyventų, už 
atsivežamus automobilius nuo 
šio mokesčio butų atleidžiami. 
Laikomą, kad tai prisidėtų prie 
užsienio lietuvių paskatinimo 
gausiau savo tėvynę lankyti. 
Manoma,, kad ateinančiam tl/« 
fizmo ir vasarojimo sezonui tai 
tos sutvarkyti.

£
tas Kol UmbėtoV if prė^ijėt^š 

. ' y ' • < ■ . I •••Isaev; ; -
. Kirgizų respublikos preziden

tas Ųr^bekov i#. - W§ihjeras 
Bai a b-Išakijo v.

Iš jų dū ilUsižUdė: červiakOv 
ir Liibč^koi

‘ Taigi lki šįoĮ buvo tik i vienos 
soyietų fęspubHkbš Afcerbei- 
džano (totorių) — galva nesu- 

stig,WW' 
valstybėles ; viršūnėje Susėki 
‘■išdavystė”; įr .“fAŠisįmaš^p-*'

Ž61S» Kalvarija
Eugsčjo 7 d. 20 vai* rineste- 

lyje staiga kilo gaisras. Sude* 
gė Justino Ėndrėkaus daržinė. 
Laimė, kad Vejas ugnį nusuko 
laukų link, priešingai nėbut JI* 
kę Vlkb feiefctelio. Gaisrui vos 
prasidėjus, pastebėta fendrė- 
kus ir pil. Vąškys apdėglisio5- 
inis rankomis. Daržinės degė
siuose rasta 9 skardinės, ku
rios, spėjama, nuo kontroban- 
dihio spirito. Gaisro priežastis, 

į Pagal žmonių kalbas, nepafeisė-
kęs spirito pilstymas.

mitetas negalėtų rinkti mėne
sines duokles iŠ savo unijos na
rių ir kad negalėtų organizuo
tis į Č. I. O. uftijos skyrius.

Tačiaus Mr. Wm. Gfeen teis
me nieko nelaimėjo, it dabar 
Aluminumo darbininkų unija 
gali sau laisvai organizuotis 
ir kovoti už geresnį duonos 
kąsnį.

NORI TILTO

Šio miesto šiaurinė dalis tu
ri apie*. 13,000 gyventojų ir 
B^ra. fsavistovis miestelis var
du Amold.'

Bet jisai yra užkištas, lyg 
ir už pečiaus. Iš vienos pusės 
aukšti kalnai, o iš antros puk
šės plati Allegheny upė. Gero 
Vieškelio su automobiliais i|š 
važiuoti į kitus ' apygardos 
miestelius neturi nė vieno.

Tiesa, j New Kensingtoną 
sueina daug gerų vieškelių, o 
vienok, nei vienas Arnoldo ne
kliudo. žmonės iš toliaus atva
žiavę į New Kęnsingtofią, ir 
pasilieku vietinių biznierių kOs- 
tumeriai.

Apie vieną mylią toliau nuo 
( Arnoldo miestelio, skersai Alle- 
! gheny upę, prasideda labai tir

štai darbininkų apgyventi mie
stukai. Visi tų miestelių gyven
tojai automobiliais važiuoda
mi į New Kensington, važiuo- 
jo pro Arnoldo miestelį, per 
vienatinį New Kensington de
vintos gatvės tiltą. O jeigu 
butų kitas tiltas ties Arnold, 
tai bent pusė tų keliautojų va
žiuotu per Arnoldą į New Ken
singtoną ir dalis jų taptų Ar
noldo biznierių1 kostdmeriais. 
Tada pakiltų biznis ir kitokis 
nejudinamas turtas.

Taigi, šio miestelio biznieriai 
ir kiti gyventojai, tą viską ge
rai matydami, padavė valdžiai 
prašymą, kad pastatytų kitą 
tiltą skersai Allegheny upę tarp 
Creighton ir 
17-tos gatvės 
Run Road.

Nors tokio 
ir vieškelio ištaisymas kainuotų 
virš $1,000,000, bet yra viltis, 
kad jų teisingą prašymą val
džia išpildys.
KUNIGAI ŠUNŲ NEKENČIA

Kas vasarą į New Kensing
toną iš kažin kur atvažiuoja 
šunes, pasisamdo miestui pri
klausantį daržą, ir kas vakaras 
daro šunų lenktynes. Tų lenk
tynių pažiūrėti žmonių atva
žiuoja iš arti ir toli, labai daug, 
ypač jaunimo, kurie tikisi šunų, 
lenktynėmis išlošt daug pini
gų, kas vakaras gembicriauja 
iki visus savo pinigus praleid
žia, taip, kad jau rytojaus 
dieną nettiri nikelio nusipirkti 
karštą “šuniuką” pusryčiams. 
O tas labai nepatinka- musų 
miesto įvairių tikybų “dvasiš
kiems tėveliams.”

šįmet jie visli smarkumu 
pasipriešino šunų lenktynėmis 
ir įteikė valdžiai prašymą, kad 
tos šuniukus iš čia išvytų 
lauk. Mat, šunes surenka pini
gus iš visų parapijonų ir nusi
neša savais keliais, dalį nuneša 
ir į valdininkų kišenius, o baž
nyčios ir dievo garbei nepalie
ka nė Cėfltė. Taigi dėlto kunigai 
šunų nekenčia.

■ (Bus daugiau)
■ ...... ..  i ■ ■ jĮpyBĮĮi 7 J" -'/r ' ***>“<

BENDRAI

Praėjusią žiemą darbai an
glių kasyklose, aluminum ir ge
ležies dirbtuvėse buvo dirba
mi viso smarkumu.

Tik, vien stiklo 
darbai ’ buvo mažai 
Priežastis nedarbo 
pirfniausiai, patys stiklo darbi
ninkai streikavo 90 dienų, b 
vėliau automobilių dirbtuvių 
darbininkai streikavo, o tas 
jų streikas atsiliepė ir į stik
lo išdirbimą^ nes čia dirba stik
lus automobiliams.

Bet, su balandžio 1 dieną š. 
m. šioj apygardoj angliakasy- 
Jdose ir alųminūm dirbtuyėje 
darbai labai sumažėjo, o stiklo 
dirbtuvėse • darbai padaugėjo. 
Prie t6, dar atsirado daug Vi
sokių smulkių vasarinių darbų. 
■J • - i A * . . > * 4/ J » f ‘.i J f - ' » - - • .

ANDREW MELLON 
IMPERIJA 

f *

i The United State Aliflninuta 
ČU. pernai pavasarį priėmė 
daUg naujų darbininkų. Statė 
naųjūs dirbtuvės rumus ir 
daug senų tumų taisė. Tad, 
prie tų dafbų reikėjo daug dar
bininkų;

Bet jati  
darbininkų atleido iš darbo ne- 
ribuotam 
kad kai teikės, pašauks atgal.

Pi’ffiiiūū šioj dirbtinėj dar
bininkai buvo Visai nė ofgani- 
žuo'ti j liniją, it daug kas ma
nė, kad čia niekada nėbus dar
bininkų ūnijUš. Notš algos bu
vo tiesiog Ubagiškos. Moteris 
į valandą UždifbdavO nuo 18 
iki 35 cėntų. Vyrai uždirbdavo 
į valahdą nuo 35 iki 55 centų 
ir dirbdavo nuo 10 iki 12 va
landų per dierią. O kai prezi
dentas P. D. llooseveltas išpe
rėjo “Mėlyną Varną” vardu N. 
R. A., tai šos dirbtuvės kai ku
rių skyrių darbininkai ėmė ir 
siišiofganiž'avo į amatinės uni
jos Viėnėtusf vadovaujant A- 
merikos Darbo Federacijai. Jie 
gana stipriai laikosi unijoj. 
Žinoma, yta ir tokių , kurie 
Unijoj, o Vieftok dat jie neturi 
jiems darbo sąlygas pagerino, 
Uždarbius Padidino ir sutrumpi-* 
no darto valandas.

Nots Šios dirbtuvės darbi
ninkai didelėj daugumoj yra 
gefi unijistai ir tvirtai 
unijoj, o venok dar je 
chėck-off sy'štemos. Jie 
jo būt nepatenkinti A. 
viršininkų vadovybe.

Tad, praeitą pavasarį, Alumi
numo dirbtuvės darbininkai ė- 
mė ir apleido A. D. Federaciją 
ir prisidėjo prie C. I. O. Tai 
A. D. F. prezidentas Wriu 
Gfeen pajuto labai skaudų 
“smūgį į žandą”. Mat, iš jo 
rankų ‘išslydo stambi žuvytė”. 
Jisai nubėgo į valdišką teismą 
if uždėji areštą ant Alumi* 
nuųi unijos pinigų, 0 prieš pa
čią uniją teismė išėmė draus
mę, kad Alumiuum unijos ko- Johnson ir Roy Stogeli.

dirbtuvėse 
dirbami. 

, ♦ 

buvo, ta:

šj pavasaTį ^daug

laikui, su prižadu,

laikosi 
neturi 
prade-

Arnold, Pa., ant 
ir ištaisytų Days

tilto pastatymas

Du automobilistai 
žuvo

Prie Bloomington, III., auto
mobilis nušoko nuo tilto ir nu
sirito į gilų griovį. Nelaimėj 
žuvo du chicagiečiai, lEmil A.

.. .Ak H I I



Afttradieniš, spalių lž, 1037

Darbą ’Prfiia Auna Kateeka

Antanas kftždailevich.
j’ ' S * •

Ron. p-nia fe. Norgailienė ira&ž
...P-nia Patricia Dobrayatskis.

Kjenosha Gražuole
zacijų

i

(R KULtUftOS DRAUGIJA
Cifttl 0117 *- Atdara# ketVergaiš vigą dietią, 

ft KiuLeR, finansų sekiMtonua 
J. DEGUTIS, iždininkas
& GALSK1S, trustiąaa,
P, MILAŠEVIČIUS, trMiėfifc

YRA PAŠALPOS LIGOjfi, \
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South HątetU Štreefc 

VALDYBA} . 1
J. MICKĖVIČĮUŠ, ftozidemtt
K. KAĮRIS, viceprezidentas
V. MANKOS, eeltttofftfc , . .

'■ -- ' : ■  ■  f .-i. --trr: . « , -1 ■ r - ..tr 1 f • Z- ■ - .TV'. ■ • r ii ... ............-4.4.;   

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaffts. it. 0UG1S, Df-fOė AdVdtiSii^ J. P. VARKALA, Draugijog AuditdriUs.- ■ ■ - - į , , M. 4 < B .i.fc',ir.'.,i7ir nn^ĮiTrvia. .v.m c .. .m., .. .. rtr.Tr.-.—t-h-T .-.r gT-'~~i-  

TRIUMFO KONKURSO DARBO "EIGA
.......... r. ■ t t .Mi- v

Kottkutsarttai, kvotos, įrašyta iUlHtj
uiMttA Klota KabIv 

. Chicago ... aoo ......135 

. Chicago ....200 . <....130 
Chicago 100.......

Chicago 200
..... Čteėtb.... 50...rt.

Hoseland .... 50. ....
rtodtford,.... 50......

... Cicero .... 20 .....
k...4 Cicero

Harvey.... 25.... .
Chicago.... 35.....

... Chicago .... 50....
WaUkegan .. 35.....
... Cicero25 .,. 
...... Gary .44. 35..... 
... Čhičagd.... 35....
... Chicago . .100 * 
. Chicago.... 20.... .

Chicago Heighis.... 25....
......... Chicago ...!...-. 20 . .; 
............ Chičagd .... 15 .... 
............ Chicago .... 15 
..........  Chicago *. 50 *,... 
..... St. Charleš .. 20...... 
.......... Chicago .... 20 ... 
....... Wdukegan .... 15.....
.......... Evanston . . 24..... 
...4.«...,, Chicago .... 15....

20 4.....
20.. ... 
10. 
20 ... 
f2.....

20.. .....

KONKURSANTAI 

Benediktas Vaitekūnas ......... .....t .......

Petras Martinkaitis-Senas Petras ...... 
Vincent B. Afnbroše ................ ...»♦»
Frank Bulaw .................... ... .
Kazimieras Jokubka ...... .........
StAsys JurČis ..............................
Stasys J. Petrauskas ...................
JOsėph AugAitiS (Kvota Baigta) 
Anna Marion Ascilla ........ ....
George Izbickas ....................
Joseph Ascilla .......................
Adomas Markūnas .................
P-lė Suzana L. Gabris ..........
Antanas Vesbaras .............z...
Antanas Steponaitis ..............
John Šiužąs __ ,....................... .
Kazys Steponavičius ...........

* Petras Gaišk is .......................
Juozas Albauskas ..................
Thomas Šalkauskas ..............
P-nia Elzbieta J^orgUilienė .. 
Louis Antanavičius ......... 4....
Alex Ambražėvičitts .............
John P. Griciunas ,...4.4.........

. „.Petrąs Lapenis ,. .
P-lė Jennie Laurel .................
P-lė Josephine Miller ...... ..... .
Povilas Milaševičius ..............
Jonas Ascilla ........i.................
Antanas Stankus ....................
P-lė'AldonO. Miller ......^4...........................

Peter Gihiotis .J.....................
P-nia Petronėlė Markauskas ... 
Stasys Mockus ..... .. .............
P-le Arttoinette Kftcevičitis ..v. 
Jonas Cinikas  ....... ,.........
Antanas L. Skitiftontaš ....... 

. Chester Praktitotas ..... ?........
Adolph Kaulakis ............ ’........
Vincas černauskas ................
Jonas Kuolas ..........................
Albinas Rudihskas ...... . ........
Walter Turner .............4..... . .
P-nia Teresė Viltt&kis ...........
Peter RapševiČius .... *............ 
Jonas A. Sinkus ............... .
P-nia Anna Mittskus .........
Andrius Naikelis .................
John A. Grakey .......... . ........
Frank Klikna ....................... .
P-lė Milda Baronas ..... .....1
Juozas Lautinas ................... .
Joseph J. Žukas ........... .........
Jonas Pateliuhas................  Kendsha . . - ŽJO  ...
Jonas Senauskas .......... ....................... Chicago.... 10..........
Stanley StatkevičH ........ .....'.............. . Racine.... 12.,...... .
Pdė Anna Karėta .................................. De Kalbi... 20 ...-----
P-nia Julia Luketis'.................... Sprihgfield.... 10
John SedOwski .....................    Chicago .... 10^.......
Narių ne kon*fty kvota kolonijose ir Chicagoj 609.........

Aplamai naujų narių kvota koMktiršė ..................  Š,000
Konkurse narių jau jrašytA ...... ......... .............„.'.4 1,101

Kvotai trūksta ..........,..........   1,899
P. S. L Kiekvienas konkutsaftiaš baigęs nustatytą kvOtą Iii 

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių dovahą minėtame bahkiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo veiklų konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi liauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vakario 1 d. iki 
gruodžio (Dee.) 11 d* š. Ėft* gUus tikietą verias $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Banktetą, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
Artialgamated Hali, 333 S. Ashland BouleVahd. Taipgi į minėtą 
hankietą gaus tikietą nemokamai visi Itlė Draugijas bariai, ku
rie įtadys naujų narių.

3. Nariais priimami Draugijon vyrai ir moterys nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti DraugijOn pįr musų koii- 
kursantus; per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nuo 9 ryto iki

35 .*

Šiandien Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

Susirinkimas
------------- - i

Susirinkimais., prasidėt .;t:30
Vai.’ vakaro, Northwest. Maso-

64 hie Temple svetainėje, 154? 'N.
56
40
30.
26
25
17
17
16
15
14
18
12
11
11
11
10
10
10

8
8
8

-8
9

LedVftt Si. /,
Susirinkime btfs jdortii pro

grama—-dainuos p-lė Genia Lu
kas, pasižymėjusi daihinihke, 
kalbės drg. F. Abekas tema: 
Pasakyta prež. Rooševeit kalba 
Chicagoje jos įtaka Ameri
koje ir visame pasaulyje.
✓ Nariai- k viepiami skali'ingai 
susirinkti ir išgirsti įdomių pro
gramų, taipgi bus plačiai pra
nešta apie vajaus eigų ir ki
tais klausimais. Sekretorius

; ?...; : 
ntiola-' 
dalibs

Sakoma i juo toliau* eini į daviifib įstaigoje? Jis Čią 
tiniš daTbiiifnkfcšf, bet iŠ 
Draugijos kviečiamai, taipfei 
iš dalies verčiamas sąlygų, 
kad pradžioje konkurso duotą 
garbės Žodį ištesės, kvotą iš
lygins, susitarė su p. Ktitąiiėu 
ligi batikietO pašllitiOšttOti dir
bęs Milda Auto Salės, o dirbs 

.Chicagos Lietuvių Draugijas

10...

10 ,
10...

............. Cicero .» 
....... ... .  Aurora .. 
........... Chicago .... 
.......... Chicago....
............ Chicago ..

.......... Racine ».

............. Chicago....

............. Čicėro 

..............  Ltarvey . . 

...............  Gary.^ 

.............. Chicago .. 

.... . < Springfield....
Indiana Harbor.... 25__
........ _ Cicėto.... 25 .. * 
...........Chicago .. 12 ... 
.............. Chicago .. 10 .... . 
.............. Chicago .... 10 ..
.............. Chicago.... 10 . t. 

............ Chicago.... 10 »..i.
Chicago.... 10.4... 

..:............   Gary.... 10 ....
..............  Chicago .. 10..... 
...........  Chicago..... 10... 
.............  Aurora.... 10 .. ,

Dar Du Mėnesiai 
Sunkaus Darbo

Dar du mėnesiai li^i Chica
gos Lietuvių Draugijos battkie- 
to J du mėnesiai ligi tos die
nos, kada kiekvienas konkur- 
santas privalo išlyginti sa\L 
kvotų, šieptų.■ųpėnęsiai,\ taip 
sakant, bus musų visų darby
mečio mėnesiai. •

Kai kurie konkursantai ligi 
io laiko bUVę miegaliai, paši- 
darė aktyvus, eina prie kvotų 
išlyginimo. Bet yra dalis tokių 
draugų kohkuršafltų, kurie dar 
ir dabar smagiai tebesnaudžia, 
nesirūpina kvotų išlyginti; ap
lamai nesirūpina, kad savo kil
nų darbų papuošti gražiu dar
bu. Ateis bankieto diena, tokie 
draugai konkursantai bus už
nugaryje veiklesniųjų draugų.

Draugai konkursantai, kalbu 
į jumis, kurie dar nesate pa
rodę tikro aktyvumo žymių, 
kad pradėtufilėt rūpintis kvo
tos išlyginimo darbu, geriau 
pasakius, rūpintis naujų narių 
Įrašymu DraUgijon. Bailkiėto 
diena gana arti—gruodžio 11 d. 
Per šiuos du mėnesius kiekvie
nas nuoširdus konkursantas 
pašvęs SaVO atliekamą ' laiką 
konkurso darbui.

Mano kaipo konkurso vedėjo 
yra didžiausias noras, kad vi
si konkursantdi, bankieto die
noje butų išlyginę savo darbo 
kvotą. Pasitikiu, kad taip ir 
buS-4 Laukiu iš jūsų nuoširdaus 
darbo.

mišką, jtio ddugiau randi me
džių'. Šis palyginimas tinka fr 
mti‘šU konkurso darbuotei. Jtt'o 
arčiau einame prie konkurso? 
bankieto, juo darbas darosi na
šesniu, konkursantai darosi ak
tyvesni—stengiasi išlyginti sa
vo kvotas; bet kartu suranda iP 
daugiau* prospektų.

Koti. Frank Bulaw pradžioje 
koi»lįurso dirbo sparčiai per 
trumpą laiką pasistūmė gana 
aukštai prekyn, bet paskutiniu 
laiktl jo darbo vaišių nesimatė. 
Konkursas ką^dien artinasi prie 
bankieto, 7 konkursantai vieni 
•už kitus skubinasi prię kvotų 
•Išlyginimo, tas faktas, giliai 
paveikė ir p. Fčank Buiaw.

■ f ~ , t. * . ' l t

Tiesa, p. Bula\v dirba Milda 
Au'to Sales, <, gėriau pašakiatis, 
p. D. Kuraičio automobilių par- 

.. . . ..... ,.vži . 

SĖKMINGAI
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Julius Mickevičius . v ■
Konkurso Vedėjas

RACINE, WIS.
Pėfr šias dienas pas mus at

vyksta Chicagos Lietuvių Drau
gijos darbuotojas p. F. Bulaw, 
jis Čia darbuosis savaitę laiko, 
kad paskaitlinus vietos Drau
gijos skyrių' naujais , nariais. 
Baigęs darbų Racine, vyks į 
Kendšha,—čia taipgi reikia jo 
paramos. Neabejotina, kad p. 
Bujlmv darbas bus sėkmingas, 
jei Vietos nariai jį hhoširdžiąi 
darbe pąrėms. Reikalingą pa^ 
ramų p. Bulaw iš įdėtos lietu
vių sūsfiaukš. ? Todėl iš * anksto 
galima spręąti, kad čia jo dar
bas eis sklandžiai. ■

^Vietinis
' 'li.rTVS'l H.-- ?

iškili

konkurse naujų narių įrašyme.
p-rias i<*. Dūla1# pradeda 

darbuotis daugiausia šitose ko- 
lohijoSė: Račftte, KenOšha, De 
Kalį ir Indiana Harbor. Šios 
kolonijos £aha atšifikūsfoš nau
jų. narių* įrašyme; p. P. Bula\v 
rūpinsis, kad jas narių skai
čiumi pakėlus. Minėtų koloni
jų lietuviai, Draugijos nariai, 
esate prašomi telkti ViSoko- 
riopą paramą/ p. Bulafa, kad 
jam darbas Sektųsi, d kojon)j- 

jos išlygintų savo kvotas.

riuš? neš bus įdomus mužikalis 
prograiiiį^1^' prakalbo^. Pasi- 

pašnekęšia i ir pagaliau po vie- 
ištrauksime. Prašome būti 

A. J. Petrauskds

P-lė Isabefte Rastic
P-lė Isabellė Rastre yra gabi 

pikftistė, dainavusi prie chortj, 
mokinė aukštesnės mokyklos. 
P-lė Isabęllė Raštic tai duktė 
gerai žinomų kenoshiėčių p-mų 
Raš'čių. P-nai Raščiai buvo Dai
lės Ratelio dainininkai ir rė
mėjai per daugelį metų. Tik
rai malonus žmonės. Dabar 
laiko valgomų daiktų krautuvę 
-^4800-28th Avė. šių naują 
narę įrašė p-nia Kastancija 
Velvjkienė, nuoširdi fšios or
ganizacijos veikėja.
Harvey kon. Antanas L* Skir- 
montas įrašė:

George Kinderis,
P-nia Sophie Bernotienė.

Kort, Fra h k BUlatv įrašė: 
P-lė Ahna Skirtnoftt.

KOn. Senas Petras įraše: 
P-iiia Ona Rakauskas.
Cicero kotu Jonas čihikaš irašė:

Pranas Ūsas, Cicero .gyven* 
to jas, dirba už formanų, auklė
ją gražią šeinių, turi puikų na
mą. Yfa birikus žmogus.
Koh. Joseph J. Žukas įrašė: 

Alėxander Vaičiulis.
Cicero kon. Juozas Augaitis

Musų Darbuotoja

P-lė Anna Karėta s

P-lė Anna KaretA, Dė Kal
bos Lietuvių Kultūros Draugi- 

ktifi 
eina

Sėkrėtorė-iždininke, 
organizacijos parėigas 
rūpestingai.

)'(; . ,.4-^4 i, , '

NAUJI NARIAI
P-ia Marioit Ascilla 

•' ■ ! '* • J ‘ i .

P-nia MariOn Ascilla, Drau
gijos aktyvi konkursantė, rim
tai pradėjo darbuotis, kąd sa
vo kvotą naujais nariais išly- 
giiitų. Jai dar trtikšta 18 na
rių bet atrodo, kad darbui pa
dės laimingą tašką.

R0CKF0RD, ttu
' ; , ’• •' '• • ‘ • !— ■■'■■Li r,..-, .— —

šį gėlanądiėhį, spalio i? d., 
įvyks tėįuliarift Rockfdėd W- 
tuvių Kultūros Draugijos su
sirinkimą s. Susirinkimo pradžia 
1:30 popiet šiuo adresu: 1019- 
3rd Avė.) antros lubos. 1

KVječihihi pribūti visus, ria* 
... ' •.'■«>    . ■  -——' ————-4—-  Ii . 
■'................................ ------ - ...... .................  u 1, I . ..........—

Kon. p-lė Josephine Miller įra
šė;

Dr. Stanley JaCObs

Dr. Slariley Jacobs, 6322 S0. 
Westerft Avė. Tai Čia'Žilo jau
no dantų gydytojo ofisas. Dr. 
S. Jlacdbs yra aktyvus darbuo
tojas mu*sų lietuvių gyvenime; 
jaunas, sumanus profėšioha- 
las. Reikale Chicago® Lietuvių 
Dr a ugi j os nariai, ypačiai Mar- 
ųueūte /apylinkėje', nepamirš, 
kad Čia randai tlantų gydyto
jas, jų bendr0 drgkhiiiteijbs 
narys.

P-rtia Ameliją O. Miller, 
žmona p. John C. Miller, Evan- 
štbh, ilk

Afttąilįtą/ Utanski.

r Kazimieras' Ramonas,
Kinu Ų. Vaitekūnas įrašė: 

P-nia Elzbieta Damanskas 
Joseph Damanskas 
John Rubin
P-nia Anna Nerkins, 
P-ttla. Jūlia Rožanskas, 
F-nfcl Matgrėt Dobravalskis, 
JOseph Dbbravalskis, 
P-pik Teodora Marozas, 
P-nia Antanina Vaitkus. ,

Rockfofd koit S* J. Petrauskas 
įrašė:

Bruno Jomantas žymus jau* 
nuolis, aukštai įsikopęs sporto 
srityje, jo vardas plačiai skam* 
ba svetimtaučių tarpe.

P-nia Veronika VbSylieftė, 
Broiiio Vosyliaus žmoną. Tad 
darbšti/ sumani kultUrinio dar
bo dirvoje, plūs kupina nuo
širdaus draugiškumo, malonaus 
budo.

Bernardas Cebas, gabus jau
nuolis—elektros mechanikas, 
plačiai susipažinęs komercijos 
srityje.

P-lė Kanstancija Mericeiiute, 
P-lė Viktorija Merkeliutė. A- 

bi šios’ jaunuoles yra tipiškos 
lietuvaitės—malonios, skais
čios, pavyzdingos musų kultu- 
rinitme gyvenime.

(Toliau bus)
.'Į ) ,t . ,f  ■

Lietuvių Kultuves
Draugijų Veikla

■■ ........■ fa

(Inž, Kasto Augusto referatai 
skaitytas Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencijoje, Liuo- 
sybės svetainėje, Ciciero, Ilk, 
rUgSėjO 5 d., 1937).

5 vai. vakaro; Retrirtadiėniąis fttio 9 ry tOiki 9 vd.vakanj;Wh Kott. Slatdey Y tirais
•X

šiandien męs susirinkome į 
pirmą Liettitlų' Kultūros Drau
gijų konfęrenciją, kuri turės 
nustatyti musų tolimesnei vei
klai; gaires. Vadinasi, turės pa-

atrinkti tų krypti, kdtla me* 
ateityje stengsimės eiti, 

Pirmiausia aš noria ypačiai 
pabrėžti tų faktų, kad Chfca- 
gos Lietuvių Draugija jau per 
kelis paskutinius metui pradėjo 
išsiskirti iš kitų musų organi- 

IšsiskyrČ ji tuo, kad 
neatsilikti rttfO pažan-

i, stengėsi modernizuoti ir 
Motmuoti savo veikimo bū
dų. Ne tik ji pasirūpino tiks
liau savo susirinkimus sutvar
kyti,- bet tuo pačiu Miku ji bu
vo pirmutinė iš vietos organi
zaciją, kuri pasistehge prisi
taikyti prie Valstijos apdrau- 
dos įstatymų. Kitaip sakant, 

j apdfatidos departmen
> priežiūrai.
Ilgainiui Chičagoš Lietuvių 

Draugija pasidarė plačiai žino
ma ir už Chicagos ribų. Kai
myninėse lietuvių kolonijose 
atsirado Žmonių,^ kurie panorė
jo tai draugijai priklausyti. Ir 
juo narių skaičius kolonijose 
augo, juo buvo gyvas reikalas 
tuos narius burti į kokių drau
gijų, kad jie galėtų veikti. Ta
da tai ir kilo sumanymas 
Steigti kultūros draugijas, ku
rioms galėtų priklausyti tie 
kolonijose išsiblaškę Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai.

šiahdibn tų kultūros drau
gijų jati turime šošlolikų. Iš 
to galima spręsti, kad sumany
tojai nepadarė klaidos tokių 
organizaciją su skyriais steig
dami. Per visai trumpų laikų 
tos kultūros draugijos kolonijo
se pradėjo pasižymėti savo sėk
mingais parengimais bei savo 
veikla. O tai rodo, jog tos rų- 
šies organizacijoms dirva yra 
palanki.

Iki šiol Visas kultūros drau
gijų veikimas ėjo kiek palai
dai. Vadinasi, nėbuvo pagamin
ta tikslaus plano. Mat, visų lai
kų ėjo skyrių organizavimas, 
tad sunki? buvo planingai ki
toks darbas dirbti. Ir vis dėlto 
fėikia pasakyti, jog net ir to- 
tybftiįs r nėpMiankfomiš veikimui 
sąlygomis daug kas liko pada
rytą. Būtent, įvairiose koloni
jose buvo surengti visai sėk
mingi vakarai ir koncertai. Kai 
kuriose kolonijose, kur lietuvių 
tarpe bet kokis kultūrinis vei
kimas buvo visiškai nutrauk
tas, dabar tas veikimas Vėl 
pradeda atgyti.

Ir jeigu tokių gražių rezul
tatų buvo galima pasiekti 
kultifros draugijų kūrimosi 
metu, tai, nėra abejonės, jog 
ateityje bus galima dar dau
giau nuveikti. Šiandien mes 
čia ir susirinkome tam, kad ga
lėtumėme sudaryti planus mu
sų tolimesniam darbui bei nu
statyti gaires Visam musų vei
kimui.

Taigi dabar ir kyla klausi
mas, kaip ir ką mes turime 
veikti ateityje?

Pats musų organizacijos var
das, man rodosi, iš dalies nu
sako, kad musų veikla turi bū
ti susijusi su kultūriniais rei
kalais. Vadinasi, mes turime f
veikti kultūros srityje. Tačiau 
kultūrinio veikimo dirva yra 
tiek plati, jog mums noromis 
nenoromis tenka pasirinkti tik 
kai kurie dalykai, kurie vėliau 
btts pasiūlyti rezoliucijų for
moje. Apie tuos dalykus aš čia 
gana trumpai prisiminsiu.

Pirui ia tįsia kultūros draugi
jų sumanytojai yra tos nuomo
nės, kad kiekviena kultūros 
draugija per metus turėtų su
rengti: 1, vienų vakarų, kurio 
programa susidėtų iš koncer
tinės dalies ir paskaitos: 2. 
Stengtųsi surengti bent vienų 
spektaklį (suvaidintų drama
tišką veikalą); 3. turėtų per 
metus Vieną socialę pramogų 
(šokius arba pikniką); 4. ban
dytų savo susirinkimus paįvai
rinti paskaitomis, debatais, 
muzika ir t. t., ir 5. kolonijose, 
kame sąlygos yra palankios, 
stengtųsi įsteigti lietuvių kal
bos mokyklėlę.

Visa tai bus galima įvykinti 
gyveniman tik tuo atveju, jei 

*> „ u ■■ * *'i
(Tąsa ant 74o jmsl.)

■ •’ ■ c‘-
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į Diena Iš Dienos

pja-

Vardadienio Proga 
Pranui Karobliui

Pereitą šeštadienį • pas 
čiai žinomus Ciceroj Joną-
Marcelę Paugus, suvažiavo 
daug svečių-viešnių švęsti Pran
ciškų varduves. “Kaltininku” 
buvo brightonparkietis P. Ka
roblis,wir reikia pasakyti, kad 
tai susirinko visos Garfield 
Parko kolionijos janitoriai su 
savo žmonomis. Gaspadinės 
brolienes Karoblienės, Gara- 
dauskiene Ališauskienė, nudėjo 
stalus kalakutiena ir kitais 
gardumynais, taip pat ir trun- 
kais.

Garfield Parko organizacijų 
darbuotojas . drg. Medalinskas, 
visiems vaišinantis, paaiškino 
pokilio tikslą ir pavedė tvar
ką vesti Joniškiečiui Juozui 
Garadauskui.

Daugelis iš dalyvių sveikino 
p. Karoblį ir linkėja jam daug 
laimės ir ilgo amžiaus. Sykiu 
palinkėjo ir jo sunai John’as 
ir Addys, o žmona Onutė sal
džiai pabučiavo.- Ir taip, gra
žioj nuotaikoj visi linksminos 
ir nuolatos dainelės skambė
jo. Apie trečią valandą ryto 
dainuodami “Namo : broleliai, 
namo sesutės”, išsiskirstėme.

R. š.

■Be dainininkės M. Rakaus
kaitės, ^alyvavo pp. P. Dauž- 
vardijai, Byanskai, Saboniai, 
Steponavičiai^ Bulawai ir keli 
kiti asmenys. ;

Susirinkusiai tokiai grupe
lei, kurią dominavo muzikai, 
kaip matąnt susidarė ir “cho
ras”. Vedėjo rdle teko p.j Ra
kauskaitei. Bedainuodami 
bebandydami pp. Kutaičio 
lo dovanų, svečiai linksmai . 
baigė vakarą, kuris, su. ko 
certu ir vaišėmis, buvo kūpi 
nas įspūdžių kiekvienam daly
viui.

Es-

Buvęs.
....... ....

Išsiėmė Leidimą 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Henry Mrazek, 27, su
telle Janeauskas, 20

Steven Kuras, 25, su Ber-
nice Tryonis, 20

Stanley Sakalis, 20, su He- 
len Lancka, 19

George Suda, 26, su Lillian 
Mackowiak, 23

Joseph Krawulskis, 19
Edna Skcczelas, 19

Anthony Galman, 24,
Eleanor Evanusky, 20

* r

Reikalauja
Perskyrų

Frank Bryus nuo El^ie 
us.

SU

SU

Bry-

Du gatvekariai sutrynė 
automobili, bet 
žmonės išlikoRakauskaite pas

D. Kuraičius
Po savo koncerto Studebakęr 

teatre ir vakarienės Audito
rium viešbutyje, dainininkė ,M. 
Rakauskaitė ir būrys dalyvių | vekaris užgavo automobilį ir 
nuvyko pasisvečiuoti pas pp.
D. Kuraičius, 3328 S. Union 
avenue.

Vaišingasai Milda Auto Salės 
savininkas ir p. Kuraitienė sve
čius priėmė savo gražioj rezi
dencijoje, kur netaip seniai yį.ę- 
šėjo . Lietuvos sportininkai ir 
kiti žymus Lietuvos svečiai, 
atvykę Chicagon.

gatvėjAutomobilis Clark 
prie Chicago Avė*., pateko tarp 
dviejų gatvekariu. Vienas gat-

nubloškė jį po kitu iš priešin
gos pusės ėjusiu gatvekariu. 
Tečiaus nors automobilis liko 
visai {sutrintas, juo važiavu
sios 
visai sveikos. Tik automobilis 
buvo* taip suspaustas,; kad mo
terų negalima buvo kitaip iš
imti, kaip išpjaunant skylę au
tomobilio stoge. 1 ?

keturios moterys išliko

uacra

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvoj susirinkimas įvyks 

spalių 13 d. 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite 
laiku pribūti, nes reikia pasitarti kas link draugijos vaka
ro, kuris atsibus lapkričio 21 d. Lietuvių Auditorijoje.

/ * Valdyba.
Chicago? Lietuvių Draugijos susirinkimas įvyks antradienį, 

spalio 12 d., 7:30 vakare, Northwest Masonic Temple'sve
tainėje, 1547 N. Leavitt S t. Susirinkime bus įdomi progra
ma. Kalbės drg. F. Abekas, dainuos p-lė Genia Lukas, bus N
ir idaugiau įvairumų. Nariai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti. —Sekretorius.

Rosej4ndo Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos No. 1 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, spalių 12* Darbi
ninkų svet., 10413 S. Michigan avė., 8 v. v. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti skaitlingai,, nes turime labai svarbių rei
kalų. —Grace Kuchin, sekretorė.

Garfield Park 4 kuopos Laisvamanių Etinės Kultūros Draugi- 
jos rhėnesinis susirinkimas įvyks spalių 13 d., 7 vai. vaka
re, 4039 . W. Madison st. Visi kuopos nariai kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų. . M. Bruchas

Naudokitės Proga!
Apie penki tūkstančiai lietuvių — vytų ir moterų — priklAiso 

Chicagos Lietuvių Drangijai. ši Draugija- yra jpašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $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 jstojimaą .bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

Mėnesiniai mokesčiai Draugijon yra: 50c, 75c„ $1.25 — pagal 
priklausomą skyrių. įstojimas eina pagal amžių. Nauji nariai, įsira
šę Draugijon iki gruodžio (December) 11 d. š. m., gaus tikietą ver
tės $2.50 veltui j Draugijos -Konkurso Bankietą, kuris Įvyks gruodžio 
11 d. Amalgamated Hali. 333 So. Ashland Blvd. įsirašyti Draugijon 
galima per musu konkursantus, per Draugijos narius arba tiesiai 
Draugijos ofise.

Draugijos ofisas atĮdaras: ketvegais — 9 ryto iki 9 vai. vakaro, 
panedėliais — 9 ryto iki 5 vai. vakaro Ir nedėldieniaią •— 9 ryto iki 
1 vaL popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas raėytis CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJON.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St. (2-ros lubos)

3 |

Iš Muzikalio Albumo
' ■ ' ' . ' ■ ' '' ■ ..
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ZENJTH’S 
Startling Robot Dial

Stella Rimkiaite
Tarp jaunų “žvaigždžių”f /ku

rie dainuos “Pirmyn” koncerto 
rengiamam “Muzikalio Albu
mo” koncerte, dąlyvaūs ir šie 
du dainininkai, p. Stella Rim- 
kAitė^ ir Prabas Jakaičius.

Stella Rimkaitė yra viena iš 
talentingų mergaičių, > kurios 
netobuloje ateityje žada išsi
vystyti į profesionales daininin- 
kęs-artistes. Rimtai atsidavusi 
studijoms. Ji yra viena geriau
sių balso mokytojos, p. Stepo
navičienės mokinių. Sena “Pir
myn”', choro narė. Gyvena 18 
apielinkėje, kur dažnai dalyvau
ja vietos organizacijų parengi
muose. Pereitą sekmadienį ji 
gražiai pasirodė “Progresą” fir
mos radio programe.

Pranas Jakavičiųs* yra “Pir
myn” choro dainininkų jaunas

Pranas Jakavičiųs' 
veteranas”. Keletą metų atgal

jis dažnai linksmino ir juokino 
publiką savo dainavimu ir vai
dinimu, bet dėl gyvenimo sąly
gų turėjo nuo to darbo pasi
traukti. Padėčiai pasikeitus, jis 
vėl grįžta, scenon, kurioj jis mor
ka pasirodyti ir kurioj, jaučiasi 
laimingas} > . ■' v

“Pirmyn” “Muzikaliam Albu
me” jis yra pasiryžęs ir sma
giai padainuoti ir pakrėsti juo
kų. Koncertas įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted street, šį sekmadienį, 
spalio 17 d-. Bilietai po 75 cen
tus. Po programo bus šokiai ir. 
vaišės. ’ . ■ .

Visas šio parengimo pelnas 
yra' skiriamas ..“Pirmyn” choro' 
kelionei Lietuvon. —Narys.

A

Visų trijų „bangų tur 
skirtingus dials, bet tik 
vienaš dial £rą matomas 
iš sykio. T* tas vienas 
dial yra didelis, aiškus ir/ 
lengvai skaitomas. .

Protesto Laiškarroiesio LaiSKas rermąin 
Lenkų Amliasadii- ^utinėj

Permainos Chicagos
$4 g.95 •_

riui, Tautų Sąjungai
Protestuoja prieš lietuvių 

sekiojimą ir kultūrinio 
bo gniaužimą Vilnjoje.

per 
dar'

Amerikos Lietuvių Kongreso 
'Chicagos skyriaus sekretorė p. 
E. Mikužiutė išsiuntė protesto 
laiškus Lenkijos ambasadoriui 
Washingtone, grafui Jerzy Po- 
tocluui ir Tautų Sąjungos sek
retoriui Genevoje. Laiškuose 
Ęongresas protestuoja prieš 
lietuvių persekiojimą Vilnijoje 
ir prieš lenkų pastangas už
gniaužti visą lietuviu kulturinį 
darbą ir judėjimą tame krašte.

Kongresas taipgi reikala'uja 
ViĮnijos klausimą kuo greičiau
siai sutvarkyti ir grąžinti Lie
tuvai tą, kas jai priklauso. ' ' 
■- Laiškai ir dvi protesto rezo- 
liuęijos buvo priimtos Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvių vakare, 
kuris įvyko Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje pereitą penktadie
nį. • ■

žmonių buvo vidutiniai. Kal
bėjo R. šnukas, F. Abekas ir 
Dr. A. Graičunas. Dainavo! trys 
chorai, Kanklių, “Naujos Ga
dynės” ir Vyrų, programą ve
dė p-lė Mikužiutė. —:R. '

3 užmušti 
traukinio

Trys chicagiečiai, Curtois, 
60 m., Anderson, 55 m. ir Be- 
rentson, 65 m., visi iš North 
Sidės; liko užmušti traukiniui 
prie Cary, III., užgavus jų au
tomobilį.

■ ' ■ ■■ ; ' t ‘

Bažnyčioje
• ■ ' 4-^ L L

Grįžus arkivyskupui Genio- 
ĮČiuidš Lietuvos, įvyko rimti ir 
svarbus Tautįdet bažnyčios si
nodo valdybos pilsitarimai. Prie 

J-konsistorijos ' ir metrikacijos 
raštinės nutarta įkurti spau
dos biuras, kur . bus rutošiami, 
patvarkomi ir spausdinami ra
štai ir bažnytinė literatūra. 
Bažnyčios archyvui padidėjus 
ir veiklai plintant, sinodo val
dyba patalpas -irgįl'padidino ir 
pereitą sekmadienį J.' E. Ark. 
Geniotis jas pašventino.

Be to, spalių1' 7 d. minėta 
kun. Jono V. Liūto penkių 
tų kunigavimo sukaktuves, 
ruošė Tėvai Jonistai.

L? , ■ ’

Po pamaldų Ark. S. A. 
motis sutiko kun. Liūtą su 
duona ir vynu* ir laimindamas 
tarė:.; “Duona ir vynas, tai gy
vybės, pakantos ir ištvermės 
ženklas”. Arkivyskupas pasakė 
ir pamokslą.

Kun. G. čerkauskas.

me-
Tai

Ge-

Radio, 
ir gerų

Budriko Rakandų,
Gasinių, Anglinių

Alyvinių Pečių didelis 
pasirinkimas.

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3417 S. Halsted St.*
3409 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

Budri'ko žymus radio programas 
nedėlioję, iš stoties WCFL kaip 

7:30 vai. vakare.

MALEVOSPIRKIT^Ss^ 
MALEVAS^S 

IR T 
VARNIŠl 
iš didžiausios , 
Chicagoj! Nacionaliąi 
produktai, kuri u eis 
mes gavom iš Ban
kroto krautuvių, gai
srų jr gęlžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 iki 
% pigiau. Patenkini- 2000 Milwiaukee Avė. 
•mas garantuotas 
100%. Keturios krau 
tuvės —Ateikit į ar 
čiausią krautuvę. Mil- skyrius kenosha, wis. 
waukee Avė.' krautu- Centralla telefonas 
ve atdara nedėlioj 10-1 ARMITAGE 1440 . .

IR VARNIŠlAI '/, IKI
firmos* 1AV2

• Reguliares Kainos

PAINI EKGHANGE
6836 So. Halsted St. r-- ‘"—m • įi—bwi ■ ! ■—ixi m

2274 Elston Aveąue

Sherwin 
Williams 

trim varni- 
ši.s $2.25. 

Musų QCc 
kaina .......www

$2.70 vertės, visur ži
noma Fiat ir Gloss 
Malė va. $ 1 .50* 
Musų kaina ■
$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20
Maleva .... ■

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už ’/ž 

kainos.

maumui §£$1
BMB RSI IBI^M BH ARHH nrVBJB . fašizmas?**

FAŠIZMĄ GINS VISŲOMIS-ŠIDLAUSKAS, kuris atvykęs dabar iš Lietuvos. • DEMOKRATIJĄ GINS V. AN
DRULIS Vilnies redaktorius ir fašizmo priešas. 'čionai girdėsit argumentus, faktus ką davė nors ir neilgai 
pabuvosi demokratinė tvarka Lietuvoj, ir ką davė Lietuvai jau 10 metų vyraująs Lietuvoj . fašizmas. Tai bus 
imtynės tarp dviejų idėjų, dviejų valdžios formų. Tad visi dalyvaukite šiuose debatuose.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 313rnŠb^KHALŠTEpMISST.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tek Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.40 
(Screened) .................... tonas
SMULKESNĖS $7.15

’ Tonas ........ ,—........... -

No. 4565—(Namie dėvėti suknelė 
kurių galit pasisiūti iš paprasto per
kelio. Suknelė praktiška ir patogi. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, tai
pgi 32, 34, 38, 40 ir «42 colių per 
krutinę. ’

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

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...... ........

Mieros __ .............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

* tr » ' : ! t f . ' .

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudeny jp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei getai 
susilo^it—^publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPĄ, 
PUSI, 3 veiksmų kome*- 
dija. Lošia 8 yy- HEr 
rai ir 5 mčterys

No.. 78—GADYNES ŽAIZDOS,
• 4 veiksmų drama. Lošia 7 

vyrai ir 2 mo-
terys .... ..............

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
" NEGU NIEKAD, vieno 

akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- OEč 
terys ....................

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vierio veiksmo ko
medija. Lošia 6 pKč 
vyrai ir 8 moterys
• v*.

Užsisakydami prisiųskite mo- 
. ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Pirkite savo apielinkės
' krautuvėse

Victor Bagdonas 
s 2 Ofisai

Parkraustom forničiua, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ŠT.| WESTERN AVĖ.

Y arda 3408

6921 SOUTH

Hemlock 5940

Tel. Calumet *' Residence 
4258. ' s Yards 5034

Banis Studio
Pirmps Rųšies Photo Studio 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei- 
| ąiyno.s ir pavieniai tai musų spe

cialybė.
| 3200 So. Halsted St.
illlllllllllllltlllltlllllliuitlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAILY
BOS1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RASAS—ALFABETO

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

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
ryšių anglis ir Čoke, 1 tonų ar dau

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

' JOHN OKSAS į
4405 SO. FAIRFIELD AVENUEj

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

FOTOGRAFAS’
CONRAD z

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 
' 420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...... .

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .............

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

m i ■ ■ .............■■■ —

>12
>50
$20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

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

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies 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.

BOUlevard 2512
Stock Yard Buffet

Mes turime labai tinkama svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Galite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431-33 SOUTH HALSTED ST.

ANCHOR INN
Mes esame nariai Bridgeport Bu

siness Men’s Association. Mes lai
kome pilną eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių. Darykite biznį su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 
laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai. ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET



Antradienis, spalių 12, ĮSŽl________________________

Tokio fondo steigimas, man 
rodosi, neturėtų sudaryti sun
kumų. Jei kiekviena kultūros 
draugija paskirtų savo paren
gimų pelno dalį fondui tai per 
trumpį laiką susidarytų nema
ža $uma pinigų. Be to, galifna 
tikėtis, jog ir šiaip geros va^ 
lios žmonės prisidės su auko
mis. Tokiu būdu, kaip yra sa
koma, iš pasaulio bus surinkta 
tik po siūlą, o nuogam susida
rys ii\ visi marškiniai.

Butų visai geras dalykas, jei 
mes pasistengtumėme įsteigti 
knygyną, šiaip ar taip, o Lie
tuvoje yra išleidžiama visai ne
blogų knygų. Jeigu mes neno
rime visiškai nutraukti inte
lektualinio bendradarbiavimo 
su Lietuvos žmonėmis, tai bu- 
tinai turime sekti tą literatū
rą, kuri yra leidžiama Lietu
voje. O kad tai butų galima da
ryti, tai yra reikalingas kny
gynas. Pradžiai 
įsteigti nedidelį 
knygyną. Kitaip 

,knygyną, kurio 
galima siuntinėti

Tai tiek, trumpai suglaudęs, 
galiu pasakyti apie musų nu
matomą veiklą. Manau, jei pas 
mus bus gerų norų ir ryžtin
gumo, tai nusakyti dalykai ne
bus sunku įgyvendinti. Paga
liau pravartu yra visada pri
sidėti prie kilnaus judėjimo. 
Galimas daiktas, kad tas ju
dėjimas daug naudos iš musų 
neturės, tačiau mes iš to judė
jimo visada galima tikėtis sau. 
naudos. Jau vien pasiryžimas 
kilnų darbą dirbti yra naudin
gas dalykas.

LIET
ROS DRAUGIJŲ

KULTU

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
tarp kultūros draugijų bus 
sfklausymas, vieningumas 
nuoširdus koopetavimas.

NAUJIENOS, Chicago, UI

8U- 
ir

Mes 
gerai žinome, jog daugelis ko
lonijų savo jėgomis negalėtų 
nei koncerto, nei spektaklio, 
neš paskaito! surengti. Štai ko
dėl ir numatoma viešojo vei
kimo reikalą pavesti centro 
valdybai, kuri galės parūpinti 
kolonijoms daininkų, prelegen
tų įr. t. t. Vi^na* valdybos na
rys (kultūros reikalų vedėjas) 
specialiai tik ir rūpinsis viešojo 
darbo reikalais. Aišku, kad tuo 
budu bus galima ne tik visas 
veikimas tinkamai subendrinti, 
bet ir pastatyti jį prideramo
je aukštumoje.

Kitas svarbus reikalas—tai 
stipendijų fondo steigimas. Sa
vo nąrių tarpe mes turime ga
bių jaimuolių, kurie nepajėgia 
mokslo tęsti or lavintis kurio
je meno srityje. Mat, jie ne
turi ištekliui Jei mes turėtumė
me kalbamą fondą, tai galėtu
mėme tiems jaunuoliams padė
ti. O ateityje iš jų butų nauda 
ne tik visuomenei bendrai, bet 
ir musų organizacijai, prie ku
rios ugdymo, nėra abejonės, 
kai kurie tų jaunuolių prisidė
tų. Juk veiklių narių iš čia- 
gimių jaunuolių mes ir šian
dien turime. Todėl mums ypač 
turėt rūpėti gabesnieji jaunuo
liai, kurie ateityje galėtų būti 
naudingi ir visuomenei ir mu
sų organizacijai.

galėtumėme 
skrajojamą 

sakant, tokį 
knygaą butų 
skyriams.

, GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS /

• 9 I

Vardas-pavardė ...........................................................

Adresas . .......................................................................
r. / 4- 4? r*< i < i ; "t z’ih * <

Telefonas .........................-..................

Amžius................ :....................  Svoris

Plaukų spalva ................................................................

Akių spalva ...................................................................

Užsiėmimas ...................................................................

Šiuomi įstoju j “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčip 
savo fotografijų. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo ve- 

! dejų nurodymų.

Parašas.................................... j..........................................

P. S. Tiktai aiškios Ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
„ priimtos.
h ■-........... ■ -.............— -.......  .

KAPAI IšSIUVINĖJIMAS

aeDSPREAD MOTIF FATTERN tS01

No. 1501 —» Margais šilkais išsiuvinėta kapa yra gražus pa« 
puošimas lovai. Tik prisižiurėkit, kaip gražiai ji atrodo.

J NAUUENpS NEEDLECRAFT DEPT., 
117^1. Są. HaMed SL, Chicago, IH.

_ Čia įdedu 10 centų ir. prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .
I ■ ? •’ '

I. Vardas ir pavardė .... -r........... .......................................................

Baigdamas palinkėsiu šiai 
konferencijai ko geriausio pa- 
issekimi. Turėkime vilties, kad 
šis pirmas bandymas labiAu 
praplėsti kultūrinę Veiklą ras 
didelį pritarimą tiek Chicago- 
ję, tiek kolonijose.

Parūpins Fotografi
jas Kandidatėms į 
“Miss Lithuania”

Stambi baldų firma, New 
City Furniturė Company, kuri 
turi paskyrusi brangias dova
nas “Miss Lithuania” konkur
so’ gražuolėms, praneša, štai 
ką: firma parūpins fotografi
jas, savo lėšomis, toms mer
gaitėms,, kurios nori įstoti kon
kursam bet neturi fotografijų 
ir dėl to nestato šKvo kandi
datūros. ,

''--f-.

Nėw City Furniturė Com
pany kviečia kandidates pą/si’ 
naudoti šia proga. Tereikia at
eiti į New City Furnitųvę 
krautuvę, adresu 1654-56 W.' 
47th Street, ir paklausti sAvi- 
ninkų p. WiUiam Kosmowski 
arba p« W- Bazar. Jię parūpins 
fotografiją, kuris paveikslus 
nutrauks ir prisius juos “Nau1 
jienoms”. Mergaitėms fotogra
fijos nieko nekainuos.

' AVA: ■
KAROLIS STĄNKIEWiqŽ
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

spalio 10 d., 6:45 yaŲ vakaro; 
1937 m., sulaukęs prisės amŽ., 
gimęs Lietuvoje ? . f.

Paliko dideliame riuliųdimė 
moterį MarijorĮą^,.-sūnų Myko
lą, 3 posūnius Ignacą, Stanis
lovą, ir Walter, 2 podukras 
Oną ir Heleną, 3 marčias Ire- 
ne, Kranęes ir Ciciliją, žentą 
Jųfrgi, ariukus ir daug' kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas 3519 So. 
,Węstern Boųlevard. Laidotu-* 
vės įvyks ketvirtadienį, spalio 
14 d., 9:30 vai. ryto iŠ namų į 
šv. Pancraceto parap, bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vęliOnio . sielą, o 
iš ten bus^pul^/letas į St. 
Adelbert’s ^apmesC

Visi a. a. Karolio Stankie- 
wicziąus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Posūnis, Po- 
dukrės, Marčios, žentas, Anti

kai ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. J. Petką, 
Tel. Lafayette 9881.

LOVEIKISi Siunčiam Gėlės 
Telegramų į 

____ Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams
<3316 So. Halsted Street

Tel. BOŲLEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylįntiėttis—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvems— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

MIKOLAS KRAUJAMS

RENDON KRAUTUVE 2604 W. 
69 gat. naujas kampinis Budnikas,, 
gyva lietuviška vieta kiekvienai 
biznio šakai.

Silverman, 2845 East 71st Si, 
DorcheSter 0700. '•

Peršiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 9 dieną, 10:20 valandą va
kare, 1937 m., sulaukęs 49 metų Amžiaus, gimęs Panevėžio Apskr. 
Troskavos parap., Kraujelių Kaime. \ '

Amerikoj išgyveno 32 metų. \ \
Velionis gyveno 10805 So. Michigan Avė.
Paliko didėliame nuliudime moterį Johanna po tėvais Matu- 

lionaitę, dukterį Lilliari, šunų Qtto, brolį Dominiką, JSvogėrį Al
fonsą Matulionį ir daug kitų giniinių, O Liet. seSerį Oną Ker- 
belietię, 1 brolį ir gimines, ■> L

Kūnas pašarvotas randasi Koplyčioje 10834 Mi&igan Ave.‘ %
LaįdOtUvės įvyks Seredoj, Spalių 13 dieną, Štofy vąl. rytą iš 

koplyčios į Visų šventų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ tenbustiųtydėtas įsv. 
Kdzimiero kapines. ■

. .4 . • v , ■ •. . ■

Visi a. a. .MikOlo Kraujalio giminės,,draugai ir pt 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ;laidotuvesė ir šutei 
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

‘ \ J . kliudė liejam
* Moteris, duktė, šttpttagitpinės ;

Ldi^tu^ėse patarnauja Laidotuvių Direktorius s. p. Mažeika 
Yardš m

Chicago”
PWA vadovaujami turai (su 

palydoVąis), po Chicago arti- 
mesniam gyventojų susipažini
mui SU miestu, šią savaitę įvyks 
sekamoje vietose:

1 Antradieny, spaliu 12 d. 
Kolumbo laivai ir Jačksoū 
kas. Kolumbo dienos proga ap
lankymas Kolumbo laivų repli
kų. ' Susirinkti 2:30 vai. pie
tų prię 6^ ir South Šhore 
Drive gatvių.

Trečiadieny, spalių 13; d' -r- 
“Chiniečių miestas”. Lankymas 
chiniečių apgyvento distrikto, 
su »jų ypatingomis sankrovo
mis, muzejaisį, maldnamiais ir 
salėmis. Suširipkti 8 vai. va
kare prie 149 W. Cermak Rd. 
Galima dalyvauti tik iš kalno 
užsiregistravus. Registracijai 
šaukti Calumet 6841 iki 4 vai. 
po piet. ' ' '

Ketvirtadieny, spalių 14 d.— 
• ! * 

Skerdyklos — garsiausia ChK 
cagos pramonė. Susirinkti 9:30 
vąl. ryte Stockyards Inn, prie 
42 ir Halsted gatvių.

Ketvirtadieny, spalių 14 d. — 
“Gotiška architektūra”. Susi
rinkti 2:30 vai. po piet Dailės 
Institute.

Penktadieny, spalių 15 d. — 
“River Park” — šiaurvakarine 
miesto dalis ir jos įstaigos. Su
sirinkti 8 vai. vakare Lawrence 
Hali, 4833 N. Francisc.o Avė.

šeštadieny, spalių 16 d. — 
“Klajūnai darbininkai” — Ma- 
dison gatvė su klajūnais (sezo
niniais) darbininkais. Susirink
ti 2:30 vaUpo piet 120 Np. 
D.esplaines St.

Už dalyvavimą šiuose turuo
se nieko nereikia mokėti.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KAZIMIERAS SADAUSKIS 
i ' . ' ■

Gyveno po adresų- 10520 So. 
Indiana Avenūe

Persiskyrė' su šiuo pasauliu 
spalio 10 d., 3:17 vai. po piet, 
1937 m., sulaukęs pusės amŽ.,< 
gimęs Raseinių apskr., Bety
galoj vals., Jagočionių kaime.

Amerikoj: Išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę, 4 surius Mar
tiną, Kazimierą, Joną įę Jur
gį ir mačią Marijoną, dukterį 
Stanislavą Tubutis, žentą An
taną, pusseserę Levote Pocie
nę, Keriosha,11 wis., o Lietuvoj 
tėvus, seserį , Stanislavą But
kienę ir brolį Vladislovą.

A ». *.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 44 E. 108 Stų 
RoselancĮe. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtad., Spalio 14 d., 1:30 
vai. popiet į Tautiškas kapi
nes. ' J

Visi a. a. Kazimiero Sadaus- 
kio ghnines, draugai ir pažys
tami esat ųuoširdžiai kviečia
mi' dalyvauti ladotuvčse ir su
teikti jam; paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

* • s V . - •

Patarnauja laid. dir. Lachavicz 
įt Sūnus, Tel. Pullman 1270 
arba Canal 2515. |

žystaim ^sat 
kti jam pas-

7 žmonės žuvo 
automobilių 
kolizijoj Gary

■ ■■ ' »■ ■ * \.

Du susidūrę automobiliaii liko 
užblokšti Ant geležinkelio bė
gių ir sutrinti traukinio. z

Penktadienio vakare baisi ne
laimė sti automobiliais įvyko 
Gary miesto pakraščiuose, ku
rioje žuvo septyni žmonės, vie
nas vaikas gal mintinai sužeis
tas ir tlrys žmonės sužeisti len
gvai.

Kryžkelėj Grand Avė. ir 
Ridge Road susidūrė du v grei
tai važiavę automobiliai. Viena
me važiavo dvi moterys ir su

w •. • C ' . Z.

dviem vaikais. Ki^mė važiavo 
septyni žmonės.

Susidūrę automobiliai mažai 
ųukentėjo. ■ Bet smarkus susi- 
trenkimas nubloškė abu auto
mobilius ant Niekei Plate gelę- 
žinkelię bėgių. Už kelių sekun
dų atėjo traukinys ir abu au
tomobilius sutrynė po savo sun
kiais ratais.

Žuvo abi moterys ir vienas 
vaikas. Kitas vaikas gal mirti
nai sužeistas. Kitame automo
bilyje žuvo keturi žmonės. Trys 
žmonės išsigelbėjo tuo, kad spė
jo laiku iššokti ir stebuklingai 
išliko gyvi — tik lengvai su
žaloti. Visi žuvusieji ir nuken
tėję yra Gary gyventojai.

Antruoju automobiliu važia
vo šeši negrai ir vienas meksi
kietis. Visi jię .gryžo i'š WPA 
darbo Sherirville miestelyje. 
Važiavo jię Ridge Road ir jau 
buvo pervažiavę geležinkelio 
bėgius. Bet Grand Avė. atva
žiavęs automobilis su moteri
mi^ nesustojo prie Ridge Road 
ir smogė į WPĄ darbininkų au
tomobilį, nublokšdamąs jį atgal 
ant geležinkelio bėgių.

Traukinys buvo tik bloko at
stume ir inžinierius matė įvy
kusią > bet ,^bęįątęųgė
sustabdyti *'sunkų 12 vagonų 
pasažierinį traukinį. Traukiniu 
gi važiavo CCC darbininkai, ku
rie buvo gabenami iš rytinių 
valstijų į Californiją.

CLASSIFIED ADS
.III!....  Į M į..................       <ltl

Miscellaneous
/ įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDI'iNGY Slfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. 'Lengvos’ išlygos, jei pagei
daujama.
. BRIDGEPORT ROOFING CO.

A' 3216 So. Halsted Sūeet
------ “Tv— ----- v;--r---- ------ ---- v----

Furnished Ręoms
RENDON didelis kambarys su 
dviem lovom. Apšildomas dėl vedu
sių arba pavienių šu ar be garažo. 
Galima valgyt gaminti. 6608 So,- Sa- 
cremento Avė. .

RENDON kambarys apšildomas. Ga
lima vartuoti Virtuvę.

1810 So. Peoria St.

For Rent
4-5 KAMBARIŲ flatai, naujai iš- 

dekoruoti. $8.0Cį ir $10.00 į mėnesį.
1703 South Ganai

6 KAMBARIŲ FLATAS, karštu 
vandeniu ąpŠildomas, kritnpinis na
mas, antros lubos, bloko nuo 
gatvekarių linijos, nebrangiai.

2436 W. 45th St.
» • • 4 •

Help Wanted—Ftmale 
,iMKtafa lUiUa
VIRŠ 700 MĖUGINŲ 

gavo darbirieą riteles, pabaigusios 
musų kursą. ^Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
z ai u i n imą ir pajėgos mašinos opera- 

pageliu J
SMAKIN^ į 

1234 Milyaukee^Avef at Ashland

ketv:

viųĮąi.ųl'^^ff^

vakarais antrądienį ir 
k ;

REIKALINGA š^ARI ir. g:era mo
teris prje. barnų .rifoko, Skalbti ne* 
reikia. Vąlgiš, guojįs ant vietos. 
Geras afryginimas. .

4422 So. Ąrtesian Avė.
; ; Matykit nuo: 4—7 vakare.

I CLASSIFIED ADS
---------------- • -..................... ..... -IJ .

Help Wanted—Female ’

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui, 2 suaugę, lengvus skalbimas, 
salias kambarys, $W.

Briargate 4241.

REIKALINGA patyrusi mergina ar 
moteris kuri nori turėti'gerus na
mus; galinti prižiūrėti namus. Rei
kalinga referenco. Nuo $7.00 iki 8.00 
savaitei. Telefonuokite Ardmore 5661
-r-------------------------—— ------- -——
REIKALINGA patyrusi dresių siu
vėja, darbas ant visados. 5504 W. 
Jackson Blvd. Tel. Aristin 7557.

,J 't ■■ 4 '• . . »

MERGINA lengvam nanrtų dar
bui, būti, lengvas skalbimas—nėra 
virimo, šaukti Rogers Park, 4607.

PATYRUSI MERGINA 25 iki 35 
bendram namų darbui — gera virė
ja ir kepėja referencas. $15.00?»

Lakeview 2920,

REIKALINGA MOTERŲ skudu
rais sortuoti — turi būti patyru
sios. 869 No. Orleans St.
............ -4., . ...
Help Wanted—Male-Female

ĮDąrhtnįnkų Reikia
DARBŲ YRA 

Mašinų šapose ir fabrikuose, vyram 
ir moterim.

TUTHILL EMPLOYMENT
184 W. Washingtoii St. 3 floor.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERIS, paty
ręs. arba nemokantį išmokinsiu jei
gu norėtų. Parduosiu, taipgi mainy
siu ant tavernos. Renda $20.00 , 5 
kambariai gyvenimui. 4438 So. 
Hermitage Avė.

... - >—r----------------------------- ---  -- -------------------------------  

Aųtoinobiles
1931 STUDEBAKER Sedan, labai 

švarus, side mounts, tik ........... $79.
NEWBERRY BARGAINS, 

1025 North Clark, 
Whitehall 8000.

FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be įmokėjimo, 20 mėn. 
išmokėti pilnas peržiūrėjimas: sta
bdžių, * ratų išlyginimas, bodu taisy
mas, maleva, sėdynių, tairų, beterių, 
radio, viršų, apsaugos stiklai, fende
riai ir - tt. Apskaičiavimas, iškimši- 
mas dykai. Įsteigta 15 metų. 

2509-11 Milwaukee Avė.
Visi telefonai Belmont 4844.

Musical Instruments
Muzikos Instrumcntąi

GOLŲSTEIN’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, šmięas $6.50 
$8.50 Naujas Gitaras už ..'.... $3.50
’■ 1000 instrumentų pasirinkimui.
Senas jūsų instrumentas į mainus.

Furniturė & Fixtures
Raltandai-Itais&i

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, Visokio didžio su Coil 
Baksais ir, sinkom. Taipgi Storų 
fikčė^ius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS — 
DIDELI BARGENAI

48 karliodeą dirbtuvių ir. baldų 
krautuvių pavyzdžių prie 1247-49- 
58-57 W. Madisoh st. Prikrauta Vi
sti rūšių baldais, kaurais, alyva, pe
čiais ir t. t. '
TURI EITI, NEŽIŪRINT KAINOS

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

1247 W. MADISON ST.
Atdara vakarais iki 10. Sekmadie

niais 10 iki 5.

PARDUODA PIGIAI — 12 pėdų 
Brazilijos RosewOod barą ir back- 
barą puikiausiose sąlygose. Ir stain- 
less plieninį kulerio baksą, tikra 
korkos instfliacija ir Soda fontanas 
unitas. Kreiptis Mr. Kaepplinger, 
Rockwell 2400. ,

. > ■; .■'■.'".r........ <
Business Chances

Pardavimui Bizniai ' ‘
PARDAVIMUI tavernas; su resto

ranu, yra Šokių svetainė, geroje vie
toje, geras bizhis. Priežastis parda
vimo — apleidžiu Chicagą. Atsišau
kite 2459 N. Crawford avė., išsky
rus nedėldien j. /

'LI.J.., iaii.y;.Įamate?
Real Estate For Sale

PAUL M. SMITO and COMPAriV 
Rėal Estate. Loan« and Imurftricė 

Tel J8DŲLEVARD 280A .
Perkam, parduodam ir mainom na. 

mus, lotus, biznius ir farmMt'inŠiti* 
rinąme namus, rakandus ir ftpto. 
njobįiius. Taipgi turime daug, gero 

i mo- nalnu pardavimui arba mainymui už 
gerus bantėniMlt tf&i&s tr tsttfnftiU 
patittnavimąs. Reikalui priėjus , krei 
plclt$y- >- j \ H »

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

Real Estate For Šate
Nantai-Žemė Paidavlriul

RĘTAS BARGĘNAS 
Mūrinis namas kaip nayjąs, SU Sto
ru įr 6 dideliais karnb ant antrų 
ubų. Gardžius. Karėtu vandeniu 

Šildomas. $6,500 »
Freminis budlnkas 2-4 kambarių 

ajJts.—$2,800.
6 karnb. medinis ©ottage ant ce

mentinio pamato, garadžius. {mo
kėti $1,000, kitus lengvais išmokė
jimais.

5 ir 6 kamb. freminis budinkas. 
$3,500.

J. A. SHULMISTRAS
Home Owner 

4016 Archer Avė.

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-is 
kambarius ir 3-jų automobilių gara
žas parsiduoda tik už $11,500. Kitas 
4/4 medinis namas,' į nešantis $70.00 
rendos, parsiduoda už $2500. Ir šiaip 
kitų bąrgenų.

Z. S. MICKEVICE AND CO.
6816 Šo. Western Avenue. 

Hemlock 0800.

ayette 6300

12 AKRŲ — tuoj į pietus nuo 
Midlothian, prieš Grawford 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.

M r. Medora. Stewart 3601.

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
Marųuette Parke 5 karnb. naujas 

mūrinis bungalow. Nėra morgičių. 
Išsimaino ant didesnio namo arba 
ką jus turite. Randasi netoli West- 
em Avė.

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

NAMAI PARDAVIMUI, SOUTH 
SIDĖJE 
$1,500.00

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

GORDON REALTY CO., 
YARDS 4329,

BRIGHTON PARKE 4 pagyveni- 
mų mūrinis namas, nupirksite- • su 
$2500.00.

MARQUETTE PARKE kęturfla- 
tis 2 po 5 ir.' 2 po 4, paimtas už 
morgičių, p;4?iai. Taipgi du lotai Be- 
verly Kilis 70x125. Kreipkitės 6820 
So. Campbell Avė. antros lubos.

$2,850 v
šešių kambarių namas, žemės vie- 
ntiš ‘tikras, 'Vist'-pageri ftimai'apmo
kėti, vienas blokas nuo *109-tos ir 
Kedzie. Taipgi ir kiti bargenai.

MANOR REALTY CO.
2532 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 2 po 4 medinis 
namas, Cementinis fundamentas, 
elektra,, vanos ir garažas. Brighton 
Park apielinkėj. Vakare po 5, 

2430 W. 46th PI. 1-as aukštas.

ir

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

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

perkam morgičius.
NAMON FINANCE CORP. 

6757 So. Westem Avenue 
CHICAGO.

Biznis įsteigtas 1919 metais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

60 AKRŲ WISCONSIN FARMA, 
45 akrai dirbamos — likusi ganyk
la ir miškai—pilnas įrengimas.

5334 Cornelia Avė., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS. DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi
nių. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOŲLEVARD 0250.

l JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT
'' NAUJIENOSE

JEI IEŠKOTBARGENŲ
SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų Rainos 
einamo,s. pa Varto f f.

' mus gausit ntiblaidą.
-rTr*nririr^i»ir 111(111Mmumii



Antradienis, spalių 12, 1937

ir Daczkowski

Sekmadienį, Studebaker TeatreDainavo
vakare Studeba

Spalių-October 24,1937
Vakariene

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Išrinkta Gražuolė Dalyvaus Automobilių Parodoj

Antra
Dovana•antra

Verdi

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

kaliniai prisipažinę 
Chfcagos policistus

musų publi 
naujas $250,

š Radio
1420 ki-

Suėmė pabėgusius 
kalinius Kurią Antrai

Išrinktai Gražuolei
». - V .. /f

Suteiks —

Padegėjas 
veikia

Sulaikyti ir kiti to namo gy
ventojai, kurie buvo rasti pa
bėgėlių bute • ( ’ * :

Suimtieji 
nužudę du 
1933 m.

3 peršauti susirė
mime su plėšikais

Dar nespėjo policija atvyk
ti, kaip buvo gauta žinia, kad 
ir kitoje netolimoje alinėje per
šautas John Kmiec, 28 m. Ma
noma, kad ir tų alinę buvo už
puolusi ta pati plėšikų šaika.

NAUJIENOS, Chicago, TU

Jus Busite Mums

VIENAS ULTRA MODER 
NIŠKAS BUDUARO 

LEMPŲ SETAS

Trys kaliniai,; kurie prieš ke- 
lias dienas pabėgo iš Stateville 
kalėjimo, Jolįet,y,- liko suimti 
savo slaptarpe bute rūsyje 1806 
W. 22 PI. Jų,vądas,.-Moorehead, 
liko sunkiai sužeistas kada jis 
bandė policijai pasipriešinti.
Kiti du kaliniai Pieron ir Po-
gue. pasidavė be1 pasipriešini-
mo. ■ ' v

Praeito m^neš 
Racijoje tilpo ii 
000 Old Gold cigatetų kontesto 
paskelbiTnąs. < Nęra mažiausias 
abejonės, kad tas Jcbntestas tu
ri ypatingos 'reikšmės ir musų 
skaitytojams^ tuo labiaii, kad 
kontesto skelbėjai tuo parodo 
savo prielankų atsinešimą į mu
sų skaityto jūs ir kartu patie
kia jiems galimybės Tairilėti pi
niginę dovanų, kurių yra 1,000.

Kad tai yrą rętas dalykas ir 
kad tai kelia'žingeidumų musų 
skaitytojų, netenka abejoti. Kur

(Pasiklausykit musų Radio 
Programų kas PENKTADIE
NĮ 7:15 iki 7:30 
Stoties WHFC - 
locycles)

zayo gyvendama Chicagoj ir 
dainuodama “Birutėj”.

Solistei akompanavo pianis
tas ir “Birutės” choro vedėjas 
p. Jonas Byanskas. Jis tąipgi 
pirmininkavo koncerto rengimo 
komisijai. Programe asistavo 
pianistė p-lė Birutė Sarpalius, 
žinomo Chicagos lietuvių muži
ko, Petro Sarpaliaųs duktė..

Dainininkei buvo įteikti trys 
dideli bukietai ir kasė (nuo 
“Birutės”) gėlių.

Po koncerto netolimam Au
ditorium viešbutyje įvyko va? 
karienė, kurioj p. Rakauskaitę 
pasveikinti susirinko suvirs 100 
žymių Chicagiečių, dalyvavusių 
koncerte. ' / . - .

Mrs. Anna .White, 42 m., 7340 
Laflin St., netyčiomis nusitroš- 
kino paleisdama savo automobi
lio motorų uždarytame garažiu-

Rogers Park apielinkėj, 
North Sidėj, vėl kilo vienas pa
skui kitų keturi gaisrai. Spė
jama, kad visi jie kilo dėl pa
degimo. Toje apielinkėje jau 
kurį laiką veikia padegėjas, 
kuris jau* virš 20 namų pade
gė. Gyventojai yra įsibauginę, 
policijai neįstengiant sugauti 
padegėjų, ar bent jo pėdsakus 
užtikti.

Chicago vėl girdės 
prezidentą 
Rooseveltą

Sekmadienj
ker teatre įvyko p-lės Marijo
nos-Rakauskaitės koncertas. Sa~ 
dę.buvo apypilnė, publika — 
rinktinė, Chicagos lietuvių kon
certinė publika; D.delį nuošim
tį sudarė “naujienječiai”. Buvo 
ir būrelis svetimtaučių, tarp 
kurių matėsi keli muzikos kri
tikai iš didžiųjų- angliškų įla’k- 
raščių. Jie atėjo laike pertrau
kos. ■- • - . ;

Ou kostumieriai, Borgezow 
ski, 52 m 
m., ir alinės savininkas John 
Mazurek, 48 m., liko peršauti 
susirėmime su plėšikais, kurie 
bi?vo užpuolę Mazurek aline 
prie 2156 W. Division St.

•Sunkiausia yra’ sužeistas 
Mazurek. Jis galbūt mirs. Bet
gi jis spėja, kad ir jis vienų 
plėšikų peršovė.

Aline buvo pilna žmonių, ka
da ją užpuolė plėšikai. Bet .Ma
zurek nusitarė verčiau gintis,

Laike * vakarienės kalbėjo 
konsulas P. Daužvardis, pp. S. 
B. Komaiko, K. Jurgelonis, A. 
Pocius, J. Byanskas, J. Račiū
nas ir keletas kitų. Trumpą 
prakaibelę pasakė ir p. Rakau
skaitė, pareikšdama džiaugsmą 
savo vizitu Chicagoje, kurios 
nematė per 15 metų, ir koncer
to pasisekimu. Programą vedė 
muž. Kazys Steponavičius.

Apie koncertą vakar komen
tavo ir keli angliški laikraščiai. 
“Chicago Daily News” muzikos

t ./“RAGANŲ” BYLA. — Skurdi bakūžė, kurioj gyvena “Aunt Jane” Dutton, CIintwood, Va. — Netoli yra tokia 
p^t; skurdi senio “Rocky Joe” Stanley pašiūrė. Pastarasis yra senę įtaręs “raganyste”, už ką senė patraukė jį teis- 

marŲ-Tai turėjo būti pirma toje apielinkėje “raganų” byla ir žmonės ja buvo labai susidomėję. Bet smalsuoliams 
tekų, susi vilti, nes bylos nagrinėjimo nebuvo,.kadangi teisėjas pasiskubino bylą išmesti.

negu pasiduoti plėšikams, todėl 
ir įvyko persišaudymas su mi
nėtomis pasėkomis.

Liudininku šio susirėmimo 
su* plėšikais buvo ir North Side 
lietuvis aMrtin, gyvenąs 2118 
Evergreen St., kuriam teko tuo 
laiku būti netoli alinės ir per
gyventi nejaukų momentą, ka
da aplinkui tratėjo revolverių 
šūviai ir zvimbė kulkos.

New City Furniture Mari
1654-56 West 47th Street

P-lė Rakauskaite dainavo vi
są programą lietuvių kalboje. 
Jis susidėjo* iš trijų arijų,- liau
dies dainų ir naujesnių Lietu
vos kompozitorių kurinių.

Publika dainininkę priėmė 
šiltai. Klausytojai, kurie buvo 
girdėję dainininkę prieš pen- 
kioliką metų, pripažino, kad jo- 

>je įvyko didelės permainos. P-lė 
Rakauskaitė dabar nebe ameri
kiete, bet “kontineptalė” artis
tė. Scenoje ji užsilaiko labai

J 

laisvai, turi gerą dikciją ir di
delį dramatišką gabumą. Kiek
vienai dainai pridavė “Rakaus
kaitės spalvą”, žemose gaidose 
balsas labai gražus.

Publika apgailestavo, kad 
dainininkė nesudainavo “Oi 
greičiau, greičiau” (iš Šimkaus 
“Išeivio”), kurią, ji išpopuliari-

PROGRAMAS
Koncerto programas susidėjo iš sekamų numerių:

(a) Sunku Man Gyventi — iš Op. “čigonai” .....Šimkus
(b) —Rūpinosi Motinėlė ................................. Tallal-Kelpša
(c) Oi Tu Eglele ................................... ?............^.. Banaitis
(d) Dukružėlė ............. ..... ................... -...............  Sarpalius
(a) Lisa’s Aria ............     Tchaikoiusky

. sang : 
theater 
panied

» Hęr voice is( ’ęffective in a 
wiry. way, būt šhe haš not 
perfėcted her mėans of pro- 
jdųctįon nor her \ vocabuFa'ry 
of tonai color. A large audi- 
encė enjoyed her program, 
sung ėntii’eiy^iii Lithuania, 
and also welęomed the plėa- 
sant playing df Birute Sar
palius, pianįst?* •.-
Netrukus apleis Chicago

Koncertui praėjus,: p-lė Ra
kauskaitė netrūkūs atsisvei
kins su Chicago ir savo tėviš
ke, ,Waukcganu ir-.vyks į ry
tus. Ten taipgi dainuos ke
liuose koncertuose. Gruodžio 
mėnesį išvyks Liteuvon,: atgal 
į Kauno Lietuvos Valstybinę 
operą. ' .

dijuo jaučius Olcį Gold komiš
kuosius paveiksius ir rūkant 
Old Gold. cigatetus. Tačiau, pa
minėtina dar tai, kad šiam kon- 
teste nėra mįslių, nereiks nė 
enciklapedijosį jiems išspręsti.’ 
čia pasitaiko proįą kiekvienam 
laimėti, nežiįi^nį kas nebūtum : 
paprastas darbininkas ar kole
gijos profesorius. / ; J . . ' .■ «, • •

Todėl ir sakome, jeigu dar 
neįstojote į ši- kontestą, turė
tumėte tai padaryti tuojau. Jus 
gaL laimėsite vieną laimikį, nės 
tai yra piniginė laime, o tokios 
laimės pasitaiko; ' tik sykį per 
visą amžių. Nepraleiskite /šios 
progos, bet stengLitės laimėti. 
O, be to, dar čia kaip ir dvigu
bas atlyginimas. Čia jus suve
dami su Labiau-Sušvelnintais 
Old Gold cigaretais —Uais, ku
rie visuomet šviežus ir padary
ti iš rinktinio tabako derliaus.

štai kitą ;proga laimikiui

Chicago, kur pereitą 
dienį prezidentas Roosveltas 
pasakė taip svarbią kalbą prieš 
karus kurstančias valstybes ir 
įspėjo šalį, kad ir ji neįstengs 
išlikti neįsivelusi į karą, jei 
tos karingosios valstybės ne
bus. suvaldytos, , šį antrddienį 
vėl užgirs prezidentą. Girdęs 
jį ir visa Amerika vienoj jo 
kalbų per radio iš savo kabineto 
Baltuosiuose Bumuose.

Chicagoj jo kalba bus per
duoto per radio veik visų di
džiųjų stočių šį antradienį nuo 
8:30 iki 9 vai. vakare.

Daug Publikos M. Rakauskaitės 
Koncerte

iš “Pikų Damos
Ritorna vincitor ....................k..

Trečia Dovana
Vertės

kritikas Eugene Stlnson rašor
“Mariona Rakauskas, so

prano of the Lithuanian 
State Opera, sang at the 
StudeBaker Sunday night 
vvith a voice of grėat beauty 
and healthiness and a style 
sometime more candid than 
imaginative apd generally 
more ingratiating than truly 
dramatic.”
Cecil Smith rytinėje “Chica

go Tribūne” laidoje sako:
“Mariona Rakauskas, Ame

rican born dramatic soprano 
bf the Liihuanįan State Ope- 

Kaunas, Lithuania, 
in the .Studebaker 
lašt nighft, accom- 
by John Byanskas.

iš “Aidos”
Kur Bakūžė Samandiii .......... ............  :.............  Šimkus

(a) Tykiai, tykiai, Nemunėlis teka .....  Švedas
(b) Vai nekukuok .........      Šimkus
(c) Teka mėnuo, teka žvaigždės ........:................  Šimkus
(d) Oi kas sodai 1.............  .............i............ ... Gruodis
(e) Liepė tėvelis ...........        Tallat-Kelpša
Aria iš operos “La Tosca” .......... ........................... Puccini

(a) O Dievai..,iš Operos “Gražina” .......  Karnavičiįis
(b) Malda—Dieve, gink Lietuvą ......Banaitis
Mano Sieloj šiandien Šventė .......... .......i./... Taltai -Kelpša

Pianistė ' p: Sarpaliutė ' skambipo: Z ; '
Elude, C Minor—(Chopjno), Intermezzo— (Brahams) ir 

. General Lavine—(Dębussy)’ ‘ S

NEBIJO LIEPSNŲ. — Kadangi daugiausia lakūnų žūsta užsidegus lėktuvams ir 
kadangi vis plačiau pradedama naudoti liepsnų mėtytojus, tai Anglijos lakūnai 
dabar yra mokinami ir * kaip kovoti ugnį. Be to jie aprengiami nedegančiais > asbes
tas drabužiais, kurie liepsnų nebijo,, nors tokie drabužiai žmones pavęrčia tikromis 
baidyklėmis. . , ■. V a ;

EUROPE GUARANTEED!
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