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Reiškiama baimės, kad 19 žmonių 
žuvo nelaimėj

. SALT LAKE CITY, Utah, 
spalio • 18. — Sekmadienio va
kare, spalio 17 d., nelaimė iš
tiko dar vienų aeroplanų ir 19 
jo pasažierių.

Aeroplanas išlėkė iš Rock 
Springs, Wyo„ 9:30 valandų 
vakare. Jis turėjo būti Salt 
Lake City 10:50 valandų. Bet 
jo čia nesulaukta paskirtu lai
ku, nesulaukta nė vėliau'.

Pirmadięnį kiti aviatoriai, 
išlėkę ieškoti dingusio aero
plano, pamatė jį nukritusį 
Uintah kalnuose, 80 mylių at
stumo j į pietų rytus nuo Salt 
Lake City.

Tuojau suorganizuota būriai 
apielinkes gyventojų vykti į 
aeroplano nelaimės vietą. Gel
bėtojai pasiėmė reikmenų žmo-

nčms, kurie lėkė nelaiminguo
ju aeroplanu. Tačiau skautai 
'aviatoriai, kurie pamatė sudu
žusį aeroplanų, jokių gyvybės 
ženklų prie jo nepastebėjo. 
Taigi mažai vilties turėta, kad 
kas nors iš aeroplano pasažie- 
rių išliko gyvas.

Pasak skautų aviatorių, ne
laimingojo aeroplano priešatys 
buvo visai sudaužytas, spąrriai 
apdraskyti.

Aeroplanas nukrito kalnuose 
10,000 pėdų aukštumoj. Gelbė
tojų burtams jis buvo sunku 
pasiekti. Aeroplanai ten nega
li nusileisti ir vieta tepasiekia
ma tik. raitiems.

Iš 19 žmonių lėkusių aero
planu 16 buvo pasažierių, o 3 
kompanijos tarnautojai.
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ISPANIJOS LOJALISTAI. — Margaspalvė, įvairiomis uniformomis ir visai.be jokių uniformų, narsi* Is
panijos lojalistų kariuomenė žygiuoja į frontų, kur jai tenka kautis ne tiek su sukilusiais Ispanijos fašistais, 
kiek su iš kitų fašistinių valstybių atgabentais kareiviais, daugiausia italais.
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ISPANIJOJ VYRIAUSYBININKAI 
ATAKUOJA FAŠISTUS
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PREZ. ROOSEVELTAS REMIA C.I.O. IR
A.D.F. TAIKOS ŽINGSNIUS
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Nauja kunigų 'semi
narija

MARIJAMPOLĖ. — Nuo šių 
metų rugsėjo 6 d. Marijampo
lėje atidaryta Marijonų kuni
gų seminarija, kurioje rugsė
jo 13 d. pradėtas mokslas. I 
naująją seminarijų profesoriais 
paskirti: rektoriumi — buvęs 
Marijampolės Marijonų priva
tines gimnazijos. , direktorius 
V. D. universiteto profesorius 
kun. dr. J. Totoraitis ir pro
fesoriais — kun. dr. Grigaitis, 
kun/ J. Kazakaą, kun; dr. J. 
Packevičius, filosofijos licenci- 
jatas Pr. Brazys, šiuo metu 
seminarija savo darbų pradė
jo nUo pirmojo filosofijos kur
so ir turi iš viso 18 klierikų.

Į Nemunų įkrito sunk
vežimis su 120 maišelių 

cemento

Arabai terorizuoja 
žydus Palestinoj

Kampanija prieš 
Čekoslovakiją 

nesiliauja

^oy nuo-
'tarp ara-

vy- 
ug- 
pa-

JERUZALĖ, Palestina, sp. 
18. — Riaušės Palestinoj plin- 
ta ir ašt 
monė yra,
bų ir žydų dabartinėse sąlygo
se esanti neįmanoma.

Anglijos kariuomenės 
riausybė stengiasi riaušių 
nį užgesinti, bet ikišiol jos
stangos pasirodo nesėkmin
gos.

Vyriausybė įsakė sudeginti 
riaušių vadų namus po to, įcai 
arabai sunaikino Kalandia aero
dromų, padarydami žalos tun
tui apie $50,000.

60 arabų areštuota. Jie kal
tinama nusižengimu nepapras
tos padėties patvarkymams.

Strauss namų staty
bos administratorius

HYDE PARK, N. Y., spalio 
18. — Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė, kad jis paskyręs‘Na- 
taną Strausą administratorium 
federales namų statybas pro
gramos, kuriai kongresas asig
navo $526,000,000.

Teisia generolo už
mušėjus

18,

išimtos iš 
kampanija 
nesiliauja.

VIENA, Austrija, spalio
— Moderniu meno parodoj, 
atidaryto j Čekoslovakijoje, bu* 
vo iškabinta keletas karikatū
rų nepalankiai vaizduojančių 
kai kuriuos nacių vadus. Vo
kiečių spauda sukėlė didžiau
sių lermų dėl jų.

Karikatūros buvo 
parodos, bet nacių 
prieš Čekoslovakiją
Priešingai: atrodo, kad ji ak
tyvėja. Kokios yra tos kampa
nijos priežastys tikrenybėj ?

Europos korespondentai ma
to jas tokias: 1 — pąsirašę 
sutartį su Belgija, naciai jau
čią liuosas rankas veikti pie
tų rytų Europoj, 2 — naciai 
trokšta, kad italų-britų-pran- 
cUzų konfliktas taip įkarštėtų, 
jogei Vokietijai pasidarytų 
proga Čekoslovakijoj suvaidin
ti vaidmenį panašų tam, kurį 
Mussolini suvaidino Ispanijoj, 
kitaip sakant, jsibriauti į Če
koslovakiją. Taigi ir stengia
si vokiečių spauda ruošti dir
vą šitokiai intervencijai.

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
18. — Aragono fronte praėju
sių savaitę vyko mūšiai tai-vie- 
noj, tai kitoj vietoj. Šių savai
tę jie koncentruojami Sarago- 
ssa tvirtovės srity, kurių yra 
užėmę fašistai.

Vyriausybininkai' atrodo ge
rai aprūpinti artilerija, lanko
mis ir kitokiais mechanizuo
tais karo pabūklais. Jie krei
pia atakas Saragossa tvirtovės 
link.

Nors šiame ofensyve varto
jama visi 'karo pabūklai, ta
čiau reiškiama abejonės, ar vy
riausybininkai tikrai nori pa
imti Saragossų. Reiškiama nuo
monė, kad jie savo taktika 
stengiasi krikdyti fašistų 'pri
sirengimus dideliam ofensy-' 
vui, kurį šie planavo prieš žie
mai užeisiant. Antra vertus,

manoma, kad vyriausybininkai 
ofensyvu Aragono fronte nori 
atitraukti dalį fašistų jėgų iš 
Asturijos'į šį frontų. Mat, As- 
turijoj paskutiniuoju laiku fa
šistai gan sunkiai varginę vy
riausybininkus.

• z?. '
Kaip atrodo, sakyta taktika 

iki šiam laikui buvus vyriausy
bei sėkminga. Ažuot organizuot? 
didelį puolimą,, fašistai turėjo 
siuntinėti pagalbos tai vienai, 
tai kitai savos kariuomenės da
liai. ■ '

Keletas i< dienų atgal buvo 
pranešta,kad vyriausybinin
kai perkėlę savo ministerijaš 
iš Valencijos, į Barceloną. Vė
liausios gi žinios sako; kad jų 
ministerijos dar pasilieka Va- 
lericijoj, o tik yra svarstomas 
klausimas jų ‘ perkėlimo.

WASHINGTON, D. C., sp. C.LO. ir A.D.F. deryboms bu- 
■18 
administracijos galia, busianti 
pavartoti tikslu sutaikyti 
C.I.O. ir Amerikos Darbo Fe
deraciją.

Jungtinių Valstijų darbo de
partamento taikytojai jau pra
dėję rašyti formules taikos są
lygoms, kūrios butų priimtinos 
taip Amerikos Darbo' Federa
cijai, kaip Industrinio Organi
zavimo Komitetui.

' Taikytojų pasiūlymai busią 
patiekti prezidentui užgirti, 
kai jis sugrįš į Washingtonų. 
Manoma taipgi, kad preziden
tas asmeniškai pavartosiąs sa
vo įtakų taikymui.

Kaip jau dabar nužiūrima, 
vienas rimčiausių pasiūlymų

Pilna prez. Roosevelto siųs esmėj toks: teguį C.I.O. 
bus priimtas į Amerikos Dar
bo Federaciją kaipo autonomi
nė dalis, šitoks sutaikymas 
duotų Industrinio Organizavi
mo Komitetui galimumo ir to
liau organizuoti masinės gamy
bos įmonių darbininkusne- 
grūmotų Amerikos Darbo Fe*’

šiandien anksti rytą labai 
keistomis aplinkybėmis Šan
čiuose, ties “Lietūkio” sandė
liais, į Nemuną nuriedėjo sunk
vežimis su 120 maišelių cemen
to. Vakar vakare į “Lietūkio” 
Sandėlius Šančiuose atvažiavo 
Ukmergės sunkvežimis, į kuri 
pakrauta 120 maišelių cemen
to. Sunkvežimis buvo paliktas 
per naktį ant Nemuno kranto. 
Šiąpdien anksti rytą dėl neži- 
Mdtnų priežasčių sunkvežimis

Rusams pripažintas 
rekordas

40,000 Italijos karių 
Ispanijoj

Boikotas japonų 
prekėms

Valdžia laimėjo dvi 
bylas Vyriausiam 

teisme

SHELBYVILLE, Ky., spalio 
18. — Pirmadienį čia prasidė
jo brolių Roy ir' Jack Garr’ų 
byla. Jie yra kaltinami tuo,, 
kad nušovę generolą Den- 
hardtą, žymų Kentucky valsti
jos politikierių, kurs pirmiau 
buvo kaltinamas nušovęs Gar- 
r’ų seserį ir teisiamas ryšium 
su moteriškės nušovimu.

SOCIALISTAI LAIMĖJO DAUGIAUSIA 
PRANCŪZIJOS RINKIMUOSE

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
18. — Tarptautinė Orlaivinin- 
kystės Federaciją oficialiai 
pripažino rusų aviatorių lėki
mų iš Maskvos per šiaurės po
lių į San Jacinto, Kalifornijoj, 
kaip tolio rekordų. Ašiųo slęri- 
dimu rusai nulėkė 6,305.7 my
lių be sustojimo.

ROMA, Italija, spalio 18. — 
P’rmadienį popiet paskelbta 
Italijos vyriausybės, paręiški- 
mas klausimu, kiek italų “sa
vanorių” esama Ispanijoj.
; Pranešimas? sako, kad jų Is
panijoj esama apie 40,000, prj- 
skaitant raudonojo kryžiaus 
burto ir kitokios tarnybos as
menis, kurie netarnauja tiesio
giai kaipo kariai.

Pranešimas tuo pat kartu 
paneigia gandus, kad daug di
desnės italų jėgos padeda ge
nerolui Frankui, šiuos gandus 
italų pranešimas vadina “fan
tastiškais”.

žinoma, sakytu italų pareiš
kimu mažai kas tiki, išėmus 
gal pačios Italijos gyventojus, 
kurie gauna tik tokias žinias, 
kokias vyriausybė jiems pa
ruošia. > ;

LONDONAS, Anglija, spalio 
18. — Sekmadienį, spalio 17, 
Trafalgar aikštėje įvyko 10,- 
000 žmonių susirinkimas, čia 
pareikšta reikalavimai boiko-i 
to Japonijos prekėms/

Darbo partijos narys parla
mente, Walter. ,Green, kalbėda
mas paaiškino, kad Royal Ar
senai kooperatyvas jau nuta
ręs.,., nebepirkti japonų prekių. 
Jis žinąs, jogei ir Londono ko
operatinė draugija padarysian
ti panašiai. Be to, galima ti
kėtis, kad neužilgo pirmųjų pa
vyzdį paims ir Co-Operative 
Wholesale Society.

Demonstraciją . praėjusį sek
madienį' spengė Londopo Dar
bo Partija ir Londono Amatų 
Taryba.

Streikas uždarė 60 
aliejaus šaltinių

BIRMINGHAM, -Ala.,, spalio 
18. — Alabama valstijos vy
riausybė pradėjo daryt tyrinė
jimų nelaimės anglių kasykloj 
prie Mulga.' šioj nelaimėj žu
vo 34 angliakasiai.

vadovybės.
Jei pavyktų abiems saky

toms organizacijoms susitaiky
ti, tai bendras jų narių skai
čius siektų per 7,000,000. f '

Kaip žinia, preliminariai 'pa
sitarimai taikos klausimais 
tarp 6.1.0. ir A.D.F. prasidės 
Washingtone spalio 25 d.

^uYikvežimis'’ paskehdd į van- 
denį apie 2 m.‘'Buvo matyti 
tik sunkvežimio stogas. Tuo
jau “Lietūkio” automobiliai 
sunkvežimį iš vandens pradė
jo traukti.

Stalinas dar “te 
bevalo”

Japonai pražudė 
3,000 savo ka

reivių -

Sovietų Rusija, 
- Pirmadienj buvo 
iš vietos

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. rodo, kad socialistai laimėjo
18. — Savaitė laiko atgal bu
vo Prancūzijos kantonų ’ rinki
mai. Jau anuomet pasirodė, 
kad liaudies fronto kandidatai, 
bendrai imant, atlaikė šavo 
vietas. ' •

šį sekmadienį, spalio 17 die
ną, įvyko perrinkimai. Ir per
rinkimuose kairiosios partijos 
laimėjo dar daugiau vietų.
< Vėlesnieji rinkimų duomenys

81 naują svietų, o kbmunistaj 
30 vietų. Pralaimėjo 42 vietas 
radikalai socialistai, kurie taip
gi jeįna į liaudies /frontą. Da
bar iš 1,526 atstęvų vietihėse 
Valdžiose liaudies frontas turi 
741 atstovą.

Prancūzijos 
vaujami pulk. 
Rocųųe, turės 
stovų.

fašistai, vado- 
Francois de la 

tik 14 savo at-

HEALDTON, Okla., spalio 
IŠ. — 40 pikietininkų, C.I.O? 
narių, pirmadienį prižiūrėjo, 
kad samdytojai neatidarytų 60 
aliejaus šaltinių, kurių darbi
ninkai išėję streikam / '

Streikas paskelbta todėk 
kad kompanija, kuriai' priklau
so šaltiniai, praėjusią savaitę 
paleido iš darbo 15; darbinin- 
kųf už aktyvumą unijos veik-

40 pikietininkų, C.I.O;
• 1 • ’ ♦ 9 9
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WASHINGTON, D. C., sp. 
18. ’ — Pirmadienį tarp kitų 
bylų, kurias nagrinėjo,,Vyriau
sias ,, teismas, buvo dvi bylos 
lietusios šalies valdžią. 1

Vienoj šių bylų buvo Nacio- 
nalė, Darbo Santykių Taryba 
su Jeffėry-Dewitt Insulator 
Co. of Kenova, W. Va. Darbo 
Taryba rado kompanijų kaltų 
esaąt nederama praktika san
tykiuose sU darbininkais, ir 
Vyriausias teismas palaikė ta
rybos pusę.

Antroj byloj trys Floridos 
kompanijos protestavo Apskri
ties Apeliacijų teismo sprendi
mų, kad valdžios tam tikra ko
misija savo tyrinėjimuose ga
li reikalauti kompanijų tele
gramų liudymams. Vyriausias 
teismas palaikė ir šį sprendi
mų, reiškia pripažino valdžios 
komisijai galią. \ •

Manoma, kad ir naujas tei
sėjas Hugo L. Black, balsavęs 
Šiuose Vyriausiojo teismo 
sprendimuose.

$700,000,000 deficito
1938 m.

. WASHINGTON, D. C., spa
lio 18. Pirmadienj preziden
tas .Rooseveltas paskelbė per-

Čhicagai ,ir‘ apielinkėi fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: f

Veikiausią tarpais lietus;
kiek šaldau; kiek pasikeičią; 
pietų vakarų’ vėjai;, saulė, teka 

06, leidžiasi 5:04 valandą.
. - i: ... j ...» :•. -ia>. i _

SHANGHAI, Kinija, spalio 
18. — Kinų vyriausybė pirma
dieni išleido pranešimų, kuris 
sako, kad kautynėse dėl Ta- 
zango, esančio apie 5 mylias 
į šiaurę nuo Shanghajaus, žu
vo visas kinų batalionas iš 
1,400 /žmonių. Tačiau japonų 
tose kautynėse žuvo per 3,000, 
o -galų galb kinai išlaikė šia 
vietą savo rankose.

šiaurės Kinijos fronte pir
madienį ėjo smarkus mūšiai 
prie Yuchensung, 30 mylių at
stumo j nuo miesto Tsinan, 
Shantung provincijos sosti-1 
nes.

Sugrįžo į Kiniją Dr. H. H. 
Kung, šalies finansų ministe- 
ris, kuris lankėsi Europoj ir 
Amerikoj ieškodamas Kinijai 
finansinių kreditų. Dr. Kung 
sako, kad jo kelionė pilnai pa
vykusi..

MASKVA, 
spalio 18. - 
pašalintas iš vietos Israel 
Veitzer, Sovietų užsienio pirk- 
lybos komisaras. Jo vieton pa
skirtas M. P. Smirnov.

Dieną anksčiau buvo paša
lintas iš vietos Se-rgei Sudin, 
veikiantysis užsienio pirklybos 
komisaras.

Abu sovietų viršilos pašalin
ti dėlto, kad padėtis jų vado-' 
vaujamoj srityje buvus “supu
vusi”.

Šerų kainos smar 
kiaikrito

NEW YORK, N.'Y., spalio 
18. — Pirmadienj įvairiose ša
lies biržose smarkiai krito serų 
kainos. Bendrai kainų kritimas 
buvo nuo, $2 Iki $15 Šerui.

Vokiečių aviatoriai 
atlėkė Anglijon

Ieško pražuvusio 'caris- 
i to pėdsakų

PARYŽIUS, Prancūzija, 
18.

sp.
Rugsėjo 23 d. š. m. din

go Paryžiuj buvęs baltagvar
dietis generolas Miller. Dingu
sio generolo bute užtikta raš
telis, kad jis, Miller, vykstąs 
su kuo ten pasimatyti, bet esą, 
tai galį būti Spąstai.

Paryžiaus policija ryšium su
. Ji ?. ’ • 1 « 1 .

: LONDONAS^ Anglija, spalio 
18: —- šeši vokiečiai, - kariško
jo .oro laivyno atstovai, atlė
kė Anglijos vizituoti/ Jie truks 
čia ‘ apie savaįtę laiko. Atlėku
sių; tarpe yrą Erhard 
Vokietijos oro laivyno 
torius asistentas.

~ Landonas kalbės 
radiją.

Milch, * 
sekre-

per

tvarkytą J. V. biudžetą 1937-38 Millerio prapuolimu, padarė 9 
metams. Skaitlinės rodo, kad kratas, paėmė įvairių doku^ 
biudžeto deficitas 1938 m. bir- mentų, bet iki šiol, atrodo, ne- 
želio mėnesį sieksiąs daug maž pajėgė nustatyti, kas atsitiko 
$700,000,000. su MiUeriu.

i įvairių doku
mentų, bet iki šiol, atrodo, ne

su MiUėriu.

/ TOPEKA, Kan., spalio 18.-r 
Alfted Lando n, buvęs republi- 
kOnų partijos kandidatas į 
prezidentus paskutiniuose rin
kimuose, kalbės per radiją an- 
tradięrų,.spalio 19,d;,-nuo 8:30 
iki 9 valandos vakaro.,

visai.be
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, spalių 19,.- 19J7
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Lietuvoj: Heikatinga Ūrabu^ią 
" kad ir Senų. ’ \

Jau aukščiau pastebėjau^ 
kad' Li^duvos fašistine Valdžia 
darė didelę ’ skriaudą savo 
žmonSnfro, uždedama r augšftis 
muitus, dagi? už senus mešiOi 
tus drabužius, siunčiamas <da- 
vanomis, nes drabužių trūks
ta netik biednuomeneiį Bet iri 
nepuriems ūkininką tos. Tai aš 
pastebėjau viešėdamas Lietu
voj, Visiem yra žibama, kad 
dabar Lietuvoj ukinihkai skir 
stosi į vienkiemius ir prie da
bartinės sunkios naštos augš- 
tą mokesčių. Visokių valdi 
niūkų išnaudojimų ir prie 
sunkios ekonominės padėties, 
dar reikia statyti trobas* O 
vrsiz žinome ką reiškia trobos 
statyti. Sumažėjo auginimas 
avelių, o be avelių nėra kai
linių nei sermėgos.. Tadgi, pri- 
seina drabužių, pirktis krau
tuvėje. Betgi krautuvėj su 
tuščiu kišeųiu nieko gero ne- 

Av,gausimo pigus drabužio greit 
Lietu- plyšta, Ypač biednuotoenei, 

skundai dirbant prie .sunkaus darbo>. 
yra rišami kulipka arba kalė- arba miške, prie I malkų kirti- 
jimui Beje, butų , gerai, kad mo' ir tl. Man būnant Lietuvoj 
gerb. konsulas paaiškintume-i 1982i33> ir 1934 metalu ir ben- 
te kaip buvo išrišti skundai drai tvarkant Bagdonų ir Vil- 

sLietuvos ūkininkų,, kurie ne- girdaičių dvarus kasdien teko 
galėjo pakęsti augštų mokės- su pasigailėjimu- žiūrėti kaip, 
čių naštos ir sauvalės ‘‘išmok- į apdriskusius vergus į savo 
slintų,r valdininkų^ kurių dagi kumečius ir šiaip Biednuome- 
jie patys nerinko. Tiesa, mes nę, kuri pulkais ateidavo pra
gyvename čia demokratiškoj šytis darbo. Betgi negeriau ir 
Šaly, kur išsilavinę Lietuvos su nekuriais ūkininkais, 
žvalgybininkai nepasieks, bet Tam pačiam Bagdonų dva- 
jie parodys savo gabumus re buvo pieninė arba smeto- 
tiems, kurie sumokėjo augs- nos nugrėbimo punktas, kur 
tus muitus ir nemokėjo užtyg j tos apielinkčs 
lėti. Tai ve ką tai; reiškia. '

ARGI ISTIKRPP TAIP YRA KAIP 
KONSULAS SAKO?

- — ■ ■■■■ ■

Senų Drabužių Muitą Reikalu
“Naujienų'’ nr. 216; rugsėjo 

14 d. tilpo X. Š. pareiškimas 
kad Lietuvos vyriausybė turi* 
surakinusi! fašistiškais retėž aiš 
Lietuvos liaudį ir dar verčia 
mokėti aukštus mu tus u s pa
siųstus senus, drabužius dovar 
nų iš Amerikbš.

Konsulas Pataria Paduoti 

Skundą.• -L •• ■ « . •' •

. . Z1. . . r

Teisindamas Lietuvos lašisti- 
nes vyriausybes tokį elgesį 
Chicagos Lietuvos konsulas pavl 
reiškė, kad tokią X. š. kaltini
mas yra persudjitas politine 
druska ir neatatinka tikreny
bei, nes muitų įstatymas buvo 
seniai išleistas,, dar seimo, o ne 
fašistinės valdžios, o, antra, 
kad už senus drabužius muitas 
nėra imamas. Bet, jei siunčiant 
siuntinį dovanų, prie senų- dra
bužių yra įdėta maža dalis ir 
naujų, už kuriuos reidą mokė
ti iki 200 litų, tai Finansų Mi- 
nisteris nuo to muito atle.‘d#a\ 
I'o to konsulo pareiškimo tilpo 
visa eilė nusiskundimų, kad pa
našus siuntiniai buvo siunčiami' 
ir ne tik kad muitinėje buvo 
begėdiškai apiplėšti, bet dar ir 
apkraustyti. Iš tų visų nusi
skundimų aiškiai visiems ma‘ 
tyti, ir tą pats konsulas, tur 
būt, neužginčys, kad visi tie 
siuntiniai buvo siunčiami, na 
žemos rųšies biznierelių, kaip 
konsulas išsitarė, bet dovanų 
kad pagelbėjus savo feuvargu- 
siems broliams ir seserims. Bet
gi konsulas kelintą sykį karto
ja apie ministerijos suteikia
mus lengvatus, kurių dar, tur 
būt, niekas nėra gavęs. Bet j e’ 
jau iš tikrųjų yra tokie įstaty
mai, kaip gerb. konsulas tvir
tina, tai kaip tiktai muitinės 
valdininkui ir pridera piliečiams 
viską išaiškinti, kaip .ir kąt jią 
turi daryti tok’ame atsitikime, 
bet neapiplėšti, apdedant aukš
tu muitu. Pilietis, gavęs dova
nai, iš džiaugsmo neša parduoti 
paskutinę vištą, kad tik išva
duoti prisiųstą jam dovaną. Ar 
tai yra lengvinimas gyventojų 
būklės, kaip konsulais sako.

“Naujienų“ 235 humecyjp’ 
konsulas pataria, X. š. paduoti 
skundų. Konsulatas jį priims 
ir padarys- tyrinėjimą. Taigi 
gerbiamam konsului ištariu 
ačiū už tokį nuo^tdų patari
mą. Juk neW X & buvo pa
žymėta, kad visi- siuntiniai bu- 
bo apičrautii augštais muitais 
ir dar kar kurie apkraustyti. 
Kokių gi1 geresnių skundų p. 
konsulas nori? Reikia įiepa- 
miršti' kuo kvepia skundai 
prieš) valdininkus tokiose Ša
lyse, kur liaudžiai atimtos 
teisės ir ji yra surakinta fa
šistiniais ar kitokiais relė“ 
žiaisr kaip kadi dabar ir ' 
voji Juk visi tokie :

ūkininkai su- 
veždavo pieną, Turiu primin-

t PIRKITE 
MALEVAS

, IR
VARNIŠĮ

’iš didžiausios firmos^ 
Chicagoj! Nacionaliai

; produktai, kuri u o s 
fmes gavom iš Ban- 
. įpilto krautuvių, gai
srų ir gelžkelių sudu
žimų, visi nuo 1/3 įki

/ % pigiau* Patenkini- 
’ mas garan t u o t a s 
i 100%. Keturibs krau
tuves—Ateikit į« ar
čiausią. krautuvę. Mil- 
waukee Avė; krautu
ve atdara nedėlioj 10-1

MALEVOS^:
VARNIŠIAI >/, trimvS-

• ii ši s $2.25.

Reguliarės Kainos

š i s $2.25.
Musų, 

kaina .......wa«w
$2:70 vertės,: visur ži-
noma:.(.^at į^.rGĮosst .......... .............i, ,,, noma.JUAąv

PAINI E»NGE
2000_ Milwaukęe Avė.
6836 So. Halsted 

2274 Elston Avenue
Skyrius KENOSHA'. WIS. 

Contralis telefonas
ARMITAGE 1440

$2.25 vertės Fiat Bal
ta $1.20
Maleva .... ■

/.....

Didelis pasirinkimas 
Paint Brushes už ‘/z 

kainos.

■ .’ži-- -■ ■ M-l ■ r ■ - 
ti, |tad daugelis ukinihkij irtai- tn$ -sustabdę, nes ghdi, jei 
tinasi tuo “išg^dltavotu” aitba ’Wro bebus, maž ir važiuos 
[Mmąšihuottf įkertu iir ttekb 0a- ,0 jei
šfebeti, kadi nfel^Iriė jfe M tas Vįrica# ffueis už ke-
turejo brikos šd^'kėtųriais ra- lėtą centų “reksalajui”. 

į tais, bet visi ratai; buvo skir
tingo dydžio, d tlkinirtkb 16- 
pytoš1 šeTmėgps viena rankove 
vienokia, kita kitokia. Tąi ar 
jam dovana,
nors ir nešiptų' drAtHižiil. O 
kaip butų jain^^^tonu ųžsi- 
mo'kėti luito lų.'-^kuriųvdw
jsrtvo rankose gąį nxha turėjęš.

■’ l J L

’r. ■■ '

II «.l fai'į, , ,>m

"A
Ar Maskvoj Jaunyste Tokia 

Kaip Chicagoj? 
Atsakymo- ieškok 

k “PRIVALIAM PETER 
. VINOGRADOV GYVENIME* 
Maskvos darbininkų studentų gy- 

- veninis ir meilMjjj šiandien.
Buren <--- - - --.-y — - -• ’ y artl<VabaRh

Bet j aw nekalbanti apie? Liev i sumoms - -
•»■ */ t J. ii, .. J. * , ' I v <ioc IKI 1 P. M.

10:45 A. M.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife 
6630 So. Westėm 
Avei, 2nd Goor 
Hemlock 9252 k 

Patarnauju prie! .
gimdymo namub- nud 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 8939 
elėcttic t r e a^t - 
ment ir magne- 1 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- { 
mai dovanai.

Iš kelių tų nusiskundimų, ku
rie tilpo “Naujienose”, aišku, 
kad visiems reikėjo; užmokėt 
kas neverta, jau nekalbant apie 
paprastus piliečius, bet ir poli
cininką, kuris jau turėjo išgau
ti lą lengvatą. Bet ir tas tapo 
nutaisytas. Tai ir pasirodo, kad 

•tas ministerijos lengvatas, tai 
tik politinis pasaldymas. Prie 
to reikia prisiminti, kad: Lie
tuvos valdininkas, tai ne Ame
rikos ar kitos demokratiško:; 
šalies. Mažiausias valdininkėlis! 
yra pasipūtęs, kaip šeškas, o ką 
gi jau kalbėti apie ministeriją, 
kuri dagi yra persisunkusi len
kišku raugalu. Iki pilietis iš- 
gaus muito atleidimą, tai' jam 
daugiau kastuos, negu aukštą 
muitą užsimokėti.

Dabar paimkime ir X. š. siun
tinį, kuris taip didelį triukšmą 
sukėlė. Dovanų siuntinys susi
dėjo iš 3 senų paltų (overcoats): 
ir dviejų kostiumų, • kurių 
naujesnio buvo jau pusę metų 
nešiotas. Taigi, pagal konsulo 
pareiškimų, muito nereikėja 
mokėti. Prie to buvo įdėta ne
šintos paprastos medžiagos 
suknelei, kurią perkant, kai* 
navo tik $3.87. Kas Lietuvos 
litais sudaro tiktai apie 20 li
tų. O betgi muito turėjo už
mokėti 145 litų. Tai už kągį 
čia paimta? Ar tai didelis su
manumas ir išmokslinimas 
valdininkų* Nebūtų jojcioš 
kalboj jei; muitas buitį paim
tas pagal vertę,, bet į kągi pa
našu dabar? Ar tai persūdy
ta politine druska? 
tuvos valdininku 
didelę 
suomenei, nes 
bužių parama yra 
netik biednuomenei, 
daugeliui ūkininkų, 
vėliau pakalbėsime.

kka? „Toks Lie- 
ų elgesys darė 
I Lietuvos vi* 
Lietuvoj dra*

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY,, Not ine. ; ' 

10 West 18th Street ' JSTATE RSTREET0 
fHo Ir musų patyręs inžinierius

atvažiuos į jūsų namus ir LsLjMrSrifl H 
suteiks DYKAI ąpskaiČiavi- j H U H
mą dėl namų apšildymo rei- sffM HSm*|n į| n M 
kmeny (piantB gąru’ arba ilSSrmnnffinI i R: karštu vandeniu šildomą, JyU B Įfl
NEREIKIA PINIGU' ĮMO- H N |1jn 111
RĖTI—36 MĖNESIAI IŠ-HH | ||ĮĮįj | B U M|||| i H 

MOKĖJIMUI—ŽEMA RR |Rffl||| I H
PALŪKANŲ KAINA. g BWnl!B Įh I III 11 H

[ I Atdara vakarais iki 7 vai.j
i NedėlioinU iki L v. dieną Į B , "I,

■ jiįjįi'iiii II i, ■■■■■■R I. !■'■ ...................

tuvos: hiedmiort^nę, paimtum 
‘kad ir patį Šnjętohą'. Jei jib 
gautų dovaną, tikiuosi, kad' 
noriai ją priimtų, o iš to džiau 
gšmo kelis humbugieriusv 'me
daliais apdovanotų,

m^kitigas Koi&lui: . .
Na>. kaip ten? nebūtų, bet 

visgi esu dėkingas- gerbiamam 
konsului už jo atsakymą ir 
patarimą, nes “Naujierių”; 
plati visuomenė gavo- patirti: 
plačiau apie “didvyrių že
mės’’ išmokslintus patyrusius 
valdininkus. Ir jau yra pasa
kinių. štai, mano pažįstami, 
kurie rengiasi pasiųsti pana
šius siuntinius į Liefuyą, da
bar plačiai patyrė apie didė
lius gabumus išmokslintų 
valdininkų, tą savo' sumany-

BIZNIO* REIKALU UŽEIKIT
; , PAS
: Juozapas Ažukas
I Bridgeporte išdegė keletas namų, 
}kųr žmon'Ss neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 

; Nelaukite pakol jus . tokia nelai- 
’rtjė ištiks —- apsidrauskite tuo- 
jauš pas — 

atstovauja
Juozapai Ažukas

PROPERTY OWNERS AŠSOCIA 
TION OF BRIDGEPORT

i ■ 3303 .So;- Lituanicrt Avenue
Tel. Boulevard' 3450

: (Atdaro* nuo TO nH'tt iki 9 vak.)

ADVOKATAI
/

Tek Vtrginir MM 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

:—4 ir nuo 6—8 vai. vaksftt 
Reaiderioija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10- Av Mv 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Mi«hiirai> Are 

ROSELAND—CHICAGO, JtL 
Tel. PULLMAN 1193-8277

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

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

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

Tel. Seeltey 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

IŠDIRBĖJAI < 
YANKEE POTATO CHIPS 
POPCORN IR PRETZELS 
Prisratom į Tavernas ir Rėstau- 

ranus sezoninius produktus. 
Taipgi parduodam saldainius 

wholesale.
f 4643 SO. HALSTED STREET 

Tel. YARDS 4996.

j PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims. 
BODY BRACES. E L A S T I C

> STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jųsų mierai. Mes esam specialistai

' planavime ir padirbime dirbtinų- 
i dalių ir višų kitų mokslinių kunuf 
j prietaisų. Jei turit bet kurią ydą.
kreipkitės j mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes:

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CUIGAW ORTMPEOIC GO.
, 183 W. Lake St.
; Arti prie Wells- Street.
■ ■K... .... -.1111.1.1 1.1,. Hl.fc—O.I-.i M      —

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
flM' M HBMM '■ BEMfe H H ■ ' H

John F. Eudeikis
SENIAUSIA* IR- DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 ' South Fairfield Avenue

Tel; I.AFAYETTE 0727
■.|.—|W|... t ufan 41

į koplyčios visose- T r 1 4 koplyčios visose
■ -L—J- Chicagos dalyse
■ 1 ■■■■—■ 1 '. ............................ ........................................... ............................ ......................

..

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

R.' ŠALT1MIERAS.

______ ________~ ' ' .....................  — ■ ........ ■ n -- --------------------------------- ----------

Direktoriai

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telbphdne: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Are.
Tel. Lafayette 8016’

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards

A. A. SLAKIS
ADVOKATAIS

7 So, Dearborn
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
N amų Tel Hyde Park

2510

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIUSPECIALISTAI

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

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

Ofiso TeLc Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTIST AS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo1 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

NSRA KO BIJOT

Baime ima, kad po 
poros menesių raikės 

atmokėt savo 
Morgičių!

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

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių ! 

Laidotuvių. 
Direktorių-. 
Asociacijos

Arhbulance 
Pątarnavi-. 
mas Dieną 

ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

LACHAWICZ IR SŪNUS
‘ 2314 West 23rd; Place Phone Canal 2515

SKYRIUS: 42-44’Eftst 108th Street Tel. Pullman M70. ‘ ' ___ ■_ ___ z  .______ . '________ __________  • ■ •

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS j
r 4704 So. Westęrn Avė.. Phone Virginia 0883
H ii ■  Defalt fa . .. m ' ............ iL—        .A u.,,     « ■■■—

J. LIŲLEVIČIUS
1348 Sb. California Avenue' Phone Lafayette 3572

1

■■ A. MASALSKIS
: 3307- Lituanicd Avenue Phone Boulevard 4139

musų sekretorius suteiks jums visas 
. informacijas.

LITIII AMAN BI II.DIAG. LOAA &

'■>. L' , L.’ A. PETKUS'
1410 South 49tH> Court Cicero Phone Cicero 2109

........... ...........................■■■■'■rmihih i ii u i»i ................. fai..« ■ w..... . ,i ................................. .......... .

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street: . Boulevard 4089

...• "I I—', ............................  ■' ................................. . ...... , ....... J

SAVINOS ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas GAN AL 8500

(MEMBEČ ČĘDERAL HOM^ LOAN BASĮĖ)

1646 West
»>, , .1 įl.J.......

46th' Street
J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevard 5566
' - A -V-T— - -------

, S. M SBįŲDĄS
718 West 18th StreeU .> Phone Monroe 3377

I 1||». ii iln,.i» —, I '...... - -- -,'į-į - —■ r - —»
••>*>>» ■ ■ < ■ ./ » ' \ , '4 ,

3319‘Lituanica Avenue
MAŽEIKA. Yards 1139

•' Phone1 Yards 1138:

DR. VAITUSH, OPT.
I LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvose 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. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį;
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
dentist

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus serėdomiš ir subatomis
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
758 West 35th St* 

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

Nedčliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR.'JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

. ..< Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj nagai nutarti.

______ ..... ..i..-—:----- Į------—L— 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo L—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So* Califbrnia Av«fue 

Tplėfonee Republtc 7868

KITATAUM
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10-rl2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos tefefbnait

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo ’ 1*3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis nasrai sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN- BLVDą

TeL Kenwood 5107 * ‘

Dr. Charles Sega!
OFISAS

: 4729 So. Ashland Avė.
i 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedčliomis dUo 10 iki 12 
valandai dieną. x -

Phone MIDtyAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienių 2 iki 8 po pietų 

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

Garsiiikites “N-nose”
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Namai ir Žemė
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Veda W. V. MANKUS

Gyvenimo dailė
Nors tai nebūtų tinkama šia

me skyriuje panašus klausimas 
gvildenti, bet taip dažnai sus * 
duriame JSu namais — šeimyno
mis, kuriuose kaip tiktai trūks
ta nuovokos gyveninio dailės,— 
matosi būtinas reikalas viešai 
su skaitytojais pasidalinti nuo
monėmis. čia išimtinai pažymė
siu tik tokių namų netobulumą, 
kurie susideda iš senosios' ir 
jaunosios kartos ir kuriuose dė 
gyvenimo dailės nepažinimo į- 
vyksta daugybės gana, skaudžių 
nemalonių ir net tragingų nuo
tykių.

Namai — tai žmogaus gyve
nimo ir džiaugsmo židinys. Kuo 
met mes parvykstame bile iš 
kur į savo namus, mes jaučia
mės laisvi, nevaržomi, pasiten
kinę. Kad savo namą galėtume 
padaryti dar malonesniu ir gau
ti daugiau pasitenkinimo, mes 
jį dekoruojame, stengiamės pri
pildyti pagal geriausią savo iš
galę gražiais rakandais, kau
rais, paveikslais, lempomis, gė
lėmis ir t.t. Įsigiję visą tai, 
džiaugiamės ir naudojamės. 
Juk , rodosi, kitaip ir būti ne
galėtų. Bet yra, ir čia praside
da namų programas.

Namai — kaip jie nebūtų 
puošnus — tik tuomet bus lai
mės židinys ir pasitenkinimas, 
kada juose viešpataus gyveni
mo harmonija ir santaika, kada 
vienas antrą supranta, kada' vie
nas antro pageidavimus įverti
na, kada nėra diktatūros, . bet 
šeimynįška ;dęmpkratiją, A

Pavyzdžiui, štai, šeimyna iš 
penkių asmenų: tėvai, sūnūs ir 
dvi dukterys. Nuo pat apsivedi- 
mo tėvai dirbo, taupė, auk’ėjo 
vaikučius, mokino juos pagal 
geriausį savo supratimą ir vai
zdavosi, kad išauginę šeimą bus 
labai laimingi. Jauniausia jau 
eina penkioliktus metus, dides
nieji jau dirba; parnešę algą— 
tėvams atiduoda, šeimynos fon
das jau pakilęs, vaikai pradeda 
skųstis, kad butas perprastas, 
rakandai senoviški — kodėl, sa
ko, tėveliai negalėtumėm mes 
gražiau gyventi? Juk esame 
sveiki, dirbame, pinigų ištenka 
—pirkime naują namą, rakan
dus, tuomet bus tikrai malonu 
gyventi. Pasitarę taip ir padaro. 
Dabar tikrai malonu: viskas 
nauja, gražu, blizga. Jaunimas 

• norėtų pasirodyti savo drau
gams, pasididžiuoti prieš 'juos, 
čia bėdos ir prasideda. Mamė ir 
pape, būdami visą gyvenimą 
taupus ir ekonomiški, negali 
prileisti, kad čia ot tuojau tą 
viską ir vartoti, trypti, šlerpti. 
Mamė tuojau rakandus ap
dangsto senais kvartukais, kau

kus padengia popieriais ar ko
kiais ryzais ir vaikams su drau
gais pataria geriau eiti į “beis- 
mentą,’"nes stubą gali pri trypti.

Panašių šeimynų yra daug; 
taip greitai, kaip vaikai paau
ga ir pradeda savu protu orien
tuotis, savaip į gyvenimą žiūrė
ti, taip greitai sugriuva šeimy
nos tikėtoji

Tėvai per visą gyvenimą pa-, 
pratę skrumnai ir taupiai- gy
venti, negali prileisti, kad jų 
vaikai nesektų jųjų pėdomis. 
Vaikai, matydami savo drau
gus ir kaimynus gyvenant 
puošniau ir laisviau, irgi spi
riasi, kad ir jiems turėtų būti 
leista panašiai gyventi. Praside
da kova tarpe senosios ir jau
nosios kartos, ir dažnai ta ko
va išsivysto j tokią griežtą ir 
atkaklią, kad abi pusės prisiva
ro prie nervų paifimo, nuolati
nių kivirčų, viąiško nepaisymo 
vieni antrų, o pagaliau arba tė
vai valkus stačiog išveja iš na
mų, arba vaikai patys, negale-

darni taikiai sugyventi, pabėga 
nuo tėvų.

Patarlė šako: “Maži vaikai 
maži klapatai.” Kad . butų gali
ma išvengti “didelių klapalų” 
vaikams paaugus, reikalinga di- 
delįo pasišventimo, pakantos, 
taktingumo, pažinti gyvenimą iš 
jųjų taškaregio. O kad butų ga
lima tuos du skirtingus supua-j 
timus ir temperamentus sude
rinti, tai reikia prilaikyti gyve
nimo dailę tinkamoje aukštumo
je, kitaip išskris paukšteliai — 
paliks seniams tuščias lizdas.

Supažindinimas
Atsižvelgiant į nuolat kylantį 

visuomenės pareikalavimą tin
kamų ir tinkamai finansuotų 
namų, kad butų įmanoma pa
prastam darbo žmogui be dide
lio vargo įsigyti nuosavą pasto
gę; paskutiniais keliais metais 
labiau pradėta'rūpintis tų rei-. 
kalavimų patenkinimu. Ne tik 
kad federalė valdžia ėmėsi tuo 
rūpintis, pristeigdama įvairių 
pagelbėjimo biurų ir korpora
cijų, bet ir mokslinės įstaigos 
tuo susirūpino. Jau keliolika žy
miausių šalyje universitetų įve
dė pamokų skyrius, kiir moko
ma įvairus dalykai apie namus 
ir žemę: praktiškas planavimas 
subdivizijų, supažindinimas su 
įvairiais konstitucijos budais, 
miestų augimo kryptimis, skir
tingus finansavimo namų, sani- 
torijos ir kurie seniau būdavo 
mokomi tiktai konstrukcijos in
žinierių - arkitektų kursuose. 
Taip jau ir daugybė vakarinių 
mokyklų suaugusiems teikia 
panašias instrukcijas tiems, ku
rie domisi namų ir minansavi- 
mo pramone.

Daugybė jaunuolių, apleidę 
mokyklas, ir dirbdami laukuose, 
apdraudos kompanijose, skolini
mo ir budavojimo įstaigose, na
mų prekyboje ar bile užsiėmime 
turinčiame nors ką bendro su 
namais ir žeme, jau jie turės 
pagrindinius principus, įgytus 
mokykloje, kuriais remdamiesi 
galės būti ne tik sau, bet ir- vi
suomenei daug naudingesniais 
piliečiais. Kad tokiais dalykais 
butų rūpintasi praeityje, gal ne
būtų misi ėję tokiam dideliam 
skaičiui žmonių pergyventi taip 
skaudžių pamokų laike depresi
jos.

Pirko ir pardavė
Praėjusios savaitės Chicagos 

miesto rekorduose pasirodė šios 
lietuvių pavardės kaipo pirku
sių bei pardavusių nuosavybes.

A. Mikus pirko ant S. Hals- 
ted St. prie W. 37th St.

V. Insoda pirko ant W. 35th 
St. prie S, Lincoln St.

H. Balecki pirko ant North 
Whippe*St. prie W. Wabansia

L. Manka pirko ant S. Ked* 
zie Avė. prie W. 54th St.

P. Surgis pirko ant S. Pauli
na' St. prie W. 84th St.

G. Lūkės pirko anUS. See- 
ley Avė. prie W. 56th St.

Gedimino Spulka pardavė B. 
Jasoniui ant W. 39th prie 
Sacramento Ave.v

C. Dagis pirko ant W. 42nd 
St. prie S. Sacramento * Avė.

F. Malkus pirko ant W. 55th 
St. prie S. Sawyer Avė.

V. Buczinski pirko ant West 
79th PI. prie' S. Coles Avė.

C. Czerkas pirko Thomtone.
Persikraustymo sezonui pra

ėjus -pirkimų skaičius vėl pra
deda sumažėti. Galima spręsti, 
kad daugiausia perka tie, ku
riems pakarsta nuolatinis kėli* 
mas nuomos. *

So.'

ANGLIŠKO STILIAUS

angšis sumodernizuotai 
liškąs namelis su it 
tais vidutinio dydžio lan
gais, teikiąs ganėtinai švie
sos, ventiliabijos, skonio 
planavime ir pakankamai 
vietos tinkamam sugrupa- 
viinui rakandų kamtariuo-. 
se.t 5 kambarių, visi pir
mame aukšte, su priediniu- 
darbo kambariu užpakaly-? 
j e virtuvės. Tas kambarys 
daugelyje šeimynų, randa 
sau keleriopą naudojimą ir 
teikia nemažą pasitenkini
mą. Pavyzdis paimtas iš 
Den'ver, Col. Namas pasta- 

- tytas ant plataus loto, kai
navo $5,200. Turi Federal 
Housing Administration ap. 
draustą morgičių ant pen
kių, tūkstančių dolerių išši- 
mokėjimui per 20 metų, 
priskaitant visus kaštus. 
Mėnesiui tenka mokėti — 
$43.66.

DEt> R.OOM

E»ED R.OOM 
10-3x12-6"

NOOK .

DINlNG.fcOOM

K1TCHEN 
e-oMO’-iy

LIVIMG ROOM
.iS’-ę’MZp’-p* '

JERRACE.

FIRSJ JLOOfc.

Mažiemsiems Daten 
kinti

kur galėtų laisvai, ne

ilgesnį laiką, per keletą metų, 
netrunka išaugti į didesnę su
mą, su kuria jau galima nuveik
ti svarbesnius darbus: suteikti 
priaugantiems šeimos nariams 
progos siektis aukštesnio moks
lo bei amato arba ir siektis prie 
nuosavos pastogės įsigijimOz- 
Turint spu|koje dalį susitaupius 
perkant bakūžę lengva ir liku
sią * dalį pasiskolinti, nes spul- 
kininkai žino, k] 
sidirbęs taupyr| 
ir yra sakomąjį 
tai gerų paprc®

aą jau turėti į- 
K i paprotį. Tat 
'kad: spulka — 
ų dirbtuve. \

Lietuvių Budavojimo Skolini-, 
mo .Spulka yra Naujienų name, 
atdara nuo 8 vai. iki 8 vai. va
karo, kur galima visuomet atsi
daryti sąskaitai ir mokėti po 
tiek, po kiek išgalima. Spulka 
yra po valstijos kontrole, narė 
Federal Reserve Banko, jau gy
vuoja apie 20 metų, vedama at
sakingų ir patyrusių direktorių 
ir viršininkų, neturi paremtų 
nuosavybių, visiems yra išmokė
jusi sutaupąs ir moka 4 nuošim
čius ant sutaupų. Daro pasko
las tik ant nedidelių gyvenamų 
namų prieinamomis sąlygomis. 
Modernizavimui arba remontą- ,x . *
vimui namų nariai duoda pasko
las. Spulkos sekretorius yra T. 
Rypkevičiiis. •

TRANSAKCIJOS

NAMON 
Paskolos 
visokiems 
reikalams 
ant jūsų 
parašo 
arba turto
Greitai 
galima 
gauti. 
Lengvais 
išmokė
jimais.

JULIUS NAMON, pres.
NAMON FINANCE 

CORPORATION 
6755 S. Western Avė.

Tel. GROVEHILL 1038

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

' torius
Statom naujus ir taisom senus 
namus. Apkaląm asbestomis. Rei

kalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco 
Avenue

Tel. Lafayette 5824

PAGELBAI NUO 
RAUMENŲ 
SKAUSMO

Johnson’s Red Cross Plaster 
nuo reumatizmo skausmų, nu
garos ydų, strėnų, sustyrimo 

\ ir išsisukimų. Lengvas vartoti 
\ ir nuimti. Išparduodama jo 

įhilionais kasmet.
Fin/alt/fos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Parduodamos Visose Vaistynėse

Per pereitą savaitę Chicagos 
miesto rekorduose užrašyta, 
kad nuosavybių parduota 920 
už $1,495,959; morgičių pada
ryta 585 už $2,643,039; leidimų 
naujiems, namams statyti iš
duota 32, kurių statyba a'tseis 
$207,950. !

Apskritai apskaičiuojama, kad 
šiemet naujų namų konstrukci
ja pakilo per pusę, palyginti su 
praėjusiąi metais, kaip Chica
go j e, tai ir priemiesčiuose.

(• • .' • ' , r ' \ * J J ■ *

Taisymams, modernizavimui, 
padidininiams kas* mėnuo vis iš
leidžiama daugiau pinigų. Ka
dangi žmonės šiemet geriau dir- 

žymesnę sumą. Tuomet jau ir ba‘ ir gali kiek susitaupyti, tai 
netikėtom išlaidom pasitaikius pr ^stengiasi remontuoti senus 
užklupti jaučiama laisviau, nešinamus, kad pagerinus jų vertę, 
reikalui esant visuomet spulko-1 pakėlus nuomos vertingumą ar- 
je galima pasiimti; Taupant per ba apsaugojus nJb gedimo.

' Iš paskutiniųjų{jųjų studijų tarpinio taupymo bendrovės, 
atrodo, kad bus suformuoti kur galima be vargo, atliekamu 
planai, kaip išbudavoti nebran
gius gana moderniškus name
lius ir pardavinėtu su mažais į 
mokėjimais': ^ 
jimui mažomis, trendų kainų 
mėnesinėmis ratojniš. Tas pa-

ivinetĮ-su mažais į- uzsiregist 
ilgų njetų išsimokė- siskyręs i

laikų, nunešti ir pasidėti nors 
ir labai mažą, sutaupą. Kartą 
užsiregistravęs spulkoje ir pa

po tam tikrą sumą kas 
savaitę ar kas mėnuo susitau-* 
pyti ir pasidėtų per trumpą 

' 1 • •d v * 4 , w . • . . »gamintų naujų dąi'bų ir uždar-! laiką žmoguj iššidirba paprotį 
bių, patenkintų^stokumą namų kaipo būtiną užduotį išpildyti ir 
ir būdavo tojams, dirbant ant nė nepajunta, kaip susitaupys 
didelės t skalės,. aftpe'štų gražaus 
pelno. ' • .

Pirmutiųiai ęąnąšųs bandy
mai jau yra daromi New Yorke 
ir pasirodo su, geromis pasek
mėmis. Trumpoje ateityje ma
noma pradėti panašus bandy
mai Ir Chicagoj e. Gal ateinantį 
pavasarį jau bus pradėta staty
ti keli šimtai' namelių, kuriame 
artimame priemiestyje.

SPULKOS
Gęrų papročių dirbtuvė 

. t $. '.Visi pripažįstame, kad taupu
mas yra geras paprotys. Tokius 
žmones, kurie moka ir išgali 
taupytų laikome išmintingais ir 
nuosekliais. Vienok dažniausiai 
yra lengviau kitą pagirti, negu 
patiems . tai padaryti. Darbo 
žmogui su menku uždarbiu, y- 
pač kuomet pragyvenimas nuo
lat brangsta, rodosi, žymus su- 
taupymąs ir neįmanomas — jei 

,ir atlieką gale savaitės * doleri s 
kitas, dėl tiek nei neapsimoka 
važiuoti toliau nuo* namų, kad 
pasidėjus į banką. Mat, bankas 
dabai- nebelengvai surandamas. 
O turint atliekamų kiek pini
gų, lengvai susiranda nors ir ne 
būtinas reikalas, kad juos pra
leisti. Pasitaiko labai dažnai 
nenumatytų reikalų: susirgimų, 
bedarbės, išeigų ir t.t. Kaip rei
kalingi butų pinigai — jų nė
ra, prisieina rūpintis ieškoti pa
skolos.

SKAITYK SĮ 
PRIRODYMĄ APIE GASO ŠILUMOS 

EKONOMIJĄ!

ATEIVIAI NERIZIKUOKITM I EI V IMI DEPORTAVIMU
Priimkit pilietybę. Naujoj 188 pusla
pių knygoj rasit visus klausimus ir 
atsakymus. Lengvai suprantama. Ne
varginanti. Siųskit $1.00 už knygą,- 
paštas apmokėtas.

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

Apskaičiuojama, kad šioje ša
lyje žmonių gyvenančių iš in
dustrijos — šapos darbininkų— 
70 nuošimtis uždirbą $2,000 per 
m^tus arba mažiau. Jiems gyve
nimas niekuomet nebuvo leng
vas, o ypač dabar, kada reik
menų kainos kyla dvigubai grei
čiau, negu algos, o' su butų nuo
momis yra dar blogiau.

Naturališki jų pareikalavi
mai paprastai nedaug kuo ski
riasi nuo tų, kurie yra laimin
gesni, turi geresnius uždar
bius. Tas 70 nuošimčių turėtų 
taip jau žmoniškai pavalgyti, 
tinkamai apsirengti ir įmano
mame bute gyventi. Tuo pat 
laiku jie nepaliauna svajoję, 
kaip surasti budus, kad kaip 
nors, kada nors nuosavą bakū
žę- įsi^yU, savą žemės sklypelį 
turėti
varžomai jaustis namie ir elg
tis pagal savo norą, kur galėtų 
jų vaikučiai be baimės žaisti, 
kur butų galima gėlę bei žoly
nėlį pagal sjavo skonį užsiaugin
ti, ar ir daržovių pasisodinti.

Tai yra natų.a us daugumo 
žmonių įgimti- pageidavimai; ar 
jie butų biedni 'aT turtingi.

Tai žinodami, šalies budavo- 
tojai, medžiagų gamintojai, 
transporto valdytojai irgi pę- 
paliaunamai? rūpinasi ir planuo
ja, kaip surasti priemones, kad 
patenkintų tuos 70 nuošimčių 
mažųjų. Jie stengiasi rasti bū
dų, kaip butų galima nebran
giai išbudavoti jiems namus ir 
apsaugoti savo kreditą taip sau
giai, kad nesusidarytų nuosto
lių — koks tai milžiniškas mar- 

' ketas atsidarytų ir kiek tai bu- 
tŲ iš to pelno. Jie turi sąjungas, 
laiko ekspertus, daro suvažiavi
mus ir vis planuoja apie išplė- Beveik kiekvienoje apylinkėj 
timą savo biznio*. ' yra įsteigtos spulkos -^- savi-

z—
Vienintelis Lietuvių Medžio Sandėlis 

. (Retai!)
kuriame galima gauti įvairių duritf, langų, grindų, žieminių langu, sto
gams popierds ir visas rekmenis dėl taisymo ir statymo namų. Taipgi 
esame paveldėtojai (successors) vienos iš seniausių įstaigų, kuri gyvavo 
suvirš 49 metus, po vardu. W. S. LOCKWOOD, kuri buvo prie 49-to PI., 
netoli Halsted St. ,

’ Reikalaujant. Medžiagų'Kreipkitės j

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

M. ZOLP, SavinlnH. . \
Atdara vakarais ir nedaliomis. Kontraktorianis nuolaidos duodamos

■ "l . . ........................ .. i ■ ........    i|.l
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APŠILDOMA AUTOMATIŠKAI SU GASU 
UŽ TIKTAI $96.28* PER METUS

' ♦ Tai vienas iš tūkstančių* Chicagoj namų, kurie yra
* įrodę patogumą, smagumą, švarumą ir gaso šilumos . 

ekonomiją. Tik pasitikrinkite savo Šilumos išlaidas per 
tris praeitus metus—ir atsiminkite, kad Gaso Šiluma 
yra vienintelė pilnai automatiška šiluma.

1934«»35 (lengvi žiema) .... $98.88
1935- 36 (kraštutiniai šalta) . . . 100.46
1936- 37 (normali žiema) .... 89.5!

j Kittds žodžiais vidutinės metinės išlaidos už gaso ši
lumą freiminiuose namuose apsėjo tiktai $96.28. Nusi-. 
spręsk DABAR įsigyti visišką laisvę nuo fumaso rū
pesčių, ką galį gauti ekonomiškai su gaso šiluma.

LEISKIT MUMS PARODYTI JUMS KAIP 
LENGVA YRA ĮRENGTI GASO 

ŠILUMĄ JUSU NAMUOSE
■ ^Vidutinės metinės išlaidos už 1935-36-37

Gaso Šiluma yra Vienintelė Pilnai 
Automatiška Šiluma

MODEftN COOKeRY.. CONSTANT HOT WATE» .. SIllNT REFRIOERATION , OAS HtATINO

| THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P H O N t W A B A 5 H OOOO

RAMOVA AUTO 
REPAIR SHOP
JOHN MIKŠIS. PROP.

834 W. 35th Street
PKone YARDS 6547 

Bendras karų pertaisymas, bateri- 
|ų aptarnavimas, body ir fender 

darbai

F. KUZMARSKIS
Kriaučius—Tailor

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
moterų drabužius. Perdirba pagal 
riaujausią madą siutus, overkau- 
čius ir įurkaučius. iJirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
Tel. LAFAYETTE 2358.

WEST SIDE 
EXPRESS

ST. FABIONAS, Sav.
Pristatėm visokių rūšių ANGLIS. 
Dabar geriausias laikas. pirkti an
glis. Vėliau anglių kainos pakils. 
Taipgi perkraustom fumičius, 
pianus ir kitokius baldus; Reika
le esant mus pašaukite.

2146 So.. Hoyne Avė.
T«L CANAL 5233
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Tel. Calumet ■ Residence |
4258. Yards 51)84?

Banis Studio
Pirmos RųŠies Photo Studio 

Vestuvės, grupės, laidotuvės, šei-f 
_ mynos ir pavieniai tai musų spe- i 

cialybė.
| 3200 So. Halsted St j
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Naujienos 'eina 'kasdien, Išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago,. 
411. Telefonas > Canai 8500.

Antri balsavimai Francuzijoje
. Pereitų sekmadienį įvyko antri balsavimai Prancū

zijos •apygardų (kantonų) rinkimuose- :Jais buvo susido- 
•mėjusi visa Europa, kadangi Francuzijos piliečių nusi
statymas gali nulemti ne tik Francuzijos politikų, bet ir 
padaryti sprendžiamoj įtakos į tarptautinės politikos 
kryptį. ’Francuzijų jau metai su viršum laiko valdo kai
riųjų partijų blokas (“liaudies frontas”). Ar žmonės ši
ta valdžia 'patenkinti ?

įBąlg^vimų rezultatai leidžia manyti, kad .patenkinti. 
Rašant -šiuos žodžius, ^galutiniai daviniai <dar nebuvo pa
skelbti. Vieni laikraščių korespondentai praneša, kad 
Frandizijos piliečiai iparodė savo pasiryžimų nepasiduo
ti “raudoniemsiems”, Jdti sako, -kad kraštutinės kairio
sios ^partijos laimėjo, foet neperdaug. Bet visi praneši
mai sutinka sdviejuose punktuose: kad “liaudies fron
tas” mugalėjo ^dešiniąsias partijas ir kad daugiausia 'lai
mėjimų rinkimuose turėjo socialistat^Viena telegrama 
sako, kad socialistai gavo 81 naujų vietų apygardų ‘ta
rybose.

Tokiu budu Francuzija nerodo palinkimo pulti į 
glėbį reakcijai. Fašistai Prancųzijoje kelia daug triukš
mo, bet liaudies masės jiems nepritaria.

Antra vertus, netiesa, kad Francuzijoje ^pastaruoju 
laiku komunistai nustelbė socialistus ir pasidarė “stip
riausia liaudies fjfpflto partija” (kaip pasakoja mūsiš
kiai komunistai). Prieš metus su viršum laiko, kai bu-, 
vo renkamas Francuzijos parlamentas, socialistai ;pra-. 
•vedė .daugiau negu .dvigubai daugiau atstovų už komu-' 
įrištus, o dabartiniai :apygardų rinkimai parodė, kad 
nuo do Įląiko įki .dabar socialistai įgijo daugiausia naujų 
šalininkų. Iš įto aišku, kad ir šiandie, socialistai Fran
cuzijoje yra daug'stipresni, negu komunistai,.

'Stiprumo 'atžvilgiu arčiausia ’prie socialistų stovi 
•radikalai. Parlamente radikalai turi mažiau atstovų už 
socialistus, o vietinėse savivaldybėse daugiau.

Bendrai kairiosios /partijos Francuzijoje turi -dide
lės daugumos pritarimų, šiuo laiku dešiniemsiems nėra 
jokios vilties paimti valdžių i savo rankas, — jeigu 
“liaudies fronte” neįvyks skilimo. • . į
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GERA KNYGA

Neseniai išėjo iš spaudos 
nauja knyga: Gera Sveikata ir 
Ilgas Amžis >be Vaiątų. Parašė 
ir dšlėido J. Laukis.

Medžiagų knygai, kaip auto
rius sakosi, jisai 'ėmė iš šių 
šaltinių: “The Normai Diet“ 
by Dr. W. D. Sansum, “Hre's 
How do be JHęalthy” ,by Dr. <B. 
C. Hąuser, «ir ^daugelio kitų 
maisto žinovų raštų.

•Knygoje išaiškinta, -kaip •kū
nas maitinasi, kas jį padaro 
sveiką, ’kas jam kenkia ir kaip 
galima sveįkątą ^pataisyti namie 
gamintais valgiais, mankštyba, 
kvėpayimo Jąvinimu ir kitais 
gamtiškais, kiekvienam leng
vai prieinamais budais.

knygoje yra 170 Tpuslųpių. 
Ji susideda iš ketųrių dalių ir 
priedo, pirmoji dalis: kūnas ir 
kūno reikalavimai; .antroji da
lis: maistas; trečioji dalis: pa
stabos, 'alsavimas, mąnkštyba, 
vąikštyba; ketvirtoji : dalis: 
sveikatos gėrimai. Po to eįpa 
įvairus patarimai (“receptai' ir 
nurodymai“), kaip ir 'iš ko ga
ndinti sveikus valgius ir gėri- 
muą jr 11.
• Gerai, ,kad šjtdfcs .veikalas

9 ' . Į
(kalboje 'yra 'be galo įjiląti !lUe-Į 
ratura npie imaištą, Ket lltatu-į 
vi am s ttękios literatūros ;iki šiol 
truko. Ant greitųjų tperšvšlgus 
p. Laukio ^knygą, sunku ,pasa
kyti, kaip -nuodugniąi jisąi dą 
klausimą išstudijavo. Bet ^kiek
vienam bus naudingą jo ♦yeiką-j 
lą perskaityt, nes ‘jisai supazinJ 
dina skaitytoją su daugeliu 
problemų, liečiančių žmogaųsf 
sveikatą. Sveikata, 'kaip sako-; 
ma, yra ‘^brangus dur-taS”, ‘bet 
dauguma žmonių .visai .nęnusį^ 
mano, 'kaip ją saugoti.

Knygos kainą $1.25. Ją gąli-t 
ma gauti pas autorių ir leidėją 
Šiuo adresu-: J. 'Laukis, 3328 S. 
Lowe Avė., 'Chicago, III. j

n įima

ĘOMUTįlZMĄS IR 
KRIKŠČIONYBĖ

Kai musų katalikiška spaudą,' 
sekdama ^Vatikano nurodymu 
“mobilizuoti jėgas prieš 'bolše
vizmą”, jsityžo /komu-i
pizmo idėjas, tai ^‘Naujięrios^ 
pasakė, kad pati krikščionybe 
ąkelbe komunizmą. Jeigu šių 
dienų katalikai, kurie įtaiko sa
ve vieninteliais tikrais krikš^ 
čirnųmta, ūkuoja .komunistinį- 

W jie .paaiškin
ti, kodėl krikščioniškas 4<omuJ 

’i' - į:/''

NAUJIENOS, Chlcago, III, 
nizmas yrą geresnis už ibo)^-, 
vikišką komuniznią. / ‘ 

Bet dabar jau ir katąlįkW* 
laikraščiai pradėjo viešai pripa
žinti, -kad komupizmas nėra; 
svetimas 'krikščionybei., ^»pįe 
prabilo Uėtąyos į‘šąitihis“, o; 
jo išvadžiojimus kartoja 3JJąrį4 
jonų įaugąs”. Ąis įrašo, kąd 
ne Rusijos ^omuništfti ąugalvo-r 
jo komunifcTR’ '

‘^intįs visus
bendi;įnV ~ jjr^gy^enlmo 
šaltinius ;padąrytj visięms 
lygius 4r kiekvienam ^leugyąi 
prieinamus -— kilo apaštalą 
ir Jeruzalės krikščionių -tar
pe“, rašo jisai. 7 S '
“Draugas“ pripažįstą, kad da 

ir šiandie krikščionys Jkai kur 
praktikuoja komunizmą, 'atseit,; 
vienuolynuose. Jisai pastebi: • z. ' • ' į

“Pas .vieąuęįiius Viskas yra 
bendra. Kiekvienas įgauna,, 
kas jam'būtinai reikalinga «iš 
bendrų turtų ,prįžįuretojo... 
Ne yeltųi vienuolynuose taip 
lengvai ir broliškai dalina
masi bitinais dorma gyveni
mui reikmenimis bei turtais. 
Kiekvienas turi dirbti ir įtįąip, 
kaip yrą šv. Rašte -parašyta:

“ ‘Kąs nedirba, tas tegul 
ir nevalgo’. ”

'čia nejpro šalį bus priminti, 
kad “karinio komunizmo“ lai
kais (pirmais trejais borševlkų 
valdžios metais) ir Rusijos -bol
ševikai mėgo kartoti tą šv. 
Rašto posakį: ‘°KUs nedirba, tas 
Itegu ir nevalgo!” Tuos Biblijos 
žodžius skelbė, kaip naują ‘tre-t 
voliucinę“ tiesą, ir mūsiškiai, 
lietuviški komunistų agitatoriai.

Tikrai, bolševikai nesugalvo
jo komunizmo. Jie pasiskolino 
jį nuo. krikščioniškų sektų (at- 
miežę jį vėlesnių laikų anar
chizmo nesąmonėmis).

Bet kodėl atsižadėjo komu-: 
nizmo krikščionys, palikdami jį 
tik vienuolynuose? Ir kodėl 
“karinis komunizmas“ neprigi
jo Rusijoje?
Kodėl komunizmas nepasisekė?;

“Draugas” mano, kad komu
nizmas negali pasisekti, jeigu 
žmonės neturi tų dorybių, ku- 
rięmis .pasižyipi vienuoliai: ne
turto, skaistybės ir paklusny- 
•bės. Jisai sako, 'kad >ir 'bolševi
kai galėtų lengvai ištesėti ko
munizme, jeigu jie tas minykų 
dorybes praktikuotų.' Anot 
jo, —

“Praktikuodami tris e'van- 
geliškuosius Kristaus patari
mus: visišką klusnybę, ne
turtą ir skaistybę, visi vie
nuoliai yra patenkinti tuo, 
.ką jie -turi.“ j
/Marijonų iląikraštis čia'žiuri 

:į -komunizmą asmens, o ne vi
suomenės atžvilgiu. Jam neat
eina j -galvą -paprasta mintis: 
dMgų atąkfri -ąąmws,’ kurie tu
nu «tąm 'tikrąą “Vienuoliškas do-‘ 
orybes”, ^ali .gyventi komuniz
me, 4ąi -ar ’tpkia ^tvarka’ yra tip- 
rhąma 'Visai ,vįsuąmenei ? 1

Aiškų, <kąd <ji nėra galima.
Krikščionių (komunizmas [buvo 

\vąrR>jimo ’kųntųnizmas. Pirmie
ji krikščionys dalinosi turtu ir 
jį bendrai suvartodavo. Bet tur
to gaminimas jiems nerūpėdavo. 
Apie gamybą (darbą) jie kal
bėdavo net su paniėka. Jų Idea
las 'buvo toks gyvenimas, kaip 
to “dangaus paukščio’ kuris ne-; 
sėja, .nepiauja, o sotus bUna“,t 
arba •kaip “lelijos lauke, kuri 
,neverpia ir neaudžia, o' yrą ap
sirengusi ^puikiai, kaip gudru
sis Saliamonai”. ,

Jie manė, kad -sėti ir plauti, 
verpti ir ąųąti toi beręiką- 
Uingąs ilaįko gąišinimas. Vįenins 
telis vertas gero žmogaus “uŽ- 
Biėmiuias” tai galvoti apie 
savo sięlą ur. gąXtupti Viešpatį. 
O jąu ;yiešpąts pasirūpins, kąd 
jo vaikai butų sotus, apsirengę 
;ir turėtų paštogę!

šitokią evąngeliją, anot šyį 
»Rąšto, skelbė Kristus. Aišku, 
‘kad jeigu visi žmonės, q ne tik 
•būrelis parinktųjų”, Wtų už- 

savo 
sielas ir Bievo garbinimu, tai

'krikščioniškas pasaulis butų f 
greitai pabals savo dienas. ■ 

"šių dienų vienuolynai gali gy
vuoti tiktai , dėl to, kad kiti 
žmonės savo aukomis juos už
laiko. į

Vartojimo komunizmas, Jtai-1 
po i visuomenes įdetįlas, yra gy
venime neįvykinamas.

Komunizmas, kaipo -praktiš-/ 
kąsidealąs, gali bui tiktai 
miyboje. Bet komunistišką ga-Į 
-myba' -priklauso ntlo žinybos 
įrankįy stovio. Tenai, ‘kur .dąį 
nėra stambios pramonės, kur 
darbo įrankiai yra smulkus, ‘ko-! 
lėk t y vis darbas “neapsimoka”. ;

Bolševikai, pasigrobę valdžių 
į savo rankas, bandė susyk 
įvesti, komunizmą ir gamyboje,, 
ir vartojime’— ir privedė Ru-į 

įjSljų <prie ibadp. Tokiu budu jų 
“karinis komunizmas“ susmu

ko. .

r ‘Vėliau Stalinas sumanė įs
teigti stambiąją pramonę -(“pia- 
tllietka”), kad susidarytų pa
grindas -gamybos komunizmui. 
Bet šis jo eksperimentas, ma
tyt, irgi eina velniop, nes, kaip 
.žinios kąsdiep iš (Rusijos pra
neša, visose bolševikų pramo
nės srityse reiškiasi sąmonin
gas kenkimas, sabdtažąs ir su
irimas. StaliniŠkas ‘komunižmąs;. 
kaip supuvęs švarkas, į ra per 
visas siūles. Nėra jokios abe
jonės, kad dar iiž kelių metų 
tą komunizmą 'patys Rusijos 
'-valdovai Šluo^'įaūkan — arba 
jie patys bus 'iššluoti. 

r n

Tai tokia yra šių dienų ko- 
munižmo problema. “Draugas“ 
jos visai" nemato, ir jisai nai- 
viškai pataria bolševikams im
ti pavyzdį iš dykaduonių vie
nuolių!

Iš Pietų Amerikos
(Musų ^peciąląųs korespondento Pietų Amerikoje)

BRAZILIJA šomis Brazilijon žemės 
darbininkai. Atrpdytų, 
blogo: jei “dykai” veža, 
nėpaši važinėti

Antradienis, spalių 19, 1937

KORESPONDENCIJOS
PO RACINE KOLONUI PASIDAIRIUS

. - — - « -r-

Svečiuose Pas P-nus Statkevičius.—Racine Ta
vernų sutvarkymas.—Nagalima Surasti p 
Mockaus

st

(Tęsinys)
' . . • *

Stasys Statkevičius ir jo gra 
ži geltonplaukė žmona yra seni 
Racino gyventojai—seni “Nau
jienų“ skaitytojai ir pląčiai ži
nomi vietos lietuviams -kaip 
rimto ir malonaus budo žmo
nės. Su jais man teko praleis
ti ilgoką laiką ir jų malones 
vaišes priimti.

Mat, pono Statkevičiaus jau
na žmona ką tik buvo grįžus 
iš Lietuvos, kur svečiavosi pas • 
savo tėvelius Petrą ir Jtflijaųą 
Kurtkus, Vekonių kaime. Tai 
ir aš kaip tik laiku pataikiau 
skaidriosios paragauti.

P-ia A. Statkeviečienė. ne 
tiek skaidriosios ir kitokių do
vanų kiek gražių įspūdžių par
sigabeno iš Lietuvos. Ji papa
sakojo, kad ir Joniškio vaiši 
Čiuje kaimiečiai yra padarę 
nemažą progresą. Ūkiai žymiai 
pagerinti, švaros daugiau-pri
silaikoma, o jaunimas ir etike
te .žymią pažangą .padaręs,— 
gal net pralenkęs kitų šalių 
jaunuolius. Nors p-ia Statke- 
vičienė yra Amerikoje gimus, 
bet ji\Liettfva taip pamilo, kad 
bile kada norėtų i grįžt ir ten 
apsigyventi, jei negrumuotų 
•karo pavojus Europoje.

Tuos* malonius prisiminimus 
apie Lietuvą mes apkalbėjome 
p-nų J. Grūzdų valgykloj, kur 
pmai Statkevičiai mane buvo 
užsikvietę pietų. Čia taipgi bu
vo malonu pasimatyti ir su p- 
nais. Grūzdais. Mat, ir jie, taip 
sakant, yra miVsų bendramin
čiai žmonės, “Naujienų” skai
tytojai ir Racine Lietuvių Kul
tūros .draugijos nariai.

P-nia Gruzdienė kaipo su-* 
mani gaspadinė, yra raciniečių 
mėgiama. Jų restoranas yra 
vienas ?įžymausių Racine. čia 
geriausiu skoniu yra gamina
mi lietuviški valgiai. Be p-nų 
'Grūzdų, Taciniečiams tektų ge
rokai sublogti. Mat, Racine 
šaunių restoranų kaip ir nėra. 
Didžiausia jų yda—tai švaros 
?stoka. O viešbučių restoranai, 
?kur ir maistas geriau pagami
nama :ir švaros nestoka, tai 
perbrangu ir darbo žmonėms 
.neprieinama.

štai >kas kita, galima paša-’ 
kyti apie tavernas, kurių Ra
cine nėra tiek prikimšta, kaip 
Chicagoje. Man teko lankytis 
John Rtfkšos tavernoje, kuri 
yra adresu 612 State St. čia 
užėjus įspūdis susidaro tokis, 
kaip bet kurioje mąderniškiaui 
šioje tavernoje Chicagoje. Ba- 
,rai naujiinauj utėliai. įvairių 
gėrimų sugabenta bent už ke
lis tūkstančius dolerių vertės., 
švaros prisilaikoma tiesiog 
skrupulingai, o kostumeriams 
patarnauja tikrai mandagiai.

Tas pąt galima pasakyti ir 
apie Petro Kepalo, J. Samalio- 
nio ir ‘kitų lietuvių laikomas 
tavernas.

Apie tavernų tvarkos pavyz 
dingumą Stasys Statkevičius, 
kuris dirba kaipo padavėjas 
Petro Kepalo tavernoje, sako: 
“Po prdhibicijos laikų ir Ra
cine’o tavernos buvo ne per- 
šąuniąųsios. Tavernų asociaci
jos ir tavernų unijos dėka pri
eita prie tokios tvarkos pavyz
dingumo. Miestas išleido pa- 
tvarkymą tavęrnų skaičiaus 
apribojimui. Unija suorganiza
vo tavernų patarnautojus ir nu
statė ne mažiau $30.00 savai
tinės lalgos ir penkiasdešimt 
valandų darbo sąvaitę. O be to,’ 
geriausia yra tai, kad daugiau, 
•šia ‘tavernų savininkai ne tik 
neverčia, bet tiesiog draudžia 
už baro patarnautojams -gerti.

kos
ži-

svaigalus vieniems arba sų 
tumeriais. |Su savininkai, 
noma, kas kita.

•Penktadienio vakarą Stasys 
Statkevičius ir aš nuvykome į 
p-nų Liulevičių namus. Pas 
juos radome Agotą ir Frank . 
Seianus, p-nią Dukšienę ir dau
giau jų draugų. Kada mes p- 
nūs Seianus įrašėme į Ghicagos 
Lidtuvių Draugijų, tai'dar ma
garyčioms p-nas F. Seianas 
užkvietė į John Rukšos taver
nų. štai ir ^pasirodė p-nas Ruk- 
ša “įstatymų” laužytojas. Va
dinas, ir jis drauge su mumis 
ištraukė keletu stiklų alaus. 
Iš to visko išeina, kad Racine 
lietuviai yra svetingi ir jie tu
ri gražių tavernų, kur galima 
pasismagint.

Praleidęs pora dienų Racine, 
•vis geriau ir geriau' susipažįstu 
su .vietos veikėjais, biznieriais ir 
šiaip gerais lietuviais ‘ bei už- 
'megsti su jais draugiškus ry
šius. Turiu progos geriau su
sipažinti ir suprasti jų gyveni
mo aplinkybes. Dar ne su vi
sais teko matytis, šių savaitę 

!tur būt, turėsiu progos. Mat, 
netaip lengva. Racine lietuviai 
yra išsisklaidę po visų miestų. 
Kai kurių

•Būtent, 
į Lietuvių 

iždininkas 
namuose užtikti negalima. Aš 
jo tiesiog su žvake ieškojau 
po Racine’ų ir į jo sodus su* p- 
nu Statkevičium nuvykę nera
dome. . .... f,.. Į ...

Stasy, prisirenk,—Šių sąvaitę 
turime atlikti gerų darbų: įra
šyti daug narių į Chicagos 
Lietuvių Draugijų.

Frank Bulaw
(Bus daugiau)

ūkio 
nieko 
kodėl' 

Atrodytų, kad 
neturinčiam pinigų, tai vlenin^ 
tėlė išeitis patekti šin kraštam 
bet, pažvelgę į netolimą praeitį, 
suprasime ką tai reiškią...

Anais laikais Alijošius šitaip 
aprašė lietuvių vergų likimą sa
vo eilėraštyje “RauĮas keliau
ninkas”:

“Saulė kepina jų kūną,
Vaikšto) negras su bizunu’’..:
Šia proga' reikia pastebėti, 

kad į Urugvajų atbėgę iš Bra
zilijos fazendų lietuviai pasa
koja, jog “dykai” atvažiavusių
jų gyvenimas fazendose tikrai 
vergiškas. Kol atvežtasis neati
dirba1 nustatytą laiką, tai fa- 
zandierių.' pastatyti ginkluoti 
sargai-negrai norinčius pabėgti 
\turi teisę nušauti vietoje. V> at- 
dikę baudžiavą fazendoj, išeina 
praradę paskutines savo jėgas. 
'Bet to dar, sargai negrai, esant 
vyrams darbe, elgiasi su jų 
žmonomis kaip jiems patinka ... 
^Pasiskųsti nėra kam. Pabėgti 
pegalimą, ypač su šeimomis. , <

Todėl agronomas Br. Lauk
šas pastebi, kąd lėšas pūstijan-) 
ti bereikalingiems laikraščiams,: 
kurie nieko pozityvaus neku
ria, o tik kitų kuriamą darbą 
griauna, Draugija Užs. Lietu-f 
yiams Remti tuos šimtus dūk
stančius turėitų sudėti planin- 
gon žemės ūkio kolonizacijom 
kuri yra vienintelis Pietų Ame-) 
rikos lietuvių kelias visokių gol 
gotų išvengimui.

Toliau *agr. -Br. Daukšas siųlo 
visiems Bįetų Amerikos lietu
viams veikti išvien, kad prave- 
dus planingą kolonizaciją savo 
jėgomis, >nes DULK. ne tas rupi. 
Laųkšas rašo: ‘Pirmon eilėn rei 
ketų įsteigti kolonizacijos fon-’ 
dą, kurin aukotų Visi kas kiek 
gali. Įvairus įpasilinksminimai,* 
.parengimai neturėtų apseiti ’be1 
aukų kolonizacijos fondui. Dar
bininkai, kurie l«id ir -nemano 

:ukinįnkąuti, bet mieste gero 
gyvenimo*nesitiki, turi sąve apsi 
dėti .pastoviu, kad ir minimališ- 
;ku, -tokiam fondui mokesčių, 
kad senatvėje turėtu kur prisi
glausti ir t. t.

Manoma, kad agr. Br. Lauk- 
šo iškeltas fraternalinis bei ko
lektyvinis kolonizacijos būdas 
neturtingiems -Pietų Amerikos 
lietuviams yra pats ’lengviau- 
siąs įgyvendinti, ir'jis ras dLt 
delj pritarimą visose lietuvių 
darbiųinkų organizacijose.

J. Lazdauskas 
Montevideo, <R. O. • U.

Gražus Di\ - Joge Amėrico de 
Almeida Diskursas

(Dr. Josė Americo de Almeida, 
kuris yra .įstatytas kandidatu į 
Brazilijos prezidentus piripo-j 
mis rugpiučio dienomis skaitė 
•per radio diskursą, kuriame iš^ 
reiškė gražių minčių: i

-—Aš visuomet radausi,—sako; 
daktaras,—su savo interesais 
biednuomenės tarpe, su gatvės, 
žmonėmis, radausi giliose jų 
varguose, kuriuose gyvenome 
įvairų gyvenimą, užmiršdami 
savąjį, kad, .galėjus jausti tik
rąjį žmoniškumą.

Toliau sako:
, . . . i

—Aš jaučiau kietuosius tra'n- 
vajų bankiik, eidamas pėčkom ‘į- 
simaišęs į 'basiokų eiles, atvi
ruose soduosb žaidžiau su tų 
vaikučiais,* kurie savo ankštuo
se kambarėliuose neturėjo vie
tos pažaisti, dalyvavau darbi-, 
,ninkų kovbse ir su jais kartu 
ašaromis '‘laisčiau krintančiuo- 
sius besitęsiančiose kovose. .

Baigė pabrėždamas: .
—Aš esu tuo, kuris Brazili

jos konstitucijoje įrašė sociali
nio ir ėkonomįpio gerbūvio le
gendą. Paėmiau sį kompromisą 
visai nežinodamas kad jis krin
ta ant mano pečių. Vieną trok 
štu iš savo valdžios: padaryti 
laimingą liaudį. Duokime kiek
vienas savo laimės dalelę, kad 
Brazilija -užtektų kiekvienam: 
ir vietiniam ir ateiviui.

Tegyvuoja geras žmogus, Dr., 
Jose Americo de Almeida! [
(Brazilijos Kredito Klausimas ;

Vienas iš ekonominės misi
jos narių, kuri dabar randasi 
šiaurės Amerikoje, pasiliko Va
šingtone studijuoji bankinę si
stemą federalinio Brazilijos re
zervo ir 'Centralinio Brazilijos 
Banco organizaciją., kaipo siste-J 
mas Brazilijos kredito kontro
liavimui. Iki šiol Brazilijos /fi
nansinė padėtis buvo pašlijusi.

Pabrango Popierius ‘ i
Dėl priežasties popieriaus kai-’ 

nos kilimo, Brazilijos laikraš
čiai pasirašė kolektyvinę sutar
tį pakelti savo leidiniams kai-' 
nas. Pranešama, kad nuo sausio1 
mėp. iki rašant šiuos 1 žodžius,« 
pppiero .topas pabrango 6%. *

Lietuviškų Vergų Medžioklė
Brązilijflje j

Agronomas Bronius' Laukšas 
$ Rip

čiom šeimom į Brazilijos faznn’ 
das, “Argentinos Lietuvių Bal-i1 
se” rašo <apie lietuviškų vergą 
medžio^ prąBiSėjįnią :.,/

—Kaip žinome iš' 'istorijos, — 
sako agr. Br. Laųkšaš,—seniau 
Pietų Amerikon buvo gebenapąi' .......
iš Afrikos vergai-negrai. Dabar' išbaidytos ;iš laukų dažnai 
voįk 'Misoj ilietuvjškbj spaudoj skrenda . į naujų .miestų pasi
galima užtikti.pranešimų,»kad iškepti nuo medžiotojų. Mieste 
UetuvpB bu8ita.XftWios ,lė- kurapkos nebailioų.

ir surasti negalima, 
kur dingo Racine’o 
Kultūros draugijos 
St. Mockus. Jo nei

IŠ LIETUVOS
Gausiai vežami cukri

niai runkeliai
Mari-

vežti. Plentais ir keliais 
matosi vežimų virtinės, 
skuba, kol dar gražus 
ir sausi keliai, runkelius

MARIJAMPOLĖ.
jampolės cukraus fabrike run
keliai priimami nuo rugsėjo 15 
dienos. Pirmomis dienomis au
gintojai .runkelius pradėjo gau
siai 
jau 
Visi 
oras
be didelio vargo suvelti. Ma
rijampolėje šiuo -rnSfų didelis 
vežimų bildesys . ir triukšmas. 
Tikimasi už savaitės -bus pa
leistas cukraus fabrikas ir pra
dėtas .gamybos sezonas. Į dar
bų stos apie 600—700 darbinin
kų, [kurių dauguma iki šiol dil
ba .prie statybos, ar -kitį vie- 

?šų darbų. Runkeliams nukasti 
ir apvalyti reikalinga nemažai 
darbo 'jėgos. Darbo daugiausia 
turi moterys. Nemažai moterų 

,į kaimus dirbti išvyksta ir iš 
Marijampolės. Pažymėtina, kad 
šiuo -metu prasideda ir bulvia
kasis, todėl darbo, anot ūkinin
kų, yra per akis.

Uždaryta kunigiškių 
lenkų privatinė 

mokykla

-IK

Mieste Kurapkos .
I ; ....
Šiemet laukuose ypatingai 

daug kurapkų, kurias dabar 
f moHžįotojąį šaudo. Kurapkos

UKMERGfi.—-Ukmergės ap- 
skr. Kunigiškių lenkų privati
ne mokykla nuo rugsėjo 1 d. 
uždaryta dėl mažo mokinių 
sKąičiųs. Ją lankė tik astuo
ni mokiniai, be to, iš jų trys 
neturėjo sęptynerių metų am
žiaus. • ’ '

Remkite tuos, kurie 
.. garsinasi

.. “NAUJIENOSE”
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Iš Chicagos Ijetuviiį 
Dr-jos Susirinkimo

SVARBUS PRANEŠIMAS

CHIC/1GO5

PAŠALPOS 'LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
>9 South Halsted Street. Telefonas Cartal 0117 — Atdaras ketvertais visą

YRA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South 

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentes
K. KAIRI S, vfce-prezidentas 
V. MA’NKUS, sekretorius

______ — --- -- - - -  * *—-- - —_  -

DR. MONTVIDAS, Dr-jos ‘Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA

u,. ui-iLijUiLK, Tinansų- seKT*tonus
J. DEGUTIS, iždininkas 
P. 'GĄESKIS, trustisas.
P. 'MILAŠEVIČIUS, trustisas.
- - r - - .............. - ----- - ------ ----

“'"-Į* ■ r ■ ■ ■ ■ >■ ■■ -r- 

Konkursantai, kvotos, įrašyta nariu 
NARIU 

MIESTAS KVOTA

.... Chicago ....200.... 

.„. Chicago ..^200.... 
. Chicago .... 100 ..... 
.... Chicago ....200.... 
.. Chicago .... 50 .... 
.- Roseland.... 50.... 
. Rockford .... 50 ..... 
..... ‘ Cicero .... 20.... 
.... Cicero.... 35 .. 
. ’Harvey.... 25....
.... Chicago .. 35 .... 
.... Chicago j... 50.... 
Waukegan .. 35 .... 

.... Cicerų .... 25 ... 
...... Gary .... 35 ...u 
.... Chicago .... 35 .... 
.... Chicago . .100 ... 
.. Chicago.... 20....

Chicago Heights .... 25 ....
. -20 ... 
. 15 . . 
.. 15....

50 .... 
‘20...... 
.20 ...
15 ...

konkursantai 
'Benediktas Vaitekūnas ..................

Petras Martinkaitis-Senas Petrąs 
Vincent B. Ambrose ...................
Frank Bulaw ......... :.........
Kazimieras JOkubka .....................
Stasys Jųrčįs .................................

t Stasys J. ‘Petrauskas ...................
Joseph Augpitis (Kvota Baigta*)

7 Anna Marion Ascilla ........ .
George Izbickas ................
Joseph Ascilla ...................
Adomas Markūnas ..............
P-lė Suzana L. Gabris ......
Antanas Vesbaras ...............
Antanas Steponaitis ...........
John Šiužąs.........................
•Kazys Steponavičius ..........
Petras Gaišk is ....................
Juozas Albauskas ..............
Thomas Šalkauskas ...........
P-nia Elzbieta Norgailienė 
Louis Antanavičius ..........
Alex Ambrazevičius .........
John P. Griciunas '..... .......
Petras Lapenis ..ilJ''.'.*.'....... 
P-lė Jennie Ląurel ...... .. ....
P-lė Josephine Miller ..........
Povilas Milaševičius ..........
Jonas Ascilla .................
Antanas Stankus................
P-lė Aldona Miller ..... ........
Peter Giniotis ....................
<P-nia Petronėlė Markauskas 
Stasys Mockus ....................
P-lė Antoinette Kacevičius 
Jonas Cinikė ......................
Antanas L. Skirmontas .....
Chester Prakurotas ...........
Adolph Kaulakis ..... ;..........
Vincas černauskas ............
Jonas Kuolas ......................
Albinas Rudinskas .............
iVValter Turner....... .........   <
P-nia Teresė Viltrakis . .... 
Peter Rapševičius ..............
Jonas A. Sinkus .................
P-nia Anna Mittškus .... 
Andrius NaikeBs ..... ........
John A. Grakey ................
Frank Klikna ......................

- P-lė Milda Baronas ...... .. ..
Juozas taurinas .......... . . .
Joseph J. Žukas .......... ..
Jonas Pateliunas  ........... :
Stanley Statkevich ...........
P-lė Anna Karėta i..............

P-nia Julia Ltikėtig .......
Narių ne kon4ų kvota kolonijose ir 'Chicagoj 

Aplamai naujų narių ’ikvota^konkurse .....
Konkurse narių jau įrašyta ....................

Kvotai 'trūkstą ...... .............................
P. S. 1. Kiekvienas konkursantas baigęs nustatytą kvdtą li

gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vieną iš trijų stambių ,dovaną minėtame bankiete. Vi$ų 
konkursantų prašųpie suaktyvinti savo veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 dki 
gruodžio (Dec.) »11 d. 3. m., j?aus tikietą verrtės_$2.|5O nęjųo^a- 
mai į Draugijos Triumfo JBąnkietą, kuris įvyks grupdžio 1»1 
Amalgamated ‘Hali, S. ^sįiland Boulevard. TaipgiJkih$t^ 
bankietą gaus tikintą nepiokamai visi itie Draugijos nariai, ku
rie įrašys naujų narių.

3. Nariąis priimami Draugijon — vyrai ir motėryp nuo 15 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per musų kon- 
kursantusj .per Draugijos nąrius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofisas atdaras pirmadieniais nuo $ ryjo iRr 
5 vai. vakaro; ketvirtadieniais jiiuo 9 ryto iki 9 vai. pakąra; sek- 
4«adį«iiaie <nut> -9 ryto iki^val. popiet.

12. 
2(T.
10.
10.
25.

dieną,

Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyko spalio 12 (d., Nortli 
west Mąsonic Teipple svetainė
je, prasidėjo 7:30 vai. vakaro. 
Prezidentas, atidaręs susirin
kimą, paskyrė balsų skaitymui 
komisiją: Matulį, Kedzel ir 
Braj.ų maršalkos—Milaševičių
ir Stasiūną, 

s '* <. 1 * '

Visų narių atsistojimu ati
duota paskutinė pagarba trims 
mirusioms Draugijos nariams 
praeitą mėnesį: John Kazlaus
kas, JonaS Lapinskas ir Henry

Draugai ir Drauges:
Ligi Chicagos Lietuviu Drauf 

gijos konkurso bankieto liko 
54 diepos. šios 54 dienos tegul 
būna musų visų aktyvaus dar
bo dienos. Per šias 54 dienas 
mes privalome -primiršti visus 
kitus mažiau svarbius darbus, 
savo jėgas sukaupti vien kon
kurso darbui—stengtis įrašyti 
kutodaugiausia naujų narių 
Draugijom

bhnkietas, kuris įvyks gruo- 
Room, kaip buvo skelbta, bet 

So. Ashland BoulevarH.
dėl svarbių priežaslų. 'Kurie 

'bankietą, tai ant tiklėto 'pasi- 
Tikiėtai bus geri tie patys.
i I y • • •

Dar pravartu priminti, kad Amalgamated Hali lyra #&to- 
vjetoj, taip sakant, miesto centre. Yra viena 'iš gražiausių 

Chicagoje — jos pabūdavojimas nibsiuvių unijai'at- 
daugiau kaip milijoną dolerių.

• f '' .

džio 1J d., bus ne Olympic Bali 
AMALGAMATED HALL, 333 S<

Svetainės pamaina padaryta 
jau esate gavę tikietus į minėtą 
žymėkite naujos svetaines adres:

gioj vjet< 
svetainių 
siėjo dau

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

NAUJI NARIAI
\ , ....

Henry

ĮRAŠYTA 
NARIŲ 

.... 135 

. ...430. 

..... '$4; 

..... 61 
........ 41 

..... 30 

....‘265 
..... 25 
........ 17 

.... 17' 
17: 

.....15 
....14“ 
.... 13 
....  12

7
5
4;
5

.5

Musų /žymus darbuotojas. 
Melrose Park -Lietuvių Kultu-’ 
•ros Draugijos pirmininkas, ,p. 

z

J. Padžiunas įrašė Draugijon 
žymų šios kolonijos biznierių

/

p. Roy Dvaricką, 1501 St.. 
Charles Rd., Maywood, III. P- 
nas Roy Dvarickas užlaiko di
delę valgomų daiktų krautuvę 
.Čia1 .pažymėtu adresu.

P-nas J. Padžiunas skatina 
visu’s šios kolonijos narius pa
sirūpinti įrašyti Draugijon nors 
po vieną naują narį, tad bus 
lengva baigti mums skiriamą 
kvotą.

Kon. p-lė Aldona Miller įraše:
.Juozai (Gąisris -

Kon. Juozas Ascilla įrašė: 
Jonas Pranaitis.

Cicero>ken. Kaz. Jokubka įrašė:
Juozas P. Hermonas.

•Chicago Heights ,kon. J. 
bauskas -įrašė:

Nikodemas Rauba.

Al-

5.
3

‘3
3
3;
2.
2f

■7

2

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

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

...............  Chicagb.. 

...... ....... Chicago .. 
........  St. Charles .. 
.......... Chicagd 
.........  Waukegan....
.............. Evanston. .. 24 .. 
............... Chicago .... 15. 
........... ....... Cicero.. 20., 
.................  Aurora. .. 20.. 
............. . Chicago .. 10 . 
............. Chicago .... 20 . 
..................Chicago. .. 
.................  Racine.... 
................ Chicago. ... 
................ Cicero.... 
. . .......  Jlarvey ....

................... . Gary.... 10 .... 
................ Chicago .. 10 ..... 
.......... Springfield .... 25 ... 
. Indiana Hąrbor.... 25 <..... 
.. ............... Cicero.... 25 
......—......Chicago . . 12 . ...
................  Chicago ... -10  
...... .......... Chicago .....40 ... 
.... ............ Chicago .... 10 ... 
................  'Chicago.... 10 i..... 
.............. Chicago..... 10..... 
..................... Gary..... 10  
................. Chicago .. 10  
.............  Chicago.... ęLO'.., 
.................. Aurora.... 10 .... 
... .............. Chicago..... 15 ..r. 
................ Kenoshą.. 20 ...., 
.. ............... 'Racine .... 12  
......... ......  De Kalb .-.-20  
.......... Springfield..... 10 

W.......... 232
....... -Bi^oo > 
....... 1,101 
...... 1,899

Kon. B. Vaitekųnas įrašė:
Frank Yuch
P-nia Natalia Mickevičius.
Lou’is Shuster.

• ‘ • A M/ *

Kon. Vincent B..Ąiųbrose įrašė
fP-nia Mary Sipavičius, 
Adolph Richard Mallon 
Stanley Mallon.

...K<*n. Senas Petras įrašė:

i

P-lė Violet Lėkis
Plc Violet Į^ekįis “Naujienų”- 

gražuolių 'konkurso dalyvėj 
baigusi aukštesnį mokslą.

P-nia ,Doris Lėkis, tai p-lęs 
•Vičlėt Lękis močiutė. >

Waįtor Lėkis,' sūnūs .p-nięs 
Duris x ;Lekis, , . į
. P-pią Stella -Rupsliis

P-nia Martha Cepelą
P-nią Elžbieta Shoiko

Kqn. Tpomas Šalkauskas įrašė:
jonas Vėnckųs

• • *. * 11 . ’ ,. ' ' ‘ 17 i

fląrvey kon. A. L. gkirttioritas

Juozas Kuzma.

(Toliau bus)

Draugijos prezidento J. Mic
kevičiaus i raportas bei prane
šimas maždaug buvo tokias: 
-Illinois Insurance Code įėjo į 
galią nuo bįržėlio 30 d., bet or
ganizacijoms yra duotas lai
kas 'dėl atątinkamo persitvar
kymo prisitaikant prie minėto 
“kodo”. “Kodas” iš dalies ąp-i 
sunkina kaip fraternąlių,. taip 
ir Mutual organizacijų tvarką, 
šiuo klausimu kitą kartą gal 
prisieis plačiau4 paaiškinti.

Aplamai Draugijos reikalai 
eina gerai. Visos ligos pašal
pos ir pomirtinės, esą išmokėtos 
ligi cento.'. Jokių užsilikusių 
skolų nei pašalpos, nei pomir
tinės nesą. Iš narių nusiskun
dimų nesą, jei kad koks neaiš
kumas įvyksta, tai bandoma 
su nariais draugišku budu išly
ginti. Dar buvo prezidento pa
stebėta, kad ši Draugija .gy
vuoja 27 metai, bet dar Drau
gijai neprišiėjo su4 savo nariais 
bylinėtis teismuose. Manoma, 
kad ir ateityje neprisieis ^turė
ti nemalontiiftų.

Draugijos, .konkurso bankie- 
tas, kuris įvyks gruodžio 11 d., 
bus ne Ojyjppic Bali Room 
kaip kad h-ftvo skelbta, ;bet A? 
malgamated. JMl, 3Š3 So.- Ash
land Blvd. Su Olympic ' išėjo 
nesusipratimas, turėjome ieš
koti kitos vįetos. Pasisekė ras
ti gana pat,ogią vietą, publikos 
yra galindą.; len gvai sutalpinti 
pora tūkstančių. Kadangi vie
ta vid užmiesty j e, \ tai privažia
vimas bus visiems patogus.

♦ Konkurso 'darbas einąs sėk
mingai, įrašyta 1,100 narių, 
dar ligi bankieto numatoma, 
kad bus įrašyta nemažiau pen
ketas šimtų. Ligi šio laiko kon- 
kursantąi įrašę 809 marius, o 
Draugijos nariai ne konkursam 
tai—292 ^narius.

Kolonijose, kuriose yra Lie
tuvių Kultūros Draugioj s, kom 
kurso darbas eina sėkmingai, 
išskiriant. Racine, Kenosha ir 
lųdiąna Hąrbor.- šitose koloni
jose narių įrašymo dalbas šlu- 
uboja. 'Draugija buvo priversta 
siųsti į sias kolonijas vieną iš, 
gerųjų savo . konkursantų—F.- 
Bulaw, kad minėtose kolonijo-j 
se rūpintųsi' išlyginti kvotas, 
Geriau pasakius, teiktų para^ 
mą vietos veikėjams.

Kitos kolonijos, kaip antai 
• Cicero, Roseland, Rockford, 
Melrose Park, Waukegan, Har- 

,vey, St. Charles Aurora ir Chi
cago Heights atrodo kad kvo
tas .Išlygins savo jėgomis. Y- 
pačiai v sėkmingai darbiVojasi 
naujų narių įrašyme ' Cicero, 
Roseland, ’Rockford, Waųkegąn 
ir Mėįrpse kark.

Iždininkas J. Degutis praneš 
bšė, kąd už .hig^o tfėpėsį •pa- 
-jąmų buvę $2,806.40;
jimų—$2,752.5L s

\ *< '

Fin. sekretorius P. Miller 
,pranešę, kad yrą $6 ligopiai— 
perskaitė sergančių sąrašą.

T)r. Ą. Montvidas pranešė^ 
kąd -nejnaža dalis sergančių pa
nų yra ligoninėse, o 4ųos kurie 
yrą namie, stengias ąplapky*

■ ti. Apląihai sergančių narių 
nuošimtis Draugijjoje nę*a dide- 
lis-^86 nariai' iŠ farti penkių 

i tūkstančių narių, tai visai nor- 
|malu.

riai per šias 54 dienas rūpin
sis, naujų narių įrašomu Drau 
gijon, tai nėra mažiausios abe
jonės, kad kiekvienas jų įrašys 
po vieną ar daugiau narių. 
Kožnas Draugijos narys, ‘ku
ris per šias 54 dienas įrašys 
naū’ją narį, už kiekvieną pri
rašytą narį'**’ gaus 'tikietą į 
Draugijos konkurso bankietą, 
kuris įvyks gruodžio" 11 ,d., 
Amalgamated Auditorium, taip 
gi-gaus po tikietą ir naujai įsi
rašyti nariai.
. Garsusis Meredithas yrą pa
reiškęs: ‘^mogus, -kuris \iėško 
vieno daikto iš įkarto, tai gali 
tikiętis susikasti, bet jei ieško 
kelių daiktų kartu—-gaudo tur
čius '■.vėjus? -Šis reikšmingas 
patarimas '-tegul būna tiksliu 
kelrodžiu kiekvienam musų 
konkursantui, kiekvienam orga 
nizacijos nariui, kurie veikia 
šiame konkurse. Tiktai tie kon 
kursantai išlygins savo kvotas, 
kurie sugebės sukoncentruoti 
savo darbo jėgas vien konkur
so darbui, bet jei savo darbo 
jėgas blaškys įvairiems dar
bams, tai nė vienu dąrbu nega
lės didžiuotis. Tas pats ir su 
•Draugijos nariais r-;ne konkur- 
sąritais, kurie nori po vieną ar- 
La du narius įrašyti, dalbas jų 
nebus sėkmingas, jei neturės 
ganėtinai pasiryžimo-—narį įra- 
■Šyti/^’XHU,U4'

Ypačiai, ro"dosi, Draugijos na 
riui įrašyti vieną ar porą na
rių, nėra stfnkus darbas. Kiek
vienas iš musų turime gimi
nių, draugų ir gerų pažįstamų, 
juos įrašyti Chįcągos Lietuvių 
Draugijon nėra sunku, vien 
reikia juoS1 matyti—.paaiškinti, 
tinkamai atpasakoti organizaci
jos svarbą, mielai įsirašys 
^Draugijon. Jei l?ųs .kieno su
klaidinti - netiksliomis informa
cijomis. ąpie orgąnizaciją, tai 
mandagioj formpj -paaiškink, 
nuneik Jų argumentu jdąidin- 
gųmą. Prisiipipkite, ,kąd kiek
viena orgąniząeija kaip ir as- 
mu’o turi daug draugų, bet vi
suomet atsiranda ir priešų, ku
rie tiksliai bando pakenkti • or- 
.ganizącijal.
Tokie 'žmonės myli lęisti pta- 
imanytus gandus, nesamas pa
rakas pasakoti. Vieną jūsų' 
draugiška pastąba, kaipo orga
nizacijos nario, nutildys vėjo 
grįstą argumentą.

DrąUgąi ar draugės, 'Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai, 
per šias 54 dienas -kviečiu jumis 
į 'bendrą darbą—rašykite savo 
gimines, >savo <draugitfB ir sa- 
iva pažįstamus Draugijon. Gruo
džiu 41 d. visi Draugijos 'dar
buotojai', atlikę svarbų darbą 
organizacijos labui, praleisime 
gražų laiką linksmai—fTrium- 

,fo Bąnkiete! ' z
Pasitikiu, kk&d visi ^organiza

cijos ųariai per šias 54 dienas 
darbuosis nuoširdžiai organiza
cijos ’bųdavojįme.-Lauksime jū
sų stropaus darbo rezultatų.

Mickevičius

GAISRAI
referatas
Kultūros

(Inž. J. J. Gūros
skaitytas Lietuvių
Draugijos Draugijų konferen
cijoje, Lftiosybčs švetąinėje, 
Cicero, III., rugsėjo 5 d., 1937)

je mažiukėje grosernėje -įvyko 
ukspliožijp. Namas sudegė iki 
pagrindų, o toji moteris, su 
kuria aš kalbėjausi, liko už
mušta. Žuvo taip pat <ir jos 
duktė. Manau, kad nėra reika
lo aiškinti, jog ekspliozijos 
priežastis buvo gazolinas.

Tokios nelaimės neturėtų at
sitikti ir neatsitiktų, tfeigu mes 
b Lotumėme atsargesni. Dėl sa
vo neapdairumo ir nepaisymo 
mes dažnai labai skaudžiai jiu- 
kenčiame.
. Vienas mano draugas lkartą 
pasijuto tamsoje. Mat, išdegė 
•Ruzas. Kito Tiuzo jis neturėjo, 
tai įdėjo ivaHnį centą. Paskui 
apie tai ir užmiršo. Kėlios die
nos vėliau vielos nuo rudio a- 
parato įkaito, o dėliai to ki
lo gaisras, kuris padarė už ko
kius keturis šimtui dolerių nuo
stolių. Matote, jjs visai nepa-/ 
galvojo apie <tai, -kad varinis 
centas negali pavaduoti fiuzo.

Prieš kiek laiko man pasako
jo vieną atsitikimą, kaip įsi- 
kaušęs burdingierius parėjo 
namo, užsirukė cigaretą ir į- 
griuvo į lovą. Po valandos lai
ko jau visas kambarys degė.

Tokių dalykų nuolat pasitai
ko. O čia juk kaltas yra di
džiausias žmogaus neatsargu
mas' n* nieko nebojimas, šia 
proga bu’s pravartu pastebėti ir 
tai, kad labai prastai daro tos 
motinos, kurios leidžia savo 
vaikams degtukais žaisti.

Tačiau vis dėlto reikia la
biausiai pabrėžti tai, -kad ne
švarumas yra didžiausia gais
rų priežastis. Ar daugelis aš 
jūsų galės pasakyti, kad jūsų 
namuose ar biznio vietoje kur 
kampe nėra sumesti gelžgaliai, 
popiergaliai ar kitoks šlamš
tas. Žinote, kad po trijų dienų 
kai kurie aliejuoti daiktai pa
tys savaime užsidega.

Nešvarumo galima daugiau
sia užtikti didelėse krautuvė
se, kurių' savininkai visą lai
ką galvoja apie tai, kad kiek 
galima daugiau biznio pada- 

todėl neturi laiko tinka-

• šiandien aš gal čia galėčiau 
pakalbėti apie muziką, literątu- 
rą ar kokį kitą Įdomų dalyką. 
-Tačiau per paskutinius ketve
rius metuos aš vis tikėjaus su
silaukti progos, kada galėsiu 
lietuviams papasakoti šj tą a- 
pie gaisrus, 'šiaip retas, itur 
būt, iš musų kada rimtai apie 
gaisrus pagalvoja: kiek jų kas
dien įvyksta ir kiek nuostolių 
jie atneša.

Mes visi gerai žinome, kad 
be ugnies žiemos metu mes su
šaltumėme. Taip, be ugnies 
mes negalėtumėme kepta viš
tiena gardžiuotis, neturėtumė
me geležies, traukinių ir dau
gelio kitų dalykų, kurie šian
dien musų gyvenime labai svar
bų vaidmenį vaidina. Vadina
si, žmogaus gyvenime ugnis 
yra labai svarbus dalykas. Bet 
iš kitos pusės ta pati ugnis, jei 
ji nėra tinkamai prižiūrima, 
gali pagimdyti gaisrą ir pada
ryti labai daug nuostolių. O 
gaisras dažnai.. stato pavojun 
ne tik turtą, bet ir žmogaus 
gyvastį. . *

Besivažinėdamas po šią val
stiją, aš visiškai įsitikinau, kad 
dar' yra dau4g žmonių, kurie 
nesupranta, kaip apsisaugoti 
nuę neprietelingo gaisro. Vieną 
kartą miestelyje iš kokių 500 
gyventojų man teko apžiūrėti 
mažą grosernę. Apžiūrėjęs pir
mą aukštą, nuėjau į skiepą. 
Ten radau moterį, kuri vale 
savo vyro “siutą”. Skalbiamo
ji mašina buvo pilna gazolino. 
Mėginau tai moteriai išaiškin
ti, kad su gazolinu taip elgtis 
yra pavojinga. Bet ji tik nu
sijuokė. Girdi, mes per pasku
tinius .dešimtį metų taip dra
bužius 'valome ir nieko blogo ryti, 
neatsitiko. < mai savo įstaigą prižiūrėti.,

Praėjo kelios savaitės ir to- (Bus daugia)

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas
Cicero ..................
Melrose Park ......
St. Charles ..........
Roseland ..............
Kenosha ............
Waukegan ........ L
Gary ..................
Harvey ................
Aurorą ............... 
Ghicago Heights .. 
Roękford ....
Indiana Harbor .. 
Raęinc .................
Be Kąlb v.... .........

Narių .kvota 
....... 100...... 

z........ 69.......
....... 70......  
......... 75?.....  
... .... 50.....
......... 50....... 

......... 50.....  
45......
85......

........, 25......

{rašyta narių
............. 76
......... .  44

............... 58

............... 53
,.t.......... 30
........ . 23
.............  18
............ 22
.............«21
.............. 11

Kitų .svarbesniųjų > reikąlų 
kaip ir nebuvo. Sparčiai ren
giamasi 'konkurso 'bąpkiėttd. 
Nųmhtomą publikos apie porą 
tųkstąųčįų. Tikįetpi už pinigus 
į ^bankietą ųębus partlavįnėja-, 
mk—gaus vięn nauji nariai ir 
nariai, kupė įrašė naUją parį,

Post Scriptum:

1. Cicerui ikredituojami tiktai tie nariai, kurie ‘bus’ Cicero 
l — kuriuos įrašys ‘kon. Stasys Jurčius iir^y vežiojai. tRoselapdui

kiti rosejandiečiai.
•I . 'ji- ' '

2. Kiekviena šių kolonijų tui^s progos gąųti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakare, jeigu ligi grttodžiė |1

Draugijų pirmininkai trauks balotus sayo kolonijų laimikiui.
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Padėkos
Žodis

Tariu širdingą ačiir visiems 
savo draugams ir giminėms, 
kurie teikėsi atsilankyti pas 
mane, spalio 16 d., mano gim
tadienyje, ir suteikė man daug 
malonumo. AŠ nesitikėjau, kad 
turiu tiek daug nuoširdžiu 
draugų.

Taipgi tariu širdingą ačiū už 
man suteiktas brangias dova
nas, kurių gavau labai daug. 
Tai bus atmintis visam mano 
gyvenimui.

Dar kartą tariu visiems šir
dingą ačiū.

Antanas Kondrotas, -
6829 S. Calumet avenue.

Roselandietė 
Columbia 
Universitete

ROSELAND. — Bronicė Pi- 
voriunaitė, 10714 Prairie avė., 
baigė slaugės mokslą 1933 me
tais ,St. Lūkės Hospįtal, Chi
cagoj. Dabartiniu laiku pane- 
lė Pivoriunaitė lanko Columbia 
Universitetą, New Yorke, stu
dijuoja pedagogiją viešosios 
sveikatos srityje.

Už savo gabu’mus moksle B. 
Pivoriunaitė gavo iš St. Lūkės 
ligoninės stipendiją $600.00 tę
simui mokslo toliaus.

Kcresp.

ligoninėje, 33rd ir Lake Park 
< avenue. Praeitą kęt vergą j arų 
buvo padaryta. apendikso ope
raciją; Ją "atliko *Dr. C. R. G. 
Forėster.

Operacija gerai pasisekė ir 
yra vilties, kad ligonis greitai 
pasveiks. Dabar jo pacientus 
priima jo drąugai-daktarai.

M. K.

Jus Busite Mums
n A ' ' -L '

Štai kita proga laimikiui

Mary

Eliza

Svečias Iš
Niagara Falls

“Pirmyn” Muzikalio Albumo 
Koncerte, kuris įvyko sekma
dienį, buvo pp. Jbhn Polkai iš 
Niagara Falls, New York. Jie 
atvyko Chicagon kelių dienų 
vizitui ir ta proga užsuko kon
certam Chicagoj sustojo pas 
p. J. Kanchauską, 5907 South 
Kolmar avenue, stambų mėsos 
biznierių.

Iš Chicagos pp. Polkai vyks 
Wisconsinan.

Marijona 
Malinauskienė pateko 
j ligoninę

Mrs. Marijona Malinauskie
nė, 3429 S. Lituanica Avė., il
gą laiką sirgusi namie, paga
liau turėjo važiuoti ligoninėn. 
Išvežta liko spalio 16 d., i Ger- 
man Deaconess Hospital, 5421 
S. Morgan St., Chicago. Gimi
nės, draugės ir pažįstamos esa
te prašomos aplankyti. Randa
si Room 200.

— Reporteris.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) /

Joseph Chabus, 25, su 
Jelinek, 22.

Floyd Koedyker, 25, su
beth Meskis, 22

Sigmund Ladzinski, 35
Mary Klukas, 29

Reikalauja
Perskirų

Paul Juzaitis nuo Kazimira 
Juzai tis

Gavo -
Perškiras

Sally Dunda nuo John Dun
da.

su

RADl'O
Žymus Daktaras 
Ligoninėje

LAKETOWN. — Lietuviams 
žinomas gydytojas, Dr. F. P. 
Levin, 1957 * Garfield Boule- 
vard, guli Chicago Memorial

's----------------------------------

Dainuos R a d i o 
Granadierių Trio 

ir kiti.

SUSIRINKIMAI
Nopthwest Side Moterų Kliubo susirinkimas įvyks šįvakar, spa

lio 19 d., 8 vai. vakare, p. Kraučiuno bute, ties 3327 Ever- 
green avenue. Visos narės prašomos būtinai atsilankyti.

Sekr.
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks šį

vakar, 7:30 vai., Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas svarbus, todėl kiekvie
nas privalo būtinai dalyvauti. Taipjau, kurie esate su mo
kesčiais pasilikę būtinai apsimokėkite. —P. K., sekr. ♦

G A R A N T U O T I
—-------VARTOTI BOILERIAI «

TAISO DALIS VISIEMS BOILERIAMS
Radiatoriai, paipos ir fitingai, di- ant materiolo pilnam šildytuvų 
džiausiąs stakas—mažiausia kaina ' įrengimui. DYKAI APKAINAVI- 
m i ėst e. Specialus mokesčių dydžiai »MAS.

C. MILLER MATERIAL COMPANY
? 1247 WEST LAKE STREET . MONROE 3387-88

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakare, stotis W.G.E.S. 
perduos reguliarį antradienio 
radio programą, kurių pildy
me visuomet dalyvauja žymus 
dainininkai ir muzikai. Taip ir 
šiandie, girdėsite radio Grana- 
dierius, kurie padainuos eilę 
gražių ir rinktinų dainelių bei 
rinktinų kompozicijų. Taipgi, 
be* gražios muzikos, bus pra
nešta daug įdomių žinių iš 
Peoples Rakandų Krautuvės, 
apie didį Harvest Išpardavimą, 
kuris čia šiandien prasidėjo su 
didžiausiomis vertybėmis viso
kių s namams reikalingų daly
kų. patartina nepamiršti užsi- 
statyti savo radio ir pasiklau
syti. . ‘

Prarito mėnesio musų publi
kacijoje tilpo ir naujas $250,- 
000 Old Gold cigaYetų kontestO 
paskelbimas. Nėra mažiausios 
abejonės,'kad tas kontestas tu
ri ypatingos reikšmės ir musų 
skaitytojams, tuo labiau, kad 
kontesto skelbėjai tuo parodo 
savo prielankų atsinešimą į irių
jų skaitytojus ir kartu patie
kia jiems galimybės laimėti pi
niginę dovaną, kurių yra 1,000.

Kad tai yra retąs dalykas ir 
kad tai kelia žingeidumą musų 
skaitytojų, netęnka abejoti. Kur 
tik neklausais, visur girdi stu
dijuojančius Old Gold komiš
kuosius paveikslus ir rūkant. 
Old Gold cigaretus. Tačiau, pa
minėtina dar tai, kad šiam kon-’ 
teste nėra mįslių, nereiks nė 
enciklapedijos jiems išspręsti.11 
čia pasitaiko proga kiekvienam I 
laimėti, nežiūrint kas hebųtum: 
paprastas darbininkas ar kole-J 
gijos profesorius.

Todėl ir sakome, jeigu d£r I 
neįstojote į šį kontestą, turė
tumėte tai padaryti tuojau. Jus 
gal laimėsite vieną laimikį, nes 
tai yra piniginė laimė, o tokios 
laimės pasitaiko tik sykį per 
visą amžių. Nepraleiskite šios 
progos, bet stengkitės laimėti, i 
O, be to, dar čia kaip ir dvigu
bas atlyginimas, čia jus suve-H 
darni su Labiau-Sušvelnintais ■ 
Old Gold cigaretais — tais, ku
rie visuomet šviežus ir padaly
ti iš rinktinio tabako derliaus.

■ 4’

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

Rep. xxx

Nebepatiko 
Vokietijoj

r Pereitos

Bridgeporte Biznie
rių Sąjungos Trau
kimo Rezultatai

BRIDGEPORT,
savaitės pabaigoje įvyko BH- 
dgeporto Biznierių Sąjungos 
trečias traukimas dešimties 
dovanų po $5.00 ^laimėjimui 
B/idgeporto klientams.

Numeriai buvo sekami:

1) 274314
.2)
3)
4)

Kurie iš lietuvių esatb gavę 
bilietus, tai pažiūrėkit, ar jus 
rasime ant savo bilieto bile vie
ną is viršuj paduotų numerių. 
Jeigu rasite, ztai gausite $5.00 
vertės knygelę iš Bridgeporto 
Biznierių /Sąjungos. Numerius] 
reikia priduoti nevėliau antra-j 
dienio. Prie tos Sąjungos pri- ] 
klauso apie 15 lietuvių versli-1 
ninku. Jus galite pastebėti na
rystės iškabas prie kiekvienos 
krautuvės, kuri tai sąjungai 
priklauso.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ................. „ tonai
SMULKESNES 17.15

Tonas ......    „
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Perkraus to m

— VBA.

6)
7)

293332
240401
232474
200557
263628
310518

8) 289957
9) 219189

10) 248732
r '■ . i

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

Tel. VICTORY 2031-2

?CAVALCADE?
; Kentucky Bourbčn 2 Metų Senumo

V j • • 1 * .

Spirito varyklės supilstyta ir distiliuota, kuri buvo jsteigta 
1795 metais.

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS >

r ■' '■■■■■«■■ 1 , ■ ■ ■ n —

Victor Bagdonas 
. 2 Ofisai

forničius, pianus ir
visokius rakandus bei itorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 8408

6921 SOUTH

Hemlock 5040

THE BRIDEGPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVE ATDARA KAS

• DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
WEST 33-rd STREET504

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

BRIDGEPORT'.' — Pereitą 
savaitę Bridgeporte atsidarė 
nauja auksinių daiktų krautu
vė, ' antrašu 3505 <’S o. .Halsted 
St. Krautuve' vadinasi Berk’s 
Jewelry Store -h. kartu taipgi 
randasi ir registruoti optomet- 
ristai. pnid>'rh

VBA.
Oil Burning Heater

Su Sun Flame Alyva šildomu šildy
tuvu jūsų namuose, jus neturėsite 
jokių dulkių, durnų, nešvarumų. Su

jungimai sųnituoti, neišeina gasai. 
Nereikia anglių nei pelenų nešioti. 
Pečiaus prižiūrėjimas irgi nereika
lingas. Atsilankykit ir pamatykit pa
tys koks geras šis šildytuvas yra. 
Mes turime visokių didumų jūsų pa
reikalavimui.

Sun Plonu

sunshine

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
Pristatom bile kur Chicagoje visokių 
rųšių anglis ir Coke, 1 toną ar dau

giau. Pristatymas garantuotas.
Šaukit Vakare po 6 
LAFAYETTE 8980.

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

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

Chicagos Lietuvių Draugijai, ši Draugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoje — $6, $10, $16 per savaitę. Po
mirtine $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 įstojimas bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykitės dabar.

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS:

1739 $0. Halsted St. (2-ros lubos)
--------------------------. IIL ;........... ............................. ..... ........

John Lange iš Elgin ir jo 
žmoną jau nuo seniai svajojo 
gryžti atgal į savo gimtąjį 
kraštą—Vokietiją ir ten visiš
kai apsigyventi. To laiko jie 
sulaukė. Vaikai užaugo, jis 
jau 66 metų senis, gavo pen
siją ir jie galėjo išvykti į gim
tąjį kraštą.

Tai buvo tik trys mėnesiai 
at^al. Dabar jie vėl sugryžo 
atgal į Elgin, nes jie rado sa- 

|VO gimtąją šalį žymiai pakitė
jusią. Neberado ir savo senų
jų draugų. Pragyvenimas irgi 
nepakenčiamai' brangus. Tad 
jie praleidę ten porą nuobo
džių mėnesių gryžo atgal j1 
Elginą, kur atgavo senąjį dar
bą ir dabar gryš atgal į dirb- 

. tuvę. ’

• Krank Bishop, 67 metų, 
6218 Woodlawn Avė., mirė li
goninėje nuo infekcijos, kuri 
išsivystė iš mažytės žaizdos 
kojoj.

Peter’peN .

APDRAUDA ) IR
AUKŠČIAU

(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ • 
galite gauti apdrąudos 

polisus
APDRAUSTI:

• Gyvastį
e nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų jšdaužymo

Šiuos ir šimtus kitų pečių čia yra geriausia 
pirkti.. Didžiausias pasirinkimas namų 

rakandų ir radio.
Lengvus išmokėjimai. Kainos Nupigintos

DYKAI 50 GALIONŲ ALIEJAUS

Jos. F. Sudrik,!ss
3409-11 So. Halsted St,
3417-21 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai—Nedėliomis iš stoties WCFL—970 Kil., nuo 7:30 
iki 8 vai. vak. ' .i

Ketvergais iš stoties WHFC—1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak. 
Panedėliais ir Petnyčiomis iš stoties WAAF—920 Kil., kaip 4 vai. vak. 
Kiekvieną rytą iš stoties WGES—1360 Kil. kaip 9:00 vai. ryto.
■' ■ 1 ■■ ...................... ..................................... —...........

alus, cigarai, cigaretai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapiniu vartus. Kviečia visus savi
ninkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue.

BOUlevard 2512

Stock Yard Buffet
Mes turime labai tinkamą svetainę 
dėl vestuvių ir parių. Gajite gauti 
valgius ir gėrimus dėl bile parengimo 
JULIUS BASKIS, Sav. 

4431*33 SOUTH HALSTED ST.

Mes esame nariai Bridgeport Bu
siness Men’s Association. Mes lai
kome pilnų eilę parinkto alaus, vyno 
ir likerių^ Darykite bizni su mumis 
ir gaukite tikietą dykai—jus galite 

, laimėti $5.00 Kuponų Knygutę—Dy
kai- ANCHOR INN 
3500 SOUTH HALSTED STREET

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Td ENG R888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
, LIGONINĖJE .......-

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

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

1900 So. Kedzie
. f

Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 3Ut Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City

ANCHOR INN
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Antradienis, spalių 1987

Mariona Rakauskai
tė Reiškia Padėką 
SavoKoncerto 
Proga , *1% u» ? . •> — ■

Gražus darbai kalba 
už save. Ir jų kalba yra

žodžiai, kūnuos a3 įSreAŠ-, Dr £ Jaunime, Margutyje; 
čiau, negalį pagražinti* tą:Nauj.en vn je * v 
malonumą, kurj aš jaučiau kartu ./ dį)g kortliši]oB 
visame rengime mano pirmo, nariam8 _ R,. A lst v. B1. 
koncerto Chicagoje, kuris iyy-| janskienei( NorM . Gugienel, 
ko Stpdebaker teatre, Spalių Aleksandhlj.. Mlcevifinl, Aritau

ninai Nausėdienei, S. Pi’ežai,*
Už tad, lai man bus pavely- J* Poškai, K% Savickui, L. ši“ 

ta savo♦ paprasta ir. atvira lie- inuČiui, M. Vaidylai, A. Vai- 
tuviška širdimi’ padėkoti vi- vadai ir V* Vanagaičiui, jau
stoms tiems kultūringų darbų i eilios labai dėkinga, 
rėmėjams, kurie taip noriai- garsinimą’ koncerto pet 
darbavosi mano koncerto! radio, d-koj(l Budri^
proga, kaip tai koncerto ^n-Į^^. Margučiui' (A. Vanagai'- 
gimo komitetui, kurj sudarė čiui). peoples Fūrniture Com- 
p. Peteas Dauzvardis, Lietu- pany (J Krukui); Progress 
vos Konsulas, Garbės Pirmi- —’ - ' --
ninkas; ponia - Z. Dąužvardie- 
nė ir Monsignor Mykolas Kru“ 
šas, Garbės Nariai* » .

Jonas Bijanskas, kaipo pir
mininkas veikiamojo komite
to* tūrėjo pašvęsti begaliniai pavieniai, kurių pasidarbavi- 
daug laiko ir energijos tame mą ir laiką įvertinu ir jiems 
darbe, ir jam su ypatingai dėkoju: Birutės Choro na»- 
dėkinga, kaip ir poniai Van-Iriai; Chicagos Lietuvių Mote- 
dai Bijanskienei, kuri ėjo pa-’rų Kliubo i__Z_,
reigas ne vien tik .sekretorės, Margutis; Naujienos 
bet darbavosi spaudos komi- ra ir Vilnis; ponios Lemontie- 
tete, specialiai svetimtaučių! nė, Pivoriūniene, D.r. šlakie- 
laikraščių tarpe, ir dar par- nė ir ponai Deveikis, Locatiš, 
davė daugiausia bilietų kon-! Steponavičiai, Saboniai ir Vai- 
certan. Jos pastangas aš bran-tvada. 
ginu labai, labai.

Komiteto

■ / , ■ • r .. • • - ■ <■ r. . \\ t
naviČius ir Antanas Vanagai-' tės Choro, Chicagos Lietuvių 
tis> ir Julius Rakštis, iŽdįnin- Moterų Kliubo irt orchidėjos s 
kas, irgi noriai visame 'kame nuo Rengimo Komiteto, ku- 
, _ buvo įteiktoš mat! ’kbti-j

cerio vakarė. ŪŽ jas irgi tariu 
ačiū.

Savo kolegoms Jonui Bijan- 
skui, kuris ' buvo akonįpanis- 
tAš, ir Birutei' Sarpklitttė^ ku
ri buvo asistuojanti artistė— 
pianistė šiame programe, reiš
kiu savo nuoširdžią padėką*.

. Gal vienas maloniausiu ap
sireiškimu šiame liončerie bu
vo publikos sftaitlipgas at-si- 
.lankymas. Malonus tuomi; 
kad tas įrodo, jog musų lietu
sių domėsis savo tautos kul
tūringame veikime yra dide-

Ir lai tų kulturihgų darbų 
rėmėjai ir darbuotojai vis ate 
ga< ir ilgiausius metus gyvuo- 
-ja... ; ■ • ■ ... ■;.!<]

» ko-op^ravo, ir daug prisidėjo* 
prie šio kbfccerto pasisekimo. 
Ačiū jiems visiems.

. . Už visų tą vietą, kurią mu- 
sų' spauda taip maloniai su- 

° ia teikė ir visus aprašymus, ku-

ninai Nausėdienei, S. Pi’ežai,

Furniture Company (J. Ro
manui-

Koncerto bilietų pardavinėk 
jime dar labai’ gražiai pasižy
mėjo sekančios organizacijos, 
laikraščių- administracijos ir

Mariana Rakauskaite, 
Lietuvos Valstybinės

Operos Solistė

darbe, ir jam su ypatingai dėkoju

)

Ghicagb— - * 
1937 m. Spal.' 16 dv

Areštuotas 
Crown Point 
klerkas1

narės; Draugas^ 
i; Sanda-

Ypatingai malonų jausmą- 
vice-pirmininkai/išreiškė man gėlės ponų Dau- 

Antanas Pocius, Kazys Stepo- žvardžių, ponų Poishių, Birtu- 
------------------------ -------------- - t ■■■■• *■—: i :   

GRAŽUOLIU KONTESTAS
ĮSTOJIMO' KUPONAS1 ' '

Vardas-pavardė

Adresas

i Telefonas

Amžius Svoris

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsiėmimas

šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčia 
savo fotografiją'. Sutinku prisilaikyti1 visų taisyklių ir jo ve- 

' dejų nurodymų* .

Parašas

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos.,

■„a—...------------- -------------- -- ----------- ---- ...v. .. —------- --------------------------------------- ...........................

X............... .... ............................................................................   |--------------

ARBATINIAI ABRUSĖLIAI

TEA TOVVELS PATTERN 1590

No. 1.^90—Šiuos abrusėlius galit išsiūti margaite siūlais 
Phdtrokit' tegu! jūsų dulęrelfc iš mokyklos sugrįžus juo's išsius 
Ji smagiai* praleis savo liuosų laiką*

.NAUJIENOS■ NEEDLECRAFT IXEPT„
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Lake kauntės, Indiana, kler 
kas Dri George W. ŠAvėigert- 
;iš Crowri' Point, kuris pelnosi' 
lapie $7'5*000- į metus iš’ Vedy
bų malūno Crown' Point mifes- 
te, tapo areštuotais prokdroro 
Egan įsakymu. Jis’ tapo1 areš
tuotas- už išdavinėjimą’ netei
sėtų' vedybų' leidimų kitų val- 
istijų gyventojams,< ednant 1852 
m.« įstatymais.'

*

Bet ir jis pats turėjo prisi
dėti' prie savo areštavimo, ka
dangi jis turėjo pasirašyti 
ant AVarranto. Užsistačius $500 
kauciją jis 'tapo paliuosuotas 
ikii' .teismo;'^,,

Jis davėsi areštuojamas tik
slu teismo keliu* ištirti teisė-* 
.tumą 1852 m* įstatymų; ’kurie^ 
jei juos teismas pafėmtų, pa
naikintų taip pelningą jam ir 
teisėjams Crown Point vedy
bų malūną.
į Jis visai kitaip aiškina tuos 
įstatymus ir tikisi, kad

Dailės Mylėtojus
U ■**------ J ' '

Gražus Muzikalis Vakaras
pp. MiceViČių įlaihūbsė.

Atvažiavus musų, artistei- 
dainiūinkei Martenai RetkauS'’ 
kaitei Ghicagom< visi jo# seni 
draugai, norėdami pagerbti ją, 
prisiminti praeities bendradar
biavimą d'aileS srytyjė, ir įa- 
šidkknti nuomonėms ir įspūd
žiais abėlnO# eigos muši|! mu
zikos pasaulio, tankiai, rerigia’ 
jai priėtaimus. Ir vieną tokį 
labai* malonų vakarą praleidom 
praeitą, šeštadienį. Tai buvo to, 
per daigelį mėtų nenuilstan- 
:čib dkribuotojo ir dailės* mylė
tojo Aleksandro* Micevičiaus ir 
jo žmonos, artistės-smuikinin
kės ir mokytojos Lulu Raben- 
Micevičienės namuose.

Apart pačioš garbės vieš
nios, turėjom' malonumą drau
gijos ponų Daužvardžiųj Byan- 
!skų, Rakščių, Sabonių, ir Ku
raičiu Buvo ir Nora Gugiė- 
n&
, Būnant atmosferoje, 
taip t gražiai- derinosi 
kūmo’ ryšiai^ būtinai: 
tas Malonias valandas 
minimus Sudėti tarp 
ir dainos garsų, kad jų- aidai 

,'skambėtų ilgai,! «lgai...
: Įr taip prasidėjo muzikos, 
programas.. Ponia* Micevičiėnč, 
kaip visuomet artistiškai, iš
pildė kelis Ravel, Kreisler’io ir 
kitų kurinius;. ’Buvo ypatingai 
smagu išgirsti Joną Byanską 
rolėje pianisto-solisto. Jis/ tarp 
kitų kurmių; skambino viena 
Ehopin’o . valc^,; .ir visi nutarė, 
kad jis turėtų*Ysavo’ muzikaliu 
gabumu, ; kaipo*'pianistu-solistu, 
dalintis su mumis1 daug tan- 

• (kiaus*-Visuomet populiaris dai
nininkas* Kp^taS Sabonis, iš
reiškė savo,, sęjitjmentuš. šiame

formoje 
Vilniaus 
“'Temsta

kurioje 
drątfgišr 
reikėjo 
ir atsi- 
miikikoš

teis
mas jo nuomonę parems. 1852 ’sižadejb ]
m. įstatymai reikalauja, kad 
norinčios susituokti moterys 
butų išgyvenusios kauntėj ma
žiausia mėnesį laiko* Dr. 
SxVeigertf gir aiškink, kūd to
kie patvarkymus liečia1 tik In
diana moteris; bet jisai visai 
neliečia1 iŠ- kitų valstijų atvy
kusių; susituokti porų. Todėl 
kol' teismą^ galhtinai' išspręs 
tų klausimą, jis, kauntės kler- 
;kas; nė vienai' valundUf* neuž- 
idariys* Crtown Point vedybų 
hnaluno. A
I ' - . v ‘ : ■’ <•

Čia įdedu 10 centų ir prašau-atsiųsti man Pavyzdi No

Vartau f* pavatdš

r Adrem

AMELIJA CHAToNlS HOCK
Persiškytū su šiuo pasauliu 

spalio 17 dJ- 9 valandą ryto, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 

J gimus Panevėžio apskrity Pu? 
Saloto parapijoj, Ažagų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame riuliudime 

vyras Julius, trys dukterys: 
Adela Orent, žentas Antanas, 
Sally Hathavvay, žentas Ro- 

. bert, Anna Wouk, žentas The- 
odore ir sumfs Adolph ir mar
ti Delle; dvi seserys: Veroni
ka Kirkilas ir , Konstancija 
Kirkilas ir brolis Mikolas Yu- 
ška ir jų šeimynos ir giminės. 
O Lietuvoj 3 seseris ir brolį,

Kūnas pašarvotas 3128 West 
39th Place. Laidbtuvės įvyks 

? trėčiadienj, spalio 20 didtią, 
9:30 vai. ryto.- Iš namų bus 
nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a, Amelijos Chapo- 
rtis Hėck gihtfnės, dhaugai ir 
pažystami' esat ntiošįrdžiąi 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutih; pa- 
tarriaViniąi ir’ atsisveikiriimą..

1 ' Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūrius, Sese

rys, Brolis, Marti, žentai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laid- 
dir. Lachavvicz. ir Sūnau Tel. 
CANAL 2515? . -

.. f. KJ ...... 7 
.. Į lį.Įrf'.Bfa. t

f i 'Ar Lauki Kitos 
Laimės Progos?

Kurią Old Goto jums duoda

- Praeitą ‘ mėnesį Old Gold Ci- 
garetai paskelbė viso krašto rū
kytojams kitą laimėjimų kon- 
testą. Ęet šis. kontestas skiria
si nuo pirmojo savo laimėjimų’ 
šunta, i būtent: ,;$2S6,0'00 vietoj 
$206,000. 'Pa Žinia visą kraštą 
kaip’ žaibas lėkte aplėkė ir da
bar jau iš vįisų kampų pareiški
mai ėmė plaukte plaukti.

Gi naujojo kontesto savybės 
tokios, kad reikalinga komiškų 
paveikslų pasikalbėjimų tuščia- 
sias vietas užpildyti tinkamais 
pasikalbėjimais* Jokių mįslių 
sprąsti nėra reikalo. O tą jau 
kiekvienas gali padaryti, nežiū
rint kas jis butų: paprastas 
darbininkas ar kolegijos profe
sorius.

Tačiau žmonių susidomėji
mas kai tik dabar tepasirėiŠkė. 
Ir juo tolyn, juo didyn ima 
kontestu įdomautis, paveikslai 
.darosi juokinge$ni ir nuosta
besni. Tad,- jei dar neįstojote į 
šį* kontestą, ’galibe tai padaryti 
daT dabar* Nueikite pas savo 
artimiausį cigaretų krautuv- 
ninką ir paprašykite oficialų 
Old1 Gold- koin.iškų, paVėikslų su 
įiį1 taisyklėmis4 iri nurodymais 
Jri . perskaitykite. O jei jūsų 
krautuVninkūs jutas negalėtų 
jų parūpinti; tai atsikreipkite 
i Staujierias.

i ■ • _________

Šinriokėjo išpirkimą, 
bet nesrilaukia
vyro
; Rūgs. 25’ d. ant Wolf kelio 
būvo pagrobtas 72 m. senis 
\Charles S. Ross. Policija, ne- 
,užtikdama jokių pėdsakų 
grobikų, pasitrąųkė iš Ross 
namų, k,^^fpptliūdy|į jo žmpr 
ridi susižinoti su ^grobikais ir 
jį išvaduoti.

Dabar Mrš. Ross per savo 
advokatą, išleido ilgą pareiš
kimą, iš kurio galima supras
ti, kad ji sumokėjo išpirkimą 
už savo vyro paliuosavimą, 
bet savo vyro paliuosavimo 
nesulaukia. Ji reikalauja jos 
vyrą paliuosuoti iki šio ryto 
8»val., kitaip policija ir fede- 
raliniai' agentai buš > priversti 
'veikti grobikus sušokti.
' Eina gandų, kad buvo rei- 
:kalaujama $100,000 išpirkimo, 
bet šeimyna atsisako tai pat-' 
virtinti.

MrS* Ross reiškia baimės, 
ikąd jos Vyras jau yra miręs ir 
todeū grobikai neįstengia jį 
grąžinti. Jis sirgo, šridies liga 

turėjo augštą kraujo spau
dimą, be to Veikia if* jo sena
tvė.

j Pati Mrs. Ross irgi serga iš 
Įsusįriupinimo ir yrū daktarų 
priežiūroje Savo bute 2912 So. 
Gommonwėalth Avė.

I CLASSIFIED ADS.
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Help Wanted—Feiuale 
DarbihinkiU’ Reikia

VIRŠ 700 MERGINŲ .• 
gavo darbiries dreses, pabaigusios 
musų kursą. Mokiname dresių siu
vimą, kirpimą, paternų dirbimą, de- 
zaininimą ir pajėgos mašinos opera- 
vimą už $3.00 aukštyn. Mes pagėlbi- 
mę gautį darbą be mokesčio.

JOSEPHINE DRESSMAKING 
SCHOOL

1234 Milyaukee Avė. at Ashland 
Atdara vakarais antradienį ir 

ketvirtadienį.

gMifr '.!■ '.C'ffj .. i?'^ar  1.;  r. '.iM«g
Real Estate For Sale <

N a m at-Žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; Inšiu- 
riname namus, rakandus ir au|o- 
thobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba.Tnainymui uŽ 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kreL 
pkitės1:

4631 SČ. Afifi&AND AVE.
Ofisas 2-ros luboti šu J. J. Grišh

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui—paprastas virimas nėra skalbi
mo ,buti, $7—$8. itegent 2257.

MERGINA AR MOTERIS bend
ram namų darbui — būti —-$6—$7 
—geri namai.' Van fiureri 6239.

MERGINA lengvam namų dar
bui be virimo — vaikas 
—geri namai. $6.00. Kedzie 7715.

į ■ f..-.'..i .r,* < ui ,i. . ;i ,*i, ■ , i,

būti

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

DARBŲ YRA.
Mašinų šapbse ir fabrikuose, vyram 

ir moterim.
TUTHILL EMfiLOYMĖNT

184 W. Washington St. 3 floor.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS pa
tyręs dirbti prie senų ir naujų dra
bužių. 4815 Lake Park Avė.

Drexel 4550.

f MAROUETTE PARKE, Įmokėki
te 5 šimtus. Nupirksite 5 kambarių 
riąują murid| bungalow. Kaina tik 
$8700.00, randasi ant 70; netoli 
WesteTn Avė. Savininkas priims lo
tą už pirmą įmokėjimą. Turime vi
sokių kitokių bargenų.

, C. P. SUROMSKIS,
2502 W. 69th Št. TeL Grovehill 0306

PARDAVIMUI 4 kambarių medi- 
Inis namas Cicero, už $1300.00. At- 
gišaukit P. L., 5410 N. Lotus Avė.

PARSIDUODA 4-flatM irA;t‘,krdu- 
tuvė, 3262 So. Morgan SC plytų 
konstrukcija greitam phritraviAiui 
$2250.00.

JOHN F. McGUANE, 
2959 So. Halsted St., 

Tel. Central ,1461.

Furniture & Fixtures .
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARU F1KČE 
ItlUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksais ir sįnkom. Taipgi Štdrų 
fikčerius dėl’ bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
e kitur. • .

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA BALDAI labai pi
giai—privati ypata. Mrs. Merle Pet
rauskas, 836 W. 33rd St.

Automobiles

PARSIDUODA pačioj širdyje Mar- 
ąuette ^Parke—arti gatvėkarfų, 2 
flatis, geriausiame padėjime po 5 
ir 4 kamb,, karštu vandeniu apšil
domas. Gražus basementas ir attic, 
2 karų garažas, platus lotas. Rendos; 
dar nekeltos,. neša $5T.5O ir savo 
anglims šildosi. Turi būt parduotas 
greitai už $5650. Cash tiktai reikia 
$1,000 įnešti, o likusius po .$40.00 
į mėnesį, mažiau negu renda neša. 
Mokėk sau rendą ne kitiems. Ge
riausia proga įgyti savo namą su 
maža suma pinigų.

CHARLES URNICH, (Urnikas) 
56 West Washington St.

Re o m 514. 7
arba 4708 So. WeStem Avė.

4 FLETŲ MŪRINIS NAMAS po 
4 kamb. steam heat, 2 karų mūrinis 
garažas; mainysiu ant farmos Wis- 
consine su mišku ir prie vandenio.

Rašykit Naujienos, Box 722, 
1739 So. Halsted St.

įmprbmptų-muMcale 1 
ljta?dį.es dainų: apie 
liriašt'ą ir M'oniuškos 
'bieiielė”. u■; . ■

Patį neturėdama ne jokio žo
džio žtaonių nutarime, Gugie- 
inei prisiėjo dainuoti* Gouiidd’O' 
HLaivynę’\ Ponia1 Leokadija 
įSaboniene,-’ kurią; mes peri daug 
retai girdime ^koncertuose, pri

pildyti kelis nume
rius;- kartu* su savų dukrele, 
Silvija; kaipo’ akom^anište, 
Ghicagbs Liėt’uVių Moterų Elite 
bo religianiam p-lei Rakauskai^ 
tei priėmime, rytoj; Congress 
Viešbutyje. Tik tokiu budu- ji 
buvo paliuošuęta iš šio pfo- 
gramo* C t

Kaip! paprastai1 koncėūtųbse, 
pats $va?biausias artistas pa“ 
liktas Užbaigimui1 progratad. 
Musų, Viešnia1 ’maloiiiai sutikę 
padbihitoti Šitakaus \‘Oi grėl- 

ir “Aš augau* 
pas tėvelį”, šios dūiiios- kaip 
tik tot yria1 t’o * rittkiiliį; Ku
riame ,pdė* R^KąUškditė ; taip !Gommdnwėaltįi Avė. 
visUbmef atsižymėdavo prieš i ■■ •'---- - ■■■

•' Jošėpli Kapusiiik* 4SĮ m., 
5647 N. Washtenaw Ave.s na
mų statymo kontralt torius, 
kastas nusišovęs tuščiame lo- 
!fe prie Ėiūcoln irt Bri^n Mawr 
gatvių;

1932 CHEVROLET Sedan — Side 
Molints—apkainuotas greitam par
davimui $155.00. '

NEWBERRY BARGAINS 
1025 Noffh Clark, 

Whitehall 8000. '

par Business Service 
Biznio Patarnavimas

čiaū, greičiau*

vykstant iLibtiiVoili Tolesniam 
prisiminimui1 anų laikųį. Rakau
skaitė ir Giigtenc sutikinaVo 
dar duetą; Šimkaus “Plaukia 
sai*\ Laiveli#”. !* 1 ' • '

Buvo- tai' gražūs pasisvečia*- 
vimas, už kUr^ esriiii*! dėkingi 
ponams Mteevičiams.

Tą> pati;

I .Jg... „ 2^. .y-
: ’ I * 5 . •

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad' pačios Naujienos 
yra naudingas: ' .

' rf-l . .V----- --------- .-.p. ■■ .

Gėlės Vestbvėriš, Bankini#
A te Pagtabam* 

3316 So. Halsted Street
Tel* BOULEVARD 7314

Urba FĮower Shoppc 
dėiė# 
—Bankietams—Laidotuvėms—

Remkite tuosi kuine 
garsinasi • 

“NAUJIENOSE”

C LASSIFIE D AD S
Ll,, i Į ' ...

imi—.......... .. .iHMtKfKIUIIil

Miscellanėoiis

Tel. Victory 4965 
STOGDENOYSTfl 

Męs dengiahie ir • pataisoje visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbam# blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
^BlUbGEPbRT ROOFING CO. 

3^16 So. Halsted Str eet

6; KAMHA'RlAT JtĖRDON sutros 
lubas. Kampinis narnąs, šviesus ir 
gražup — yra priątąiąąF dėl šąlto 
vandeny. 4457 So. Talman Avė. .

l FINANSUOS 1937 miesto, valsti
jos laisnius be įmokčjimo, 20 mėn. 
išmokėti' pilnas peržiūrėjimas: sta-1 
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.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

parsiduoda Taverna dei 
šeimyniško nesutikimo. Ideališka 

^ieta vyrui ir žmonai padaryti $50 
*ki $100 į savaitę. Priims $1000, 
kad valdyti biznį; 434 West 31st 
St. .

PARSIDUODA BUČERNE ir Gro- 
sernė. Biznis išdirbtas .per daug 
metų. Priežastis. nėsveikata.

Naujierios, 1739 So. Halsted St., 
Box 721.

Real Estate For Sale 
Namai-Žėnie Pardavimui

, RETAS BARGENAS 
Mūrinis' namas kaip naujas, su sto* 
ru ir 6 dideliais kamb ant antrų 
lubų. ’ Garažidsl Karštu vandeniu 
šilaomhSi $6^500

Freihinis budinkas 2-4 kambarių 
apts.—$2,800. 1

6 kamb. medinis cottage ant ce
mentinio painnto, garadžius. įmo
kėti $1,000, kitus lerigvais išmokė
jimais* ....

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

J. Ai ’SHVLMISTRAS
i , Home 0Wers Rėalty Mart 
4016 Archer AVe. Lafayette 6300

<' -..... fc;--—

4 FLATŲ MURO NAMAS po 4-iS 
kambariu# iri 3-jų automobilių gąr& 
žas parsiduoda- tik už $11,500. Kitas 
4/4 medini# damas, įnfešantiri $70.00 
rendoš, parsiduoda už $2500. Iri šiaip 
kitų bąrgėnų.

Z. & MICKĖVICE AND CO*’ 
6816 So. Westetn Avenue. 

Hemlbdt 0800*

10737 EDfiROOKE AVENUĘ— 
krautuvė iri 7 kambarių flatas im* 
kąs grosęrriei ir marketuil- tiktai 
$8990.00. temina!. Dabartinis bit- 
nis ir fikčėrihi galima nupkkti' pri* 
einamai, , gera’ proga1 gyvam pirk
liui. /

ioi^ št/la^rėnce AVENŪE 
—2 f lutai — 5> kambariai plyti
nis—3 karų garažas —- karštu van
deniu šildamas —į: C. t^Htišpdrtii- 
cija—tiktu i ^T&IO.OOMUOO Cash -r 
likusi -išmokėjimais 1—irtas
tas tihka jiims. ' *

P. G.< MAtHtfeR and CO;
10323 So. MidŪKan Avė.

Pullmn 2220.

fla-

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėko^ius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial 
Finansai-Paskolos

MORGICIAI
Jeigu nori atnaujinti mOrgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanihn 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. Halšted St.* gausite 
ant lengviį išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygotnis. Raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai, vakaro.
—M*—fa—į—

COAL
________ . _ Apglys •

Northern..*
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ...................*......... * $6.00

. MINE RUN ... ...2...^.^...!-5.75 >
EGG ........................................6.00 ’
NUT ........................... .... i O.'OO ’
SCREENINGS (Iridldn#) ’S.OO

PIRKIT DABARU • '
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR

Tel.
NORTHERN ILLINOIS fikjuaUr 

anglys, lump and* egg $6.00; Mirte 
Run $5.75; Stoker apd Screenings 
$5.0,0; Ever-Hot Coal Company, Te- 
leplione Merrimac 8079.

JH TURIT
KA PARDUOT v

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

| JEI IEŠKOT
J BARGENŲ
f SKAITYKIT
I NAUJIENAS

' NELAUKITĮ ILGAI
Pašaukit mUs tuojau

f GANAL 8500
ApgaršiAiįhii/ kalbos pri- 

' einattlo#: Ui pakarloji
mus gadsltituotaidą/

«MVU*miuw
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4OODovanu“MissLilhuania” 
Konkurso Publikai

Dovanas Gaus Pirmieji 400; Vakaras 
ŠĮ Sekmadieni, Spalio 24 d.

Rytoj Paskutinė Diena Įstojimui Konkursan

gistas Bronislovas Liudkevičids. Po* prpgramo ir rinkimų įvyks 
Šokiai, kuriuose dalyvaus naujoji. ‘‘Miss ir visos
praėjusių metų gražuolės. 

, t , ’ / » . 'r . , 1 ' • *, *

Publika jie vien praleis labai smagų vakarų, bet,-ačiū New 
City Furniture Mart savininkų, pp. Kasnjowskio ir Bazaro duos- 
numui, susilauks brangių dovanų serviretų pavidale.

Pp. Kosmbwski ir Bazaltas gražuolėms aukoja sekamas do
vanas: pirmos vietos laimėtojai — puikų miegamojo kambario 
setų; antros • 
ratų, trečios •

Įvairus Ir Naujas 
“Pirmyn” Koncertas

Pasiryžęs vykti Lietuvon Pirmyn choras

f 1 ’ • . , t f

choras pasirodė tikrai šau- 
i? * ’ 
be.
rpi sutaisyta

“Miss Lithuania” rinkimų va
kare brangias dovanas gaus ne 
vien konkurso laimėtojbs-gra- 
žuolės. Puikiomis dovanomis 

« / t

bus apdovanota ir.to vakaro 
publika.

New City Furniture Mart, 
kuri aukoja dovanas gražuo
lėms, nutarė suteikti konkurso 
publikai keturis šimtus setų 
gražių serviretų. Tas dovanas 
gaus pirmieji 400 žmonių, atė
ję konkurso vakaran.

Nors bilietai yra po 40 cen
tų, vienok dovanos yra vertos 
kur kas daugiau. Konkurso va
karas įvyks šį sekmadieni, spa
lio 24 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halstsd 
Street. . p— - --------v --------- —

Į tuos apielinkės “kabaretus”;; ir 
išrinkimui gražuolės “Miss faip vadinamas “penny arca-

Grunow “ilgų” ir ‘“trumpų” bangų radio apa- 
briduarinių lempų šdtą. Po’^ovrib^ gaus ir vi

sos kitos konkurso dalyvės. - f:
Laikas įstojimui konkrirsąii baigiasi po rytojaus die

nos aplikacijos ir fotografijos nuo kandidačių; kbnkursan ne
bus priimamos, tad jei merginos nori Įstoti konkursan, jus pri
valo iŠpi'dyti kuponų ir išsiųsti jį į “Nauj’feįfas?•. su fotografija 
nevėliau šio vakaro.; / . ; • •> ■ ‘f/

Kuponas įstojimui j konkursų randasi Mbs ^®ri6s “Naujie- 
nose

Viena iš vėliausių kandidačių konkurse ^ra p-lė Josephine 
Mascus (foto viršuj) iš Indiana Harbor, IųB ^Vyra- 17 . mėtų 
amžiaus high school mokinė.; ; / f '\<-

niai. fiuvo ir didele DaUjięny- 
K. Steponavičiaus cho- 

Katnavičiaus 
“Lietuviška Rapsodija*’ kurią 
choras išpildė tikrai ‘Šauniai.

Kaip * opėroj “Meilės Elek
syras”, taip ir šį kartų Jabai 

e . - gražiai pasirodė tik antrų
gražiai pasirodė pirmame SaVO Si sezoną kartų lietuviams dainuojantis 

švelnutis tenoras. .Viktoras 
Benderis, jlet tiek pat gerai 

UfP /. pasirodė ir .kili solistair atski-
.Chicagos ::Lietuvių Choras ir prisisegti parodymui savų rai ar dainuodami'kartu..>u 

“Pirmyn”,, kuris ateinantį pa- rėmimo “Pirmyn” choro su- ęhorii.
vasarį yra pasiryžęs Vykti į manymo ir nors kokia- auka. . TĮk gaila, kad ' visų? dieną 
Lietuvą dalyvauti didžiojoj prisidėti prie -sukelimoypinigų lijęs lietus sulaikė nuo įaUi- 

r 'Ihnkymo dar didesnį skaičių

4

parengime tenoras. Viktoras
» */ • * •. . A

kuris ateinantį pa- rėmimo

Lietuvos Dainų šventėj, prų- tai kelionei.
įdėjo savo muzikali sezonų į-1 ypažyra džiuginantis rei^>,bfilcos- ' ' •
vainu ir marau koncertu pe- kinys ^aį pric; « sunjanymbį.

parėmimo dedasi ir. musų biž. LŠliuOfi kalbės 
nieriai,-kurių tūli, kaip pp. per radlO '

Nežiūrint lietaus, kuris ne- W. Neffas ir G. Norbuta^, jau 
sustojo iki vakar popiet, pub- duosniai parėmė chorų. Kiti

skaičių

likos buvo artipilnė Lietuvių žada tiek pat duosniai' parom-■■ F^Publikoaų kandidatas >į 
. prezidentus pereitais' rinkiniais. 
; Alf' M. Landon, kuris

Apie pat} koncertų ir 30;iš*.mūs pralaimėjo kaip dar jo- 
pildjjmų mažai ką galiu paša- kis/kitas kandidatas nebuvo 
kyti, nes tai yrą muzikos kri- pralaimėjęs, kalbės visai šaliai 

kitų draugijų parengimuose. sj’l žodžių rašy-.įĮ antradienį, spalio 19; (šiati-
, . - . e • Sii kontMirtaa-buvo. 'pavar-t«MJU?,nep“-,rtkpIPI^a-W^ ^ ”‘w-8:^‘ iw^

pigiuosius South State St. gat- ©illerton St., rastasrmęgyvas d tas “Muzikahs Albumas” ......

Vėl “valo” 
teatrus

.■ Nušautas
’ dirbtuvėj ;

Bolicija vėl apnyko ‘‘valyti” Frank Pruss, 68 m., 1337

vės burleskių teatrius, taipjau Cromwcll Paper Co.,_ 4801 So.
. Josęphine Mascus, 
Indiana Harbor, Ind.

Vakarų rengia “Naujienos”
LithiAinia”, 1938 metų automobilių parodai, kuri atsidaro Chi- dės.’

Tarptautiniame AmfTxatre, lapkričio 6-tų diena. Išrink- | |pt 
toji g*ažuslė atstovaus Lietuvą ir lietuvius puošni?se ceremo
nijose, kurios bus surengtos Parodoje, pagerbimui ateivių ir 
pabrėžimui jų svarbos automobilių pramonėje. Pasirodo, - kad 
•Ateiviai Amerikoje išperka apie du trečdalius visų automobilių, 
kuriuos dirbtuvės pagamina metų bėgyje. Be ate vių paramos 
automobilių pramonė nebūtų išbujojusi iki dabartinio aukšto 
laipsnio.

; Išrinktieji gražuolė “Miss Lithuania” 
sirėdžiusi puošniais tautiškais rūbais, kuriuos Paroda jai pa- i 
dovanos. Ji taipgi turės dvi palydoves ir automobilį su dviejais 
uniformuotais patarnautojais.

Kuri lietuvaitė bus toji laimingoji “Miss Lithuania” 
rros laukia garbė, puikics dovanos ir laimė? Atsakymų 
klausimui duos tasai “Miss Lithuania” konkurso vakaras, 
cagos Lietuvių Auditorijoje. Gražuoles rinks dvi te’sėjų komi-

suose burleskių teatruose, 
pradedant nuo Rialto. Viso 
buvo arcštimta 70 vyrų ir 45 
moterys neva i 
vaidinimų, ar už dalyvavimų 
jame. Iš visų areštuotųjų pa
reikalauta užsistatyti po $125 
kaucijos, šiandie jie turės 

j teisman. Bet 
svarbiausios Rialto “strip tea- 
se” aktorės June St. Clair po
licijai nepasisekė suimti. Ne
bepasirodė ji ir teatre. Jų įsa
kyta areštuoti. \

Bet policija* , puldama pi
giuosius teatrus visai neliečia 
tikrai. .

sijos. Komisijos nariams besukant galvas' kam suteikti laimė- pasiturinčių .žmonių , lanko- 
to jos vardą, susirinkusių publikų lirikšmins keli dainininkai, ar-

ceremonijose bus pa- stot* moterų

ku
tam 
Chi-

Auditorija. Ir susirinkusi pub- ti chorų trumpoje ateityje 
lika labai' šiltai priėpie darbš
tų jį 'chorų, kuris kasmet -duo
da po* kelius didesnius paren
gimus ir be to dar dalyvauja

pildymų mažai ką galiu paša

šis koncertas buvo pavar- , .guma * mųsų koncertų klau- 
susidėjo iš trijų, dalių: “Muzi- ^egalj vadovautis tik
kos Studija”, ■ “Repeticija” ir P

l Sakonla, ; kad pradžioj se
zono choras visuomet . būna 
silpniausias, nes po vasaros

Whipple St., dirbtuvėj, krir
j>s e3o sargo pareigas.) Išpra- _tikrojo koncerto. PirmOs dvi ko_a.r P?Pa‘’ko- 
dzių buvo ganyta ų jį mirus 1 .
nuo natūraliu priežasčių. Bet 
vėliau pastebėtą žaizda ; vidu
riuose. Už 50 pėdų rasta ir jo 
revolveris ; «tt vienu iššautu

v ’ - ’’ šoviniu. Spėjama, kad jis per-
uz • nepadorų, sišovė nėtyčibmis. • - .
i'z nrofioimo < ’4

dalys buvo atliktos su vaidi
nimu, kas įnešė margumų į 
koncertų. . .

Kada “Pirmyn” Choras pa- narių, kiti senieji pasitraukia 
skelbė savo pasiryžimų vykti ir choras dar nebūna’ tinka- 
į Lietuvą ateinančiais metais, mai susidainavęs. TeČiaus 
tas jo pasiryžimas susilaukė šiame koncerte choras pasiro- 
didelio pritarimo tam tikroje dę visai gerai, tad galima spė- 
visuomenės dalyje. Bet kaip ti, kad iki pavasario choras 
kiekvienas pasiryžimas, taip parodys nepaprastų pažangų 
ir šis, susilaukė ir nepalan-.ir dagi’stebins mus pačius, 
kūmo iš tam tikrų asmenų, j kurie tankiai jį girdime ir to- 
Taip būna su kiekvienu vi- dėl daromės abejingi.

r.suomeniniu . darbu ■ ir todėl 
rl“(buvo įdomu temyli . publikos pirmos dalies vaidiniiųai, nes 

. \Y . Y r- palankumų . ar nepalankumą1 tai įnešė įvairumą į paprastai
r? .n.?on^v’ .xga didesnėje sueigoje šiam “Pir- kiek monotoniškus musu kon-
tmai jj suzerde. Po šaudymo myn„ Chor9 'pasiryžimuL Ir certus. Ypač geras buvo aut- 

i L . * ’ V < rrir-* • a • « • m*

Peršovė savo 
vyrą

Mrs. Bertha Pinzine,. 35 me4 
. tų, 236 S. Asliland Avė 

mis šūviais peršovė savo vy

vai. vakarė (Chicagos laikų) 
‘‘tūlais dienos klausimais”.- Jis 
atsisakė pasakyti kokiais klau
simais jis kalbės.

. . ' i;1*  .................. v •

žuvo .
pertraukos įstoja daug MUMlbeSljUOkdamaS.

_ nnrm. kiti spnipu •nnsitrnnkifi -v

Man asmeniniai ypač patiko

* Sam T: Watšon, 45 1933
Waveland Aye., žuvo besijuok
damas* •• Jis lipdamas laiptais 
savo namuose nugirdo vaikų 
juokų. Susigryžęs jis pats iri 
gi pradėjo juoktis ir netekęs 
lygsvaros nukrito laiptais. 
Krisdamas jis persis^ėlė galva 
ir mirė už kelių valandų. ’ '

•1 Pierpont J. Phelps, 34 m., 
5420 So. State St., prižiūrėto
jas gasolino stoties prie Gar-

a-
Cook pritarimo. Tų parodo ir kori- kavičiuin ir Originaliu K. Ste- ly 6925 South Bark Avė. Spė- 

“La, la, jama, kad jį pagrobė plėši- 
Liėtuvon la, la, mes sopranai.” kai ir nužudė jį kada jis jieriis

koncerte — pasipriešino.^ \ ‘

.nepadorų - vaidinimų :]! !.e?° veh 11 Pasi ave P°~ kaip galima buvo matyti, cho- ras aktas,. . “Repeticijos'” su field bulvaro ir Wabasli Aye.
.i—i.r icijai. k |ro piagjry^{das randa plataus Viktoru Benderių, Pranu Ja- rastas nužudytas elėj užpųka

muose brangiuose kabaretuo- Dabar vyras-? guli
te, kur nepaisoma jokių tai- kauiltes ligoninėj, o ji gi sėdi certe platinamos tam tikros ponavičiaus kuriniu

tįstai ir Žokėjai. Vakaro prayrame da’yvaus Anfrejevo šokėjų syklitj ir kur girtavimas eina Račine Avė. 'policijos stoties sagutės
Grupe, dainininkė Genia Lukas ir > Stasys Rimkus ir mono'o- visų naktį. kalėjime. > 1938”. Visi stengėsi jas įsigyti
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• VAIKAI DVYNUKŲ TĖVAI. — James Wood, 18 
metų, Wichita, Kas., su savo 15 metų žmona, kuri, pa
gimdė dvynukus, vieną 6 sv. 14W uncijų, kitą 6 sv. KP/2 
unc. Kaip motina, taip ir dvynukai-sunai, yra sveiki.'
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NUŽUDYTI GENGSTERIAI. — Federaliai agentai 
Bangor, Me., mieste gatvėj nušovė paskubusius Indianos 
gengsterius ir plėšikus Al Brady (kairėj) ir Clarence 
Shdffer Jr. Trečias gengsteris liko sužeistas ir suimtas. 
Tai žymiausia šiuo laiku buvę laisvėj gengsteriai, nes 
kiti žymesni gengsteriai yra arba išžudyti, arba sėdi 
kalėjiriiuose. braay šaika yra apiplėšusi daugelį ban
kų ir nužudžiufi -kelis žmones.

■ ■ , ■ : v. '■ > '• ' ■ "v •• '.Ą. ‘‘y

BADAUJA KALĖJIME. —- Niketas VlaVianos/inutei- 

stas, 20 diemj kalėjiman už praktįkavimų-medicinos be 

tinkamo išsilavinimo ir leidimu Cook' kapų tęs kalėjime 
*" ? f, v t ‘■ ■ ' ’ .

paskelbė bado streikų. Betgi tuo pačiu • laiku < jis - dirba 
•>. ■. .. ..... ■ ?»- - - •< ;;v /V-
• .? - ' ’’ v. *,."•■ ■ ' • * ? ■ .

kalėjimo skalbykloj ir dar blogų <badavimo pašėkų Višąi 

nejaučia.;??

VeL kalėjime.
Catheriile Cassler, kuri prieš 
kelis metus buvo pasmerkta, 
mirčiai, dabar vėl atsidūrė 
kalėjime, šį kartą už netei- A 
singą ėmimą pašelpų, nes pa
aiškėjo, kačT ne tik ji pati, 
kaipo Ethel Shattuck, gau
davo pašėlpą, bet taipjau pa
sisavindavo ir savo buvusio 
vyro pašelpų. .

Ji buvo pasmerkta mirčiai
> sąryšy su ųužudymū William 

Liridštrom. 1926 m., kurį nu
žudė? jos padedama,, jo mei
lužė 'tikslu gariti jo apdrąu- 
dų. Nužudytojo meilužė Mrs. 
Fraser gavo kalėjimą iki gy
vos galvos. Ęėt Mrs. Cassler 
išsigelbėjo kartuvių tuo, kad 
ji gavo naują bylos nagrinė- • 

. . j imą, kuris niekad nebeįvy
ko, išmirus- ir - pasišalinus
J t M. V.*>W

; Dabar ji gavo 80 dienų/ki

Mrs,

svarbiausiems liudy:ojams.
Dabar ji gavo 30 dienųAa-

ik

MĖRAS KELLY GUODŽIASI. — Kada pas Chicagos 
,. merą Kelly apsilankė piliečių komitetas reikalauti- su

vienyti visas Chicagos transportacijos įmones — gatve- 
kariuš, 'elevatorius ir busus, tai meras, taip sakant, “iš
liejo širdį”' tam komitetui ir labai guodėsi nepaprastai 
sunkiu mero darbu. O už neįstengimų suvienyti trans- 
pOFtačijoš įmonių jis kaltino bankieritis ir fihansiniri- 
kus, kurie trukdą kiekvieną jo, mero, žingsnį. Bet? ne- 
žiūrint nusiskundimų į sunkų jįarbų, mėrų sunku-fftsti 
miesto salėje nes jis daugiausia atostogauja, ypač jėi 
iškyla kokie labai svarbus miestui reikalai.




